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Lekarzu, lecz się sam?

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiają się informacje o kolejnych strajkach w służbie zdrowia.
Nie pracuje już ok. 90 szpitali w całym kraju, a to na pewno nie koniec protestów. Lekarze żądają 30proc. podwyżki płac w tym roku i 100-proc. w następnym oraz poprawy sytuacji placówek medycznych.
Z drugiej strony, przedstawiono najważniejsze założenia planowanych przez rząd zmian w służbie zdrowia: wzrost nakładów, zmianę finansowania niektórych usług medycznych, nowe rodzaje ubezpieczeń.
Jak oceniać program ministra Zbigniewa Religi i sytuację w służbie zdrowia, opowiadają szefowie
nasielskich placówek medycznych.
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kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas
Diecezji Płockiej w Nasielsku
Nasza placówka zajmuje się m.in. opieką nad osobami starszymi, mamy 60 pacjentów w opiece
długoterminowej oraz ok. 20 osób – w opiece
paliatywnej. Pieniądze na te cel są bardzo potrzebne. Zwłaszcza w naszej gminie – tu jest bardzo
dużo osób starszych, które są albo samotne, albo
ich bliscy nie mają środków na należytą opiekę nad

dyrektor Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” w Nasielsku

dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nasielsku

Program ministra Religi jest dobry. Wzrost
nakładów na ochronę zdrowia w 2007 roku
o 5 mld zł – to jest już coś; finansowanie
procedur wysokospecjalitycznych z budżetu
państwa jest bardzo dobre, także leczenie ofiar
wypadków komunikacyjnych z ubezpieczenia
OC.

Program ministra Religi ogólnie akceptuję.
Jednak czym będzie jego realizacja, to się
dopiero okaże. Programy generalnie nie
są najgorsze, ważniejsze jest to, co się robi.
Czekam więc na konkrety. Wzrost nakładów
na ochronę zdrowia w przyszłym roku o 20%
jest dość duży.
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Uroczystości na skwerze

Rozrywkowy czerwiec

zerwiec w Nasielsku upłynie pod znakiem wielu
C
ciekawych wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych.
Już 4 czerwca odbędzie się Parafiada, organizowana jak
co roku przez księży z parafii św. Wojciecha w Nasielsku.
16 i 17 czerwca zapraszamy na DNI NASIELSKA. O szczegółach dotyczących tych imprez piszemy na stronie 9.
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Gwiazdą tegorocznych Dni Nasielska będzie zespół Myslovitz

2

Z SAMORZĄDU

Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa
tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku
tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie
tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Dyżury nocne nasielskich aptek:
15–31 maja
Apteka ARNICA, ul. Rynek 21
tel. (023) 691–21–30

1–14 maja

Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691–23–23

Obradowała Rada
29 maja br. odbyła się
LX sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Posiedzenie
prowadził przewodniczący
Rady Dariusz Leszczyński.
Po stwierdzeniu kworum
zatwierdzono porządek
obrad. Następnie radni
przyjęli protokół z LIX sesji Rady.
Później przewodniczący Leszczyński przedstawił informację o swoich
działaniach między sesjami Rady.
Wśród różnych zajęć – uczestniczył
w uroczystości nadania skwerowi
imienia Jana Pawła II, a także spotkał
się z mieszkańcami Mogowa, (w
sprawie nadania nazwy ich ulicy oraz
utwardzenia pobliskiej drogi).
Z kolei o swoich o swoich działaniach poinformował burmistrz
Nasielska Bernard Dariusz Mucha.
Omówił stan zaawansowanie wielu
gminnych inwestycji oraz odbywających się przetargów. Wspomniał
m.in. o rozruchu technologicznym
oczyszczalni ścieków, który ma
mieć miejsce między 10 a 15 lipca
br. Poinformował też, że złożone do
Mechanizmu Norweskiego wnioski
o pomoc na wykonanie kanalizacji
w Pieścirogach pozytywnie przeszły
weryfikację formalną. Mówił także
o zjeździe gminnym OSP (26.05)
i ponownym wyborze na prezesa
Kazimierza Drabika. Wspomniał
również, że rozważana jest kwestia
powołania w Nasielsku straży miejskiej. Przedstawił też wyniki przetargu
na zapewnienie opieki bezdomnym

zwierzętom: do 1 maja przyszłego
roku ich przewożeniem do schronisk zajmować się będzie firma
Eko-Fauna.

Po tych informacjach przyszedł
czas na interpelacje i zapytania
radnych. Dotyczyły one różnych
problemów, m.in. pytano o status
drogi w lesie w okolicach Popowa
(Lasy Państwowe uważają ją za swoją własność, natomiast dokumenty
wskazują, że należy ona jednak do
gminy). Radna Anna Łapińska pytała, kiedy do należytego stanu zostanie doprowadzona ulica Wiśniowa,
a Krzysztof Fronczak m.in. o stan
niedawno oddanych do użytku
dróg w Mogowie i Andzinie – po
zimie ich nawierzchnia wymaga
naprawy, co powinien w ramach
gwarancji zapewnić wykonawca.
Później radni przeszli do kolejnej
części porządku obrad – podjęcia
uchwał. Projekt pierwszej z nich,
przedstawiony przez skarbnik
gminy Ludwinę Turek, dotyczył
zmian w budżecie 2006 roku.
Przy jednogłośnie pozytywnej
opinii Komisji Budżetu i Finansów
uchwałę pojęto jednogłośnie.
Kolejny projekt dotyczył zmiany uchwały z dnia 13 marca br.
w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego. Konieczność podjęcia nowej uchwały
dotyczącej tej kwestii wynikała ze
zmian związanych z odsetkami
od kredytu. Wobec jednogłośnie
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pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Finansów uchwałę pojęto jednogłośnie.
Kolejna uchwała dotyczyła nadania
Szkole Podstawowej w Dębinkach imienia Jana Pawła II. Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie
i uchwała została podjęta (przy jednym
głosie wstrzymującym się).
Następnie radni zajęli się projektem
uchwały, przedstawionym przez sekretarza gminy Zbigniewa Rutkowskiego,
nadającej Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku statut. Nadanie statutu wynika
z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie
gminnym. Po pytaniach m.in. radnego
Michała Wójciaka i wyjaśnieniach
ze strony sekretarza Rutkowskiego
uchwała została podjęta.
Później burmistrz B. Mucha odpowiadał na zapytania radnych. Wyjaśniał kwestie związane m.in. z drogą
w Popowie, odpowiedział, kiedy
mieszkańcy ulicy Wiśniowej mogą
spodziewać się modernizacji swojej
ulicy (wcześniej realizowano inwestycje ze środków zewnętrznych,
a obecnie zostanie wyznaczona pula
na drogi ze środków gminnych) oraz
zapewnił, że urząd pamięta o konieczności poprawy stanu dróg w Mogowie
i Andzinie. Potwierdził, że powinien
dokonać jej wykonawca w ramach
gwarancji, a w razie niedotrzymania
terminu upływającego z końcem maja
br. naliczone zostaną kary umowne.
Wyjaśnił też pozostałe interesujące

radnych kwestie.
W dalszej kolejności wiceprzewodnicząca Rady Janina Kownacka
przedstawiła skierowane do Rady
(oraz do burmistrza) pismo od
mieszkańców ulicy POW w Nasielsku w sprawie stanu ich ulicy, będącej
częścią drogi powiatowej. W związku
z odbywającym się tą ulicą ruchem
samochodów ciężarowych o wysokim tonażu zniszczeniu ulega
nie tylko nawierzchnia ulicy, ale też
znajdująca się w niej infrastruktura
oraz stojące przy ulicy budynki.
Wobec takiej sytuacji mieszkańcy
proszą o interwencję – m.in. zakaz
ruchu ciężkich pojazdów, wyznaczenie objazdu oraz dokonanie
ekspertyzy w celu określenia stopnia
dotychczasowych uszkodzeń. Pismo
zostało przekazane do Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego
W części poświęconej wolnym
wnioskom i zapytaniom głos zabrał
ksiądz Józef Trzciński, proboszcz
parafii w Cieksynie. Podziękował za
pomoc przy renowacji zabytkowego
cieksyńskiego kościoła, opowiedział
o przeprowadzonych przy tej okazji
ustaleniach dotyczących wieku
świątyni (obecnie stwierdzono, że
pochodzi ona z XIV w.) oraz na ręce
przewodniczącego Leszczyńskiego
przekazał radnym książkę ukazującą
stan badań nad kościołem w Cieksynie; zaprosił też na promocję tej
publikacji (18 czerwca br.). Na tym
obrady zakończono.
LAN

Bezpańskie psy bez umowy Konkursy rozstrzygnięte
o Nasielsku znowu wa- teraz wyłapywane są tylko psy 26 maja odbyły się kon- W skład komisji konkursowej poP
łęsa się kilka bezpań- agresywne – wyjaśnia Bogdan
k u r s y n a s t a n o w i s k a wołanej przez Bernarda Muchę,
skich. Jeden czatuje na
samochody przy banku
PKO i przy szkole podstawowej, by w odpowiednim
momencie zacząć gonić
pojazd. Inne krążą przy
ulicy Warszawskiej. Przynajmniej niektóre z nich
są dokarmiane.

Ruszkowski, kierownik wydziału
rolnictwa UM Nasielsk.

Jak się okazuje, nie jest to wcale taka
prosta sprawa. Mimo że na terenie naszej
gminy znajdują się aż dwa schroniska dla
bezdomnych zwierząt: w Krzyczkach
i Chrcynnie, to oba są przepełnione.
Ale co najważniejsze, od stycznia br.
nie podjęto decyzji dotyczącej wyboru
schroniska, do którego będą odwożone
psy z terenu naszej gminy.

To już kolejny rok zmagań urzędników z problemem bezpańskich
zwierząt. Nadal nie udało się opracować jakiejś spójnej koncepcji, która
mogłaby go przynajmniej zmniejszyć.
Zwierzaki, które widzimy na ulicach
miasta, często wyrzucane są przez
bezmyślnych właścicieli, często też
docierają tu za rolnikami z pobliskich
wsi. A potem brudne, głodne i chore
tułają się całymi miesiącami, dopóki
nie zabije ich jakiś samochód. Może
skoro nie udało się zapewnić zwierzakom z naszej gminy bezpiecznego
schronienia, warto zastanowić się nad
otwarciem gminnego schroniska dla
zwierząt albo zachęcić ich miłośników różnego rodzaju bonusami (ulga
w podatkach, dotacje itp.) do otwierania małych przytulisk. Będziemy ten
temat śledzić uważnie.
MK

– Przetarg nie odbył się, ponieważ
wpłynęła tylko jedna oferta ze
schroniska w Krzyczkach. Dlatego

Z ostatniej chwili: Decyzja zapadła:
bezdomnymi zwierzętami zajmie
się Fundacja Eko-Fauna.

– Dlaczego nikt się nie interesuje
biegającymi po ulicach psami
i nie odwiezie ich do schroniska?
– z takim pytaniem zwróciła się do
naszej redakcji mieszkanka ulicy
Kościuszki.

dyrektorów placówek
oświatowych w gminie
Nasielsk. W tym roku dobiegła końca kadencja
pięciu z nich.

Można było składać oferty na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, w Szkole Podstawowej
w Popowie Borowym, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji
3 maja w Nasielsku, w Zespole Szkół
nr 3 w Cieksynie oraz w funkcjonującym od września wraz z przedszkolem Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. księcia J. Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach.
W trzech przypadkach zgłosiło
się po jednym kandydacie na to
stanowisko, w ZSP Pieścirogi Stare
było 2 kandydatów. Natomiast
z braku kandydatów nie odbył się
konkurs na stanowisko dyrektora ZS
nr 3 w Cieksynie.

Burmistrza Nasielska, wchodziło
12 osób. Wśród nich znaleźli się
przedstawiciele kuratorium, rad
rodziców, rad pedagogicznych
z poszczególnych szkół, związków
zawodowych oraz organu prowadzącego, czyli gminy Nasielsk.

Ponownie na stanowisko dyrektora wybrano następujące osoby: SP
Nasielsk – Agnieszkę Mackiewicz,
SP Popowo Borowe – Teresę
Przybysz, Publiczne Gimnazjum
nr 1 – Bożena Zawadzka-Roszczenko. Zmiana nastąpiła na stanowisku dyrektora w ZSP Stare Pieścirogi, gdzie od września placówką
kierować będzie Marianna Turek.
W przypadku ZS nr 3 w Cieksynie
Burmistrz powoła dyrektora szkoły
od września.
Kadencja dyrektorów placówek
oświatowych trwa 5 lat.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – redaktor naczelny, Agata Wojtko, Katarzyna Ziemiecka, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Marian Wasierzyński, Przemek Olech, Jakub Olech, Dariusz Majewski, Martyna Pielecka
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19. NAKŁAD: 1000 egz.
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Lekarzu, lecz się sam?

Magdalena Olbryś

dr Anna Łapińska

dr Maciej Rudzki

nimi. Jeśli pieniądze z tego dodatkowego ubezpieczenia, „od starości”,
byłyby przeznaczone faktycznie na potrzeby osób starszych – to ta
nowa składka miałaby rację bytu. Każde pieniądze się przydadzą,
choćby na dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny. W naszej placówce
mamy do dyspozycji pacjentów wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, ssaki (do odsysania zalęgającej
wydzieliny z płuc), ułatwiające oddychanie koncentratory tlenowe.
Prowadzimy pełną rehabilitację.

Profesor Religa słusznie nazwał przyjęcie tych zmian sukcesem
na miarę przeszczepu serca. Znałam założenia tego programu już
wcześniej. Te pomysły pochodzą sprzed dwóch lat – projekt był
wtedy wysyłany do lekarzy. Tezy tego programu podobają mi się,
to rozsądne podejście do problemów ochrony zdrowia. Profesor
Religia w swoim planie zabezpiecza odpowiednie środki; ważne jest
natomiast, żeby rozdział tych środków był właściwy – by trafiały do
pacjenta, na procedury medyczne, do lekarzy.

Kilka razy w roku przywozimy tu pacjentów, żeby mogli odbyć na
miejscu zabiegi. Jest to trudne, ze względu na konieczność dowożenia, ale ludzie są zadowoleni, każdy otrzymuje po 10 zabiegów. Dla
osób w starszym wieku to znakomita forma poprawienia sprawności
fizycznej, dlatego na jesieni znów planujemy taką akcję. Dzisiejsi 70-,
80-latkowie i tak mają za sobą często niełatwe życie, zasługują więc
na dobrą opiekę.

Mój kontakt z Funduszem jest niewielki. Pieniądze z NFZ przychodzą
systematycznie, nie ma poślizgów. Ale środki na kontrakty są ograniczane. Gdy działały jeszcze Kasy Chorych, obowiązywały nieco
wyższe stawki.

Finansowanie procedur wysokospecjalitycznych z budżetu państwa
i leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych z ubezpieczenia OC to
dobre pomysły. Natomiast jeśli chodzi o ustawę pielęgnacyjną, czyli
nowe ubezpieczenie od starości, wysokości 1,2% dochodu – czy
to dostanie ZUS? Jeśli tak, to jest po prostu dodatkowy podatek! Kto
go potem wypracuje? Ilu będzie w Polsce młodych ludzi, skoro już
jest niż demograficzny? To kolejna wirtualna sytuacja. Przecież wiele
osób już wyjechało za granicę i tam płaci podatki, jeśli do tego wygrają sprawę z podwójnym opodatkowaniem – na pewno wybiorą
podatek nie w Polsce, zatem odejdą jeszcze i pieniądze wpłacane
przez nich.

Jeśli chodzi o pracę pielęgniarek – powinna być ona wynagradzana
wysoko. To niełatwy zawód, zajęcia (o różnych porach) trzeba godzić z życiem rodzinnym, a i tak do domu „przynosi” się problemy
chorych. Przeżyłam już niejeden strajk, ale w żadnym nie brałam
udziału i nie odeszłam od łóżka pacjenta, nie wyobrażam sobie
takiej sytuacji. Kto wybiera ten zawód, powinien wiedzieć, na jakie
zarobki może liczyć. Trzeba wymuszać na władzach wyższe pensje,
to prawda, ale jakimiś innymi metodami. A jest to praca zasługująca
na godziwą płacę. Owszem, nagrodą dla pielęgniarek i położnych
są wdzięczne spojrzenia pacjentów. Ale wyższe pensje pozwoliłyby
białemu personelowi cieszyć się w pełni tym pięknym zawodem.
Pamiętać jednak trzeba, że służba zdrowia – to też jest służba, dla
drugiego człowieka.
Dyrekcje szpitali i władze próbują zaradzić strajkom na różne sposoby.
Czasem z trudem wygospodarowują środki na podwyżki lekarskich pensji, a czasem stosują starą metodę: marchewką jest program naprawczy
służby zdrowia ministra Zbigniewa Religi, a kijem – odpowiednie przepisy
(nowe i już obowiązujące), które mają uniemożliwić strajki w placówkach
medycznych. Mówiło się o zastąpieniu protestujących medyków lekarzami
wojskowymi, w domyśle takimi, którzy będą leczyć „na rozkaz”. Miała być
to zatem forma złamania strajku. Rozważano też pomysł, by do uznania
strajku za legalny potrzebna była zgoda ministra. Gdy zaś uzna on, że
pacjenci mają na skutek przestojów utrudniony dostęp do specjalisty, nakaże lekarzom powrót do pracy, pod groźbą utraty posady. Wicepremier,
minister spraw wewnętrznych Ludwik Dorn ogłosił, że istnieją przesłanki
pozwalające przypuszczać, iż strajki w co najmniej sześciu śląskich szpitalach
są nielegalne.W razie potwierdzenia przypuszczeń wicepremier zapowiada
złożenie w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Z kolei
lekarze zwrócili się z prośbą do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry,
by wszczął śledztwo w sprawie wyzysku w „przedsiębiorstwie państwowym służba zdrowia”.
W tym samym czasie minister Religa zaproponował plan naprawczy.
O co więc chodzi lekarzom? Czyżby faktycznie „stała za tym” inspiracja
żądnych zysków koncernów farmaceutycznych, co niedawno sugerował
wiceminister zdrowia Bolesław Piecha?
Założenia programu prof. Religi przewidują wzrost nakładów na ochronę
zdrowia w 2007 roku o 5 mld zł, finansowanie procedur wysokospecjalitycznych z budżetu państwa, leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych
ubezpieczenia OC, wprowadzenie dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia dla tych, którzy chcą się leczyć w lepszych warunkach, oraz
obowiązkowej składki pielęgnacyjnej (wysokości 1,2 proc. dochodu, która
w całości ma być odpisywana od podatku, a zatem jej koszty faktycznie
ponosiłby budżet). Nakłady na opiekę zdrowotną w ciągu 3 lat wynosiły
5 proc. PKB.
Tyle program.Tymczasem na pierwsze wzmianki o wykorzystaniu środków
z OC zareagowały firmy ubezpieczeniowe, zapowiadając podniesienie opłat
z tego tytułu o ok. 6 proc. Planowane dodatkowe 5 mld zł? Nakłady na
ochronę zdrowia i tak w przyszłym roku wzrosną, bez żadnych programów,
z powodu corocznego wzrostu naszych składek na ubezpieczenie zdrowotne, co reguluje ustawa (od roku 2003 składka rośnie corocznie o 0,25
pkt proc, od poziomu 7,75 proc. zarobków). Obecnie jest ona wysokości
8,75 proc., w przyszłym roku wyniesie 9 proc., a od PIT odliczamy tylko
7,75 proc.Według szacunków ekspertów, w przyszłym roku dołożymy do
NFZ z naszych prywatnych kieszeni 5,5 mld zł. Zaś jedynymi dodatkowymi
pieniędzmi z budżetu w 2007 r. mają być 1,2 mld zł na ratownictwo medyczne i 800 mln zł z podniesienia składki za tych obywateli, za których
składkę płaci budżet. Warto przypomnieć, że w 2005 r. wzrost nakładów
na sektor zdrowia razem z pożyczką restrukturyzacyjną wyniósł 4,2 mld
zł i jakoś pacjenci żadnego przełomu nie zauważyli. Lekarze podwyżek
– też nie… Z pełną oceną planów ministra zdrowia trzeba jednak jeszcze
poczekać. Podobnie – na planowane przez resort podwyżki…
Ale pracownicy służby zdrowia czekać już nie chcą. W takiej sytuacji niewykluczone, że wkrótce rzeczywiście nie będziemy mieli strajków lekarzy.
Ani – lekarzy. Może się bowiem okazać, że faktycznie sami uzdrowili swoją
sytuację – wyjeżdżając na Zachód. Obyśmy zdrowi byli.

Agata I. Wojtko

Wprowadzenie dogo ubezpieczenia
chcą się leczyć
wa r u n k a c h ,
żam za dobry
To ko pacjenrzy, i dla
wykudziś dodatkowe
świadc ze n i a
lekarskie
dla pracowników w prywatnych
firmach medycznych.

browolnego dodatkowedla tych, którzy
w lepszych
uwapomysł.
rzyść i dla
ta, i dla lekapracodawców
pujących

Każdy zawód ma prawo do
strajku. Obecne protesty lekarzy
zostały ogłoszone przez związki
zawodowe i samorząd lekarski.
A każdy związek zawodowy
może się przecież upominać
o prawa pracownicze. Mimo strajków ludzie w stanie zagrożenia życia czy ofiary wypadków mają
zapewnioną opiekę.
Społeczeństwo musi wiedzieć, że jeśli teraz wyjedzie z kraju wykwalifikowana kadra, to wkrótce nie będzie miał kto leczyć nie tylko przez
czas strajku, jak teraz, ale będzie się tak działo przez całe lata. Owszem,
murarze też obecnie wyjeżdżają po lepszą pracę i w związku z tym
w Polsce nie ma kto murować domów. Tyle że murarz uczy się
zawodu znacznie krócej! Kształcenie lekarzy trwa bardzo długo,
6 lat studiów, potem kolejne 6 – specjalizacja. A potem – nauka do
końca życia…
Widać, że zaczyna się myśleć o służbie zdrowia – to jest plus, bo
to już ostatni dzwonek. Coraz więcej młodych lekarzy wyjeżdża
za granicę. Ci, którzy nie wyjeżdżają, z ustabilizowaną sytuacją
rodzinną, dojrzali – przejdą niedługo na emeryturę. Wtedy będzie
można liczyć tylko na lekarzy ze Wschodu. Trzeba pamiętać, że izby
lekarskie i związki zawodowe walczą nie tylko o lekarskie pensje, ale
o całą służbę zdrowia.
Było już kilka prób naprawy sytuacji służby zdrowia. Pierwszy raz, gdy
premierem został Tadeusz Mazowiecki. Nastąpiła wówczas znacząca
poprawa finansów sfery budżetowej. Drugi raz – gdy ruszyły Kasy
Chorych. Wtedy powstały niepubliczne ZOZ-y, z innym sposobem
finansowania, bo nie ma w nich kosztów administracji. Jednak
stawka z NFZ jest tak niska, że nie zadowala. ZOZ-y publiczne mają
zapewnioną pomoc gmin np. przy remontach lub zakupie sprzętu.
W ten sposób są, siłą rzeczy, dwie kategorie pacjentów: ci, którzy
korzystają z pomocy samorządów, i ci – którzy leczą się wyłącznie
za pieniądze z NFZ.
Rozwiązaniem dla służby zdrowia jest prywatyzacja. Wtedy będzie
można rywalizować jakością usług, która nie polega na tym, że robi się
to, czego chce pacjent, tylko to, co powinien mieć zapewnione. Muszą obowiązywać pewne standardy, koszyk świadczeń: odpowiednie
badania, możliwie krótkie terminy wizyt u specjalistów.
Lekarz nie może pracować w kilku miejscach, to rzutuje na jego jakość pracy, ale przede wszystkim – życia. Lekarze chcą godnie żyć:
nie tylko pracować za godziwe pieniądze, ale przede wszystkim móc
normalnie odpoczywać, a nie biegać z jednej pracy do drugiej, mieć
kontakt z rodziną, możliwości dalszego uczenia się. Ich wyjazdy mają
głębsze przyczyny niż tylko sprawy finansowe.

Cieszy zwiększenie środków na ochronę zdrowia. Tylko gdzie dotąd
były te pieniądze? Mówi się, że uwolniono rezerwy. Ale to oznacza,
że po prostu ograniczano wydatki na inne cele związane ze służbą
zdrowia i nareszcie będą one przeznaczone na właściwy cel. Od lat
budżety na ochronę zdrowia były wcale niemałe, w stosunku
do innych sektorów potrzeb obywateli.
W ZOZ-ie, którym kieruję, lekarze mający kilka specjalizacji, także II stopnia, po 20 latach pracy zarabiają mniej
niż kierowca w NFZ… A przecież ile wyższe są oczekiwania społeczne wobec lekarza. I odpowiedzialność. Ile
zatem powinien zarabiać lekarz? Z drugim stopniem
specjalizacji: 5 tys. zł netto.
Dyscyplinowanie strajkujących
lekarzami wojskowym? Dobrze,
tylko skąd ich brać? Z wojska?
Przecież tam brakuje około
400 lekarzy. Jak ich przenieść
do strajkujących szpitali? To
wymagałoby ich zgody.
Gdzie mieliby mieszkać? To
po prostu zwykły straszak.
Czy lekarze mają prawo
strajkować? A czy ci, którzy
strajkują, nie są ludźmi? Na
ulicę wyszli niedawno górnicy – w efekcie przyznano im specjalne świadczenia. A czy lekarze
i pielęgniarki to nie ludzie? Skoro tamci mają prawo wywierać nacisk,
to dlaczego lekarze nie?
Służba zdrowia w sposobie traktowania jest – socjalistyczna, a wymagania wobec niej są kapitalistyczne.
Współpraca z NFZ polega na tym, że Fundusz bardzo precyzyjnie
nas kontroluje, a środki daje przecież niewystarczające. SP ZOZ
w Nasielsku, gdy zostałem jego dyrektorem w kwietniu 2004 r., był
zadłużony, bez środków. Pracowało w nim 5 lekarzy. Na pierwsze pensje trzeba było zaciągnąć pożyczkę. A dziś mamy kilka kontraktów
medycznych, i to dobrych. Ale trzeba pamiętać, że to jest rezultat
wielkich nakładów pracy, a pracowników administracyjnych jest tylko dwoje: dyrektor i księgowa. Nie stać nas na zatrudnienie większej
liczby. Długów nie mamy. W ZOZ-ie pracuje ponad 30 lekarzy, są
wśród nich, oprócz Podstawowej Opieki Zdrowotnej: dermatolog,
okulista, kardiolog, pediatrzy, pulmonolog… Tak w nasielskiej przychodni jeszcze nie było. Naszym celem jest dobro pacjenta, czyli
dobry poziom i szeroki zakres usług.
Udział gminy w finansowaniu ZOZ-u dotyczy ratownictwa medycznego. Ruszyło ono w 2005 r. w porozumieniu z burmistrzem
Nasielska i na jego polecenie. To korzystny kontrakt, ale obarczony
wieloma nakładami finansowymi na starcie. Karetka to koszt 250
tys. zł, a przecież jedna nie wystarcza… Na szczęście do tego, by
stanąć do przetargu, wystarczyła umowa przedwstępna na zakup
karetki. Zakupiono ją ze środków gminy. ZOZ mieści się w budynku
należącym do gminy. Obecnie jest on nieodpłatnie przekazany
w użytkowanie, wraz z lokatorami. Wydatki bieżące pokrywa ZOZ,
a duże, wykraczające poza zwykłą konserwację – gmina.
Jeśli chodzi o wprowadzenie dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia dla tych, którzy chcą się leczyć w lepszych warunkach, mam
mieszane uczucia. Czy działoby się to w tych samych miejscach, co
„zwykłe”? Oznaczałoby to po prostu różnicowanie w dostępie do
opieki medycznej. Za mało wiem na ten temat, trzeba by to prezencyjnie określić, o jakie świadczenia chodzi. Lepszym pomysłem
wydaje mi się wprowadzenie symbolicznych opłat za wizyty lekarskie. Na pewno wyeliminowałoby to pacjentów przychodzących do
lekarzy „towarzysko”, w braku lepszego zajęcia. Powinniśmy mieć
w ręku taki instrument „dyscyplinujący” pacjentów.
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Wizyta Benedykta XVI
w obiektywie IRN

Zespół redakcyjny Internetowego Radia Nasielsk relacjonował dla swoich
słuchaczy mszę świętą odprawianą 26 maja przez papieża Benedykta XVI
na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Oto krótka relacja fotograficzna z tego
wydarzenia.

AKTUALNOŚCI

obyczaje?
KRONIKA Czy trudno zmienić
to by się spodziewał, ulicą Kilińskiego przemieszczał się pePOLICYJNA Kże w naszych sklepach wien jegomość, zatrzymując ruch na

Nocą 16–17.05. na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy skradli 162 szt. gołębi ozdobnych.
Straty wnoszą 1000 zł.
17.05. z mieszkania przy ulicy
Kościuszki nieznani sprawcy
skradli kuchenkę mikrofalową.
Straty wynoszą 300 zł na szkodę Marcina D.
17.05. w Pieścirogach Nowych
funkcjonariusze K.P. Nasielsk realizując operacyjną informację,
zatrzymali na gorącym uczynku
Jerzego K. wypalającego przewody, które wcześniej zostały
skradzione z terenu PKP.
21.05. w Jackowie Andrzej W.
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,89 mg/l).

Rozpoczęcie liturgii

Centrum prasowe

03–21.05. w Miękoszynku nieznani sprawcy włamali się do
domku letniskowego Zygmunta
O. i skradli m.in. komplet garnków
ze stali nierdzewnej, butlę gazową 11 kg i pościel. Straty wynoszą
ok. 2000 zł.
2 1 . 0 5 . w M o gow i e Ja n M . ,
mieszkaniec Mogowa, kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym
(0,65 mg/l).

Wierni na Placu Piłsudskiego
Redakcja IRN przed ołtarzem papieskim. Od lewej:
Krzysztof Miller – redaktor
naczelny IRN, Paweł Rasiński
i Marek Maluchnik – członkowie
zespołu redakcyjnego IRN

Znów głośno wokół lotniska w Modlinie

2–15 czerwca

21.05. w Ruszkowie Jacek M.,
mieszkaniec Czajek, kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym
(0,79 mg/l).

Modlińska fikcja

pojawi się zakaz sprzedaży alkoholu? Brzmi to mało
wiarygodnie, a jednak
zdarzyło się kilka dni temu
i bardzo możliwe, że zdarzać się będzie częściej.

Wizyta papieża Benedykta XVI stała
się okazją do wprowadzenia w Warszawie i miejscowościach, które
odwiedził Ojciec Święty, czasowego
zakazu sprzedaży i podawania alkoholu. Dotyczył on sprzedaży napojów
o zawartości powyżej 4,5% alkoholu
na terenie całego województwa mazowieckiego i został wprowadzony
na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów. W Warszawie i województwie mazowieckim obowiązywał 25
i 26 maja.
Jednak nie wszędzie zastosowano się
do niego. W nowodworskich supermarketach stoiska z alkoholem były
nieczynne, ale za to w nasielskich
sklepach można go było kupić bez
problemu. Zapewne ich właściciele
uznali, że tego dochodowego towaru nigdy nie może zabraknąć. Trzeba
przyznać, że nie brakowało też w te
dni na ulicach naszego miasta pijanych
osobników. Można ich było spotkać
najczęściej pod sklepami spożywczymi w różnych punktach miasta,
i to niemal o każdej porze dnia. Sezon dla amatorów napojów wyskokowych zaczyna się od momentu
otwarcia sklepu, a więc od 6 rano
i trwa póki sen ich nie zmorzy. Za to
w piątek (26 maja) ok. godziny 20.30

fot. D. Panasiuk

Jak donoszą ogólnopolskie media, dopiero za rok, może dwa
ruszy budowa nowoczesnego
portu lotniczego w powiecie
nowodworskim. Albo już nigdy
– dodają eksperci.
Budżet państwa wycofał się z finansowania przedsięwzięcia. Teraz na samorządzie województwa
mazowieckiego spoczywa główny ciężar finansowania inwestycji
przeznaczonej do obsługi tanich
linii lotniczych. A to rozwiązanie
wydaje się mało prawdopodobne do udźwignięcia przez budżet
naszego województwa. Wręcz
nierealne.
Już od kilku lat władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego zachłystują się sukcesem,
którego nie ma i nie wiadomo,
kiedy będzie. Padało już wiele dat
otwarcia lotniska. Mieszkańcom
okolicznych miejscowości roztaczano wizję końca bezrobocia.
I co? I nic. Pesymistyczne informacje
docierające z Warszawy oznaczają, że rozpoczęcie budowy, jeżeli
w ogóle nastąpi, to nie wcześniej niż
za rok. Niewątpliwie nie jest to dobra
wiadomość ani dla kilkuset tysięcy
potencjalnych pasażerów korzysta-

całej jej długości – szedł zygzakiem.
Udało mu się nawet przystopować
ciężarówkę. Być może tak solidnie
uczcił aż dwie uroczystości: przybycie papieża do Polski i Dzień Matki,
bo ledwo udawało mu się utrzymać
na nogach.

To kolejny przykład na to, że w dni
powszednie i od święta, z okazji i bez
okazji, w naszym mieście pijaków
traktuje się nadal jak święte krowy.
A przecież od czerwca 2001 r. obowiązuje ustawa przeciwalkoholowa
wprowadzająca zakaz spożywania
napojów alkoholowych w miejscach
publicznych, np. na ulicach, placach
i w parkach, z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego wyznaczonych, np.
ogródków piwnych. W normalnych
warunkach, czyli w innych miejscowościach, osoby, które piją alkohol
„pod chmurką”, są karane grzywną.
Zajmuje się tym straż miejska i policja.
W Nasielsku straży miejskiej nie ma,
a i nadużywający alkoholu chyba nikomu nie przeszkadzają. Ani lokalne władze nie przejęły się tym problemem,
ani policja nie wkracza do akcji zbyt
często. Czyżby to był taki miejscowy
koloryt lokalny? Bo przecież nie chodzi
o to, żeby nie pić alkoholu w ogóle, ale
żeby robić to z głową.
Ani ustawy, ani rozporządzenia, ani
zakazy w tym temacie w Nasielsku nie
zadziałają. Być może warto zastanowić
się nad powołaniem straży miejskiej, i to
koniecznie z ludzi spoza naszej gminy,
która bez obaw, że narazi się znajomemu, mogłaby wręczać mandaty.
A swoją drogą, ciekawe, jak minie
w naszym mieście 1 czerwca. Posłowie domagają się, by Dzień Dziecka
także był dniem trzeźwości narodowej. Zaś działaniami zmierzającymi
do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych mają zająć się jednostki
samorządu terytorialnego. I na tym,
dla wielu niewykonalnym albo wręcz
niemądrym pomyśle, na pewno się
nie skończy.
MK
R

jących z zatłoczonego terminalu na
warszawskim Okęciu, ani dla tanich
przewoźników. Dla tych ostatnich
stołeczny port jest za drogi. Niektórzy z nich już przestali korzystać z jego
usług. Uciekają jak najdalej od Warszawy. Przeliczyli się, jeśli liczyli na rychłe
oddanie do użytku Modlina.

Bardzo spokojne podejście do
sprawy lotniska w Modlinie ma
nowy zarząd Polskich Portów
Lotniczych. Jak twierdzą jego
przedstawiciele, nie ma mowy
o żadnych opóźnieniach. Dodają,
że dotychczasowe terminy oddania modlińskiego lotniska, deklaro-

wane przez poprzednie władze PPL,
były po prostu nierealne.
Warto dodać, że Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” ma
być tylko mniejszościowym udziałowcem w spółce Port Lotniczy
„Modlin”.
D. Panasiuk
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III EDYCJA WYBORÓW MISS GMINY
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Już 25 czerwca 2006r. w kinie ,,Niwa’’ odbędą się wybory Małej Miss i Miss Nastolatek naszej gminy. Prezentujemy państwu 15 kandydatek
do tytułu Małej Miss. W następnym numerze „Życia Nasielska” opublikujemy sylwetki kandydatek do tytułu Miss Nastolatek.
Organizatorzy: Świetlica Socjoterapeutyczna Nasielsk i MOPS Nasielsk

Kandydatka nr 3

Kandydatka nr 4

Kandydatka nr 5

– Natalia Mielczarska, lat 6. Ma 128

cm wzrostu. Mieszka w Popowie Północ. Jej
zainteresowania to gry komputerowe i śpiew.
Bierze udział w konkursie, gdyż chcę przeżyć
fajną przygodę.

– Martyna Giszczak – ma 6 lat i mierzy
128 cm. Mieszka w Toruniu Włościańskim.
Interesuje się sportem.W wolnych chwilach
słucha muzki i uczy się czytać bajek. Pragnie
wystąpić w konkursie, ponieważ uważa to
za wspaniałą zabawę i przygodę.

– Agnieszka Szafrańska – ma lat 7.
Pochodzi z Miękoszyna. Jej wzrost to 122 cm.
Uwielbia malować. Startuje w konkursie gdyż
jest ciekawa nowych rzeczy i przygód.

– Joanna Sterbicka, lat 12, mieszka
w Pieścirogach Nowych. Ma 120 cm wzrostu. Interesuje się tańcem. Lubi grać na
komputerze. W konkursie wystartowała
dla dobrej zabawy.

Kandydatka nr 6

Kandydatka nr 7

Kandydatka nr 8

Kandydatka nr 9

Kandydatka nr 10

– Sylwia Rucińska – ma lat 9. Jej wzrost
to 135 cm. Mieszka w Nunie. Interesuje się
sportem. Lubi czytać książki głównie młodzieżowe. Jej pasją jest taniec i zwierzęta.
Swój udział w finale traktuje jako dobrą
zabawę.

– Dominika Sosnowska – liczy 10
lat. Mieszka w miejscowości Cieksyn. Bierze
udział w konkursie ponieważ lubi nowe wyzwania. Interesuje się tańcem i muzyka. Jej
marzenie to założyć schronisko dla porzuconych zwierząt, w przyszłości chciałaby
im pomagać.

– Karolina Bachanek ma 11 lat, jej
wzrost to 130 cm. Mieszka w Mazewie.
Bardzo lubi malować, za swoje prace
plastyczne otrzymywała wiele nagród, jej
prace były wystawiane w Domu Kultury
w Warszawie. Jej marzenie to nauczyć się
pływać. Chciałaby aby jej gminie był basen.
Bierze udział w konkursie ponieważ lubi
tańczyć i dobrze się bawić.

– Dominika Ludwicka – ma lat 9.
Mieszka i uczy się w Nasielsku. Jej wzrost
to 130 cm. Interesuje się poznawanie tego
co nowe i nieznane. Lubi również nawiązywać nowe znajomości. Zgłosiła się do
konkursu mała miss gdyż chce przeżyć
nową przygodę.

– Ewa Adamska – liczy sobie 11 lat.
Ma wzrostu 140 cm. Pochodzi z Mogowa.
Interesuje się sportem, lubi rywalizację oraz
prawem.W przyszłości chciałaby zostać sędzią.To jest jej druga szansa i chce ja dobrze
wykorzystać i pokazać swoje umiejętności.

Kandydatka nr 11

Kandydatka nr 12

Kandydatka nr 13

Kandydatka nr 14

Kandydatka nr 15

– Karolina Witkowska, lat 10. Mierzy
140 cm. Pochodzi z Cieksyna. Jej zainteresowania to matematyka, taniec i dobra książka.
Startuje w wyborach miss, ponieważ chcę
wypróbować swoje siły i przeżyć nową
przygodę i poznać nowe koleżanki.

– Eliza Banulska ma lat 9. Mierzy 140
cm. Mieszka w Pieścirogach Nowych. Jej
zamiłowanie to informatyka. Lubi oglądać
filmy przyrodnicze ponieważ kocha zwierzęta. Konkurs traktuje jako dobrą zabawę i
ciekawą formę spędzenia wolnego czasu.

– Natalia Pawłowska lat 12, ma 141
cm wzrostu. Mieszka w miejscowości Morgi.
Interesuje się tańcem nowoczesnym i muzyka. Bardzo lubię zwierzęta, a w szczególności
psy.Z dużym zamiłowaniem oglądam wybory
Miss w telewizji i dlatego postanowiłam spróbować swoich sił w tym konkursie.

– Anita Dąbrowska, lat 11, ma 140 cm
wzrostu. Mieszka w Ruszkowie. Interesuje
się muzyką, uczęszcza na zajęcia do szkoły
muzycznej w Płońsku i gra na pianinie.
Swoje uczestnictwo w konkursie traktuje
jako dobrą zabawę, gdyż lubi poznawać
nowych ludzi.

– Alicja Kopacz lat 12.Ma 150 cm wzrostu.
Uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Budach
Siennickich. Jej hobby to kolekcjonowanie
monet i kamieni oraz widokówek. Uwielbia
podróżować, szczególnie lubi odkrywać
ciekawe miejsca naszego kraju. Biorąc
udział w wyborach miała na myśli czystą
i dobrą zabawę.

Kandydatka nr 1

Kandydatka nr 2

– Anna Suska, ma lat 5. Dziewczyna

mierzy 115 cm. Mieszka w Dębinkach. Jej
zainteresowania to jazda na rowerze i rysowanie oraz taniec. Bardzo by się cieszyła,
gdyby została wybrana Małą Miss.
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Becikowe nie dla wszystkich

W chwili obecnej funkcjonują
dwa rodzaje tzw. becikowego.
Jeden stanowi dodatek do zasiłku rodzinnego i przysługuje
rodzinom o dochodzie na osobę
nie wyższym niż 504 zł, a gdy
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł (po odliczeniu
podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Drugi
natomiast został wprowadzony
ustawą z dnia 29 grudnia 2005r.
o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 12,
poz. 67) i nazwany jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia
się dziecka. Przysługuje on niezależnie od dochodów. Wniosek
o wypłatę zapomogi składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia
narodzin dziecka.
Ustawodawca nie przewidział
jednak sytuacji, gdy o “becikowe”
wystąpi osoba niepełnoletnia. Takie
osoby nie mają prawa do występowania o świadczenia z pomocy
społecznej. Młode mamy pozostały zatem bez pomocy, a przecież
coraz częściej zdarzają się sytuacje,

w których to właśnie osoby w wieku 16 –17 lat zachodzą w ciążę.

Artykuł 15b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, iż
jednorazowa zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi
prawnemu dziecka. Problem w tym,
że bez przedstawienia dowodu osobistego nieletni ojciec lub matka tego
świadczenia nie otrzyma. Jedynym
wyjściem pozostaje ustanowienie
opiekuna prawnego dla dziecka.
Mogą to być jego dziadkowie. Problem jednak w tym, że postępowanie sądowe może trwać zbyt długo
i wskazany w ustawie 3- miesięczny termin nie zostanie zachowany,
a więc zapomoga przepada.
Sytuacja osób, których dochód nie
przekracza 504 zł i które mogą się
ubiegać o dodatek do zasiłku rodzinnego, wygląda bardzo podobnie. Nie
ma co prawda określonego terminu,
jednak formalności z ustanowieniem
opiekuna prawnego pozostają takie
same. Prawa bowiem do tego świadczenia również nie mają osoby, które
nie przedstawią dowodu osobistego.
Ułatwieniem sprawy może być rów-

nież fakt, że zasiłek taki może dostać
opiekun faktyczny, czyli osoba, która
faktycznie opiekuje się dzieckiem,
łoży na jego utrzymanie, troszczy
się o jego zdrowie. Wystarczy tylko,
by (np. dziadkowie) w oświadczeniu
złożonym w ośrodku pomocy
społecznej wykazali, że spełniają
te warunki, i z otrzymaniem tego
świadczenia nie powinno być problemu. Według interpretacji niektórych
OPS-ów, opiekunem faktycznym jest
osoba, która faktycznie opiekuje się
dzieckiem i dodatkowo potwierdzi,
że wystąpiła do sądu o ustanowienie
nad nim opieki. Czynność ta nie jest
jednak skomplikowana. Wystarczy, że
dziadkowie napiszą wniosek o ustanowienie ich opiekunami wnuczka,
krótko go uzasadnią, dołączą odpisy
aktów urodzenia nieletniej matki,
wnuczka i złożą w sekretariacie sądu
rejonowego właściwego dla miejsca
zamieszkania dziecka. Na wynik
sprawy w tym przypadku nie trzeba
czekać. Z potwierdzonym wnioskiem
i oświadczeniem wskazanym wyżej
z wypłatą świadczenia na pewno nie
będzie problemu.
Marek Rączka

Gwarancja
Od niezgodności towaru z umową
należy odróżnić gwarancję. O ile
ta pierwsza wynika z samej ustawy
i nie może być modyfikowana na
niekorzyść konsumentów przez
sprzedawcę, o tyle w przypadku
gwarancji można mówić o dobrowolności. Jest ona tylko dodatkowym
zabezpieczeniem.
Zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej udzielenie kupującemu
gwarancji następuje bez odrębnej
opłaty, przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie
gwarancyjnym lub reklamie. Musi
ono określać obowiązki gwaranta
i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego
towaru nie odpowiada właściwości
wskazanej w tym oświadczeniu.
Nie uważa się jednak za gwarancję
oświadczenia, które nie kształtuje
obowiązków gwaranta. I tak, paragon z kasy fiskalnej dokumentujący sprzedaż nie jest dokumentem
gwarancyjnym, ponieważ nie wymienia obowiązków określonego
podmiotu względem kupującego.
Tymczasem robiąc zakupy, możemy bardzo często usłyszeć od
sprzedawcy coś w rodzaju: „ proszę,
oto paragon, który jest podstawą
rocznej gwarancji na towar”. Tego
rodzaju informacje wprowadzają
w błąd, i to podwójnie. Po pierwsze,
sprzedawca stara się nam wmówić,
że na towar udzielono gwarancji,
skoro tak naprawdę jej nie ma
(paragon nie jest dokumentem
gwarancyjnym). Po drugie, jeżeli
sprzedawcy - wbrew użytemu
słownictwu – chodziło nie o gwarancję, lecz o niezgodność towaru

z umową, to drugi błąd sprowadza
się do skrócenia o rok terminu,
w ciągu którego można wrócić do
sklepu z reklamacją towaru.
Sprzedawca, który w rzeczywistości (a nie tylko w pustych słowach)
udziela gwarancji, wraz z towarem
powinien wydać kupującemu
dokument gwarancyjny, w którym
należy zamieścić podstawowe dane
potrzebne do dochodzenia roszczeń
z gwarancji, w tym w szczególności
nazwę i adres gwaranta, a także czas
trwania ochrony gwarancyjnej.
Należy pamiętać, że gwarancja nie
wyłącza uprawnień kupującego
wobec sprzedawcy wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Jeżeli na dany towar została udzielona gwarancja, konsument ma prawo
wyboru, czy będzie dochodził swoich roszczeń w ramach gwarancji,
czy w ramach niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową. W przypadku gdy konsument wybierze np.
korzystanie z gwarancji – to korzysta
z niej w stosunku do tej jednej, konkretnej usterki. W razie ujawnienia
się w zakupionym towarze innej
wady znów ma prawo wyboru, czy
korzystać z uprawnień wynikających
z karty gwarancyjnej, czy z instytucji niezgodności towaru z umową
(dla przypomnienia: z niezgodności
towaru z umową można korzystać
maksymalnie 2 lata od chwili wydania przez sprzedawcę zakupionego
towaru oraz należy poinformować
sprzedawcę o defekcie rzeczy
w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia
niezgodności towaru z umową).
Nie sposób jednoznacznie wskazać,

co w danym przypadku będzie
korzystniejsze dla konsumenta:
czy dochodzenie roszczeń z tytułu
gwarancji, czy niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową. Aby
umożliwić konsumentom dokonywanie dobrych wyborów, podaję
poniżej podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma reżimami:
– z tytułu niezgodności towaru
z umową: odpowiada sprzedawca
– odpowiedzialność ta powstaje
z mocy prawa, istnieje 2 lata od
wydania towaru, kupujący może
żądać naprawy lub wymiany towaru
na nowy, a w dalszej kolejności może
żądać obniżenia ceny lub odstąpienia
od umowy, w ciągu 2 miesięcy od
stwierdzenia niezgodności konsument powinien zawiadomić o tym
sprzedawcę,
– z tytułu gwarancji: odpowiada ten,
kto udzielił gwarancji, czyli gwarant
(w praktyce jest to najczęściej producent), roszczenia kieruje się do
gwaranta, udzielenie gwarancji nie
jest obowiązkowe (są towary, na
które nie udzielono żadnej gwarancji), gwarant kształtuje treść gwarancji
w dokumencie gwarancyjnym swobodnie, długość okresu gwarancji na
dany towar określa ten, kto udziela
gwarancji (gwarant), w ramach gwarancji najczęściej spotykaną formą
zaspokojenia roszczeń jest naprawa
lub wymiana, o sposobie zaspokojenia w konkretnej sytuacji decyduje
sam gwarant.
Pamiętajmy więc, że brak gwarancji
nie uniemożliwia nam dochodzenia
swoich praw, gdy towar jest wadliwy.
Marek Rączka
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Nowalijki
na naszym stole

Sięgamy po nie szczególnie chętnie
wraz z nadejściem wiosny. Choć, na
dobrą sprawę, świeże owoce i warzywa
jemy teraz przez cały rok, zaopatrując
się m.in. w te pochodzące z zagranicy
lub rosnące w szklarniach. A skoro tak,
to możemy spodziewać się w nich,
oprócz witamin i soli mineralnych, np.
substancji przyśpieszających wzrost
(w szklarniach) lub opóźniających
więdnięcie (import). Nowalijki – jeść
czy nie jeść?
Przede wszystkim musimy liczyć się
z faktem przenawożenia ich tzw. nawozami sztucznymi, co może wpływać
na zmniejszenie zawartości składników
odżywczych, a nawet powodować
zmianę składu chemicznego warzyw
– i pogorszenie ich smaku i zapachu.

Zawarte w młodych warzywach azotany i azotyny przyjmowane w dużych
ilościach mogą być niebezpieczne dla
zdrowia. Mogą bowiem w przewodzie
pokarmowym wchodzić w reakcje
z aminami – i innymi składnikami pochodzącymi z żywności. W efekcie
powstają wówczas nitrozoaminy, podejrzewane o właściwości rakotwórcze.
Azotany spotykamy przede wszystkim
w młodej marchwi i sałacie (jednak
w miarę wzrostu poziom azotanów
w korzeniu marchwi zdecydowanie
spada). Dlatego najbezpieczniej wczesne warzywa kupować w sklepach
z żywnością ekologiczną. Bardzo
ważne jest, aby nie przechowywać
warzyw w szczelnie zamkniętych
opakowaniach oraz folii. Nie powinniśmy także nowalijek (a właściwie
żadnych warzyw) przechowywać
długo w lodówce, ponieważ w takim
wypadku zawarte w nich azotany łatwo

przemieniają się w azotyny. Najlepiej
zjadać warzywa zaraz po kupieniu, nie
trzymać natomiast ich zapasów. Zdecydowanie nie należy robić zakupów
w miejscach przy ulicach i drogach,
po których jeżdżą samochody. Chodzi o to, że młode warzywa i owoce
wychwytują z powietrza wszelkie
niekorzystne substancje: związki azotu
i ołowiu, a nawet azbest.

Warunkiem bezpiecznego spożywania
nowalijek jest ich dokładne mycie. Jako
że niezdrowe substancje gromadzą się
głównie w skórce korzeni warzyw, powinniśmy je opłukać zimną wodą i wyczyścić szczoteczką, a potem obrać
i jeszcze raz opłukać. Szczególnie
długo należy płukać sałatę, a rzodkiewek nie zaszkodzi wręcz pozostawić na
kwadrans w zimnej wodzie. Najmniej
szkodliwych związków odkłada się
w brokułach, pomidorach, selerze
i pietruszce, specjalnych zabiegów
nie wymaga też ogórek. Dodając do
potraw zieleninę, pamiętajmy, by
używać samych „piórek” koperku
– w jego łodyżkach gromadzą się
pestycydy (środki ochrony roślin).
Jeść więc nowalijki czy nie? Jeść,
owszem, ale należy przy tym zachować umiar. Są one znakomitym,
zwłaszcza po zimie, urozmaiceniem
naszego jadłospisu, pomagają również
uzupełnić niedobory witamin (A, B, C,
E) oraz składników mineralnych (potas, fosfor, wapń, magnez, cynk, żelazo,
miedź, mangan). Pamiętajmy jednak,
że nie są one aż tak wartościowe jak
warzywa sezonowe. Nowalijki powinny zatem stanowić tylko dodatek do
naszych całodziennych posiłków.
LAN
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Grzebanie w rentach
Nowy wicepremier i minister rolnictwa Andrzej Lepper spojrzał w sufit,
porachował na palcach i zapowiedział
wstrzymanie przyjmowania wniosków od rolników zamierzających się
ubiegać o renty strukturalne.
Powód takiej decyzji – to pieniądze.
Według ministra zabraknie środków
finansowych na wypłaty tych świadczeń wszystkim chętnym. Na ile jest to
słuszna decyzja, dowiemy się już niebawem po opublikowaniu wyników prac
ekspertów Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Finansiści z ARiMR dostali polecenie
od szefa resortu rolnictwa wyliczenia,
ile jeszcze jest na ten cel pieniędzy
w państwowej kasie. Jeżeli okaże się,
że mało – rolnicy swoje wnioski mogą
wyrzucić do kosza.
Determinacja wicepremiera w tej
sprawie nie pozostawia jednak złudzeń.
Jeżeli okazałoby się, że pieniędzy jest
dużo, to i tak Lepper prawdopodobnie
nie zmieni zdania i wnioski powędrują
do śmieci – dowiedzieliśmy się od
pragnącego zachować anonimowość
pracownika ministerstwa rolnictwa.
Andrzej Lepper dopatrzył się bowiem
w rentach strukturalnych dziejowej niesprawiedliwości. Jego argumenty wydają się rzeczywiście mocne i niepodważalne. Otóż, jak twierdzi „nowa miotła”
w resorcie rolnictwa, w porównaniu
z tym, co płaci KRUS – niecałe 600 zł,
renta strukturalna w wysokości półtora

tysiąca złotych to zbyt dużo pieniędzy.
Nic więc dziwnego, że sięgają po nie
tłumy mieszkańców wsi. 1500 złotych,
to, jego zdaniem, przesada. A. Lepper
w jednym z wywiadów radiowych
powiedział: trzeba było ustalić niższą
stawkę tej renty, np. nie 1500 a 1000
zł, i wtedy skorzystałoby dużo więcej
ludzi. Tylko trzeba było do tego rzetelnie podejść. Niestety, zrobiono z tego
reklamę polityczną, propagandę,
było to w czasie kampanii wyborczej,
że tacy dobrzy jesteśmy i rolnikom
pomożemy – ja uważam, że było to
działanie przemyślane, żeby zyskać
poparcie polskich rolników.

Wicepremier wyraźnie podkreślił, że nie
wszyscy chętni dostaną renty strukturalne. Informacja poszła w świat i trudno określić ją mianem optymistycznej
– wzbudziła wiele emocji. Wielu rolników czuje się zawiedzionych, ponieważ
nie będą w stanie zrealizować swoich
wcześniejszych planów dotyczących
przekazania gospodarstwa za świadczenie. Reakcje tych rolników są podobne – najczęściej bardzo nerwowe.
Ja mógłbym dostawać 1500 złotych
miesięcznie, a on ile zarabia, nie dość,
że ma potężne gospodarstwo, to jeszcze ministerialną pensję – powiedział
nam rolnik z okolic Nasielska.
Zgodnie z założeniami renty strukturalne miały między innymi zachęcać
do szybszej wymiany pokoleń na wsi.
Młodzi mieli przejmować gospodarstwa
starszych i w ten sposób powiększać

Na razie jest to produkcja spod osłon
– z tuneli foliowych.
Z każdym dniem przybywa dostawców truskawek na Warszawskim
Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach. Większość
z nich stanowią plantatorzy z okolic
Płońska i Grójca.
To dopiero początek, nic więc dziwnego, że ceny owoców krajowych są
jeszcze wysokie. Zaledwie kilka dni
temu cena spadła poniżej 15 złotych
za kilogram.
Nadal w ofercie są tańsze truskawki
pochodzące z południa Europy, ale,
jak mówią znawcy, mają one jedynie
intensywny zapach i „zero” smaku.
Ten sezon okazał się opłacalnym
dla sadowników. Drogie były i nadal
są jabłka – oczywiście te z przechowalni. Jak mówią analitycy giełdowi
i sami sadownicy – nie należy spodziewać się spadku cen jabłek. W tym
przypadku wysokie ceny utrzymają
się aż do nowych zbiorów.
Amatorzy jabłek świeżych (z tegorocznych zbiorów) mogą korzystać
z bogatej oferty importerów. Ceny

Nie brakuje nowalijek. Są tu już prawie
wszystkie krajowe warzywa. Brakuje
jedynie papryki i bakłażanów, ale
– jak pocieszają ogrodnicy – i te
będą za półtora miesiąca. Wyjątkowo
niskie, jak na tę porę roku, są ceny
szparagów, ogórków i pomidorów.
Kilogram szparagów na Warszaw-

Wnioski, terminy

i mleko

Do ARiMR wpłynęło prawie półtora
miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2006 r.
Rolnicy przeważnie składają
dokumenty osobiście w biurach
powiatowych, ale są i tacy, którzy
wykorzystują do tego pocztę.
swoje – już istniejące. A namacalnym
i zarazem kuszącym argumentem do
podejmowania takich właśnie decyzji
przez starszych rolników miały być
zachęty pieniężne. Celowo kwota renty
została ustalona na znacznie wyższym
poziomie niż emerytura.
Wysokość renty strukturalnej wypłacanej przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa waha się od
210 do 440 procent najniższej emerytury. To jednak nie jedyna korzyść.
Zgodnie z ustawą (z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych), renty strukturalne podlegają zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób
fizycznych.
Czyżby więc renty strukturalne przeszły

tych owoców są
wprawdzie dwukrotnie wyższe
od cen jabłek
krajowych, ale
n i e z ra ż a t o
nabywców - towar jest chętnie
k u p o w a n y.
A pochodzi aż
z Ameryki Południowej. Kończą
się dostawy krajowych gruszek.
Ich miejsce na
t a r gow i s k a c h
zajmą już niebawem owoce
miękkie.

Smakosze
owoców mogą
zadowolić się teraz importowanymi
brzoskwiniami i nektarynami. Jest
ku temu doskonała okazja – ich
ceny są bardzo atrakcyjne. Dorodne
brzoskwinie są w sprzedaży hurtowej
po 5 złotych za kilogram.

fot. D. Panasiuk

Już blisko 100 procent rolników,
którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w ubiegłym roku, złożyło
wnioski o tegoroczne dopłaty – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czerwono na zielonym rynku

Oglądając stoiska na hurtowych rynkach i targowiskach, można dojść do
wniosku, że sezon truskawkowy już
w pełni. Mamy bowiem początek
dostaw tych owoców z krajowych
upraw.
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już do historii? Czas pokaże. Wszystko
teraz w rękach wicepremiera, ministra
rolnictwa – Andrzeja Leppera.
Wypłaty rent strukturalnych realizowane są na podstawie przepisów ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOiGR) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej Planem Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Renty te w 80 proc. finansowane są
z Sekcji Gwarancji EFOiGR, a pozostałą
część finansuje budżet państwa.
WA

fot. D. Panasiuk

Po 15 maja 2006 r. do biur powiatowych Agencji wpłynęło już
ponad 77 tys. wniosków wysłanych
za pośrednictwem poczty oraz
złożonych osobiście. Z tej liczby 19
tys. wniosków uznaje się za złożone po terminie. Wnioski cały czas
napływają.
Województwo mazowieckie
Liczba wniosków złożonych
w 2005 roku – 223764.
Liczna wniosków złożonych obecnie w porównaniu z 2005 rokiem
(w proc.) – 96,08%
Nieliczni spóźnialscy rolnicy mogą
jednak spać spokojnie. Podczas niedawnego spotkania w Brukseli wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju
wsi Andrzej Lepper uzyskał od unijnego komisarza do spraw rolnictwa
Mariann Fischer Boel zapewnienie,
że polscy rolnicy nie będą karani za
opóźnienia w składaniu wniosków
o dopłaty bezpośrednie.
Jak poinformował resort rolnictwa,
Komisja Europejska wyraziła zgodę,
aby wszyscy polscy rolnicy, którzy
do 15 czerwca tego roku złożą wnioski o dopłaty bezpośrednie, nie byli
karani 1% pomniejszenia należnych
płatności za każdy dzień opóźnienia
(czyli po 15 maja tego roku).
Komisarz Mariann Fischer Boel
potwierdziła tę informację w trakcie
posiedzenia ministrów do spraw
rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej, w którym, po raz pierwszy
w takiej roli, wziął udział wicepremier
Andrzej Lepper.

skim Rolno-Spożywczym Rynku
Hurtowym w Broniszach sprzedawany jest w cenie od 6,00
do 8,00 zł. Cena ogórków spod
osłon spadła już znacznie poniżej
2 złotych za kilogram – oferowane są w pięciokilogramowych
opakowaniach. Tańsze są również
pomidory, za kilogram tego warzywa płaci się poniżej czterech
złotych.
Bardzo tanie są kapusta i kalafiory.
Młode warzywa sprzedawane są na
sztuki. Cena główki kapusty waha się
od 1,30 do 2,20 złotych, podczas
gdy rok temu cena minimalna wy-

nosiła dwa i pół złotego za sztukę.
Kalafiora można już kupić za nieco
ponad 2 złote – o złotówkę taniej niż
w rok temu. Jedynie fasola szparagowa odbiega cenami od pozostałych
warzyw i sprzedawana jest w cenie
od 25,00 do 29,00 złotych za kilogram, ale podobnie było również
w ubiegłym roku.
Niskie ceny większości warzyw to
efekt ciepłych dni, które spowodowały bardzo duże dostawy tego
towaru. I z każdym dniem będzie
już tylko taniej.
Dariusz Panasiuk

W tym wypadku sukcesem zakończyły się podejmowane w ostatnim
czasie bardzo intensywne działania
wicepremiera, aby rolnicy nie byli
karani za opóźnienia, które powstały
nie z ich winy.
Resort rolnictwa poinformował
również, że unijna komisarz Fischer
Boel zapowiedziała zgodę Komisji
Europejskiej na przesunięcie 100 tys.
ton mleka z kwoty sprzedaży bezpośredniej na hurtową. Tym samym
polscy rolnicy przekroczyliby kwotę
produkcji o blisko 200 tys. ton. Prawdopodobnie Polska nie uniknie jednak
kar za przekroczenie limitów produkcji
mleka. Kara wyniosłaby ok. 36 groszy
za 1 kg przekroczonej kwoty.
WA
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Uroczystości na skwerze
18 maja br., w 86 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, odbyła się uroczystość
poświęcenia pomnika
i Skweru im. Jana Pawła
II w Nasielsku. Mszę w intencji rychłej beatyfikacji
Ojca Świętego i za wszystkich, którzy przyczynili się
do powstania Skweru
i pomnika Jana Pawła II,
koncelebrował ks. prałat
Kazimierz Śniegocki wraz
z ks. Karolem Kanieckim i ks. dr. Krzysztofem
Stępniakiem. Pomimo
padającego deszczu na
uroczystość przybyli licznie mieszkańcy Nasielska
i okolic.

REPORTAŻ

fot. D. Majewski

E

K

fot. D. Majewski

Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz
Mucha przywitał zaproszonych
gości, duchowieństwo, samorządowców, młodzież i dzieci ze szkół
i przedszkoli, poczty sztandarowe,
przedstawicieli mediów i wszystkich,
którzy przybyli na skwer, aby uczcić
wielkiego człowieka i wielkiego Polaka. Wspomniał wizytę Ojca Świętego w 1979 r. w Warszawie, podczas
której padły historyczne słowa Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi. Na zakończenie
swojego przemówienia powiedział:
Niech ten Skwer noszący imię Jana
Pawła II będzie miejscem radości,
miejscem wszelkich pozytywnych
emocji. Niech z wizerunku Ojca
Świętego bije dla nas radość życia,
radość płynąca z wyznawanej przez
nas wiary, dobrych uczynków, przebaczenia bliźnim, miłosierdzia, niech
daje nam moc,
aby tak jak On
iść na cały świat
i dawać świadectwo Bożej
wiary, nadziei
i miłości.

R
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i instytucji z terenu naszej gminy.
W połowie kwietnia rozpoczęły się
prace na skwerze. Obserwowaliśmy

Minęło już 14
miesięcy od
ś m i e rc i O j c a
Świętego. Utraciliśmy nieoceniony autorytet
w dziedzinie
wiary i moralności. Zapragnęliśmy mieć
Jego pomnik.
W przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób

SURREXIT w Płocku

przez kilka tygodni,
jak powstaje miejsce, gdzie Jan Paweł
II będzie patrzył na
nas, na nasze dzieci
i wnuki. Skwer, który już od kilku lat był
zaniedbany, zmienił
się nie do poznania.
Posadzono nowe
krzewy, rozłożono
trawę, postawiono latarnie i tym
samym poprawiła
się estetyka miasta. Wkrótce na
stopniach cokołu
Pomnika zostaną
wyryte nazwy firm
oraz nazwiska osób,
które przyczyniły
się do powstania
tego szczególnego miejsca.
KZ

fot. K. Ziemiecka

espół muzyczny działająZ
cy przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku okazał

się jednym z najlepszych
w całej diecezji. 21 maja
podczas Przeglądu Zespołów Młodzieżowych w parafii św. Jadwigi Królowej
w Płocku zajął II miejsce.
Do przeglądu nasielszczanie przygotowywali się
od Świąt Wielkanocnych.
Najpierw musieli przejść
przez eliminacje dekanalne. Potem pracowali nad
utworami, które zdecydowali się zaprezentować
w finale.
Zespół nazywa się SURREXIT, co
oznacza „Zmartwychwstał”. Grupa
istnieje od 2003 roku. Jej opiekunem
muzycznym jest Joanna Ostaszewska, kierownikiem – Jacek Biernacki,
a opiekunem duchownym – ks.
Szczepan Bugaj. Zespół bierze aktywny udział w życiu parafii, czego
wyrazem jest oprawa muzyczna
uroczystości i świąt kościelnych,
programy czuwania przed Pasterką
oraz w Wielką Sobotę. Możemy
ich spotkać w nasielskim kościele

w każdą niedzielę na mszy świętej
o 17.00. W skład zespołu wchodzą
uczniowie, studenci i młodzież pracującą, łącznie 25 osób. Ogromną
przyjemność sprawia im śpiewanie
i wielbienie Boga śpiewem.
Sacrosong 2006 odbywał się w kościele wybudowanym przez ks. kan.
Stanisława Kaźmierczaka, który ponad 30 lat temu pracował w Nasielsku. Podczas Przeglądu SURREXIT
wykonał pieśń liturgiczną Będziesz

miłował Pana Boga swego oraz piosenkę religijną Ychtis. Jury konkursowe
brało pod uwagę wartość muzyczną
kompozycji, wartość treściową tekstu,
interpretację, aranżację, dykcję oraz
ogólną prezentację grupy śpiewaczej
(strój, wygląd, zachowanie się na scenie). II miejsce ex aequo razem z grupą
z Ciechanowa to imponujący sukces
nasielskiego zespołu. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
KZ
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Rozrywkowy czerwiec

zerwiec w Nasielsku
C
upłynie pod znakiem
wielu ciekawych wyda-

rzeń rozrywkowo-kulturalnych.
Jak co roku, nasielscy księża organizują dla mieszkańców festyn
parafialny. Parafiada 2006 odbędzie
się 4 czerwca na placu przy Szkole
Podstawowej w Nasielsku. Jej celem
jest propagowanie i umacnianie
zdrowych zasad współzawodnictwa
sportowego, edukacji sportowej,
kulturalnej i turystycznej.
Organizatorzy Parafiady przygotowali wiele atrakcji. Wszyscy, którzy
czują się na siłach, mogą wziąć
udział w wyścigu rowerowym. Start
o godzinie 14.30, róg ulicy Polnej
i POW. Trasa wynosi 12 km i biegnie
przez Budy Siennickie, Mogowo,
Nową Wieś, osiedle Krupka, meta
– w Szkole Podstawowej w Nasielsku. Główną nagrodą będzie rower.
Joanna Ostaszewska i Adam Kowalski na godzinę 15.00 w kościele

św. Wojciecha przygotowali koncert
organowy. Na scenie przy szkole odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu
religijnego. Dzieci z klas 1–3 przygotowują prace plastyczne, a klasy
4–6 recytację wiersza ku czci Matki
Bożej. Gwiazdy wieczoru to zespół
Stróże Poranka, głoszący Dobrą
Nowinę poprzez muzykę, i Kabaret
Skeczów Męczących, który rozbawi każdą publiczność. Przez cały
czas trwania Parafiady będzie czynne
wesołe miasteczko, odbędzie się też
loteria fantowa. Będzie również „coś
dla ciała” – kiermasz ciast i kiełbaska
z grilla, grochówka strażacka, a dla
dzieci i dorosłych liczne konkursy.
Kilka dni później rozpocznie się
największa impreza plenerowa
w naszym mieście. Tegoroczne
Dni Nasielska odbędą się 16 i 17
czerwca. Pierwszego dnia o godz.
19.00 w kinie Niwa nastąpi uroczyste otwarcie święta naszego miasta,
a gwiazdą wieczoru będzie znany
satyryk Krzysztof Daukszewicz.

Występował razem z Januszem Gajosem i Kabaretem Pod Egidą. Lista
nagród satyryka jest imponująca,
a do najważniejszych należą: Grand
Prix, Nagroda Dziennikarzy oraz
Nagroda Publiczności na Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych
w Rzeszowie, Grand Prix i Nagroda
Ministra Kultury i Sztuki na Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu. Zapraszamy zatem na spotkanie z błyskotliwym i zjadliwym komentatorem
naszej rzeczywistości.

Najważniejszym wydarzeniem Dni
Nasielska będzie występ zespołu
Myslovitz. Grupa istnieje od 1992
roku. Są znani nie tylko w kraju, ale
również za granicą. Zdobyli wiele
prestiżowych nagród, m.in. Fryderyki 1999: Zespół Roku, Rockowa
Płyta Roku (Miłość w czasach popkultury), Piosenka Roku (Długość
dźwięku samotności), MTV Europe
Music Awards 2003 „Best Polish
Act”, Super Jedynka 2004 w kategorii „Rock” za anglojęzyczną wer-

17 czerwca od godz. 13.00 będziemy się bawić na stadionie miejskim.
Wystąpią tam zespoły taneczny
i wokalno-instrumentalny z Zespołu
Szkół w Pieścirogach. Zobaczymy
też działające przy Nasielski Ośrodku
Kultury zespół wokalny oraz znane
wszystkim fanom nasielskiej sceny
rockowej ALL MY HEROES, HEY
DAY i DROPSY. Miłośnikom blusa
na pewno przypadnie do gustu
koncert ciechanowskiej formacji
WHY DUCKY?

sję albumu Korova Milky Bar. W tym
roku wydali nową płytę Happines Is
Easy. W dorobku zespołu jest to już
siódmy album studyjny. Ich koncerty
pozostawiają niezapomniane wrażenia i przyciągają tłumy fanów.
Organizatorzy zapowiadają także
wiele ciekawych zabaw i konkursów
dla dzieci i młodzieży.
Do zobaczenia na PARAFIADZIE
i DNIACH NASIELSKA.
KZ
fot. JACEK POREMBA

Dodatkową atrakcją
imprezy będzie pokaz
Monstertruck.
Na nasielskiej scenie pojawi się również charyzmatyczny artysta Krzysztof
K.A.S.A. Kasowski. Jego
najbardziej znane utwory to Maczo, Wszyscy
kochają kasę, Każdy lubi
boogie, Reklama i wiele
innych. Do swojej muzyki wprowadza elementy
ragamuffin, rap, dancehall, merengue, soukous,
muzykę latynoską i style
afrykańskie. K.A.S.A.
zaskakuje repertuarem
i znakomitym kontaktem
z publicznością.
Krzysztof K.A.S.A Kasowski już zaprasza na DNI NASIELSKA

Zespół MYSLOVITZ

MOSQITOO w OPOLU
I znów nasielszczanie
mają swoją reprezentantkę w Opolu. Po raz drugi
– tym razem już w roli
jedej z gwiazd grupa
– Mosqitoo, z naszą krajanką Moniką Głębowicz,
zaprazentuje się na scenie Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej.

Z e s p ó ł M O S Q I TO O p ow s t a ł
w 2002 roku. Założycielami są producent i kompozytor Rafał Malicki
oraz wokalistka i autorka tekstów
Monika Głębowicz. MOSQITOO
to mieszanie stylów i konwencji.
Mówią o sobie, że grają muzykę
taką, jakiej sami chcieliby słuchać.
I tak otrzymujemy potężną dawkę
nowatorskich pomysłów: energetyczne klubowe rytmy, połączone
z muzyką pop, house, R&B, hip–hop.
Bardzo przebojowe, melodyjne, lecz
wciąż alternatywne granie. Ciepły
i potężny wokal, delikatne, czasem
sterylne, a czasem agresywne elek-

festiwalu TopTrendy,
gdzie w finałowym
kon c e rc i e o d n i e ś l i
wielki sukces i jako
debiutujący zespół zajęli III miejsce po takich
tuzach, jak Zakopower
i Sidney Polak.

troniczne brzmienia.
Autorkami polskich
tekstów na płycie są
Paulina Przybysz i Ania
Dąbrowska.

– W pełni profesjonalna produkcja, która
udowadnia, że pop
wcale nie musi być
bezmyślny i bezbarwny – Robert Sankowski
„Gazeta Wyborcza”.
MOSQITOO mają za
sobą wiele występów
na żywo, koncertowali
między innymi przy
takich okazjach, jak
S n ow M u s i c S h ow
w Falcade we Włoszech, wybory Miss Polski i gala
rozdania Fryderyków.
W 2004 roku zdobyli II wyróżnienie w koncercie Debiuty Festiwalu
Opolskiego, zostali też uhonorowani

P re m i e ra ś w i e t n i e
przyjętej przez krytykę
płyty Mosqitoo Music
odbyła się 28 października 2005 r.

przez jury konkursu „Gra Muzyka”
organizowanego przez „Gazetę
Wyborczą”. W maju 2005 roku
podpisali kontrakt fonograficzny
z wytwórnia Kayax, a w lecie tego
roku dostrzegła ich publiczność

Na początku 2006 roku
utwór Bring me joy
zespołu MOSQITOO
został wykorzystany
w kampanii reklamowej
nowego pisma „JOY”
jak również ich wykonanie utworu
Sweet dreams zostało włączone do
ścieżki dźwiękowej filmu Francuski
numer.
Płyta zespołu nominowana jest

do konkursu Superjedynek 2006,
w kategorii Płyta Alternatywna,
który odbędzie się w ramach festiwalu.
Superjedynki to organizowany już
po raz siódmy wielki plebiscyt podsumowujący osiągnięcia muzyczne
ostatniego roku i wyłaniający artystów, którzy w tym czasie zaprezentowali coś wyjątkowego.
W tym roku Superjedynki 2006
obejmują siedem kategorii: Najlepsza płyta pop, Najlepsza płyta rock,
Najlepsza płyta literacka, Najlepsza
płyta hip hop, Najlepsza płyta alternatywna, Przebój roku i Wykonawca
roku.
Transmija koncertu Superjedynki
w programie pierwszym Telewizji
Polskiej 2 czerwca od godz. 20.00.
Zapraszamy do oglądania i trzymajmy kciuki za nasielszczankę.
Red.
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Lepiej już było
– Babciu, kiedy będzie ciepło? – zapytał kolejny raz Franek.
– Już było – odpowiedziałam nieuważnie, nie odrywając wzroku od
telewizora. Rzadko mnie coś aż tak
wciągnie, ale ten kryminał był naprawdę niezły.
– Jak to? – Franek wlepił we mnie
przerażone oczy. – To już nie będzie wiosny?
– Nie, teraz będzie lato.
– I dlatego jest zimno?
Jak miałam mu wytłumaczyć, dlaczego mamy zimną wiosnę, skoro sama
tego nie rozumiem? Maj powinien
być majem, a co dopiero czerwiec.
Miała być ładna pogoda, a tu znów
pada. Na szczęście na ekranie przystojny komisarz rozwikłał zagadkę
tajemniczych morderstw w tunelu
londyńskiego metra i mogłam
oderwać się od telewizora. Właśnie
wtedy przyszła Kasia.
– Chyba nigdy nie nauczę się tej
matmy – jęknęła.
– Może ci pomogę – zaproponowałam, ale bez przekonania. – Albo
poproś tatę.
– Dobry pomysł – odpowiedziała
Kasia. – Tato! – zawołała głośno.
Piotrek wyraźnie nie był zachwycony, że mu przerwałyśmy siedzenie
przy komputerze, ale zainteresował
się zadaniami córki. Obejrzał też jej
kartkówkę.
– O, a dlaczego dostałaś taki słaby
stopień? Kiedy przyniesiesz lepszy?
– Lepsze już były – gorzko odpo-

OD

KUCHNI

ŻYCIE

OD
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– Zamiast marudzić, powiedz mi
lepiej… – zaczęła Zosia, ale Franek
nie dał jej dokończyć.

Spojrzałam przez okno. Już nie
padało. Wręcz lało. Westchnęłam.
Wzięłam Franka do kuchni, gdzie
nakarmiłam go kawałkiem ciasta
z Dnia Dziecka; naszykowałam też
porcję dla Kasi. Niosąc talerzyk, strąciłam z wieszaka moją nową apaszkę
od Piotra. Gdy ja podnosiłam, omal
nie zrzuciłam ciasta z talerza. Cicho
zaklęłam, po czym obejrzałam się
za siebie. Franek oczywiście stał za
mną. Słyszał?

– Ciekawe, kto go tego nauczył
– powiedziała złowrogo i popatrzyła
przy tym na męża. Uśmiechnęliśmy
się z Piotrem porozumiewawczo. Dobrze jednak mieć zięcia. Weźmie winę
na siebie… I kupił mi na Dzień Matki
ładną apaszkę… A jak się poprawi
pogoda, to może znów będziemy
kochającą się czule rodziną?

– Jaki to ładny wzór! Bardzo mi się
podoba ta apaszka. Pasuje do letniego płaszcza.
– Prezentów ode mnie jakoś nigdy
nie chwaliłaś! – odpowiedziała moja
córka i zniknęła w kuchni. Zdębiałam.
Jak to: nie chwaliłam? Po chwili po
domu rozszedł się smakowity zapach duszonego selera naciowego.
Zosia szykowała zupę, pożywną,
gęstą zupę. Tak, nie była to pogoda
na chłodnik poziomkowy!
Zjedzony obiad nieco poprawił nam
wszystkim nastroje. Tylko Franek
wrócił do starej śpiewki:
– Mamo, kiedy przestanie padać?

– Lepiej już było – wypalił.
Zosia wzruszyła ramionami.

Babcia Jadzia

Zupa selerowa
z rokpolem

„EPOKA LODOWCOWA 2”
The Ice Age 2 (USA, 2006); Animowany; czas 90 min.; Reżyseria: Carlos Saldanha; Scenariusz: Jon Vitti

Epoka lodowcowa ma się ku końcowi. Lody pękają,
śniegi topnieją, a zwierzęta cieszą się nowo zdobytą
wolnością. Maniek chce założyć rodzinę, dawno jednak nie spotkał na swej drodze żadnego innego mamuta i boi się, że może być ostatnim przedstawicielem
swojego gatunku... a wtedy poznaje Elę, ostatnią panią
mamutową na Ziemi. Problem w tym, że Maniek i Ela
serdecznie się nie znoszą, a jakby tego było mało, Ela
uważa, że jest oposem.
9–11 CZERWCA godz. 18.00

„HI WAY”
(Polska, 2006); Komedia; czas 85 min.; Reżyseria: Jacek Borusiński; Scenariusz: Jacek
Borusiński; Obsada: Jacek Borusiński – Jaco, Marek Dariusz Basiński – Pablo, Jadwiga
Basińska – Sąsiadka, pani z miasta, Mirek Meyer – Meyer, Mariusz Zonik – Wujek
Jacunia, facet na zdjęciu

Dwóch podejrzanych filmowców – reżyser Jaco i operator Pablo – jedzie
z Katowic do Warszawy, by nakręcić bliżej nieokreślony materiał. Wbrew
wcześniejszym przypuszczeniom celem podróży okazuje się banalna
fucha – krótki wywiad z zamożnym biznesmenem, realizowany w jego
imponującej podwarszawskiej willi. Status materialny oraz zachowanie Pana
Andrzeja szybko sprowadzają niedorobionych „filmowców” do parteru.
Po serii kompromitujących wpadek opuszczają jego dom z poczuciem
upokorzenia.

Nic się nie martw, że w pracy otrzymałeś nowe obowiązki oraz
samodzielne zadania. Jeśli sprostasz tym wymaganiom, na pewno
awansujesz. Nie zwlekaj też teraz z realizacją wcześniejszych planów.
Wszystko ułoży się po Twojej myśli.

Byk 20.04.- 20.05.
Czeka Cię miła niespodzianka. W pracy zapowiadają się zmiany. Możesz
liczyć na awans albo chociaż na podwyżkę. Przez najbliższe dni będziesz
mieć szansę wygrania w grach liczbowych. Spróbuj szczęścia.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Nie angażuj się w żadne interesy, jeśli nie jesteś do nich całkowicie
przekonany. Lepiej uporaj się z zaległościami w pracy. W miłości dobra
passa. Samotne Bliźnięta poznają osoby, z którymi pozostaną na całe
życie.

Rak 22.06.- 22.07.
Otoczenie Cię doceni, jeżeli od czasu do czasu będziesz stanowczy
i powiesz „nie”. Zadbaj o swoje interesy zawodowe. Uporządkuj
wszystkie sprawy, a poczujesz się znacznie lepiej. Zwróć większą
uwagę na potrzeby bliskich.

Lew 23.07.- 22.08.
W najbliższym czasie, niestety, nie spotka Cię nic miłego. W pracy masa
obowiązków i żadnych perspektyw na lepsze stanowisko pracy czy
choćby premię. W życiu osobistym nieporozumienia z partnerem,
które coraz trudniej będzie wyjaśniać.

0,5 kg selera naciowego, cebula,
80 g sera typu rokpol, 2 łyżki masła, 100 ml śmietanki, ze świeżych
Panna 23.08.- 22.09.
jarzyn, sól, pieprz
Umyte łodygi selera drobno
pokroić, a liście oderwać (przydadzą się do przybrania). Cebulę
posiekać i dusić wraz z selerem
na maśle. Gdy seler będzie zupełnie miękki, wlać gorący wywar.
Gotować pod przykryciem 20
min. Ostudzić i zmiksować. Zupę
ponownie zagotować i wrzucić do
niej pokruszony rokpol. Zamieszać
i podgrzewać na małym ogniu, aż
ser częściowo się rozpuści, nie
doprowadzać jednak do zagotowania. Po zdjęciu z ognia doprawić śmietaną, solą i pieprzem.
Podawać z grzankami, przybraną
listkami selera.

Kino NIWA ZAPRASZA
1–7 CZERWCA godz. 17.00

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.

wiedziała Kasia. No, tak, pomyślałam,
zaczyna się, jeszcze nam tej wiosny
brakowało tylko początków Kasinego dojrzewania. Na szczęście nie
ciągnęli tematu, tylko po prostu zajęli
się równaniami czy czymś takim.

Zacisnęłam zęby, zaniosłam wnuczce ciasto i – wciąż z chusteczką
w ręce – wróciłam do przedpokoju.
Minęłam się tam z Zosią, do której
powiedziałam, starając się, by mój
głos brzmiał pogodnie:

2–15 czerwca

Czeka Cię mnóstwo spotkań zawodowych, które być może przyniosą
korzystne dla Ciebie rezultaty. Musisz tylko pokazać, że zależy Ci na
karierze. W życiu rodzinnym bez zmian.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie sporo wyjazdów służbowych. Niestety, nie uda Ci
się z nich wykręcić. Postaraj się okazać więcej cierpliwości i tolerancji
swoim współpracownikom. Wpłynie to na poprawienie wzajemnych
stosunków również w życiu osobistym.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Teraz nadchodzą lepsze dni. Otrzymasz ciekawą propozycję nowej
pracy. Ale nie nastawiaj się na szybkie zmiany. Wszystko trochę potrwa.
W życiu uczuciowym wspaniale, a samotne Skorpiony poznają
intrygujące osoby.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Zwolnij tempo, nie jesteś niezastąpiony. Może się okazać, że
zaniedbujesz własne obowiązki, ciągle pomagając kolegom z pracy.
Zadbaj o bliskie osoby. Spotkaj się z przyjaciółmi i w końcu odpocznij.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Nie denerwuj się zbytnio tym, że jeszcze nie awansowałeś. Twój czas
nadejdzie. Okaż więcej taktu i wyrozumiałości. Koniecznie mniej
emocji, bo to zły doradca. Swoją energię przenieś na grunt rodzinny.
Czeka Cię bowiem niespodziewana wizyta dalekich krewnych.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Pomyśl o zmianie swojego wizerunku. Zacznij bywać w towarzystwie
i angażować się w życie firmy. Zostaniesz wtedy zauważony i będziesz
mieć szansę zaprezentowania własnych pomysłów. W miłości
wszystko powoli zaczyna się wyjaśniać.

Ryby 19.02.- 20.03.
Koniecznie więcej czasu spędzaj z rodziną. Skończą się kłótnie
i wzajemne pretensje. Poprawi się Twój nastrój i będziesz efektywniej
pracować. Całe otocznie na tym zyska. Pomyśl o wspólnym wyjeździe
z partnerem na łono natury.

Mistrzostwa tuż, tuż
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Kazimierz Przybysz (1908 – 1971) – nauczyciel i wychowawca, dyrektor

Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Pierwszego w Nasielsku, obrońca twierdzy
Modlin, działacz oświatowy i społeczny
rodził się 23 marca
U
1908 r. w Błędostowie
k/ Nasielska w rodzinie

chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej
uczęszczał do Progimnazjum Handlowego w Nasielsku, a następnie do
Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego w Pułtusku, które ukończył w 1930
r. W latach 1930 – 31 odbył
służbę wojskową, kończąc
Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rawie
Ruskiej.
Pracę dydaktyczną rozpoczął
na terenie powiatu ciechanowskiego (Rydzewo i Zalesie) i kontynuował ją wraz z żoną Genowefą z d.
Pająkówną, do 1939 r. Po napaści
Niemiec na Polskę został zmobilizowany i w stopniu p. porucznika
rezerwy brał udział w obronie
twierdzy Modlin. Po kapitulacji (29

IX 39 r.) przebywał w obozach jenieckich: Kluczborku, Stargardzie,
Prenelam pod Berlinem, Marnau
w Bawarii aż do końca wojny.
W oflagu czynnie włączył się
w działalność konspiracyjną oraz
działalność kulturalno – oświatową.
Do kraju powrócił we wrześniu
1945 r. pierwszym transportem oficerskim i już 1 października rozpoczął pracę pedagogiczną w Oławie
jako podinspektor szkolny: organizował szkoły, kursy dla dorosłych
oraz sam uczył. Dużo pracował
społecznie – w Polskim Związku
Zachodnim, w Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego, w Komisji Oświatowej Powiatowej Rady Narodowej,
a także w Polskiej Partii Socjalistycznej.

objęcia stanowiska dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Nasielsku nie wahał się i wraz z rodziną przybył do naszego miasta by
przyjąć trud na niwie oświatowej
w regionie, w którym się urodził
i wychował. Państwo Przybyszowie zrezygnowali z doskonałych
warunków lokalowych w Oławie
na rzecz mieszkania w szkole na
poddaszu, gdzie wodę trzeba było
nosić z podwórkowej pompy,
a o łazience i gazie można było
co najwyżej pomarzyć.

Placówką tą kierował przez
siedem lat. W tym okresie pozyskał dla szkoły kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach
merytorycznych i metodycznych,
w wyniku czego uczniowie byli
dobrze przygotowani do podjęcia
studiów na wyższych uczelniach
i – je podejmowali! Rozbudował
Po otrzymaniu propozycji i zmodernizował budynek szkolny,

Nasielsk na starej pocztówce

domek – bunkier
p r z e b u d owa ł n a
pracownię fizyczną,
postawił budynek
gospodarczy, ogrodził plac szkolny,
założył internat dla
około 50 uczniów
spoza terenu, doprowadził do upaństwowienia liceum.
W tym czasie
w szkole młodzież
korzystała z wielu
zajęć pozalekcyjnych, uczęszczała
na kółka zainteresowań, a szkolny
zespół instrument a l n o – wo k a l ny
prowadzony przez
p. Stefana Jaworskiego odniósł
wiele sukcesów
n a ko n k u r s a c h
różnego szczebla.
Wyniesione ze szkoły zamiłowania i umiejętności uczniów
zaowocowały kontynuowaniem
nauki na wyższych studiach artystycznych.

Nabyte w obozie jenieckim
choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego i reumatyzmu
doprowadziły do przedwczesnej
śmierci. Zmarł 2 grudnia 1971 r.
Pochowany jest na cmentarzu
parafialnym w Nasielsku.

Dyrektor Kazimierz Przybysz
poza kierowaniem szkołą był naPamięć o Nim jest obecna w nauczycielem biologii a także praco- stępnych pokoleniach wychowanków
wał społecznie w organach samo- liceum, o czym świadczą składane na
rządowych Nasielska, gdyż był to jego grobie wiązanki kwiatów.
człowiek pracowity i obowiązkowy,
Tadeusz Przybysz
rzetelny i sumienny; tego wymagał
Regina Olszewska
od kadry pedagogicznej, administracji szkolnej i uczniów.
Jego prostolinijna postawa
w okresie stalinizmu nie podobała
się ówczesnym działaczom partyjnym. Zarzucano mu, że utrudnia
pracę szkolnego koła Związku
Młodzieży Polskiej, no i jest: „oficerem faszystowskim”. Służbowo
został więc przeniesiony do Liceum
Ogólnokształcącego w Legionowie,
gdzie pracował zawodowo i społecznie do 1970 r. (społecznikostwo
było w jego naturze).

Drodzy Czytelnicy

R e d a k c j a „ N o t at n i k a ”
uprzejmie informuje, że
nasz dodatek do „Życia
Nasielska” nie ukaże się w
lipcu i sierpniu. Zapraszamy
do lektury naszego pisma
po wakacyjnej przerwie.
Zespół Redakcyjny
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Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha w Nasielsku
w latach 1934 – 1939 (część II)
Najistotniejszą sprawą w istnieniu i działaniu Akcji Katolickiej była działalność
(poza rozwojem duchowości) mająca
na celu gromadzenie funduszy dla
najbiedniejszych, rozwój intelektualny
oraz fizyczny ludzi zrzeszonych wokół
„apostolstwa świeckich”. Praca stowarzyszeń przebiegała w różnych kierunkach
i z różnym zaangażowaniem. Żeby jednak mogła być prowadzona w sposób
należyty i rozumiany przez społeczeństwo, potrzebne były wszelkiego typu
kursy, szkolenia, konferencje, zloty, zjazdy
i rekolekcje. Zarówno społeczność dorosłych: KSK (Katolickie Stowarzyszenie
Kobiet), KSM (Katolickie Stowarzyszenie
Mężczyzn) jak i młodzież z KSMŻ (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Żeńskiej) i KSMM (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej) chętnie
uczestniczyli w kursach oświatowych.
KSM w 1935 r. zorganizowało I Zjazd
Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, który zgromadził ok.
5 tys. zrzeszonych i sympatyków
Akcji Katolickiej. Kurs dekanalny Akcji
Katolickiej w Nasielsku zorganizowany
przez KSK i KSM odbył się 27 IV 1933
r. i dotyczył szkolenia kadr tj. prezesów
Akcji Katolickich, sekretarzy oraz działaczy bez konkretnych funkcji. Czynny
udział w dyskusji między innymi zabrał p.
Józef Czajkowski – członek wspierający
KSMM – apelując o „konieczność wychowania młodzieży w organizacjach
katolickich”.

kładu, Pani współpracująca”. Omówił
też ks. Strojnowski: „Skuteczne sposoby
oddziaływania na młodzież”. O wyborze pań współpracujących z oddziałami
KSMŻ ma zadecydować asystent kościelny parafialny. W samym oddziale
KSK w parafii Nasielsk zorganizowano
cykl kursów dla pań współpracujących.
Spotkań było kilka i odbywały się one
przez okres kilku tygodni. Dotyczyły
„ujednolicenia pracy i ścisłego zespolenia współpracy starszych z młodzieżą”.

i referaty. Były wygłaszane przez księży
asystentów, ks. dziekana Stanisława
Pujdo – tutejszego proboszcza oraz
miejscowe panie z KSK. I tak 10 I 1937
r. druh W. Łączyński wygłosił prelekcję
pt. „Katolicka myśl wychowawcza”.
21 I 1937 r. ks. Stefan Pawlik, który był
asystentem KSMŻ w oddziale żeńskim
wygłosił pogadankę „Wykład Mszy
Św.” Ten sam temat realizowano też 4 II.
Tenże asystent KSMŻ wygłosił dla obu
stowarzyszeń pogadankę pt: „Rozumowanie przykazań boskich i kościelnych”.
W związku z tym już w następnym roku Było to 18 II 1937 roku.
Obóz letni KSMŻ diecezji płockiej w Rybienku k/Wyszkowa - 1938 r.
tj. 1939 organizowano kursy gotowania,
tkania i krawieckie dla dziewcząt z KSMŻ. Jeszcze tego samego wieczoru pani roku w Nasielsku odbywały się kursy rzyszeń dorosłych Akcji Katolickiej.
Na kursach uczono nie tylko teorii, lecz Tomaszewska z KSK miała pogadankę wychowania fizycznego dla naczelniwiększość zajęć miała charakter prak- o dobrym tonie i właściwych manie- ków. Takim naczelnikiem zostawało się Istotnym postulatem Akcji Katolickiej
tyczny. Niektóre spotkania odbywały rach. Od 1 III 1937 roku kierownictwa w trakcie wyborów podczas walnego było dotarcie książki do czytelnika, stąd
organizowanie w domach parafialnych
się w domu parafialnym przy ul. Żwirki obydwu oddziałów KSMM i KSMŻ Zgromadzenia.
bibliotek. Aby mogły one właściwie spełi Wigury, a część w majątku Kosewo rozpoczęły trzytygodniowy kurs kanOsobną
sprawą
związaną
z
kształceniem
niać swą rolę, potrzeba była kształcenia
koło Nasielska. We dworze oddalonym dydacki I stopnia. Wykłady prowadził
duchownym
i
jednocześnie
doskonaleprzyszłych bibliotekarzy, którzy – według
o 4 km od miasta młodzież żeńska pod W. Łączyński po 2 godz. dziennie. Święta
niem
tężyzny
fizycznej
były
obozy
letnie
Stemplera - „będą prawdziwymi posłańopieką właścicielki i pań współpracu- Wielkiej Nocy 1937 r. poprzedzone były
dla
młodzieży
męskiej
i
żeńskiej.
W
dn.
cami światła i tą drogą książka pójdzie pod
jących: p. Boboli, p. Machnikowskiej w wielkim Tygodniu pogadankami reli4
–
24
czerwca
1937
r.
trzej
druhowie
strzechy, nie w poetyckiej przenośni, lecz
i p. Wolberg tkała na krosnach, robiła gijnymi o spowiedzi św. Przez 10 dni tj.
z
oddziału
KSMM
Nasielsk
przebywali
w codziennej rzeczywistości”. W zorgana drutach i wypiekała, a także dosko- od 1 do 10 VI 1937 r. p. Zygmunt Brzeski
na
takim
obozie
w
Magnuszewie
koło
nizowanym w Pułtusku w dniach 8 – 10
naliła się w gotowaniu. Umiejętności przeprowadził kurs LOPP, który ukończySzelkowa.
listopada
1937 r. w kursie udział wzięły
kulinarne były spożytkowane w trakcie ło 20 druhów i 15 druhen. Na początku
min.
3
osoby
z dekanatu nasielskiego.
wieczorków towarzyskich i tańcują- września i przez następne tygodnie trwał
W następnym roku tj. 1938 dla KSMM Kurs obejmował 15 godzin wykładów,
cych w ognisku KSMŻ i KSMM. Tam w oddziale żeńskim kurs gotowania. Zadiecezji płockiej urządzono obóz 2 godz. ćwiczeń oraz zwiedzanie pięknej
pieczono ciasta, robiono kanapki, kończył się 19 IX 1937 r. ogólną zabawą,
w Osieku koło Pułtuska. Dla oddziałów biblioteki parafialnej i zabytków Pułtuska.
aby wspólnie świętować i bawić się. ponieważ został zaproszony oddział
żeńskich zorganizowano w 1938 r. Nie udało się niestety z braku dokumenSwoje kursy miały też oddziały KSMŻ, męski. Przed Świętem patronalnym
w Rybienku koło Wyszkowa obóz letni tów ustalić, kto imiennie z parafii Nasielsk
podczas których szkoliła się młodzież Chrystusa Króla ks. Stanisław Godlewski
w dniach 20 V – 2 VI. Z KSMŻ w parafii brał udział w tym kursie. Bibliotekarzem
z kierownictw oddziału, aby właściwie asystent KSMM wygłosił pogawędkę
św. Wojciecha w Nasielsku pojechały w 1938 r. został Tadeusz Brzeziński.
prowadzić pracę wśród swoich koleża- o tym, jak się przygotować i jak urządzać
dwie druhny: Barbara Grzybowska Wiemy tylko z relacji ustnych, iż KSMŻ
28 XI 1937 r. w Nasielsku odbyła się nek i osób niezrzeszonych. W Nasielsku Święto patronalne. 30 X 1938 r. w Strai Janina Czajkowska.
w parafii Nasielsk w sposób zdecydowaodprawa prezesów i zastępców oddzia- taki kurs dekanalny odbył się 18 V 1936 ży Ogniowej w Nasielsku była akademia
łów KSMM dekanatu nasielskiego, gdzie r. Na odprawie okręgowej kierownictw z okazji święta Chrystusa Króla, na której Program zajęć podczas obozu obejmo- ny zajmowało się kolportażem książek
wykładowcą był Stanisław Kwaśniewski KSMŻ w Nasielsku 20 X 1937 r. udział prezes KSK w diecezji płockiej D. Śliwiń- wał zarówno zajęcia religijne jak i spor- i czasopism religijnych. Druhna Zofia
druh komendant wychowania fizycz- wzięła generalna sekretarka KSMŻ ska – Zarzycka wygłosiła referat.
towe. Był to program wychowawczo Nowakowska sprzedawała „Hasło Kanego w diecezji płockiej. Wystąpienie diecezji płockiej Maria Plakwiczówna.
– sportowy. Podczas zajęć religijnych tolickie”, wydawane przez Diecezjalny
Z
pewnością
dotyczył
on
święta
patrodotyczące organizacji i założeń KSMM Program odprawy przewidywał wykład
referaty wygłaszała sekretarka general- Instytut Akcji Katolickiej w latach 1930
nackiego.
27
XI
1938
roku
druh
prezes
przedstawił też druh instruktor Witold Łą- pt: „Kierownictwo, jego prawa i obowiązna Plakwiczówna. Opiekunem obozu – 1939. Był to tygodnik z wkładką dla
okręgowy
Feliks
Łukasiak
wygłosił
referat
czyński. Dyskusja nad poszczególnymi ki” oraz wspólny śpiew, sprawozdanie
był ks. Józef Stankiewicz z Wyszkowa. najmłodszych „Hasełko”. Również
pt.
„29
listopada
1830
roku”,
po
którym
pogadankami „wykazała zrozumienie z pracy okręgu KSMŻ. Uczestniczki
Dziewczęta zwiedziły Hutę Szkła „Przyjaciel Młodzieży” był rozprowanastąpiła
żywa
dyskusja.
Natomiast
trzyprzez młodzież pracy KSMM”. W kursie odprawy wysłuchały też wykładu
w Wyszkowie, uczyły się różnych dzany przez KSMM a także „Chodź
dniowy
kurs
oświatowy
w
dn.
12
–
14
XII
tym brał udział ks. Stefan Pawlik – asystent o pracy Uniwersytetu Katolickiego
wierszy okolicznościowych, ćwiczyły do nas” jako broszurka zachęcająca
1938
r.
zgromadził
licznych
uczestników
dekanalny Akcji Katolickiej. W dniu 17 w Proboszczowicach dla oddziałów
układy choreograficzne, śpiewały nowe młodzież niezrzeszoną do uczestnictwa
z
całego
dekanatu
nasielskiego.
ProwaX 1938 r. odbyła się w Nasielsku Kon- KSMŻ. Prezes Akcji Katolickiej w Napiosenki. Ten obóz miał przygotować w stowarzyszeniu. Na rozpoczęcie Misji
dzili
go
państwo
Irena
i
Andrzej
Onyszferencja dla pań współpracujących sielsku p. Feliks Rostkowski brał czynny
uczestniczki do pracy z rówieśniczkami św. 4 V 1937 r. staraniem całego oddziału
kiewiczowie
z
redakcji
„Hasła
KatolickieKSMM w Nasielsku na czele z druhem
z druhnami oddziału KSMŻ dla deka- udział w organizowaniu kursów. Jak inforwe własnych ogniskach.
go”.
Kurs
ten
był
poświęcony
tematowi:
W.
Łączyńskim i prezesem Feliksem
natu nasielskiego i pułtuskiego. Podczas muje „Hasło Katolickie” z dn. 8 V 1937 r.:
„Jak
szerzyć
czytelnictwo”.
Odbywał
się
Największym
wydarzeniem
w
życiu
Łukasiakiem
na cmentarzu okalającym
tego spotkania wykładowcami byli ks. „W sali straży ogniowej w Smogorzewie
w
sali
parafialnej
i
zgromadził
14
uczestKSMM
i
KSMŻ
oddziału
Nasielsk
był
kościół
parafialny,
stanął drewniany kiosk,
prałat Józef Strojnowski z diecezjalnego koło Nasielska odbył się kurs o wychoników
spoza
oddziału
nasielskiego
Zlot
w
Częstochowie,
podczas
którego
w
którym
można
było sprzedawać gazarządu Katolickiego Stowarzyszenia waniu pt: „Duch Chrystusowy w szkole
KSMM
i
KSMŻ.
Zachowały
się
podpisy
u
stóp
Jasnej
Góry
zebrało
się
ok.
70
tys.
zety
katolickie
i
książki.
Młodzieży Żeńskiej oraz ks. kanonik i w wychowaniu podstawą odbudowy
Lisowski – proboszcz parafii Zegrze. narodów”. Organizatorem była Akcja uczestników kursu oraz podziękowania zrzeszonych. Było to 24 – 25 IX 1938 r.
W 1938 r. w dniu Święta Młodzieży
Ks. Józef Strojnowski miał wykład pt: Katolicka z prezesem Rostkowskim na prowadzących pp. Onyszkiewiczów dla Z parafii Nasielsk wyjechało 29 druhów
oddział
KSMM Nasielsk rozkolportował
„Zadania członkiń współpracujących czele. Zainteresowanie było duże, a na organizatorów, czyli KSMM Nasielsk. Ks. oraz kilkanaście druhen. Zachował się
w
Nasielsku
i okolicy 300 egzemplarzy
w oddziale KSMŻ na podstawie Statu- kurs przybyli nauczyciele, ponieważ Stefan Pawlik prosił podczas konferencji imienny wykaz druhów z KSMM Na„Przyjaciela
Młodzieży”. Rano, dnia 20
tu i Regulaminu”. W trakcie wykładu jeden z wykładów nosił tytuł „O wy- dekanalnej 4 XI 1938 r., aby księża w de- sielsk. Brak wykazu ze stowarzyszenia
XI
1938
r.
kilku
druhów udało się do
wyjaśnił, że „żaden asystent kościelny chowaniu młodzieży w rodzinie, szkole kanacie pomogli druhowi instruktorowi żeńskiego.
9
parafii:
Smogorzewo,
Winnica, Wola
(...) nie jest i nie może być uznawany za i poza szkołą”. Wygłosił go instruktor Łączyńskiemu w przygotowaniu: kursu Z relacji ustnych wiadomo, że druhny
Kełpińska,
Cieksyn,
Nowe
Miasto, Klujedynego wychowawcę dziewczęcia, okręgowy KSMM i KSMŻ dekanatu na- o sprawiedliwości społecznej oraz za- i druhowie brali czynny udział w Zlocie
kowo,
Strzegocin,
Pomiechowo
i samo
zwłaszcza dorastającego. Tu musi być sielskiego Witold Łączyński. W samym chęcali do przysposobienia rolniczego do Częstochowy, ponieważ wróciwszy
miasto
Nasielsk.
Tam
sprzedawali
dzielną pomocą rozumna, światła, du- ognisku KSMM i KSMŻ odbywały się i wychowania fizycznego. Ze sprawoz- stamtąd, 30 X 1938 r. przedstawili w sali
„Przyjaciela Młodzieży” i „Mały Dzienchowo urobiona, pełna dobrego przy- też liczne odczyty, pogadanki religijne dania z działalności KSMM w Płocku za straży ogniowej w Nasielsku widowisko
nik”. Ilość sprzedanych egzemplarzy
rok 1938 dowiadujemy się, że w tymże
pt. „Budujmy Polskę Chrystusową” gazet dawała określoną ilość punktów.
w reżyserii druha instruktora Witolda Najwięcej punktów – 166 zdobył Jan
NASIELSKI
Łączyńskiego. Scena była udekorowana Gumowski, za co otrzymał walizkę.
Redaguje kolegium w składzie:
krzyżem, a kostiumy regionalne spro- Feliks Łukasiak zdobył 146 punktów
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
wadzono z Warszawy, za co zapłacono i otrzymał latarkę. Następnym zawodSławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, Stanisław Tyc.
40
zł. Wydatki zwróciły się, ponieważ nikiem, który zdobył 99 punktów, był
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
dochód z przedstawienia był bardzo Kosewski Kazimierz. Otrzymał jako
Skład komputerowy: Marek Tyc
duży. W wypożyczenie kostiumów byli nagrodę golarnię.
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk
zaangażowani państwo Boboli ze stowaJadwiga Szymańska
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Działasz lokalnie? Działasz aktywnie, ale brakuje Ci
pieniędzy na realizację pomysłów? Chcesz zacząć
działać dla innych? Weź udział w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”!
Stowarzyszenie Europa i My jako Lokalna Organizacja Grantowa zaprasza do udziału w konkursie grantowym w ramach
Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Wnioski przyjmowane są do 8 czerwca 2006 r.
W konkursie „Działaj Lokalnie V” uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe mające
status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucje publiczne posiadające osobowość prawną, takie jak: szkoły, domy kultury, biblioteki, a także inicjatywy
obywatelskie i grupy nieformalne działające przy szkołach, domach kultury, bibliotekach,
klubach sportowych, parafiach działające na terenie powiatów: grodziskiego, pułtuskiego i gminy Nasielsk. Preferowane przy ocenie będą projekty realizowane na terenie wsi
i miast do 20 tys. mieszkańców.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących realizacji ważnych społecznie i ciekawych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lub minimalizowania
problemów istniejących lokalnie.
Stowarzyszenie Europa i My dofinansuje w ramach konkursu co najmniej 10 projektów lokalnych. Dofinansowanie projektów wyniesie do
5000 zł i stanowić będzie do 75% wartości projektu.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny:

– wynikać z potrzeb lokalnej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane
działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przyczyniać się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych, np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innych,
– być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne – naturalne, społeczne,
ludzkie i finansowe.
Termin realizacji projektów: od 10 czerwca do 30 listopada 2006 r.
Miejsce i termin składania wniosków:Wnioski należy przesłać do siedziby Stowarzyszenia
Europa i My, ul. Na Skarpie 12/36, 06–100 Pułtusk, w terminie do 8 czerwca 2006 r.,
z dopiskiem na kopercie „Działaj Lokalnie V” (liczy się data stempla pocztowego).
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: konkurs@europaimy.org, tel. 0606 131 593 – odpowiemy i pomożemy wypełnić wniosek. Nie czekaj na czyjąś aktywność, DZIAŁAJ
LOKALNIE! Weź udział w konkursie.

Daniel Prędkopowicz
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Europa i My
Nasielsk, dnia 2006-06-22

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/5 /06
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LVIII/391/06 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do
publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Stare Pieścirogi , gmina Nasielsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 223/57 o powierzchni 845 m2,
posiadająca Księgę Wieczystą Kw nr 38628.

Opis nieruchomości:

Lokalizacja nieruchomości : średnia.
Uzbrojenie terenu: teren nieuzbrojony .
Dojazd do działki o nawierzchni nieutwardzonej.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/
2000 z dnia 07.08.2000 roku określa ww. nieruchomość jako skupisko
istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i uzupełnienia.
Wartość nieruchomości wynosi – 16 700,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w okresie od dnia 23 maja do 14 czerwca 2006 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

SPORT

SPORT

SPORT

Czas na Zmiany...
o serii porażek, w druP
żynie Żbika przyszedł
czas na zmiany. Najpierw

z posady trenera zrezygnował Grzegorz Zmitrowicz
przyjmując ofertę ligowego rywala – Pogoni Grodzisk Maz. W jego miejsce
z Tęczy Płońsk przyszedł
Krzysztof Szymański. Na
podjęcie takiej decyzji
przez dotychczasowego
trenera zaważyło wiele
czynników, ale zapewne
16 słabe wyniki drużyny
w rundzie wiosennej, brak
porozumienia i wpływu na
zawodników.
Z klubu odszedł również Retkowski
(bramkarz) oraz zarząd zrezygnował
z Kłoskowicza (obrońca). Zapewne
to jeszcze nie koniec zmian, jakie
w klubie będą miały miejsce. Na
kolejne będziemy musieli poczekać
do zakończenia rundy, ponieważ liga
nadal trwa i wchodzi w fazę ostatecznych rozstrzygnięć.
Już z nowym trenerem 13 maja przyszło grać Żbikowi w wyjazdowym
spotkaniu z GLKS Nadarzyn. Oba
zespoły po serii słabych występów,
potrzebowały punktów. Żbik, aby
zapewnić sobie ligowy byt natomiast
GLKS do awansu do III ligi.
Mecz rozpoczął się od mocnego
uderzenia gospodarzy, w poprzeczkę nasielskiej bramki trafił Starczewski.
Jednakże, pierwszą bramkę w tym
meczu w 8 min. dla Żbika strzelił
Kucharski. Do końca pierwszej połowy gospodarze próbowali wyrównać, ale to Żbik mógł strzelić kolejną
bramkę, niestety w sytuacji sam na
sam bramkarz gospodarzy popisał
się dobra interwencją i wynik do
przerwy nie uległ zmianie.
W drugiej połowie, do odrabiania strat
ruszyli gospodarze. Niestety, po indywidualnych błędach w obronie, Żbik stracił
3 bramki. W 50 min. po rzucie rożnym
najwyżej wyskoczył Cytloch i doprowadził do wyrównania, a 14 minut później
po bramce Korkucia GLKS prowadził
już 2:1. W ostatniej minucie meczu 32
bramkę w sezonie strzelił Tataj.
Po dobrej pierwszej połowie i błędach
w drugiej Żbik przegrał w Nadarzynie.
Tym samym, nie udał się Szymańskiemu debiut w roli trenera nasielskiego
zespołu. Był to trzeci z kolei przegrany
mecz, choć zwycięstwo po pierwszej
połowie było blisko...
13 maja
GLKS Nadarzyn
– Żbik Nasielsk 3:1
Cytloch 50, Korkuć 64, Tataj 90
– Kucharski 8
W środku tygodnia, na własnym
stadionie Żbik podejmował kandydata do spadku – Podlasie Sokołów
Podlaski. Po dwóch zwycięstwach
Podlasie liczyło na 3 punkty i wyjście
ze strefy spadkowej, jednakże Żbik na

własnym stadionie gra dość skutecznie
i nie zwykł przegrywać, tym bardziej
z drużynami z dolnej części tabeli.
Spotkanie rozpoczęło się od przewagi gości. Na szczęcie, strzały
kolejno Siedleckiego, Krysińskiego
i Grzywińskiego nie znalazły drogi
do nasielskiej bramki. Po strzale tego
ostatniego przed utratą bramki, Żbika
uratowała poprzeczka.
Od 25 min. zarysowała się przewaga
Żbika, który zaczął coraz śmielej
atakować. W 30 min. Eresaba doszedł do piłki i z trzech metrów głową strzelił minimalnie obok bramki.
W kolejnej akcji, po dośrodkowaniu
z lewej strony, Eresaba ponownie
strzelił niecelnie głową, trafiając
w boczną siatkę. W 37 min. groźnie
atakowało Podlasie, jednak dogodnej
sytuacji nie wykorzystał Firus
W 41 min. sytuacji sam na sam nie
wykorzystał Eresaba, ponieważ bramkarz Podlasia umiejętnym wyjściem
zablokował jego strzał. To, co nie udało
się naszemu najlepszemu snajperowi,
w 43 min. udało się Wojtczakowi,
który z czterech metrów zdobywa
bramkę wykorzystując ostro bitą
piłkę po rzucie rożnym.
W drugiej połowie Sokołów próbował zdobyć kontaktową bramkę,
jednakże w 68 min. na 2:0 dla Żbika,
bezpośrednio z rzutu wolnego z narożnika pola karnego, podwyższył
Krzyczkowski.
Podczas gdy Podlasie nadal próbowało strzelić bramkę kontaktową,
dobra gra nasielkich obrońców
w polu karnym skutecznie im to
uniemożliwiała, jednocześnie stwarzając okazje do kontr. W 82 min. na
prawej stronie boiska Załoga, będąc
w narożniku pola karnego, w pełnym
biegu oddał silny strzał i po długim
słupku piłka wpadła do siatki.
Do końca spotkania żadna z drużyn nie
zdobyła już bramki i mecz zakończył się

BRYDŻ
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wynikiem 3:0 dla Żbika. Po skutecznej
grze i trzech bramkach Żbik odniósł od
dawna upragnione zwycięstwo zmniejszając szanse Podlasia na pozostanie
w szeregach IV–ligowców.
17 maja
Żbik Nasielsk
– Podlasie Sokołów Podlaski 3:0
Wojtczak 43, Krzyczkowski 68,
Załoga 82
W kolejnym meczu, na wyjeździe,
Żbikowi przyszło walczyć z przedostatnim zespołem w tabeli – KS
Warką. Podobnie jak w meczu
z Podlasiem, gospodarzom bardzo
potrzebne były punkty. Jednak, ostatnio Żbik wyrasta na drużynę, która
swoimi zwycięztwami przekreśla
szanse na utrzymanie się drużyn
z dolnej części tabeli, pokonując
Piaseczno, Deltę, Podlasie i teraz
Warkę.
Od pierwszych minut do ataku ruszył Żbik, będąc częściej przy piłce
i stwarzając groźne sytuacje. Niestety
przyzwoita gra wareckich obrońców
uniemożliwiała strzelenie bramki
w pierwszej części spotkania.
W drugiej połowie obraz gry nie uległ
zmianie. Swoimi zagraniami czarował
Erasaba, strzelając 2 bramki, jednakże
jednej sędzia nie uznał odgwizdując
pozycję spaloną, druga strzeloną w 80
min. po błędzie obrońców musiał już
uznać. Po straconej bramce ożywili się
piłkarze Warki, lecz było już za późno.
Żbik wygrał 1:0, odnotowując drugie
zwycięstwo z rzędu.
20 maja
KS Warka – Żbik Nasielsk 0:1
Eresaba 80
Wygrane z Podlasiem i Warką są
dobrym prognostykiem przed spotkaniem u siebie z grodziską Pogonią.
Mecz ten będzie, miał dodatkowy
podtekst, ponieważ trenerem Pogoni
jest były trener Żbika – Grzegorz
Zmitrowicz...
Relecja z tego spotkania na stronie 16.
Jakub Olech

Wyniki turnieju „dziesiątego” 19.05.2006 r.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra
86 pkt. (59,72%)
Janusz Czyżewski – Janusz Muzal		
80 pkt. (55,55%)
Adam Duczman – Stanisław Sotowicz 78 pkt. (54,17%)
Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski
73 pkt. (50,69%)
Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki		
70 pkt. (48,61%)
Teodor Brodowski – Marek Olbryś		
70 pkt. (48,61%)
Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
65 pkt. (45,14%)
Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
64 pkt. (44,44%)
Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
62 pkt. (43,06%)

Czołówka klasyfikacji po dziesięciu turniejach:

1–2. Waldemar Gnatkowski			
Janusz Wydra 				
3–4. Piotr Kowalski				
Grzegorz Nowiński			
5–6. Grzegorz Kosewski			
Stanisław Sotowicz			
7.
Janusz Czyżewski				
8. Paweł Wróblewski				
9–10. Kazimierz Kowalski 			
Krzysztof Morawiecki 			

63 pkt.
63 pkt.
55 pkt.
55 pkt.
54 pkt.
54 pkt.
50 pkt.
49 pkt.
48 pkt.
48 pkt.
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Nasielsk, dnia 2006-05-22

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/2/05/06
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LVIII/389/06 i Nr LVIII/390/06
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonych we wsi Stare Pieścirogi , gmina Nasielsk przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość oznaczona jako :
1/ działka nr 223/55 o powierzchni 343 m2,
2/ działka nr 223/56 o powierzchni 233 m2,
posiadająca Księgę Wieczystą Kw Nr 38628.
Lokalizacja nieruchomości : średnia. Działki nr 223/55 i 223/56 są działkami o nie normatywnych, małych powierzchniach uniemożliwiających
ich samodzielną zabudowę. Działka nr 223/56 nie posiada dostępu do
drogi publicznej.
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna i wodociąg.
Nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/
2000 z dnia 07.08.2000 roku określa w/w nieruchomości jako skupisko
istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i uzupełnienia.

Wartość nieruchomości wynosi :

1/ działka nr 223/55 - 6.500,00 złotych
2/ działka nr 223/56 - 4.400,00 złotych

Do wartości nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 23 maja 2006 r – 14 czerwca 2006 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Reklama i ogłoszenia
w „Życiu Nasielska”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
			
czarno-białe
				
kolor
ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podziękowania (2 moduły)
drobne
artykuł promocyjno–reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
sprzedaż opracowanego przez ŻN ogłoszenia do innych gazet

Cena netto zł
30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
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Z okazji

Święta Ludowego - Zielonych Świąt
najlepsze życzenia wszystkim członkom
Polskiego Stronnictwa Ludowego
i ich rodzinom, sympatykom
oraz mieszkańcom naszej gminy
				
				
				

składa

Zarząd
Miejsko-Gminny PSL
w Nasielsku

PRZYGARNIJ

ZWIERZAKA
PRZYGARNIJ JE, BEDZIESZ MIAŁ
NAJPRAWDZIWSZĄ MIŁOŚĆ ZA DARMO!!!
TOBI - jestem 8- tygodniowym maluszk i e m i w y g l ą d am
jak puchowa kulka.
Jednym słowem sam
wdzięk i urok osobisty.
Wyrosnę na dużego
i mądrego psa. Teraz
jestem bardzo milusiński i uwielbiam się bawić. Marzę o dobrym
domku i kochającym
panu.
BELA - jestem młodą (ok.1,5
- 2 lata) bardzo ładną labradorką (prawie czystej krwi)
Mam zdecydowany, zrównoważony charakter - doskonale spełnię się w roli wiernej
i oddanej towarzyszki swego
pana (lub pani). Dajcie mi
szansę, przyjedźcie po mnie
do schroniska!!!
tel. 0-23 693 10 81
lub 0660 277 648

A

OGŁOSZENIA
DROBNE
Kupię ziemię rolną, tel. 0 692 70
85 07, 0 600 782 773
Sprzedam mieszkanie własnościowe 30m2 (parter) z piwnicą,
garażem oraz działką 5-arową,
tel. 0 22 794 43 86
KOREPETYCJE JĘZYK POLSKI,
TEL. 0 698 629 339
Sprzedam Polonez TRUCK, r. prod.
1996, 1,6, nowy gaz, wspomaganie kierownicy, aluminiowe burty
– TANIO, tel. 0 504 672 105
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedam gosp. rolne 15000 m2
z m o ż l i w o ś c i ą p r z e k wa lifikowania na działkę
budowlaną. Wiadomość
w redakcji.
Mieszkanie do wynajęcia,
tel. 0 609 810 427
Sprzedam suknię ślubną 3-częściową, roz. 38, cena 500 zł, tel.
0 668 347 959
Sprzedam ciągnik C-330M, stan
bardzo dobry, rok 1992, tel. 0 607
607 905
Szukam domu lub mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 502
681 747
Poszukuję ekipy murarskiej
do budowy magazynu,
tel. 0 602291523
Kupię trociny z drzew iglastych
(z dowozem do domu), tel.
kom. 0 502 035 852
Sprzedam samochód ford
escort, 1993 r. prod.,1,3 CL, autoalarm, srebrny metalik. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0 600 942
018 po 20.00
Wynajmę lokal użytkowy – pawilon wolno stojący, pow. 55m2 przy
ul. Kilińskiego 2a, tel. 0 600 942
018 po 20.00.

0,10
300,00

SPROSTOWANIE

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona

G

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM
DOMEM.

Opis nieruchomości:

lp.

O

2–15 czerwca

- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 99 mm
x 47 mm

W poprzednim numerze Życia
Nasielska na stronie 8 w tekście
„Jubileusz szkoły w Pieścirogach”
błędnie podaliśmy nazwisko
ks. biskupa Romana Marcinkowskiego. Serdecznie przepraszamy.

2–15 czerwca

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam siano w kostkach,
tel. 022 787 02 01 po 2000
Sprzedam samochód Żuk skrzyniowy, w dobrym stanie, rok
prod. 1981, z instalacją gazową,
cena 800 zł, tel. 0 604 996 848
Zatrudnię pracowników do pielenia i zbierania truskawek, tel. 022
787 02 01, po 2000
Działki budowlane – Stare Pieścirogi, ul. Makowa, za linią 110
kV – albo działki pod działalność
godpodarczą (stacja paliw) przy
trasie do Płońska, tel. 023 693 07
54
Poszukuję kobiety z autem
(może być spoza Nasielska) do
opieki nad dwuletnimi dziećmi
przez 1,5 - 2 godziny rano +
odwiezienie do przedszkola.
Kontakt tel. 0-600-384-607
(cały dzień). PILNE !!!
Posiadam do wynajęcia M3 na
ulicy Warszawskiej w Nasielsku,
tel. 023 691 20 29, 0 601 718
872
Przyjmę każdą ilość ziemi z wykopów, tel. 0 23 611 06 62
Oddam duże ilości gruzu za
sprzątnięcie, tel. 0 23 611 06 62
Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691
22 75, ceny promocyjne
Sprzedam kontener na budowę,
tel. 0 503 171 219
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie, koło stacji PKP
Studzianki, tel. 0 692 895 040
Sprzedam działki budowlane
koło Nasielska, tanio, tel. 0 665
229 265
Sprzedam dom jednorodzinny,
budynki gosp., działka 0,5 ha
w miejscowości Świerkowo, 300
m od szosy, tel. 0 603 329 687 lub
0 609 329687
Dom do wynajęcia w Nasielsku, ul.
Dąbrowskiego, tel. 0 661 781 415
Sprzedam mieszkanie własnościowe 30 m 2 (w bloku
- parter). Pokój, kuchnia, łazienka. Działka 5-arowa, garaż
(ok. 30 m 2) i piwnica, Czajki
k. Nasielska, tel. 022 794 43 86
Zatruidnię kierowcę z kat. B,
tel. 0 506 173 669
Kupię mieszkanie 2-pokojowe
w nasielsku, tel. 023 693 13 75,
0 504 282 645, 0 502 540 027

REKLAMA
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SPORT

SPORT

Coraz bliżej...
o dwóch zwycięstwach z PodP
lasiem i Warką przyszedł
czas na mecz Żbika z grodzi-

ską Pognią, zespołem bardziej
wymagającym niż dwaj wcześniejszy rywale. Mecz ten miał
dodatkowy podtekst, ponieważ,
obecnym trenerem Pogoni jest
Grzegorz Zmitrowicz były szkoleniowiec nasielskiej drużyny. Coraz bliżej końca ligi, niestety Żbik
niebezpiecznie zbliża się do strefy
drużyn potencjalnie zagrożonych
spadkiem.

Od pierwszych chwil z wielkim animuszem
nasielscy piłkarze ruszyli na bramkę gości.
Jednak pomimo przewagi nie potrafili jej poważnie zagrozić. W 12 min. zapał gospodarzy
ostudziła Pogoń, strzelając bramkę, po rajdzie
Milewskiego lewą stroną boiska, który minął
obrońcę i z narożnika pola karnego strzałem
w długi róg dał gościom prowadzenie.
W odpowiedzi 3 minuty później szansy na
bramkę wyrównującą nie wykorzystał Sazonowicz, który po dośrodkowaniu M.Gumowskiego z prawej strony, nawet z najbliższej
odległości nie oddał strzału w światło bramki.
W 21 min. mogła powtórzyć się sytuacja z
12 min., kiedy to po szybkim rozegraniu piłki
na linii pola karnego Żbika groźnie z pierwszej piłki strzelał napastnik Pogoni.
W 27 min. w dobrej sytuacji ponownie znalazł
się Sazonowicz, niestety po jego strzale głową
piłka poszybowała nad bramką gości. Najlepszą
sytuację na wyrównanie w pierwszej połowie
nasielscy piłkarze mieli w 35 min., kiedy dwukrotne musiał napracować się bramkarz gości
Smalec. Za pierwszym razem przy dośrodkowaniu wypuścił on piłkę z rąk, ale nikt nie zdążył jej
dobić i grodziscy obrońcy wybili ją na rzut rożny,
po którym ponownie Smalec wypuścił piłkę,
a M. Gumowski przy interweniujących obrońcach nie był w stanie umieści jej w siatce.
Najlepszym podsumowanie strzeleckiej niemocy Żbika w pierwszej części spotkania był
strzał Załogi w 45 min, który przeleciał wysoko
nad bramką Pogoni.

SPORT
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SPORT

SPORT

SPORT

Olimpiada młodzieży

W dniach 16 i 17 maja br. w Warszawie na
terenie Szkoły Podstawowej nr 46 im. SteW drugiej połowie od 55 min. Żbik ponownie fana Starzyńskiego odbyła się Warszawska
przejął inicjatywę i zaczął coraz odważniej ata- Olimpiada Młodzieży w czwórboju lekkokować bramkę gości. Na efekty nie trzeba było atletycznym.
długo czekać w 65 min. po szybko wyprowadzonej kontrze prawą stroną i przerzuceniu piłki Wśród najlepszych szkół z Warszawy
na lewą T.Gumowski nie dał szans bramkarzowi w zawodach rywalizowały również szkoły,
które zwyciężały w swoich powiatach
i strzelił bramkę wyrównująca dla Żbika.
w czwórboju.
Jednakże radość nasielskich piłkarzy i kibiców nie trwała długo. W 74 min. interweniu- W tej prestiżowej imprezie brała udział takRembecka wynikiem 4,43 m ustanowiła rekord
jący obrońca w polu karnym zagrał ręką i sę- że reprezentacja dziewcząt i chłopców ze
szkoły w swojej kategorii w skoku w dal.
dzia odgwizdał rzut karny dla gości, którego Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
skutecznym egzekutorem był Demich.
Najlepiej wypadły dziewczęta, które w rywali- Chłopcy po zaciętej rywalizacji zajeli ostateczW 81 min. po strzale z wolnego Smalec kolejny zacji ze szkołami spoza stolicy zajeły II miejsce, nie IV miejsce, ulegając szkołom z Legionowa,
raz w meczu nie potrafi złapać piłki, która trafiła ulegając tylko szkole z Ząbek. Zawodniczki, Wesołej i z Ząbek. W zawodach uczestniczyli:
pod nogi Erasaby. Skuteczna interwencja obroń- których opiekunem była mgr Bronisława Cen- Tomasz Szatkowski, Rafał Milewski, Krzysztof
ców Pogoni uniemożliwiła jednak oddanie celne- drowska, przegrały tylko minimalną różnicą Podlasiński, Mateusz Paczkowski, Jarosław
go strzału na bramkę naszemu napastnikowi. Do punktów. W skład nasielskiej drużyny w olim- Podlasiński, Piotr Świderski, Piotr Jeż.
końca meczu, Żbik próbował jeszcze wyrównać, piadzie wchodziły: Samanta Konieczna, Ewelina W ekipie z Nasielska wyróżnił się Tomasz Szatjednak podobnie jak w przekroju całego meczu Łątkiewicz, Aleksandra Rębecka, Monika Rem- kowski, który zdobył najwięcej punktów.
zabrakło dokładnych i szybkich podań a przede becka, Małgorzata Żelechowicz.
Na koniec zawodów uczestnicy otrzymali pawszystkich celnych strzałów na bramkę Pogoni.
Wart podkreślenia jest fakt, iż każda z dziewcząt miątkowe koszulki i dyplomy.
Piłkarze Pogoni nie stworzyli zbyt wielu sytu- poprawiła swoje rekordy życiowe, a Monika
Tomasz Czajkowski
acji strzeleckich, jednakże w przeciwieństwie
do Żbika okazali się drużyna bardziej skuteczną i wygrali. Być może była to również zasługa
tego, że ich obecny trener jeszcze 4 kolejki
29 maja br. na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej odbyły się gminne zawody w trójboju lekwcześniej prowadził nasielskiego Żbika.
koatletycznym dziewcząt i chłopców, rocznik 95. W zawodach uczestniczyły Szkoły Podstawowe
Układ w lidze jest bardzo ciekawy szczególnie z Bud Siennickich, Cieksyna, Dębinek i Nasielska.
w górnej, jak i w dolnej części tabeli. W trudnej W zawodach brało udział 82 zawodników.
sytuacji po kolejnych meczach może znaleźć
się nasielski zespól, ponieważ ma do rozegrania Wyniki:
jeszcze 3 wyjazdowe spotkania, w tym zaległe Dziewczęta:
z Mazurem Karczew oraz z dwoma zespołami
I
Sylwia Olbryś z Bud Siennickich
– 115 pkt
zagrożonymi spadkiem, tj. Szydłowianką i PowiII Justyna Kamińska z Nasielska
– 87 pkt
ślanką. W ostatnim meczu na własnym stadionie
III Dorota Kurpiewska z Cieksyna
– 82 pkt
i jednocześnie w lidze, Żbik zagra w derby z NadIII Angelika Wiśniewska z Pieścirogów – 82 pkt
narwianką, która po 31 kolejkach z punktem
IV Sylwia Konieczna z Bud Siennickich – 77 pkt
przewagi zajmuje pierwsze miejsce w lidze, dlatego
IV Daria Jakubiak z Pieścirogów – 77 pkt
mecz zapowiada się naprawdę ciekawie.
Chłopcy:
27 maja
I
Krystian Podlasiński z Nasielska
– 89 pkt
Żbik Nasielsk
II Damian Suska z Dębinek		
– 84 pkt
- Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:2
III Mateusz Ciborowski z Pieścirogów – 82 pkt
T. Gumowski 65- Milewski 12 , Demich 74
IV Mateusz Bromowicz z Pieścirogów – 78 pkt
Jakub Olech
IV Kamil Kuciński z Pieścirogów
– 78 pkt
Tomasz Czajkowski

Najlepsi w trójboju

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Nadnarwianka Pułtusk

31

63

19

6

6

52–21

2.

Narew Ostrołęka

31

62

17

11

3

53–20

3.

Korona Ostrołęka

30

58

17

7

6

44–25

4.

GLKS Nadarzyn

30

57

15

12

3

71–31

5.

Mazur Karczew

30

54

16

6

8

46–31

6.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

31

45

12

9

10

42–35

7.

Legionovia Legionowo

31

43

11

10

10

34–29

8.

Żbik Nasielsk

30

43

12

7

11

52–40

9.

Polonia II Warszawa

31

42

11

9

11

46–48

10.

Okęcie Warszawa

31

42

13

3

15

39–56

11.

Szydłowianka Szydłowiec

31

40

10

10

11

41–45

12.

Gwardia Warszawa

31

37

10

7

14

29–38

13.

Powiślanka Lipsko

30

37

10

7

13

34–44

14.

KS Piaseczno

30

32

9

5

16

32–56

15.

Pogoń Siedlce

31

32

7

11

13

24–38

16.

Podlasie Sokołów Podlaski

31

28

8

4

19

35–55

17.

KS Warka

30

22

5

7

18

30–56

18.

Delta Warszawa

30

20

5

5

20

36–72

