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Tylko dwie z trzech nasielskich aptek podjęły się nocnych dyżurów. 
Zarząd Powiatu Nowodworskiego podjął uchwałę ustalającą rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych w Nasielsku. Dokument przewiduje dyżury dla trzech aptek: przy ulicy Kilińskiego, przy ulicy 
Rynek 21 (Arnica) oraz przy Warszawskiej 51/53 D (NOWA). Ta ostatnia jednak odmówiła.

Nowa matematyka apteczna w Nasielsku

Ekologia albo śmierć Prawa jazdy po nowemu
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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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Płońska 
tel. (023) 691–23–64 

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 TERA-MED

Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1

tel./fax (023) 693 14 26

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

fot. D. Panasiuk
czyli 1 + 1 + 1 = 2
Właściciel apteki NOWA, w piśmie 
skierowanym do Sekretarza Nasiel-
ska, napisał między innymi: „Firma 
apteczna „eRpe” (…), stosownie 
do pisma (…) urzędu miejskiego 
w Nasielsku nie podejmie pracy 
według zaproponowanego rozkładu 
godzin pracy z powodu złej sytuacji 
ekonomicznej apteki „NOWA” ul. 
Warszawska 51/53 D. Wymusiłoby 
to zapłatę za wiele godzin nadlicz-
bowych pracownikom, a nawet 
zwiększenie zatrudnienia, co przy 
znikomym zainteresowaniu ludności 
w funkcjonowaniu apteki i małych 
obrotach mogłoby doprowadzić 
do zamknięcia apteki „NOWA”.

Apteka przy ulicy Kilińskiego 1/3 
oraz apteka „ARNIKA” ul. Rynek 21, 
jako silne ekonomicznie, z wielolet-
nim doświadczeniem prowadzenia 
działalności na terenie gminy Na-
sielsk chcą doprowadzić do zała-
mania finansowego apteki „NOWA” 
(konkurencji), a w konsekwencji do 
zamknięcia działalności apteki przy 
ul. Warszawskiej 51/53 D poprzez 
wyimaginowane potrzeby z zakresu 
usług farmaceutycznych. Mówienie 
– że gdzie jest pomoc doraźna (czyli 
pogotowie ratunkowe), tam powinna 
pracować apteka przez 24 godziny 
jest nonsensem, nie mającym 
umocowania prawnego. W razie 
potrzeby, potrzebujący pomocy 
zgłasza się na pogotowie, a tam 
służby ratownictwa medycznego 
są wyposażone w odpowiednie 
leki. (...)

Takie podejście „Nowej” do sprawy 
dyżurów dziwi nie tylko lokalne 
władze i mieszkańców.  Zwłaszcza 
ci ostatni są oburzeni faktem, że 
co trzeci tydzień, w nagłych wy-
padkach, będą zmuszeni jeździć po 
leki do, odległego o 25 kilometrów, 
Nowego Dworu Maz.

W jednej z nasielskich aptek po-
wiedziano nam, wszystkie apteki 
powinny być traktowane jednako-
wo, zarówno pod względem praw, 
ale również i obowiązków. Osoba 
prosząca o anonimowość dodała - 
nie można lekceważyć pacjentów, 
a podczas dyżurów, każdej nocy, 
zdarza się wiele pilnych przypad-
ków, kiedy zdrowie ludzkie jest 
uzależnione od szybkiego podania 
leku. Najwięcej klientów przychodzi 
po lekarstwa w dni wolne od pracy 
i święta.

Na stronie internetowej Naczelnej 
Izby Aptekarskiej dotarliśmy do 
opinii prawnej dotyczącej wykładni 
art. 94 Prawa farmaceutycznego 
- czyli o rozkładzie godzin pracy 
aptek i dyżurach.

Warto zacytować obszerne fragmen-
ty dokumentu. Jego autor, adwokat, 
dr E. Jędrzejewski napisał m.in.:

Z przepisów nie wynika możliwość 
nakazania konkretnej aptece przez 
zarząd powiatu konkretnego czasu 
pracy. Wymieniona norma prawna 
daje natomiast możliwość ustalania 
ramowego i ogólnego czasu pracy 
tak, by ludność bez przeszkód mo-
gła zaspokoić swoje faktyczne, ale nie 
wyimaginowane potrzeby z zakresu 
usług farmaceutycznych. Dlatego 
zarząd powiatu nie może wydać 
w tym względzie jakiejkolwiek decy-
zji administracyjnej w trybie kodeksu 
postępowania administracyjnego, 
wiążącej konkretną aptekę, a jedynie 
co najwyżej zatwierdzić ogólny grafik 
czasu otwarcia aptek z uwzględnie-
niem pracy nocnej i dni wolnych od 
pracy. Taki grafik nie ma przeto mocy 
wiążącej dla konkretnej apteki. 

Jednakże gdyby konkretna apteka 
uporczywie i bezzasadnie nie zga-
dzała się na proponowane dyżury 

nocne czy świąteczne i ta odmowa 
dotyczyła by dłuższego okresu 
czasu - wtedy nie można wykluczyć 
hipotetycznej możliwości (ale tylko 
hipotetycznej) wnioskowania wła-
dzy powiatowej do wojewódzkiego 
inspektoratu farmaceutycznego 
o rozważenie cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej po myśli art. 103 ust. 2 pkt 
3 Prawa farmaceutycznego. (…)

Nie można wykluczyć sytuacji, że 
zarząd powiatu bez zgody konkretnej 
apteki, czasami zgodnie z propozy-
cjami Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
w zatwierdzonym grafiku „przymusi” 
tę aptekę do dyżurów nocnych czy 
świątecznych, a to „przymuszenie” 
urągać będzie wyróżnionemu na 
wstępie tej opinii „pierwszemu kry-
terium” z art. 94 ust. 1 oraz zasadzie 
równego traktowania wszystkich 
aptek i każdej z osobna w tym wzglę-
dzie, także aptek usytuowanych np. 
w hipermarketach czy w zakładach 
opieki zdrowotnej. 

Wtedy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy 
gospodarczej, aptekarz przekonany 
o krzywdzącym i niesprawiedliwym 

ujęciu go w grafiku, może złożyć 
wniosek do zarządu powiatu (pre-
zydenta miasta na prawach powiatu) 
o wydanie pisemnej interpretacji co 
do zakresu i sposobu zastosowania 
wobec niego takiego obowiązku 
dyżuru. Może odmówić kierując 
się zarzutem nierówności i niespra-
wiedliwości, braku potrzeby ekono-
micznej itd., może zażądać zmiany, 
może też zażądać zapłaty (zwrotu 
kosztów) z tytułu bezzasadnie nało-
żonego dyżuru. Chodzi tu o koszty, 
m. in. zwiększenia personelu apteki, 
godzin nadliczbowych itp.”(...)

Tyle przepisy, a nam nie pozostaje 
nic innego, jak tylko zaapelować 
do mieszkańców – nie pukajcie do 
drzwi „Nowej” poza godzinami pracy. 
Nikt nie otworzy.

Na koniec warto zacytować zdanie 
wypowiedziane przez pewnego  
magistra farmacji, z wieloletnim sta-
żem - apteka, to nie tylko biznes, ale 
również konieczność przestrzegania 
zasad etycznych i obowiązków wo-
bec pacjentów.

Dariusz Panasiuk

Nowa matematyka apteczna w Nasielsku

Wykorzystać szansę
W połowie grudnia ubiegłego roku, kilkoro mieszkańców naszej gminy 
wywodzących się z biznesu powołało grupę inicjatywną, której zadaniem 
jest przyspieszenie rozwoju Nasielska jak i całej gminy.

Odbyły się już dwa spotkania z Burmistrzem, na których omówiono działania 
jakie należy podjąć dla lepszego rozwoju gminy. Uzgodniono, że trzeba dołożyć 
wszelkich starań, aby do gminy trafiło jak najwięcej pieniędzy ze środków unij-
nych, przeznaczonych na rozwój naszego kraju. Działania te są konieczne tym 
bardziej z uwagi na rozpoczęcie się kolejnego okresu uruchamiania projektów 
finansowych z funduszy europejskich (środki na lata 2007-2013).

O naszych projektach i pomysłach poinformujemy już niebawem.
Jarosław Rudnik

Powrócił na listę
Oświadczenie o stanie 
majątku B. Muchy Burmi-
strza Nasielska jest nadal 
przedmiotem zaintereso-
wania mediów i Burmistrz 
nadal znajduje się na 
liście samorządowców, 
którzy nie złożyli takiego 
dokumentu w terminie. 
Podobnie rzecz się ma 
z Dariuszem Leszczyń-
skim, przewodniczącym 
Rady Miejskiej.

Pisemne wyjaśnienia, które wraz 
z opinią radcy prawnego trafiły 
do wojewody mazowieckiego 
najwyraźniej  n ie wystarczyły, 
by Burmistrz zniknął z l isty na 
stałe. Udało się to zaledwie na 
kilka dni od 9 do 12 lutego br. 
Jak t łumaczono to w urzędzie 

wojewódzkim mogło to być po 
prostu wynikiem pomyłki jedne-
go z pracowników tej instytucji. 
– W tej sytuacji, kiedy jedni mogą 
się mylić, a inni już nie, postano-
wiłem po raz kolejny wystosować 
pismo do wojewody i czekać na 
rozstrzygnięcie tej sprawy – mówi 
B. Mucha. Podkreślając, że w 2006 
roku, ze względu na wybory sa-
morządowe, złożył aż trzy takie 
same oświadczenia majątkowe 
(kwiecień, październik, grudzień), 
a to ostatnie, złożone dokładnie 
30 grudnia 2006 r. już 2 stycznia 
br. znalazło się w BIP-ie. 

Co ciekawe, choć powszechnie 
negowany Burmistrz Nasielska 
jako jedyny, spośród władz gmin 

naszego powiatu zamieścił swoje 
oświadczenie na stronie interneto-
wej. Kto wie być może teraz warto 
sprawdzić terminowość umiesz-
czania oświadczeń majątkowych 

samorządowców w Internecie, 
w końcu jest to dość dobry sposób 
na upowszechnianie informacji.

mk
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wszystkie wątpliwości i spełniliśmy 
wymagania. Nasz wniosek prze-
szedł weryfikację formalną, czyli 
stwierdzono, że jest kompletny 
i nie wymaga dodatkowych do-
kumentów oraz weryfikacje me-
rytoryczną, czyli potwierdzenie, 
że został właściwie opracowany. 
Dawało to realną szansę, iż wnio-
sek znajdzie się w puli wniosków 
wybranych do dofinansowania. 
Okazało się jednak, że nadzieja to 
jedno a rzeczywistość – drugie. 
W listopadzie 2006r. na stronach 
internetowych Ministerstwa Śro-
dowiska ukazała się lista ośmiu 
wniosków zatwierdzonych do 
dofinansowania. Nie znalazł się 
wśród nich wniosek nasielski . 
W uzasadnieniu nie przyjęcia 
wniosku do dofinansowania Mi-
nisterstwo Środowiska powołało 
się na niewystarczające środki 
finansowe na ten cel.

Dlaczego ogłasza się nabór wnio-
sków i przyjmuje w ilości ponad 
sześćset sztuk a ostatecznie po-
zytywnie rozpatruje ich osiem? To 
pytanie, na które na chwilę obecną 
nie znajdziemy odpowiedzi.

Nowy okres aplikowania i nowa 
nadzieja pojawiła się z począt-
kiem roku bieżącego. Ogłoszono 
kolejny nabór wniosków do Me-
chanizmu Norweskiego. Nasielsk 
taką aplikacje złoży, jednak czas 
i efekt tego działania pozostanie 
dla nas kwestią nieznaną. Ufamy 
, że doświadczenia poprzedniego 
naboru wniosków i ich rozpatrze-
nia zostaną wzięte pod uwagę 
i rozsądnie wykorzystane przy 
naborze aktualnym, a pula środ-
ków do wykorzystania będzie 
wystarczająca.

Należy dodać, że czas 2007-
2013 to  okres  p lanowanego 
wzmożonego napływu środków 
strukturalnych do Polski. Mówi się, 

że w połowie roku te finanse mogą 
być dostępne. Jest wiec alternaty-
wa dla naszych wniosków i realna 
szansa , że nie zostaną odłożone 
na półkę z powodu braku środ-
ków finansowych, ale będą służyć 
mieszkańcom Gminy Nasielsk.

Małgorzata Rosłońska
Urząd Miejski w Nasielsku

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski

Ekologia albo śmierć
Jedne zachwyca ją 

i są natchnieniem dla 
poetów i malarzy, drugie 
są świadkami ważnych 
epizodów z historii Pol-
ski, a jeszcze inne dają 
latem upragniony cień 
dla smaganych słońcem 
wędrowców.
W ten oto poetycki sposób można 
opisać piękno przydrożnych drzew 
– pomijając przy tym ich zbawien-
ny wpływ na środowisko i skład 
wdychanego przez człowieka po-
wietrza. 

Były sadzone bardzo gęsto, kilka-
dziesiąt, a może nawet sto kilka-
dziesiąt lat temu. Do nasadzeń wy-
bierano najokazalsze gatunki. Było 
to w czasach, kiedy po wiejskich 
drogach i dworskich gościńcach 
jeździły dorożki, wozy konne albo 
pędziły z prędkością kilku, kilkuna-
stu kilometrów na godzinę pierwsze 
automobile. Ówczesne drogi zapeł-
niały się w niedziele i w dni targowe. 
Ludzie przemieszczali się po nich do 
kościoła, na targ i na pole. Życie było 
wolniejsze. 

Co pozostało po tamtych czasach? 
Ano kręte drogi o mniej więcej tej 
samej szerokości co kiedyś oraz te 

s am e  d r zewa , 
tylko już znacz-
n i e  w i ę k s z e 
– w maksymal-
nych dla danego 
gatunku rozmia-
rach. 

Czas jednak pły-
nie teraz znacznie 
szybciej, a z nim 
postęp techniki. 
Kocie łby zalano 
asfaltem. Po współczesnych jezd-
niach, którym jeszcze daleko do 
nowoczesności, mkną z prędkością 
ponad stu kilometrów na godzinę, 
tysiące samochodów – małych i du-
żych. Mało który z kierowców zważa 
na ograniczenia prędkości wynikają-
ce z przepisów ruchu drogowego. 
Auta pędzą zarówno w otwartym 
terenie, jak i zabudowanym. 

O skutkach takiej brawury dowiadu-
jemy się z gazet, z programów tele-
wizyjnych. Dochodzi do zderzenia, 
giną ludzie.

Niestety, coraz częściej słyszymy 
o tragicznych wypadkach z udziałem 
jednego samochodu. 

Sprawcą śmierci okazuje się … 
drzewo. Przydrożny zabójca, które-

go pień wręcz styka się 
z boczną warstwą asfaltu. 
Ta zima pokazuje, że do 
tragicznych skutków 
zderzenia samochodu 
z drzewem nie jest po-
trzebna brawura. Nawet 
przy 40 – 50 kilome-
trach na godzinę auto 
po wejściu w poślizg 
nabiera bardzo dużej 
prędkości obrotowej 
i jest już za późno na 
jakiekolwiek manewry 
kierownicą. Jak mówią 
starzy szoferzy – „drze-
wo wciąga”. 

W ostatn ich latach,  
w okolicach Nasielska, 
doszło już do wielu po-

ważnych wypadków z „udziałem” 
drzewa. Nawet w ostatnich dniach. 
Ale jako najtragiczniejszy w skutkach 
był jednak wypadek sprzed blisko 
dwóch lat w Psucinie. Zginęło wtedy 
czworo młodych ludzi. A sprawca tej 
tragicznej zbrodni nadal stoi i straszy 
czarną blizną po zerwanej korze. 
O tragedii przypominają znicze. 

To dziwne, ale kiedy chodzi o jakie-
goś sprawcę wypadku – pijanego 
kierowcę, kogoś, kto drastycznie 
przekroczył prędkość, o osobę, 
która w niedozwolonym miejscy 
nagle wtargnęła na ulicę, o kierow-
cę, który wymusił pierwszeństwo 
przejazdu – natychmiast pojawiają 
się głosy: ukarać, i to surowo! Gdy 
chodzi o drzewa – wszyscy nabie-
rają wody w usta.

Czy ze względu na szacunek dla 
ludzkiego życia nie powinno się 
usunąć starych spróchniałych 
„zabytków przyrody”? Zagrażają 
nie tylko kierowcom, ale również 
przechodniom. Często bowiem 
słyszymy o wypadkach, zwłaszcza 
w czasie wichur, o gałęziach spada-
jących na głowy przechodzących 
w pobliżu ludzi. 

Pomysł ten dajemy pod rozwagę 
wszystkim, którzy odpowiadają za stan 
dróg i nasze bezpieczeństwo. Obok 
miejsc po starych i niebezpiecznych 
drzewach – tuż za rowami - można 
przecież posadzić nowe, piękne, par-
kowe drzewa, które będą rzeczywiście 
ozdobą naszych podróży.

Tymczasem drzewa zabijają stojąc.
Dariusz Panasiuk

Kolejne inwestycje czekają 
na pieniądze
W październiku 2006r. 
oddana została do użyt-
ku oczyszczalnia ścieków 
w Nasielsku. Docelowa 
przepustowość tego obiek-
tu to 2 tys. m3 na dobę. 
Oczyszczalnia pracuje 
obecnie przy niepełnym 
obciążeniu, bowiem uda-
ło się do chwili obecnej 
zrealizować kanalizację 
sanitarną dla części mia-
sta i okolic. 
Podjęte zostały działania w celu 
j a k  n a j s z y b s ze go  w y kon a n i a 
kolejnego etapu kanalizacji sani-
tarnej i dociążenia oczyszczalni. 
O p ra c owa n a  d o k u m e nt a c j a 
techniczna na budowę kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Stare 
i  Nowe Pieścirogi oczekuje na 
realizację. Taką kolejność działań 
przewidują nasze dokumenty 
strategiczne a mianowicie Plan 
Rozwoju Lokalnego i Wieloletni 
Plan Inwestycyjny. Zapisy tych do-
kumentów są m.in. podstawą do 
aplikowania o środki zewnętrzne.

W podsumowaniu IV kadencji 
samorządowej dofinansowanie in-
westycji wyniosło ponad 57%. Jest 
to ilość środków otrzymanych. 

W roku 2005 pojawiła się możli-
wość ubiegania o środki zewnętrz-
ne na zadania z zakresu ochrony 
środowiska z tzw. Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Pro-
pozycja tego źródła była bardzo 
ciekawa, ponieważ dawała szansę 
na uzyskanie dof inansowania 
w formie dotacji do kwoty sta-
nowiącej 85% wartości projektu. 
Burmistrz Nasielska wykorzystuje 
takie okazje na skierowanie ze-
wnętrznych źródeł finansowania 
właśnie do naszego miasta. 

Wniosek  z łożony w dn iu  30 
listopada 2005 r. został zareje-
strowany w Ministerstwie Środo-

wiska i oczekiwał na rozpatrzenie. 
W marcu 2006r.  uzyskal iśmy 
informację, że w I turze naboru 
wniosków wpłynęło ich 684, 
a termin rozpatrzenia nie będzie 
z pewnością krótki. W miesiącach 
kwiecień- maj 2006r. prowadzili-
śmy korespondencję z Zespołem 
Sprawdzającym, wyjaśni l i śmy 

Gruba kasa czeka
„Jeśli chcesz skutecznie 
ubiegać się o wsparcie 
unijne, wyślij propozycję 
szkolenia” - taki apel do 
wszystkich, którzy mają 
dobry pomysł na robienie 
biznesu, wystosował Urząd 
Marszałkowski w Warsza-
wie.
Apel jest skierowany głównie do 
osób, które do tej pory miały pro-
blemy z prawidłowym przygoto-
waniem niezbędnych dokumentów 
lub też będą to robić po raz pierwszy. 
Chętni mogą wysyłać swoje propo-
zycje do Urzędu Marszałkowskiego. 
W oparciu o nie powstanie plan 
bezpłatnych szkoleń dla przyszłych 
beneficjentów.

Dzięki akcji, plan i liczba szkoleń, 

organizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski, zostaną dostosowane 
do rzeczywistych potrzeb zaintere-
sowanych. Na tegoroczne szkolenia 
w budżecie województwa, zagwa-
rantowano ok. 200 tys. zł. W dwóch 
poprzednich latach z takiej pomocy 
skorzystało aż 5282 osoby z całego 
Mazowsza.

Marta Milewska, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego, powie-
działa, że „tematy szkoleń powinny 
dotyczyć zagadnień sprawiających 
do tej pory beneficjentom naj-
więcej trudności. Z doświadczenia 
pracowników urzędu wynika, że 
do tematów takich mogą należeć 
m.in.: przygotowanie biznes planu, 
tematyka związana z zamówieniami 
publicznymi, efektywne wyko-

rzystanie baz danych, prawidłowe 
przygotowanie planów rozwoju 
i planów restrukturyzacji”. Dodała, 
że „innymi najczęściej pojawiają-
cymi się w dokumentach błędami 
były m.in.: dołączanie do wniosków 
nieprawidłowych załączników, brak 
dokumentów poświadczających 
zabezpieczenie przez beneficjenta 
środków niezbędnych do realizacji 
projektu, niewłaściwe uzasadnienie 
celu projektu, brak raportu oddziały-
wania projektu na środowisko itp.”.

Propozycje powinny być wysyłane 
na adres: punkt_kontaktowy@ma-
zovia.pl, bądź na nr fax. (022) 59 
79 347. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 28 lutego 2007 roku.

Dariusz Panasiuk
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk
Miły protest – oby częściej
Pisk opon, śmigające 

samochody, butelka 
wódki między kolanami 
kierowcy, wyprzedzanie 
na pasach, uganianie 
się za przechodniami po 
chodnikach, totalny ba-
łagan – czy tak będzie 
wyglądał dzień po świę-
cie kobiet na polskich 
drogach?
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od 
wysokich rangą funkcjonariuszy 
z Warszawy, że 9 marca ma być 
dniem bez mandatu. Wszystko 
wskazuje na to, że tak będzie wy-
glądać początek walki mundurowych 
z rządem, który chcą za wszelka 
cenę zmusić do uległości w sprawie 
płac. Chcą zaprotestować przeciwko 
skandalicznym warunkom pracy 
w większości polskich komisariatów 
oraz niskim zarobkom. Większość 
z funkcjonariuszy zarabia miesięcz-
nie około półtora tysiąca złotych, nie 
dostając przy tym wynagrodzeń za 
nadgodziny. 

Tak więc grzeczna tolerancja wobec 
grzesznych kierowców ma zastąpić 
nudne i nieskuteczne wywieszanie 
flag na budynkach komisariatów i na 
antenach radiowozów. 

Jak udało się nam ustalić, 9 marca, 
policjanci nie będą karać kierowców 
mandatami i punktami karnych, a je-

dynie pouczać 
t y c h ,  k t ó r z y 
d o p u ś c i l i  s i ę 
wykroczeń. 

Inną formą pro-
testu ma być 
u z a s a d n i o n a 
n i e o b e c n o ś ć 
wielu policjan-
tów w pracy 
– na s łużbie. 
S t ruże  prawa 
chcą bowiem 
masowo zgła-
szać się do stacji 
krwiodawstwa. 
H o n o r o w o 
oddana krew 
ma ponoć zalać 
cały kraj. Za ten 
gest należy się 
przecież dzień wolny. 

Dzięki planowanej akcji niechcący 
wyszło na jaw, ile pieniędzy policja 
łupie za nasze przewinienia. Szacuje 
się, że przez tylko ten jeden dzień 
policyjnego protestu Skarb Państwa 
może stracić nawet około dwóch 
milionów złotych. Do sprawy moż-
na podejść jednak i z innej strony 
– dzięki ewentualnemu protestowi 
mu, kierowcy zaoszczędzimy około 
dwóch milionów złotych. 

Policjanci ostrzegają, że ich protest 

nie jest zachętą do łamania prawa. 
Wszędzie tam, gdzie tylko będzie to 
możliwe przewinienie będzie „karane” 
upomnieniem. Nie będzie za to po-
błażania dla osób, które dopuszczą się 
cięższych wykroczeń – np. spowodo-
wanie wypadku drogowego, kierowanie 
pojazdem pod wpływem alkoholu albo 
niezatrzymanie się do kontroli.

Spór zbiorowy z Komendantem Głów-
nym Policji ogłosił związek zawodowy 
policjantów. Dotyczy on zapropono-
wanego sposobu podziału pieniędzy 
w ramach tegorocznych podwyżek. 

Mundurowi grożą, że jeżeli nie 
poprawi się sytuacja w policji , 
to będą zmuszeni odchodzić ze 
służby. Komenda Główna Policji 
chcąc załagodzić konflikty, po-
ciesza, że wszystko zmierza ku 
lepszemu, ponieważ w Sejmie 
została uchwalona ustawa o mo-
dernizacji policji. Gwarantuje ona 
750 złotych podwyżki w latach 
2007- 2009. Ponadto przyznaje 
dodatkowe pieniądze na zakupy 
sprzętu i wyposażenie komisa-
riatów.

Dariusz Panasiuk

Noga z gazu! 
Na drogach powia-
tu nowodworskiego 
są systematycznie 
przeprowadzane 
badania pomiaru 
prędkości. W ubie-
g ł y m  t y go d n i u 
pol icy jnej  akc j i 
nadano kryptoni-
mem „Prędkość”. 
Mają one na celu 
w y m u s z e n i e 
n a  k i e ru j ą c y c h 
pojazdami jazdy 
z dozwoloną prędkością. 

Policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego najczęściej pojawiają się w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych, w których dochodzi do największej liczby 
wypadków. 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przypo-
mina o konsekwencjach „finansowo-punktowych” za przekroczenie 
prędkości:

Przekroczenie	 	 Mandat	w	zł	 Punkty
	prędkości

do 5 km/h     do 50 

o 6-10 km/h     do 50       1

o 11-20 km/h   50-100      2

o 21-30 km/h  100-200      4

o 31-40 km/h  200-300      6

o 41-50 km/h  300-400      8

o 51 km/h  400-500             10 i więcej

dar

(na podstawie informacji KPP w Nowym Dworze Maz.)

fot. D. Panasiuk

Sejm – i wszystko jasne
Będziemy jeździć z włą-

czonymi światłami mi-
jania przez cały rok. Taki 
obowiązek nakłada na 
kierowców przyjęta przez 
Sejm poprawka do usta-
wy o ruchu drogowym.
Zgodnie z nią kierowcy będą mieli 
obowiązek używania 
świateł przez cały rok 
i przez całą dobę. 

Poprawkę do ustawy 
zgłosił jeden z klubów 
p a r l a m e nt a r n y c h . 
P o s ł ow i e,  w  t y m 
w y p a d k u  w z n i e ś l i 
się ponad polityczne 
podziały i zgodzili się 
co do tego, że wpro-
wa d ze n i e  t a k i e go 
obowiązku poprawi 
widoczność samochodów na 
drodze. 

Ci, którzy nie dostosują się do 
nowych przepisów albo zapomi-
nalscy, za jazdę w dzień bez włą-
czonych świateł mijania będą karani 
mandatami w wysokości 100 zł. 

W Polsce obowiązują jeszcze 
przepisy, które nakazują jazdę 
na światłach w okresie jesienno-
zimowym, czyli od pierwszego 
dnia października do końca lutego 
oraz wtedy, kiedy jazda odbywa 
się w warunkach ograniczonej 
widoczności.

Przez cały rok i przez całą dobę 
z włączonymi żarówkami jeżdżą 
już kierowcy w krajach skandy-
nawskich, na Łotwie i w Estonii, 
a od niedawna także Czesi i Au-
striacy. Niedawno, o wprowadze-
niu podobnej zmiany w przepisach 
zadecydował również parlament 
słowacki. Przez 12 miesięcy, na 

obszarach n iezabudowanych, 
z włączonymi światłami trzeba 
jeździć we Włoszech, na Węgrzech. 
W Hiszpanii przepis ten obowiązuje 
tylko w formie zalecenia. 

Dariusz Panasiuk

W Tygodniu Ofiar Przestępstw 
w dniach od 22 lutego  

do 1 marca 2007 r.  
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku 

w godzinach 10-14 
sędziowie będą pełnili dyżury 

celem udzielenia informacji 
uprawnionym pokrzywdzonym 

- ofiarom przestępstw.

O G Ł O S Z E N I E

02–03. 02. nieznani sprawcy na 
terenie działek rekreacyjnych przy 
ulicy Warszawskiej skradli 30 gołębi. 
Straty wynoszą 200zł na szkodę 
Antoniego K.
06. 02. w Starych Pieścirogach Adam 
G. naruszył nietykalność funkcjona-
riuszy SOK.
06. 02. w Siennicy zostali zatrzymani 
Paweł W. i Wiesław W. podejrzani o 
kradzież drzew olszowych na szkodę 
Józefa O. Sąd zastosował  wobec nich 
areszt.
06–07. 02. na ulicy Młynarskiej niezna-
ni sprawcy włamali się do sklepu RTV i 
skradli srebrną biżuterię. Straty wynoszą 
5000zł na szkodę G.S. Nasielsk.
07. 02. na ulicy Warszawskiej Tobiasz 
C. dokonał napaści na dzielnicowego. 
Na wniosek prokuratora znaleźli się w 
areszcie.
08. 02. w Starych Pieścirogach Łukasz 
M. mieszkaniec Nasielska pobił i okradł 
Marcina H. Sąd zastosował areszt.
09–10. 02. w Konarach nieznani 
sprawcy skradli 15 gołębi. Straty wy-
noszą 450zł na szkodę Kazimierza J.
10. 02. na ulicy Piłsudskiego nieznani 
sprawcy weszli przez otwarte okno do 
mieszkania Marcina H. i skradli odtwa-
rzacz DVD o wartości 410zł. W toku 
wykonywanych prac sprawca został 
ustalonyjest nim Łukasz M. mieszka-
niec Nasielska.
11–12. 02. na ulicy Warszawskiej nie-
znani sprawcy włamali się do garażu i 
skradli rower górski i radioodtwarzacz. 
Straty wynoszą 500zł na szkodę 
Marka L.
12–13. 02. na ulicy Starzyńskiego 
nieznani sprawcy włamali się do sa-
mochodu i skradli m.in. akumulator 
i filtr paliwa. Straty wynoszą 600zł na 
szkodę Katarzyny B.
13. 02. na ulicy POW Stanisław W. 
kierował rowerem pomimo zakazu 
sądu.
16–17. 02. na ulicy Piłsudskiego 
nieznani sprawcy włamali się do 
samochodu i skradli wzmacniacz i 
głośniki. Straty wynoszą 700zł na 
szkodę Michała Z.

Pijani na drodze
10. 02. w Morgach Stanisław Sz. kie-
rował rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,44 mg/l.).
14. 02. w Cegielni Psuckiej Mirosław 
T. mieszkaniec Miękoszynka kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,45 mg/l.).
16. 02. na ulicy Młynarskiej Kazimierz 
J. mieszkaniec Konar kierował moto-
rowerem po spożyciu alkoholu (0,42 
mg/l.).
18. 02. na ulicy Płońskiej Marek T. 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,07 mg/l.).
18. 02. na ulicy Warszawskiej Sebastian 
Z. kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,26 mg/l.).

Budynek Sejmu RP
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tem kontroli  – mówi Grzegorz 
Duchnowski. 

Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu 
„trójka” nie pozwoliła nawet zrobić 
sobie zdjęć. Warto więc zadać py-
tanie - czy była to wizyta prywatna, 
czy może ściśle tajna?

KZ

R E K L A M A

Byli, pogadali i pojechali
Policjant, wizytator i wy-
słannik powiatu – „trójka” 
w takim składzie odwiedzi-
ła kolejną szkołę w Nasiel-
sku. Tym razem padło na 
Zespół Szkół Zawodowych 
przy ul. Lipowej. 
15 lutego br. uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice za zamkniętymi 
drzwiami rozmawiali o bezpieczeń-
stwie w szkole. Dyrekcja nie mogła 
uczestniczyć w spotkaniu. 

Nie wpuszczono na nie nawet dzien-
nikarzy.

Mówili o paleniu papierosów, piciu 
alkoholu, używaniu wulgaryzmów, 
bójkach i kradzieżach na terenie 
szkoły – powiedział nam jeden 
z uczniów uczestniczących w spo-
tkaniu. Dodał: to bez sensu, bo 
w spotkaniu uczestniczyli uczniowie 
wybrani przez klasę, a więc osoby lu-
biane, a nie te z problemami. Z relacji 

młodzieży wynika, że nie potrakto-
wała ona tego spotkania poważnie.

Natomiast dyrektor placówki jest 
zadowolony z wizytacji. - Według 
zgodnej opinii zespołu oceniające-
go stan bezpieczeństwa w szkole, 
na jej terenie nie występują za-
grożenia, które były przedmio-

fot. D. Panasiuk

Prawa jazdy po nowemu
Co robić, żeby drogach 
było bezpieczniej, a eg-
zaminatorzy przyszłych 
kierowców nie brali łapó-
wek? Podobno nie ma na 
to pytanie racjonalnej od-
powiedzi. Są jedynie pró-
by uzdrowienia sytuacji. 
Jednej z nich podjęli się 
rządowi eksperci z mini-
sterstwa transportu. Rada 
Ministrów przyjęła projekt 
ustawy o osobach kierują-
cych pojazdami. 
Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
poprzez podniesienie kwalifikacji 
kierowców oraz eliminacja oszustw, 
korupcji i nierzetelnego wykony-
wania usług w czasie ich szkolenia, 

to główne założenia rządowego 
dokumentu. 

Jak poinformowało Centrum Infor-
macyjne Rządu, wyodrębnienie 
przepisów o osobach kierujących 
pojazdami w nowym akcie praw-
nym pozwoli na stworzenie bardziej 
przejrzystych zasad, likwidację luk 
i nieścisłości prawnych. 

Projekt wprowadza nowe rozwią-
zania dotyczące uzyskiwania prawa 
jazdy. Chodzi o obowiązkowe 
badania psychologiczne kandy-
datów na kierowców i możliwość 
odbycia kursu w formie rozszerzo-
nej, obejmującej jazdę specjalnie 
oznakowanym pojazdem z osobą 
towarzyszącą przez minimum jeden 
rok, pod nadzorem ośrodka nauki 

jazdy. Kursy mają być przeznaczone 
dla osób od szesnastego roku życia. 
W czasie jego trwania uczestnicy 
wraz z osobą towarzyszącą muszą 
uczęszczać na zajęcia w ośrodku 
szkolenia kierowców, kończące się 
wewnętrznym egzaminem. Zmienią 
się także zasady uzyskiwania karty 
rowerowej i motorowerowej.

Nowością jest także dwuletni okres 
próbny dla młodych kierowców. 
W tym czasie będą musieli oni po-
szerzać posiadaną wiedzę na temat 
zagrożeń i bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz poruszać się spe-
cjalnie oznakowanym pojazdem. 
Ponadto w ciągu pierwszych sied-
miu miesięcy po uzyskaniu upraw-

nień kierowcy będą 
musieli poruszać się 
z prędkością do 50 
km/h na obszarze 
zabudowanym i do 
80 km/h poza nim. 
W przypadku popeł-
nienia wykroczenia 
kierowca zostanie 
upomniany l istem 
o s t r z e g a w c z y m . 
Większa liczba wy-

kroczeń będzie powodować skie-
rowanie na kurs reedukacyjny bądź 
cofnięcie prawa jazdy.

Nowe przepisy nie ominęły rów-
nież pracy instruktorów nauki jazdy 
i ośrodków szkolenia kierowców. 
Instruktorzy będą mieć obowiązek 
corocznego uczestnictwa w warsz-
tatach doskonalenia zawodowego. 
Rozszerzono katalog przestępstw 
wykluczających możliwość wyko-
nywania pracy instruktora. 

Według twórców ustawy, zmiany do-
tyczące ośrodków mają podnieść ja-
kość szkolenia. Zgodnie z projektem 
będą one korzystać wyłącznie ze 
środków dydaktycznych z listy pro-
wadzonej przez ministra transportu. 
W przypadku spełniania dodatko-

wych wymagań dotyczących bazy 
lokalowo-technicznej i pojazdów 
będą mogły starać się o zaświadcze-
nie uprawniające do organizowania 
kursów rozszerzonych. Ośrodki 
będą też przeprowadzać egzaminy 
wewnętrzne. Wynik pozytywny 
będzie niezbędny do wystawienia 
zaświadczenia o ukończeniu kursu, 
negatywny da ośrodkowi możliwość 
zorganizowania dodatkowych zajęć 
dla kursantów. 

Projekt przewiduje również wpro-
wadzenie nowej części egzaminu 
praktycznego, obejmującego jazdę 
poza obszarem zabudowanym. 
Teoretyczna część egzaminu będzie 
się składać z testów jednokrotnego 
wyboru.

Nowe przepisy mają zapobiegać 
korupcji przy ubieganiu się o prawo 
jazdy. Przebieg egzaminu będzie 
kontrolowany z użyciem urządzeń 
rejestrujących. Ich zapis będzie zacho-
wywany przez dwa tygodnie. Będzie 
możliwe również przeprowadzenie 
niejawnej obserwacji przebiegu prak-
tycznej części egzaminu. W projekcie 
zawarto także przepisy dotyczące eg-
zaminatorów, prowadzenia ośrodków 
doskonalenia techniki jazdy oraz nad-
zoru nad ośrodkami szkolenia.

Nowe przepisy być może wiele nie 
zmienią. Jednak, jak powiedział nam 
pewien młody chłopak, który kilka 
razy już podchodził do egzaminu 
na prawo jazdy – jest przynajmniej 
nadzieja, że ktoś próbuje ukrócić 
łajdactwo, jaki panuje wśród nie-
których egzaminatorów.

Czas pokaże czy znajdzie się bat na 
łapówkarzy. A może dobrze by było, 
żeby podczas egzaminu praktyczne-
go z jazdy, w samochodzie siedziało 
dwóch albo nawet trzech członków 
komisji – w tym jeden przedstawiciel 
policyjnej drogówki?

WA

12 milionów złotych 
dla Ciechanowa
Ponad 213 milionów złotych w te-
gorocznym budżecie Województwa 
Mazowieckiego zagwarantowano na 
inwestycje, modernizację i restruk-
turyzację placówek służby zdrowia. 
Dodatkowo w latach 2007-2013 
mazowieckie szpitale będą mogły 
ubiegać się o kolejne 240 mln zł z 
funduszy unijnych.

Pieniądze będą przeznaczone na 
dostosowanie budynków i pomiesz-
czeń służby zdrowia, do aktualnych 
wymagań i oczekiwań pacjentów. 
W tym celu niezbędne są liczne 
prace modernizacyjne i adaptacyjne 
istniejących budynków oraz budowa 
nowych obiektów. 

Aby poprawić sytuację sieci placó-
wek służby zdrowia, istotne są także 
działania mające na celu restruktury-
zację placówek. Jej celem powinno 
być stworzenie silnych podmiotów, 
które zapewnią wysoki standard 
usług zdrowotnych oraz lepsze 
wykorzystanie sprzętu i aparatury 
medycznej. Pozwoli to na zwiększe-
nie dostępności i poprawę jakości 
świadczeń medycznych. Konieczne 
jest także maksymalne wykorzy-
stanie własnej bazy lokalowej oraz 
uzyskanie lepszych niż dotychczas 
efektów finansowo-ekonomicznych 
– poinformowano w biurze praso-
wym samorządu mazowieckiego.

Na liście najważniejszych inwestycji 
znalazł się Ciechanów. 

INWESTYCJE W SŁUŻBIE ZDROWIA 

W Specjalistycznym Szpitalu Wo-
jewódzkim w Ciechanowie prze-
widziano między innymi.:

- rozbudowę i modernizację bloku 
operacyjnego, koszt - 4,5 mln zł,

- rozbudowę i doposażenie w sprzęt 
medyczny Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego – 1 mln zł,

- modernizację pomieszczeń i 
doposażenie Oddziału Ginekolo-
giczno-Położniczego i Neonato-
logicznego z blokiem porodowym 
za 1 mln zł.

Ponadto szpital wojewódzki w 
Ciechanowie dostał 5,5 miliona 
złotych na zakup rezonansu ma-
gnetycznego. 

Niestety, na liście obdarowanych 
placówek nie ma szpitala w Nowy 
Dworze Mazowieckim.

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ  
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250
JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 
• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 
• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ!	BYĆ	MOŻE	JESTEŚ	OSOBĄ	UZALEŻNIONĄ	OD	ALKOHOLU

• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 
• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ	BYĆ	MOŻE	JESTEŚ	OSOBĄ	WSPÓŁUZALEŻNIONĄ	

UMIEMY	I	CHCEMY	CI	POMÓC	
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc 
psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje potrzeby 
i warunki życia ( np. dysponowania czasem)

CZAS	PRACY	PORADNI:
PONIEDZIAŁEK  12.00 - 20.00
WTOREK    8.00 - 19.00
ŚRODA     8.00 - 19.00
CZWARTEK    8.00 - 20.00
PIĄTEK     8.00 - 20.00

Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY	I	CZEKAMY	NA	CIEBIE

PUNKT KONSULTACYJNY   
DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE

w		Nasielsku		ul.	Warszawska	48
tel.023	6930250

 Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą 
do wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać: 

1.	 Wsparcie	i	pomoc	psychologiczną.
2.	 Możliwość	skoncentrowania	się	nie	na	problemach,	ale	na	ich	roz-
wiązaniach.
3.	 Wiedzę	na	temat	procedur	prawnych	oraz	praw	ofiary	na	drodze	
do	przerwania	przemocy	w	rodzinie.
4.	 Pomoc	w	napisaniu	wniosków	sądowych,	pozwów	alimentacyj-
nych,	o	rozdzielność	majątkową,	separacyjnych	i	rozwodowych.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osa-
motnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy. 

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do 
terapeuty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla 
Osób Krzywdzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni 
Terapii Uzależnień.

		Dyżur	prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
		Dyżur	terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc	naszych	specjalistów	jest	bezpłatna!

Odpowiedzialność zakładów energetycznych
Obowiązujące przepisy 

prawa energetyczne-
go nakładają na przed-
siębiorstwa energetyczne 
szereg obowiązków, któ-
rych niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie 
rodzi odpowiedzialność 
tych przedsiębiorstw. Obo-
wiązki te dotyczą zarówno 
inwestycji elektroenerge-
tycznych, jak też przesyłu 
oraz obrotu energią.
Pamiętajmy, że gdy w przypadku wy-
łączenia prądu poniesiemy jakieś straty, 
mamy prawo do żądania odszkodo-
wania. Przysługuje nam ono dopiero 
wtedy, gdy awaria trwa dłużej niż 24 
godziny. Odpowiedzialność zakładów 
energetycznych ogranicza jednak siła 
wyższa.   Jest to zdarzenie o charak-
terze przypadkowym lub naturalnym, 
nie do uniknięcia, nad którym człowiek 
nie jest w stanie zapanować. Do tej 
kategorii należą  zwłaszcza zdarzenia 
o charakterze katastrofalnych działań 
przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w 
postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak 
wojna, zamieszki krajowe itp. Upraw-

nienia i obowiązki przedsiębiorstw 
dostarczających prąd normuje prawo 
energetyczne i przepisy wykonawcze 
wydane z jego upoważnienia. Przepi-
sy te zobowiązują przedsiębiorstwa 
do określania w umowach sprzedaży 
energii elektrycznej m.in. odpowie-
dzialności stron za niedotrzymanie 
ich warunków. 

Dla odbiorców energii o niskim napię-
ciu, jak gospodarstwa domowe, sklepy, 
warsztaty itd., dopuszczalna przerwa 
awaryjna nie może przekraczać 24 
godzin. Limit wyłączeń awaryjnych w 
ciągu roku wynosi łącznie 48 godzin. 

W odniesieniu do innych odbiorców, 
w tym także tzw. wrażliwych, np. 
piekarni, szpitali, limity są ustalane 
indywidualnie. 

Istotnym w tej sprawie faktem jest rów-
nież to, że poglądy doktryny skłaniają 
się ku temu, by zwykłej burzy jaka zda-
rza się w naszym klimacie nie traktować 
jako siły wyższej 

Taką decyzję podjął również Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku w wyroku w 

sprawie o odszkodowanie wniesionej 
przeciwko zakładowi energetycznemu 
przez właścicielkę sklepu spożywcze-
go. Wskutek awarii spowodowanej 
burzą nie było przez ponad 24 godzi-
ny prądu w jej miejscowości. Towary 
złożone w lodówce zepsuły się. Sąd 
uznał, że w takim przypadku właści-
cielce przysługuje odszkodowanie o 
wartości  znajdujących się tam towa-
rów, które uległy zepsuciu. 

Istotne jest również to, że to osoba 
która  doznała strat musi udowodnić 
nie tylko, że zdarzenie takie miało 
miejsce, ale również musi wykazać 
wysokość tych strat. 

Zakład energetyczny ma wynikający 
z prawa energetycznego obowiązek 
utrzymywania sieci energetycznej 
w stanie zapewniającym dostawy w 
sposób ciągły i niezawodny. Za szko-
dy wyrządzone wskutek niewykonania 
tego obowiązku odpowiada , jak to 
określił Sąd Apelacyjny w Białymstoku, 
na zasadzie ryzyka.  Czyli nie musimy 
nawet udowadniać winy firmy, która 
dostarcza nam energię. 

Marek Rączka

Ekwiwalent za urlop 
W sytuacji, gdy pracownik 
nie wykorzystał w naturze, 
w całości bądź części, 
przysługującego mu urlo-
pu wypoczynkowego z 
powodu rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku 
pracy, nabywa prawo do 
ekwiwalentu pieniężnego 
z tego tytułu. 
Przypomnijmy jeszcze w tym miej-
scu, kiedy umowa o pracę wygasa. 
Według art. 63 k.p., stosunek pracy 
wygasa:
• z dniem śmierci pracownika
• z dniem śmierci pracodawcy, 
chyba że pracownicy zostają prze-
jęci przez nowego pracodawcę na 
zasadach określonych w art. 23.1. 
kodeksu pracy
• z upływem 3 miesięcy nieobec-
ności pracownika w pracy z powodu 
tymczasowego aresztowania, chyba 
że pracodawca rozwiązał wcześniej 
bez wypowiedzenia umowę o pracę 
z winy pracownika.

Pracownik nabywa prawo do ekwi-
walentu w dniu rozwiązania lub wy-
gaśnięcia umowy o pracę i wtedy 
powinien go od pracodawcy otrzy-
mać. Pracodawca nie ma jednak 
obowiązku uiszczania ekwiwalentu 

pieniężnego, w przypadku gdy strony 
postanowią o wykorzystaniu urlopu 
w czasie pozostawania pracownika w 
stosunku pracy na podstawie kolejnej 
umowy o pracę, zawartej z tym sa-
mym pracodawcą bezpośrednio po 
rozwiązaniu poprzedniej umowy z 
tym pracodawcą. 

Ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop jest elementem wynagro-
dzenia ze stosunku pracy, dlatego 
podlega ochronie tak jak to wy-
nagrodzenie. Oznacza to, że po-
trąceń z niego można dokonywać 
tylko w granicach określonych w 
kodeksie pracy, a nie wypłacenie 
ekwiwalentu w terminie upoważnia 
pracownika do żądania jego wypła-
ty wraz z ustawowymi odsetkami.  
Ważne jest również to, że ekwiwalent 
za urlop zaległy należy się w pełnej 
wysokości, natomiast za rok bieżą-
cy, w którym zatrudnienie ustaje 
- w wysokości proporcjonalnej do 
okresu przepracowanego.

Ekwiwalent ustala się według zasad 
obowiązujących przy oblicza-
niu wynagrodzenia urlopowego.  
Ponieważ od początku tego roku 
urlopu udziela się w wymiarze 
godzinowym, przy ustalaniu wyso-
kości ekwiwalentu, najpierw trzeba 

obliczyć ekwiwalent za jeden dzień 
urlopu, a następnie za jedną godzinę 
urlopu. Następnie należy pomnożyć 
go przez liczbę godzin niewyko-
rzystanego urlopu. Zanim jednak 
pracodawca przystąpi do ustalania 
tzw. podstawy wymiaru czyli sumy 
uzyskanych przez pracownika sta-
łych i zmiennych składników wy-
nagrodzenia w wymiarze miesięcz-
nym, musi zweryfikować, z czego 
składało się jego wynagrodzenie w 
okresie 3 miesięcy kalendarzowych, 
poprzedzających miesiąc, za który 
przysługuje ekwiwalent. Nie wszyst-
kie bowiem rodzaje świadczeń uzy-
skiwanych przez pracownika z tytułu 
stosunku pracy, są uwzględniane w 
tej podstawie. 

W innych sytuacjach niż opisane po-
wyżej ekwiwalent nie przysługuje. W 
szczególności nie dopuszczalna jest 
umowa, w której szef zgadza się wy-
płacić ekwiwalent w trakcie trwające-
go zatrudnienia w zamian za urlop. 

Pamiętajmy również, że pracodawca 
ma prawo zmusić zatrudnionego do 
wzięcia zaległego urlopu wypoczyn-
kowego w pierwszym kwartale roku 
następującego po tym, za który 
przysługuje urlop.  

Marek Rączka

POBÓR 2007
Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. (Dz. U. Nr 221, 
poz. 1628) oraz Zarządzenia Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 stycznia 2007 r., Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż na terenie powiatu w okresie od 
dnia 19 marca do dnia 20 kwietnia 2007 r. zostanie przeprowadzony pobór mężczyzn urodzonych w 1988 r. Obowiązkowi stawienia się do poboru w nakazanym terminie podlegają także 
mężczyźni urodzeni w latach 1987 i latach wcześniejszych, którzy:

1) dotychczas nie stawili się do poboru;

2) ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;

 3) złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Pobór mężczyzn urodzonych w 1988 roku i latach wcześniejszych, którzy dotychczas nie stawili się do poboru z terenu gminy Nasielsk odbędzie się w dniach od 29.03.2007 do 05.04.2007 r. 
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 4, Klub „Technik” od godz. 900.
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Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z Ruchem Normalne Państwo realizuje projekt  
„Nie daję, nie biorę łapówek” 

 
 

 

 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Europa i My 

serdecznie zaprasza na 
 

* * 
 

DEBATĘ PUBLICZNĄ 
„Nie biorę, nie daję łapówek” 

 
kino Niwa 

przy ul. Kościuszki 12 w Nasielsku 
23 lutego 2007r.(piątek) godz.11.00 

 
* * 

 
PROGRAM 

 
11.00   Otwarcie debaty 
            Marcin Kraszewski 
             prowadzący, Zarząd Główny Stowarzyszenia Europa i My 
11.10   ”Korupcja jako podstawowa dewiacja społeczna”  
            Elżbieta Wróblewska 

                  nauczyciel, koordynator Nasielskiego Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Europa i My 
       11.25  „Systemy minimalizujące sytuacje korupcjogenne w samorządzie” 
                  Bernard Dariusz Mucha 
                  Burmistrz Nasielska 
      11.40   „Rola społeczeństwa obywatelskiego w zwalczaniu korupcji” 
                  Adam Sawicki 
                 Fundacja im. Stefana Batorego , program Przeciw Korupcji 
      11.55   „Odpowiedzialność w świetle ustawy antykorupcyjnej” 
                  mł. insp. Tadeuesz Bereda 
                  komendant Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim  
      12.10   „Prawo przeciw korupcji” 
                  Prokurator  Leszek Zaremba 
                  Prokuratura Rejonowa w Pułtusku  
      12.25  „Korupcja w systemie podatkowym” 
                  Katarzyna Wróblewska 
                  naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku         
      12.40   Dyskusja 
      13.30   Haapening  
                   przemarsz: kino Niwa- plac szkolny LO 
      13.45   Symboliczne spalenie kopert 
 ok.14.00   Zakończenie spotkania 
 
 
 
                                                                                        

O G Ł O S Z E N I EPOMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Tylko do 28 lutego w urzę-
dzie marszałkowskim 
można składać wnioski 
o dofinansowanie zakupu 
wyposażenia obiektów słu-
żących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. To 
jedna z nielicznych szans 
na doposażenie tych pla-
cówek w nowoczesny 
sprzęt. Wsparcie realizowa-
ne jest ze środków PFRON 
– poinformowało redakcję 
„ŻN” biuro prasowe samo-
rządu mazowieckiego. 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego już po raz trzeci jest realizatorem 
„Programu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami” na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Każdego roku do 
placówek służby zdrowia w naszym 
województwie trafia specjalistyczny 
sprzęt rehabilitacyjny. Do tej pory 
zakupiono blisko 400 sztuk różnego 
rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, któ-
ry służy niepełnosprawnym z całego 
Mazowsza. Zakupiono m.in.: aparaturę 
i sprzęt do fizykoterapii, elektroterapii, 
hydroterapii, ultraterapii, magnoterapii, 

krioterapii, kinezy-
terapii. Dotychcza-
sowa, łączna kwota 
d o f i n a n s owa n i a 
wyniosła prawie 
1 milion złotych.

W ubiegłym roku 
wszystkie woje-
wództwa otrzymały 
na ten cel 9 mln zł. 
W tym roku kwota 
dofinansowania ma 
być zbliżona do ubiegłorocznej. Jej 
wysokość będzie jednak uzależniona 
od rzeczywistego zapotrzebowania 
wnioskodawców.

Pomoc skierowana jest do pod-
miotów, które utworzyły i prowadzą 
obiekty służące rehabilitacji: fundacji 
i stowarzyszeń, jednostek samorządu 
terytorialnego, państwowych uczelni 
medycznych oraz zakładów opieki 
zdrowotnej.

Złożone wnioski zostaną ocenione 
pod względem formalnym, prawnym 
i merytorycznym w urzędzie mar-
szałkowskim. Na podstawie tej oceny 

Zarząd Województwa Mazowieckie-
go zarekomenduje Zarządowi PFRON 
wybrane projekty do dofinansowania. 
Po zebraniu wniosków z całego kraju, 
Zarząd PFRON podejmie ostateczną 
decyzję, które wnioski zostaną dofi-
nansowane i w jakiej wysokości.

Wnioski należy składać do 28 lutego 
br. w Departamencie Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, ul. 
Borowskiego 2, 03-472 Warszawa, 
(sekretariat V piętro, pok. Nr 19). Wzór 
wniosku jest dostępny na stronie inter-
netowej PFRON www.pfron.org.pl.

red

Łatwiej o świadczenia
Nowe przepisy mają ułatwić korzystanie ze świadczeń rodzinnych. 
Propozycja rządowa umożliwia przyznanie dodatku osobom samotnie wychowującym dzieci, w przypadku, gdy sąd 
nie zasądził alimentów od drugiego z rodziców. Dotyczy to sytuacji, gdy np. drugi rodzic jest niepełnosprawny. 

Do trzech miesięcy został skrócony termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego.

Jednorazowa zapomoga przysługująca z powodu urodzenia dziecka będzie przyznawana również faktycznemu opie-
kunowi dziecka czyli osobie, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego adopcję. Okres składania wniosku 
o zapomogę przedłużono z trzech do dwunastu miesięcy dla opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

Do dochodu członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, ubiegającego się o świadczenia rodzinne, nie będą wliczane 
składki na ubezpieczenia społeczne. Założono, że nienależnie pobrane świadczenia rodzinne będzie można umorzyć 
wraz z odsetkami. 

Natomiast do ustawy o podatku rolnym zaproponowano zmianę zakładającą, że wysokość przeciętnego dochodu 
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana będzie przez prezesa GUS nie 
później niż do 23 września każdego roku.

Projekt zmieniający ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym został już przyjęty przez 
Radę Ministrów. Dokument został opracowany przez ministra pracy i polityki społecznej.

WA

Biorą się za niby chorych
Okazuje się, że jak 

chorować, to tylko 
poważnie. Taki wniosek 
wynika z kon-
trol i  zwolnień 
lekarskich prze-
prowadzonych 
p r zez  Zak ład 
U b e z p i e c z e ń 
Społecznych.
W ubiegłym roku ZUS 
wstrzymał  wypłatę 
świadczeń chorobo-
wych na ponad 72 
miliony złotych. Po-
wodem takiej decyzji 
były nieprawidłowości 
wykryte przy okazji 
kontroli zwolnień lekar-
skich, m.in. zasadności 
ich wystawienia i prawidłowości 
wykorzystania.

Biuro prasowe zakładu poinformowa-
ło, że od stycznia do grudnia 2006 
r. lekarze orzecznicy ZUS przepro-
wadzili 279 tys. badań kontrolnych 
prawidłowości orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy. W efekcie tych 
badań ponad 27 tys. osobom wydano 
decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę 
zasiłku chorobowego. Oznacza to, że 
10 proc. badanych uznano za zdol-
nych do pracy, a kwota wstrzymanych 
z tego tytułu zasiłków osiągnęła około 
4 milionów złotych. 

W tym samym okresie, w ramach 
kontroli prawidłowości wykorzystania 
zwolnień lekarskich, pracownicy ZUS 
skontrolowali 65,8 tys. ubezpieczo-
nych pozbawiając prawa do zasiłku 
blisko 2,5 tys. osób, co w efekcie 
spowodowało cofnięcie zasiłków 
w kwocie 3,1 mln zł.

Ograniczono również podstawę wy-
miaru zasiłku chorobowego i świad-
czenia rehabilitacyjnego po ustaniu 

tytułu ubezpieczenia chorobowego 
do 100 proc. przeciętnego wyna-
grodzenia. Z tego powodu, w 2006r., 

obniżono wypłaty o 59 mln zł.

Ponadto, o blisko 6 milionów zło-
tych, zmniejszono wypłaty zasiłków 
tym ubezpieczonym, którzy nie 
dostarczyli zwolnienia lekarskiego 
w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 
Przy okazji warto zapamiętać, że za 
okres od 8 dnia orzeczonej niezdol-
ności do pracy do dnia dostarczenia 
zaświadczenia lekarskiego świadcze-
nie obniżane jest o 25 procent. 

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych 
świadczeń pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa w 2006 r. wyniosła 
72 147,5 tys. zł. W tym samym czasie 
ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na 
kwotę około 3,7 miliarda złotych. 

Jak na wyjaśnia Przemysław Przybyl-
ski, rzecznik Zakładu - Prawidłowość 
orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy z powodu choroby oraz 
wystawiania zaświadczeń lekarskich 
podlega ustawowej kontroli ZUS. Do-
daje, że te kontrole przeprowadzają 
lekarze orzecznicy. Z wnioskiem o jej 
przeprowadzenie mogą występować 

do Zakładu również pracodawcy.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia choro-
bowego powyżej 20 
osób, są uprawnieni 
do kontrolowania wy-
korzystania zwolnień 
od pracy zgodnie 
z ich celem oraz do 
formalnej kontrol i 
zwolnień lekarskich. 
Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych kontro-
le te przeprowadza 
wśród osób, którym 
sam wypłaca świad-
czenia chorobowe.

Nie opłaca się więc 
chorować na niby. Jak chorować, to 
chorować – albo przynajmniej nie dać 
się przyłapać ze szpadlem na działce 
podczas wiosennych porządków.

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

Galeria Style

Meble w starym stylu
konanie. Stolarz zadanie wykonał 
doskonale, a efekt spodobał się 
rodzinie i znajomym. Co więcej 
zaczęli  pojawiać się chętni na 
takie właśnie nieco staromodne 
meble. I tak krok, po kroku, kiedy 
przyszło do realizacji kolejnych 
zamówień pani Joanna musiała 
zająć się swoim dotychczasowym 
hobby na poważnie. Założyła więc 
firmę i teraz produkuje meble na 
indywidualne zamówienia klien-
tów.

- Dębowe meble są bardzo so-
lidne, a przy tym dość ciężkie. 
Ale bardzo dobrze komponują 
się w różnych wnętrzach. Można 
zamawiać je w rozmaitych kolo-
rach, wszystko zależy od gustu 
– mówi p. Joanna. – Preferuję taki 
prosty styl, te meble są ciepłe 
i mają duszę – zapewnia właści-
cielka galerii dodając, że w swo-
ich projektach zawsze uwzględnia 
sugestie i upodobania klientów. 

Galeria ma już swoją stronę inter-
netową (www.galeriastyle.pl), na 
której można znaleźć niezbędne 

informacje dotyczące oferty fir-
my. W przygotowaniu jest również 
folder ze zdjęciami mebli. 

W nasielskiej „Galerii Style” oprócz 
mebli, które można oglądać i zama-

Uroczyste otwarcie ga-
lerii stylowych mebli, 

której właścicielką jest p. 
Joanna Zadrożna, odbyło 
się w środę, 31 stycznia 
br. 
Galeria Style mieści się przy ul. 
Warszawskiej. W niedużym po-
mieszczeniu oglądać możemy 
dębowe bibl ioteczki,  skrzynie, 
ławę, komodę, lustra.  Autorką 
wszys tk ich  pro jektów jes t  p. 
Zadrożna znana mieszkańcom 
Nasielska przede wszystkim jako 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego w gimnazjum nr 1. Okazuje 
s ię,  że pasją pani  Joanny jest , 
oczywiście poza sportem, twór-
czość artystyczna. Przez wiele lat 
realizowała się wykonując koron-
kowe arcydzieła, szyjąc stroje na 
rozmaite okazje oraz zajmując się 
aranżacją wnętrz, aż w końcu dość 
niespodziewanie przyszedł czas na 
meble. Zaczęło od poszukiwania 
szafek do domu, ponieważ nie 
było odpowiednich pani Joanna 
postanowiła,  że sama wykona 
szkice i zleci stolarzowi ich wy-

wiać, znajdują się również przedmioty 
służące dekoracji wnętrz: obrazy olej-
ne, lustra, wazony, świeczniki, szkatułki, 
itp. Można je nie tylko podziwiać, ale 
również zakupić. Sklep – galeria 

cieszy się dużym zainteresowaniem 
nasielszczan, którzy chwalą inwencję 
p. Joanny. Jak widać dzięki pracy i de-
terminacji można realizować swoje 
marzenia.                                        MK

Walentynki w bibliotece
Wśród książek tegoroczne święto zakochanych postanowili spędzić uczniowie klasy VI b Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała dla nich wiele atrakcji. Dzieci brały udział w zaba-
wie „Randka w ciemno”. Zwycięzcy otrzymali maskotki i inne walentynkowe prezenty. Nie lada gratką był konkurs 
„Koło Fortuny”. Nagrodą były cukierki. Ich liczba była uzależniona od skali trudności pytania – a było ich sześć: od 
dziecinnie prostego do „głupiego” pytania. Za zakończenie zabawy walentynkowej uczniowie otrzymali balony 
w kształcie serca i horoskopy. Dzień zakochanych w nasielskiej bibliotece można było spędzić ciekawie i miło. 
Kolejne walentynki już za rok.

K.Z.

Koniec ferii
Ferie zimowe na Ma-

zowszu dobiegły końca 
9 lutego br. Część uczniów 
spędzała je poza miejscem 
zamieszkania, najczęściej 
w górach. Ale również Ci, 
którzy nigdzie nie wyjechali 
mieli możliwość aktywnego 
wypoczynku. 
Jak co roku w Nasielsku w ramach 
akcji „Zima w mieście”, „Zima na wsi” 
można było skorzystać z wielu atrak-
cji. Już w pierwszych dniach zimo-
wego odpoczynku w Hali Sportowej 

w Nasielsku odbywał się turnieju piłki 
nożnej, siatkówki i koszykówki. Szkoła 
Podstawowa w Nasielsku przygoto-
wała gry usprawniające znajomość 
tabliczki mnożenia, wspólne śpiewa-
nie, zabawy przy komputerze oraz 
pogadanki na temat zdrowego stylu 
życia oraz przyjaźni, radości i miłości. 
W Gimnazjum Nr 1 dużym zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia sportowo 
rekreacyjne. 

Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Na-
sielsku zorganizowała 

dla dzieci b a l 
karnawałowy. Główną atrakcją im-
prezy był wybór Króla i Królowej 
balu. Ponadto chłopcy wybierali 

n a j ł a d n i e j  t a ń c z ą c ą d z i e w -
czynkę, a dziewczynki najładniej 
tańczącego chłopca. Dzień wcze-
śniej dzieci dekorowały salę i przy-
gotowywały maski karnawałowe.

Przedstawienie teatralno-muzyczne 
„Doktor Dollitle” oraz film „Marysia 
i Krasnoludki” dzieci mogły obejrzeć 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Po 
nich odbywały się zajęcia plastyczne 
„Papierowe inspiracje” oraz gry i zaba-
wy edukacyjne z nagrodami.

Również inne placówki oświatowe 
z  terenu gminy Nasielsk przygo-
towały zajęcia dla dzieci, które nie 
wyjechały na zimowiska. Szkoły 
w Cieksynie, Starych Pieścirogach, 

Popowie Borowym, 
Dębinkach i Nunie 
zorganizowały zajęcia 

sportowe, plastyczne, 
muzyczne i wiele innych. 

Każdego dnia na dzieci czekał ciepły 
posiłek w Szkole Podstawowej 

bądź Gimnazjum Nr 
1 w Nasielsku. 

Koordynatorem tegorocznej akcji 
była Barbara Sakowska.

12 lutego uczniowie wrócili do 
szkolnych ławek. Na następną prze-
rwę świąteczną trzeba poczekać do 
5 kwietnia.

K.Z.
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DOLINA RYTMU - FINAŁ

R E K L A M A

O maturzystów trzeba walczyć
Cztery nowe kierunki studiów, 
specjalna strona internetowa, kursy 
przygotowujące do matury, nowy 
informator, dni otwarte i majowy pik-
nik, to oferta, jaką dla kandydatów na 
studia przygotowała Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego.

Dla studentów pierwszego roku, któ-
rzy rozpoczną studia w październiku, 
SGGW przygotowała 6 200 miejsc 
na 27 kierunkach. Blisko 700 z nich 
rozpocznie naukę na czterech no-
wych kierunkach studiów. 

Na Wydziale Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji będzie 
można studiować dietetykę. Studia 
licencjackie w systemie dziennym 
rozpocznie 60 osób. Kwalifikacja na 
ten kierunek będzie się odbywać na 
podstawie matury z biologii lub che-
mii. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 
ma w swej ofercie studia licencjackie 
z logistyki. W systemie dziennym 
i zaocznym będzie mogło podjąć 
naukę łącznie 240 osób. Podstawą 
kwalifikacji na studia dzienne będą 
wyniki maturalne z matematyki lub 
fizyki, lub geografii. Nowym kierun-
kiem studiów w SGGW będzie także 
informatyka. To studia inżynierskie 
w systemie dziennym na Między-
wydziałowym Studium Zastosowań 
Informatyki. Kwalifikacja na podsta-
wie matury z matematyki lub infor-
matyki lub fizyki. Limit miejsc – 60. 
Czwarty nowy kierunek w SGGW 
przygotował Wydział Nauk Hu-
manistycznych. Studia licencjackie 
z pedagogiki, w systemie dziennym 
i zaocznym rozpocznie łącznie 300 
kandydatów, którzy na maturze do-
brze zdadzą język polski i wiedzę 
o społeczeństwie lub historię.

W ubiegłym roku, wśród kandy-
datów na studia, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego znalazła 
się w pierwszej trójce najbardziej 
popularnych uczelni. Dla tegorocz-
nych maturzystów, oprócz nowych 
kierunków studiów, uczelnia przy-
gotowała wiele nowości. Pod koniec 
lutego SGGW uruchomi specjalną 
stronę internetową www.matu-
rzysta.sggw.pl Znajdą się na niej 
informacje na temat wszystkich 
kierunków studiów, zasad rekrutacji, 
podstawowe informacje o uczelni 
i życiu studenckim, akademikach, 
czy pomocy materialnej. Także 
uczelniany KURSAR ma dla kan-
dydatów ofertę ciekawych kursów 
przygotowujących do matury oraz 
kursów dokształcających. Na stronie 
www.kursar.pl można także znaleźć 
przykładowe testy egzaminacyjne.

W lutym i czerwcu SGGW zaprasza 
na dni otwarte, a w połowie maja 
na dwudniową, wielką majówkę 
z uczelnią. Podczas najbliższego 
dnia otwartego, na który uczelnia 
zaprasza w sobotę, 24 lutego br., 
wszyscy kandydaci otrzymają 
bezpłatne informatory o kierunkach 
studiów i o uczelni. Nowe informato-
ry zawierają również tak zwany profil 
absolwenta, czyli informacje o tym 
jakich umiejętności nabiorą stu-
denci w trakcie nauki i na jaki rodzaj 
pracy mogą liczyć po ukończeniu 
studiów. Spotkanie z rektorem i dzie-
kanami rozpocznie się o godz. 1100 
w gmachu biało-niebieskim przy ul. 
Ciszewskiego 8 w Warszawie.

Dodatkową atrakcją najbliższego dnia 
otwartego będzie nabór tancerzy do 
Ludowego Zespołu Artystycznego 
PROMNI. Praca w Promnych, to 

oferta dla wszystkich, którzy 
lubią taniec, kulturę i chcą 
zwiedzać świat. Zespół dys-
ponuje wspaniałymi warunki 
do pracy, salą taneczną, ma-
gazynem kostiumów, posiada 
wiele cennych strojów ludo-
wych, ugruntowany repertuar 
tańców ludowych, widowisk 
oraz tańce towarzyskie (walc 
wiedeński i tango argentyń-
skie) oraz fachową kadrę 
pracowników. Promni to wio-
dąca grupą folklorystyczna 
w Polsce. 8 marca br. o godz. 
1900 w sali 10, w budynku nr 
8, przy Nowoursynowskiej 
166,  Promni  organizują 
swój dzień otwarty, podczas 
którego tancerze także będą 
zachęcać do pracy w zespole. 
W programie tego wieczoru znajdzie 
się min. prezentacja wybranych tań-
ców ludowych i towarzyskich, tań-
ce i zabawy integracyjne z różnych 
regionów świata, prezentacje multi-
medialne zdjęć i filmów z ciekawych 
wyjazdów, prezentacje strojów oraz 
potrawy kuchni polskiej.

SGGW oferuje studia dzienne, zaocz-
ne i wieczorowe na 27 kierunkach. 
W tym roku uczelnia przyjmie 
łącznie 6 145 osób, w tym ponad 
3 100 osób na studia stacjonarne. 
Podczas ostatniej rekrutacji studiami 
na pierwszym roku w SGGW było 
zainteresowanych 16 tysięcy osób. 
O jedno miejsce ubiegało się 6 kan-
dydatów. SGGW oferuje studentom 
nowoczesny Kampus, w skład które-
go wchodzą między innymi obiekty 
dydaktyczno-naukowe i sportowe 
(min. kryta pływalnia, hala do tenisa, 
kort tenisowy, ujeżdżalnia ze stajnią 

oraz budynek do zajęć z hipnote-
rapii dla dzieci niepełnosprawnych), 
biblioteka, akademiki z blisko 4 tys. 

miejsc, własna przychodnia lekarska, 
oraz kilka klubów studenckich.

dr inż. Krzysztof Szwejk SGGW

W piątek 16 lutego w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury odbył się koncert podsumo-
wujący projekt „DOLINA RYTMU”. 

Przedsięwzięcie było realizowane 
przez Stowarzyszenie „Europa 
i My” przy współpracy nasielskich 

szkół, Poradni Psy-
chologiczno-Peda-
gogicznej, Powiato-
wego Urzędu Pracy 

i Nasielskiego Ośrodka Kultury ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Na scenie oprócz nasielskiej mło-
dzieży mogliśmy podziwiać występ 
legendarnego Jerzego Słomińskie-

go (SŁOMY) najpopularniejszego 
polskiego bębniarza oraz wytwórcy 
bębnów. 

Zespół, który jest owocem 
zrealizowanego projektu 
kontynuuje działalność 

pod skrzydłami NOK i na pewno 
jeszcze nie raz będziemy mogli go 
i o nim usłyszeć.                             (m).
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Memoriał  
Bł. Bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego  

w szachach
1. Organizator:
PLUKS „Bractwo św. Doroty” w Cieksynie
Urząd Miejski w Nasielsku
ZS w Cieksynie
Parafia św. Rocha w Cieksynie

2. Termin i miejsce:
24.03.2007 r.
ZS nr 3 w Cieksynie/ k.Nasielska

3. Cel:

Przybliżenie osoby BŁ. Abpa A.J. Nowowiejskiego,popularyzacja szachów 
wśród dzieci i młodzieży.

4. Warunki uczestnictwa:
Wpisowe: seniorzy 20 zł, uczniowie 10 zł
5. Tempo gry:
30 minut na każdego zawodnika
6. System rozgrywek:
Szwajcarski kontrolowany (kojarzenia komputerowe) na dystansie 7 rund

7. Nagrody regulaminowe:
I miejsce – 200
II miejsce – 150
III miejsce – 100
IV miejsce – 70
V miejsce – 50 
Nagrody specjalne /rzeczowe/. Dyplomy dla uczestników turnieju za 
miejsca od  I do  VI 

8. Zgłoszenia:
Z podaniem kategorii, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu 
lub szkoły do 20.03. br. przyjmują :
Ks. Józef Szczeciński 05-192 Cieksyn, tel. (023)693 50 08, 0603 96 53 48
Tomasz Zbrzezny, ul. Walecznych 6/18, 09-409 Płock, tel. (024)263 48 09

9. Inne:

W czasie trwania turnieju czynna będzie stołówka, gdzie będzie można 
wypić kawę lub herbatę i zjeść ciastko lub kanapkę.

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Dębinkach 11.01.2007, 
odbył się Powiatowy Turniej w dwa 
ognie usportowione. Była to pierw-
sza impreza sportowa zorganizowana 
w nowej sali gimnastycznej. 

W zawodach udział wzięły dziew-
czynki z klas czwartych Szkół Pod-
stawowych z Dębinek, Pomiechów-
ka i Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Po losowaniu ustalono kolejność 
meczów. Jako pierwsze zagrały 
zespoły ze Szkoły Podstawowej 
w Pomiechówku i Nowego Dworu 
Mazowieckiego, lepsze okazały się 
zawodniczki z Nowego Dworu wy-
grywając 30:15. W kolejnym me-
czu dziewczęta z Dębinek pokonały 
swoje rówieśniczki z Pomiechówka 
22:8. Spotkanie rozegrane pomię-

dzy szkołami z Dębinek i Nowego 
Dworu decydowało o tym, kto 

Dwa ognie usportowione

zajmie pierwsze miejsce w turnieju. 
Po zaciętym boju, przy ogłuszają-
cym dopingu kibiców zwyciężyły 
zawodniczki z Dębinek 22:17. 

Zwycięski zespół otrzymał okazały 
puchar, rozdane zostały również 
dyplomy dla szkół uczestniczących 
w zawodach. Na zakończenie wszy-
scy otrzymali słodycze ufundowane 
przez Dyrektora Szkoły Panią Graży-
nę Menich-Masanowską. 

Szkołę Podstawową w Dębinkach 
reprezentowały: Karolina Czop, 
Karolina Chrzanowska, Karolina 
Domżała, Joanna Łosiewicz, Pa-
trycja Puchała, Małgorzata Rączka, 
Ewelina Strzeszewska, Angelika 
Wilczyńska, Klaudia Wilczyńska. 
Opiekunem zwycięskiej drużyny 
jest Rafał Markiewicz. 

Rafał Markiewicz

fot. M. Miłoszewska

ZAWODY GMINNE W MINI-PIŁKĘ SIATKOWĄ
Mini-piłka siatkowa to uproszczona gra w piłkę 

siatkową, przeznaczona dla dzieci w wieku 13 
lat i młodszych. Zasady gry różnią się tym, że w mini-
piłkę siatkową gra się na niższej siatce, na zmniej-
szonym boisku oraz z mniejszą liczbą grających  
(3 zawodników).

KATEGORIA DZIEWCZĄT
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SP- Cieksyn x 2:0 2:1 2:0 6 pkt I
SP-Budy Siennickie 0:2 x 0:2 1:2 3 pkt IV

SP-Nasielsk 1:2 2:0 x 2:0 5 pkt II

SP-Dębinki 0:2 2:1 0:2 x 4 pkt III

KATEGORIA CHŁOPCÓW
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SP- Cieksyn x 2:1 2:0 4 pkt I

SP-Nasielsk 1:2 x 2:1 3 pkt II

SP-Dębinki 0:2 1:2 x 2 pkt III

16 lutego w nasielskiej hali spor-
towej odbył się gminny turniej 
mini-piłki siatkowej dla dziewcząt 
i chłopców, który był eliminacją 
do zawodów powiatowych. Udział 
w zawodach wzięły szkoły pod-
stawowe z terenu miasta i gminy 

Nasielsk. Po rozpoczęciu  turnieju 
przystąpiono do losowania i usta-
lenia kolejności meczów. Zawody 
toczyły się na dwóch boiskach, na 
jednym rozgrywały swoje mecze 
dziewczęta, na drugim chłopcy.

Wyniki poszczególnych spotkań 
przedstawiamy w tabelkach.

Po zakończeniu zawodów wszystkie 
zespoły otrzymały dyplomy, a naj-
lepsi puchary.

M.K.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego” 09.02.2007 r.

1.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra 80 pkt. (63,49%)
2.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal  76 pkt. (60,32%)
3.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński   75 pkt. (59,52%)
4.Maciej Osiński - Jacek Jeżółkowski  73 pkt. (57,94%)
5.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński 64 pkt. (50,79%)
6.Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski 53 pkt. (42,06%)
7.Kazimierz Kowalski - Mieczysław Kowalski 43 pkt. (34,13%)
8.Marek Olbryś - Krzysztof Turek   40 pkt. (31,75%)

PK
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fot. D. Panasiuk

Dopłaty dla siewców 
Agencja Rynku Rolnego 
informuje, że będzie udzie-
lała dopłat do materiału 
siewnego zużytego do 
siewu lub sadzenia. 
Aby starać się dopłatę, rolnik musi 
spełnić kilka warunków:

- posiadać działki rolne, na których 
uprawia rośliny objęte dopłatami, 
o łącznej powierzchni nie mniejszej 
niż 1 hektar; 

- zużyć do siewu lub sadzenia ma-
teriał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany zakupiony od przed-
siębiorców wpisanych do rejestru 
firm dokonujących obrotu materia-
łem siewnym albo od podmiotów 
prowadzących obrót materiałem 
siewnym wpisanych do rejestru 
rolników. Może to być również 
materiał siewny wyprodukowany 
we własnym gospodarstwie przez 
przedsiębiorcę wpisanego do reje-
stru przedsiębiorców albo podmiot 
wpisany do rejestru rolników.

Wnioski o dopłatę powinny być skła-
dane w oddziale terenowym Agen-

cji Rynku Rolnego - właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania 
rolnika. 

Terminy składania wniosków zostaną 
określone w Rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwota pomocy dla jednego rolnika 
nie może przekroczyć 3000 EUR, 
w dowolnie wyznaczonym okresie 
trzech lat.

Do wniosku o dopłatę będzie trzeba 
dołączyć oryginał faktury zaku-
pu materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany (lub jej 
kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez notariusza lub 
pracownika właściwego OT ARR), 
pochodzącej z okresu:

• w którym został wysiany materiał 
siewny zbóż lub roślin strączko-
wych,

• od 1 września roku poprzedza-
jącego wysadzenie sadzeniaków 
ziemniaka do 31 maja roku wysa-
dzenia sadzeniaków ziemniaka albo 
dokument wydania z magazynu ma-

teriału siewnego wyprodukowanego 
we własnym  gospodarstwie, wysta-
wiony w roku, w którym materiał ten 
został wysiany lub wysadzony.

Ponadto rolnik będzie musiał przed-
stawić wszystkie zaświadczenia 
o wcześniej udzielonej tego rodzaju 
pomocy, które otrzymał w ciągu 
3 ostatnich lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o udziele-
nie dopłaty.

W tym roku o dopłaty do materiału 
siewnego będą mogli się również 
ubiegać producenci rolni, którzy 
z powodu suszy w roku 2006 
ponieśli szkodę w uprawach wyno-
szącą średnio nie mniej niż 30%. Jak 
czytamy w komunikacie Agencji 
Rynku Rolnego – „wysokość do-
płaty nie będzie mogła przekroczyć 
wysokości szkody oszacowanej 
przez komisję powołaną przez wo-
jewodę i pomniejszonej o wysokość 
pomocy przyznanej na podstawie 
przepisów o pomocy społecznej. 

Wnioski o przyznanie dopłaty będą 
dostępne w OT ARR i na stronach 

internetowych Agencji Ryn-
ku Rolnego - ale dopiero 
po wejściu w życie ustawy 
z rozporządzeniami. 

Rolnicy, chcący skorzystać 
z dotacji, mogą zapoznać się 
z projektem ustawy wprowa-
dzającym mechanizm dopłat 
do materiału siewnego na 
stronie internetowej Sejmu RP 
www.sejm.gov.pl

Należy jednak pamiętać, że 
jest to na razie tylko projekt 
w trakcie prac legislacyjnych, 
co oznacza,  że podane 
w nim informacje mogą ulec 
zmianie. 

WA

Miliony pójdą w las
70 tysięcy hektarów za 665 
milionów złotych to naj-
nowsze szacunki kosztów 
zalesienia Mazowsza. 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego postanowił opracować pro-
gram mający na celu podniesienie 
wskaźnika zalesienia regionu do 25 
proc. Jego realizacja jest przewidziana 
do 2020 roku. 

Lasy pokrywają około 22 procent 
powierzchni naszego województwa. 
Pod tym względem województwo 
mazowieckie plasuje się na przed-
ostatniej – 15 pozycji. 

Opracowany, na zlecenie Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, 
program zwiększenia lesistości, jest 
pierwszym tego typu opracowa-
niem w naszym regionie i jednym 
z pierwszych w kraju. Jego celem 
jest nie tylko osiągnięcie w 2020 
roku, poziomu 25 proc. zalesienia 
regionu, ale przede wszystkim 
wskazanie terenów pod zalesienie, 
jak i tych, które nie powinny zostać 
objęte programem. Przygotowana 
w ramach projektu mapa, w skali 1:50 
000, jak i część tekstu mająca cha-
rakter instrukcji, będzie wskazówką 
dla samorządów gminnych, przy 
podejmowaniu decyzji o przezna-
czeniu gruntów rolnych na leśne.

Samorząd naszego województwa 
podał powody, które przemawiają 
za zalesieniem. Wśród nich znalazły 
się między innymi: niska lesistość 
gmin, słaba jakość gleb, na-
rażenie na erozję, potrzeby 
ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych, 
poprawa warunków aerosa-
nitarnych miast (zmniejszenie 
zawartości dwutlenku węgla 
w atmosferze) oraz funk-
cjonowanie korytarzy eko-
logicznych, ułatwiających 
swobodne przemieszczanie 
się zwierząt.

Jednak, jak podaje biuro 
prasowe urzędu marszał-
kowskiego - z zalesienia 
wyłączone zostały: gleby 
o wysokiej jakości pro-
dukcyjnej, cenne nieleśne 
siedliska przyrodnicze, mię-
dzywala i obszary zalewowe, 
a także obszary cennych krajobra-
zów kulturowych. Odrębną grupę 
stanowią istniejące lub planowane 
obszary chronione (parki narodowe 
i krajobrazowe, rezerwaty przyrody 
oraz obszary Natura 2000), w ob-
rębie których planowanie zalesień 
powinno być regulowane poprzez 
znacznie bardziej szczegółowe pla-
ny ochrony.

Obszary wytypowane do najpilniej-
szego zalesienia znajdują się głów-
nie w północnej części Mazowsza, 
wzdłuż wyznaczonych korytarzy 
ekologicznych, w tym zwłaszcza 
w dolinach rzek. 

Zdaniem autorów projektu, więcej 
drzew to nie tylko atrakcyjniejsze 

Mazowsze. Dzięki procesom foto-
syntezy lasy odnawiają zapasy tlenu 
w atmosferze i zmniejszają zawartość 
dwutlenku węgla w powietrzu, przy-
czyniając się do łagodzenia „efektu 
cieplarnianego”. Ponadto większa 
ilość lasów to mniej wyjałowionych 
gleb, lepsza regulacja obiegu wody 
w przyrodzie, przeciwdziałanie po-
wodziom oraz ochrona gleb przed 
erozją. 

Zwolennicy zalesiania podają 
również powód ekonomiczny. Ich 
zdaniem „nowa sytuacja gospo-
darcza kraju spowodowała, że coraz 
mniej opłacalna stała się uprawa 
małych, 1-2 hektarowych go-
spodarstw rolnych, których gleby 
często charakteryzowały się także 
niską żyznością. Stąd rosnąca liczba 
gruntów leżących odłogiem. Jedną 
z możliwości ich wykorzystania jest 
właśnie zalesianie”. 

Pieniądze na realizację plany zalesia-
nia będą pochodzić głównie z fundu-
szy celowych Unii Europejskiej (w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) oraz z krajowych funduszy 
celowych tj. Narodowy Fundusz oraz 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
a także Fundusz Leśny. 

W 2005 roku, w Województwie 
Mazowieckim zalesiono ponad 
909 hektarów nieużytków. Naj-
wyższą lesistością charakteryzują 
się powiaty: ostrołęcki, wyszkow-

ski, legionowski, otwocki, przy-
suski i  szydłowiecki .  Najmniej 
lasów – ok. 15 proc. powierzchni 
– znajduje się w powiatach: płoń-
skim, grójeckim, sochaczewskim, 
grodziskim, pruszkowskim i zwo-
leńskim. 

Pod względem powierzchni la-
sów, gmina Nasielsk nie należy 
do liderów. Stopień lesistości (te-
reny lasów i zadrzewień) jest niski 
– około 11% ogólnej powierzchni 
gminy (2.231 ha). Gmina Nasielsk 
ma charakter typowo rolniczy. Te-
reny użytkowane rolniczo zajmują 
około 83,5% ogólnej powierzchni 
gminy. 

Dariusz Panasiuk

ZAPROSZENIE
Centrum Organizacji Badań i Szkoleń Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na Konferencję: 

Nauka dla Biznesu – wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym
Konferencja odbędzie się 27 lutego 2007 roku w godzinach 11.00 – 13.30 w Pałacu Rektorskim SGGW w War-
szawie przy ul. Nowoursynowskiej 166

Konferencja zainauguruje projekt:	 „Wsparcie	 innowacji	w	 sektorze	 rolno-spożywczym	poprzez	 tworzenie	
sieci	współpracy	i	rozwój	Centrum	Organizacji	Badań	i	Szkoleń	SGGW” finansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego - Działanie 2.6.

Gośćmi konferencji będą:
· dr Jerzy Plewa, Wicedyrektor Generalny ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej
· dr inż. Olaf Gajl, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
· dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
· prof. dr hab. Alojzy Szymański, Prorektor ds. Rozwoju SGGW
· Aleksandra Wasilewska-Tietz, Doradztwo&Marketing
· Krzysztof Łubkowski, Dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej
· dr hab. Agnieszka Wierzbicka, SGGW

W ramach projektu powstanie baza przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego na Mazowszu. W ramach projektu 
przewidziane są bezpłatne warsztaty, których celem jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami wdrażania 
nowych technologii, ich zaletami oraz płynącymi z nich zagrożeniami.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu i program konferencji dostępne są na stronie interne-
towej: www.rolspo.cobis.sggw.pl. 
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME	LINIE	CIĄGŁE –	wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI	RĄCZKI –	wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki –	dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI	PSZCZOŁY –	wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI	RYBKI –	wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania  
i połowu ryb.

RYSUNKI	RYBKI przekreślone –	wskazują dni najmniej korzystne 
do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra	 liścia (rysunek listka) –	najlepszy czas do sadzenia, siania, 
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry 
owocu i korzenia. 

Kwadra	owocu (rysunek owocu) –	wyznacza najlepszy czas do sia-
nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów  
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trze-
ciej kolejności kwadra korzenia. 

Kwadra	korzenia (rysunek korzenia) –	najlepszy czas do siania zbio-
rów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,  
w trzeciej owocu. 

Kwadra	uprawy (rysunek motyczki) –	najbardziej niestosowny czas 
do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich 
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, 
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa	linia	ciągła	–	czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni). 
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących 
nad ziemią. 

Linia	przerywana –	czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-
niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA MARZEC
rzodkiewki, a także cebuli rozpo-
cząć najlepiej w końcu miesiąca 
po 20, jeszcze lepiej po 25. Sadzić 
dymkę najlepiej też w tym czasie. 
W końcu miesiąca i potem w Wiel-
kim Tygodniu w kwietniu można 
na cieplejszych i bardziej suchych 
stanowiskach wykonywać pierwsze 
siewy do gruntu roślin motylkowych 
m. in. grochu i zbóż. Sadzenie wio-
senne drzewek, jeżeli mróz popuścił, 
przeprowadzać także w podobnym 
terminie. Po 20 w kwadrze liścia 
- następny bardzo dobry termin 
w kwadrze korzenia w Wielkim Ty-
godniu - można przesadzać karpy 
roślin wieloletnich m.in. dzielżany, 
złocienie, paprocie oraz różne rośliny 
skalne i trawy. Dosyć dobra do tych 
prac też będzie kwadra owocu

Ciąć drzewa, krzewy, formować 
korony, prześwietlać, usuwać suche 
gałęzie i pędy, skracać pędy mło-
dych drzewek i krzewów, przycinać 
wcześnie kwitnące byliny i trawy 
najkorzystniej, gdy Księżyc ubywa 
od 4 do 19 . W kwadrze korzenia 
można przystąpić do przygotowa-
nia własnych sadzonek np. porzeczki, 
bukszpanu, jeżyn, ziół, roślin poko-
jowych, ale z racji zaćmień lepiej 
te czynności przełożyć na koniec 
miesiąca po 20 i początek kwietnia, 
czyli Wielki Tydzień.

W marcu dosyć często jeszcze na 
początku miesiąca bywa chłod-
no, zimowo. Zazwyczaj wyraźne 
przedwiosenne ocieplenie pojawia 
się w drugiej połowie i wtedy licz-
niej pojawiamy się w ogrodach. 
W marcu zazwyczaj trwa Wielki Post. 
W polskiej tradycji okres oczyszcze-
nia sumień, duchowego, nabożeństw 
wielkopostnych Gorzkich Żalów, 
Drogi Krzyżowej. 

W ogrodzie i na polu jest to również 
czas wiosennego wzruszania gleby 
oraz pierwszych siewów do gruntu. 
Wysiewać rośliny liściowe, owocowe, 
kwiaty i zioła na rozsadnikach, w in-
spektach na wczesną rozsadę do 2. 
Potem korzystny czas będzie też po 
20. Z racji zaćmień mniej polecana 
jest kwadra korzenia. Dla roślin ko-
rzeniowych, zwłaszcza selera i pora 
z racji zaćmień kwadra korzenia 
będzie także mniej korzystna niż 
kwadry owocu i liścia. Będzie to 
również dobry czas do przesadza-
nia i sadzonkowania roślin wysianych 
wcześniej. Prace wykonywać najle-
piej przed południem. 

Gdy Księżyca ubywa od 4 do 19, 
zwłaszcza w kwadrze uprawy, można 
zbierać zioła korzeniowe. Najwcze-
śniejsze siewy do gruntu roślin korze-
niowych jednorocznych marchwi, 
pietruszki, pasternaku, skorzonery, 

Zrazy z drzew owocowych ścinać 
najlepiej przed pełnią 1 i 2, gorszy 
czas po pełni 6 i 7. Jeżeli tylko gleba 
trochę się osuszy, warto przystąpić 
do jej uprawy. Wszelkie prace upra-
wowe w polu i ogrodzie, orki, prze-
kopywania, bronowania, wałowania, 
niszczenie chwastów, szkodników 
najlepiej wykonywać w kwadrze 
uprawy. Dobry czas na te zabiegi 
będzie też w kwadrze korzenia po 
pełni. Jeżeli będzie zbyt chłodno, 
warto wykonywać te prace w kwa-
drze liścia, najgorsza jest kwadra 
owocu. W powyższych terminach, 
zwłaszcza jednak od 13 do 18 
przerabiać komposty, nawozić pola, 
ogrody, łąki. Jeżeli będzie zbyt zimno 
prace przełożyć na kwadrę liścia

Ptactwo domowe nasadzać na eko-
logiczny wylęg najlepiej do 2 i po 
25. Ubijać zwierzęta do 3 i po 20, 
szczególnie 21,22, 25 26 i 27. 

Prace w pasiekach, przeglądanie, 
podmiatanie uli przeprowadzać 
najlepiej od 6 do 17 w dni słonecz-
ne, ciepłe, bezwietrzne. Szczególnie 
dobry czas od 12 do 17. Podkarmiać 
korzystnie po 20. 

Do wędkowania najlepsze dni od 
6 do 9 ,17,18, od 20 do 23 oraz od 
25 do 27 i 30,31

Zbigniew Przybylak

PROGNOZA POGODY NA MARZEC 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Marzec znajdujący się już od 21 pod 
panowaniem Saturna, planety sym-
bolicznie patronującej 2007 może 
obfitować w zaskakujące zmiany 
i anomalia. Prognozowanie utrudnia-
ją dwa zaćmienia. Raczej nie należy 
oczekiwać zbyt wielu opadów i cie-
pła. Jeżeli pojawi się przedwiosenny 
podmuch może okazać się złudny. 
Opady większe w ostatnich kilkuna-
stu dniach. Rozpogodzenia chłody 
liczniejsze w pierwszej połowie.

Jeszcze dosyć chłodny, a nawet 
z imowy, może być początek 
miesiąca. W pierwszej dekadzie 

DOMOWE KURACJE NATURALNE

Przeciw łupieżowi i na 
wzmocnienie włosów
Solidną garść drobno pokrojonego 
korzenia łopianu zalać litrem wody. 
Gotować na małym ogniu pod 
przykryciem tak długo aż korze-
nie opadną na dno. Po ostudzeniu 
odwar przecedzić i wywarem co-
dziennie nacierać głowę. Wywar 
przechowywać w zimnej piwnicy, 
lodowce. Po miesiącu włosy na-
biorą blasku a łupież zniknie.

Zbigniew Przybylak

dni dosyć pogodnych, ale też 
wietrznych sporo. Opady raczej 
niewielkie. Potem bardziej zmiennie 
i coraz cieplej, możliwe przelotne 
opady. W drugiej połowie drugiej 
dekady kilka dni cieplejszych. Po-
tem wyraźne pogorszenie pogody. 
Sporo dni z chmurami, opadami, 
zmianami wiatrami. Różnorodne 
opady mogą być, lokalnie nawet 
dosyć obfite. Potem zmiennie ale 
stopniowo przybywa rozpogodzeń. 
Nocami niezbyt ciepło. Najwięcej dni 
pogodnych w końcu miesiąca.

Zbigniew Przybylak

Ludzie, idzie wiosna!
Wprawdzie kalendarzowa zima jesz-
cze trwa, to jednak tej prawdziwej, ze 
skrzypiącym pod butami śniegiem, 
już się raczej nie doczekamy. Jak 
twierdzą synoptycy idzie wiosna. 
Starsi ludzie mówią – „kiedyś to 
były zimy, teraz panie to już nie 
zima”. Rzeczywiście, pojawiła się 
zaledwie na kilka dni, postraszyła 
cienką warstwą śniegu i niewielkim 
mrozem, aż wreszcie odchodzi. 
Ciekawe czy jeszcze kiedyś w ogóle 
wróci do nas? 

Przedwiośnie widać już w Nasiel-
sku, w przydomowych ogródkach. 
Z niektórych rejonów Polski mamy 
nawet już sygnały o pojawieniu się 
pierwszych bocianów.

Tak ciepłej zimy nie pamiętają naj-
starsi górale. Wbrew pozorom nie 

jest to jednak dobra wiadomość. 
Systematycznymi zmianami 
klimatu i jego niebezpiecznymi 
dla ludzi konsekwencjami zaczęli 
się bardzo poważnie zajmować 
naukowcy.

Światowa Organizacja Meteoro-
logiczna uznała 2006 rok za 
jeden z najcieplejszych w historii. 
Teraz przewidują, że obecny ma 
jeszcze cieplejszy – nieoficjalnie 
przypuszczają, że może pobije 
on dotychczasowe rekordy wy-
sokich temperatur. 

Tak może być już za kilka miesię-
cy. Tymczasem teraz przez kilka 
najbliższych dni będzie w miarę 
ciepło i deszczowo. Niewielkie 
mrozy mogą być jedynie nocami. 
Możliwy „deszczowy’ śnieg, który 

ze względu na wysoką temperaturę 
w ciągu dnia, długo nie poleży. 

Dariusz Panasiuk

W ogródkach zakwitły kwiaty

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
Nie zapominaj o codziennych obowiązkach. Nie przejmuj się jednak 
zbytnio uwagami otoczenia, oni chcą Cię tylko zmobilizować do 
działania. Już minął karnawał, pora zabrać się do pracy. Samotne Barany 
spotkają nową miłość.

Byk 20.04.- 20.05.
Najlepsza oferta niekoniecznie jest tą najlepiej płatną. Już wkrótce 
doczekasz się owoców Twojej ciężkiej pracy. W życiu rodzinnym 
domownicy Cię docenią i będziesz z nich dumny.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Nie naśladuj postępowania innych osób i wszelkie informacje sam 
sprawdzaj u źródeł. Może lepiej nieco obniżyć wymagania, żeby 
wytrwać w postanowieniach i zrealizować swoje plany. Pomyśl o tym. 

Rak 22.06.- 22.07.
Koniecznie dokładnie sprawdzaj wszystkie dokumenty i terminy 
płatności. Możesz narobić sobie kłopotów. W uczuciach trzymaj 
nerwy na wodzy i nie daj się sprowokować do kłótni z partnerem. 

Lew 23.07.- 22.08.
Będziesz mieć szansę na zmianę pracy i otoczenia. Czeka Cię być może 
wyjazd służbowy na dłuższy czas. Rozważ wszystkie za i przeciw. Samotne 
Lwy spotkają osoby, które zrobią na Was duże wrażenie.

Panna 23.08.- 22.09.
W finansach pilnuj punktualności. Jest to bardzo ważne w spotkaniach 
z przyszłymi kontrahentami. W życiu rodzinnym przestań narzekać na 
swój los. Wiele przecież zależy od Ciebie, tylko trochę się postaraj.

Waga 23.09.- 22.10.
Wybrałeś właściwą drogę postępowania. Bądź teraz wytrwały 
i konsekwentny, a nagroda Cię nie ominie. Może otrzymasz premię 
albo awans. W uczuciach nie martw się na zapas. Wszystko ułoży się 
po Twojej myśli.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższym czasie bardzo wzmocnisz swoją pozycję zawodową, 
podejmując właściwe decyzje. Pamiętaj tylko, żeby nie obiecywać 
czegoś, do czego nie jesteś przekonany lub się wahasz. W miłości okaż 
więcej zainteresowania bliską osobą. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Przez nadchodzące dni będziesz mieć dobrą passę zarówno w życiu 
zawodowym jak i uczuciowym. Nie stawiaj jednak zbyt dużych 
wymagań i warunków nie do spełnienia, bo ta sytuacja może szybko się 
zmienić. Bądź rozważny. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Zabierz się do pracy, może poszukaj dodatkowego zajęcia albo bardziej 
kontroluj wydatki. Wtedy znacznie poprawisz swoją sytuację finansową. 
W uczuciach skorzystaj ze świetnej rady przyjaciela.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W życiu zawodowym będziesz mieć większą swobodę 
w działaniu. Wykorzystaj to, a na pewno wiele zyskasz. Czeka Cię 
niezapowiedziana wizyta krewnych, więc ożywisz, zaniedbywane 
ostatnio, więzi rodzinne.

Ryby 19.02.- 20.03.
Przestań wszczynać kłótnie i skoncentruj się na obowiązkach. Wtedy 
znikną przeszkody i wszystko się ułoży. W miłości pojawi się szansa na 
ułożenie wspólnego życia z poznaną niedawno osobą. Warto może 
spróbować.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA

23–25 LUTEGO

„Artur i Minimki” 
Arthur and the Minimoys (Francja, 2006); Animacja/Fantasy; czas 102 min.; Reżyseria:  Luc 
Besson; Scenariusz:  Luc Besson; Na podstawie książek:  Luc Besson; Na podstawie pomysłu:  
Céline Garcia

10-letni Artur staje oko w oko z bezwzględnym przedsiębiorcą, pragnącym 
zagarnąć piękny dom babci chłopca. Zadanie uratowania domu jest trudne, ale 
Artur liczyć może na pomoc Minimków. Jego dziadek, który zaginął przed laty 
w tajemniczych okolicznościach, zostawił mu bowiem księgę ze wskazówką 
jak trafić do niezwykłej krainy malutkich stworków.

23–25 LUTEGO

„PACHNIDŁO” 
Perfume: The Story of a Murderer (Francja,Hiszpania,Niemcy, 2006); Dramat; czas 147 
min.; Reżyseria:  Tom Tykwer; Scenariusz:  Tom Tykwer, Andrew Birkin, Bernd Eichinger; Na 
podstawie książki:  Patrick Süskind 

XVIII wiek, Francja. Jean-Baptiste Grenouille obdarzony jest fenomenalnym węchem. Wykorzystuje on swój talent 
do tworzenia niewiarygodnych perfum. Jednak w poszukiwaniu nieznanych zapachów jest skłonny posunąć się 
nawet do morderstwa.

9–11 MARCA

„RYŚ” 
(Polska, 2006); Komedia; dozw. od 15 lat; Reżyseria:  Stanisław Tym; Scenariusz:  Stanisław Tym; Obsada:  Stanisław Tym - Ryszard 
Ochódzki, Krzysztof Kowalewski - Zygmunt Molibden, Zofia Merle - Maria Wafel, Jerzy Turek - Trener Jarząbek, Beata Tyszkiewicz 
- Ręka 

Z przymrużeniem oka

Szukamy słońca 
Nie wiem, jak jest u innych, ale 
w naszej rodzinie zima rację bytu 
ma wyłącznie do końca ferii. Po 
tym terminie trwa już tylko zbio-
rowe odliczanie dni do 21 marca 
i nerwowe sprawdzanie prognozy 
pogody. Tegoroczne mrozy na 
przemian z deszczem oraz wynika-
jąca z tego niemożność regularnego 
wyrzucania dzieci z domu na sanki 
źle wpływały na nasze humory. Nic 
więc dziwnego, że propozycję Fran-
ka, by szukać słońca, co miało jego 
zdaniem przyśpieszyć przyjście wio-
sny, przyjęliśmy bez zrozumienia. 

– Niby jak mamy go szukać? – po-
wiedział leniwie mój zięć, skacząc 
po kanałach telewizyjnych. To też 
był objaw zniechęcenia, bo Piotrek 
nie jest jakimś specjalnym telema-
niakiem. 

– Normalnie – odparł wnuk. 

– Nie musisz go szukać, jest na 
swoim miejscu – powiedziała Kasia. 
– Na niebie. 

– Nie widzę – odrzekł Franek, wy-
glądając przez okno. 

Faktycznie, znów zebrały się chmu-
ry. Będzie padał śnieg? Deszcz? Czy 
w nocy znów będzie mróz? Wzdry-
gnęłam się. 

– W radiu mówili, że słońce można 
sobie zrobić, takie do zjedzenia. 

– Nie masz przypadkiem gorączki? 
– zainteresowała się Zosia, która 
właśnie weszła do pokoju. 

Ale Franek upierał się, że mówiono 
o jedzeniu i o słońcu. Zaczęłam 
się intensywnie zastanawiać, aż 
w końcu doznałam prawidłowego 

skojarzenia: chodziło mu o bliny! 
Rzeczywiście, sporo było ostatnio 
mowy, że to symbol słońca, że 
przywołuje wiosnę… Ciekawe, kim 
są autorzy tych wszystkich opowie-
ści, producentami gryki?

– A może to i dobry pomysł na 
obiad? – Zosia zaczęła się głośno 
zastanawiać. – Tylko czy mamy do 
nich wszystko?

– Drożdże i śmietana są, nie ma tylko 
mąki gryczanej. Ale chyba spróbuję 
zemleć kaszę w młynku do kawy. 

– Kasza jest dla ptaków – zaprote-
stowała Kasia.

– Ale nie gryczana! Do karmnika 
kupiłam ci jęczmiennej – uspoko-
iłam wnuczkę.

Wzięłam się ostro do roboty, ale bli-
ny gotowe były późno. Odszukanie 
młynka i wyrastanie ciasta zajęły 
5 godzin! Gdy siedliśmy do stołu, 
byliśmy głodni jak wilki. Cieszyłam 
się nawet z tego, bo blinów wyszło 
sporo, robiłam je z podwójnej 
porcji… Zaczęliśmy pełni zapału, 
fachowo polewając placki śmietaną 
i masłem, ale szybko okazało się, 
że jesteśmy już najedzeni, a blinów 
niemal nie ubyło. 

– Nie wiedziałam, że one są takie 
syte – powiedziała Zosia, dziobiąc 
widelcem po talerzu. 

– Piotrek, może zjesz jeszcze jedne-
go – zachęciłam zięcia.

– Dziękuję – odpowiedział, ale jakoś 
bez przekonania. 

Z kłopotu wybawiła nas Marysia. 
Wpadła wieczorem z kuzynem, 

który niespodziewanie przyjechał 
z Płocka. Gorąco zaprosiliśmy ich do 
stołu i wspólnymi siłami uporaliśmy 
się jakoś ze słonecznym daniem.

Ale w przyszłym roku, zamiast 
smażyć ciężkostrawne bliny, w po-
szukiwaniu słońca po prostu wyjadę 
na Sycylię. Albo chociaż do Karola, 
do Warszawy. 

Babcia Jadzia

Bliny gryczane
pół kilograma mąki gryczanej, 3 jajka, 1 łyżka 
masła, szklanka mleka, 40 g drożdży, 350 ml 
letniej wody, sól, 150 g masła do smażenia, 
stopione masło i bita śmietana do gotowych 
blinów
Mąkę wyrobić w dużej misce 
z rozpuszczonymi w letniej wodzie 
drożdżami. Miskę przykryć serwetką 
i odstawić na 2 godziny, aby zaczyn 
wyrósł. Następnie dodać sól, łyżkę 
masła i 2 żółtka, wyrobić całość 
i znów odstawić do wyrośnięcia (na 
godzinę). Ciasto zalać wrzącym mle-
kiem i ponownie wyrobić. Odstawić 
na półtorej godziny. Dodać pianę 
z 3 białek i kolejny raz odstawić, na 
30 minut. Gotowe ciasto powinno 
być nieco gęstsze niż zwykłe ciasto 
naleśnikowe. Masło do smażenia 
roztopić i wlać do osobnego na-
czynia – smarować nim bardzo 
cienko mocno rozgrzaną patelnię. 
Ciasto nalewać szybko, jego war-
stwa powinna mieć ok. 0,5 cm 
grubości. Smażyć, póki blin się nie 
zrumieni od spodniej strony; wtedy 
odwrócić i dosmażać. Gotowe bliny 
trzymać w cieple. Podawać gorące; 
na każdym uformować krążek bitej 
śmietany, a na nim – mniejszy krążek 
roztopionego masła. 
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Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy  
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

AVON - zostań konsultantką, 
zarobek, prezenty, bez wpiso-
wego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500 
241 104

Zatrudnię kobiety i mężczy-
zny w przetwórstwie na stałe,  
tel. 0 600 097 331

Sprzedam działkę 4400 m2  
w Mogowie, cena do negocjacji,  
tel. 0 604 591 084, 023 691 43 32

Sprzedam nieużywaną termę 
elektryczną 50 l - 100 zł, tel. 0 661 
756 803

Kupię mieszkanie w bloku albo 
mały domek w Nasielsku lub oko-
licach, tel. 0 662 125 303

Fundacja Centrum Ochrony 
Środowiska zatrudni mężczyznę. 
Praca przy obsłudze zwierząt 
w schronisku w Chrcynnie,  
tel. 0 602 630 451

Sprzedam zamrażarkę sklepową 
przeszkloną, tel. 0 22 794 34 11

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedam biurko sklepowe z wi-
tryną oraz manekin, tel. 022 794 
34 11 (wieczorem)

Kupię mieszkanie w bloku, 2 po-
koje lub dom wolnostojący mały 
(wykończony lub do remontu) 
w Nasielsku, lub okolicy, tel. 0 501 
638 461

Kupię działkę budowlaną w Na-
sielsku lub Pieścirogach od 1000 
do 4000 m2, tel. 0 602 225 695

Przyjmę na staż do biura w Nasiel-
sku, tel. 0 694 948 565

Poszukuję w Nasielsku lub oko-
licy pomieszczenia około 40 
m2 na mały warsztat lub garaż,  
tel. 0 607 687 306

Sprzedam działkę budowlaną 
10 arów, Stare Pieścirogi, koło 
przepompowni gazu, cena 
30 000 zł, tel. 0 23 693 00 56 
lub 0 501 406 723

Sprzedam dojarkę „ALFĘ”,  
tel. 0 607 893 843

Sprzedam terenowy ISUZU TRO-
PER, 90 r. sprowadzony z Niemiec, 
tel. 0 515 132 570

Sprzedam 4,5h ziemi rolnej, Andzin 
gm. Nasielsk, tel. 0 501 259 007.

Sprzedam plac pod zabudowę, 
Nasielsk, ul. Lazurowa, tel. 0 515 
132 570

Sprzedam samochód osobowy 
OLTCIT Club, tel. 0502 035 852

R E K L A M APRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ  

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE  
ZA WŁASNYM DOMEM. 

Ta sympatyczna, ładna, 
średniej wielkości sunia 
(ok. 3-4  lat) jest jednym 
z 4 piesków, które zostały 
oddane do schroniska 
po śmierci pana (miesz-
kańca Nieporętu). Pieski 
bardzo cierpią. W tej chwi-
li  sunia jest już wysterylizo-
wana i przebywa w domu 
tymczasowym. Możemy 
jej zapewnić opiekę na krótko, dlatego ten miły, spokojny  
piesek pilnie potrzebuje dobrego domu na resztę swego 
życia.To doskonała towarzyszka dla samotnej osoby, gdy się 
przywiąże, będzie wzorem wierności i oddania. Powrót do 
schroniska to dla niej wyrok śmierci! Chcemy ją  za wszelką 
cenę przed tym uchronić. Pomóżcie ją uratować!

Niewielki,  bardzo ładny 
i  BARDZO przyjacielski 
piesek  został potrącony 
przez  samochód  koło  
Leader Prica (ul. War-
szawska). Piesek jest na 
przechowaniu w Jabłon-
nie. Czuje się dobrze, choć 
jeszcze trochę wymaga 
opieki. Jest to młody, uro-
czy, pełen wdzięku psiak, 
który tęskni za swoim panem. Czeka na swego  właściciela 
lub kogoś, kto ofiaruje mu nowy , dobry dom. Pomóżcie 
uratować  tego miłego psa przed schroniskiem!
           TEL.     022 782 47 70       lub       0 506403514
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DROBNE
Sprzedam działkę z pozwole-
niem na budowę przy drodze 
wojwódzkiej w Chrcynnie, gm. 
Nasielsk, ogrodzoną, zagospo-
darowaną, media, altana, 3000 
m2, tel. 0 660 044 130

Sprzedam kamienicę 230 m2 
położoną na działce 980 m2 
przy ul . Warszawskiej  50,  
tel. 0 23 691 21 06

Kupię działkę budowlaną w Pie-
ścirogach, tel. 0 667 23 68 51

Sprzedam przyczepkę samocho-
dową 550 zł, tel. 0 22 794 34 11, 
0 608 39 42 81

Kupię dom do remontu lub w 
stanie surowym w okolicy stacji 
PKP Studzianki, Brody lub Na-
sielsk, tel. 0 505 73 68 99

Kupię żyto i zborze paszowe,  
tel. 0 668 474 491

Kupię ziemię rolną w okolicy Na-
sielska, tel. 0 668 474 491

Wożenie do ślubu AUDI A6 z 
2005 roku - najnowszy model 
lub AUDI A8 z 2001 roku. Auta 
są w najbogatszej wersji i mają 
bardzo atrakcyjny wygląd,  
tel. 0 509 588 810

Zatrudnię krawcowe oraz osobę 
do prasowania, Nasielsk ul. Ko-
ściuszki 19, tel. 0606 656 545

Sprzedam Poloneza 1995+gaz, 
stan dobry, tel. 0 888 575 945

Sprzedam wózek dziecięcy z no-
sidełkiem, tel. 0 600 826 685

Przyjmę mężczyzn do pracy,  
tel. 0 605 963 272

Sprzedam suknię ślubną roz. 38, 
tel. 0 600 826 685

Sprzedam działkę rekreacyjną z 
domkiem do remontu, pow. 360 
m2, ogródki działkowe, ul. War-
szawska, cena do uzgodnienia, 
tel. 0 508 585 999

Sprzedam sypialnię, łoże + szafa, 
tel. 0 23 691 26 36

Szukam pracy, majster z wieloletnią 
praktyką, karton-gips, tynk, tapeto-
wanie, panele, tel. 0 669 950 407

Sprzedam kamerę cyfrową 
SAMSUNG VPD101, wiadomość 
w redakcji.

Kupię Poloneza Trucka, skrzynia 
2,5 m w dobrym stanie, z gazem, 
do 2000 zł, tel. 0 607 687 306

Poszukuję kawalerki lub pokoju 
do wynajęcia w Nasielsku lub 
okolicy, tel. 0 515 668 314
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fot. M. Stamirowski

KRZYŻÓWKA nr 6 
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 13 marca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania 
opublikujemy 23 marca.

20 lutego odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 4. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Wioletty Bramowicz z Mogowa,  
Alicji Sarneciej z Cieksyna i Michała Antoniewicza z Mogowa. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji.

To miejsce czeka na reklamę 

sponsora nagród  
za prawidłowe  

rozwiązanie krzyżówki

Turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych
Z inicjatywy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
zakładzie JAN POL, w hali sportowej Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku odbył się powiatowy 
turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych.

Kierownik tej  placówki Teresa Skrzynecka zaprosiła 
do udziału w tych zawodach  inne placówki z terenu 
powiatu nowodworskiego zajmujące się osobami 
niepełnosprawnymi i w ten sposób przy stołach 
tenisowych stanęło 27 mężczyzn i 15 kobiet z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim, z Domu Pomocy Społecznej w Na-
sielsku i gospodarze turnieju z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Pieścirogach.

Turniej przebiegał w bardzo serdecznej atmosferze. 
Oprawa techniczna była godna niejednych tur-
niejów wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich, z 
udziałem tenisowych mistrzów. 

Po uroczystym  otwarcie turnieju odbyła się pre-
zentacja wszystkich zawodników biorących udział 
w turnieju.. Swoją obecnością turniej zaszczycili  
przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego Starostwa 
Powiatowego, Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej 
w Nasielsku.. Byli gospodarze obiektu z dyrektorem 
Grzegorzem Duchnowskim na czele. Obecny był 
główny sponsor - dyrektor Banku Spółdzielczego 
Ireneusz Górecki, oraz liczne grono sympatyków i 
rodziny zawodników.

Komisję sędziowską tworzyli znani działacze spor-
towi z terenu Nasielska z sędzią klasy państwowej 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na czele, 
pomagali im również zawodnicy biorący udział w 
turnieju, oraz inni niepełnosprawni będący na sali, w 
tym również siedzący na wózkach inwalidzkich.

Przed rozpoczęciem zawodów sędzia główny  
przedstawił system i regulamin turnieju, po czym 
przy sześciu stołach rozpoczęła się rywalizacja o 
zwycięstwo.

Turniej rozgrywany był w grupach. Dawało to 
możliwość wszystkim zawodnikom rozegrania co 
najmniej czterech pojedynków. A potem najlepsi z 
grup, systemem pucharowym walczyli o ostateczne 
zwycięstwo.

Zawodnicy rywalizowali w kategorii kobiet i męż-
czyzn.  Rozegrano także turniej pracowników i opie-
kunów, również w kategorii kobiet i mężczyzn

Do punktacji drużynowej liczyły się punkty zdobyte 
za pięć pierwszych miejsc.

Chociaż poziomem sportowym zawodnicy ustę-
powali zawodowym tenisistom stołowym, jednak 
wolą walki, pragnieniem zwycięstwa, sercem 
włożonym w rywalizację i radością ze zwycięstwa, 
zdecydowanie  przewyższali mistrzów tej dyscy-
pliny sportowej

Podczas pojedynków była radość, złość, nawet i łzy, 
ale wszystko w kulturalnej i pełnej podziwu atmosfe-
rze.  Niektórzy z nich nie mogli zrozumieć dlaczego 
odpadli z dalszej rywalizacji. Dlaczego nie otrzymali 
pucharu i medalu na zakończenie turnieju.

Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów. 
Dla niektórych z nich był to pierwszy dyplom w 
życiu z wypisanym jego imieniem i nazwiskiem. 
Cieszyli się jak małe dzieci pokazując je sobie 
wzajemnie.

W kategorii kobiet zwyciężyła: Beata Kaczorowska 
przed Beatą Jasińską, Kazimierą Kantorowską, Anną 
Kantorowską (wszystkie z WTZ Pieścirogi) i Martyną 
Deręgowską (WTZ Nowy Dwór Maz.)

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął  Tomasz-
Mazurkiewicz   (WTZ Pieścirogi) przed Krzysztofem 
Cichockim  (WTZ Nowy Dwór Maz.), Rafałem Ma-
zurkiewiczem  (WTZ Pieścirogi), Tomaszem Jeszke 

(WTZ Nowy Dwór Maz.) i Markiem Osieckim  (DPS 
Nasielsk)

W kategorii pracowników wśród kobiet zwyciężyła 
Ewelina Adamska przed  Anną Kamińską (obie DPS 
Nasielsk, Elabietą Gauzą  (WTZ Nowy Dwór Maz.), 
Wiolettą Kamińską  (WTZ Pieścirogi) i Katarzyną 
Sobierską  (WTZ Nowy Dwór Maz.)

Wśród mężczyzn zwyciężył Wojciech Malinowski 
(WTZ Pieścirogi), przed Robertem Jankowskim (WTZ 
Nowy Dwór Maz.), Jakubem Brzezińskim (DPS Na-
sielsk), Krzysztofem Roszakiem (WTZ Pieścirogi), i 
Pawłem Tomasińskim (DPS Nasielsk)

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły WTZ 
Pieścirogi, przed WTZ Nowy Dwór Mazowiecki  
i DPS Nasielsk.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej ka-
tegorii zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, 
a w klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze zespoły 
otrzymały okazałe puchary, których sponsorem 
był Bank Spółdzielczy w Nasielsku.

Inicjatorów turnieju należy pochwalić za pomysł 
zorganizowania takiej imprezy. Pokazała ona jak 
niewiele potrzeba, aby sprawić radość osobom, 

którzy w pewnym stopniu są odizolowani od 
społeczeństwa, a jak mogą przeżywać radość 
osobom niepełnosprawnym umożliwiając im 
start w zawodach sportowych i dając im szansę 
na przeżywanie prawdziwych sportowych emocji.   
startu w zawodach, które są, a nie powinny być 

przeznaczone tylko dla osób zdrowych.

Warto byłoby, aby inne instytucje, za tym przy-
kładem, co pewien czas zorganizowały coś dla 
osób niepełnosprawnych, niekoniecznie zawody 
sportowe.

SM  


