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Wreszcie będzie porządek

Parkometry
w Nasielsku

Rajcowie miejscy wraz z burmistrzem doszli
do jednego rozsądnego wniosku: tu nie pomogą
żadne zakazy i nakazy, należy postawić
parkometry. Jak uradzili, tak też i zrobili. I czy to się komuś podoba czy nie,
przy poboczach nasielskich ulic stanie
od 1 kwietnia tego roku 16 niebieskich
urządzeń, na wzór tych, które kierowcy
dobrze już znają z Warszawy. Od tego
też dnia na ulicach miasta pojawi się
Straż Miejska, która nie tylko będzie dbać
o porządek w mieście, ale również będzie sprawdzać czy samochody mają
opłacony postój.
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Vox populi kontra niedoskonałe prawo
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
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

Burmistrz zostaje burmistrzem
„Nie stwierdza się wygaśnięcia mandatu Burmistrza Nasielska Pana Bernarda Dariusza Muchy” – uchwałę tej
treści, 9 marca, podjęła jednogłośnie
Rada Miejska w Nasielsku.

1 grudnia 2006 r., a zatem
oświadczenie majątkowe winien
złożyć do Wojewody Mazowieckiego w terminie do dnia
2 stycznia 2007 r.

Sesja, została zwołana na wniosek
Burmistrza. Poprzedziło ją pismo
Wojewody Mazowieckiego, w którym czytamy między innymi: „(...)
wzywam Radę Miejską w Nasielsku
do podjęcia uchwały w sprawie
wygaśnięcia mandatu Pana Bernarda Dariusza Muchy – Burmistrza
Nasielska, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia niniejszego wezwania”.

Zgodnie z datą stempla pocztowego oświadczenie złożone
zostało w dniu 3 stycznia 2007r.

Pismo wpłynęło do UM w Nasielsku
12 lutego tego roku.
W uzasadnieniu do wezwania Wojewoda Mazowiecki napisał: „(…)
Bernard Dariusz Mucha – Burmistrz
Nasielska zobowiązany był do złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym, w terminie 30 dni
od dnia złożenia ślubowania. Pan
Burmistrz złożył ślubowanie w dniu

Tym samym Pan Burmistrz nie
dotrzymał terminu do złożenia
oświadczenia o swoim stanie
majątkowym. Skutkuje to wygaśnięciem mandatu Burmistrza
Nasielska (…). Jednocześnie informuję, (…), jeżeli Rada Miejska
w Nasielsku w terminie 30 dni od
doręczenia niniejszego wezwania
nie podejmie stosownej uchwały,
po powiadomieniu ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, wydane zostanie zarządzenie zastępcze”.
O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie na
łamach „Życia Nasielska”, dlatego uważamy nasz komentarz za zbyteczny.
No, może poza jednym. Pismo wo-

Wyborów nie będzie

Sędziowie trybunału jednoznacznie stwierdzili, że
wygaśnięcie mandatu
samorządowców jest niekonstytucyjne.

Uznali, za niezgodne z konstytucją
przepisy, na mocy których utracili
mandaty radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy
nie złożyli na czas oświadczeń
dotyczących majątku
własnego lub małżonka.

rządowców, ale nie może orzekać
za sądy administracyjne, które
rozpatrują teraz odwołania tych
samorządowców od decyzji rad lub
wojewodów. Podkreśliła, że zgodnie
z zasadami orzekania w sądach administracyjnych stosuje się prawo
obowiązujące w dacie aktu, który
jest przedmiotem kontroli, a ten moment przypada na datę sprzed orzeczenia TK. Jednocześnie orzeczenie

fot. K. Ziemiecka

jewody można by potraktować, jako
dobry żart gdyby to jednak był żart.
Cała sytuacja przypomina spór o miedzę między Kargulem a Pawlakiem.
Wtedy poszło o to, że jeden worał się
drugiemu na szerokość trzech palców.
W tym wypadku poszło … o jeden
dzień, a właściwie o pieczątkę na ko-

percie. Radni Nasielska w głosowaniu
jednoznacznie wyrazili swój stosunek
do nakazowych działań administracji
wojewódzkiej. Jak na razie udało się
im opanować sytuację na korzyść
lokalnej demokracji. Ciekawe na jak
długo?
dar

Zdaniem prawników, orzeczenie TK
przyczynia do respektowania zasady
demokratycznego państwa prawnego w Polsce, choć – jak dodają politycy sprawa ostatecznie rozstrzygnie
się po rozpatrzeniu wszystkich spraw
toczących się obecnie w sądach.

Po orzeczeniu Trybunału Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji poinformowało, że
wojewodowie nie będą wydawać
zarządzeń zastępczych stwierdzających wygaśnięcie mandatów
samorządowców, którzy spóźnili
się ze złożeniem oświadczeń majątkowych. Zaś w przypadku tych
samorządowców, którzy już zostali
pozbawieni mandatów, pozostaje
ścieżka sądowa.

Sądy prawdopodobnie wezmą pod
uwagę fakt czy ktoś się spóźnił ze
złożeniem oświadczenia o dzień,

Wojewodowie wydawali
zarządzenia zastępcze
o pozbawieniu samorządowca mandatu, jeśli
wcześniej rady (gmin,
powiatów lub sejmiki
wojewódzkie) nie stwierdziły wygaśnięcia mandatów „spóźnialskich”
samorządowców. W ten
sposób postąpił wojewoda mazowiecki Jacek Sasin, który wygasił mandat
prezydent stolicy Hanny
Gronkiewicz-Waltz (PO).

Trybunał uznał też, że termin składania przez małżonków samorządowców
oświadczeń o działalności
gospodarczej jest niezgodny z konstytucją.
Chodzi o przepis, który
stanowi, że małżonkowie
radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast takie oświadczenia
muszą złożyć w ciągu 30
dni od dnia wyboru.
Według sędziny TK, Ewy
Łętowskiej, istnieje kilka
możliwych sposobów
rozumienia terminu „od
dnia wyboru”. Dlatego,
jej zdaniem, przepis ten
jest niejednoznaczny
i wprowadza niejasność.
Trybunał Konstytucyjny
uznał więc, że jest on
niezgodny z zapisaną w konstytucji
zasadą państwa prawa. Dodała jednocześnie, że Trybunał orzekając
o niekonstytucyjności przepisów
pozbawiających mandatów samo-

Trybunału może skłonić sąd do
zastosowania przepisów zgodnych
z konstytucją. Do autonomii sądu
należy to, jakimi zasadami wykładni
interpretacyjnej będzie się kierował
– twierdzi Ewa Łętowska.

dwa czy w ogóle nie miał zamiaru
złożyć dokumentu. Tak więc sankcje za zachowanie spóźnialskich samorządowców będą stopniowane
w zależności od stopnia złej woli.

fot. D. Panasiuk

Z go d n i e z p rawe m ,
od decyzji wojewody
przysługuje odwołanie
d o W o j ew ó d z k i e go
Sądu Administracyjnego
w I instancji i do NSA
- w II instancji.

Według danych MSWiA, w całym
kraju 765 samorządowców, w tym
74 wójtów, 57 burmistrzów i 6 prezydentów miast, nie złożyło w terminie oświadczeń majątkowych.
dar
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Z SAMORZĄDU

czyli wnikanie do źródeł majątku

owe przepisy wprowaN
dzają zasady lustracji
majątkowej osób pełnią-

cych funkcje publiczne
i ich małżonków. Oznacza to, że będą one musiały, oprócz ujawnienia
posiadanego majątku,
który został zgromadzony
w czasie pełnienia przez
nie działalności publicznej, podać również jego
źródło. Projektowane przepisy uniemożliwią ukrywanie posiadanych środków,
np. poprzez przepisywanie
ich na osobisty majątek
małżonka.
Projekt ustawy o ograniczeniach
związanych z pełnieniem funkcji
publicznych przyjął rząd.
W komunikacie rządowym czytamy, że projekt ustawy obejmuje
wszystkie stanowiska, na których
wymagane jest złożenie oświadczenia majątkowego. Wprowadzona
zostanie zasada ich jawności, z wyjątkiem oświadczeń składanych przez
oficerów służb specjalnych oraz
wywiadu skarbowego. Nowe prawo rozszerza też wykaz stanowisk,
których objęcie będzie wymagało
złożenia oświadczeń majątkowych,
np. o kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, funkcjonariuszy służby dyplomatycznej, kierowników

samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej, dyrektorów sądów
apelacyjnych, członków rady NFZ
czy kierowników jednostek badawczo-rozwojowych.
Osoby pełniące funkcje publiczne
będą musiały ujawnić osobisty
majątek małżonka. Wprowadzono również obowiązek składania
oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Ponadto osoby te będą musiały
podać informacje m.in. o środkach,
które przekazały innym osobom
na 5 lat przed objęciem funkcji lub
stanowiska.
Do oświadczenia będą też musiały
dołączyć kopię deklaracji PIT za rok
poprzedni. W przypadku osób pełniących najwyższe funkcje w państwowe i samorządowe, kontrola
urzędów skarbowych będzie miała
charakter obligatoryjny. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
sprawą zajmie się Centralne Biuro
Antykorupcyjne. Rządowa propozycja zakłada, że jawny Rejestr Korzyści
będzie prowadzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nie
jak dotąd przez Państwową Komisję
Wyborczą.
Oświadczenia majątkowe mają być
składane do 15 maja, a nie jak dotychczas do 31 marca każdego roku.
Ponadto oświadczenie będzie składane w terminie 14 dni od zaprze-

stania zajm o wa n i a
stanowiska
lub funkcji.
Przyjęto
rozwiąz a n i e, ż e
termin
składania
wszystkich
oświadc ze ń b ę dzie liczony od dnia
objęcia
stanowiska bądź
funkcji, lub
złożenia
ś l u b owa nia, co jest
ujednoliceniem
terminów
obowiązujących obecnie przedstawicieli
władz samorządowych.
Osoby zajmujące stanowisko publiczne w terminie 4 miesięcy od
dnia powołania będą musiały zakończyć działalność gospodarczą,
sprzedać posiadane udziały lub
akcje oraz rozwiązać stosunek pracy. Nowe prawo zakazuje im także
pełnienia funkcji członka zarządu
w fundacjach i stowarzyszeniach
oraz zabrania pracy w przedsiębior-

stwach korzystających ze środków
publicznych. Będzie to dotyczyło
tych osób, które z racji zajmowanego stanowiska uczestniczyły w przyznawaniu środków publicznych.
Propozycja rządowa zakłada również
trzyletni zakaz pracy w spółkach i ich
podmiotach zależnych, w sprawach,
których osoba publiczna podejmowała jakiekolwiek rozstrzygnięcia.
Projekt ustawy zaostrza odpowiedzialność dyscyplinarną i karną za

niewypełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie. Wprowadzono odpowiedzialność karną za
nieujawnienie źródeł pochodzenia
majątku nabytego w trakcie pełnienia
funkcji. Sąd będzie orzekał wówczas
o przepadku tego mienia. Osoba
skazana za podanie nieprawdy lub
jej zatajenie nie będzie mogła pełnić
funkcji publicznych przez 3 lata od
odbycia kary.
dar

Niwa zmienia oblicze

lisko 20 tysięcy złotych
B
dotacji od Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej

otrzymał Nasielski Ośrodek Kultury na modernizację i montaż projektorów
w kinie NIWA.

Szacuje się, że koszt całego
przedsięwzięcia wyniesie około
40 tysięcy złotych, tak więc
dotacja pokryje około połowy
kosztów modernizacji, reszta, to
środki własne.

miesięcy – w kwietniu i w maju.

- W wyniku realizacji zadania
szacujemy wzrost wyświetlanych filmów o ok. 20 tytułów
filmowych rocznie. Bogatsza
oferta repertuarowa na pewno
spowoduje większą liczbę widzów. Szacowany wzrost o 1,5
tysiąca widzów rocznie. Wzrost
liczby tytułów i widzów sprawi,
że kino będzie osiągało większe dochody i będziemy mogli
nadal inwestować pozyskane
środki, aby spełniać coraz to
wyższe wymagania widzów
- powiedział Marek Tyc.

Pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury wyszli z założenia, że
pieniądze leżą na ulicy i wystarczy się po nie tylko schylić, no
i oczywiście przygotować dobry
wniosek. Dokument o dofinansowanie zadania realizowanego
w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej został złożony
pod koniec ubiegłego roku.
Wniosek musiał być naprawdę
dobry, skoro nasielskie kino, jako
jedno z dwóch w kraju, dostało
taką kwotę dotacji, o jaką występowało! Komisja rozpatrująca
wnioski nie miała najmniejszych
zastrzeżeń do dokumentacji.

A w kinie jest rzeczywiście wiele
do zrobienia. Zainstalowana aparatura pochodzi w większości
z przełomu lat 60. i 70. Pomimo wielu zabiegów, nie spełnia
ona coraz wyższych oczekiwań
kinomanów. Jednym z ostatnich
zabiegów była w 2005 roku
zmiana systemu odczytu dźwięku na światło czerwone (wartość
zadania około 10.000 zł). W roku 2006 zostało wyremontowane
pomieszczenie kabiny projekcyjnej
(wartość zadania około 12000 zł).

Dyrekcja NOK zakłada, że prace
modernizacyjne zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych dwóch

Kino Niwa w Nasielsku jest jedyną jeszcze działającą tego typu
placówką na terenie powiatu no-

wodworskiego i, poza Warszawą,
jedną z niewielu tego typu placówek na Mazowszu. Dysponuje
ono jedną salą kinową, w której
znajdują się 163 miejsca. Zrealizowane zadania, dzięki podniesieniu
standardu kina niewątpliwie przyczynią się do spełnienia coraz to

większych oczekiwań widzów.
W kinie organizowane są przeglądy filmów z udziałem reżyserów i aktorów. W 2005 roku
gościliśmy Maję Komorowską,
a w styczniu 2006 r. odbyło
się spotkanie z Krzysztofem

Zanussim. Kino jest również organizatorem festiwali filmów dla
dzieci oraz wielu innych imprez
artystycznych.
W 2007 roku będziemy obchodzić 50-lecie istnienia kina Niwa.
dar
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Konkurs „Poznajmy się bliżej” rozstrzygnięty
W XII finale konkursu „Poznajmy się bliżej” w szrank i s t a n ę ł o 12 d r u ż y n
reprezentujących szkoły
podstawowe z Warszawy
i ościennych powiatów.
W konkurencji finałowej
każda z drużyn prezentowała dramę związaną
z tematyką bezpieczeństwa. Powiat nowodworski
reprezentowały dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku, które wywalczyły
IV miejsce w turnieju.

Konkurs „Poznajmy się bliżej”, którego współorganizatorem jest Wydział Prewencji Komendy Stołecznej
Policji i Mazowieckie Kuratorium
Oświaty miał XII finał w czwartek, 15
marca br. Konkurs skierowany jest
do uczniów szkół podstawowych,
a jego głównym celem jest zmniejszenie liczby zdarzeń o charakterze
przestępczym oraz nieszczęśliwych
wypadków, których ofiarami mogą
stać się dzieci i młodzież. Swą tematyką porusza również problem
szkodliwości spożywania alkoholu
i zażywania narkotyków.
Podczas zmagań finałowych, które
odbyły w Domu Kultury „Świt” drużyny prezentowały przygotowane
scenki związane z problematyką

Codzienna służba

Kiedy w minionym tygodniu mieszkańcy jednej
z kamienic w Nasielsku
zauważyli dym wydostający się od ich sąsiada
natychmiast powiadomili
o tym policjantów.

bezpieczeństwa. Dzieci
uczą się o bezpieczeństwie poprzez zabawę,
dlatego też na scenie
tańczyli, śpiewali, a także
tłumaczyli się ze swych
nie zawsze zgodnych z zasadami bezpieczeństwa
zachowań bohaterowie
bajek i powieści przygodowych. Odwoływano
się również do typowych
sytuacji z życia młodzieży
tj. zagrożeniu występujących na imprezach, dyskotekach czy przerwach
szkolnych.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromnym talentem aktorskim,
p o c z u c i e m h u m o ru ,
a przede wszystkim wiedzą o bezpieczeństwie.
Ten etap konkursu wygrała Szkoła
Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach. Uczniowie stworzyli
bardzo ciekawą fabułę, w której Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek,
Ania z Zielonego Wzgórza, Tomek
Sawyer oraz Staś – bohater „W pustyni i w puszczy” - wszyscy zasiedli
na ławie oskarżonych. Główny zarzut
to złamanie podstawowych zasad

bezpieczeństwa.
Czwarte miejsce wywalczyły dzieci
reprezentujące nasz powiat. Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przygotowały dramę dotyczącą negatywnych skutków
picia alkoholu. Pokazały też jak należy
prawidłowo przeprowadzić reanimacje,
a wszystko to było uzupełnione piękną
i precyzyjnie przygotowaną scenografią.
Nad przygotowaniami czuwały nauczycielki, szczególnie Bożena Kozłowska,

zastępca dyrektora szkoły oraz Monika
Paluszek i Zofia Babicz.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim
drużynom i ich opiekunom za włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie do zmagań.
W imieniu organizatorów zapraszamy już do udziału w kolejnych
edycjach konkursu.
ij/k/l

Zamiast do wojska do policji
Służba kandydacka umożliwia odbycie zastępczej służby wojskowej, a po
jej zakończeniu przyjęcie w szeregi
Policji na stałe. Procedurę kwalifikacyjną prowadzi Sekcja ds. doboru
kadr Komendy Stołecznej Policji.

Przyjmowanie podań o przyjęcie
do służby kandydackiej w Oddziale
Prewencji Policji prowadzone jest
w sposób ciągły.
Wymogi formalne jakie musi spełniać każdy
kandydat
w oddziale
p re we n c j i
stołecznej
Policji:
• wykształcenie średnie,
• nieuregulowany stosunek do służby
wojskowej,
• obywatelstwo polskie,

• nieposzlakowana opinia,
• niekarany,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• zdolność fizyczna i psychiczna do
służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie
służbowej (bardzo dobry stan zdrowia
- kat A),
• przynależność ewidencyjna do
WKU w Warszawie, Garwolinie, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim
oraz Mińsku Mazowieckim.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. 022 603 65
68; 022 603 63 34 oraz w siedzibie
Sekcji ds. Doboru Kadr Komendy
Stołecznej Policji w Warszawie przy

al. Solidarności 126
Wymagane dokumenty (Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
23 stycznia 2006 r.):
• pisemne podanie o przyjęcie do
służby w Policji;
• wypełniony Kwestionariusz Osobowy;
• odręcznie napisany życiorys;
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe – kserokopie ( oryginały
do wglądu);
• dowód osobisty i książeczka wojskowa – kserokopie (oryginały do
wglądu).
KPPNDM

Nie ma tolerancji dla nietrzeźwych kierowców
olejny nietrzeźwym który zjechał na przeciwległy
K
kierowcą, który znalazł pas ruchu wprost pod jadący
się w rękach policjantów
jest 32-letni Zbigniew R.
Mężczyzna jest podejrzany
o to, że spowodował zdarzenie drogowe i kierował
samochodem mając 2,4
promila. O jego dalszym
losie zadecyduje sąd.

Kilka minut przed godziną 17.00, w
środę 14 marca br., w Starych Pieścirogach doszło do zderzenia czołowego
dwóch pojazdów: Fiata 126p z VW
Polo. Z ustaleń policjantów wynika, że
najprawdopodobniej sprawcą zderzenia
był jadący fiatem 32-letni Zbigniew R.,

z naprzeciwka samochód.
Policjanci na miejscu zdarzenia
zbadali obu kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i okazało się,
że kierowca Fiata 126p uczestniczył w zderzeniu drogowym
będąc w stanie nietrzeźwości.
Wynik badania wykazał, że
miał on 2,4 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Mężczyzna spędził noc w
komendzie, a o jego dalszym
losie zadecyduje sąd.
KPP NDM

fot. M. Stamirowski

Na ulicę Rynek w Nasielsku mundurowi przybyli błyskawicznie. Gdy zobaczyli, że z mieszkania wydobywa
się dym, bez chwili wahania weszli do
środka, by sprawdzić czy ktoś jest w
środku. Zdążyli jeszcze powiadomić
dyżurnego, który wezwał pogotowie
i straż pożarną.
Policjanci usłyszeli jęki człowieka,
dobiegające z płonącego lokalu.
Wejście do środka uniemożliwiał
wydobywający się ogień i kłęby
dymu. Chcąc ratować ludzkie życie,
nie zważając na własne bezpieczeństwo rozpoczęli, więc akcję gaśniczą
z udziałem sąsiadów. Gdy w ruch poszły wiadra z wodą i sytuacja była już
prawie opanowana, zmęczeni i przyczadzeni policjanci nie mieli siły, aby
przenieść człowieka w bezpieczne
miejsce. Wtedy do akcji wkroczyli
strażacy, którzy weszli do środka
i wynieśli mężczyznę z mieszkania.
Gdy pokrzywdzonym zajęła się
załoga karetki pogotowia, a straż
pożarna zabezpieczyła mieszkanie
nasielscy policjanci mogli nareszcie
zaczerpnąć świeżego powietrza.
Należy również podkreślić postawę
obywatelską sąsiadów, którzy szybko
poinformowali o zdarzeniu i następnie pomagali przy gaszeniu ognia.
ij

KRONIKA
POLICYJNA
06–07. 03. w Popowie Borowym
nieznani sprawcy z transformatora
skradli uzwojenie miedziane.
10–11. 03. w Borkowie nieznani
sprawcy włamali się do domku
letniskowego i skradli poroże jelenia
i wypchanego bażanta. Straty wynoszą 1000zł. na szkodę Bolesława J.
Pijani na drodze
02. 03. na ulicy POW Jan R. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,40 mg/l.).
02. 03. w Dębinkach Piotr W. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,56 mg/l.).
06. 03. w Czajkach Henryk Sz.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,30 mg/l.).
07. 03. w Pniewie Krzysztof G.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,93 mg/l.).
07. 03. na ulicy Kościuszki Kazimierz
J. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,83 mg/l.).
14. 03. w Starych Pieścirogach Zbigniew Ż. kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,83 mg/l.).
16. 03. na ulicy Topolowej Stanisław
S. kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,05 mg/l.).
Wobec Mirosława K. mieszkańca
Miękoszyna postępowanie w sprawie
kradzieży transformatora w Borkowie
zostało umorzone.

AKTUALNOŚCI
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Kij i marchewka
olicja i straż gminP
na będą informować rodziców i szkoły

W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone są jeszcze prace
nad przygotowaniem systemu
monitoringu wejść do szkół i placówek wychowawczych przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu
nagrywającego.

o u c z n i a c h p r z y ł ap a nych na wagarach.
Rady gmin będą mogły
p o d e j m owa ć d e c y z j e
o wprowadzeniu zakazu
przebywania nieletnich
w godzinach wieczornych i nocnych bez
opieki dorosłych w miejscach publicznych – to
tylko niektóre elementy
r z ą d owe g o p r o g ramu
dyscyplinowania dzieci
i młodzieży.

W szkolnych komputerach będzie
zainstalowane i aktualizowane
oprogramowanie zabezpieczające,
które ograniczy dostęp uczniów
korzystających z Internetu do treści
zagrażających ich rozwojowi (np.
pornografia, przemoc). Ministerstwo
obiecuje, że zagwarantuje szkołom
bezpłatne korzystanie z tego oprogramowania.

Rada Ministrów podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia rządowego
programu poprawy bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Dokument został przygotowany przez
ministerstwo edukacji narodowej.

Nauczyciele otrzymają status funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to
między innymi, że czyny popełnione
na ich szkodę będą ścigane z urzędu,
a nie, jak dotychczas, z oskarżenia
prywatnego. Dyrektorzy i nauczyciele będą musieli zawiadamiać
policję lub sąd o przestępstwach za-

Są w nim szczegółowo opisane
działania mające zapewnić bezpieczne warunki
nauki, wychowania
i opieki w szkołach
oraz w placówkach
oświatowo-wychowawczych. Resort
ma nadzieję, że ich
realizacja doprowadzi do zmniejszenia
skali zjawisk patologicznych, takich
jak: agresja, fizyczna
i psychiczna przemoc rówieśnicza,
używanie narkotyków i alkoholu.
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grażających życiu i zdrowiu uczniów
oraz o przejawach demoralizacji, na
przykład o piciu alkoholu czy używaniu środków odurzających.
Program zakłada wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołami
i placówkami oświatowymi. Zwiększony zostanie dostęp do pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
kierowanej do uczniów, rodziców
i nauczycieli.
W szkołach będzie obowiązywała
zasada kija i marchewki. Zaplanowano wprowadzenie systemu kar
i nagród dla uczniów. Nagradzane
będą postawy „prospołeczne”.
Ocena z zachowania będzie mieć
wpływ na promocję ucznia do
następnej klasy. Ponadto, za niewłaściwe zachowanie trzeba będzie np.
przeprosić pokrzywdzonego oraz
doprowadzić do zadośćuczynienia
za wyrządzoną krzywdę.
Pod szczególną opieką będą
szkolne łobuziaki
– najgorszych czeka
zsyłka. MEN rozważa zorganizowanie
ośrodków wsparcia
wychowawczego dla
młodzieży niedostosowanej społecznie.
Dyrektor, za zgodą
rodziców, mógłby
kierować do takich
ośrodków uczniów
trudnych i agresywnych. Jeśli zgody nie
otrzyma, będzie miał
prawo złożyć wniosek
do sądu o umieszczenie ucznia w ośrodku.
Program zakłada również zwiększenie udziału rodziców w życiu
społeczności szkolnej. Działanie rad
rodziców w publicznych szkołach
i placówkach oświatowych będzie
obowiązkowe.
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Alkohol jest be!
Na butelkach
będzie prawie
to samo, co
na paczkach
od papieros ó w. M o ż e
nawet więcej
– na przykład
ko s t u c h a
albo czaszka
z dwiema
piszczelami.
Zgodnie z rządową propozycją, na
opakowaniu napoju alkoholowego
przeznaczonego
do sprzedaży
detalicznej będzie
umieszczane
ostrzeżenie o jego szkodliwości.
Informacja dotyczy szczególnie
kobiet w ciąży
lub karmiących piersią, niepełnoletnich oraz kierowców. Podmioty
wprowadzające do obrotu napoje
alkoholowe będą odpowiedzialne
za zamieszczenie tej informacji.
Nierespektowanie przepisu będzie
zagrożone karą grzywny. Sprzedaż napojów alkoholowych bez
ostrzeżeń będzie możliwa przez rok
O

G

Ł

O

S

od dnia obowiązywania nowych
przepisów.
Nowy projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przedłożony przez
ministra zdrowia, został przyjęty
przez Radę Ministrów.
dar
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SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-190 NASIELSK
ul. SPORTOWA 2

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA
W OKRESIE OD 02.04.2007 r. DO 31.12.2007 r.

Rządowy program ostatecznie wyjaśnia sprawę mundurków.
Dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, będzie
mógł nakazać uczniom noszenie
jednolitego stroju. Mniej zamożni
uczniowie otrzymają pomoc finansową na zakup takiego stroju.

Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu, w tym obowiązujące formularze oferty
dostępne są w siedzibie Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASIELSK ul. SPORTOWA 2. Osobą
upoważnioną do udzielania informacji jest

Ponadto program rządowy umożliwi rozszerzenie zasięgu i poprawę
jakości działalności pozalekcyjnej
i pozaszkolnej (zajęcia sportowe,
konkursy, turnieje wycieczki, itp.).

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych” należ składać do dnia
30.03.2007 r. do godz. 11.00. w siedzibie SP ZOZ Nasielsk ul. Sportowa 2.(pokój 215)

Program będzie finansowany z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet państwa
w 2007 r. przeznaczy na zadania
ujęte w programie ponad
67 mln zł. W kolejnych latach
kwoty będą utrzymywać się na
podobnym poziomie. Realizacja
programu będzie możliwa również
dzięki środkom z innych źródeł,
m.in. z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
dar

Małgorzata Stary tel. 023 6912606 w godz. 09.00-12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2007 r. o godz.15.00 w pokoju
nr 215.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 02.04.2007 r. w siedzibie SP
ZOZ Nasielsk ul, Sportowa 2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu
lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Skargi dotyczące Konkursu należy składać do komisji konkursowej, a
protesty dotyczące rozstrzygnięcia konkursu do Dyrektora SP ZOZ.

DYREKTOR
KATARZYNA RUSEK
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Zakłócanie spokoju sąsiadom
Każdy właściciel i lokator ma prawo do spokoju. Często nie zdajemy
sobie sprawy, że głośne
r o z m ow y, g ł o ś n a mu zyka są słyszane przez
naszych sąsiadów. Jeśli
hałas docierający z sąsiedniego lokalu jest
incydentalny to mamy
szczęście. Gorzej jest
w sytuacji, gdy zakłócanie spokoju, np. poprzez
organizowanie głośnych
imprez powtarza się dosyć często, przez co staje się bardzo uciążliwe.
Kiedy jednak do tego
dojdzie, najlepiej wtedy
udać się do sąsiada
i przeprowadzić z nim
rzeczową rozmowę na temat takiego naruszenia.
Jeżeli to nie przyniesie
skutku wtedy z pomocą
może przyjść nam policja
lub straż miejska.

może trafić nawet do Sądu.
W przypadku, gdy sąsiedzi zakłócający spokój są najemcami
lokalu, do którego stosuje się
przepisy ustawy o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, ich zachowanie może
spowodować nawet rozwiązanie
z nimi umowy najmu. Może się
tak jednak stać tylko wtedy, gdy
naruszają oni spokój w sposób
uporczywy, czyniąc uciążliwym
korzystanie z innych lokali. W takim przypadku zagrożenie eksmisją może skutecznie wpłynąć
na dalsze postępowanie takiego
uciążliwego sąsiada.

Pamiętaj! Zgodnie z art. 51 §
1 Kodeksu wykroczeń „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój,
porządek publiczny, spoczynek
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny”. Art. 51
§ 2 stanowi natomiast, że takiej
samej karze podlega sprawca,
jeżeli jego czyn określony w §
1 ma charakter chuligański lub
dopuszcza się go, będąc pod
wpływem alkoholu.

prawne, umożliwiające reagowanie także wtedy, gdy zakłócenie
nie następuje w porze ciszy nocnej, lecz w dzień. Rzeczywiście
innym zupełnie problemem są
hałasy, zapachy, wyziewy i inne
immisje, docierające z sąsiedniej
nieruchomości, która stanowi
cudzą własność. I tak stosowanie
do tego art. 144 kodeksu cywilnego stanowi, że „Właściciel
nieruchomości powinien przy
w y kon y wa n i u s we go p rawa
powstrzymywać się od działań,
które by zakłócały korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych”.

W takiej sytuacji można żądać
od właściciela sąsiedniej nieruchomości, ażeby powstrzymał
się od wszelkich działań, które
by zakłócały korzystanie z nieHałasowanie po godzinie 22.00
ruchomości sąsiednich. Chodzi
stanowi wykroczenie. Zazwyczaj
o obowiązek powstrzymania się
jednak w takich sytuacjach winie tylko od działań, które wpłyzyta policji kończy się zwykłym
wają negatywnie na sąsiednią
pouczeniem. Jeśli jednak hałaśliwi
nieruchomość i znajdujące się na
sąsiedzi nie zaprzestaną naruszania
niej rzeczy, ale także od działań,
spokoju innych, powtórna wizyta
które ujemnie oddziaływają na
policji może już zakończyć się wystawieniem mandatu. W przypad- Nie wszyscy jednak wiedzą, że osoby przebywające w obrębie
ku odmowy jego przyjęcia sprawa istnieją odpowiednie regulacje tej nieruchomości. W oparciu
o cytowany artykuł można np.
domagać się wyciszenia
bądź zamknięcia dyskoteki
PRZYKŁAD ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
zlokalizowanej przy osiedlu
mieszkalnym, w pobliżu
szpitala, itp. Można też żądać
Miejscowość, dnia …………….
np. likwidacji dymiącego
komina położonego w miejKowalska Janina
scowości wypoczynkowej.
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03-121 Kowalewice
Prokuratura Rejonowa
w Kowalewicach
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o ściganie
Informuję o podejrzeniu popełnienia przez Adama Nowak zamieszkałego w miejscowości
Nadarzyn, gmina Nadarzyn, przestępstwa (groźby karalnej - art. 190 § 1 k.k.) i na podstawie art.
303 k.p.k. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.
Jednocześnie, zgodnie z art. 12 § 1 k.p.k. i 190 § 2 k.k., wnoszę o ściganie Adama Nowaka
o w/w przestępstwo jakiego dopuścił się on na moją szkodę.
Uzasadnienie
Jestem mieszkanką miejscowości Kowalewice, gmina Kowalewice. Dom jednorodzinny w
którym zamieszkuję w części zajmuje Adam Nowak mój cioteczny brat.

Jest to osoba

nadużywająca alkoholu. Jest on bardzo agresywny i niebezpieczny. Ubliża i zastrasza całą
rodzinę. W stanie upojenia alkoholowego może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu całej rodziny.
W mieszkaniu p. Nowaka bardzo często odbywają się libacje alkoholowe. Głośne rozmowy,
śpiewy i hałasy jakie dobiegają wówczas zza ściany nie pozwalają mi zasnąć. Wielokrotnie też
zdarzało się, że goście p. Nowaka zanieczyszczali klatkę schodową i inne pomieszczenia
przynależne.
W tej sytuacji kilka razy próbowałam rozmawiać i stanowczo prosić o poszanowanie
mojego spokoju. W odpowiedzi p. Nowak wygrażał mi się, kilka razy uzbrojony w nóż albo
siekierę straszył, że mnie zabije. Zaczęłam obawiać się tych gróźb, tym bardziej, że wiem jak
gwałtownym i nieobliczalnym człowiekiem bywa pod wpływem alkoholu.
Wobec powyższego wnoszę o ściganie Adama Nowaka za groźby jakie kierował pod moim
adresem i proszę o przeprowadzenie w niniejszej sprawie postępowania karnego.
Z poważaniem

Warto też wiedzieć, że jeżeli w związku z immisjami
docierającymi z sąsiedniej
nieruchomości ponieśliśmy
szkodę, możemy żądać jej
naprawienia, czyli domagać
się stosownego odszkodowania. W każdym z opisanych tu przypadków dobrze
jest zadbać np. o świadków
takich zdarzeń, którymi
mogą być inny właściciel
sąsiadujący z feralną nieruchomością. Przezorność
w tym względzie może
pomóc nam w ewentualnym późniejszym procesie
sądowym.
Pamiętać należy, iż można
żądać zakazania immisji nie
tylko tych, które już zakłócają korzystanie z sąsiedniej
nieruchomości, ale także
zaniechania takich przygotowań, które dopiero po
zrealizowaniu odpowiednich
robót mogłyby powodować
takie zakłócenia.
Marek Rączka

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 rozwiązaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze
do przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych, o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.
Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osamotnienia, 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!
R
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Dom Ciepła ruszy we wrześniu
O Domu Ciepła w Nasielsku
po raz pierwszy usłyszeliśmy
jesienią 2006 r. W Warszawie
podczas koncertu z okazji Dnia
Kotana zebrano na ten cel 183
tys. zł. Od tego czasu trwały
przygotowania do otwarcia
placówki.

Sukces MOPS
w Nasielsku
należy do Zarządu jednostki.

szkolnym – mówi Anna Kossak ze
Stowarzyszenia Monar. - Dzieci będą
się tam uczyć, bawić i odrabiać lekcje. Najbardziej potrzebujące dzieci
z Nasielska będą miały zapewnioną
opiekę lekarską i stomatologiczną. Monar planuje również zakup
podręczników, sprzętu sportowego
i komputerowego.

- Chcielibyśmy, aby Dom Ciepła
zaczął działać z nowym rokiem

W placówce pracować będą specjaliści.
Poprowadzą zajęcia profilaktyczne, za-

Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS. Zrzesza
instytucje i organizacje zajmujące się pomocą społeczną w województwie mazowieckim. Jest jednostką konsultacyjno-samokształceniową. Zajmuje się podnoszeniem sprawności funkcjonowania pomocy
społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku należy
do organizacji od 2 lat.

Pracownia dokumentacji
dziejów naszego regionu
K

Nasielska biblioteka otrzymała na ten cel dofinansowanie
w wysokości 3 620 zł w ramach
konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego przez Stowarzyszenie
Europa i My i Akademię Rozwoju
Filantropii. Środki te wykorzystano między innymi na wykonanie
tablic informacyjnych i zakup
aparatu fotograficznego. W prasie
ukazywały się ogłoszenia o zbiorach materiałów archiwalnych do-

fot. M. Stamirowski

amy swojego człowieka w Zarządzie MazowiecM
kiego Forum Pomocy Społecznej. Anna Brzezińska, dyrektor MOPS w Nasielsku od 14 marca 2007 r.

Znaleziono odpowiedni lokal dla
tego typu działalności. Dom Ciepła będzie mieścił się w budynku
przy ul. Młynarskiej w Nasielsku.
Budynek ma już swoje lata i niestety nie jest w najlepszym stanie. Dlatego, aby dzieci mogły
z niego korzystać niezbędny
jest generalny remont. Trzeba
wygładzić i pomalować ściany,
wymienić podłogi i stolarkę okienną,
wyremontować sanitariaty. Pieniądze
zebrane w październiku ubiegłego
roku mogą nie wystarczyć na remont
i wynagrodzenia pracowników. Monar
poszukuje więc firm, które pomogą
przystosować i wyposażyć Dom
Ciepła w Nasielsku.

ażdy, kto interesuje
się historią Nasielska może skorzystać ze
zbiorów Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej. Od
czerwca ubiegłego roku
działa tam „Pracownia
dokumentacji dziejów
miasta i regionu”.
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tyczących Ziemi Nasielskiej. Apel
do mieszkańców nie spotkał się
jednak z dużym odzewem. Odpowiedziało na niego zaledwie
kilka osób.

Obecnie w Pracowni znajdują się
cenne zbiory z zakresu wiedzy
historycznej o naszym regionie.
Na miejscu można skorzystać
między innymi z opracowań:
„ Szkice z dziejów Nasielska
i dawnej Ziemi Zakroczymskiej”,
„Nasielsk jako ważny Ośrodek
życia społeczno-gospodarczego na Mazowszu Północnym”,
„Życie społeczno-gospodarcze
Nasielska w latach 1815- 1864”.
Do dyspozycji zainteresowanych
są również mapy, plany Nasielska
i okolic, fotografie, biogramy
mieszkańców Ziemi
Nasielskiej, oryginalne
dokumenty niemieckie
i wiele innych. Dzięki
kont a k t o m b i b l i o t ek i
z Żydowskim Instytutem
Historycznym w zbiorach
Pracowni dokumentacji
dziejów miasta i regionu
już wkrótce znajdą się
materiały dotyczące Żydów w Nasielsku.
P ra c ow n i a d z i a ł a j ą c a
w nasielskiej bibliotece
stanowi cenne źródło
informacji dla mieszkańców Nasielska i okolic.
K.Z.

pobiegające niekorzystnym zjawiskom
wśród dzieci młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne adresowane do dzieci
w okresie dorastania oraz edukacyjne,
dzięki którym dzieci będą rozwijać
swoje zdolności i zainteresowania.
Dom Ciepła to także nowe miejsca
pracy. Osoby z Nasielska i okolic przygotowane do pracy z dziećmi będą
mogły znaleźć w nim zatrudnienie.
K.Z.

Jak mówi Anna Brzezińska, wymiana doświadczeń miedzy członkami
Forum pomaga w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Spotkania,
szkolenia, dyskusje problemowe i współpraca z innymi organizacjami
zajmującymi się problematyką pomocy społecznej sprzyjają zwiększeniu efektywności rozwiązywania problemów.
MOPS w Nasielsku, wykorzystując własne zasoby i możliwości zaspokaja potrzeby mieszkańców naszej gminy. Obecność Anny Brzezińskiej
w Zarządzie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej z pewnością
pomoże pracownikom Ośrodka w znajdowaniu lepszych rozwiązań
dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych.
K.Z.

Kiedy dzwonię po straż pożarną?
27 lutego 2007 roku w Zespole
Ekonomiczno – Administracyjnym
Szkół i Przedszkoli w Nasielsku odbyły
się eliminacje gminne IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Kiedy dzwonię po straż pożarną?” przygotowane przez Komitet
Organizacyjny w składzie: Barbara
Sakowska, Zbigniew Zarański, Maria
Kowalska, Stanisław Roman Tyc.

W grupie II przyznano:

Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

I miejsce - Borzyński Marcin
SP Popowo Borowe
II miejsce - Juzepczuk Dawid

Prace nagrodzone zostały przesłane do
kolejnego etapu na szczeblu powiatu.

SP Nasielsk
II miejsce - Osiński Marek		
SP Popowo Borowe
III miejsce - Krasiński Tomasz
SP Popowo Borowe
III miejsce - Basiewicz Klaudia
SP Nasielsk
wyróżnienia: SP w Popowie Borowym: Majstrenko Radosław, Bednarski Mateusz, Duszyńska Joanna,
Turek Rafał, Laskowska Ewelina,
Wasiak Justyna, Wilska Ewa,
SP Nasielsk:Dłutowska Karolina, Zielińska Julita, Wiktorowicz Justyna
W grupie III przyznano:

7 marca 2007r. uczniom, których
prace zostały nagrodzone i wyróżnione wręczono nagrody i dyplomy.
Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy za udział w konkursie
plastycznym.

Komisja Konkursowa w składzie:
Bożena Chrzanowska, Joanna Cholińska, Zofia Wypniewska dokonała
na szczeblu gminnym oceny prac
konkursowych. Przy ocenie prac
brano pod uwagę technikę, pomysłowość, samodzielność wykonania
prac i estetykę.
Łącznie w konkursie brało udział 81
dzieci w trzech grupach wiekowych.
W grupie I przyznano:
I miejsce - Osiński Mateusz 		
SP Popowo Borowe
II miejsce - Borzyńska Katarzyna
SP Popowo Borowe
III miejsce - Morawska Justyna
SP Popowo Borowe
III miejsce - Janecka Julia		
SP Popowo Borowe
III miejsce - Giszczak Martyna
SP Dębinki
wyróżnienia: SP Dębinki: Giszczak
Patrycja,
SP Popowo Borowe: Matusiak Sławomir, Robak Kacper, Turek Judyta,
Szymańska Martyna, Białorucki
Patryk, Żołnierzak Dominika,
SP Nasielsk: Basiewicz Konrad, Karolak Kamil, Wilk Weronika, Ostrowski
Bartłomiej, Gogolewski Krystian,
Duchnowski Damian.

I miejsce - Wnukowska Luiza
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
II miejsce - Stelmach Paulina
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
III miejsce - Krynicka Hanna

Nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane zostały przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku.
Dyplomy zostały zakupione przez
pracowników Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Nasielsku.
Składam serdeczne podziękowania
organizatorom, opiekunom i uczestnikom konkursu plastycznego. Życzę
dalszych sukcesów.
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
Barbara Sakowska
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BUTELKA CZERWONEGO RUMU
P

ropozycją Nasielskiego
Ośrodka Kultury na 16.
marca br. był koncert zespołów Redrum i Butelka.

Po c z ą t k i R e d r u m ( w w w. re drum.band.pl) sięgają 2001 roku,
kiedy to zespół stawiał pierwsze
kroki muzyczne w Zelowie koło
Łodzi. W 2002 roku ukształtował się
obecny skład zespołu (min. dołączył
basista Acid z Łasku) i do dnia dzisiejszego Redrum występuje w składzie:
Paweł „Kryształ” Kryściński - wokal,
Dariusz „Dither” Olejnik - gitara, Piotr
„Symeon” Wieczorek - gitara, Przemysław „PrzemAs” Dębski – perkusja i Jacek „Acid” Kowalczyk - bas.
Początkowo zespół występował na
małych, lokalnych koncertach,
pierwszy przełom nastąpił jesienią
2003 roku, kiedy zaproszono
Redrum na koncert urodzinowy
Proletaryatu. Potem było już tylko
lepiej. Koncerty i liczne przeglądy
muzyczne, na których zespół zostaje
laureatem to m.in. „Rockowe Ogródki” w Płocku, „Złote Struny” w Piotrkowie Trybunalskim, Przegląd „ATA”
we Wrocławiu i Dęblinie. Wiosną
2004 Redrum występuje w łódzkiej
Progresji razem z grupą Coma. Warto wspomnieć, że uwagę członków
Comy przyciągnął „Koziołek Matołek”, który i w Nasielsku wprowadził
spory zamęt pod sceną. Do ważnych
koncertów należy zaliczyć również
występy przed Katem i Hunterem.
Naturalnym pomysłem było nagranie płyty demo w profesjonalnych
warunkach. Tak oto w małkowskim
Sosna Studio powstawały studyjne wersje utworów Redrum. Po

pierwszej sesji postanowiono nie
wydawać jeszcze płyty, gdyż były
już pomysły na nagranie kolejnych
kompozycji. W ten sposób płyta
demo powstawała w trzech etapach
w latach 2003-2006. Na nasielskim
koncercie Redrum zagrał większość
kawałków ze wspomnianej demówki. Usłyszeliśmy piętnaście
numerów, były to m.in.: „Kłamca”,
„Pierwsze krople deszczu”, „Rzeka
łez”, „Wisielec”, czy wspomniany
wcześniej „Koziołek Matołek”. Pod
koniec występu zabrzmiały znane
covery grup Rage Against The Machine, System Of A Down i Slipknot.
Właściwie dopiero wtedy publiczność pokazała na co ją stać, zespół
był wyraźnie zaskoczony tym, że ci
ludzie grzejący wcześniej siedzenia
potrafią tak się bawić! Z opinii Redrum wynika, że nie spodziewali
się niczego wielkiego po miejscu
,w którym grali pierwszy raz. Myślę
jednak, że jeśli Redrum wystąpią
u nas w przyszłości, będą oczekiwali
czegoś więcej. W końcu już wiedzą,
że jednak umiemy poszaleć.

Po krótkiej przerwie na scenie
pojawiła się toruńska Butelka
(www.mfk.torun.pl/butelka). Był to ich
drugi koncert w Nasielsku(pierwszy
w maju 2006 – przyp. M.P.) i myślę,
że pomimo małej liczby ludzi można go zaliczyć do udanych. Butelka
(McButelka – wokal, klawisze; inż. MBL
– gitary, wokal; KOT – bas, wokal; Kviatol – perkusja) zaistniała na toruńskiej
scenie kilka lat temu, można by rzec,
że jest swego rodzaju odpowiedzią
na działalność „Ojca Dyrektora” i jemu podobnych osobników. Zespół

„Com uczynił…?”

9 marca 2007 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury
odbył się spektakl słownomuzyczny poświęcony życiu
i twórczości Bolesława Leśmiana. Przedstawienie pt.
„Com uczynił…?” obejrzeli
gimnazjaliści z Nasielska,
Cieksyna i Starych Pieścirogów oraz uczniowie nasielskich szkół średnich.

Program przygotowali: Wojtek Gęsicki
– bard, poeta, kompozytor, Marek
Janusz Piotrowski – archeolog, artysta
estradowy, tekściarz oraz Jacek Goryński
– instruktor teatralny, poeta.
Spektakl powstał w 130 rocznicę urodzin Leśmiana. Wojtek Gęsicki, który
wielokrotnie gościł w Nasielsku ze
swoimi programami autorskimi, wpadł
na pomysł uczczenia pamięci wielkiego poety. Wcześniej
pracował z J. Goryńskim i M. J.

Piotrkowskim przy tworzeniu audycji
radiowych dla KRC Ciechanów
i Radia dla Ciebie. Wspólnie wybrali
wiersze, Marek napisał słowo wiążące,
Jacek przygotował recytację, a Wojtek
skomponował muzykę.

W repertuarze pojawiły się m.in. wiersze
„Wspomnienie”, „Świdryga i Midryga”,
„Dziewczyna”, „Przemiany” oraz
opowieści o poecie, których nie ma
w szkolnych opracowaniach. Wszystko to okraszone muzyką i śpiewem
stworzyło niezapomniany spektakl.
Publiczność miała możliwość poznania
wybitnego poety z innej strony.
- Uczniowie boją się Leśmiana. Chcieliśmy pokazać, że można go zaśpiewać. Wtedy staje się bardziej dostępny
i interesujący. Przy mądrej piosence
poetyckiej można się bawić, a nie
tylko płakać - mówią autorzy widowiska. Wojtek Gęsicki ma
już na swoim koncie
program poświęcony
K.I. Gałczyńskiemu.
Niewykluczone,
że wkrótce
zobaczymy go
na nasielskiej
scenie ze spektaklem o Stefanie
Żeromskim.
K.Z.

Zespół Butelka

zwraca na siebie uwagę prześmiewczymi tekstami, w których wyszydza
zakłamanie i pseudoreligijność. Warto
dodać, że teledyski zespołu Butelka
zostały dostrzeżone na kilku festiwalach w Polsce – „Liga Polskich Rodzin” wygrała krakowski „Orange Film
Festiwal 2005”, natomiast „Radio dla
Polaków” nominowano do Festiwalu
„Offensiva 2004” we Wrocławiu.
Do ważniejszych koncertów Butelki
należy zaliczyć występy z Katem,
TSA, Hunterem czy Chylińską, choć
myślę, że takie wydarzenie jak koncert na dachu jednego z budynków
toruńskiej starówki też było warte
uwagi. Koncerty Butelki to starannie
przygotowanie spektakle z dymem,

fot. M. Stamirowski

rekwizytami, efektami świetlnymi oraz
potężną dawka energetycznej muzyki płynącej ze sceny. Tak było również
w Nasielsku, trzeba przyznać, że zespół
dba o oprawę swojego „szoł” i publiczność chyba to doceniła. Usłyszeliśmy
jedenaście autorskich utworów, m.in.
„Co wy wiecie...”, „Liga Polskich
Rodzin”, „Dekoder TV Trwam” oraz
jeden cover, pt. „Armia” należący do
repertuaru Rejestracji, starej toruńskiej
kapeli punkowej. Nawet przy tej niewielkiej frekwencji pod sceną zrobiło
się tłoczno i na koniec nie obeszło się
bez bisów. Występy obu zespołów
były bardzo żywiołowe i energetyczne,
jedynym mankamentem piątkowego
koncertu była mała liczba ludzi, ale to

już chyba taka specyfika nasielskiej
publiczności. Najwyraźniej sprawdza
się tu stare powiedzonko, że najbardziej
lubimy piosenki, które znamy.
Jeśli receptą na publiczność są
lokalne, dobrze znane zespoły
lub wykonawcy bazujący na coverach, zapraszam wszystkich na
kwietniowy koncert „Grunge Party”. W repertuarze takich bandów
jak Nirvana, Alice In Chains, czy
Pearl Jam wystąpią ludzie związani
z nasielską sceną muzyczną, czyli
coś co lubicie do kwadratu! Znane
kawałki, znani Wam ludzie, obecność obowiązkowa!
Martyna Pielecka

„Jutro jest… wtedy pochylisz się nad sobą”
Przechodząc obok kina Niwa przeczytałam ogłoszenie:

Koncert
Jarek Walk
„Jutro jest…
wtedy pochylisz się nad sobą”
Pomyślałam, że może warto się
wybrać, w końcu nie często goszczą u nas ci „wielcy sławni” z „dużego świata”. To, co zobaczyłam
i usłyszałam na długo, a nawet
mogę się pokusić o stwierdzenie, na zawsze pozostanie w mej
pamięci.
22 luty 2007 r. godz. 18.00, kino
Niwa, kameralny nastrój, półmrok,
na scenie jeden artysta, na widowni
zajętych kilka pierwszych rzędów.
W takim właśnie klimacie odbyło
się to wspaniałe, pobudzające do
refleksji spotkanie. Jeszcze nigdy
żaden film, sztuka, koncert nie
wzbudziły we mnie tylu emocji,
przemyśleń.
Była to lekcja miłości, dobroci,
wrażliwości na ludzką krzywdę,
tolerancji, pokory, wytrwałości,
a przede wszystkim wiary w Boga
i zaufania do człowieka. Wszystko
to przekazane w sposób szczery,

bezpośredni, był to rodzaj spowiedzi kogoś, kto wiele w życiu
przeżył, wiele doświadczył, kogoś,
wydawać by się mogło przegranego, zagubionego, który w porę
zrozumiał, że rodzina i wiara są
w życiu najważniejsze.
Była to też wartościowa lekcja dla
ludzi młodych i ich rodziców, aby
w ich domach nie gościła „zima”,
by stworzyli ciepłe, pełne miłości
„gniazda”, a wtedy wszystkie inne problemy rozwiążą się wspólnie. Nie trzeba
b ę d z i e s z u k a ć rat u n k u
w „białym proszku”, alkoholu, „innych śmieciach”,
fałszywych ludziach.
Ty m w ł a ś n i e p r z e m y ś l e n i o m t o wa r z y s z y ł a
nastrojowa muzyka byłego wokalisty zespołu
Oddział Zamknięty, który
swą skromnością, pokorą,
otwartością i ciepłem potrafił wzbudzić wiele pozytywnych „wibracji” i zjednać sobie wielu słuchaczy.
Po wystąpieniu można było
przeprowadzić swobodną
rozmowę (wydawać by się
mogło z przyjacielem od

lat). Coś niesamowitego, poruszającego ludzkie serca.
I to właśnie zdarzyło się na deskach Nasielskiego Ośrodka Kultury. Chwała wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tak
wzruszającego i wartościowego
spotkania, a Jarkowi za to, co robi,
(bo jest w tym świetny).
A.Ł.
fot. M. Stamirowski
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Wreszcie będzie porządek

Bonsai

Parkometry
w Nasielsku

Chińskie wzorce
To żmudna praca trwająca dziesiątki lat. Niewielu
ma cierpliwość, efekt wychodzi tylko nielicznym.
W Nasielsku się udało.
Sukces jest tym większy,
że osiągnięto go nie w warunkach szklarniowych,
ale pod gołym niebem.

To, co działo się w ostatnich latach w Nasielsku
można określić jednym
słowem – koszmar. Miasto się rozwija, staje się
lokalnym centrum handlowo-biznesowym. Zjeżdżają
tu zarówno mieszkańcy
okolic, jak i z przybysze
z najodleglejszych zakątków kraju. Tysiące samochodów przetaczają się
dziennie przez centrum
miasta, w dni targowe
tworzą się nawet korki.
Gdyby jednak chodziło
o przejazd przez miasto,
to pół biedy. Najgorsze
w tym wszystkim jest jednak to, że większość z tych
samochodów zostaje na
kilkadziesiąt minut albo
nawet kilka godzin w Nasielsku.

Pracownicy Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku opanowali sztukę bonsai do
perfekcji. Lata pracy robią swoje!
Przecudowne kompozycje – istne
dzieła sztuki - można podziwiać
niemal na każdym kroku, spacerując głównymi ulicami miasta. Zwykłe
drzewa, m.in. klony jesionolistne, lipy,
wyglądają jak stwory z bajki. Jednym
przypominają buławy marszałkowskie, drugim maczugi. Ale są i tacy,
którzy dopatrują się w nich piękna
cerkiewnych kopuł. Ciekawe, co
ukaże się naszym oczom po tym
sezonie, bowiem artyści z ZGKiM
właśnie skończyli kolejne „rzeźbienie”.
Koniec jednak żartów.
Taki ohydny widok pokaleczonych
drzew, obrośniętych kalusem woła
o pomstę do nieba! Oczywiście
zabiegi pseudo pielęgnacyjne mają
swoje uzasadnienie. Miejskie drzewa pozostawione same sobie, bez
przecinki, rozrosłyby się do monstrualnych rozmiarów, zasłaniając
przy okazji widoczność wszystkim
– kierowcom, przechodniom,
mieszkańcom pobliskich domów.
Jednym słowem powstałaby dżungla.
A tak mamy tylko kikuty.
Warto jednak sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Jaki jest koszt corocznej pielęgnacji tych trzepaków? Nawet
bogatych miast nie stać na takie, pożal
się Boże, zabiegi pielęgnacyjne. Nikt rozsądny
nie sadzi już byle czego
tylko po to, żeby rosło
i żeby „plan nasadzeń”
był wykonany. Postęp
w hodowli roślin poszedł
daleko. Na rynku już od
dawna są dostępne tanie,
piękne małe drzewka,
które nie tylko mogą
być niekwestionowaną
ozdobą naszych chodników i parków, ale również nie będą wymagały
jakiejkolwiek kosztownej
opieki.
Póki co, w Nasielsku
mamy najprawdziwsze dendrologiczne
muzeum brzydoty.
Najwyższy już chyba czas pomyśleć
o botanicznych
zmianach.
Dla dociekliwych kilka encyklopedycznych wyjaśnień.

9

REPORTAŻ

Kalus to wybujała tkanka miękiszowa powstająca na zranionej
powierzchni gałęzi drzew.
Bonsai, z japońskiego, to drzewa oraz
krzewy, hodowane w specjalnych
pojemnikach, tak, aby pozostawały
w zminiaturyzowanej formie. Efekt
ten jest uzyskiwany dodatkowo poprzez specyficzne przycinanie oraz
pielęgnację.
Sztuka hodowania bonsai pochodzi

fot. D. Panasiuk

z Chin. Najwcześniejsze rysunki
bonsai pochodzą ze skryptów
z 1309 roku. Sztuka bonsai zanikła
w Chinach, podczas gdy w Japonii
osiągnęła doskonałość.

Ludzie przyjeżdżają na zakupy,
załatwić sprawy w urzędach, odwiedzić znajomych. Nasielsk słynie
z gościnności dla przyjezdnych,
ale co z tego, jeżeli goście nie mają
gdzie zaparkować samochodu, albo
stawiają auto, gdzie popadnie – nie
zważając przy tym na ograniczenia
i przepisy o ruchu drogowym.
Władze miasta już od dawna zastanawiały się nad rozwiązaniem tego
„ruchliwego” problemu. Rajcowie

Na początku opłaty nie będą wysokie: 50 groszy za pierwsze pół
godziny, półtora złotego za godzinę i o złotówkę więcej za każdych
kolejnych 60 minut. Opłaty będą
obowiązywały od godziny 8.00
do 16.00. Kierowcy będą zwolnieni z „placowego” w soboty, niedziele i dni świąteczne. W związku
ze specyfiką miasta, za postój będą
musieli również płacić właściciele
furmanek i ciągników. Dla rolników
nie przewidziano żadnych ulg.
Po wrzuceniu monet do parkometru,
urządzenie wyda nam kwitek, który
trzeba będzie położyć w samochodzie – najlepiej tuż za szybą, aby był
widoczny dla kontrolerów. Niestety,
nie udało się nam dowiedzieć, gdzie
będą umieszczać dowód opłaty właściciele wozów konnych.
Wczoraj, przy ulicy Rynek, odbyła się próba nowego urządzenia.
Jak twierdzą pracownicy Urzędu
Miejskiego wszystko przebiegło
pomyślnie. Parkometr działał
bez problemów. Przez 8 godzin
w szkatułce parkometru uzbierało
się ponad 570 złotych. Nie wszyscy
jednak płacili.
Parkujący na gapę mieli jeszcze szczęście, nie posypały się kary, a jedynie
słowne upomnienia. Jednak już za kilka
dni nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

W przeszłości sztuką tą zajmowali
się ludzie wysoko urodzeni - arystokraci, osoby duchowne, jednak
od wieku siedemnastego bonsai
zaczęli parać się zwykli ludzie. Wyhodowanie doskonałej formy bonsai to rezultat wieloletniej
pielęgnacji, niekiedy kilku
pokoleń ogrodników.
Do hodowli wybiera się
gatunki drzew i krzewów
o zdrewniałych pędach.
Najbardziej cenione są
bonsai z drzew długowiecznych, jak dęby, sosny, cisy, świerki, jałowce.
Najmniej natomiast ceni
się krótko żyjące gatunki
roślin, jak np. topola.
Drzewko bonsai nigdy nie
jest „skończone” - jest
ono żywą rośliną, wymagającą stałej pielęgnacji,
polegającej nie tylko na
podlewaniu i nawożeniu,
lecz również na dbaniu
o skarłowaciały kształt
rośliny poprzez używanie
technik mechanicznych.
Drzewko jest więc przycinane, pędy uszczykiwane,
a gałęzie owijane drutem,
by zachowały nadany im
kształt.
dar

miejscy wraz z burmistrzem doszli
do jednego rozsądnego wniosku: tu
nie pomogą żadne zakazy i nakazy,
należy postawić parkometry. Jak uradzili, tak też i zrobili. I czy to się komuś
podoba czy nie, przy poboczach
nasielskich ulic stanie od 1 kwietnia
tego roku 16 niebieskich urządzeń, na
wzór tych, które kierowcy dobrze już
znają z Warszawy. Od tego też dnia na
ulicach miasta pojawi się Straż Miejska,
która nie tylko będzie dbać o porządek
w mieście, ale również będzie sprawdzać czy samochody mają opłacony
postój.

Zapytaliśmy mieszkańców Nasielska,
co sądzą o nowym pomyśle władz.
Opinie były podzielone. Jedni są
jak najbardziej za, mówią wreszcie
będzie porządek w mieście. Drudzy
podchodzą do sprawy – mówiąc
delikatnie – bardzo sceptycznie:
a po cholerę to g…., nic tylko patrzą,
jak człowieka oskubać.
Cóż, jeszcze się taki nie narodził,
który by wszystkim dogodził.
Nam się pomysł podoba.
dar
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Kierunek z przyszłością - technologie energetyki odnawialnej

Brakuje specjalistów od energetyki odnawialnej

Nowoczesną specjalność, po której
absolwenci będą mieli duże szanse
na zatrudnienie, uruchomi w tym
roku Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego. Technologie energetyki
odnawialnej na Wydziale Inżynierii
Produkcji będą mogli studiować
kandydaci, którzy zostaną przyjęci
na kierunek Technika rolnicza i leśna.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii to priorytet w strategii rozwoju kraju. Wynika to z nałożonych na
Polskę przez UE zobowiązań. Do
2010 r. Polska musi pokryć zapotrzebowanie na energię w 7,5%
energią ze źródeł odnawialnych,
a w przypadku samej energii elektrycznej nawet w 9%. Niestety brakuje specjalistów. Co więcej, mimo że
ustawowym obowiązkiem gmin jest
planowanie i bilansowanie własnych
potrzeb energetycznych, tylko niewielka ich liczba ma opracowane plany. Powód? Brak specjalistów, którzy
mogliby taki system wdrożyć.
Technologie energetyki odnawialnej
to nie tylko wykorzystanie energii
promieniowania słonecznego,
siły wiatru, energii geotermalnej,
ale także produkcja nośników
energetycznych, od uprawy roślin
energetycznych poprzez zbiór do
technologii spalania. Ta technologia
to możliwość aktywizacji lokalnego

SPORT

r y n k u p ra c y.
Wzrasta bowiem
zapotrzebowanie na finalne
produkty, czyli
nośniki energii,
np. biopaliwa,
pelety, ale również kotły na
biomasę, piece do spalania także
oleju rzepakowego itd. Energetyka
odnawialna ma znaczenie przede
wszystkim dla obszarów wiejskich,
słabo dotąd zabezpieczonych
w media energetyczne.
Naukowcy z SGGW dostrzegli
konieczność kształcenia w tej dziedzinie, uruchamiając na Wydziale
Inżynierii Produkcji specjalność
technologie energetyki odnawialnej.
Studenci będą uczyć się między innymi: uprawy roślin energetycznych,
technologii uprawy i zbioru biomasy,
produkcji i wykorzystania biopaliw,
wykorzystania pomp ciepła, słonecznych instalacji grzewczych,
energetyki wiatrowej i małej energetyki wodnej.
Absolwenci tej specjalności znajdą
pracę w samorządach lokalnych,
w przedsiębiorstwach energetycznych, a także będą mogli rozpocząć
własną działalność gospodarczą jako
producenci biopaliw, biomasy i ener-

SPORT

SPORT

Liceum Ogólnokształcące
Im. Jarosława Iwaszkiewicza
05-190 Nasielsk
ul. Starzyńskiego 10
www.lonasielsk.exh.pl
e-mail: lonasielsk@o2.pl

gii elektrycznej.
Przykładem wykorzystania
energetyki odnawialnej
w praktyce może być
zrealizowany przez specjalistów z SGGW w Regionalnym Centrum Edukacji
Ekologicznej w Budach
Grabskich, system zasilania
tamtejszego hotelu.
Szczegółowych informacji
na temat nowej specjalności w SGGW oraz energetyki odnawialnej udziela prof.
dr hab. Andrzej Chocholski,
dziekan Wydziału Inżynierii
Produkcji SGGW, tel. 022
593 45 01; 593 46 00 lub
tel. kom. 604 332 235.
Dodatkowe informacje
można znaleźć także na
stronie internetowej: http:/
/wip.sggw.pl/default.aspx
Krzysztof Szwejk

SPORT
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Mistrzostwa Mazowsza Żaków
W sobotę 10 marca w nasielskiej hali
sportowej odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym w kategorii żaków (chłopcy
i dziewczęta). Organizatorem Mistrzostw był Mazowiecki Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego, Nasielski
Ośrodek Tenisowy i hala sportowa.

cyjnych. Ogółem wystartowało 32
chłopców i 19 dziewcząt. Wśród
nich, był również reprezentant naszej gminy Damian Kancerek, uczeń
czwartej klasy Szkoły Podstawowej
w Cieksynie, który otrzymał piękny
puchar ufundowany przez Burmistrz
Nasielska.

Żacy, to najmłodsza kategoria wiekowa, która jest objęta patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Od
tej kategorii zaczynali swoją karierę
byli i obecni reprezentanci Polski. W tej kategorii przed laty
do ścisłej krajowej czołówki
należeli zawodnicy z naszej
gminy: Edyta Danisiewicz,
Marek Stamirowski, Klaudia
Szadkowska, Paweł Sokolnicki
i Krzysztof Stamirowski, którzy
potem, zdobywali medale na
Mistrzostwach Polski w starszych kategoriach wiekowych.
Wysokie miejsce wśród żaków
w województwie zajmował
również Mateusz Niedzielski,
który obecnie reprezentuje
ATS Warszawa i zadebiutował
już w meczu ekstraklasy tenisa stołowego i jest czołowym
juniorem na Mazowszu.

Zdaniem obserwatorów i trenerów,
nasielskie mistrzostwa stały na wysokim poziomie organizacyjnym
i sportowym. MOZTS potraktował

W nasielskim turnieju wzięli udział
najlepsi zawodnicy województwa
mazowieckiego, wyłonieni w drodze
wcześniejszych eliminacji, z trzech
wojewódzkich turniejów kwalifika-

05-190 Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10, (023) 691 23 13, NIP: 568-12-74-705
www.lonasielsk.exh.pl
e-mail: lonasielsk@o2.pl
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Do poziomu organizatorów dostroili się zawodnicy, pokazując tenis na
dość wysokim poziomie.

Pojedynki były bardzo zacięte i wyrównane, a ostateczne zwycięstwa
odnieśli faworyci, którzy obecnie należą do ścisłej krajowej czołówki. Najlepsi
zawodnicy i zawodniczki otrzymali
dyplomy, medale i puchary.
Wśród chłopców zwyciężył Patryk
Zatówka z Grodziska Maz. przed
Rafałem Piaseckim z Warszawy

Wyniki turnieju „piątego” 02.03.2007 r.
1.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki		
69 pkt. (54,76%)
2.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński			
68 pkt. (53,97%)
3.Marek Rębecki - Janusz Wydra				
68 pkt. (53,97%)
4.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński			
67 pkt. (53,17%)
5.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
		
63 pkt. (50,00%)
6.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński			
59 pkt. (46,82%)
7.Janusz Czyżewski - Marek Olbryś			
56 pkt. (44,44%)
8.Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski			
54 pkt. (42,86%)

Czołówka klasyfikacji po pięciu turniejach:
1. Janusz Wydra 						
2. Kazimierz Kowalski 					
3-4. Waldemar Gnatkowski			
Krzysztof Morawiecki 			
29 pkt.
5. Jacek Jeżółkowski					
6-8. Piotr Kowalski						
Grzegorz Nowiński					
Maciej Osiński						
9-10.Adam Banasiuk					
Janusz Czyżewski					

35 pkt.
31 pkt.
29 pkt.
26 pkt.
25 pkt.
25 pkt.
25 pkt.
23 pkt.
23 pkt.
PK

III WTK młodzików
je bardzo poważnie przysyłając
sędziów klasy międzynarodowej
i państwowej. Była też ekipa telewizyjna Warszawskiego Ośrodka
Telewizyjnego.

fot. M. Stamirowski

i Mateuszem Majszykiem ze Startu
Zamienie. Wśród dziewcząt tytuł
mistrzowski wywalczyła Lidia Durmaj
z UKS Sanniki przed Sylwią Szelkowską i Olą Lau obie z Płocka.
AS.

W sobotę, 17 marca br., w Płocku odbył się III wojewódzki turniej
klasyfikacyjny w kategorii młodzików, który był ostatnią eliminacją
do Mistrzostw Mazowsza w tej kategorii wiekowej. Wśród uczestników
turnieju było sześciu reprezentantów naszej gminy. Do Mistrzostw Mazowsza, które w kwietniu br. odbędą się w Nadarzynie zakwalifikował
się Adrian Żyła uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
AS.
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA KWIECIEŃ
W kwietniu pogoda zazwyczaj
bywa bardzo zmienna, raz bywa
zimowo, a za kilka dni bardzo ciepło.
Zazwyczaj spore ocieplenie zjawia
się w ostatniej dekadzie miesiąca
i wtedy kończymy liczne siewy
i nasadzenia. Wtedy też zaczyna być
zielono, kwitnie coraz więcej roślin,
słychać radosne świergoty ptaków.
W kwietniu zazwyczaj radujemy
się przypadającymi wtedy świętami
wielkanocnymi przypominającymi
nam, że Chrystus Zmartwychwstał,
zwyciężył śmierć i jest dla nas Drogą,
Prawdą i Życiem.
Jednocześnie kwiecień to okres
najbardziej intensywnych prac
w ogrodach i na polach. Rośliny
jednoroczne owocujące nad ziemią,
drzewka i krzewy, kwiaty jednoroczne, zboża, zioła najlepiej siać i przesadzać jeszcze na początku miesiąca
do 9, szczególnie korzystny zgodnie z tradycją jest Wielki Tydzień.
Potem dobry czas będzie po 18.
Najbardziej korzystny czas siewu
i sadzenia roślin korzeniowych,
cebulowych, bylin m.in. marchwi,
buraków, cebuli będzie w Wielkim

Tygodniu w kwadrze korzenia, ale
dobra też jest kwadra liścia po 18.
Rośliny liściowe siać, rozsadzać najkorzystniej po 18. Bardzo korzystna
jest też kwadra korzenia w Wielkim
Tygodniu. Drzewa owocowe, krzewy
sadzić najlepiej w podobnych terminach, bardzo korzystny będzie Wielki
Tydzień. O ile liście nie rozwiną się
za to bardzo dobra będzie również
kwadra owocu na końcu miesiąca.
Zanim korzenie drzewek i sadzonek
trafią w glebę, wcześniej zamaczać je
w gęstej gnojówce z czystego końskiego nawozu i krowieńca. Dodatkiem może być deszczówka i glina.
Podane terminy też są odpowiednie
do sadzenia roślin jagodowych m.in.
truskawek, poziomek, jeżyn itp.

kim Tygodniu , później nieco mniej
korzystna będzie kwadra liścia.

Wszelkie prace uprawowe w ogrodach i na polu: orki, bronowanie,
spulchnianie, przekopywanie,
rozgarnianie kopczyków itp., także
niszczenie chwastów przeprowadzać
najlepiej przy ubywającym Księżycu
po 2 do 17, szczególnie w kwadrze
uprawy w dniach zakreskowanych
linią przerywaną. Nawozić kompostami, gnojówką też w tym czasie
w dniach zakreskowanych. Szkodniki niszczyć najlepiej w kwadrze
uprawy.
Gęsi, kaczki, kury najlepiej nasadzać
na ekologiczny wylęg piskląt 1 i po
24. Ubijać zwierzęta do 1 i po 17,
najlepiej 18 i 19, 22 i 23.

Cięcie i formowanie drzew, krzewów,
przyginanie gałęzi wykonywać najlepiej po Wielkanocy do 17, szczególnie w kwadrze uprawy.

Prace pielęgnacyjne w pasiekach
przeprowadzać od 2 do 17, zwłaszcza od 10 do 17. Dokarmiać intensywniej 1 i po 17.

Szczepić rośliny od 3 do 6. Dobry
czas do ukorzeniania sadzonek
m.in. porzeczek, agrestu i wielu
drzew owocowych m.in. forsycji,
bukszpanu przypada po pełni w Wiel-

Do wędkowania najlepsze dni od
4 do 8 i od 17 do 23.
Zbigniew Przybylak

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

DOMOWE KURACJE NATURALNE

PROGNOZA POGODY
NA KWIECIEŃ

Na apetyt i nadwagę

Kwiecień może być umiarkowanie
ciepły. W pierwszej połowie miesiąca więcej dni pogodnych, okresami
może być nawet dosyć sucho i nocami nadal chłodno. Druga połowa
bardziej wilgotna dżdżysta, zmienna.
Pogoda ładniejsza bardziej stabilna w
końcu miesiąca.
Początek kwietnia czyli Wielki
Tydzień powinien być dosyć
przyjemny ze sporą liczbą dni pogodnych. Jeśli pojawią się opady
nie powinny być duże. Podobny
O

G

Ł

typ pogody będzie utrzymywał się
też po Wielkanocy, ale wtedy może
tez pojawiać się kilka dni wietrznych
i wyraźnie chłodniejszych, zwłaszcza
nocami. Potem na przełomie drugiej i trzeciej dekady więcej chmur,
deszczów zmian. Lokalnie opady
mogą być spore, mogą przejść burze zwłaszcza na południu i zachodzie Polski. Stopniowo przybywa
dni słonecznych i suchych. Możliwe
okresowe wyraźne ocieplenie.

Nasiona gorczycy białej. Nasiona są
w zasadzie żółte i powszechnie stosuje się je jako przyprawę, medycyna
ludowa wykorzystywała w kuracjach
przy dolegliwościach żołądka w celu
pobudzenia jego czynności. Także
dla poprawy perystaltyki jelit, przy
zaparciach, niestrawnościach. Wtedy
pomagano sobie najczęściej maceratami. Zalać jedną łyżeczkę gorczycy
białej szklanką letniej wody. Odstawić
najlepiej na kilka godzin. Potem pić
2-3 razy dziennie w wymienionych
dolegliwościach.

Zbigniew Przybylak

Zbigniew Przybylak
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U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat – utracą
swoją ważność. Nastąpi to w dniu 31 grudnia 2007 roku. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.
NIE ZWLEKAJMY
DO

OSTATNIEJ

C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim wypełniony wniosek
oraz dołączyć do niego:

•
•
•
•
•
•
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Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa
miejsca urodzenia)
Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które wstąpiły w związek
małżeński (żonaty, zamężna, rozwiedziony/a, wdowiec/a)
Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
Dowód osobisty do wglądu.

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu,
gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

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 korzystne.
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 siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów 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 korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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Nasza z kartofli i z żyta!

ZA MIASTEM

tanowisko polskiego
S
rządu w sprawie mocnego trunku jest twarde

Polska broniła i nadal broni stanowiska, że nie poprze projektu rozporządzenia dotyczącego napojów
spirytusowych, o ile lista surowców
dozwolonych do produkcji wódki
nie zostanie zawężona do zbóż
i ziemniaków oraz melasy buraczanej. Taką zdecydowaną opinię,
przedstawiciele naszego kraju prezentują podczas debat prowadzonych w Brukseli.

Generalne podejście nie oznacza
zakończenia debaty Rady Ministrów
UE. Głosowanie ministrów jeszcze
się nie odbyło. Ministerstwo rolnictwa nadal prowadzi działania mające
na celu zrealizowanie stanowiska
Rządu RP.

W ubiegłym tygodniu, w Brukseli,
podczas posiedzenia Komitetu
Antydumpingowego i Antysubsydyjnego odbyło się głosowanie

Równolegle, w Parlamencie Europejskim toczy się debata w celu poszukiwania rozwiązania. Prezentowane są różne poglądy co tego rodzaju
debatach jest sytuacją normalną.

towane z naszym Parlamentem. Jest
powszechnie znane i cały czas obowiązuje we wszystkich działaniach
realizowanych przez Rząd Polski na
forum UE.

Rozporządzenie będzie przyjmowane w procedurze współdecydowania
Rady Ministrów UE i Parlamentu Europejskiego.

Ciekawe czy w brukselskich rozmowach dotyczących wódki biorą
również udział rodzimi bimbrownicy.
Wszak oni wiedzą najlepiej, z czego
się pędzi narodowy trunek!

Stanowisko Rządu RP zostało przyjęte w ubiegłym roku. Było skonsul-

WA

Przy wysokiej produkcji żywca, jaka
utrzymuje się w Polsce, wewnętrzny
popyt nie ma większego wpływu
na dochody rolników. Sprawy się
komplikują dopiero wtedy, kiedy
załamuje się eksport i musimy sami
zjeść to, co wyprodukujemy.
Właśnie teraz z tym problemem borykają się nasi rolnicy. Cena za żywiec
nie pokrywa kosztów produkcji. Na
szczęście apogeum kryzysu mają
już chyba za sobą, bo, jak mówią
eksperci, gorzej być nie może.
- Sytuacja nie jest już tragiczna,
ale bez rozwiązań systemowych

nie można mówić o rozwiązaniu
problemu rynku trzody chlewnej
– twierdzi Andrzej Lepper, szef
resortu rolnictwa. Podczas jednej
z ostatnich konferencji prasowych,
wicepremier zwrócił uwagę na kilka
kwestii dotyczących świńskiego problemu . Jedną z nich jest poszukiwanie nowych rynków zbytu i w tym
kontekście odniósł się do problemu
choroby Aujeszkyego. Podkreślił,
że bez wprowadzenia systemu,
który zagwarantuje, że Polska, a na
początek chociażby tylko poszczególne regiony nie będą uznane za
wolne od tej choroby, trudno mówić
o rozwoju eksportu. Minister rolnictwa poinformował także, że jest już
wstępny projekt wieloletniej umowy
kontraktacyjnej, a do końca miesiąca
przybierze ona ostateczny kształt.

Kolejnym zagadnieniem, które przedstawił, była sprawa systemu oceny
mięsa, który, według niego, powinien
być niezależny od przetwórców
i producentów. Oceną powinien się
zajmować niezależny podmiot, niezwiązany z żadną ze stron, podobnie,
jak ma to miejsce w innych krajach. Powołał się przy tym na dobre doświadczenia innych państw, jak chociażby

nad wprowadzeniem ostatecznych
środków antydumpingowych w imporcie truskawek mrożonych z Chin.
Większość krajów członkowskich UE
poparła wniosek w tej sprawie zgłoszony przez Komisję Europejską.
Sankcje wobec Chin będą polegać
na ustanowieniu minimalnej ceny
importowej. Import dokonywany

z tego kraju poniżej tej ceny będzie
podlegał, oprócz cła obecnie obowiązującego w/g Wspólnej Taryfy
Celnej, cłom antydumingowym.
Ostateczne środki antydumpingowe
w formie minimalnej ceny importowej zostaną wprowadzone na okres
5 lat. Ich wprowadzenie pozwoli
zapobiegać importowi truskawek
mrożonych z Chin po zaniżonych
(dumpingowych) cenach, zagrażających unijnej produkcji truskawek,
w tym przede wszystkim truskawek
polskich.

Ostateczne środki antydumpingowe
w postaci minimalnej ceny importowej będą wymagały zatwierdzenia
przez Radę Ministrów UE.
Komunikat w sprawie importu truskawek mrożonych z Chin opublikowało nasz ministerstwo rolnictwa
i rozwoju wsi.
WA

Handel z certyfikatem

Świńskie problemy
Sytuacja na rynku wieprzowiny
niczym nie różni się od przebiegu
sinusoidy. Uczniowie dobrze ją
znają: linia biegnie na przemian, raz
na górze, raz na dole. Oznacza to, że
raz podaż przewyższa popyt, a za
drugim razem podaż jest znacznie
mniejsza od zapotrzebowania. Za
jednym razem dopłacają do interesu rolnicy, a zyskują konsumenci
i za drugim na odwrót – rolnicy
maja pełne portfele, a konsumenci
ograniczają spożycie, bo nie mają
za co kupić mięsa. I tak jest stale, co
kilka, kilkanaście miesięcy.

Blokada na truskawki
Nie dość, że są w stanie
przykryć czapkami całą
Europę, to jeszcze zalewają nasz kontynent owocami. Europejskie lobby
producentów powiedziało
– dosyć. Unia Europejska
– w tym głównie Polska
- ma już dosyć chińskich
truskawek.

i niezmienne! W Unii
Europejskiej ciąg dalszy
sporu o definicję wódki,
a właściwie o surowiec
służący do jej produkcji.

W ramach Rady Ministrów Rolnictwa
UE zostało przyjęte tzw. generalne
podejście, w którym została zawarta, przygotowana przez Prezydencję
Fińską, kompromisowa propozycja
definicji wódki, przewidująca dwie
kategorie: „Wódka” – alkohol produkowany ze zboża, ziemniaków,
melasy (jest zgodna ze stanowiskiem
Polski) oraz „Wódka ze wskazaniem
nazwy surowca” - dla produktów
uzyskiwanych z innych surowców.
Ta druga kategoria nie jest zgodna
ze stanowiskiem Polski i, zdaniem
przedstawicieli naszego kraju, wymaga dalszych dyskusji – i to na
szczeblu ministerialnym.

23 marca–5 kwietnia

WR-SRH SA Bronisze jako pierwszy
w Polsce rynek hurtowy otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania 3 norm ( ISO
9001 - zarządzania jakością, ISO 14001
- zarządzania środowiskiem i DS. 3027 E:
2002 - bezpieczeństwa żywności).

Francji i Niemiec. W tych krajach byli
już przedstawiciele ministerialnego
zespołu zajmującego się rynkiem
trzody chlewnej. Za takim systemem
opowiadają się przedstawiciele zakładów przetwórczych.

Ponad 100 najemców powierzchni
handlowych odebrało certyfikaty systemu HACCP – bezpieczeństwa żywności.
Zapewnienie bezpiecznego obrotu żywnością jest jednym z priorytetowych
działań Rynku Hurtowego Bronisze.
Stu dziewięciu producentów i handlowców Rynku Hurtowego Bronisze legitymuje się certyfikatem bezpiecznego
obrotu żywnością. Świadectwo ważne
jest do końca października 2009 roku.

żywności ma na celu eliminowanie
i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom, które mogą występować
zarówno w procesie produkcji jak i dystrybucji żywności.
HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point) to system zabezpieczeń,
które mają zapobiegać wystąpieniu
zagrożenia. W procesach przyjętych na
podstawie opracowań merytorycznych
dbałość o bezpieczeństwo żywności
przejawia się w niedopuszczeniu do
pojawienia się zagrożenia. Nie chodzi
tu bowiem o usuwanie skutków, ale
wykrycie i eliminowanie potencjalnych
niebezpieczeństw.

Szef resortu rolnictwa zakomunikował, że powstał zespół ds. cen trzody
chlewnej. Jego zadaniem będzie cotygodniowe podawanie tzw. ceny sugerowanej, czy też rekomendowanej.
Cena ma być podawana na stronach
internetowych MRiRW, Agencji Rynku Rolnego, Izb Rolniczych, związków
zawodowych.

W tym czasie firmy będą oceniane przez
audytorów, zgodnie z wymaganiami normy. Audytorzy będą musieli przeprowadzać okresowe kontrole.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wdrożenie systemu HACCP
stało się konieczne dla wszystkich firm
zajmujących się produkcją i dystrybucją
żywności.

Zaangażowanie Rynku w prace
związane z otrzymaniem przez
najemców świadectw potwierdzających bezpieczny obrót żywnością,
znacznie obniża koszty ponoszone
przez firmy, bowiem część wydatków przyjął na siebie Rynek Hurtowy
Bronisze. Dzięki wdrożeniu systemu
HACCP wzrosła konkurencyjność
najemców z Bronisz w stosunku do
handlowców z podobnych obiektów
na terenie Polski.

WA

Wprowadzenie zasad bezpieczeństwa

Małgorzata Skoczewska

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Nie zalecam!
Właściwie nie powinnam się dziwić,
gdy ból w kręgosłupie unieruchomił
mnie znienacka, pochyloną nad
zlewozmywakiem, ale jego nagłość
niemal zbiła mnie z nóg. Od paru
dni czułam, że coś się zbliża… – i
właśnie nastało. Ból ulokował się na
wysokości piersi i zatamował mi
oddech.

Nie chciałam wszczynać alarmu,
ale oczywiście nie udało się tego
uniknąć. Pierwszy w kuchni zjawił
się Piotrek. Trzeba przyznać, że zięć
wykazał się zimną krwią. Od razu
zorientował się, co się stało, bez
zbędnych słów pomógł mi podejść
do najbliższego krzesła i wezwał pogotowie. Nie byłam z tego zadowolona, ale protestować mogłam tylko
werbalnie. Czyli nieskutecznie.
Zanim się spostrzegłam, już leżałam
w łóżku, lekarz wypisywał receptę,
pielęgniarz robił mi zastrzyk, a Zosia
załamywała ręce.
– Jak tam po zastrzyku? Może trochę piec, ale to przejdzie. Czuje pani
poprawę?
– Chyba tak. A gdy ból ustąpi, czy
mogłabym nie leżeć, a siedzieć? W
fotelu?
– Siedzieć? Nie zalecam! Proszę
albo leżeć, albo ewentualnie stać.
Zdecydowanie zalecam leżenie!
Przez kilka dni, co najmniej. Tę drugą poduszkę spod głowy przenieść
pod kolana. Tu zostawiam receptę i
rozpiskę, co kiedy łykać.
Kolejne dni na przemian łykałam
leki i spałam. Zaniepokojona Zosia
poprosiła znajomego lekarza na
wizytę domową. Obejrzał mnie, a
potem butelki z lekarstwami.
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PO GODZINACH

23 marca–5 kwietnia

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

– To lekarz z pogotowia polecił brać
po dwie tabletki? Hm. Dwóch nie zalecam! Proszę brać tylko jedną, i to
wyłącznie na noc. To skuteczny lek,
ale bardzo silny – dodał i pożegnał
się.
To dlatego jestem ciągle taka nieprzytomna, pomyślałam. I znów
zasnęłam. Po jakimś czasie otworzyłam oczy: nad sobą ujrzałam
krąg zaniepokojonych twarzy, z
których najbledsza zdecydowanie
była twarz Zosi.
– Jak się czujesz, mamo? – spytała
moja córka, bezskutecznie usiłując
ukryć zdenerwowanie.
Popatrzyłam na chmury za oknem.
Będzie padać, jak nic.
– A deszcz padał i padał, czterdzieści
dni i czterdzieści nocy – odpowiedziałam, trochę nie na temat.
– Ależ skąd, babciu, od wczoraj prawie nie pada! – odrzekła Kasia.
Wszyscy się uśmiechnęli z ulgą.
– A może zjesz trochę zupki? – Zosia
doszła już do siebie.
– A jaką ugotowałaś? – chciałam
wiedzieć. Czułam, że wraca mi życie.
I kręgosłup mnie nie bolał.
– No, właściwie to Ludwika ugotowała…
– Ludwika? Czy przyjechała złożyć
mnie do trumny?
– Mamo! Są oboje z Karolem, bo się
martwili o ciebie!
Postanowiłam wstać, by nie denerwować dłużej najbliższej rodziny.
Zupę zjadłam, na stojąco. Jakkolwiek
tak dziwna, jak sama Ludwika, po-

trawa okazała się całkiem smaczna.
Moja synowa twierdziła, że to francuski przepis postny. Może. I choć
nie wierzę we francuskie posty, a
Franek narzekał, że dla niego zupa
jest za ostra, wydaje mi się, że
można ją na czas przedwielkanocny zalecić.
Babcia Jadzia

Zupa z pistou
fasola biała i czerwona (może być
z puszki lub 25 dkg suchej kolorowej fasoli, namoczonej dzień
wcześniej), 3 ziemniaki, 1 cebula,
1 mała cukinia, mały por, 2 marchwie, gałązka selera naciowego,
pieprz, sól, listek laurowy, ewentualnie cząber i cayenne
pistou: pomidor, łyżka przecieru
pomidorowego, 3 ząbki czosnku, 2
łyżki oliwy, duża garść świeżych liści
bazylii, utarty żółty ser, najlepiej parmezan, można też dodać szczyptę
soli morskiej

Będziesz chwalony za odpowiedzialność i konsekwencję w dążeniu
do celu. Obowiązków będzie dużo, ale sukces pozwoli zapomnieć
o zmęczeniu. W uczuciach szczera rozmowa przyniesie Ci dużo
korzyści.

Byk 20.04.- 20.05.
Masz szansę nadrobić straty i odzyskać długi. Wszystko załatwisz
w banku. Ale pamiętaj, że pośpiech nie będzie teraz Twoim najlepszym
doradcą. Działaj rozważnie. Poprawisz swoje relacje z bliskimi.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Być może odziedziczysz jakąś nieruchomość lub otrzymasz spadek.
Nie będziesz bać się już o swoją przyszłość. W pracy stabilizacja.
Samotne Bliźnięta przeżyją wspaniałe chwile z nowymi znajomymi.

Rak 22. 06. – 22.07.
W życiu zawodowym wykażesz się wielkim talentem
dyplomatycznym i wywalczysz sobie należne miejsce w firmie.
Pokonasz trudnych przeciwników. Nie spocznij tylko na laurach.
W uczuciach wiele zmian, ale nie zawsze mogą być dobre dla Ciebie.

Lew 23.07.- 22.08.
W najbliższym czasie działaj samodzielnie, bo ktoś chciałby zebrać
laury i pochwały za Ciebie. Zrealizują się Twoje marzenia za sprawą
nieoczekiwanego przypływu gotówki. W życiu uczuciowym czeka Cię
trudna rozmowa.

Panna 23.08.- 22.09.
Być może będziesz mieć szansę usamodzielnić się zawodowo. Wykorzystaj
ją. Uważnie pilnuj swoich spraw. W uczuciach uporządkujesz wszystko, co
wymaga ułożenia i poprawy. Decyzje uczuciowe podejmuj teraz.

Waga 23.09.- 22.10.
Warzywa (bez ziemniaków) pokroić w kostkę, zalać wodą i gotować z
solą, pieprzem i liściem laurowym.
Po ok. 30 minutach dodać pokrojone w talarki ziemniaki i gotować
do miękkości. Przygotować pistou:
zmiksować bazylię z czosnkiem,
wciąż miksując, dodać obrany
i pokrojony pomidor, przecier
pomidorowy oraz ser, a na końcu
wlać powoli oliwę. Pistou dodaje się
na samym końcu. Zupę należy podawać bardzo gorącą, ze świeżym
pieczywem. Można ją też przygotować z dodatkiem fasoli oraz
doprawić cząbrem i cayenne.

Kino NIWA ZAPRASZA
23–25 MARCA

„KRÓLOWA”
The Queen (Wielka Brytania, 2006); Dramat/Biograficzny/Historyczny; czas 97 min.; Reżyseria: Stephen Frears; Scenariusz: Peter Morgan; Obsada: Helen Mirren – Królowa Elżbieta
II, Michael Sheen – Tony Blair, James Cromwell – Książę Filip, Sylvia Syms – Królowa Matka,
Alex Jennings – Książę Karol

Latem 1997 roku wiadomość o śmierci Księżnej Diany wstrząsa brytyjską opinią
publiczną. Królowa Elżbieta II odgradza się od medialnej burzy grubymi murami zamku Balmoral. Tymczasem Tony’ego Blaira, nowo wybranego premiera,
czeka wiele niespodziewanych zadań. W momencie, gdy emocje w państwie
stają się silniejsze niż kiedykolwiek, musi on znaleźć ścieżkę dialogu pomiędzy
królową, a społeczeństwem…
30 MARCA–1 KWIETNIA

„TRYPTYK RZYMSKI”
(Polska, 2006); Dramat; czas 65 min.; Reżyseria: Marek Luzar; Scenariusz: Marek Luzar; Na
podstawie poematu: Jan Paweł II; Obsada: Krzysztof Kolberger - Narrator, Anna Grabińska,
Annalisa Giolo, Anna Jamróz, Artur Kwapis
14–16 KWIETNIA

„MOST ”
Bridge To Terabithia (USA, 2007); Przygodowy/Familijny; czas 95 min.; Reżyseria: Gabor Csupo;
Scenariusz: David Paterson, Jeff Stockwell; Na podstawie książki: Katherine Paterson; Obsada:
Josh Hutcherson - Jesse Aaron, Annasophia Robb - Leslie Burke, Zooey Deschanel - Panna
Edmunds, Robert Patrick - Pan Jesse Aarons Sr., Erin Annis - Ellie Aarons

Wreszcie zrealizujesz pomysły i plany, z którymi wcześniej miałeś
problemy. Pozyskasz zaufanie nowych sojuszników, a przy ich
pomocy osiągniesz sukces zawodowy. Samotne Wagi mogą
otrzymać propozycję małżeństwa.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższym czasie świetnie będziesz sobie radzić w życiu
zawodowym. Poradzisz sobie w każdej sytuacji. W miłości wszystko
ułoży się po Twojej myśli i spełnią się Twoje marzenia nawet szybciej
niż przypuszczałeś.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nawiążesz bardzo korzystne finansowo kontakty zawodowe. Znacznie
powiększysz dochody budżetu domowego, ale unikaj rodzinnych
interesów, bo możesz wiele stracić. W uczuciach nie żądaj niczego,
a otrzymasz więcej niż chciałbyś.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym polegaj na wypróbowanych współpracownikach.
Ktoś nowy może pokrzyżować Ci plany. Stawiaj wysoko poprzeczkę wtedy
więcej osiągniesz. W Twoim życiu uczuciowym zapanuje teraz zgoda.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Skup teraz uwagę na jednej pracy. Wtedy wszystko będzie wykonane
jak należy. Nie da się zrobić kilku rzeczy naraz. Nie unikaj nowych
znajomości, bo uda Ci się trafić na prawdziwą żyłę złota. Nowi
znajomi pomogą Ci w karierze. W uczuciach kilka niespodzianek.

Ryby 19.02.- 20.03.
Poradzisz sobie z najtrudniejszymi problemami. Nie obawiaj się wyzwań.
Możesz nawet założyć własną firmę. W życiu uczuciowym czeka
Cię wiele zmian, ale jeśli teraz przyjmiesz spokojnie wyroki losu, to
w przyszłości spotka Cię szczęście.

Z przymrużeniem oka
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23 marca–5 kwietnia

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281

Ten średniej wielkości
czarny piesek o smutnym pyszczku przebywa w schronisku
w Chrcynnie. Może nie
wygląda jak psi gwiazdor, ale w domowych
warunkach, przyjaznej
atmosferze wypięknieje w oczach. Jak dotąd nie miał szczęścia,
już raz trafił do adopcji,
ale został oddany. Tak
starał się być miły, ale
nowy pan nie zwracał
na to uwagi a przede
wszystkim zapomniał,
że psiak to nie rzecz,
lecz żywe stworzenie,
które czuje i cierpi. Teraz piesek znów z nadzieją czeka na
kogoś, kto go weźmie już na stałe.
Zabierzcie go ze schroniska i ofiarujcie własny dom.
telefon 022 782 47 70 lub 506 403 514
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Kupię ziemię rolną w okolicy Nasielska, 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
Sprzedam suknię ślubną roz. 38,
tel. 0 600 826 685
Wynajmę lokal lub pokój na biuro od kwietnia. Kontakt po 18-ej
tel. 0691 054 791
Kupię dom lub mieszkanie
w Nasielsku lub kierunek Warszawa, tel. 0 503 999 881
Sprzedam działkę budowlaną
1000 m2, Stare Pieścirogi, ul.
Zamoyskiego 10, cena 30 zł m2,
tel. 0 23 693 00 56 lub 501 406
723
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku, os. Warszawska, tel. 0 607
697 285
Kupię działkę budowlaną w Pieścirogach, tel. 0 667 23 68 51
Sprzedam Skodę Favorit r. prod.
1992, stan b. dobry, hak, welurowa
tapicerka, tel. 0 667 52 89 67

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

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

Cena netto zł
30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

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

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

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

Sprzedam działkę 770 m2, ogrodzona z pozwoleniem na budowę,
wykonane ściany fundamentowe,
Nasielsk, ul. Kolejowa, tel. 0 602
630 680
Angielski - korepetycje, matura,
tel. 0 888 353 449
Język angielski - korepetycje,
dzieci i niezaawansowani,
tel. 0 509 77 21 72
Wynajmę lokal użytkowy, Nasielsk, ul. Rynek 25, tel. 0 606 24
88 09
Sprzedam tanio używany fotelik
samochodowy firmy MAXI-COSI,
0-13 kg, tel. 0 608 018 925
AVON - zostań konsultantką, zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel.
0 23 654 13 85, 0 500 241 104
Remonty bieżące i generalne ciągników C360, C330,
tel. 0 696 411 952
Sprzedam słomę w kostkach, ze
stodoły, tel. 022 794 30 71
Sprzedam garaż blaszany, cena do
uzgodnienia, tel. 0 501 638 461
Sprzedam Deawoo Nexia, 1997 r.,
benzyna+gaz, tel. 0 606 273 714

23 marca–5 kwietnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
Podejmę pracę chałupniczą, każdą, tel. 0 607 893 843
Sprzedam dojarkę „Alfę”,
tel. 0 607 893 843
Sprzedam Fiat 126 p, 1991 r.,
tel. 0 693 259 993
Pilnie szukam mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku, 2 pokoje
lub kawalerka. Nieumeblowane.
tel. kontaktowy 0516633575
Sprzedam betoniarkę 250 l,
tel. 0 608 394 281, 022 794 34 11
Sprzedam sadzonki świerków
srebrnych i jodeł, Nuna 8,
w soboty
Firma KABA zatrudni pracowników lub stałe brygady brukarskie
do układania kostki brukowej, dobre zarobki, tel. 0 692 427 426
Sprzedam skuter 125 cm3/50, z
2005 r., stan bdb., przebieg 5900
km, cena 4500 zł, tel. 0 500 190
214
Sprzedam działkę z pozwoleniem
na budowę domku jednorodzinnego, 300 m2, (projekt i pozwolenie
na rozpoczęcie budowy), w miejscowości Chrcynno, ogrodzoną,
zagospodarowaną, kontener
nadający się do zamieszkania,
media, przy drodze wojewódzkiej,
cena 50 zł m2, tel. 0 660 044 130
Zatrudnię elektryka, tel. 0 604 229
477, 0 607 365 421
Zatrudnię spawaczy bigomatem,
Łomianki, tel. 022 751 26 27
Sprzedam sadzeniaki „IRGA”,
tel. 0 663 264 553
Kupię lokal na działalność gospodarczą w Nasielsku, na ulicy
Rynek lub Młynarskiej, tel. 0 604
620 763
Dam pracę malarzowi, gipsiarzowi,
glazurnikowi, tel. 0 604 561 031
Sprzedam drzewo opałowe,
tel. 0 609 927 506
Kupię przetrząsaczo - zgrabiarkę 7,
tel. 0 609 927 506
Kupię barakowóz z okolic Nasielska - do remontu, tel. 0 880 625
339, 022 784 46 60
Sprzedam dom jednorodzinny,
działka 0,51 ha w Świerkowie,
300 m od głównej drogi, światło
woda, telefon, budynki gosp., tel.
0 609 329 687
Zatrudnię murarzy, tynkarzy,
tel. 0 696 42 40 17

REKLAMA
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HALOWA PIŁKA NOŻNA GIMNAZJALISTÓW
16 marca na hali sportowej odbył się turniej
halowej piłki nożnej dla gimnazjalistów. Jest to
dyscyplina sportowa bardzo popularna szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy
boiska trawiaste są pokryte warstwą śniegu.

wych. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 15 do 1 dla nasielskiego
Gimnazjum. Po zakończeniu turnieju wszystkim reprezentacjom
wręczono dyplomy a zwycięPiłka nożna halowa różni się od tradycyjnej skim zespołom statuetki.
piłki nożnej na trawie m.in. tym, że czas gry Skład żeńskiej drużyny z Cieksyjest skrócony (2 x 10 min.), gra się na boisku na: Luberadzka Ewelina, Wierzo wymiarach do piłki ręcznej (40 m x 20 bowska Angelika, Malon Sylwia,
m), aut wykonuje się kopnięciem piłki nogą, Ołtarzewska Agnieszka, Śmigaze względu na bezpieczeństwo zabronione siewicz Agnieszka, Ziemińska
są wślizgi, zmiany zawodników w czasie gry Joanna, Chmurska Sylwia, Kapnastępują bez sygnalizacji sędziemu w tzw. czyńska Monika, Łazarska Anna,
w systemie hokejowym.
Gruda Natalia – opiekun Malon
W turnieju halowej piłki nożnej walczyły ze
sobą następujące szkoły: Gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie oraz Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku. Turniej rozegrano
w dwóch kategoriach: żeńskiej i męskiej. Jako
pierwsze rozpoczęły dziewczęta, u których
poziom gry można było określić jako technicznie imponujący. Były zamierzone podania,
dryblingi oraz mocne kopnięcia piłki w światło
bramki. Myślę, że działacze klubowi powinni
zainteresować się powołaniem żeńskiej sekcji
piłki nożnej.
Wynik żeńskiego spotkania pomiędzy Cieksynem a Nasielskiem zakończył się wynikiem
5 do 0. Następne spotkanie rozegrali ze sobą
chłopcy u których poziom gry określiłbym
jako wysoki, szczególnie u gimnazjalistów
z Nasielska. Widać było, że wielu z nich
pogłębia swoje tajniki gry w klubach sporto-

Andrzej.

Skład męskiej drużyny z Nasielska: Burzyński Mateusz, Wyszyński Emil, Chrzanowski Maciej,
Wujcik Łukasz, Borzym Konrad,
Adamski Filip, Wawrzyński Kamil,
Kurabiewicz Krzysztof, Romanowski Maciej, Ziółkowski Rafał
– opiekun Bugalski Robert.
M.K.

KRZYŻÓWKA nr 8

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 30 marca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 4 maja br.
20 marca br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 6. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Barbary Łabędy z Cieksyna,
Bartka Bramowicza z Mogowa i Piotra Podlasińskiego z Nasielska. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

Efektowne
zwycięstwo
W odbytym w niedzielę 18 marca meczu V ligi tenis stołowego, w której uczestniczy PLUKS
Cieksyn, efektowne zwycięstwo
odnieśli zawodnicy Cieksyna,
pokonując lidera tej grupy Viktorię Różan 10:4

fot. M. Stamirowski

Punkty w tym meczu zdobyli: Marek Stamirowski 3,5 , Paweł Sokolnicki 3,5 , Arek
Ziemiński 2,5 i Kamil Białorudzki 0,5.
W drużynie PLUKSu oprócz doświadczonych zawodników występują zawod-

nicy ze szkoły podstawowej i gimnazjum
z Cieksyna: Damian Kancerek, Damian
Zembrzuski, Tomek Olczak, Mateusz
Olczak, Kamil Białorudzki, Adrian Kozaczuk i Marcin Klepczyński.
AS.

To miejsce czeka na reklamę

sponsora nagród
za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki

