PROGRAM TV
To miejsce
czeka
na Twoją
reklamę
tel./fax 023 691 23 43
e-mail:zycie@nasielsk.pl
www.zycie.nasielsk.pl

W NUMERZE:

Nasi ludzie

str. 3

Rada Powiatu

o ubiegłorocznym
str. 3
budżecie

POLICJA
POSZUKUJE str. 4
Ulg nie będzie

Po mrozie

str. 12

str. 12

Raz na wozie...

str. 16

ŻBIK NASIELSK

Nasz nowy biskup
31 maja, w liturgiczne wspomnienie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odbył się ingres nowego
biskupa płockiego Piotra Libery
do płockiej katedry.
Podczas uroczystości nastąpiło odczytanie papieskiej bulli o nominacji. Duchowieństwo diecezji
oraz przedstawiciele wiernych świeckich złożyli
nowemu ordynariuszowi tzw. homagium, czyli
znak czci i posłuszeństwa, oznaczający uznanie
władzy przełożonego.
Dzień wcześniej, w środę, bp Piotr Libera był w
Działdowie. W czasie II wojny światowej znajdował się tu niemiecki obóz pracy przymusowej, w
którym zginęło ok. 10 000 osób, między innymi: Antoni Julian Nowowiejski (zamordowany w
1941 roku), biskup płocki, błogosławiony i Leon
Wetmański (zamordowany w 1941 roku), sufragan
płocki, błogosławiony.
– Zaczynam swoją posługę kapłańską w diecezji
płockiej od modlitwy w miejscu, w którym zginęli męczeńską śmiercią moi wielcy poprzednicy
– powiedział po powrocie z Działdowa biskup
Piotr Libera. W siedzibie biskupów płockich bp
Libera spotkał się z dziennikarzami. Przedstawił w
skrócie swój program duszpasterski oraz zaprezentował swoje poglądy w sprawach najbardziej
interesujących dziennikarzy. Podkreślił też, że nie
zamierza przeprowadzać żadnych „zmian kadrowych w kierownictwie” kurii płockiej.

Porządek na cmentarzu

Podatek Religi uchwalony

W styczniu tego roku nad naszym krajem przeszła straszna wichura. Nie ominęła Nasielska. Na „starym”
cmentarzu drzewa powalone przez wiatr zniszczyły kilka nagrobków. Wkrótce potem drzewa pocięto
i zabrano pnie, zostały jednak olbrzymie korzenie. Przez nie parafianie nie mogą naprawić nagrobków,
ani uprzątnąć terenu tuż przy mogiłach.

Od wichury minęło prawie pięć miesięcy. Proboszcz, ks. T. Pepłoński pytany o to,
kiedy w końcu cmentarz zostanie uporządkowany mówi: - Cmentarz to moja
sprawa. Korzenie znikną, ale nie powiem kiedy. Jak powiedziała nam jedna z
mieszkanek Nasielska, prośby kierowane do proboszcza nic nie dają. A na stronie internetowej parafii św. Wojciecha w Nasielsku można przeczytać taki apel
proszboszcza : - Drodzy, ważnym miejscem w Parafii jest cmentarz grzebalny miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Wymaga on szacunku,
zachowania porządku i stałej troski. No cóż, święta racja...
		

Czytaj na str. 9

K.Z.

Zapłacimy więcej za OC
Będą pieniądze na leczenie ofiar wypadków drogowych – zapłacą za to sami sprawcy.
W ubiegłym tygodniu sejm uchwalił ustawę wprowadzającą finansowanie leczenia ofiar
wypadków drogowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Rozwiązanie, od nazwiska
jego pomysłodawcy, zwane jest „podatkiem Religi”.
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Gmina przyjazna inwestorom
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Rozmowa z Bernardem D. Muchą, Burmistrzem Nasielska
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

W Nasielsku i okolicach jest już
kilka prężnych, dużych firm. To
jednak jeszcze za mało, żeby
zapewnić dynamiczny rozwój
gminy. Potrzebne są nowe inwestycje. Panie Burmistrzu, jakie
działania są podejmowane przez
Urząd Miejski, żeby ściągnąć do
Nasielska kolejnych inwestorów?
Firmy funkcjonujące na terenie Nasielska nie spełniają jeszcze oczekiwań
moich i mieszkańców w kwestii zatrudnienia i minimalizacji bezrobocia.
Jak wiadomo, zawsze w okresie letnim
stopa bezrobocia maleje,jednak zimą
znowu widzimy ten rzeczywisty obraz
popytu na pracę.
Rozwój społeczno – gospodarczy
postawiłem na pierwszym miejscu.
Od kilku lat staram się stworzyć
warunki dla przyszłych inwestorów.
Mówię tu oczywiście o rozwoju
infrastruktury przede wszystkim.
Budowa kanalizacji, wodociągów,
oczyszczalni ścieków oraz modernizacja dróg to podstawowe wymagania dla rozpoczęcia działalności .
Istotny tu jest równorzędny element
tworzenia terenów przeznaczonych
pod inwestycje. Wiele z tych zadań
już udało się zrealizować lecz jeszcze
dużo zostało do zrobienia i nad tym
cały czas pracuję.
Jednym z elementów tworzenia
przyjaznego dla inwestorów
wizerunku gminy jest promocja
Nasielska. Co takiego miasto
może zaoferować przedsiębiorcom chcącym lokować tu swój
kapitał?
Promocja Nasielska jest rzeczywiście bardzo istotnym elementem
działania Urzędu Miejskiego. Staram
się aby ważne imprezy targowe nie
odbywały się bez naszego udziału.
Materiały promocyjne przygotowujemy sami, przy minimalnym zaangażowaniu osób zewnętrznych. Są
to oferty inwestycyjne bardzo konkretne. Na obecna, chwilę Gmina
posiada dwa kompleksy przeznaczone pod inwestycje,
stanowiące własność
Gminy.

prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie powstaną nowe firmy.
Prowadzę bardzo wiele rozmów
i powiadomię o efektach, gdy już
wszystko będzie wyjaśnione.
Czy wie Pan, że w najbliższym
czasie w Nasielsku możliwy
jest gwałtowny wzrost liczby
mieszkańców? W prasie pojawia
się coraz więcej ogłoszeń osób
chcących kupić właśnie tu swoje
mieszkanie. Nawet do naszej
redakcji trafiają Warszawiacy
z pytaniami o możliwość kupna
domu czy działki.
Obserwuję zainteresowanie nabyciem działek i mieszkań w Nasielsku
i okolicach. Uważam, że jest to pozytywne zjawisko, które dodatkowo
będzie sprzyjało rozwojowi naszego
terenu.
Kiedy do bloków przy Płońskiej
wprowadzą się pierwsi lokatorzy?
Wszystko wskazuje na to, że
w czerwcu roku 2008 bloki przy
Płońskiej będą tętniły życiem.
Przyszłych mieszkańców niewątpliwie przyciągają do Nasielska niskie ceny i dobry stan
infrastruktury technicznej. Jednak
nie wszystko jeszcze jest zrobione. Jakie inwestycje powstaną
w tym roku – chodzi o drogi,
wodociągi oraz o kanalizację
sanitarną? W planach są również
prace modernizacyjne istniejących
obiektów?
Wspomniałem wcześniej, że
podstawą rozwoju społeczno
– gospodarczego jest dostęp do
infrastruktury. Ten rok jest okresem oczekiwania na dostępność
ś rod k ó w zewn ę t rz ny ch. N i e
można liczyć, że wiele uda się
zrobić tylko z pieniędzy budżetowych. Jednak plany wieloletnie są bogate i dotyczą zarówno
rozbudowy kanalizacji, dróg
osiedlowych i innych, moderni-

Cóż możemy zaoferować przedsiębiorcom?
Myślę, że jest to daleko
idąca pomoc w załatwianiu formalności a także
wspomniana wcześniej,
realizacja niezbędnej
infrastruktury.
Czy są już pierwsze
efekty Pańskich działań? Mówiąc wprost
– czy w najbliższym czasie powstaną w Nasielsku nowe firmy,
które nie tylko zasilą miejską
kasę wpływami z podatków, ale
również w znacznym stopniu
przyczynią się do likwidacji bezrobocia?
Nie chciałbym zapeszać i obiecywać
tzw. „złotych gór”, jednak bardzo

cja I etapu rozbudowy budynku
Zespołu Szkół w Pieścirogach.
W ubiegły roku wykonaliśmy salę
gimnastyczną przy Szkole w Dębinkach. Doraźne remonty przeprowadzane są na bieżąco. W wieloletnich planach inwestycyjnych
wpisuje się budowa sal
gimnastycznych
przy Szkole
w Bu-

zacji SUW w Nasielsku, remontów
obiektów użyteczności publicznej
oraz zadań z dziedziny estetyki
i bezpieczeństwa miasta.
Przewidziana jest również modernizacja budynków oświatowych
i budowa obiektów sportowych
przy szkołach - których i kiedy?
Obecnie kontynuowana jest realiza-

dach Siennickch i Popowie Borowym. Planujemy również modernizację stołówki w Szkole Podstawowej
w Nasielsku.
Na jednym ze spotkań z mieszkańcami zapowiedział Pan
zwiększenie wydatków na zajęcia
ponadprogramowe dla uczniów.
Na czym miałyby one polegać?
Kto będzie je prowadził?
Pierwsze takie programy już funkcjonują prowadzą je nauczyciele
z placówek oświatowych do których dziecko uczęszcza. Są to zajęcia poza ramowym programem
nauczania mające na celu rozwój
dzieci i młodzieży w tych dziedzinach, które je interesują. Aby
mogły one rozwijać swe talenty
i mniej czasu spędzać na ulicy.
Jakie działania zamierza Pan
podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców?
Czy prawdą jest, że w tym roku
mają zajść istotne zmiany na
nasielskich drogach - polegające
m.in. na budowie
ronda, ustawieniu sygnalizacji
świetlnej?
P raw d ą j e s t , ż e
czynię starania, by
to bezpieczeństwo
poprawić. Tak się
składa, że główna
droga prowadząca
przez Nasielsk jest
w Zarządzie MZDW
(ul. Kościuszki, Kilińskiego, Warszawska ), zaś ulice
POW, Młynarska i Piłsudskiego to
drogi powiatowe.
W centrum miasta – o zgrozo!
- powstają dzikie wysypiska
śmieci. Widać je z daleka - nad
Nasielną albo tuż za kinem
Niwa. Śmiecie zalegają na prywatnych działkach, najczęściej
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porośniętych krzewami. Czy jest
szansa, że z krajobrazu miasta
znikną te niechlubne miejsca?
Są przecież sposoby, żeby wymusić na właścicielach działek
uprzątnięcie terenu.
W dniu 16 kwietnia powołałem
Komisję ds. Utrzymania Czystości
i Porządku, która w najbliższym
czasie będzie pracowała na terenie
Miasta i Gminy Nasielsk kontrolując posesje w kwestii podpisania
umów i przedstawienia rachunków za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych
lub podłączenia do kanalizacji.
W/w komisja stwierdzi na czyich
gruntach usytuowane są dzikie
wysypiska śmieci i zwróci się do
właścicieli o ich usunięcie w określonym czasie. W przypadku braku
reakcji właściciela wyda decyzję
nakazową i w przypadku braku reakcji wykona w/w działania za nich
a kosztami usunięcia nielegalnego
wysypiska obciąży właściciela nieruchomości. W/w prace opóźnią
się ze względu na to, iż wydział
merytoryczny wykonuje obecnie
szacowanie strat związanych z klęską przymrozków, która wystąpiła
na początku maja 2007 roku.
Panie Burmistrzu, niedawno do
Nasielska przyjechała delegacja
samorządowców z Łomianek
– ponoć stawiają sobie Nasielsk za
wzór jeśli chodzi o ochronę środowiska. Czy zamierzają skorzystać
z naszych rozwiązań?
Każda gmina ma swoją specyfikę
i jeśli chodzi o oczyszczalnię to
mają takie plany co do modernizacji oczyszczalni, ale jeśli chodzi
o wysypisko mają ogromny problem lokalizacyjny. Będą się więc
starali robić to do spółki z innymi
samorządami.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk
Materiałówniezamówionychredakcjanie
zwraca,a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Nasi ludzie

Sołtysi w gminie Nasielsk

Kadencja 2007-2011

ówi się o nich,
M
że są pomostem między urzę-

dem a mieszkańcami wsi. W gminie
Nasielsk jest ich 65.
Oficjalnie rozpoczęli nową, czteroletnią kadencję
2007- 2011.
16 maja tego roku, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
odbyła się uroczystość
przekazania zaświadczeń
nowo wybranym sołtysom.
Dokumenty potwierdzające
wybór wręczali Burmistrz
Bernard Mucha i Sekretarz
Nasielska Maria Kowalska.
Spotkanie byłą okazją do
rozmów z władzami miasta
o najpilniejszych potrzebach
sołectw. Uczestnicy dyskusji podkreślali konieczność
budowy nowych i modernizacji już istniejących
dróg. Bogdan Ruszkowski,
kierownik wydziału rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego
w Nasielsku poinformował
o planowanej w najbliższym
czasie kontroli dotyczącej
prawidłowej gospodarki
o d p a d am i . S p e c j a l n i e
powołana do tego komisja będzie
sprawdzać zarówno umowy, jak
i faktury potwierdzające wywóz nieczystości z gospodarstw. Zaapelował

do mieszkańców, aby nie wywozili
śmieci na dzikie wysypiska. Zwrócił
uwagę na fakt, że poważnym problemem jest ostatnio pozbywanie

się przez niektórych mieszkańców
odpadów eternitowych w pobliskich lasach.
dar

Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie
W ubiegłym miesiącu,
R a d a Pow i a t u N owo dworskiego rozpatrzyła
sprawozdanie Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu za 2006 rok.
Z dokumentu wynika, że realizacja planu budżetu w 2006
r. przebiegała prawidłowo,
a powiat zachował płynność
finansową. Plan dochodów
został zrealizowany w 98,91%,
a wydatków w 92,46%. Rok
budżetowy 2006 zamknął
się nadwyżką finansową
wynoszącą blisko 3 miliony
złotych. Dochody wzrosły
w trakcie roku budżetowego
o ponad 7 milionów złotych. Dla realizacji ważnych
przedsięwzięć rozwojowych
skutecznie starano się pozyskiwać środki zewnętrzne
- w 2006 roku było to około
4,3 mln złotych. Pieniądze
pochodziły z: funduszy unijnych
i celowych, środków Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz gmin
powiatu nowodworskiego.
Wartość zrealizowanych ubiegłorocznych inwestycji wyniosła blisko
5,8 miliona złotych. Do najważniejszych należą inwestycje drogowe
- modernizacja drogi CzosnówPieńków, przebudowa drogi Budy
Siennickie-Studzianki, przebudowa
drogi Pomiechówek-Szczypiorno,
przebudowa drogi Smoły-Zaręby
oraz budowa i przebudowa chod-

ników w Cegielni Psuckiej, Pomiechówku, Grochalach i Nasielsku. Inne
zadania inwestycyjne to: zakończenie
w ramach projektu unijnego budowy
sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Zawodowych w Nasielsku,

ciągniętych kredytów w wysokości
1.177.309,82 zł.

termomodernizacja budynku ZSZ
Nr 1, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i sali gimnastycznej LO
w Nowym Dworze Mazowieckim,
prace modernizacyjne szpitala i zakup sprzętu medycznego dla SZP
ZOZ oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej.

nię pozytywną stwierdzając, że budżet
powiatu w 2006 roku był realizowany
prawidłowo. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie
zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu Nowodworskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2006 rok. Na 17 radnych biorących
udział w głosowaniu za udzieleniem
Zarządowi Powiatu absolutorium głosowało 13 radnych, jeden był przeciw
i trzech wstrzymało się od głosu.

W 2006 roku z dochodów powiatu dofinansowano Samodzielny
Zespół Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej na łączną kwotę 2.100.696,61 zł. Powiat także
spłacił zobowiązania z tytułu za-
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Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
Nowodworskiego na podstawie
przeprowadzonych kontroli i analizy
wydatków budżetowych wydała opi-

dar

(na podstawie informacji Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Maz.)
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Miejscowość
Aleksandrowo
Andzin
Borkowo
Broninek
Budy Siennickie
Cegielnia Psucka
Chechnówka
Chlebiotki
Chrcynno
Cieksyn
Czajki
Dąbrowa
Dębinki
Dobra Wola
Głodowo
Jackowo Dw.
Jackowo Wł.
Jaskółowo
Kątne
Kędzierzawce
Konary
Kosewo
Krogule
Krzyczki Pien.
Krzyczki Szum.
Krzyczki Żab.
Lelewo
Lorcin
Lubomin
Lubominek
Malczyn
Mazewo Włoś.
Mazewo Dw.
Miękoszyn
Miękoszynek
Młodzianowo
Mogowo
Mokrzyce Dw.
Mokrzyce Włoś.
Morgi
Nowa Wieś
Nowa Wrona
Nowiny
Nuna
Paulinowo
Pianowo
Pieścirogi Nowe
Pieścirogi Stare
Pniewo
Pniewska Górka
Popowo Borowe
Popowo Północ
Popowo Południe
Psucin
Ruszkowo
Siennica
Słustowo
Studzianki
Toruń Dw. / Wł.
Toruń Dw. 2
Wągrodno
Wiktorowo
Winniki
Zaborze
Żabiczyn

Imię i nazwisko sołtysa
Krzysztof Zawadzki
Bogusława Jadczak
Jerzy Stroiński
Marek Osiński
Andrzej Matuszewski
Suska Wiesław
Czesław Żołnierzak
Halina Kamińska
Marzena Turek
Irena Kuch
Hanna Rosocha
Wiesław Świercz
Bogdan Ziemiecki
Małgorzata Łubińska
Jan Sawicki
Marianna Szymańska
Grażyna Krzyczkowska
Bożena Nowosielska
Zdzisław Rutkowski
Grzegorz Topczewski
Krzysztof Bieżuński
Anna Morawska
Andrzej Osiński
Danuta Rosłońska
Sławomir Krzyczkowski
Andrzej Dłutowski
Jerzy Lubieniecki
Zbigniew Milewski
Teresa Pasztak
Dawid Obojski
Stanisław Ostrowski
Edyta Górecka
Krzysztof Niesiobęcki
Stefan Ciosek
Marek Sielczak
Teresa Borzyńska
Krzysztof Fronczak
Teresa Szpygiel
Danuta Kapusta
Mirosław Milewski
Urszula Dąbrowska
Zygmunt Kantorowski
Eugeniusz Hegemajer
Wojciech Królak
Bogdan Zawadzki
Dariusz Romański
Zenon Wiśniewski
Waldemar Bucholc
Michał Kosewski
Barbara Kosewska
Czernecka Marzena
Charzyńska Katarzyna
Rączka Wiesława
Andrzej Kiliś
Krystyna Grabowska
Jerzy Piekarski
Bogdan Wroński
Tadeusz Latkowski
Kwiatkowski Tadeusz
Łuczak Maria
Janusz Kopacz
Śmigasiewicz Bożena
Monika Szostak
Grzegorz Brzeziński
Wojciech Borzyński
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POLICJA POSZUKUJE

Podatek Religi uchwalony

Zapłacimy więcej
za OC

1–14 czerwca

Komisariat Policji w Nasielsku zwraca się z prośbą o wszelkie informacje mogące
przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych listem gończym:

Będą pieniądze na leczenie ofiar
wypadków drogowych – zapłacą
za to sami sprawcy.

14.05. w Nowej Wronie nieznani
sprawcy włamali się do domu
Leszka G. i skradli pilarkę do drzewa.
Straty wynoszą 600zł.

W ubiegłym tygodniu sejm uchwalił ustawę wprowadzającą finansowanie leczenia ofiar wypadków
drogowych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Rozwiązanie,
od nazwiska jego pomysłodawcy,
zwane jest „podatkiem Religi”.
Nowe przepisy zobowiązują
sprawców wypadków drogowych
do pokrywania kosztów leczenia
ofiar. Pieniądze mają pochodzić ze
składek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowców.
Będą odprowadzane od pobranej
składki w formie ryczałtu na rzecz
Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ). Na początku obowiązywania ustawy ryczałt ten ma wynosić
12 procent.
Według przedstawicieli ministerstwa zdrowia, ustawa nie wprowadzi dodatkowych obciążeń,
a będzie jedynie egzekwować
prawo do pokrycia przez sprawcę wypadku kosztów leczenia.
Resort zdrowia wstępnie szacuje,
że zmiana przepisów spowoduje
w tym roku dodatkowe wpływy
do kasy Narodowego Funduszu
Zdrowia dochodzące nawet do
500 milionów złotych – przeznaczone tylko na leczenie ofiar
wypadków.
Innego zdania jest Polska Izba
Ubezpieczeń. Według jej wyliczeń,
wszystkie koszty tego leczenia
nie przekraczają 300 milionów zł
rocznie. Ubezpieczyciele już teraz
zapowiadają, ze skutkiem wprowadzenia „podatku Religi” będą
podwyżki stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przeraża to
kierowców, według których opłaty są już i tak wysokie. Są wściekli
zarówno na ustawodawcę, jak
i na zapowiedzi firm ubezpieczeniowych za zastosowanie zasady
odpowiedzialności zbiorowej.
– Dlaczego mam płacić za wybryk jakiegoś gówniarza, który
po pijaku spowoduje wypadek
- mówi Pan Andrzej, kierowca
z Nasielska z długoletnim stażem,
który jeszcze nigdy nie spowodował żadnej kolizji.
Niestety, wiele wskazuje na to,
że za wybryki niektórych, konsekwencje finansowe poniosą
wszyscy kierowcy – oczywiście
pod warunkiem, że wzrosną stawki
ubezpieczeniowe. A, że wzrosną,
jest już pewne.
Posłowie, przeciwni wejściu w życie ustawy, twierdzą, że ma ona ma
charakter podatkowy, natomiast,
według resortu zdrowia, pobieranie składki na konkretny cel nie jest
podatkiem.
Za nowelizacją przepisów ubezpieczeniowych głosowało 202
posłów, 190 było przeciw, wstrzymało się 2. Ustawa trafi teraz do
Senatu. Ma wejść w życie 1 lipca
2007 roku.
dar

KRONIKA
POLICYJNA

16.05.w Starych Pieścirogach
nieznani sprawcy skradli rower
z posesji Piotra S. Straty wynoszą
400zł.

Andrzej Kowalski

Mariusz R. Banaszewski

Janina Witkowska

Urodzony 1 lipca 1966 r.

Urodzony 2.02.1975 r. w Pułtusku.

z domu Ciecierska

Zamieszkały: Głodowo, gmina
Nasielsk.

Zamieszkały: Nasielsk

Urodzona 17 listopada 1955 r.

Poszukiwany listem gończym od
2003 roku między innymi przez
Prokuraturę Rejonową w Pułtusku
za oszustwo, posługiwanie się przerobionym dokumentem (i inne).

Zamieszkała: Nasielsk

Może przebywać za granicą.
Rysopis: oczy jasne, wzrost 176-180
cm, twarz owalna, podbródek z wyraźnym dołkiem, wystające kości policzkowe, włosy ciemno-blond faliste,
cera śniada, nos prostolinijny o kolorze
naturalnym z zadartym koniuszkiem,
uszy średnie, wargi średnie.

Może przebywać za granicą.

Poszukiwany od 2001 roku listem gończym przez Prokuraturę
Rejonową Szczecin-Zachód za
wielokrotne przekroczenie granicy
Polski wbrew przepisom, posługując się przerobionym dokumentem
stwierdzającym tożsamość w postaci paszportu (i inne).
Może ukrywać się za granicą.
Rysopis: Wzrost 171-175 cm, włosy
średnio-blond, czoło wysokie.

21.05. Piotr W. uczeń SP w czasie zabawy w berka zahaczył się
o ogrodzenie na terenie szkoły
i przewrócił. Z obrażeniami głowy
został przetransportowany do
szpitala.

Pijani na drodze

Poszukiwana między innymi przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa za kradzież (i inne).

Rysopis: oczy ciemne, wzrost
161-165 cm, włosy czarne, twarz
owalna, cera śniada, nos garbaty
o kolorze naturalnym z zadartym
koniuszkiem, uszy małe, wargi
grube, szyja krótka, stopy małe.
Narodowość cygańska.

13.05. w Jaskółowie Paweł S. mieszkaniec Popowa Borowego kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,53 mg/l.).
21.05. na ulicy Warszawskiej Arkadiusz G. kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,22 mg/l.).
24.05. w Chrcynnie Zygmunt B.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,71 mg/l.).
27.05. w Chrcynnie Sławomir K.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,71 mg/l.).

Aukcje internetowe

Od porcelanowego aniołka do Hitlera

Pieniądze

W Internecie można już kupić chyba wszystko – żywność, lekarstwa, artykuły przemysłowe, dewocjonalia, a nawet luksusowy samochód. Wystarczy tylko wpisać
w wyszukiwarce interesujący nas przedmiot i kliknąć „szukaj”. Na stronach www
pokaże się natychmiast mnóstwo ofert - często się okazuje, że mimo dodatkowych kosztów transportu, jest i tak taniej niż w sklepie. Możemy przebierać jak
w ulęgałkach.
Niby same korzyści i wygoda, bo
przecież robimy zakupy nie wychodząc z domu, a po zapłaceniu
towar dostarczy nam listonosz albom kurier. Internet niesie ze sobą
również zagrożenia. Powszechnie
mówi się o pornografii, a nie zwraca się uwagi na inne zło, które czai
się na powszechnie dostępnych
i najczęściej odwiedzanych stronach. Na aukcjach internetowych
można bowiem bez problemu
kupić wszystko, co kojarzy się
z faszyzmem.
Począwszy od kompletnego umundurowa n i a ż o ł n i e r z a
armii niemieckiej wraz
z uzbrojeniem z czasów II wojny światowej
po przeróżne pamiątki
związane z Hitlerem.
Niestety, w „ciągłej”
sprzedaż jest „Mein
kampf”. Sprzedający
reklamują wątpliwej
jakości towar jak tylko
mogą.

Oto przykłady:
Witam zainteresowanych! Sprzedaję niesamowity album: „ADOLF
HITLER BILDER AUS DEM LEBEN
DES FUHRERS”, wydany w Niemczech w 1936 r.

Niesamowity, ponieważ zawiera
ponad 200 RĘCZNIE wklejanych
autentycznych zdjęć z Hitlerem.
JEST KOMPLET - nie ma braków.
PIĘKNY EGZEMPLARZ, SUPER
ZACHOWANY. Koszt przesyłki:
10 zł
NA INNYCH MOICH AUKCJACH
RÓWNIE CIEKAWE POZYCJE z III
RZESZY. SRAWDŹ!!!
W innym miejscu: Wydanie z 1943
Lipsk. Stan bdb. Szczegóły - patrz
fotki (brązowe plamki tylko na

kartce z dedykacją , delikatne
przetarcia na krawędzi grzbietu).
Do kompletu dodaję polski tekst
!!!
Albo: WITAM SERDECZNIE, NA
TEJ AUKCJI. LICYTUJECIE PANSTWO ORYGINALE WYDANIE

„MEIN KAMPF” ADOLFA HITLERA Z 1938 ROKU.
K S I Ą Ż K A O W Y M I A R AC H
1 9 , 5 X 1 3 C M Z AW I E R A 7 8 6
STRON. STAN ZACHOWANIA
WIDOCZNY NA ZDJĘCIACH.ZAPRASZAM DO LICYTACJI BO
NAPRAWDĘ WARTO.
Najciekawsze w tym wszystkim
jest to, że wystawiany towar ma
nabywców. Nie zraża ich nawet
cena, często przekraczająca miesięczny zarobek przeciętnego Polaka. Sama książka z czasów
hitlerowskich to wydatek
około pięciuset złotych.
Warto zadać sobie pytanie
– czy jest to tylko działalność
kolekcjonerska? A może działalność przestępcza związana
z propagowaniem faszyzmu?
Odpowiedź pozostawiamy
prawnikom i policji. Dla ludzi,
którzy pamiętają II wojną
światową, jest to zjawisko
przerażające, ponieważ handel tego typu pamiątkami
z tamtego czasu jest przekroczeniem
wszelkich norm etycznych.

dla ofiar wypadków
Zwiększenie ochrony ofiar
wypadków komunikacyjnych
oraz wprowadzenie przepisów
dotyczących urządzeń przesyłowych przewiduje projekt
nowelizacji Kodeksu cywilnego. Zmiany w ustawie przyjęła
już Rada Ministrów.
Nowe prawo umożliwi przyznanie najbliższym członkom rodziny zmarłego, obok odszkodowania, także zadośćuczynienia
pieniężnego. Zadośćuczynienie
nie będzie obwarowane dodatkowymi ograniczeniami i przyznawane ma być w większości
zaistniałych wypadków.
Projekt nowelizacji zawiera także przepisy wprowadzające tzw.
służebność przesyłu. Chodzi
o umożliwienie przedsiębiorcy,
który jest właścicielem urządzeń
przesyłających m.in. wodę, gaz
czy energię elektryczną, niezbędnego dostępu i korzystania z nieruchomości, na której
położone są urządzenia przesyłowe. Ustanowienie takiego
dostępu następować będzie
na podstawie umowy między
właścicielem nieruchomości
a przedsiębiorcą.

Gdzie są więc granice między
dobrym smakiem, kolekcjonerstwem, faszyzmem i biznesem?

Jeśli właściciel nieruchomości
odmówi podpisania umowy,
przedsiębiorca będzie mógł żądać ustanowienia służebności
przesyłu, na drodze sądowej,
za odpowiednim wynagrodzeniem.

dar

dar

Burmistrz będzie
mógł więcej
Sekretarzy gmin będą powoływać wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
Takie uprawnienia przyznają im nowe przepisy prawa
samorządowego.

Dotychczas uprawnienia te przysługiwały radzie gminy. Sekretarz będzie
odwołany, gdy nie złoży oświadczenia
majątkowego oraz złamie zakaz antykorupcyjny. Nowe przepisy dotyczą
osób pełniących funkcje sekretarzy
gmin w chwili wejścia w życie projektowanej ustawy. Ponadto przepisy
doprecyzowują zasady zatrudniania
pracowników samorządowych. Pracodawcy samorządowi będą mogli

5

AKTUALNOŚCI

1–14 czerwca

Nowości w receptach

przenosić pracowników już zatrudnionych na inne wolne stanowisko
w danej jednostce organizacyjnej
bez konieczności przeprowadzania
procedury naboru. Rozwiązanie to
obejmuje wyłącznie pracowników
na stanowiskach urzędniczych,
a przeniesienie - zgodnie z projektem
- może nastąpić na wniosek urzędnika
lub za jego zgodą. Rządowa propozycja zmian jest odpowiedzią na postulaty samorządowców dotyczące
doprecyzowania przepisów, które
w praktyce wywołują wątpliwości.
Projekt ustawy o samorządzie gminnym przyjęła Rada Ministrów.
dar

Pacjent, podczas
jednej wizyty w gabinecie lekarskim będzie mógł otrzymać
trzy recepty na trzy
kolejne, miesięczne
kuracje. Wprowadzenie możliwości
wypisywania tzw.
recept odnawialnych umożliwi nowe
rozporządzenie, podpisane pod koniec
maja przez ministra
zdrowia.
Do najbardziej istotnych zmian
wprowadzanych w nowym rozporządzeniem w sprawie recept
lekarskich należą:
- obowiązek umieszczania na każdej
recepcie z lekiem refundowanym
numeru PESEL pacjenta. Umożliwi to jednoznaczną identyfikację
pacjenta oraz monitorowanie ilości
przepisywanych leków konkretnemu pacjentowi.
- zrezygnowanie z recept wystawianych na kuponie dołączonym
do dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do świadczeń opieki
zdrowotnej (RUM). Zastosowano
przepis przejściowy, gdzie recepty
wystawiane na takich kuponach
mogą być realizowane do dnia 31
grudnia 2008 r.
Nasielsk, dnia 25.05.2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/1/07
GP. 7145/2/07
Na podstawie art. 35 ust. 1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

Numer
lokalu

1

2

3

4

5

1.

Stare
Pieścirogi
ul. Parkowa 7

223/14

11023

1

2.

Stare
Pieścirogi
ul. Parkowa 7

223/14

11023

2

Opis lokalu mieszkalnego

6
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,50
m2 znajdujący się na parterze w budynku 3-rodzinnym. Do lokalu przynależne pomieszczenie
gospodarcze w piwnicy i pomieszczenie w oddzielnym budynku gospodarczym. Do lokalu
przynależny jest udział wynoszący 6825/17547
części w nieruchomości wspólnej, obejmującej
niepodzielne części budynku i infrastruktury z
nim powiązanej w tym w szczególności strych,
klatka schodowa i korytarz w piwnicy oraz działkę gruntu nr 223/14. Lokal mieszkalny składa
się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i
garderoby.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej
53,50 m2 znajdujący się na piętrze w budynku
3-rodzinnym. Do lokalu przynależne pomieszczenie gospodarcze w piwnicy i pomieszczenie w
oddzielnym budynku gospodarczym. Do lokalu
przynależny jest udział wynoszący 6932/17457
części w nieruchomości wspólnej, obejmującej
niepodzielne części budynku i infrastruktury z
nim powiązanej w tym w szczególności strych,
klatka schodowa i korytarz w piwnicy oraz działkę gruntu nr 223/14. Lokal mieszkalny składa
się z : 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i
garderoby.

Cena lokalu
mieszkalnego wraz
z udziałem
w częściach
wspólnych
nieruchomości
7

33.200,00
złotych

33.200,00
złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 28 maja 2007 roku do dnia
20.06.2007 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

dusz Zdrowia z pozostawieniem możliwości wydawania upoważnionym
podmiotom zakresów
liczb mających służyć
jako numery recept.
Dotychczasowa metoda
pozyskiwania druków
recept z Funduszu będzie możliwa do dnia 31
grudnia 2007 r.
Rozporządzenie wejdzie
w życie 1 lipca tego
roku.
dar

- odstąpienie od możliwości drukowania recept przez Narodowy Fun-

Nasielsk,dn.25.05.2007r
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk,
obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi,
Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717) oraz uchwały
Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXII/142/04 z dnia 30 stycznia 2004r ,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego
obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce
Włościańskie , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 11 czerwca 2007r – do 11 lipca 2007r w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku ( pokój nr 214, II piętro) w godzinach od 9.00 – 14.00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007r w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ( II piętro ,pok. 209) o godz. 10.00

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25 lipca 2007r.
Burmistrz Nasielska
mgr inż Bernard Dariusz Mucha
R
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Zwolnienie dyscyplinarne
Zwolnienie dyscyplinarne
to rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika w razie: ciężkiego
naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
popełnienia przez pracownika w czasie
trwania umowy o pracę przestępstwa,
które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku,
jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym
wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do
wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku.
Jak widać, kodeks pracy nie wymienia
szczegółowych przewinień pracowniczych uzasadniających dyscyplinarne
zwolnienie pracownika. Pozostawia
więc w tym zakresie znaczną swobodę pracodawcy, który sam ocenia
określone zachowanie pracownika.
Decyzje pracodawcy podlegają jednak weryfikacji. I to dwukrotnej. Po
pierwsze, ze względu na obowiązek
konsultacji decyzji z reprezentującą
pracownika zakładową organizacją
związkową. Pracodawca podejmuje
decyzję w sprawie rozwiązania umowy w tym trybie dopiero po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej,
którą zawiadamia o przyczynie

uzasadniającej rozwiązanie umowy.
W razie zastrzeżeń co do zasadności
rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię
niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni.
Po drugie, ze względu na możliwość
odwołania się pracownika od rozwiązania umowy o pracę w tym trybie.
W takiej sytuacji weryfikacją decyzji
pracodawcy zajmuje się sąd pracy.
Żadne przepisy prawa pracy nie
wyjaśniają co należy rozumieć
przez pojęcie „ciężkie naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych”. W tej kwestii pomocne
być więc może orzecznictwo Sądu
Najwyższego, który stwierdził, iż
ciężkie naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych (art. 52
par. 1 pkt 1 k.p.) ma miejsce wówczas,
gdy w związku z zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) pracownika
naruszającym podstawowe obowiązki
można mu przypisać winę umyślną lub
rażące niedbalstwo.
Przyczyną usprawiedliwiającą
zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym jest też popełnienia
przez pracownika przestępstwa. Musi
być ono jednak: popełnione w czasie
trwania umowy o pracę, oczywiste
lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także uniemożliwiać dalsze
zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku.

PORADY
O

W razie zawinionej przez pracownika
utraty uprawnień koniecznych do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, pracodawca może
rozwiązać z nim umowę o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika.
Chodzi tu o utratę tych uprawnień,
które są niezbędne do wykonywania
pracy na stanowiskach wymagających specyficznych kwalifikacji
zawodowych, np. kierowcy, lekarza,
radcy prawego itp.
Do rozwiązania umowy o pracę
w trybie natychmiastowym z winy
pracownika dochodzi wskutek złożenia przez pracodawcę pracownikowi określonego oświadczenia woli.
Powinno być ono złożone na piśmie
z podaniem przyczyny uzasadniającej
ten tryb rozwiązania stosunku pracy.
Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy
o pracę bez wypowiedzenia nie
musi wskazywać terminu ustania
stosunku pracy, który to skutek
następuje zawsze w dacie dojścia
oświadczenia do adresata w sposób
umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią. Rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może
nastąpić po upływie 1 miesiąca od
uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej
rozwiązanie umowy.
Marek Rączka

Na powitanie, oprócz Mam przybyli
goście ze Starostwa Nowodworskiego
– Maria Jarząbek, członek Zarządu
powiatu nowodworskiego, Anna
Brodowska, kierownik wydziału spraw
społecznych, Ewa Klepak, przedstawiciel zakładu fotograficznego w Nasielsku, delegacja pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Nasielsku z dyr. Agatą Nowak i Mariolą Drwęcką oraz pracownicy firmy

Po występach były prezenty i kwiaty.
Pięknym akcentem były podziękowania za współpracę dla Pani Bogumiły
Barcińskiej-Ekler.

Niemal po trzydziestu latach, roczniki 1958 i 1959 znów miały okazję
spotkać się jak za starych dobrych
czasów. Pomysł na „klasową imprezę” zrodził się podczas zeszłorocznego zjazdu absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego.
Wiesław Rosłoński wraz ze swoim

szkolnym koleżeństwem: Bożeną,
Adamem, Jolą i Małgosią od lutego
rozpoczęli poszukiwania znajomych
ze szkolnych ław. Udało się. Dzięki
ich zaangażowaniu i wytrwałości
mogło dojść do kolejnego spotkania. W sobotni wieczór pełni werwy
i radości wesoło bawili się przy
dźwiękach rockowej muzyki lat
70/80. Obserwując ich poczynania
na parkiecie miało się wrażenie, że
nie jest to spotkanie po latach, a bal
studniówkowy.
Około 60 osób
bawiło się w klim at a ch B u d k i
Suflera, Purpli,
Z e p p e l i n ó w.
W p r z e r wa c h
pomiędzy tańcami prowadzono niekończące
s i ę ro z m ow y.
Wspomnienia
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Kino Niwa w Nasielsku ma już
.
Z tej okazji Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza na Jubileuszowy Przegląd Filmowy
W programie:
8 czerwca (piątek) godz. 19.00

„KANAŁ”

Film fabularny produkcji polskiej.
Reż. Andrzej Wajda
9 czerwca (sobota) godz. 19.00

„GDZIE JEST GENERAŁ?”
Komedia produkcji polskiej.
Reż. Tadeusz Chmielewski

10 czerwca (niedziela) godz. 19.00

„REJS”

Film fabularny produkcji polskiej.
Reż. Marek Piwowski
11 czerwca (poniedziałek) godz. 19.00

„AWANTURA O BASIĘ”

Film dla dzieci i młodzieży.
Reż. Kazimierz Tarnas
12 czerwca (wtorek) godz. 19.00

„KONOPIELKA”

Komedia produkcji polskiej.
Reż. Witold Leszczyński
14 czerwca (czwartek) godz. 19.00

„ROZKOSZE EMMY”

Od 4 czerwca w kasie kina Niwa można nabyć
karnety uprawniające do wejścia na wszystkie
seanse Jubileuszowego Przeglądu Filmowego.
Cena karnetu 10 zł.
Cena biletu na pojedynczy seans
- Otworzyłeś nam niebo - tymi słowami podziękowała Teresa Skrzynecka
Januszowi Konerbergowi - w imieniu
uczestników, pracowników i rodziców.
Pracownicy WTZ

Spotkanie po latach
19 maja, restauracja „Stary Młyn”
gościła w swoich murach absolwentów nasielskiego LO.

Ł

Gatunek: komedia romantyczna,
reż. Sven Taddicken

„Jan-Pol” z prezesem
Januszem Konerbergerem.
Gości powitała Teresa
Skrzynecka, kierownik
WTZ. Uczestnicy, pięknymi wierszami i piosenkami, podziękowali
wszystkim Mamom za
trud i wielkie poświęcenie włożone w ich wychowanie.

G

Pokaz przedpremierowy filmu

Dziękuję Ci Mamo
Takimi słowami uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach
powitali swoje Mamy z okazji Dnia Matki.

1–14 czerwca

z dawnych lat przeplatały się z teraźniejszością.
A do tańca byłym licealistom
przygrywał zespół „Metro”, w skład
którego wchodzili m.in. rówieśnicy
osób szalejących na parkiecie.
Zespół ten zawiązał się jeszcze
w liceum (choć wtedy nazwę
mieli inną), ale koledzy doskonale
pamiętali ich z festiwali i akademii
szkolnych.
I jak wszystko co dobre szybko się
kończy, tak i ten sobotni wieczór
szybko minął. Rozstaniom towarzyszyły serdeczne słowa pożegnania,
uściski i obietnice następnego spotkania. Ma do niego dojść najpóźniej
za rok w tym samym miejscu, gdzie
tak wspaniale wszyscy się bawili. My
również licząc na wspaniałe wrażenia już teraz czujemy się na nie
zaproszeni.
Aga

5 zł.

Cena biletu na przedpremierowy pokaz filmu
„ROZKOSZE EMMY” 10 zł.

Lepsza jakość w nasielskim kinie
W maju w kinie NIWA
p r z e p r owa d z o n o m o dernizację projektorów
kinowych.
Ostatnie zmiany w sprzęcie kinowym przeprowadzono 35 lat temu.
Przez ten czas aparatura przestała
spełniać coraz wyższe wymagania kinomanów. Dzięki dotacji
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej zmieniła się jakość obrazu,
ostrość, wyrazistość i ilość światła
na ekranie.
Specjaliści zainstalowali nowoczesne kolby ksenonowe o orientacji
poziomej z energooszczędną automatyką zapłonu i ekranowaniem
zakłóceń. Nowe źródło światła sprawia, że cały ekran jest bardzo ładnie
wyeksponowany. Kadry filmowe
przypominają obraz trójwymiarowy, posiadają swoją wyrazistość
i głębię. Zakupiony przez Nasielski
Ośrodek Kultury 4 lata temu odczyt dźwięku, zwany czerwonym
światłem został dostrojony i wyregulowany, co w dużym stopniu
poprawiło jakość dźwięku.

Modernizacja projektorów znacznie ułatwiła pracę obsłudze kinowej.
Kompleksowy układ chłodzenia
kolby ksenonowej połączono
z wyciągiem powietrza, co pozwala eliminować szkodliwe gazy
wydzielające się podczas pracy.
Ogólny koszt przedsięwzięcia to
39.360,00 zł.
Nowe rozwiązania elektroniczne
zastosowane w kinie Niwa w Nasielsku zapewnią widzom niezakłóconą ciągłość projekcji. Być może
następnym etapem modernizacji
będzie zakup przystawek do odczytu dźwięku dolby surround.
K.Z.

OGŁOSZENIA

1–14 czerwca

ELEKTROŚMIECI! PRZYNIEŚ Z MIESZKANIA DO PUNKTU ZBIERANIA!
Wielka zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zepsutych zabawek elektrycznych, zużytych baterii.
Masz zużyte baterie, stary telefon komórkowy, zepsutą zabawkę elektryczną?
Nie wiesz, co zrobić z tymi przedmiotami? Pomożemy Ci się ich pozbyć we właściwy sposób!
W niedzielę, 17 czerwca br., podczas Dni Nasielska, będzie możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zepsutych zabawek, zużytych baterii. To wszystko będzie można pozostawić w specjalnie zorganizowanym
na ten cel punkcie zbiórki.
Zrób porządek w szafkach, na strychu, w piwnicy! Nie pozostawiaj zużytego sprzętu na śmietniku lub w lesie! Przynieś go do nas
17 czerwca w godz. 15.00 - 20.00
Ponadto informujemy, że będziemy prowadzić edukację ekologiczną, w związku z tym zapraszamy najmłodszych do wzięcia
udziału w eko-konkursach z nagrodami, dorosłych zaś, zainteresowanych tematyką ekologiczną, zachęcamy do zapoznawania się
z materiałami edukacyjno-informacyjnymi, dostępnymi w naszym punkcie ekologicznym oraz zasięgania porad dotyczących
gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej itp.
Informujemy także, iż będzie istniała możliwość zawarcia umowy z ZGKiM w Nasielsku na wywóz nieczystości ciekłych
i stałych.

Serdecznie zapraszamy!
Nasielsk, dnia 30.05.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/10/06/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst
Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), Uchwały NrVIII/38/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie
zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 03 lipca 2007 roku
o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej we wsi Żabiczyn.

7

Będą wyższe kredyty mieszkaniowe
Mieszkający kątem przy
rodzicach będą mogli
korzystać z większych
preferencji przy ubieganiu się o kredyt na kupno
własnego mieszkania.
Posłowie zaproponowali zmianę
polegającą na zwiększeniu średniego
wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m kw. powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych.
Inicjatywa poselska zakłada zwiększenie jego wartości o 30 proc. Obecnie
ten wskaźnik, dla każdego województwa oddzielnie, jest obliczany jako
średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości jednego
metra kwadratowego powierzchni.
Proponowana zmiana doprowadzi
do podniesienia ustawowego limitu
dotyczącego m.in. maksymalnej
ceny zakupu lokalu mieszkalnego
lub budowy domu jednorodzinnego,
na który jest udzielany kredyt preferencyjny.
O

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.450,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym w Nasielsku
nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 28 czerwca 2007 roku do godz. 14°°.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nieruchomością.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym
uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon 0 23 69-33-115, 69-33-108.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00

Stara Plebania w Nasielsku

PODATNIKU !!!
Zmiana:
- miejsca zamieszkania ,
- nr rachunku bankowego ,
- nazwiska.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalone uchwałą Nr LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 r określa w/w
nieruchomość na terenie przeznaczonym na cele rolne.
Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości wynosi 94.500,00 złotych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535
z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Ł

Rozwiązania zawarte w poselskim
projekcie popiera rząd.
dar

zaprasza na meetingi

Przedmiotowa nieruchomość, położona jest poza obszarem zabudowanym miejscowości Żabiczyn.Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 69 o powierzchni 0,54 ha. Działka o regularnym, zbliżonym do prostokąta kształcie z szerokim dostępem do
drogi publicznej o nawierzchni żwirowej i lokalnej drogi gruntowej. Nieruchomość położona po wschodniej stronie drogi z Żabiczyna
do Chrcynna, w odległości ok. 4 km na południe od Nasielska.
Nieruchomość jest zabudowana:
- budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, powierzchnia zabudowy 499,77 m2, powierzchnia użytkowa 431,40 m2,
kubatura 1725,68 m2,
- dwoma budynkami gospodarczymi towarzyszącymi budynkowi szkolnemu, „ starym” o pow. użytk. 61,0 m2, „nowym” o pow.
użytk. 63,4 m2,
- budynkiem ubikacji o pow. zabudowy 19,4 m2.
W granicach nieruchomości znajduje się także studnia kopana z kręgów betonowych.
Nieruchomość jest ogrodzona z siatki stalowej. Teren płaski. Grunt jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

G

Do końca kwietnia tego roku, w ramach
programu dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, podpisano 949 umów kredytowych. Z powodu dynamicznego
wzrostu cen na rynku nieruchomości
mieszkaniowych obowiązujące parametry są nieaktualne, a utrzymanie
limitu cenowego na dotychczasowym poziomie zmniejsza dostępność
mieszkań i domów jednorodzinnych
spełniających ustawowe kryteria.

Grupa anonimowych alkoholików „Keja”

Opis nieruchomości:

O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przyjęcie rozwiązań zaproponowanych przez posłów, mimo że podniesie kwotę przeciętnego kredytu
mieszkaniowego, nie spowoduje
zagrożenia przekroczenia środków
przeznaczonych na realizację programu, a korekta może wpłynąć na realizację akcji kredytowej na zakładanym
przez Radę Ministrów poziomie.

Powoduje obowiązek aktualizacji tych danych na druku NIP-3 w Urzędzie
Skarbowym. W przeciwnym razie zwrot nadpłaty z zeznania za 2006r.
będzie utrudniony i narażony na opóźnienie.
R
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ROZMAITOŚCI

1–14 czerwca

1–14 czerwca

Nasz nowy biskup

9

REPORTAŻ
fot. D. Panasiuk

31 maja, w liturgiczne
wspomnienie Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny odbył się ingres nowego biskupa płockiego
Piotra Libery do płockiej
katedry.

W Kościele płockim chciałbym budować różnego rodzaju płaszczyzny
dialogu i wymiany myśli. Chcę też
uczyć się i słuchać. W tej dziedzinie,
jak i w wielu innych, mistrzem dla
mnie jest Jan Paweł II. Gdy jechał on
do jakiegoś kraju z wizytą apostolską
czy odwiedzał jakąś diecezję, zawsze
mówił, że jedzie tam jako nauczyciel,
ale równocześnie – a może jeszcze
bardziej – jako uczeń. Mnie też zależy
na tym, być może bardziej niż nauczycielem być uczniem. Najpierw
chcę się uczyć, w tym sensie, że
chciałbym „przyłożyć ucho” do serca
Kościoła płockiego. Ono bije i w życiu kapłańskim, i w seminaryjnym, i w
zakonnym, a także w życiu wiernych
świeckich. Chcę budować i prowadzić
Kościół diecezjalny w oparciu o komunię całego ludu Bożego diecezji.
Ta kategoria jest dla mnie absolutnie
priorytetowa, tak jak zresztą widział
to i Jan Paweł II, i dokumenty Soboru
Watykańskiego II: biskup, podobnie
jak każdy kapłan, idzie do Pana Boga
nie w pojedynkę, ale z całym ludem.

Podczas uroczystości nastąpiło
odczytanie papieskiej bulli o nominacji. Duchowieństwo diecezji oraz
przedstawiciele wiernych świeckich
złożyli nowemu ordynariuszowi
tzw. homagium, czyli znak czci i
posłuszeństwa, oznaczający uznanie
władzy przełożonego.
Dzień wcześniej, w środę, bp Piotr
Libera był w Działdowie. W czasie
II wojny światowej znajdował się tu
niemiecki obóz pracy przymusowej,
w którym zginęło ok. 10 000 osób,
między innymi: Antoni Julian Nowowiejski (zamordowany w 1941 roku),
biskup płocki, błogosławiony i Leon
Wetmański (zamordowany w 1941
roku), sufragan płocki, błogosławiony.
– Zaczynam swoją posługę kapłańską
w diecezji płockiej od modlitwy w
miejscu, w którym zginęli męczeńską śmiercią moi wielcy poprzednicy
– powiedział po powrocie z Działdowa biskup Piotr Libera. W siedzibie
biskupów płockich bp Libera spotkał
się z dziennikarzami. Przedstawił w
skrócie swój program duszpasterski
oraz zaprezentował swoje poglądy w
sprawach najbardziej interesujących
dziennikarzy. Podkreślił też, że nie
zamierza przeprowadzać żadnych
„zmian kadrowych w kierownictwie”
kurii płockiej.

Publikujemy wypowiedzi biskupa Piotra Libery przekazane dziennikarzom
w materiałach prasowych podczas
konferencji prasowej.
O diecezji płockiej:
W mojej mentalności Kościół płocki
funkcjonuje jako diecezja o ogromnej historii. Rok 1075 – najbardziej
udokumentowana data powstania tej

diecezji mówi już sama za siebie. Jeśli
porównam tę datę z moją macierzystą
diecezją katowicką, powstałą w roku
1925, to przyznam, że robi to wrażenie. Myślę więc o Kościele płockim
jako o prastarej diecezji, która ma wielowiekową historię. Tu istniał, rozwijał
się Kościół i trwała już ewangelizacja,
podczas gdy w innych regionach
jeszcze nie znano Chrystusa. Z tego

Koncert Lion Vibrations

Ostatnimi czasy Nasielsk zaczyna obfitować w alternatywne imprezy muzyczne
– niespełna trzy tygodnie
po IX festiwalu rockowym
do Nasielskiego Ośrodka
Kultury zawitała grupa Lion
Vibrations. Zaskoczeniem
dla mnie, jak też dla innych
przybyłych była bardzo niska frekwencja. W godzinie
rozpoczęcia koncertu na
sali NOK było zaledwie ...
kilkanaście osób. Z jednej
strony powodowało to
pewien dyskomfort, ale
z drugiej zapowiadała się
kameralna i klimatyczna
impreza. Na rozgrzewkę
krótki występ dały rodzime Dropsy.
Warto przy okazji wspomnieć, że
był to ich drugi koncert w powiększonym składzie (dzień wcześniej
zagrali w warszawskim klubie Dobra
Karma). Otóż do grupy po kilkuletniej przerwie wrócił jeden z jej
założycieli, Marcin Kuś. Jak dodał
Jacek (wokalista Dropsów – przyp.
M.P.), to właśnie Marcin był pomysłodawcą zorganizowania koncertu
Lion Vibrations.
A Lioni? Po dłuuugim strojeniu
i ustawieniu wszystkiego jak należy
zagrali bardzo ... słonecznie:) Może
to po części zasługa świateł, ale
właśnie tak określiłabym występ
Lionów. Rozpoczęli utworem
„Israel Vibration”. Pod sceną bawiło

świeckich, nie traktowałem ich też jako
„konkurencji” dla duchownych.

m.in. wynika, że jest to diecezja o
ogromnym potencjale. Ona wręcz
musi go mieć! Składa się nań praca
całych pokoleń duchownych, biskupów, zakonów i wiernych świeckich.
Używając języka biblijnego – wchodzę w jakąś winnicę, która jest bardzo
bogata i obfitująca. Mówią nam o tym
choćby postaci św. Stanisława Kostki,
św. Faustyny, płockich Biskupów męczenników (notabene miałem tę łaskę,
że mogłem uczestniczyć w ich beatyfikacji). Znam również kilku kapłanów
z tej diecezji, wiem, że są to wspaniali
ludzie, profesorowie, wykładowcy,
autorzy różnych publikacji. Znam
ich bogate przemyślenia zawarte w
książkach czy artykułach.
O priorytetach duszpasterskich:

się zaledwie kilka osób, ale dało
się wyczuć pozytywną energię
pomiedzy nimi a grupą. Przez takie
kawałki jak „Birth Of The Lion”, czy
„Over The Rainbow” w sali zrobiło
się bardzo gorąco, także w sensie
dołownym. Na zakończenie zagrali
jeszcze „Save The Children” i „Ray
Of Sunhine”. W sumie występ Lion
Vibrations trwał około godziny
i była to godzina podczas której
naprawdę można było zapomnieć
o wszystkich przykrych sprawach
tego świata, oderwać się od smutków i po prostu popłynąć z muzyką. Bez żadnych wspomagaczy
i poprawiaczy nastroju bawić się po
prostu, tak żeby było dobrze. I było
dobrze.
Martyna Pielecka

Lion Vibrations (I&Igor – wokal;
Jagoda – bass, wokal; Magda
– saksofon; Artur - gitara; Wojtek
- bębny, Sebastian - perkusja, Paweł
– keyboard)
– Początki grupy sięgają roku 1997,
kiedy to zaczęła działać pod nazwą
Zgroza. Zespół niewątpliwie należy
dziś do czołówki wykonawców nowej fali reggae w Polsce. I chociaż
grupa, pod nową nazwą funkcjonuje od 2003 r., to mieszanka stylów,
takich jak: roots, ragga, dancehall
i dub, którą proponuje Lion Vibrations przyciąga na koncerty starych i nowych słuchaczy. Podczas
dziesięcioletniej działalności Zgroza
– Lion Vibrations wydali cztery płyty: „Ku Wolności”, „Lew”, „Message
4U” i „Dub 4U”.

Jestem głęboko przekonany, że dla
każdego biskupa, w tym również
dla mnie, naturalnym środowiskiem
są kapłani. Na razie znam kilku księży,
a w miarę możliwości chciałbym jak
najszybciej poznać wszystkich. Bardzo
zależy mi na tym, by znać prezbiterium Kościoła płockiego. Kolejne
środowisko – obok kapłanów – to
seminarium duchowne, które Sobór
Watykański II nazywa źrenicą oka
biskupa. Niezmiernie zależy mi na
regularnym kontakcie z seminarium
i na dogłębnym poznaniu tej uczelni.
Mam pewne doświadczenie w tej
dziedzinie, ponieważ byłem wychowawcą oraz wykładowcą języka
łacińskiego i literatury patrystycznej
w Seminarium Śląskim. Seminarium
jest więc drugim środowiskiem, które chciałbym poznać, zaprzyjaźnić
się z nim, poznać jego problemy i
oczekiwania, ale też budować z pokoleniem młodych, wychodzących
zeń kapłanów, współczesne oblicze
Kościoła płockiego. Trzeci obszar,
który jest mi od wielu lat bardzo bliski,
to wierni świeccy – myślę tu o wszystkich, bez pomijania kogokolwiek. Nie
jest tajemnicą, że jestem związany ze
środowiskiem ruchów i stowarzyszeń
kościelnych, choć myśląc o świeckich,
myślę nie tylko o członkach ruchów,
ale o wszystkich. Nigdy nie lękałem się

Życiorys biskupa płockiego
Piotra Libery
Bp Piotr Libera urodził się 20 marca
1951 r. w Katowicach - Szopienicach.
Od 1969 r. był alumnem Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. W latach 1970-1972
odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. 15
kwietnia 1976 r. otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa
katowickiego Herberta Bednorza.
Po święceniach kapłańskich pełnił
obowiązki wikariusza w parafii pw.
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie
Śląskiej. W latach 1979-1980 był
prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W
latach 1980-1986 odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w
Rzymie, które uwieńczył doktoratem
z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju przez 3
lata prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym
Śląskim Seminarium Duchownym w
Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję
sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w
Polsce abp. Józefa Kowalczyka.
23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan
Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej.
Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997
r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II.
Podczas 294. Zebrania Plenarnego,
obradującego w Warszawie w dniach
od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. został wybrany na stanowisku sekretarza
generalnego Konferencji Episkopatu
Polski. Funkcję tę sprawuje już drugą
kadencję.
W 2006 r. był głównym odpowiedzialnym ze strony kościelnej za
przygotowanie pielgrzymki Papieża
Benedykta XVI do Polski.
Dnia 2 maja 2007 r. Ojciec Święty
Benedykt XVI mianował go Biskupem Płockim.
Opracował Dariusz Panasiuk
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Lidze Siódemek w Pieścirogach
Wyniki 5 kolejki:

BRYDŻ

Los_Bomberos - Defensor		 7 : 1
Kosewa - Yahaya_Power		 0 : 5
Figo_Fago - Emeryci_i_Renciści 1 : 4
Defensor - Wesołe_Poziomki		 7 : 4
Outsiderzy - Gibon_Squad (przełożony)
Jurand - Respekt 		
(przełożony)

Wyniki turnieju „dziesiątego” 10.05.2007 r.
1.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
2.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
3.Marek Olbryś - Janusz Wydra		
4.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal		
5.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
6.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński		
7.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
8.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
9.Teodor Brodowski - Marian Chojnacki		

Wyniki 6 kolejki:
Gibon_Squad - Figo_Fago		 10 : 7
Yahaya_Power - Outsiderzy		 0 : 3
Defensor - Kosewa			 10 : 10
Respekt - Los_Bomberos		 8 : 2
Emeryci_i_Renciści - Jurand 		 1 : 4
Wesołe_Poziomki - Los Bomberos 1 : 12

Gibon Squad

86 pkt. (59,72%)
81 pkt. (56,25%)
80 pkt.(55,55%)
77 pkt. (53,47%)
70 pkt. (48,61%)
65 pkt. (45,14%)
65 pkt. (45,14%)
63 pkt. (43,75%)
54 pkt. (37,50%)

Razem

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Bramki
Strzelone

Bramki
Stracone

Różnica

Punkty

Gibon Squad

6

6

0

0

42

12

30

18

Czołówka klasyfikacji po dziesięciu turniejach:

2

Outsiderzy

5

5

0

0

48

1

47

15

3

Respekt

5

4

0

1

44

17

27

12

4

Emeryci i Renciści

6

4

0

2

37

15

22

12

5

Los Bomberos

7

4

0

3

30

23

7

12

6

Defensor

7

3

1

3

37

53

-16

10

7

Jurand

5

2

0

3

11

16

-5

6

8

Berbeluszka Kosewo

7

1

2

4

21

44

-23

5

9

Yahaya Power

7

1

0

6

13

31

-18

3

1. Janusz Wydra					
2. Janusz Czyżewski				
3. Janusz Muzal					
4. Kazimierz Kowalski 				
5. Maciej Osiński					
6. Krzysztof Morawiecki 				
7. Jacek Jeżółkowski				
8. Zbigniew Michalski				
9-10. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				

10

Prowokatorzy

5

1

0

4

11

40

-29

3

11

Figo-Fago

6

0

1

5

21

63

-42

1

L.p.

Nazwa zespołu

1

ZAPROSZENIE
HALA SPORTOWA w Nasielsku
zaprasza w czerwcu 2007 r.
na imprezy sportowe:
03.06.2007 (niedziela) godz. 10.00

IV Grand Prix Nasielska
w Piłce Siatkowej Mężczyzn
10.06.2007 (niedziela) godz 10.00

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
16.06.2007 (sobota)

Puchar Mazowsza
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
30.06.2007 i 01.07.2007
(sobota i niedziela)

Mistrzostwa Polski
młodzików do lat 18
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

FUNDATOREM NAGRÓD
JEST

Nasielsk, ul. Warszawska 18 A
(nad pizzerią Salermo)
tel. 0 668 84 14 14
www.compsatservice.com
GG: 2966802

67 pkt.
57 pkt.
54 pkt.
52 pkt.
51 pkt.
50 pkt.
47 pkt.
45 pkt.
44 pkt.
44 pkt.
PK

KRZYŻÓWKA nr 13

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 12 czerwca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 29 czerwca br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
31 maja br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 11. Przenośną pamięć flash otrzymają: Zofia Walasiewicz z Mazewa Dworskiego
i Wioletta Bramowicz z Mogowa. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

ROZMAITOŚCI

1–14 czerwca

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA CZERWIEC
W czerwcu bardzo często zdarzają się już obfite burzowe opady
zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Długi
dzień, słoneczna pełnia, silny wzrost
temperatury, zwłaszcza w drugiej
połowie sprawiają, że wszystko rośnie i kwitnie dosłownie w oczach.
Zaczynamy się cieszyć latem i wakacjami. W katolickim kalendarzu
liturgicznym miesiąc poświecony
jest kultowi Najświętszego Serca
Pana Jezusa, które jest znakiem niezgłębionego Miłosierdzia Bożego dla
każdego ludzkiego serca.
W czerwcu przypada początek
sianokosów i pierwszych zbiorów
owoców. Tym razem najwartościowsze będą te zrywane w kwadrze owocu. Można też z powodzeniem pozyskiwać owoce w dniach
korzystnych w kwadrze liścia, unikać
natomiast kwadry uprawy. Wcześniej
korzystna będzie do zbiorów też
kwadra korzenia. W podanych wyżej okresach najlepiej wykonywać
przetwory, które przeznaczymy
na przechowanie. Owoce będą
wówczas bogatsze w cenne składniki. Zbiory najlepiej wykonywać
w dzień słoneczny po południu.
W czerwcu w dalszym ciągu
trwają zielarskie żniwa. Zgodnie ze
wskazaniami ludowej tradycji zioła
najlepiej zbierać do 24 czerwca,
szczególnie w okresie przybywania
Księżyca, czyli po 15, szczególnie
korzystna jest kwadra owocu. Można
też zbierać zioła w kwadrze owocu
do końca miesiąca i wcześniej w
kwadrze korzenia do 7 czerwca.
Rośliny zielne pozyskiwać najlepiej
w początkowej fazie kwitnienia, rankiem, po obeschnięciu rosy. Rośliny
aromatyczne ścina się nieco później
w okolicach południa, bo mają wtedy więcej olejków leczniczych.

Czerwiec to również czas tradycyjnych sianokosów. Wyznacza
go zasadniczo wstępne stadium
kwitnienia traw. Dobrze byłoby zaplanować te prace do 8,
potem dobry czas jest po 15
Korzystny czas do siewów, sadzenia
roślin owocujących nad ziemią np.
prosa, fasoli, ogórków na późniejszy
zbiór przypada tym razem na początku miesiąca w kwadrze korzenia. Bardziej korzystny czas – choć
może już zbyt późny będzie jeszcze po 15 w kwadrze liścia i owocu.
Rośliny kwiatowe m.in. dwuletnie, a
więc stokrotki, bratki, malwy, byliny,
orliki, łubiny warto siać, także inne
kwiaty przesadzać oraz zbierać z
nich nasiona ( jeśli już są) również
w powyższych okresach. Dla rozsadzania, zbioru roślin liściowych
najlepszy okres to kwadra liścia,
potem kwadra owocu.
Rośliny korzeniowe m.in. brukiew
rozsadzać najlepiej na początku
miesiąca w kwadrze korzenia. Jeżeli
jednak rozsada jest mała, można
poczekać do kwadry liścia. Jest to
też dobry czas do siewów roślin
korzeniowych w formie poplonu,
na zbiór jesienny.
W kwadrze korzenia, potem
w kwadrze liścia, sporządzać
sadzonki z bylin i krzewów.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze liścia.
Jeżeli chcemy trawę wzmocnić, ścinana w kwadrze korzenia i uprawy
będzie z kolei wolniej odrastać.
Podlewać rośliny intensywniej po
15. Ograniczyć podlewanie w kwadrze owocu, szczególnie przed pełnią (30), by nie zwiększać zagrożenia
wystąpienia chorób grzybowych.

DOMOWE KURACJE NATURALNE
Hildegarda z Bingen, sławna uzdrowicielka i zielarka niemiecka, żyjąca kilka
wieków temu, żylaki kurowała octem winnym lub jabłkowym. W chore
miejsca delikatnie wcierać ocet rano i wieczorem. Jednocześnie warto
pijać dwa razy dziennie szklankę wody z rozpuszczonymi w niej dwoma
łyżeczkami octu. Kuracja trwa 4-6 tygodni.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Z samorządu
do ministerstwa

W maju, w resorcie rolnictwa, odbyła się uroczystość podpisania porozumień z Samorządami
Powiatowymi, na mocy których nastąpi przejęcie
kolejnych 18 szkół rolniczych.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2008 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny
nad przekazanymi szkołami rolniczymi.
Wcześniej, w październiku ubiegłego roku, podobne porozumienia były
podpisane z przedstawicielami 10 samorządów.
W „ministerialnej osiemnastce” znalazły się dwie szkoły z województwa
mazowieckiego, dobrze znane mieszkańcom Nasielska:
- Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (Starostwo Powiatowe w Pułtusku);
- Zespół Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie).
dar
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W sadzie zwalczać szkodniki,
mszyce, gąsienice, stosując opryski
najlepiej po pełni, szczególnie w
kwadrach uprawy (linia przerywana).
Najbezpieczniej i najtaniej stosować
preparaty wykonane domowym
sposobem z roślin lub szarego
mydła (20-30 g mydła rozpuścić
w litrze letniej wody, można dodać
nieco oleju rzepakowego lub denaturatu; zwalcza skutecznie mszyce
i gąsienice). W kwadrze uprawy
wycinać też odrosty korzeniowe,
przerywać zawiązki. Jest to również
najlepszy okres do nawożenia niektórych roślin kompostami, gnojówkami roślinnymi np. z pokrzywy,
żywokostu. W wyżej podanych terminach również warto nawozić łąki
kompostami, szczególnie w dniach
11,12 i 13.
Prace uprawowe: redlenie, podorywki, niszczenie chwastów np.
wycinanie ostu, przerywki roślin,
najkorzystniej wykonywać w kwadrze uprawy (linia przerywana).
Wtedy też przygotowywać nowe
pryzmy kompostowe. Dokarmiać
intensywniej ryby i po 15.
Strzyc owce w okolicach nowiu
15. Dbać o czystość w oborach,
stajniach, chlewach. Zabiegi higieniczne najlepiej przeprowadzać
przed nowiem od 8 do 15.
W pasiekach większość prac pielęgnacyjnych wykonać najlepiej do
14 , szczególnie jednak od 8 do
14. Wstrzymać się od niepokojenia
owadów po 15.
Do wędkowania najlepsze dni od
3 do5, 7,8 oraz od 16 do 20 i 25
do 27.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY

NA CZERWIEC

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.

Czerwiec powinien być raczej typowy i ciepły z dosyć dużą liczbą dni
słonecznych. Pogodniej w pierwszej i ostatniej dekadzie wtedy też
liczniejsze burze i gwałtowniejsze
wiatry. Opady, chmury, wiatry liczniejsze w drugiej dekadzie miesiąca.
Wtedy również chłodniej. Lokalnie
może być jednak sucho, bo jak na
czerwiec opady nie wszędzie będą
obfite.

i połowu ryb.

Na początku miesiąca może być
dosyć pogodnie. Od czasu do czasu
przejdą fronty z burzami. Podobny

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do sia-

typ pogody w całej pierwszej dekadzie. Potem może przybyć chmur
i ochłodzić się w dzień. Przez kilka
dni zmianom, wiatrom towarzyszą
przelotne deszcze. W drugiej dekadzie stopniowa poprawa pogody.
Przybywa dni słonecznych, ciepłych i parnych. Zdarzyć się mogą
nawet dosyć silne burze, zwłaszcza
w ostatnich dniach. Okresowo na
polach i w ogrodach może brakować wody.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

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

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
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.

nia, 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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Truskawek nie powinno brakować Ulg nie będzie
Po raz kolejny potwierdza się stare
powiedzenie, że natura nie znosi
próżni. Jest ich dużo i są niedrogie.
Krajowe truskawki są w tym roku
zdecydowanie tańsze w porównaniu z cenami roku ubiegłego. Żeby
się o tym przekonać wystarczy
pójść na lokalny targ albo odwiedzić Warszawski Rolno-Spożywczy
Rynek Hurtowy. Oczywiście owoce
pochodzą jeszcze spod osłon. Truskawki gruntowe będą lada moment,
a ich plony mogą być wyższe niż
szacowano tuż po kwietniowych
mrozach.
- Miało nie być, a jest od groma
- tak ocenia sytuację większość
producentów. Rzeczywiście, jeszcze
kilka tygodni temu, po przejściu fali
mrozów, nikt nie spodziewał się takiego zwrotu w przyrodzie.

nych truskawek, może zatem nie
będzie potrzebny import. Ceny
owoców konsumpcyjnych wahają
się od 3,00 do 6,00 zł za kilogram,
rok temu było to od 13,00 do
15,00 złotych. Dostawy truskawek
importowanych już się skończyły,
w ofercie handlowej są już ostatnie
partie.

-Za kilka dni w sadach pojawią się
komisje oceniające straty, wtedy
będziemy mieli, podobnie jak
opinia publiczna wiedzę o szacunkowych plonach poszczególnych
gatunków – mówi Mirosław Mazuruk, Prezes Zarządu WR-SRH SA
w Broniszach.

Liczba dostawców truskawek zmienia się z dnia na dzień – od kilku do
kilkudziesięciu producentów. Można przypuszczać, że część owoców
skupowana jest przez firmy dystrybucyjne i dostarczana bezpośrednio
do sprzedawców.

Z każdym dniem coraz tańsze
są nowalijki. Wyjątkowo wysokie
temperatury powodują gwałtowne
dojrzewanie produkcji pod osłonami. Pomidory w ofercie hurtowej
sprzedawane są w cenie od 2,50
– 3,50 zł/kg, w ubiegłym roku cena
było wyższa średnio o 80 groszy.

Zdecydowanie mniej będzie w tym
roku czereśni i brzoskwiń. W sadach
czereśniowych najbardziej ucierpiała

Taniej niż rok temu sprzedawana jest
w Broniszach młoda marchew 1,00
– 1,50 za pęczek, młode ziemniaki

- Pierwsze kwiaty zostały zmrożone,
ale kolejne zawiązały owoce, tak,
że teraz wszystko znów zależy od
pogody – mówią plantatorzy. Jeżeli
nadal będzie ciepło, a nie zabranie
deszczu to plony powinny być
zadawalające, a truskawki gruntowe
będą nieznacznie droższe niż przed
rokiem.
- Mniejsze plony to szansa na
wyższe ceny truskawek w skupie
– mówią ogrodnicy. W ubiegłym
roku produkcja tych owoców wyniosła prawie 194 tysiące ton i była
o 5% wyższa niż w 2005 roku.
Niestety ubiegłoroczny sezon był
wyjątkowo krótki ze względu na
suszę, a ceny mało atrakcyjne dla
plantatorów.
Część zakładów przetwórczych
zmagazynowała zapasy mrożo-

Po mrozie

Są pieniądze dla gospodarstw sadowniczych
dotkniętych klęskami.
Agencja restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dysponuje 12,5 miliona złotych na dopłaty obniżające oprocentowanie kredytów dla poszkodowanych
rolników. Ta kwota, według wyliczeń
agencyjnych ekspertów, zapewnia
dostęp do preferencyjnych kredytów
na wznowienie produkcji po klęskach,
poszkodowanym rolnikom.
Pomoc ze środków Agencji będzie
udzielana w formie dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami.
Uruchomienie pomocy może nastąpić wyłącznie za zgodą Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na
wniosek właściwego wojewody zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia
stwierdzenia skutków klęski. Wniosek
wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania strat przez komisję
powołaną przez wojewodę w terminie
2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski.
Kwota kredytu nie może przekroczyć
wysokości szkód w uprawach rolnych
oszacowanych przez komisję, nie
więcej jednak niż:
- 4 mln zł dla gospodarstw rolnych,

odmiana Kordia, chętnie kupowana
ze względu na smak i wielkość owoców i odmiana Regina zaliczana do
odmian późnych. Stopień uszkodzeń kwiatów zależał od odmiany,
ale także od lokalizacji sadu.

fot. D. Panasiuk

produkcji krajowej i włoszczyzna.
Ziemniaki pochodzące z polskiej
produkcji kosztują od 3,00 do
5,00 zł za kilogram (opakowanie
od 5 do 10 kg).
WA

- 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej.
Kwota pomocy w formie
dopłat do oprocentowania
kredytów nie przekroczyć
kwoty, stanowiącej różnicę
między wysokością poniesionej szkody a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu
ubezpieczenia.
A ponadto wysokość pomocy Agencji
nie może przekroczyć:
- 80% kwoty obniżenia dochodu,
wynikającego z opinii wojewody,
- 90 % kwoty obniżenia dochodu,
wynikającego z opinii wojewody – dla
gospodarstw rolnych położonych na
obszarach ONW i NATURA 2000.
Kredyt może zostać udzielony na
okres:
- czterech lat w przypadku nakładów
na zakup rzeczowych środków do
produkcji rolnej,
- pięciu lat na zakup kwalifikowanego
materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu.
Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy, przy aktualnie obowiązującej
stopie redyskonta, wynosi aktualnie
1,69 %.
Od kredytobiorcy nie jest wymagane
wniesienie udziału własnego, natomiast
kredytobiorca winien w terminie

3 miesięcy od dnia pobrania środków
finansowych z banku udokumentować, co najmniej 50% wydatków
poniesione na zakupy dokonane po
dniu wystąpienia szkody.
Zgodnie ze stanowiskiem resortu
rolnictwa, po 30 kwietnia tego roku
mogą być również udzielane kredyty
preferencyjne, na nowych zasadach,
na podstawie zgód MRiRW wydanych w okresie od 1 czerwca 2006r.
Warunkiem udzielenia kredytu klęskowego jest w szczególności dołączenie
do wniosku o kredyt opinii wojewody,
zgodnie z wzorem udostępnionym
przez Agencję.
Pod koniec maja Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przekazał wojewodom zaakceptowany
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wzór opinii wojewody, dotyczącej
zakresu i wysokości doznanych szkód,
oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. Opinię tą poszkodowany rolnik składa w banku wraz
z wnioskiem o kredyt „klęskowy”.
WA

Ta ustawa miała być szansą dla młodych ludzi. Szczególnie dla tych, mieszkających na wsi, którzy rezygnują z prowadzenia gospodarstw rolnych albo nie widzą
już dla siebie żadnych szans w rolnictwie.
Rada Ministrów zajęła negatywne
stanowisko wobec poselskiego
projektu ustawy o szczegółowych
formach wspierania osób podejmujących działalność gospodarczą

stosunku pracy) oraz zwolnienia
z płacenia podatków, mogą być
niezgodne z Konstytucją.

oraz osób podejmujących po raz
pierwszy pracę.

cyjnych osobom podejmującym
działalność gospodarczą. Autorzy
nie zaproponowali w tym przypadku żadnych ułatwień w dostępie do
kredytu. Nie określono również
procedury ich udzielania.

Zdaniem rządu, wszelkie inicjatywy
ułatwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz promujące
zatrudnienie zasługują na uznanie.
Jednak propozycja poselska nie
gwarantuje realizacji tych założeń
i dlatego Rada Ministrów negatywnie
ją ocenia. Znalazły się w niej zapisy
niespójne i wadliwe pod względem
legislacyjnym.
Wnioskodawcy proponują zwolnić
z opłacania składki rentowej osoby
podejmujące pracę po raz pierwszy.
Dla rozpoczynających działalność
gospodarczą przewidują wprowadzenie dopłaty do kredytów
preferencyjnych oraz okresowe
zwolnienia, dotyczące np. podatku
dochodowego od osób fizycznych,
nieruchomości oraz środków transportowych, a także czasowe zwolnienie z obowiązku płacenia składek
emerytalnych i rentowych.
Rząd uważa, że przepisy dotyczące
ograniczenia dostępu do uprawnień
dla niektórych grup społecznych
(np. osób bezrobotnych wcześniej zatrudnionych na podstawie

Wątpliwości budzą także zasady
przyznawania kredytów preferen-

Ponadto uprzywilejowanie podmiotów zwolnionych z opłat
podatkowych może spowodować
wypieranie z rynku przedsiębiorców wywiązujących się ze swoich
zobowiązań. Może również przyczynić się do likwidacji niektórych
firm i zastąpienia ich tymi, które
korzystają z ulg.
Niecelowe są również propozycje
dotyczące zwolnień z obowiązku
płacenia składek rentowych przez
niektórych pracowników. Prowadzi
to do sytuacji, w której pracodawcy rezygnowaliby z pracowników,
za których muszą płacić składki,
zatrudniając na ich miejsce osoby,
które zostały zwolnione z opłacania składek.
Propozycje poselskie mogą spowodować poważne skutki budżetowe, a zwłaszcza istotnie obniżyć
dochody jednostek samorządu
terytorialnego.
WA

Zakupy

W niedziele tak,
w święta nie
Posłowie chcą nowych zapisów w ustawie Kodeks
pracy. Projekt nowelizacji popiera rząd. Zmiany
miałyby polegać na wprowadzeniu zakazu pracy
w placówkach handlowych we wszystkie święta wymienione w ustawie
jeszcze z 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Chodzi m.in. o: Nowy Rok,
pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, Święto Narodowe Trzeciego Maja,
dzień Bożego Ciała, dzień Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia. Projekt dopuszcza
natomiast wykonywanie prac w takich placówkach w niedziele.
Zdaniem przedstawicieli rządu, zaproponowane rozwiązania są kompromisowe i godzą interesy pracowników, pracodawców oraz konsumentów.
dar
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

PO GODZINACH
ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP

Diogenes nie miał racji

Baran 21.03.- 19.04.

– Mamo, zobacz, co przeczytałam!
– Zosia weszła do mojego pokoju
z książką w ręku. – Tu piszą, że jedzenie strączkowych jest konieczne
w codziennej diecie!

Byk 20.04.- 20.05.

– Zosiu, przecież wiadomo o tym
od dawna…
– Ale przeczytaj! Nasiona roślin
strączkowych zapewniają dobre
trawienie, są źródłem białka i powinno się je jadać codziennie! Zobacz,
co tu piszą – Zosia podsunęła mi
tekst pod oczy, więc bez okularów
nie mogłam niczego przeczytać.
– A najgorsze – aż westchnęła
– że to wszystko prawda!
Ja też westchnęłam, ale z innego
powodu. Zosia miewała od czasu do czasu podobne pomysły.
W zależności od tego, co ją zaniepokoiło, mieliśmy przestać jeść
mięso, odrzucić masło, zrezygnować ze słodyczy i ciast, jadać tylko
surowe warzywa, regularnie badać
cholesterol oraz utrzymywać odpowiednią masę ciała. Potem Zosi
przechodziło i sytuacja wracała do
normy.
Nałożyłam okulary i zajrzałam do
tekstu. Przeczytałam, że strączkowe
zawierają dużo błonnika oraz substancji przeciwdziałających wielu
chorobom, w tym nowotworowym,
są źródłem białka oraz witamin A,
C, PP i witamin z grupy B. Ponadto,
mimo gotowania, pieczenia czy
duszenia, nie tracą wielu cennych
dla naszego zdrowia składników.
Brzmiało to świetnie, ale…
– Czy wiesz, co to znaczy jeść
ciągle groch? – zapytałam dyplomatycznie.

– Zapewniam cię, że dodanie
cząbru do potraw powoduje, że
żadna fasola nie zalega w żołądku
– odpowiedziała równie dyplomatycznie moja córka. – Poza tym,
nie będziemy jeść grochu, tylko
soczewicę.
Aha. Czyli powinnam chyba od
razu wyjechać do Karola i tam
przeczekać. Miałam jednak nadzieję, że Zosia nie dostanie nigdzie u nas czerwonej soczewicy,
więc wahałam się, co robić. Zanim
podjęłam decyzję, zawitała u nas
Ludwika i – niestety – przywiozła
opakowanie wyczekiwanych przez
Zosię nasion.
Córka i synowa z miejsca zamknęły
się w kuchni, a ja poszłam uprzedzić
Piotrka. Zięć nie był zachwycony.
– A gdybym tak kupił piwo, na
lepsze trawienie? – zasięgnął mojej
rady. – Może mama wypiłaby ze
mną po obiedzie?
Pokusa była silna, ale postanowiłam jej nie ulegać. Sprawdziłam
w apteczce, co mamy z leków na
wątrobę, i spróbowałam zachować
godną postawę.
Zupa była gotowa zaskakująco
szybko – nakrywająca do stołu
Ludwika wyjaśniła, że soczewicy się nie moczy, tylko od razu
gotuje. Nie mogę powiedzieć, by
mnie ta wiadomość uspokoiła.
Potrawa okazała się gęstą cieczą
o miłej czerwonawej barwie. Gdy
siedliśmy, Zosia poinformowała
dzieci, że dziś mamy na obiad
zupę jarzynową, co Kasią i Franek
przyjęli dość obojętnie.

szej łyżki. Potem wszyscy, jak jeden
mąż, na wyścigi pochłanialiśmy
swoje porcje. Gar przygotowany
na dwa dni zniknął podczas jednego posiłku. Ludwika przyglądała się
temu z uśmiechem…
Zupełnie nie rozumiem Diogenesa
– dlaczego uważał, że soczewicy
należy się aż nauczyć jeść? A może
trzeba, tylko nasza rodzina jest taka
zdolna, że posiadła tę umiejętność
bez uczenia? Trzeba będzie sprawdzić, może umiemy też jeść inne
zdrowe potrawy…
Babcia Jadzia

Zupa z soczewicy
1 szklanka soczewicy czerwonej,
2 cebule, 2–3 marchewki, 1 mały
seler, 1 pietruszka, 2 ząbki czosnku,
2 łyżki koncentratu pomidorowego,
przyprawa do zup, oliwa, 2 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczka cząbru,
pęczek natki pietruszki, sól, pieprz,
cukier

Soczewicę zalać dwoma litrami
lekko osolonej wrzącej wody
i gotować na wolnym ogniu. Posiekaną cebulę podsmażyć na oliwie,
a następnie dodać do soczewicy.
Resztę warzyw obrać i utrzeć na
tarce o dużych oczkach – dodać
do zupy. Gdy soczewica będzie
prawie miękka, dodać koncentrat
pomidorowy, przyprawę do zup,
zmiażdżony czosnek, majeranek
i cząber. Gotować jeszcze około
kwadransa. Doprawić do smaku
i posypać posiekaną natką pietruszki.

Ale tylko do chwili zjedzenia pierw-

Kino NIWA ZAPRASZA
1–3 CZERWCA godz. 18.00

„Wakacje Jasia Fasoli”
Mr. Bean’s Holiday (Wielka Brytania, 2007); Komedia; Reżyseria: Steve Bendelack; Scenariusz: Robin Driscoll, Simon McBurney, Hamish McColl; Obsada: Rowan Atkinson - Jaś
Fasola, Max Baldry - Stepan, Emma de Caunes - Sabine, Willem Dafoe - Carson Clay, Jean
Rochefort - Kelner

Kolejne przygody zwariowanego Jasia Fasoli. Tym razem wybiera się w podróż
na Południe Francji, gdzie będzie zajęty kręceniem wideo podczas Festiwalu
filmowego w Cannes.
8–10 CZERWCA godz. 17.00

„Labirynt Fauna”
Laberinto del Fauno, El (Meksyk,Hiszpania,USA, 2006); Dramat/Fantasy/Horror/Thriller;
czas 112 min.; Reżyseria: Guillermo del Toro; Scenariusz: Guillermo del Toro; Obsada: Ivana
Baquero - Ofelia, Doug Jones - Faun, Sergi López - Kapitan Vidal, Ariadna Gil - Carmen,
Maribel Verdú - Mercedes

Historia młodej dziewczyny, która w 1944 roku, po zwycięstwie generała
Franco, udaje się z matką i przybranym ojcem na wieś na północ Hiszpanii.
Dziewczyna żyje w świecie własnych wyobrażeń i z trudem akceptuje rzeczywistość. Powojenne faszystowskie represje dotykające mieszkańców wsi
zmuszają dziewczynę, by na swój sposób poradziła sobie z nimi.
14 CZERWCA godz. 19.00

POKAZ PRZEDPREMIEROWY!!!

„Rozkosze Emmy”

Emmas Glück (Niemcy, 2006); Komedia romantyczna; czas 99 min.; Reżyseria: Sven Taddicken; Scenariusz: Claudia
Schreiber, Ruth Toma; Obsada: Jördis Triebel - Emma, Jürgen Vogel - Max, Hinnerk Schönemann - Henner, Martin Feifel
- Hans, Karin Neuhäuser - Lene
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Wszystkie sprawy, którymi się teraz zajmujesz przyniosą oczekiwane
przez Ciebie rezultaty. Zaskoczysz otoczenie niekonwencjonalnym
postępowaniem i świetnym humorem. Oby tak dalej.
Będziesz mógł już wkrótce odpocząć i poleniuchować. Nie zapomnij
tylko o swoich dzieciach i przygotuj dla nich prezenty na Dzień
Dziecka. Czeka Cię niezapowiedziana wizyta krewnych.

Bliźnięta 21.05. – 21.06
Dzięki swoim licznym talentom dyplomatycznym zażegnasz
nieuchronny zdawałoby się konflikt w pracy. Poradzisz sobie z każdym
wyzwaniem i możesz liczyć na awans. Nadal szczęście w miłości.

Rak 22.06.- 22.07.
Pora wziąć się za zaległości w pracy. Dzięki pomocy
współpracowników nawet szybko uporasz się z nimi. Na przyszłość
lepiej pracuj systematycznie. W miłości gwiazdy wróżą Ci znacznie
szczęśliwszy czas.

Lew 23.07. – 22.08.
Najbliższe dni będą udane zarówno w życiu zawodowym jak
i towarzyskim. W pracy za dobre wyniki możesz oczekiwać nagrody, zaś
w miłości zainteresowanie Twoją osobą przekroczy Twoje marzenia.

Panna 23.08. – 22.09.
Zachowaj ostrożność w rozmowach z nowymi kontrahentami. Każdą
umowę dokładnie przejrzyj. Czeka Cię też kilka dni pod znakiem
spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Waga 23.09. – 22.10.
Najbliższe dni to czas wytężonej pracy, ale poradzisz sobie ze
wszystkim. Znajdziesz jeszcze czas na wytchnienie od codziennych
obowiązków. Samotne wagi spotkają osoby, z którymi być może
połączy Was głębokie uczucie.

Skorpion 23.10. – 21.11.
Po tak pracowitym okresie możesz zwolnić tempo i poświęcić więcej
czasu rodzinie. Pamiętaj o zbliżającym się święcie dzieci. Może
zorganizuj przyjęcie dla nich wspólnie z przyjaciółmi.

Strzelec 22.11. – 21.12.
Otrzymasz niespodziewaną, ale interesującą propozycję zawodową.
Zastanów się przed jej przyjęciem. W uczuciach łatwo kogoś zranić.
Może lepiej spokojnie porozmawiać i wszystko wyjaśnić.

Koziorożec 22.12. – 19.01.
Czeka Cię trudny czas. Będziesz musiał podjąć kilka ważnych decyzji,
które zmienią Twoje życie zawodowe, a może i osobiste. Pewne jest
tylko to, że otrzymasz nieoczekiwany spadek od dalekich krewnych
lub wygrasz w grze losowej.

Wodnik 20.01. – 18.02.
W końcu wyjaśni się sprawa, która od dłuższego czasu nie dawała Ci
spokoju. Poczujesz ulgę jakby zdjęto Ci z ramion niewyobrażalny
ciężar. Świat nareszcie zacznie Ci się podobać. Korzystaj, więc
z jego uroków.

Ryby 19.02. – 20.03.
W pracy nie zwracaj uwagi na niesprzyjające okoliczności i dalej rób
swoje. W życiu uczuciowym powróci harmonia i możesz razem
z partnerem wybrać się na długi spacer lub wycieczkę.

Z przymrużeniem oka
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ

Sprzedam dom i budynki gospodarcze, tel. 0 22 794 35 04, 0 501
690 719

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
Gabi - to młoda, bardzo
ładna i pełna wdzięku
foksterierka o kremowo-złocistej sierści. Jest
przemiłym, towarzyskim
psiakiem. Ma pogodne usposobienie.
Została znaleziona w
Legionowie na ulicy Zegrzyńskiej. Pilnie potrzebuje nowego dobrego
domu na całe życie.
tel. 022 782 47 70
lub 506 403 514

Wynajmę mieszkanie w domu
prywatnym o pow. 70 m 2 ,
tel. 0 505 613 100
Kupię drewno opałowe w rozsądnej cenie, tel. 0 504 865 856,
Nasielsk

Rózia - to dorodna, duża, dorosła koteczka ( białociemnobrązowa). Ma wyjątkowe usposobienie, jest bardzo miła, spokojna i wspaniale głośno mruczy, gdy tylko
poczuje przyjazną dłoń na swojej główce. Nauczona
jest czystości. Jest zdrowa i wysterylizowana (a to dodatkowa duża zaleta). Pilnie potrzebuje dobrego domu, to
naprawdę niespotykanie mało kłopotliwa koteczka a
wniesie do domu wiele ciepła i radości.
telefon
R

022 784 05 34
E

K

lub 509 469 222
L

A

M

A

Zlecę hydraulikowi wykonanie
przyłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej, tel. 0 504 865 856,
Nasielsk
Zatrudnimy pracowników do
schroniska dla zwierząt w Chrcynnie, tel. 0 602 630 451
Sprzedam suknię ślubną, białą,
3-częściową, roz. 40, tel. 0 502
751 207
Sprzedam działkę budowlanorolną 3000 m2 z pozwoleniem na
budowę domku jednorodzinnego
(107 m2) ogrodzoną, media, w
miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk, zagospodarowaną, cena 50
zł/m2, tel. 0 660 044 130
Sprzedam Passata 1,8 + gaz, 96 r.,
tel. 0 508 300 607
Sprzedam źrebówkę, 3 lata,
tel. 023 692 19 56
Sprzedam konie ANGLOARABY.
tel. 0 606 808 527
Sprzedam Fiata 126 p, r. prod.
1994, alarm, centralny zamek.
Cena 600 zł, do negocjacji.
tel. 0 660 017 550

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 96 mm x 46 mm

Sprzedam komplet wypoczynkowy – sofa 3-osobowa + 2
fotele. Stan dobry. Bardzo tanio.
tel. 694 783 644
Dom do wynajęcia ul. Dąbrowskiego 6 w Nasielsku. tel. 0 662
553 832
Sprzedam Volkswagen Vento
1.9, diesel, 1994 r., od stycznia
2007 r. rejestrowany w Polsce,
stan bardzo dobry. Cena 12 000.
tel. 503 614 561
Przyjmę ziemię z wykopu. Centrum Nasielska. tel. 0 504 842
335
ALTER-SOUND Profesjonalne
nagłośnienie i oświetlenie.Wesele,
prywatki, osiemnastki, imprezy w
plenerze. dalbog@wp.pl tel. 0 604
226 723
Sprzedam narożnik do spania,
jasny, kratka. tel. 69 30 115
Sprzedam działkę ogródkową naprzeciwko garaży. Tel. 69 30 115
Sprzedam przetrząsaczo-grabiarkę ciagnikową. tel. 507 660 612
Kupię garaż samochodowy, blaszany, używany. tel. 604 561 031
Zatrudnię pracowników budowlanych do prac wykończeniowych,
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OGŁOSZENIA
DROBNE
tel. 0 604 561 031
Zatrudnię na stałe kobiety
i mężczyzn. Praca koło Nasielska.
Średnia płaca 1300 netto, tel. 662
723 288
Zatrudnię pracowników do zbioru
truskawek. Pawłowski, Budy Siennickie. tel. (023) 691 22 17
Sprzedam T 25, kosiarka rotacyjna,
pług, przyczepka. tel. (023) 691 24
08 po 20.00
Zatrudnię kierowcę kat. B z okolic
Nasielska. Tel. 0 506 173 669
Sprzedam stemple, długość 3 i
4 metry. Tel. 0 606 423 338 lub
(023) 69 35 011
Zawiozę do ślubu Audi A6 2005 r
(najnowszy model), Mercedesem
E (najnowszy model) lub Audi A8
2001 r. Wszystkie auta z najbogatszym wyposażeniem i bardzo
atrakcyjnym wyglądem.Tel. 0 509
588 810
Sprzedam Daewoo Tico, 96 r.,
(oryginalny Koreańczyk), stan
techniczny dobry, przebieg 135
tys., zielony. Cena ok. 3000 zł.
Tel.697 920 405
Sprzedam działkę 31 ar, Stare Pieścirogi ul.Wrzosowa. Podstawowe
media. Dogodne położenie, spokojna okolica. tel. (023) 69 30 754
Kupię owies, pszenice paszową.
Tel. 668 474 491
Sprzedam meble fryzjerskie.
tel. 0 504 282 642
Zatrudnię pracowników w zakładzie kamieniarskim. tel. (022) 794
34 09 lub 0 602 134 787
Zatrudnię do pracy w przetwórni
owoców w Nasielsku, kobiety i
mężczyzn. Również praca sezonowa. tel. 0 509 676 861
Poszukuje do wynajecia (z możliwością kupna) malego mieszkania
(ok. 30-40m2) w centrum nasielska. tel. 0- 888-210-011.
Szukam 2-pokojowego mieszkania do wynajęcia w Nasielsku
tel. 516 633 575
Poszukujemy agenta nieruchomości osoby zainteresowne
prosimy o przesyłanie cv na adres
praca@podwarszawskie.pl lub
o kontakt tel : 0 667 888 888
Firma kamieniarska przyjmie do
pracy przy obróbce kamienia (elementy małej architektury), również
do przyuczenia.Góra Kalwaria
k.Warszawy. Płaca powyżj średniej.
tel.kom. 0-608-043-020
Sprzedam starą stodołę (30m)
i snopowiązałkę, tel. 0 607 893
843
Sprzedam Fiata 126p, sprawny,
tel. 023 693 00 58

REKLAMA
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Raz na wozie, raz pod wozem...
Maj był bardzo pracowity dla IV-ligowych
piłkarzy. Podobnie było w przypadku nasielskiego Żbika, który od początku rundy
rewanżowej walczy o utrzymanie w lidze.
W czterech meczach z Mazurem, Pogonią,
Piastem i Okęciem nasielski zespół odniósł
2 zwycięstwa, raz zremisował i raz przegrał.
Mogłoby się wydawać, że jest to bardzo dobry
wynik. Jednakże, bezpośredni rywale walczący o utrzymanie w lidze również wygrywają
swoje mecze i Żbik nie jest w stanie nadrobić
straconych punktów z rundy jesiennej. Tym
nie mniej, Żbik wygrywając przedłuża swoje
szanse, przynajmniej matematyczne, na
utrzymanie. Zadanie trudne do wykonania,
choć przy zbiegu okoliczności i korzystnych
wynikach możliwe do osiągnięcia.

Głównym problem od dawien dawna jest
słaba gra nasielskich piłkarzy w meczach
wyjazdowych. Wystarczy spojrzeć na wyniki meczy wyjazdowych w tym sezonie. W 15
meczach, jako jedyny w lidze, Żbik ani razu
nie pokonał gospodarzy, zaledwie 4 razy remisując! Dlatego wynik wyjazdowego meczu
w Karczewie z Mazurem był łatwy do przewidzenia. Już w 20 min. gospodarze mogli objąć
prowadzenie, na szczęście dla Żbika już po raz
kolejny w tym sezonie Pawłowski obronił rzut
karny wykonywany przez Bacę.
Po zmianie stron mecz się wyrównał. Jednakże bezskuteczne ataki nasielskich piłkarzy nie mogły zagrozić bramce gospodarzy.
W 67 min. sędzia wyrzucił z boiska jednego
z nasielskich zawodników za brutalnym faulu.
Pomimo gry w przewadze karczewianie nie
potrafili sforsować obrony Żbika. Dopiero
w 76. min po strzale Udenkwora piłka wylądowała w siatce. Dwie minuty później było
już 2:0. Niefortunnie wybita piłka w polu
karnym trafia w nasielskiego obrońcę i wpadła
do siatki. Strata bramki po golu samobójczym
Kamińskiego całkowicie podcięła skrzydła
nasielskim zawodnikom, którzy do końca

spotkania byli już tylko tłem dla gospodarzy.

Mazur Karczew - Żbik Nasielsk 2:0 (0:0) 13 maja,
Udenkwor 77, Kamiński 79 (s)

Po środowej wygranej 16 maja na własnym
boisku z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
Kibice liczyli, że w meczu z drużyną zajmującą o jedną pozycję wyżej w ligowej tabeli
Żbikowi uda się wygrać i zwiększyć szanse
na utrzymanie.
Niestety wyjazdowe spotkanie z Piastem
Piastów, ponownie potwierdziło, że Żbik jest
drużyną groźną jedynie na własnym stadionie.
W 10 min. spotkania gospodarze mogli objąć
prowadzenie, jednakże przed utratą bramki po
strzale Wójcickiego Żbika utratował słupek.
W odpowiedzi w 23 min. błąd przy wyprowadzaniu piłki wykorzystał Kisiel i strzałem z 22
m. zapewnił Żbikowi powadzenie. Radość nasielkich piłkarzy nie trwała jednak zbyt długo,
bo w 33 min. po dośrodkowaniu w pole karne
bramkę zdobył Pachniak.
Do końca pierwszej połowy wynik już nie
uległ zmianie. W drugiej połowie groźnie
pod bramką Żbika zrobiło się po strzale Staniszewskiego, który z 8 m trafił w dobrze ustawionego Pawłowskiego. Pomimo, że dla obu
drużyn był to mecz o być albo nie być w IV
lidze, w końcówce zabrakło emocji i tempo
spotkania spadło. Ostatecznie obie drużyny
musiały zadowolić się podziałem punktów.
Żbik Nasielsk -Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:0 (0:
0) 16 maja,
Markiewicz 15
Piast Piastów - Żbik Nasielsk 1:1 (1:1) 19 maja,
Pachniak 33 - Kisiel 23

Ostatni mecz z cyklu „majowego maratonu”
nasielscy piłkarze mieli rozegrać ze stołecznym Okęciem. Podobnie jak we wcześniejszych spotkaniach był to mecz o być albo nie
być. Dlatego od pierwszych minut do ataku na

FINAŁ WOJEWÓDZKI
TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
COCA COLA CUP 2007

Zabrakło szczęścia zawodnikom nasielskiej podstawówki na finałach wojewódzkich turnieju piłkarskiego Coca
Cola Cup 2007. Zawody rozegrane
zostały 17 maja na boiskach warszawskiej Agrykoli.
Nasielsk wylosowano w grupie z Łosicami oraz Płockiem. Pierwsze spotkanie (inauguracyjne) rozegrali
nasielszczanie z reprezentantami Płocka, które przegrali
4 do 6. Zawodnicy z Płocka nie byli lepsi. Zabrakło nam
skuteczności w ataku. Nie wykorzystaliśmy przynajmniej czterech stuprocentowych akcji, które powinny
zakończyć się bramkami, jak to określił spiker spotkania
red. TVP3 Wojciech Zieliński. W drugim meczu Płock
rozgromił Łosice 7:2, wygrywając grupę. W trzecim
spotkaniu w grupie - Nasielsk pokonał Łosice 2:0,
zajmując ostatecznie drugie miejsce. Do ćwierćfinałów
awansowali mistrzowie sześciu grup oraz dwa zespoły
z drugich miejsc z najlepszym stosunkiem bramek. Nam
zabrakło jednej bramki, aby znaleźć się w rundzie ćwierćfinałowej. Można stwierdzić, że powiedzenie piłkarskie,
iż niewykorzystane okazję się mszczą, jest prawdą. Po
zakończeniu rundy eliminacyjnej zawodnicy otrzymali
pamiątkowe koszulki z logo Coca Cola oraz piłkę nożną
dla szkoły. Trzeba stwierdzić, że to jest duży sukces dla
drużyny z nasielskiej podstawówki, która zajęła ostatecznie dziewiąte miejsce na 199 drużyn.
Skład drużyny: Świderski Marcin, Jagiełło Adrian, Milewski
Rafał, Jeż Piotr, Bielecki Mateusz, Podlasiński Krzysztof,
Podlasiński Krystian, Sobiecki Paweł, Krzyczkowski Damian, Kuciński Dawid; opiekun - Mariusz Kraszewski

fot. T. ZAWADZKI

bramkę gości ruszył Żbik.
Jako pierwszy na bramkę
w 4 min strzelał Zubel.
W 25 min. zawodnik
gości za atak od tyłu bez
piłki obejrzał czerwoną
kartę i musiał opuścić boisko. Dwie minuty później
kolejny cios dla Okęcia.
Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w pole karne
strącona głową przez
Parszewskiego piłka wylądowała w długim rogu
bramki gości i Żbik objął
prowadzenie. Do końca
pierwszej połowy nasielscy piłkarze stworzyli
jeszcze kilka dogodnych
sytuacji jednakże zabrakło
skuteczności i pierwsza
połowa zakończyła się
wynikiem 1:0.

W drugiej połowie do
odrabiania strat ruszyło
Okęcie, odsłaniając się
i pozostawiając nasielskim napastnikom więcej
pola do gry. W rezultacie
w 54 min. po zagraniu
Krzyczkowskiego Markiewicz miał przed sobą niemalże pustą
bramkę i wystarczyło przyłożyć nogę,
niestety po jego strzale piłka poszybowała
nad poprzeczką. Podobnie jak w pierwszej
połowie Żbik łatwo dochodził do sytuacji
podbramkowych jednakże nie potrafił ich
wykorzystać. Zarówno po akcjach Gumowskiego, czy strzale Ćwiklińskiego bramki nie
padły. Pomimo przewagi jednego zawodnika
przez większość spotkania Żbik nie potrafił
wykorzystać stworzonych sytuacji i wynik
z pierwszej połowy nie uległ zmianie a mecz

zakończył się cennym zwycięstwem 1:0.
Żbik Nasielsk –Okęcie Warszawa 1:0 (1:0) 26 maja,
Parszewski 27

Do końca rundy zostało jeszcze 4 spotkania
z Legią II, Narwią, Gwardią i Szydłowianką. Do
zdobycia 12 punktów, natomiast w tym momencie starta do bezpiecznej strefy wynosi
5 punktów. Tak, więc Żbik nadal ma szansę na
utrzymanie, ale grając jak do tej pory w „kratkę” są to raczej iluzoryczne szanse. Pozostaje
przynajmniej walka o honor...
Jakub Olech

ZAWODY POWIATOWE W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW
14 maja na boisku przyszkolnym
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku odbył
się powiatowy turniej piłki nożnej
chłopców. Wzięły w nim udział
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa z Pomiechówka, Szkoła
Podstawowa z Zakroczymia oraz
gospodarze - Szkoła Podstawowa z Nasielska. Po losowaniu i
ustaleniu kolejności meczów
przystąpiono do rozgrywek.
Wyniki poszczególnych spotkań
przedstawiam poniżej:
SP Nasielsk
- SP Pomiechówek 3:2
SP Nasielsk
- SP Zakroczym 7:0
SP Zakroczym
- SP Pomiechówek 2:6
I miejsce
SP Nasielsk 6 pkt (10:2)
II miejsce
SP Pomiechówek 3 pkt (8:5)
III miejsce
SP Zakroczym 0 pkt (2:13)
Skład drużyny zwycięskiej: Świderski
Marcin, Jagiełło Adrian, Milewski Rafał,
Jeż Piotr, Skoroszewski Artur, Bielecki
Mateusz, Podlasiński Krzysztof, Podlasiński Krystian, Wójcik Patryk, Sobiecki
Paweł.
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