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Katastrofa budowlana
W kamienicy przy ulicy Kościuszki, znanej powszechnie w mieście
pod nazwą „katastrofa budowlana” nadal mieszkają dwie
rodziny, choć nie jest to dla nich
bezpieczne lokum.

- Mieszkańcy tego budynku nie chcą się z niego wyprowadzić, nie chcą też zgodzić się na
przeniesienie do lokalu komunalnego, który
znajduje się w Cieksynie - wyjaśnia W.Sierzputowski, dyr. ZGKiM. - Nie płacą też czynszu,
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Komputery
dla Nasielska

Coraz więcej osób
puka do drzwi
Rozmowa z Moniką Nojbert p.o.
dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Z nastaniem pierwszych mrozów ośrodki
pomocy społecznej w całym kraju przeżywają prawdziwe oblężenie – ludzie oczekują wsparcia, żeby przetrwać zimę.
Pani Dyrektor, czy podobnie jest w Nasielsku?
Rzeczywiście, zbliża się okres zimowy. Coraz
więcej osób puka do drzwi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku prosząc
o pomoc. Nie jest jednak tak, że tylko w okresie zimowym mamy dużo pracy. W Ośrodku
Pomocy nigdy nie ma tzw. „przestoju”. Nie-
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Mali ratownicy
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Dopłaty
– żenujący
spektakl
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Bez zarzutu
9 listopada br.
odbył
się ostateczny
pogwarancyjny
odbiór
oczyszczlani ścieków w Nasielsku.

Przed laty w tym budynku mieścił się komisariat policji, dziś powoli się on rozpada, a część
otworów okiennych została zabita deskami.
Obiekt otrzymał już oficjalny status katastrofy
budowlanej, jest więc przeznaczony do rozbiórki, jednak jest ona niemożliwa, ponieważ
nadal mieszkają tu ludzie.

więc w kwestii ich wysiedlenia sprawa została
skierowana do sądu – dodaje.
To, że ruina wygląda fatalnie na tle innych nasielskich kamienic to drobiazg w sytuacji, gdy
w każdej chwili może się tu zadarzyć jakieś
nieszczęście.
(m)

Uroczystości niepodległościowe
Nasielskie uroczystości rozpoczęły się
w niedzielę 11 listopada br. na cmentarzu.
Mieszkańcy zebrali się tam, aby oddać
hołd tym, którzy polegli walcząc za wolną
Polskę. Hymn Narodowy wykonała orkiestra dęta działajaca przy OSP Nasielsk.
Burmistrz Bernard Dariusz Mucha przy-

pomniał zebranym, jak ważna jest troska
o tradycje i obyczaje narodowe. Mówił
o obowiązkach wobec ojczyzny. Delegacje władz lokalnych i instutucji działających
na terenie naszej gminy złożyły wieńce na
grobie poległych żołnierzy.

zależnie od pory roku te same rodziny kilka,
a niektóre nawet kilkanaście razy w ciągu roku,
korzystają z pomocy MOPS.

Czytaj na str. 3
Rozmowa z Joanną Ostaszewską

Bywało różnie

Jak na początku reagowali na Pani widok
parafianie? Przywykli do kobiecego głosu
w kościele? Pani zdaniem, byli zdziwieni,
a może od razu spotkała się Pani z uznaniem?
Bywało różnie. Miałam tyleż samo zwolenników, co i przeciwników, ale dzięki dobremu
słowu tych pierwszych łatwiej było znieść krytykę tych drugich. Zresztą dla mnie samej było
to całkiem nowe i trudne doświadczenie.

- Umowa gwarancjyjna obejmowała 12
miesięcy i wykonawca, czyli Inżynieria
Rzeszów, wywiązywał się ze wszystkich
zleceń bardzo sprawnie. Wszystko działa bez
zarzutu. Współpraca z tą firmą układała się
bardzo dobrze i mam zapewnienie, że w razie konieczności nadal będą służyć pomocą
– mówi W.Sierzputowski, dyr. ZGKiM.
W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ZGKIM oraz
Inżynierii Rzeszów.
Przypomnijmy, że ten nowoczesny obiekt
kosztował 12 mln zł i póki co jest wykorzystany
zaledwie w 1/3 swoich możliwości.
(m)
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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

ada Ochrony Pamięci
R
Walk i Męczeństwa
nadała Srebrne Medale

„Opiekun Miejsc Pamięci
Narodowej”. W tym roku
odznaczeniami wyróżniono Edwarda Delugę, Zdzisława Graczykowskiego
i Bernarda Muchę.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się we wtorek, 6 października,
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Zorganizowało ją tutejsze Koło
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Ceremonii
wręczenia medali dokonał płk Wacław Szewczyk, prezes ciechanowskiego kola związku.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Czesław Krzyczkowski – Prezes
Koła, poza wyróżnionymi (nieobecny był Edward Deluga), uczestniczyli
kombatanci i Maria Kowalska, Sekretarz Nasielska. Minutą ciszy uczczo-

no pamięć, którzy
odeszli „na wieczną
wartę” – w ostatnim czasie zmarło
dziesięciu członków
nasielskiego koła.
Z a b i e ra j ą c y g ł o s
podczas spotkania
zwracali uwagę na
konieczność kultywowania tradycji.
Podkreślali wagę odznaczenia, nadawanego ludziom, którzy
z myślą o przyszłych
pokoleniach, zajmują się opieką nad
miejscami pamięci
narodowej.

- Ich postawa zależy
od nas. Młodzież bę- Uczestnicy spotkania.
dzie taka, jaką my ją
wyraził, „stworzenie świetnych
ukształtujemy, dlatego trzeba warunków do funkcjonowania
ją wychowywać i przekazywać nasielskiego koła kombatantów.
h i s t o r i ę . – Niestety, nie wszędzie mają oni
T o n a s z tak cieplarniane warunki - dodał.
obowiązek Wiele miejsca w swojej wypo–
p o - wiedzi poświęcił problemom,
w i e d z i a ł z jakimi na co dzień borykają się
p u ł kow n i k kombatanci. Jego zdaniem, więkW a c ł a w szość potrzebuje natychmiastowej
Szewczyk. opieki ze strony Państwa. Średni
Z uznaniem koszt utrzymania jednej osoby
w y p o - w domu kombatanta kosztuje
w i e d z i a ł około 2200 złotych miesięcznie,
s i ę o t u - a na taki wydatek mało kogo stać.
t e j s z y c h – Ludzie, którzy mają emerytury
w ł a d z a c h w wysokości 1200 złotych albo
Od lewej: Wacław Szawczyk, Bernard Mucha, Zdzisław Graczykowski za, jak się z niezamożnych rodzin, na pewno

tam nie zostaną przyjęci – stwierdził W. Szewczyk. Zapewnił, że
władze Związku od dawna czynią
starania, aby wymóc na władzach
państwowych zwiększenie opieki
socjalnej dla kombatantów.
- Medal ten traktuję jako uznanie dla wszystkich pracowników
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
– powiedział, dziękując za odznaczenie, Burmistrz Bernard
Mucha. – Przeszłość musi stać na
mocnych fundamentach. Mamy
obowiązek dbać o pomniki naszej historii, dzięki nim młodzież
zachowa pamięć o przodkach
– dodał.
dar

Wygodnie i bezpiecznie

Ile można?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03

Od soboty 10 listopada
do Pniewskiej Górki możemy jeżdzić po asfalcie.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12

tycznego i właściwe pozwolenia. (…)
Takie zadanie nie może być wykonane
w ramach bieżącej konserwacji”.

Opłakany stan tej drogi był bolączką
mieszkańców Pniewskiej Górki od
wielu lat. Do tej pory asfalt położono jedynie na małym odcinku na
terenie wsi. Dojazd do miasta był
utrudniony.

3 lata powinny już wystarczyć – tyle trwa walka
mieszkańców Jesionowej
o uliczne oświetlenie. Wy-

dawać by się mogło, że
sprawa jest prosta i wystarczy wkręcić nowe żarówki. Są słupy, są lampy,
problem tylko w tym, że
nie świecą.

Urząd Miejski w Nasielsku „widzi
konieczność jego rozwiązania” i dlatego wpisał ten problem do zadań
inwestycyjnych. Zostanie ono ujęte
w budżecie na przyszły rok.

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43

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

Jak powiedziała Barbara Kosewska,
sołtys Pniewskiej Górki, mieszkańcy
z niecierpliwością czekali na nową
drogę. Stara, mimo że stanowiła
podstawowy szlak, to często – z powodu pogody – była nieprzejezdna.
Ludzie musieli wtedy korzystać

z głównej ulicy łączącej Nasielsk
z Pułtuskiem. Wielokrotnie zwracali
się z tym problemem do lokalnych
władz. Odpowiadano im, że pierwszeństwo modernizacji mają drogi,
po których poruszają się autobusy.
Aż wreszcie się udało.
Remont kosztował 100 000 złotych. Środki pozyskano z budżetu
województwa mazowieckiego
w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Trwające około tygodnia prace
modernizacyjne wykonała firma ze
Starych Pieścirogów.
km

Okazuje się jednak, że nie jest to takie
łatwe. Po interwencji Urzędu Miejskiego
w Zakładzie Energetycznym, eksperci
doszli do wniosku, że „Linia na tym odcinku jest nieczynna. W celu włączenia
należy wykonać projekt techniczny,
uzyskać warunki z Zakładu EnergeŻycie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Iwona Pęcherzewska, Katarzyna Ziemiecka,
Martyna Kordulewska, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Jakub Olech, Dariusz Majewski, Agata Wojtko
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Tymczasem mieszkańcy ulicy Jesionowej (w okolicach skrzyżowania z Młynarską) mają już dosyć biurokracji. Po
porostu chcą światła. Wszystko wskazuje na to, że walka o jasność przeciągnie
się w czasie o kolejny rok.
dar
Materiałów niezamówionych redakcja nie 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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Coraz więcej osób puka do drzwi
Rozmowa z Moniką Nojbert p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z nastaniem pierwszych mrozów
ośrodki pomocy społecznej w całym kraju przeżywają prawdziwe
oblężenie – ludzie oczekują
wsparcia, żeby przetrwać zimę.
Pani Dyrektor, czy podobnie jest
w Nasielsku?
Rzeczywiście, zbliża się okres zimowy. Coraz więcej osób puka do
drzwi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku prosząc
o pomoc. Nie jest jednak tak, że tylko w okresie zimowym mamy dużo
pracy. W Ośrodku Pomocy nigdy nie
ma tzw. „przestoju”. Niezależnie od
pory roku te same rodziny kilka,
a niektóre nawet kilkanaście razy
w ciągu roku, korzystają z pomocy MOPS. Faktem jest jednak, że
w okresie zimy dużo trudniej jest
podjąć pracę, niezbędny jest opał
i ciepłe ubranie, dlatego oprócz
regularnie korzystających z naszej
pomocy rodzin pojawiają się wciąż
nowe potrzebujące osoby.
W jakiej formie jest udzielana
pomoc potrzebującym – pieniężnej czy rzeczowej? Na co mogą
liczyć Nasielszczanie?
Pomoc społeczna ma na celu
umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one
w stanie pokonać samodzielnie. Problemy naszych mieszkańców są bardzo różne, dlatego Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej stosuje wiele
form pomocy. Pomoc materialna
to zasiłki celowe, okresowe, stałe.
Przyznawana jest pomoc finansowa
między innymi na zakup żywności,
lekarstw, opału, odzieży, opłacenie
zaległych należności, pokrycie
kosztów związanych z poszukiwaniem pracy, wyposażeniem dzieci
do szkoły. Ponadto opłacamy dożywianie w szkołach dla dzieci z terenu naszej gminy w trakcie roku
szkolnego, a także podczas trwania
wakacji letnich oraz ferii zimowych.
W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” doposażamy punkty
przygotowywania lub wydawania
posiłków.
W przypadku stwierdzenia przez
pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń
lub korzystania z nich w sposób
niezgodny z przeznaczeniem,
pomoc jest przyznawana w formie
świadczenia niepieniężnego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także sprawianiem
pogrzebów, kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
organizowaniem i świadczeniem
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osób potrzebujących takiej
formy pomocy.
Ponadto w MOPS przyznawane są
dodatki mieszkaniowe, świadczenia
rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna.
Staramy się podejmować działania
zmierzające do życiowego usamo-

dzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Komu przysługuje wsparcie ze
strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?
Wsparcie z ośrodka pomocy
otrzymuje każdy, kto go potrzebuje.
Pomoc społeczna wspiera bowiem
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
Czy zdarzają się przypadki, kiedy
ktoś, kto zwraca się ze swoimi
problemami do Państwa, jest
odprawiany „z kwitkiem”? Jakie
to są sytuacje?
Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś,
kto zwraca się do nas ze swoimi
problemami został odprawiony „z
kwitkiem”. Są oczywiście kryteria
dochodowe, których musimy
przestrzegać i nie zawsze można
udzielić pomocy finansowej. Pracownicy świadczą jednak pracę
socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu
na posiadany dochód. Staramy się
więc pomagać każdemu, w miarę
naszych możliwości.
Jak duża jest skala pomocy?
Z pomocy finansowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta rocznie ok. ośmiuset rodzin.
Niemal każdej z nich w ciągu roku
pomoc jest udzielana kilkakrotnie. Jedna rodzina kwalifikuje się
bowiem często do skorzystania
z różnych form pomocy w różnych
okresach.
Skąd pochodzą środki finansowe?
Środki finansowe otrzymujemy
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także od Burmistrza
Miasta Nasielska.
Pieniądze z MUW w całości pokrywają realizację zadań zleconych
takich jak: świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna, usługi opiekuńcze, zasiłki stałe oraz składki.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
przekazuje także środki stanowiące
dopłatę do zasiłków okresowych
oraz dożywiania.
Burmistrz Miasta Nasielska wyposaża
nas w pieniądze niezbędne do realizacji zadań własnych. Są to środki
przeznaczane na wypłatę zasiłków
celowych i okresowych oraz środki
finansowe, dzięki którym dożywiane
są dzieci w szkołach z terenu miasta
i gminy Nasielsk. Ponadto gmina zapewnia środki finansowe na sprawianie pogrzebów, a także ponoszenie
odpłatności za pobyt w Domach
Pomocy Społecznej mieszkańców
naszej gminy.
Na pewno pieniędzy nie jest tyle,
żeby uszczęśliwić wszystkich. Ile
brakuje, żeby pokryć wszystkie
potrzeby?
Wydaje mi się, że nie ma takiej kwoty
pieniędzy, która pokryłaby wszystkie
potrzeby naszych klientów, dlatego

praca w ośrodku pomocy nie polega tylko na wypłacaniu zasiłków.
Bardzo ważna jest praca socjalna.
Jest ona prowadzona z osobami
i rodzinami w celu rozwinięcia lub
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.

3
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Ważną rolą w działalności Ośrodka odgrywa Dom Dziennego Pobytu. Ile osób z niego korzysta?
Proszę powiedzieć – na co mogą
liczyć osoby zgłaszające się do
DDP?
Dom Dziennego Pobytu gromadzi
seniorów z terenu naszej gminy.
Regularnie, każdego dnia od poniedziałku do piątku, odwiedza go ok.
dwudziestu osób. Podczas różnego
rodzaju spotkań np. „Andrzejki”,
„Kolacja Wigilijna”, „Śniadanie
Wielkanocne” zasiada przy wspólnym stole ok. sześćdziesięciu osób.
Podobna, a nawet większa liczba
osób bierze udział w organizowanych przez DDP wycieczkach oraz
turnusach rehabilitacyjnych.
Najstarsi mieszkańcy naszej gminy
mają możliwość spędzenia wolnego
czasu w miłym towarzystwie. OrgaMonika Nojbert
nizowane są spotkania tematyczne, rapeutycznej Monaru. Codziennie
„śpiewające środy” itp. Uczestnicy bowiem odwiedzamy rodziny
integrują się z mieszkańcami in- dzieci, które mogłyby uczęszczać
nych domów pomocy. Jest także do świetlicy. Znamy ich potrzeby,
możliwość skorzystania z sali re- a więc możemy pomóc chociażby
habilitacyjnej. Ponadto seniorzy w rekrutacji.
korzystają z pralni i suszarni, a także
mają możliwość otrzymania ciepłe- Nie rozmawiałam jeszcze z Panią
go posiłku.
Dorotą Kubaszewską, jednak mam
W jaki sposób MOPS pomaga
dzieciom?
Przede wszystkim dbamy, aby dzieci
z terenu naszej gminy nie były głodne, dlatego opłacamy dożywianie
w szkołach w trakcie roku szkolnego oraz podczas trwania wakacji
letnich i ferii zimowych. Rodzicom
dzieci, które nie mają możliwości
skorzystania z dożywiania w szkole
przyznajemy pomoc finansową
na zakup żywności dla dzieci. Ponadto, w porozumieniu z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, pomagamy w typowaniu do stypendium socjalnego
dzieci z rodzin zamieszkujących na
terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Doposażamy
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy w przybory szkolne, a chcąc
zapewnić im możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego od
nauki, pozyskujemy dla nich karty
kolonijne.
W Nasielsku powstał, a właściwie ma dopiero powstać – tak
naprawdę, to do końca niewiadomo, na jakim etapie są prace
wykończeniowe – „Dom ciepła”,
świetlica socjoterapeutyczna
Monaru. Dorota Kubaszewska,
kierownik placówki, powiedziała
nam, że zamierza współpracować
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Czy są już Panie po
rozmowach ustalających, na czym
miałaby ta współpraca polegać?
Myślę, że Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej będzie bardzo istotnym
partnerem dla świetlicy socjote-

nadzieję, że jeżeli świetlica socjoterapeutyczna Monaru powstanie,
będziemy ściśle współpracować.
Uważam, że naszym wspólnym
celem jest przede wszystkim dobro
najmłodszych.
Dziękuję za rozmowę.
Dariusz Panasiuk

Podatek liniowy - kto może
stracić
latforma Obywatel- - ulgi na leki, rehabilitacyjP
s k a j u ż o d d a w n a na oraz internetową.
zapowiadała, że rozważa
możliwość wprowadzenia podatku liniowego.
Tymczasem ekonomiści
ostrzegają, że na zmianie
podatku mogą stracić
najbiedniejsi Polacy – na
przykład emeryci i renciści. Istnieje bowiem
obawa, że przy nowym
p o d a t k u z n i k n ą u l gi ,
z których korzystają osoby
o najniższych dochodach

Brzmi to paradoksalnie, ale taki właśnie może być efekt wprowadzenia
niższego, 15-procentowego podatku
liniowego. Teraz, w zależności od zarobków, Polacy oddają fiskusowi 19,
30 lub 40 procent podatku.

Zachowana ma zostać tylko ulga na
dzieci. Rodzice będą mogli odliczyć
od podatku ponad 1100 złotych
rocznie na jedną pociechę.
dar
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52 SAMOCHODY DLA MAZOWIECKIEJ POLICJI

KRONIKA
POLICYJNA

Komputery dla Nasielska
8 listopada br. w Urzędzie
Marszałkowskim podpisane zostały porozumienia,
na mocy których do
Komend Powiatowych
i Miejskich Policji z terenu Mazowsza trafią 52
samochody oraz sprzęt
specjalistyczny o łącznej
wartości 3,8 mln zł. Na
ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego
przeznaczył 1,4 mln zł.

Nowy sprzęt trafi do 26 powiatów
m.in.: warszawsko-zachodniego,
radomskiego, płockiego, siedleckiego, mińskiego, pruszkowskiego,
legionowskiego, wołomińskiego,
lipskiego, kozienickiego, gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, otwockiego, przasnyskiego
oraz węgrowskiego.
- Samorząd Województwa Mazowieckiego od kilku lat konsekwentnie współfinansuje zakup
sprzętu dla policji. Do tej pory
udało nam się zakupić ponad 220
samochodów. Mam nadzieję, że
ten sprzęt umożliwi policjantom
sprawne wypełnianie obowiązków, wzmocni ich operacyjność,
a przede wszystkim poszerzy
możliwości działania. Nasze
bezpieczeństwo leży w ich rękach, dlatego ważne, aby sprzęt,
którym dysponują był na miarę

XXI wieku – podkreślił marszałek
Adam Struzik.
Do Komend
Powiatowych
i Miejskich Policji
podległych Komendantowi Stołecznemu Policji
trafią 23 samochody o wartości
prawie 1,7 mln zł,
z czego z budżetu województwa
p o ch o d z i ć b ę dzie prawie 570
tys. zł. Ponadto,
Komisariaty Policji w Jaktorowie
oraz w Nasielsku
wzbogacą się
o s p r z ę t ko m puterowy i elekt r o t e c h n i c z n y.
Łączna wartość tego sprzętu to 45
tys. zł. Środki na ten cel pochodzić
będą z budżetu województwa.
D o Ko m e n d Pow i at ow y ch
i Miejskich Policji podległych
Mazowieckiemu Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji trafi 29
samochodów o łącznej wartości
ponad 1,9 mln zł, z czego z budżetu województwa na ten cel
przeznaczono ponad 630 tys. zł.

Ponadto, Komendy Powiatowe
i Miejskie Policji wzbogacą się
o niezbędny sprzęt specjalistyczny o wartości blisko 180 tys. zł.
Środki na ten cel pochodzić będą
z budżetu województwa.
- Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc. Dzięki nowym
samochodom będziemy mogli
wycofać aż 29 wyeksploatowanych polonezów. Bardzo ważne
są dla nas także pieniądze na

zakup sprzętu informatycznego.
Nowoczesne komputery pozwolą
nam działać jeszcze skuteczniej,
a co ważne dla poszkodowanych
– skrócić czas obsługi zdarzeń.
Niezmiernie się cieszę, że nowe
samochody trafią do nas jeszcze
w tym roku. Będzie to dla nas
wymarzony świąteczny prezent
– powiedział Igor Parfieniuk,
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji.
Mazovia

Mali ratownicy

daś był niezastąpiony.
A
Choć milczał i nie dawał żadnych oznak życia,

stał się niekwestionowaną
gwiazdą spotkania. To
dzięki niemu dzieci poznały tajniki udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
Adaś to imię nadane fantomowi
reanimacyjnemu używanemu do
szkolenia ratowników.
31 października, w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego, przedstawiciele policji i straży pożarnej
z Nowego Dworu Mazowieckiego
spotkali się z dziećmi, żeby przekazać
im podstawowe zasady bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i na ulicy.
W „części teoretycznej” spotkania
okazało się, że trafiła kosa na kamień.

Mundurowi nie ukrywali zaskoczenia
wysokim poziomem wiedzy kilkulatków, ponieważ bezbłędnie odpowiadali na ich pytania. W szczegółach
mówili, jak powinni się zachować
w czasie, kiedy są świadkami wypadku albo czyjegoś zasłabnięcia, że po
wejściu do samochodu osobowego
wolno im siadać tylko w fotelikach,
że należy zapinać pasy bezpieczeństwa. W sali gimnastycznej pojawiał
się las rąk, kiedy dzieci były pytane
o numery telefonów alarmowych.
Chórem odpowiadały: 997 – policja,
998 – straż pożarna, 999- pogotowie
ratunkowe.
Największe zainteresowanie wzbudziła
„część praktyczna”. Jej głównym bohaterem był Adaś. Dzieci zobaczyły
i nauczyły się między innymi, jak się
robi sztuczne oddychanie i masaż
fot. D. Panasiuk

serca. Ich wiedzy śmiało mogą pozazdrościć dorośli.
W spotkaniu z dziećmi uczestniczyli:
Iwona Jurkiewicz, oficer prasowy

Komendy Powiatowej Policji oraz
Mariusz Wyszyński, oficer prasowy
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim.
dar

Mundurowi mają dobrze

Na obchodne Premier Jarosław Kaczyński podpisał rozporządzenia w sprawie
podwyżek dla policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura
Ochrony Rządu – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.
Podwyżki mają zostać wprowadzone od początku przyszłego roku. Wzrost
płac jest wynikiem ustawy modernizacyjnej dotyczącej wszystkich podległych
MSWiA służb. Rządowi eksperci przewidują, że w ramach programu w ciągu
trzech lat do służb trafi dodatkowo 6,3 miliarda złotych, a w tym dla samej policji
4,5 miliarda złotych. Środki na podwyżki pochodzą z wewnętrznych przesunięć
w budżecie resortu.
Policjanci w przyszłym roku mają w sumie średnio miesięcznie zarabiać o 500
zł brutto więcej niż obecnie.
Rozporządzenia w sprawie podwyżek zostaną opublikowane w najbliższym
Dzienniku Ustaw.
dar

15. 09. w Pianowie nieznani sprawcy włamali
się do domu Pawła S. Skradli przedmioty za
ok. 1250 zł.
14–27. 10. w Borkowie nieznani sprawcy włamali się do komórki na działce rekreacyjnej.
Straty - ok. 750 zł na szkodę Katarzyny H.
20. 10–03. 11. na ul. Rynek nieznani sprawcy
włamali się do komórki. Skradli przedmioty o wartości ok. tysiąca złotych na szkodę
Grzegorza B.
28–29. 10. w Chrcynnie nieznani sprawcy
skradli 61 gołębi i 75kg zboża. Straty wynoszą
1300 zł na szkodę Kazimierza M.
28. 10.–01.11. w Jaskółowie nieznani sprawcy
zniszczyli garaż. Straty - ok. 5.000 zł na szkodę Sylwestra S. mieszkańca Warszawy.
31. 10. w Kosewie nieznani sprawcy pobili
Tadeusza Sz. i skradli mu dowód osobisty, telefon komórkowy oraz kartę do bankomatu.
31. 10. na ul. POW nieznany sprawca skradł
rower o wartości 400 zł na szkodę Zofii T.
31. 10. na skrzyżowaniu ulic Płońskiej i Kościuszki doszło do wypadku drogowego.
samochodu osobowego ze skuterem.
Kierowca skutera Seweryn J z Mogowa
został przewieziony do szpitala.
04. 11. na ul. Piłsudskiego nieznani sprawcy
włamali się do domu Piotra W. i skradli m.in.
butlę gazową 11kg i dowód osobisty.
05. 11. w Jackowie Włościańskim Jacek R.
kierując samochodem Renault zjechał na
pobocze i uderzył w betonowy przepust
przystanku. Kierowcę z obrażeniami ciała
przetransportowano helikopterem do
szpitala.
08. 11. w Pieścirogach Starych policjanci zatrzymali Bartosza W., przy którym znaleźli
marihuanę.
09. 11. na ul. Sportowej Jan G. naruszył
nietykalność funkcjonariusza policji .
10. 11. na ul. Sportowej podczas meczu piłki
nożnej Dariusz R. naruszył nietykalność
cielesną funkcjonariusza policji.
10. 11. w Cegielni Psuckiej nieznany sprawca
skradł samochód Audi.
10–12. 11. nieznani sprawcy włamali się do
piwnicy w bloku przy ul. Staszica i skradli
rower górski. Straty wynoszą 700 zł na
szkodę Sławomira B.
11. 11. w Borkowie nieznany sprawca zniszczył
licznik energii elektrycznej. Straty wynoszą
600 zł na szkodę Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12. 11. funkcjonariusze policji zatrzymali
Sylwestra H., który próbował wyłudzić
pieniądze od Michaliny K.
Pijani na drodze
24. 10. na ul. Kolejowej Stanisław Z. mieszkaniec Konar kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,29 mg/l)
27. 10. w Krogulach Dariusz G. mieszkaniec
Krogul kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,43 mg/l)
28.10.na ul.Kościuszki Mirosław M.mieszkaniec Kosewy kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,40 mg/l)
01. 11. na ul. Piłsudskiego Rafał O. kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,85
mg/l)
03. 11. w Cegielni Psuckiej Krzysztof P.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,79 mg/l)
04. 11. w Kosewie Krzysztof Cz. mieszkaniec
Nowego Miasta kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,39 mg/l)
04. 11. na ul. KościuszkiAndrzej S. mieszkaniec
Chlebiotek kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,95 mg/l)
04. 11. na ul. Przemysłowej Janusz B.
mieszkaniec Lubomina kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,35 mg/l)
10. 11. w Zaborzu Paweł R. kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,28 mg/l)
W wyniku pracy policji ustalono sześciu
sprawców pobić na ulicach Kościuszki
i Rynek oraz sprawców kradzieży telefonu
komórkowego i karty do bankomatu.
Ustalono też sprawców kradzieży pieniędzy
z maszyny do gier znajdującej się w sklepie
przy ul. Kościuszki.
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rawdopodobnie rozP
pędzony samochód
nie „wyrobił się” na

udy Siennickie nie
mają szczęścia do
znaków. Kolejny leży w rowie. Tym razem „Dzieci”,
znak ostrzegający o miejscu na drodze szczególnie
uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego
miejsca.

Ktoś położył słupki Dzieci w rowie
zakręcie i pojechał po
chodniku. Na pamiątkę
zostawił po sobie elementy karoserii i, co
najgorsze, powyginane
słupki oraz zerwany łańcuch.

A w s z y s t ko
to można
zobaczyć na
samym początku ulicy
Ko l e j o we j .
Nie dość, że
jest to mało
estetyczny
widok, to jeszcze zrobiło się
niebezpiecznie. Słupki
z łańcuchem
skutecznie
o g ra n i c z a ł y
przechodniom dostęp
do jezdni
– zwłaszcza
małym dziec i o m . Te ra z
można się
o nie jedynie

przewrócić. Wyjątkowo niebezpieczne są wieczorem.
Mieszkańcy okolicznych ulic mają
nadzieję, że słupkami jak najszybciej zainteresują się wojewódzkie
służby drogowe, które mają pod
swoją opieką ulicę Kolejową.
dar
fot. D. Panasiuk

ne i schludne posesje.
Niewielki odcinek ulicy
Warszawskiej, między
zabytkową basztą a stacją paliwową, już prawie
cieszy oko.

Prawie, ponieważ nie zrobiono
jeszcze wszystkiego – a szkoda, bo
efekt już był blisko. Mieszkańcom
okolicznych domów brakuje drogi

fot. D. Panasiuk

Sprawa jest poważna, bo rzeczywiście, znak stał tuż przed szkołą, gdzie
przez drogę przechodzą dziennie
dziesiątki uczniów. Miejscowi o tym
wiedzą i zwalniają – tym bardziej, że
stoi tam inny znak, ograniczający
prędkość. Gorzej z „obcymi”, którzy mają gdzieś jazdę z prędkością
60 kilometrów na godzinę i nie wiedzą, że w pobliżu jest szkoła. Pędzą
z dużą prędkością i nie zdają sobie
sprawy z tego, że w każdej chwili
na ulicę może wybiec dziecko. Jest
naprawdę niebezpiecznie.
Apelujemy do drogowców – postawcie znak.
Kilka tygodni temu pisaliśmy o leżącym w rowie znaku ostrzegającym
kierowców przed skrzyżowaniem
z drogą podporządkowaną. Na
szczęście znak już stoi, wystarczyło
go tylko wbić w ziemię. W przypadku „Dzieci” sprawa nie jest taka prosta. Muszą się nim zająć fachowcy,

Warszawskiej kawałek
adna architektura,
Ł
która płynnie łączy
stare z nowym, zadba-

B
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sześciokątne betonowe krążki
– trylinki.
Brakuje chodnika. Owszem, jest
nowy, elegancki, ale tylko po jednej
stronie drogi. Idąc od ulicy Piłsudskiego mamy więc dwa światy, po
lewej nowy, po prawej stary.
Mieszkańcy Warszawskiej mówią:
nie jest źle, ale może być lepiej.
Wypada mieć nadzieję, że, kiedy
w budżecie miejskim znajdą się
pieniądze, ulica stanie się jedną

ponieważ uszkodzona jest żelbetonowa konstrukcja. Prawdopodobnie

Drożej za światło
I znów mamy uzasadnione obawy przed nowym
rokiem. Okazuje się bowiem, że cenowo-podwyżkowy diabeł nie śpi.
Od stycznia drożej zapłacimy za
energię elektryczną. Podwyżki
dotkną wszystkich, zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców - w sumie około 16 milionów
odbiorców.
A wszystko za sprawą Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który zrezygnował z kontroli taryf i pozwolił na

URE, są obecnie jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

Na wyższych rachunkach jednak
się nie skończy, bowiem wzrost cen
energii elektrycznej uruchomi „efekt
domina”. Oznacza to, że podrożeje
praktycznie wszystko, co ma jakikolwiek związek z prądem. Dostaniemy
po kieszeni kupując na przykład produkty spożywcze.
Ekonomiści obawiają się, że wzrost
kosztów utrzymania (koszty zakupów
czy usług) może uruchomić inflację.
Gdyby tak się stało, to możemy

został zniszczony przez rozpędzony
samochód.
dar

ścią. Ich zdaniem, będzie to początek
całej serii podwyżek cen prądu oraz
gwałtownego wyrównywania różnic
między Polską, a pozostałymi krajami Wspólnoty. Jest faktem, że różnica
w cenie 1 MWh między Niemcami
i Polską dochodzi do 20 euro. I może
nie byłoby problemu, gdyby Polacy
zarabiali tyle, ile Niemcy.
Należy mieć nadzieję, że – podobnie
jak to jest na rynku telekomunikacyjnym - po nowym roku zacznie działać
mechanizm konkurencji na rynku dostawców energii, a to uchroni nas przed
niekontrolowanymi
i dzikimi podwyżkami
prądu. Będziemy
mieli w czym wybierać, bowiem do naszej
dyspozycji będzie
ponad dwudziestu
dostawców „światła”.
Są już pierwsze efekty
ostatniej decyzji URE,
niestety – tylko personalne.

całkowitą swobodę w ustalaniu cen
przez firmy sprzedające energię.
z prawdziwego zdarzenia. Ruch na
jezdni jest spory, szczególnie w dni
targowe. Samochody tłuką kołami
o wysłużone, nierówno położone,

fot. M. Stamirowski

z ładniejszych, a może nawet najładniejszą w mieście. To może być
Nasielska perełka.
dar

Znawcy problemu szacują, że już od
1 stycznia prąd podrożeje o 8 - 15
procent. Dodają, że podwyżki i tak
były nieuniknione, ponieważ polskie
ceny trzymane od lat pod kontrolą

spodziewać się wzrostu cen kredytów ze względu na konieczność
podwyższenia stóp procentowych
przez Radę Polityki Pieniężnej.
Decyzję Urzędu Regulacji Energetyki, politycy nowej koalicji rządzącej,
nazywają wielką nieodpowiedzialno-

Adam Szafrański jest
od środy nowym
prezesem Urzędu
Regulacji Energetyki
(URE). Zastąpił na tym
stanowisku Leszka
Juchniewicza, odwołanego w ubiegłym
tygodniu jeszcze przez
fot. D. Panasiuk premiera Jarosława Kaczyńskiego - poinformowało Centrum
Informacyjne Rządu.
Leszek Juchniewicz pełnił funkcję prezesa URE od 23 czerwca 1997 r.
Gość poleciał, a jego decyzje zostały?
Nędzna to dla nas pociecha.
WA
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Umowa o pracę na czas określony
To jedna z najbardziej popularnych umów o pracę.
Strony same ustalają czas
jej trwania. Choć umowa
ta co do zasady rozwiązuje się z upływem terminu,
na jaki została zawarta,
strony mogą przewidzieć
możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia.
Umowa ta, podobnie jak inne
umowy o pracę, powinna określać: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki
pracy i płacy, w szczególności:
rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę
odpowiadające rodzajowi pracy
ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy,
termin rozpoczęcia pracy.
Zawierając taką umowę, trzeba
jednak pamiętać, że:
jeśli strony chcą, aby można ją
było wypowiedzieć wcześniej
(co do zasady umowa ta rozwiązuje się z upływem terminu, na
jaki była zawarta), musi być ona
zawarta na dłużej niż sześć miesięcy, strony muszą też zamieścić
w umowie odpowiednią klauzulę,
bez tej informacji takiej umowy
nie będzie można wypowiedzieć,
umów tych nie można zawierać
zbyt często. Szczególnie trzeba
uważać, jeśli zawiera się je jedna
po drugiej. W przypadku zawarcia
bowiem trzeciej kolejnej umowy na czas określony ulega ona
przekształceniu z mocy prawa
w umowę na czas nieokreślony.
Przekształcenie to następuje, jeśli
przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej
umowy o pracę nie przekroczyła

jednego miesiąca. Nie dotyczy to
tylko umów na zastępstwo oraz
tych zawieranych w celu wykonywania pracy o charakterze
dorywczym lub sezonowym
Przekroczenie jednego miesiąca
w rozumieniu art. 251 k.p. następuje, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę
trwa co najmniej 31 dni (wyrok
Sądu Najwyższego z 15 lutego
2000 r., I PKN 512/99, OSNP
2001/13/439).
Pamiętajmy również, że umów
terminowych nie można aneksować. Aneks to nowa umowa
Zabronione jest wydłużanie okresu
trwania umów na czas określony
poprzez zawieranie aneksów.
Uzgodnienie między stronami
w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego
okresu wykonywania pracy na
podstawie tej umowy traktowane
jest bowiem jako zawarcie, od dnia
następującego po jej rozwiązaniu,
kolejnej umowy o pracę na czas
określony.
Przykład:
Pracownik został zatrudniony
na podstawie dwóch umów na
czas określony: od 1 października
2005 r. do 31 grudnia 2006 r.
oraz od 1 stycznia 2007 r. do 30
września 2007 r. W lipcu 2007 r.
pracodawca podpisał z pracownikiem aneks do umowy wydłużający czas jej trwania do 31 grudnia
tego roku. W związku z tym, że
zgodnie z art. 251 par. 2 k.p. uzgodnienie między stronami w trakcie
trwania umowy o pracę na czas
określony dłuższego okresu wy-

konywania pracy na podstawie
tej umowy uważa się za zawarcie,
od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę
– od dnia 1 października 2007 r.
pracownik jest zatrudniony na
umowę na czas nieokreślony.
Trzecia umowa, a za taką uważa
się aneks, przekształca się bowiem
w umowę bezterminową.

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
w Nasielsku
ul Warszawska 50 tel. 6930250
JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia

Choć umowa na czas określony
nie zapewnia takiej stabilizacji jak
umowa bezterminowa, chroni
jednak kobiety w ciąży. Jeśli taka
umowa miałaby się rozwiązać
po upływie trzeciego miesiąca
ciąży, ulega przedłużeniu do dnia
porodu. Nie dotyczy to tylko
tzw. umowy na zastępstwo, czyli
umowy na czas określony, która
zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
konkretnego pracownika.

• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal

Umowa na zastępstwo

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ

Jest to rodzaj umowy na czas
określony. Jest ona zawierana
w sytuacji, gdy pracodawca chce
zastąpić pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, np. z powodu długotrwałej choroby, korzystania z urlopu
macierzyńskiego czy wychowawczego. Końcowy termin tej
umowy może być oznaczony
konkretną datą (jeśli pracodawca
wie dokładnie, kiedy skończy się
nieobecność pracownika, w zastępstwie którego ma być zatrudniona nowa osoba) lub poprzez
wskazanie okoliczności, z wystąpieniem której umowa ta ulegać
ma rozwiązaniu (np. powrót do
pracy danego pracownika).

• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz
PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU
• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia
• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje
potrzeby i warunki życia (np. dysponowania czasem)
CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK		
12.00 - 20.00
WTOREK		  8.00 - 19.00
ŚRODA			  8.00 - 19.00
CZWARTEK		  8.00 - 20.00
PIĄTEK			  8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów.
ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

Marek Rączka

Urlop na żądanie
rlop na żądanie jest
U
szczególnym uprawnieniem pracownika po-

legającym na możliwości
skorzystania przez niego
z czterech dni urlopu wypoczynkowego w ciągu
roku kalendarzowego bez
wcześniejszego uzgodnienia z pracodawcą. Celem
tej instytucji prawa pracy
jest zatem wydzielenie
z puli urlopowej czterech
dni, które pracownik może
wykorzystać w dowolnym
terminie, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Urlop ten nie rozszerza jednak
uprawnień urlopowych pracownika,
lecz stanowi odstępstwo od ogólnej
zasady w zakresie wykorzystywania
urlopów. Innymi słowy, pracownik może wykorzystać ten urlop
jedynie wtedy, kiedy ma jeszcze
do wykorzystania w danym roku
urlop wypoczynkowy. Pracownik
może też wykorzystać w trybie
określonym tym przepisem mniej
niż 4 dni urlopu.
Z urlopu na żądanie pracownik korzysta w ramach przysługującego
mu wymiaru urlopu ustalonego

zgodnie z kodeksem pracy (20 lub
26 dni), względnie na podstawie
przepisów szczególnych, postanowień zakładowych lub umowy
o pracę.
Prawo do 4 dni urlopu na żądanie
przysługuje każdemu pracownikowi niezależnie od rodzaju umowy
o pracę (bezterminowa, na czas
określony) czy wymiaru czasu pracy, w jakim jest zatrudniony. Poza
tym urlop ten należy się w każdym
roku kalendarzowym, bez względu
na liczbę pracodawców. Dlatego też
pracodawca powinien go ewidencjonować i stosowną informację
o jego wykorzystaniu zamieścić
w świadectwie pracy.
Z orzecznictwa
Pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie najpóźniej
pierwszego dnia wypoczynku, ale
przed rozpoczęciem swojej dniówki
roboczej – wyrok SN z 15 listopada
2006 r., I PK 128/06.
Tryb udzielania urlopu
Pracodawca ma obowiązek udzielić
urlopu tego rodzaju, jeśli pracownik
dysponuje w danym roku prawem
do tego urlopu i składa żądanie

najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Forma zgłoszenia żądania
udzielenia tego urlopu nie została
określona w kodeksie pracy, a więc
pracownik ma w tym zakresie dowolność. Korzystanie z urlopu na
żądanie nie jest również uwarunkowane dodatkowymi wymogami. Nie
jest też wymagane, aby pracownik
podawał przyczynę skorzystania
z tego urlopu.
Pracownik może skorzystać w tym
trybie z czterech pojedynczych
dni urlopu w różnych terminach
w roku kalendarzowym albo łącznie z dwóch, trzech czy czterech
dni. Jeżeli pracownik nie skorzysta
w danym roku z urlopu udzielanego w tym trybie, w następnym
roku stanie się on zwykłym urlopem
zaległym, podlegającym ogólnym
regułom. Urlop na żądanie z natury
rzeczy dotyczy sytuacji nieprzewidzianych. Dlatego też nie uwzględnia się go w planie urlopów.
W każdym roku pracownik ma
do wykorzystania tylko cztery dni
urlopu wykorzystywanego w wybranych przez siebie terminach, bez
względu na to, czy w poprzednim
roku z uprawnienia tego skorzystał.
Marek Rączka

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
KRZYWDZONYCH W RODZINIE
w Nasielsku ul. Warszawska 48, tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą do
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać:
1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich rozwiązaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze do
przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych,
o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.
Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osamotnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy.
Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do terapeuty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni Terapii Uzależnień.
Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

Nasielsk, dnia 12.11.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/06/07
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 11 października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej podaję do
publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej we wsi Żabiczyn, gmina Nasielsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 70/3 o powierzchni 1499 m2, posiadająca Księgę Wieczystą Kw Nr 37627.
Opis nieruchomości :
Niezabudowana nieruchomość, położona poza obszarem zasadniczej zabudowy miejscowości Żabiczyn, w bezpośrednim sąsiedztwie
zlikwidowanej szkoły i byłego domu nauczyciela. Działka leży na zapleczu zarówno obiektu poszkolnego, jak i stojącego w sąsiedztwie
budynku mieszkalnego. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do najbliższej drogi gruntowej zapewniony
poprzez ustanowioną służebność gruntową na działce nr 70/4. Działka o regularnym, zbliżonym do prostokąta kształcie. Działka
nie jest ogrodzona. W pobliżu działki znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia i końcówka sieci wodociągowej. Działka jest
użytkowana jako ogródek przydomowy. Działka znajduje się na terenie nie objętym planem miejscowym.
Wartość nieruchomości wynosi - 7.600,00 złotych.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 12 listopada 2007 roku – 04
grudnia 2007 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
EB
Nasielsk, dnia 12.11.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 17 /07
Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy 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

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Lp.

Położenie
nieruchomości

1

2

1.

Nasielsk
ul.Sportowa 12B

7

OGŁOSZENIA

16–29 listopada

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

Numer
lokalu

3

4

5

526/4

21798

3

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości
7

6
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej
38,0 m2, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz z udziałem w nieruchomości
25.800,00 złotych
wspólnej wynoszącym 38/311 części .
Lokal składa się z: pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 12.11.2007
roku do dnia 04.12. 2007 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
AS
Nasielsk, dnia 05.11.2007 rok

O G Ł O S Z E N I E

U R Z Ę D U

M I E J S K I E G O

Informacja o zbiórce zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego
na terenie Miasta i Gminy Nasielsk
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180
poz. 1495) użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przeznaczonego do gospodarstw domowych (a więc m.in. chłodziarek, zamrażalek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, wentylatorów elektrycznych, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów,
zegarów i zegarków, wag, telefonów, świetlówek, wiertarek, pił,
maszyn do szycia, zabawek elektronicznych) jest zobowiązany
do oddania zużytego sprzętu punktom zbierającym zużyty
sprzęt (przez zbierającego zużyty sprzęt rozumie się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę
detalicznego i sprzedawcę hurtowego oraz gminną jednostkę
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych).
Sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy
sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września
1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Ust.
Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) informuje się Mieszkańców,
iż na terenie Miasta i Gminy Nasielsk działa Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych prowadzony przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nasielsku ul. Płońska 43, w którym
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m. in. zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 7-15 (przy punkcie sprzedaży gazu).

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim zwraca
się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego
o złożenie w terminie do dnia 20 listopada 2007r. naczelnikowi urzędu
skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę OPP, informacji zawierającej numer jednego rachunku bankowego, właściwego do przekazywania
zadeklarowanych przez podatników darowizn (1% podatku).
Przedmiotowa informacja musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP oraz zawierać dodatkowe dane identyfikujące organizację takie jak pełną nazwę, NIP, adres siedziby i nr KRS.
Informacje o numerze rachunku od OPP, dla których właściwy miejscowo jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim
należy składać w siedzibie:
Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim

BURMISTRZ NASIELSKA

ul. Legionów 7

GP. 72243/20/07 GP. 72243/21/07 GP. 72243/22/07 GP. 72243/23/07

Pokój nr 5, parter

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
11 października 2007 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

Telefon kontaktowy: (022) 765-90-04, 765-90-61

wykaz nieruchomości

położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej.
1. Nieruchomość położona w mieście Nasielsku , przy ulicy Warszawskiej ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1135 o powierzchni 1499 m2, posiadająca Księgę Wieczystą Nr 39835.
2. Cześć nieruchomości o powierzchni 100 m2, wchodzącej w skład działki nr 673, położonej w mieście Nasielsku przy ulicy Małej,
posiadająca Księgę Wieczystą Nr 21804.
Szczegółowa lokalizacja stanowi załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIII/92/07 z dnia 11 października 2007 roku Rady Miejskiej w Nasielsku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Okres trwania dzierżawy nieruchomości następuje na czas określony tj. na okres do dnia 30 listopada 2008 roku.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 372/05 Burmistrza Nasielska z dnia 30 grudnia
2005 roku + należny podatek VAT.
Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 roku
określa ww. nieruchomości w strefie – skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz
przekształcenia.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 07 listopada 2007 roku – 28
listopada 2007 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
EB

UWAGA!!!

Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku
wprowadza obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wydanych przed
dniem 1 stycznia 2001 roku.
NIE ZWLEKAJMY
D O O S T A T N I E J C H W I L I !!!
Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki
pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim
wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
•
Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
•
Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
•
Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
(lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
•
Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
– w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,
rozwiedziony/a, wdowiec/a)
•
Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
•
Dowód osobisty do wglądu.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie
Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
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Uroczystości niepodległościowe
11 listopada jest datą
szczególną dla wszystkich Polaków. Tego dnia
w całym kraju odbywają
się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez
Polskę upragnionej wolności. W Nasielsku obchody Święta Niepodległości
połączone są z rocznicą
nadania praw miejskich
naszemu miastu.

NIEDZIELA
Nasielskie uroczystości związane ze
świętem narodowym rozpoczęły
się w niedzielę 11 listopada br. na
cmentarzu. Mieszkańcy zebrali się
tam, aby oddać hołd tym, którzy
polegli walcząc za wolną Polskę.
Hymn Narodowy wykonała orkiestra dęta działająca przy OSP Nasielsk.
Burmistrz Bernard Dariusz Mucha

przypomniał zebranym, jak ważna
jest troska o tradycje i obyczaje
narodowe. Mówił o obowiązkach
wobec Ojczyzny. Delegacje władz
lokalnych i instytucji działających na
terenie naszej gminy złożyły wieńce
na grobie poległych żołnierzy.
Na zakończenie w kościele św.
Wojciecha w Nasielsku odprawiona została msza święta w intencji
Ojczyzny.
PONIEDZIAŁEK
12 listopada w Nasielskim Ośrodku
Kultury miała miejsce kontynuacja
uroczystości patriotycznych rozpoczętych poprzedniego dnia. Na
scenie zaprezentowali się laureaci
Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Polska Poezja Patriotyczna”:
I miejsce Marta Korycka (gimnazjum
w Nasielsku), II miejsce Magdalena
Sierzputowska (gimnazjum w Nasielsku)
i III miejsce Agnieszka Kowalczyk (gimnazjum w Starych
Pieścirogach).
Dyplomy i nagrody w towarzystwie
Przewodniczącego
Rady Miejskiej
w Nasielsku Dariusza Leszczyńskiego
wręczyły przeds t a w i c i e l k i Jur y
konkursu: Regina
Olszewska i Barbara
Modzelewska.
Wyróżniono także
Marcina Świderskiego (gimnazjum
w Nasielsku oraz
Wiolettę Niezgodę
(gimnazjum w Starych Pieścirogach).
Głównym punktem

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza

programu był
występ pianisty
M a rc i n a D o minika Głucha.
Artysta jest
znany i ceniony zarówno
w kraju, jak i za
g ra n i c ą . O d
2004 r. jest pianistą tytularnym
Baletu Monte
Carlo w Monako.
Gościnnie występuje również
w teatrze Rampa na Targówku
jako chórmistrz.
Je s t a u t o re m
wielu publikacji
n a u ko w y c h
poświęconych Laureaci konkursu recytatorskiego i członkowie jury. Od lewej: Agnieszka Kowalczyk, Magdalena Sierzputowska,
a nt r o p o l o g i i Marta Korycka, Barbara Modzelewska, Marcin Świderskie, Regina Olszewska, Wioletta Niezgoda, Katarzyna
polskiej kultury Ziemiecka.
kilka autorstwa samego pianisty.
pojawiła się na mapie Europy oraz
muzycznej w Szwecji. W recitalu
Nasielsk otrzymał prawa miejskie.
w NOK usłyszeliśmy utwory zna- W ten sposób mieszkańcy naszej
K.Z.
nych kompozytorów, m.in. K. Szy- gminy zakończyli uroczystości
związane
z
dniem,
w
którym
Polska
manowskiego, J. Paderewskiego oraz

Koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II

16-22 listopada

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych
pod numerem tel. 023 691 23 43
(Polska, 2006); Dramat;
Reżyseria: Andrzej Wajda;
Scenariusz: Andrzej Wajda,
Władysław Pasikowski, Przemysław Nowakowski; Na
podstawie powieści „Katyń.
Post mortem”: Andrzej
Mularczyk; Współpraca reżyserska: Agnieszka Glińska,
Marek Cydorowicz; Obsada:
Artur Żmijewski - Andrzej
– Rotmistrz 8. Pułku Ułanów w Krakowie; Maja
Ostaszewska - Anna – żona
Rotmistrza; Maja Komorowska - Matka Rotmistrza; Jan
Englert - Generał; Andrzej
Chyra - Jerzy – Porucznik 8.
Pułku Ułanów w Krakowie .

W dniu imienin
Karola Wojtyły (4
listopada) w Nasielskim Ośrodku
Kultury odbył się
koncert pt. „Jan
Paweł II – obrońca
go d n o ś c i c z ł o wieka”. Na scenie
zaprezentowali się
uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych
w Nasielsku. Młodzież do występu
przygotowała Danuta Białorucka. W
programie usłyszeliśmy między innymi
pieśni „Tu es Petrus”,
„Mosty”, „Nie lękajcie się” oraz fragmenty Encykliki
Redemptor Hominis. Mimo, iż kilka
dni wcześniej ten sam program prezentowany był w nasielskim kościele,
na widowni w kinie Niwa tylko kilka
miejsc pozostało pustych. Na uroczystość przybyła również poetka
Anna Czachorowska.

Koncert pokazał, że pamięć o Janie
Pawle II nie słabnie. Pamiętają o Nim
ludzie niemal w każdym miejscu na
świecie. Mieszkańcy Nasielska i okolicznych miejscowości przychodząc
na uroczystości związane ze swoim
ukochanym Papieżem, pokazują
jak ważna jest ta pamięć. Wiele osób
organizuje programy poświęcone

naszemu Wielkiemu Rodakowi. Inicjatorem niedzielnego koncertu w NOK-u
był Janusz Konerberger.
Przy okazji tej uroczystości, w holu
kina, można było także obejrzeć
wystawę przybliżaljącą postać Papieża Polaka przygotowaną przez
uczniów ZSZ w Nasielsku.
K.Z.
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16–29 listopada
Rozmowa z Joanną Ostaszewską

Bywało różnie

Organista? Starszy, flegmatyczny pan. Niczym w jednej z polskich telenowel. Tak większość ludzi wyobraża sobie tę postać.
A organistka? Pustka. Bo, czy młoda, energiczna kobieta może sprawdzić się w tej roli? W Nasielsku – tak! I to z powodzeniem.
Jak na początku reagowali na
Pani widok parafianie? Czy
przywykli do kobiecego głosu
w kościele? Pani zdaniem, byli
zdziwieni, a może od razu spotkała się Pani z uznaniem?
Bywało różnie. Miałam tyleż samo
zwolenników, co i przeciwników,
ale dzięki dobremu słowu tych
pierwszych łatwiej było znieść
krytykę tych drugich. Zresztą dla
mnie samej było to całkiem nowe
i trudne doświadczenie.
Co Pani czuła, siadając pierwszy
raz za klawiszami kościelnych
organów?

widzę siebie w innej roli.
Organista nie pracuje tylko
w niedziele. Jak wygląda Pani
„roboczy” tydzień?
Rano i wieczorem – msza święta. W ciągu dnia mogą zdarzyć
się pogrzeby, trzeba również
przygotować materiały na próby
chóru i zespołów. W sobotę zaś
śluby. Również scholka ma swoje
spotkania w tygodniu, wcześniej
odbywały się one w niedziele,
godzinę przed mszą św. W dzień
trzeba zająć się domem, bo wieczorem, po mszy św., są próby, na

Czułam ogromną tremę. Co
prawda kontakt z muzyką miałam od dzieciństwa, również
z tą religijną, ale praca organisty jest specyficzna. Organy to
przecież największy instrument.
Wymaga od grającego odpowiedniego przygotowania. No
i ta odpowiedzialność za śpiew
całej rzeszy ludzi… Kiedy mój
poprzednik, pan Eugeniusz Wilamski, zaczął chorować, zdarzało się, że go zastępowałam.
Aż tu nagle – jest ranek Wielkiej
Soboty i wiadomość jak grom
z jasnego nieba –mam zastąpić
pana Wilamskiego, który trafił
do szpitala. Trzeba tutaj dodać,
że liturgia Wielkiego Tygodnia
jest dość skomplikowana. Składa się na nią wiele śpiewów
występujących tylko w te
Wielkie Dni. To był dla mnie
prawdziwy chrzest bojowy.
Pomyślałam, że albo z pomocą Bożą przeżyję… albo nastąpi
Chór Lira kierowany przez Joannę Ostaszewską
katastrofa… i ta Wielka Sobota
szczęście nie jest tak codziennie.
będzie „inna”.
Od niedawna prowadzę też księgi
Dlaczego wybrała Pani właśnie parafialne.
organy?
Jakie są plusy i minusy tego
To nie ja wybrałam organy. Zrobił
zawodu?
to za mnie, czy też bardzo mi
w tym pomógł, ksiądz prałat Ka- Każde święta i niedziele spędzam
zimierz Śniegocki, który zatrudnił w kościele, a nie w domu z rodzimnie w parafii. Moim pomysłem ną – to jest minus tej pracy. Jednak
na życie miało być nauczanie mu- można się do tego przyzwyczazyki w szkole podstawowej. Zdaję ić. Plusów jest znacznie więcej,
sobie sprawę, że decyzja Księdza a główny to taki, że ta praca daje
była odważna. Tego zaufania, któ- mi dużą satysfakcję.
rym mnie obdarzył, nie mogłam Jak godzi Pani pracę z życiem
i nie chciałam zawieść. I teraz prywatnym?
mogę robić to, co kocham. Nie

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które pomagały w przygotowaniach do przyjęcia w naszym mieście i naszej parafii chóru
włoskiego „Coro polifonico Citta del Palestrina”, a w szczególności
Januszowi Konerbergerowi i Krzysztofowi Gogolewskiemu.
Tylko dzięki otwartości serca i chęci współpracy mogliśmy być świadkami niecodziennego wydarzenia, jakim bez wątpienia był koncert muzyki
renesansowej w nasielskiej świątyni.
				

Z wyrazami wdzięczności

					

Joanna Ostaszewska,

						

organista

Tak naprawdę trudno jest pogodzić te dwie rzeczy, ale to nie
tylko mój problem. To dotyczy
większości rodzin.
Jak się zaczęła Pani przygoda
z muzyką sakralną?
Od kiedy zaczęłam wyjeżdżać
latem na rekolekcje oazowe.
Tam poznałam liturgię „z bliska”.
Uczyłam się wielu rzeczy z nią
związanych, wielu pieśni i piosenek i zasad ich doboru. Miałam
też szczęście uczestniczyć w pracy chóru, który powstał dużo
wcześniej, by zaśpiewać dla Jana

„Mesjasz” G. F. Händla. A zaczęliśmy wspólne śpiewanie właśnie od
kolęd dwa lata temu. Pomysł ten
powstał na wspólnie spędzonym
wieczorze z okazji świętej Cecylii.
W tym roku nasz obecny opiekun,
ksiądz Tadeusz Jabłoński, chętnie
uczestniczy w próbach, ćwiczy
wytrwale i – co tu ukrywać – jest
najpotężniejszym z basów, solidna
podpora. Wszyscy możemy się
o tym przekonać, uczestnicząc we
mszy świętej, odprawianej przez
księdza Tadeusza. To on nas teraz
dogląda, byśmy trwali. Nie wiem,
czy wytrzymalibyśmy tyle godzin

że się bożonarodzeniowa płyta
nasielskiego chóru. Jak narodził
się ten pomysł i czy trudno go
było zrealizować?
To nie był mój pomysł, tylko
moich pomysłowych chórzystów. A kiedy usłyszałam z ust
księdza proboszcza Tadeusza
Pepłońskiego i pana Burmistrza,
że to doskonały pomysł, no
– przy takiej aprobacie i wsparciu – pomyślałam, że to się
może naprawdę udać. Wydawcą
płyty będzie Nasielski Ośrodek
Kultury. My mieliśmy tylko przyjść
i zaśpiewać… co nie było takie
proste. Nagrywaliśmy przecież
do późna w nocy w naszym
parafialnym kościele. W sumie
spotkaliśmy się trzy razy…
Jakie kolędy usłyszymy na
krążku?
To będą kolędy, które śpiewaliśmy przed pasterką w ubiegłych
latach: trochę tradycyjnych, trochę mniej znanych. Ale mam
nadzieję, że chociaż odrobinę
przyjemności i dobrych wrażeń
przyniesie słuchającym to nasze
śpiewanie.
Czytelnicy już pytają, kiedy
płyta będzie dostępna. Wielu
chce jej posłuchać w domowym zaciszu w najbliższe
Boże Narodzenie. Zdążycie?
Na pewno będziemy mogli je
usłyszeć w najbliższe święta.
Takie jest założenie i bardzo się
staramy, żeby się udało.
Korzystając z okazji, już teraz
chciałabym życzyć wszystkim
na te nadchodzące święta, by
mała Dziecina rzeczywiście narodziła się w nas, by obdarzyła
tak upragnioną miłością, utrudzone serca ukoiła swym pokojem i
błogosławiła wszystkim rodzinom.
Życzę też, byśmy, słuchając tej
płyty, poczuli tę radość, jaka
towarzyszyła nam, kiedyśmy się
nad nią trudzili…
Dziękuję za rozmowę
Martyna Kordulewska

fot. M. Stamirowski

Pawła II w Płocku w 1991 roku.
Gruntownie do tego zawodu
przygotowywałam się w Studium
Organistowskim w Płocku, później
w Instytucie Szkolenia Organistów
w Warszawie.
Kieruje Pani chórem parafialnym – to kolejne wyzwanie.
Łatwo jest subtelnej kobiecie
zapanować nad kilkunastoosobową grupą ludzi?

nagrywania kolęd w kościele, gdyby nie „gorąca herbatka od księdza Tadka”. Czujemy się chyba
wszyscy jak rodzina. Wiadomo,
jak to w rodzinie, raz lepiej, raz
gorzej, ale lubimy się razem spotykać i pracować. Trzeba być pasjonatem, bo komu chciałoby się
poświęcać tyle wolnego czasu…
Trzeba przyznać, że nie brakuje
Pani pomysłów. Niedługo uka-

To nie jest kilkunastoosobowa
grupa, lecz ponad 40 osób,
które faktycznie tworzą trzy
grupy: chór „Lira”, który był
od zawsze, chórek młodzieżowy i zespół. Chyba mieliśmy
szczęście do opiekunów. Ksiądz
Szczepan Bugaj miał na nas bardzo dobry wpływ. Okazywał nam
dużo serca i zainteresowania,
jak najlepszy ojciec. Organizował i przygotowywał grunt pod
wszystko, co robiliśmy. Śpiewał
z nami, czuwał, doglądał, pilnował… Innymi słowy maczał nie
tylko palce, ale urabiał sobie ręce
po same łokcie w tym naszym
wspólnym śpiewaniu. A co
najważniejsze – zjednoczył nas,
a wówczas można było porwać
się na naprawdę śmiałe przedsięwzięcia do zaśpiewania, na
przykład. „Alleluja” z oratorium Być może tak będzie wyglądała okładka pierwszej płyty nasielskiego chóru - LIRA

10

ROZMAITOŚCI

Akcja zima

gminy Pomiechówek podpisując
stosowną umowę ze starostwem
powiatowym w Nowym Dworze
Maz. na 3 lata. A jest ich na terenie
sąsiedniej gminy 22 km, wszystkie
o nawierzchni asfaltowej. W ten
sposób ZGKiM staje się powoli monopolistą drogowym na lokalnym
rynku. Najwyraźniej jedna strona
docenia jakość świadczonych usług,
a druga możliwość zysku. Choć akurat w kwestii pozyskiwania finansów
jest w tej branży trochę jak z pogodą,
trudno przewidzieć efekt końcowy.
Większy zysk w przypadku lekkiej
zimy i niewielkiego nakładu pracy
i nieco skromniejszy jeśli ściśnie
mróz i będą większe opady śniegu.

Nasielski ZGKiM będzie dbał, tak
jak w poprzednim roku, także
o utrzymanie dróg powiatowych
znajdujących się na terenie naszej
gminy, a jest ich aż 78 km. W tym
48 km to drogi z nawierzchnią asfaltową, natomiast 30 km to trakty
nieutwardzone.
Ponadto przedsiębiorstwo wygrało
również przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
R

E

Do zadań ZGKiM należeć będzie
odśnieżanie i walka z gołoledzią.
K

W święta będzie brzydko
Ludzie zaplanowali już
świąteczne wyjazdy
w góry, do rodziny,
a tu taka niemiła niespodzianka. A wszystko przez synoptyków.
Przeglądając mapy
satelitarne i analizując wyniki różnego
rodzaju urządzeń pomiarowych doszli do
wniosku, że w święta
Bożego Narodzenia
i Nowy Rok będzie pogoda „pod
psem”. Jednym słowem paskudnie, że
lepiej z domu nie wychodzić.

Przyszła zima, a z nią nie tylko
krótsze i zminiejsze dni, ale i opady
śniegu. Czy w tym roku drogowcy
będą w stanie sprostać kaprysom
pogody? W gminie Nasielsk za
przejezdność dróg, a więc nie tylko
ich odśnieżanie, ale i posypywanie
mieszanką piasku i soli, żeby nie
były zbyt śliskie, odpowiada Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To zadanie dość trudne, bo
pobieżnie licząc w naszej gminie jest
ok. 300 km dróg gminnych.
- Jesteśmy gotowi stawić czoła
zimie, sytuację monitorujemy już
od 1 listopada – zapewnia W.Sierzputowski, dyr. ZGKiM. - Mamy odpowiedni sprzęt, czyli pługi śnieżne
i piaskarki, a także zapas piasku i soli
Natomiast w ekipie, która zajmuje
się utrzymaniem przejezdności
dróg jest na stałe 6 osób gotowych
do pracy. W razie konieczności
ich szeregi zasilą inni pracownicy
– dodaje.

16–29 listopada
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- Oczywiście na wykonanie tych prac
mamy określny czas, wszystko zależy
od kategorii drogi. Jednak na ogół moi
pracownicy wywiązują się ze swoich
obowiązków zdecydowanie szybciej
– mówi W.Sierzputowski.
W ramach zimowego utrzymania
dróg i chodników warto też przypomnieć wszystkim właścicielom sklepów w centrum miasta oraz posesji
przy których znajdują się chodniki,
że są oni odpowiedzialni za ich odśnieżanie i posypywanie piachem.
Jak tylko pojawi się większy śnieg
i mróz nie będzie przecież trudno
o zwichnięcia i złamania, dlatego
lepiej się asekurować w ten sposób
niż płacić odszkodowania.
mk
M

A

giej dekadzie grudnia. Po dziesiątym
dniu tego miesiąca ma być rzęsisty
mróz i intensywne opady śniegu
– ale, niestety tylko przez kilka, góra
kilkanaście dni.

Zamiast prawdziwej zimowej scenerii
będzie odwilż. Pod butami nie będzie
nam skrzypieć zmrożony śnieg, tylko
błoto.

Meteorolodzy prognozują, że pod
koniec grudnia przyjdzie ocieplenie
i termometry będą wskazywać miejscami nawet 10 stopni Celsjusza.
dar

Jeżeli bardzo chcemy wyjechać na
narty, to powinniśmy to zrobić w druPODPATRZONE

Zabawy z piłką
Wieczorami w Nasielsku młodzież się nudzi. W szybko zapadającym teraz
mroku można dostrzec sylwetki ludzi okupujących ławki na skwerze, codziennie widać też młodzież popierającą ściany budynków lub parkany.
Nudy. Co zrobić by było weselej? Ot, ktoś pomysłowy rzuci piłkę i zaczyna
się gonitwa, najlepiej na środku ulicy. Bo ulica jest doskonałym miejscem
na grę w piłkę właśnie. Tu można się zmobilizować i pograć z kolegami.
A wykopując piłkę wysoko w górę można sprawdzić czy sięgnie ona linii
wysokiego napięcia i czy ewentualnie poleci przez ogrodzenie do czyjegoś
ogródka. Gra w piłkę na ulicy to większe emocje niż zwykłe kopanie jej na
boisku. Tu też zawsze znajdą się jacyś wystraszeni przechodnie lub kierowcy, a na stadionie puchy, tylko wiatr hula. Dobrze jest też zamiast do pustej
bramki postrzelać do kontenerów na odpady. Stoją takie jeszcze w paru
miejscach w Nasielsku. Na przykład w centrum miasta przy skwerze Jana
Pawła II, gdzie jest też całkiem spory plac parkingowy. Dopóki jest widno
można spokojnie zostawić tam auto, ale wieczorem lepiej uważać. Banda
wyrostków, którzy zamiast rozładować nadmiar energii na siłowni, stadionie
czy też w hali sportowej sprawdza tu swoje zdolności piłkarskie robiąc przy
tym mnóstwo hałasu. Nikt im nie przeszkadza mogą grać i wrzeszczeć do
woli, a policja rzadko tędy jeździ. Jedyna nadzieja w zimie. Kiedy spadnie
śnieg, może nie będzie im się chciało wychodzić z domu albo znajdą sobie
jakieś inne zainteresowania.
(os)
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Jednak w górę
W najbliższych tygodniach będą rosły ceny hurtowe, a co za tym idzie,
ceny detaliczne paliw na stacjach
benzynowych.
Na krajowe notowania cen przekładają się wzrosty na rynkach

światowych. Ostatnie dwa tygodnie
przyniosły drastyczne podwyżki
cen ropy na rynkach międzynarodowych – do prawie magicznej
bariery stu dolarów za baryłkę.
Cena ropy osiągnęła najwyższe

STOWARZYSZENIE EUROPA I MY
oraz
BURMISTRZ NASIELSKA
Bernard Dariusz Mucha

w historii wartości.
To, że znów nie każdego z nas stać na
zatankowanie – chociażby w Nasielsku - do pełna jest, zdaniem ekspertów, spowodowane ograniczeniami
produkcji ropy w Meksyku, bardzo
fot. D. Panasiuk dużym spadkiem
z ap a s ó w ro p y
oraz obniżką stóp
procentowych
w U S A . Ty m
razem więc za
podwyżkami nie
stoi ani fiskus, ani
najwięksi krajowi
producenci paliw.
We wtorek, 13 listopada, na stacji
paliw w centrum
Nasielska za litr
benzyny (95)
trzeba było zapłacić 4,59 zł, za
olej napędowy
– 4,19 złotego.
dar

3 razy dość!

To bardzo dobrze się składa, bo
w Polsce nadal trwa (daj Boże, że już
się zakończyła) dyskusja, a właściwie
kłótnia o lokalizację tego najważniejszego stadionu, który ma być chlubą
polskiego sportu.
Dosyć – mówią kibice. Dosyć – powtarzają działacze sportowi. Wreszcie dosyć – powiedzieli politycy. I to

Nasi chłopcy zaprezentowali się w tym
turnieju dobrze. Adrian odniósł cztery
zwycięstwa, a Kamil trzy. Obaj zostali
dostrzeżeni przez trenera kadry
wojewódzkiej, który powołał ich do
szerokiej, dwudziesto osobowej kadry
Mazowsza w kategorii młodzików.
Udział w kadrze umożliwi im bliższy
kontakt z czołówką wojewódzką
i krajową. Jeśli będą się rozwijać jak

PODSUMOWANIE
PIERWSZEGO
R O K U K A D E N C J I 2006 -2010

26.11.2007
godz. 17.30
kino Niwa

W programie:
-Cele i zasady akcji „Masz głos, masz wybór”
-Raport powstały w wyniku monitoringu społecznego
-Działania Burmistrza dotyczące rozwiązywania lokalnych
problemów
-Dyskusja

A N K I E T A
dla mieszkańców gminy Nasielsk

Płeć ……………………….
Wiek ………………………
Wykształcenie …………….

Czy znana jest Pani/Panu treść Deklaracji Burmistrza z 11 maja 2007r.
dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów (publikowana na stronach
www.maszglos.pl i www.um.nasielsk.pl oraz www.europaimy.org )
a) TAK
b) NIE

jest najbardziej
optymistyczna
informacja
w tym całym
piłkarskim bajzlu.
Jedną z pierwszych decyzji
n owe go P re miera, Donalda
Tu s k a , z a ra z
po objęciu stanowiska szefa
Oby to UEFA nie strzeliła nam gola
rządu RP ma
być powołanie specjalnej grupy, ma być tylko w Warszawie i to na
która będzie odpowiadać za orga- Pradze.
nizację Euro 2012. W jej skład mają Tego zresztą chcą sami warszawiacy.
wejść przedstawiciele samorządu Około 60 procent z nich chce, żeby
i urzędnicy resortów sportu, infra- Stadion Narodowy powstał w miejscu
struktury oraz spraw wewnętrznych Stadionu Dziesięciolecia – tak wynika
i administracji.
z wielu przeprowadzonych ostatnio
w stolicy sondaży. Ostatecznie jednak
Oby to jednak nie była kolejna „eusprawa lokalizacji zależeć będzie wyrospecgrupa”.
łącznie od możliwości dotrzymania
Politycy ucięli też wszelkie speku- terminu zakończenia inwestycji.
dar
lacje na temat lokalizacji. Stadion

Adrian i Kamil w kadrze Mazowsza

W sobotę 3 listopada w Piasecznie
odbył się II wojewódzki turniej klasyfikacyjny młodzików w tenisie
stołowym. Wzięli w nim udział dwaj,
obecnie najlepsi, młodzicy w naszej
gminie, Kamil Białorudzki ze szkoły
podstawowej w Cieksynie i Adrian
Żyła, uczeń szkoły podstawowej
w Nasielsku.

zapraszają
na
debatę publiczną w Nasielsku

Czy weźmie Pani/Pan udział na jesieni br. w debacie publicznej
podsumowującej działania władz samorządowych w I roku kadencji 2006-2010
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM

EURO 2012 jeszcze w krzakach
Zdążą, nie zdążą, pobudują, nie pobudują – takie
pytania każdego niemal
dnia zadają sobie polscy
kibice. Do Polski przyjechała już nawet pierwsza
poważna grupa kontrolerów z UEFA. Oglądają na
razie drogi, lotniska, karetki pogotowia. I milczą,
niczego nie komentują,
a nawet niechętnie dają
się fotografować prasie.
Na nasze szczęście nie
pytają o stadiony. Obiektami sportowymi zajmą
się inni i trochę później.
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do tej pory i na
dłużej utrzymają
się w kadrze, będą
mieli zapewniony
udział w szkoleniach wojewódzkich i obozach
sportowych.

Tradycyjnie już
co pewien czas
Nasielsk dawał do
kadry swoich najlepszych zawodni- Adrian Żyła
ków, którzy potem powoływani byli
do kadry Polski w różnych kategoriach
wiekowych, zdobywali medale na Mistrzostwach Polski, reprezentowali kraj
w turniejach międzynarodowych,
występowali w ekstraklasie tenisa stołowego, oraz w ligach zagranicznych.

fot. M. Stamirowski

Jakie zdaniem Pani/Pana najważniejsze problemy nurtujące lokalne środowisko
nie są rozwiązywane przez obecne władze samorządowe gminy Nasielsk?
(proszę wypisać)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Jakie problemy należy rozwiązać w jak najbliższym czasie, aby poprawić
warunki życia w gminie Nasielsk? (proszę wypisać)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Wypełnioną ankietę prosimy oddać do biura Stowarzyszenia Europa i My
Urząd Miejski w Nasielsku,pok.12 tel. 0 606 923 971
lub przesłać e-mailem: stowarzyszenie@europaimy.org
Za wypełnienie ankiety i jej oddanie serdecznie dziękujemy

BRYDŻ
Wyniki turnieju zorganizowanego z okazji Narodowego Święta
Niepodległości 09.11.2007 r.:
1.Marcin Niesłuchowski - Marek Szewczyk		
94 pkt. (65,28%)
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
89 pkt. (61,81%)
3.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal 		
85 pkt. (59,03%)
4.Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Turek		
78 pkt. (54,17%)
5.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski		
76 pkt. (52,77%)
6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 69 pkt. (47,92%)
7.Maciej Osiński - Janusz Wydra			
62 pkt. (43,06%)
8.Józef Dobrowolski - Marek Olbryś		
61 pkt. (42,36%)
9.Jacek Jeżółkowski - Piotr Turek 			
56 pkt. (38,89%)
10.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
50 pkt. (34,72%)

Czołówka klasyfikacji po piętnastu turniejach:

Kamil Białorudzki

Naszym młodym dwunastolatkom,
Adrianowi i Kamilowi życzymy, aby
poszli w ich ślady i mamy nadzieję,
że częściej będziemy mogli pisać
o ich osiągnięciach sportowych.
AS

1.
Janusz Wydra				
2-3. Kazimierz Kowalski 			
Krzysztof Morawiecki 			
4. Maciej Osiński				
5.
Janusz Czyżewski				
6-9. Janusz Muzal				
Piotr Kowalski				
Grzegorz Nowiński			
Stanisław Sotowicz			
10. Pawel Wróblewski				

91 pkt.
77 pkt.
77 pkt.
74 pkt
72 pkt.
71 pkt.
71 pkt.
71 pkt.
71 pkt.
65 pkt.

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
K.S. „Sparta” Nasielsk zaprasza na II Memoriał Tadeusza Czeremużyńskiego.
Turniej odbędzie się 23.11.2007 r. o godz. 18.30. w hali sportowej w Nasielsku.

PK
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Dopłaty – żenujący spektakl
T

rzeba przyznać, że kolejki były jak za komuny.
Krzyki, przekleństwa, kłótnie, bójki, przepychanki,
omdlenia. Na szczęście
w pobliżu była policja
i karetki pogotowia. Aż
cud, że wszyscy przeżyli.
Akcja przyjmowania zapisów na unijną pomoc dla
rolników już (na szczęście)
zakończona. Pozostał jednak niesmak. To, co się
działo pod oblężonymi
budynkami oddziałów
wojewódzkich Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można
określić pospolitym ruszeniem rolników.

Sami zainteresowani działania
Agencji określają mianem skandalu. Ich zdaniem doznali upokorzenia
ze strony ARiMR, która nie zadbała
o sprawny, rozłożony w czasie,
przebieg przyjmowania wniosków.
Mają żal, że do akcji nie zaangażowano biur powiatowych, które
przecież o tej porze roku świecą
pustkami.
Od 9 i 10 listopada rolnicy mogli
składać wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej inwestycji
w gospodarstwach w ramach działania „Modernizacja gospodarstw
rolnych” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ma na ten cel 360 milionów euro.
O przyznaniu środków decyduje
kolejność złożonych wniosków.
To właśnie z tego powodu już od
kilkunastu dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków
przed oddziałami ARiMR ustawiały
się gigantyczne kolejki, w których
nawet działały komitety kolejkowe

pilnujące porządku. Było pewne, że
zainteresowanie unijnymi dopłatami
przewyższy pulę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Tak też się stało. Henryk Kowalczyk,
wiceminister rolnictwa zapewnił
jednak, że wszyscy, którzy złożą
wnioski, mogą liczyć na pieniądze.
Jeśli zabraknie tegorocznych środków, to realizowane będą wypłaty
z pieniędzy na lata 2008 i 2009.
Jedna osoba będzie mogła złożyć
tylko jeden wniosek.
O pieniądze mogą się starać tylko
gospodarstwa wielkotowarowe,
które mają szansę poprawić swoją
rentowność. Rolnicy składali wnioski o dofinansowanie modernizacji
gospodarstw rolnych chcą przeznaczyć uzyskane w ten sposób
środki głównie na zakup ciągników
i sprzętu rolniczego, oraz rozbudowę gospodarstw.
Wielkość środków przeznaczonych
na to działanie w 2007 roku wynosi 360 258 236 euro, co stanowi
około 1,36 miliarda złotych. Środki
na to działanie wraz z podziałem na
województwa zostały opublikowane
w specjalnym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Do przeliczenia środków z euro na
złotówki przyjęto kurs wymiany:
1 euro = 3,7785 zł.
Do dyspozycji Mazowieckiego
Oddziału Regionalnego przekazano 60 271 203 euro czyli 227 734
740,54 zł
ARiMR podała do publicznej wiadomości informację, do kiedy będą
przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Decyzja taka w sprawie każdego regionu
będzie podejmowana, gdy suma
środków, o które ubiegają się rolnicy w złożonych wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej

O tym, co dzieje
się „na polu walki
o dopłaty” inform o w a ł a n a we t
c e nt ra l a A R i M R
w komunikatach publikowanych
na stronie internetowej:
W wielu miastach wojewódzkich
przed Oddziałami Agencji osoby
zainteresowane złożeniem wniosków wpisują się na listy. Wyznaczone osoby pełnią dyżury i czuwają
na tym, aby nowo zgłaszający się
rolnicy, byli wpisywani na kolejnych
miejscach na tej liście. Członkowie
„komitetów kolejkowych” nie
ukrywają, że swój czas na dyżury
przy liście dobrowolnie poświęcają
po to, aby znaleźć się w pierwszej
grupie rolników, od których Oddział Regionalny przyjmie wnioski
i „wtedy będą mieli większy spokój
wyczekując na przydział środków
na modernizację gospodarstwa”.
Podkreślają oni jednocześnie, że
„komitet kolejkowy zadba o to, aby
kolejność z listy była przestrzegana
przy przyjmowaniu wniosków. Żadne gwarancje nie zmienią ich postępowania, zmierzającego do zachowania porządku przed Oddziałami
Regionalnymi i zapanowania nad

KONKURS DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI
epartament Rolnic- zaproszenia do udziału nie tylko duktu do Sekretariatu Konkursu
D
twa i Modernizacji do firm komercyjnych, ale tak- podany zostanie przez organiTerenów Wiejskich, mając na uwadze potrzebę
promowania produktów
żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów
żywności ogłasza konkurs na najlepszy produkt roku pod nazwą
Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Konkurs zaplanowany został
z myślą o jak najszerszym gronie
producentów żywności z terenów Województwa Mazowieckiego. Skierowany jest do firm
sektora spożywczego oraz do
indywidualnych producentów
i wytwórców. Celem konkursu
jest wyłonienie i nagrodzenie
producentów wyróżniających
się wysoką jakością produkcji,
kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością
w podejściu do tematu żywności
i przetwórstwa. Szeroka formuła
konkursu pozwala na skierowanie

że do podmiotów i organizacji
zajmujących się wytwarzaniem
żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich,
stowarzyszenia, gospodarstwa
agroturystyczne, gospodarstwa
ekologiczne, osoby fizyczne,
które mogą udokumentować
swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami,
z a ś w i a d c ze n i am i l u b i n ny m i
dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na
różnego rodzaju targach, wystawach, lokalnych imprezach
itp. Zgłoszony produkt powinien
być powtarzalny, by można było
go promować przy różnych okazjach. Celem konkursu jest promocja mazowieckiej żywności,
kultywowanie tradycji dziedzictwa
kulinarnego regionu.
Termin Konkursu
zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 31 grudnia
2007 roku

termin przekazania próbki pro-

fot. D. Panasiuk

dla danego województwa. Tak też się
stało między innymi
w województwie
mazowieckim i tu,
termin składania
wniosków o przyznanie pomocy
finansowej upłynął
12 listopada. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa podała
tę informację do
p u b l i c z ne j w i a domości dwa dni
wcześniej.

zatora

rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi
w drugiej połowie marca 2008
roku.
Informacje o Konkursie
Odpowiedź na wszelkie pytania
związane z Konkursem można
uzyskać w Sekretariacie Konkursu:
Anna Wielowieyska – tel: (22) 59
79 379; e-mail: a.wielowieyska@mazovia.pl
Krzysztof Zaniewski – tel: (22)
59 79 660; e-mail: k.zaniewski@mazovia.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

emocjami, jakie mogą towarzyszyć przy składaniu wniosków, bo
sprawy dotyczyć będą niemałych
pieniędzy”.
Z dofinansowania na „Modernizację gospodarstw rolnych” może
skorzystać osoba fizyczna i osoba
prawna, prowadząca działalność
rolniczą w produkcji roślinnej lub
zwierzęcej. Ubiegający się o pomoc finansową muszą spełnić
określone warunki. Jednym z nich
jest posiadanie gospodarstwa rolnego o dostatecznej „żywotności
ekonomicznej”.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podpisał rozporządzenie, które
zmienia szczegółowe warunki i tryb
przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie
z tym rozporządzeniem wniosek
o przyznanie pomocy finansowej
w ramach powyższego działania
może być złożony osobiście przez

zainteresowanych albo przez upoważnioną osobę, przy czym jedna
osoba lub upoważniona osoba
może jednego dnia złożyć wyłącznie jeden wniosek. To ograniczenie
nie dotyczy osób, które ubiegają się
o pomoc finansową na realizacje
inwestycji, w przypadku której
refundacji podlega maksymalnie
75% kosztów kwalifikowanych
i kiedy wymagane jest złożenie
oddzielnego, dodatkowego wniosku (dotyczy to inwestycji realizowanych w związku z wdrożeniem
Dyrektywy Azotanowej).
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że
wszystkie złożone wnioski w pierwszym naborze od 9 listopada, które nie uzyskają dofinansowania
ze względu na wyczerpanie się
środków finansowych na ten rok,
będą rozpatrywane w pierwszej
kolejności w następnym naborze
wniosków i będą traktowane tak,
jak złożone pierwszego dnia.
WA

Na nasielskim targowisku
Produkty

Ceny

Zboża:
jęczmień
owies
pszenica konsumpcyjna

80 – 85 zł/q
70 zł/q
85 – 90 zł/q

pszenżyto

70 zł/q

żyto

70 zł/q

Zwierzęta:
prosięta

120 zł (para)

Owoce i warzywa:
buraki

0,5 zł/kg

cebula

1 zł/kg

gruszki

4 zł/kg

ziemniaki

0,5 zł/kg

jabłka: Golden

2,5 zł/kg

Wydział Rolnictwa i Żywności

             Kortland

3 zł/kg

ul. Brechta 3

             Malinówka

4 zł/kg

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

03-472 Warszawa

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Kurica nie ptica
Każda wizyta w naszym domu
młodszego brata mojego zięcia
jest dla mnie szczególnym wydarzeniem. Robert jest archeologiem, i to zapalonym. Bywał na
wykopaliskach Egiptu i dawnej
Mezopotamii, ale i tak twierdzi, że
najciekawsze rzeczy można znaleźć
w Polsce. Oczywiście, najciekawsze
dla niego. W dodatku Robert potrafi bardzo zajmująco o swojej pracy
opowiadać. Franek, który przepada
za towarzystwem młodego stryjka,
nazywa go poszukiwaczem skarbów.

ono zbytnio do śmiechu.

Wiadomo, że gdy przyjeżdża Robert, na stole musi pojawić się jego
ulubiony rosół. Tak też było i tym
razem: wiedząc o wizycie, ugotowałam kurczaka. Ale nie wszyscy
byli tym zachwyceni.

– A gdzie byliście? – spytałam
nieuważnie, mieszając mleko z
mąką. Piotrek sam z siebie zaczął
rozstawiać talerze.

– Co, rosół?! – oburzył się Piotrek,
wkraczając do kuchni.
– A, rosół – odpowiedziałam
butnie.
– No tak, przyjeżdża mój braciszek
i mama znów mu dogadza! Żeby
choć raz dla mnie mama coś specjalnie ugotowała…
Spojrzałam na zięcia z wyrzutem.
Piotrek zrozumiał.
– Przesadziłem – przyznał mi rację
– Wiem, że mama od lat nam kulinarnie dogadza, ale rosół…
– Tak, tak, rosół to nie zupa, wiem.
– Pewnie! Kurica nie ptica… – zaczął Piotrek, ale na szczęście umilkł
w porę.
– No, no, nawet nie żartuj w ten
sposób.
Oboje pomyśleliśmy o zakończeniu
tego powiedzenia, a nie skłaniało
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– Ale to nie będzie rosół – powiedziałam po chwili. Postanowiłam
zostawić trochę zupy dla Roberta,
a z reszty zrobić potrawkę. Zalałam
wrzątkiem rodzynki i wzięłam się za
obieranie z kości kurzego mięsa.
Wtedy do kuchni przyszedł Robert.
Z zainteresowaniem oglądał jakieś
żelastwo, które pewnie przyniósł z
lasu. Obok niego podskakiwał półprzytomny z wrażenia Franek.
– Zmarzliśmy – powiedział Robert.
Zaczęłam podgrzewać rosół.

– W lesie, oczywiście – odpowiedziała przyszła chluba polskiej
archeologii.
– W taką pogodę? Chcesz się przeziębić, i Franka przy okazji?!
– Och, ciociu, już nie pada, a mrozu
przecież nie ma.
– A co tam masz? Znów jakieś naboje czy łuski znalezione w lesie?
– Skąd – orzekł Robert. – To repliki
średniowiecznych zapinek, które
chciałem pokazać Zosi.
– Pokaż – zainteresowałam się.
Rzeczywiście, ozdoby były piękne.
Zaczęłam nalewać zupę.
– A ty zjesz? – spytałam Piotrka.
– Oczywiście! – oburzył się.
A! Postanowiłam to zapamiętać i
nie zwracać więcej uwagi na jego
niechęć do rosołu. Franek poprosił
stryjka o dokończenie opowieści o
znalezionych ostatnio pozostało-

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.- 19.04.
ściach po średniowiecznych zwierzętach domowych i po chwili obaj
pogrążyli się w rozmowie. Ja też się
zasłuchałam. Robert machinalnie
sięgnął po łyżkę i nie przerywając
swojej opowieści, zanurzył ją w
talerzu i podniósł do ust.
– Co to?! – wzdrygnął się nagle.
Spojrzałam na jego talerz: leżały na
nim oskubane przeze mnie kości z
kurczaka.
– Piotrek! – nie miałam wątpliwości,
czyja to sprawka.
– No co! – bronił się zięć. – To po
prostu zabytkowe kości kury z XII
wieku… – oświadczył z niewinną
miną. A ja, kończąc przygotowywać potrawkę, wiedziałam już, kto
dziś zmywa po obiedzie.
Babcia Jadzia

Potrawka z kurczaka
porcja kurczaka na rosół (ok. 80
dkg), włoszczyzna, ok. szkl. mleka,
garść rodzynek, 2–3 łyżeczki mąki,
sól, pieprz czarny ziarnisty, ziele angielskie (do rosołu), cukier, kwasek
cytrynowy lub sok z cytryny, pieprz
biały (do potrawki)
Z mięsa, włoszczyzny i mniejszej
niż na zupę ilości wody ugotować
rosół. Wyjąć kurczaka, odjąć (od
kości) mięso i przełożyć je z powrotem do rosołu. Dodać sparzone
wcześniej wrzątkiem i odsączone
rodzynki. Zimne mleko rozmieszać
z mąką, wlać do gorącego rosołu,
wymieszać i zagotować. Potrawkę
doprawić cukrem i kwaskiem lub
sokiem cytrynowym, ewentualnie
białym pieprzem – wyraźny powinien być smak słodko-winny. Podawać z ugotowanym ryżem.

Kino NIWA ZAPRASZA
16–22 listopada

KATYŃ
(Polska, 2006); Dramat; Reżyseria:AndrzejWajda; Scenariusz:AndrzejWajda,Władysław
Pasikowski, Przemysław Nowakowski; Na podstawie powieści „Katyń. Post mortem”:
Andrzej Mularczyk; Współpraca reżyserska: Agnieszka Glińska, Marek Cydorowicz;
Obsada: Artur Żmijewski - Andrzej – Rotmistrz 8. Pułku Ułanów w Krakowie; Maja
Ostaszewska - Anna – żona Rotmistrza; Maja Komorowska - Matka Rotmistrza; Jan
Englert - Generał; Andrzej Chyra - Jerzy – Porucznik 8. Pułku Ułanów w Krakowie .

Opowieść o polskich oficerach pomordowanych podczas II wojny światowej przez NKWD w Katyniu. Obraz tragedii nieświadomych zbrodni
kobiet, które czekały na swoich mężów, ojców, synów i braci. Bezkompromisowe rozliczenie kłamstwa, które miało kazać Polsce zapomnieć
o swoich bohaterach. Film o niezłomnej walce o pamięć i prawdę, dzięki
którym możemy dziś żyć w wolnej Polsce.
23–25 listopada, godz. 18.00

Pora umierać

(Polska, 2006); Dramat; czas 104 min.; Reżyseria: Dorota Kędzierzawska;
Scenariusz: Dorota Kędzierzawska; Obsada: Danuta Szaflarska - Pani Aniela,
Krzysztof Globisz - Syn, Patrycja Szewczyk - Wnusia, Kamil Bitau - Dostojewski,
Robert Tomaszewski - Natręt

Historia pełnej życia i poczucia humoru starszej pani. Kobieta pod koniec
życia musi zmierzyć się nie tylko z teraźniejszością, ale i z przeszłością.
Wygrywa, czy przegrywa życie? Nawet jeśli zadaje sobie wprost to pytanie, to nigdy na nie nie odpowiada... Aniela z ironicznym uśmiechem
patrzy na rzeczywistość i tym uśmiechem właśnie rozprawia się ze swoją
samotnością.

HOROSKOP
Drobne niedociągnięcia i małe kłopoty w pracy nie popsują Ci
dobrego nastroju. Swoim entuzjazmem będziesz wszystkich wokół
zarażać. Nie będzie dla Ciebie przeszkód nie do pokonania. Śmiało
działaj, bo możesz dużo zyskać w życiu zawodowym i osobistym.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym nie powinno być żadnych zmian. Wszystko
będzie się toczyć zwykłym trybem. Trochę niepokojów dostarczą
uczucia. Samotne Byki najlepiej zrobią słuchając rad przyjaciół
i rodziny.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Koniecznie musisz zacząć działać rzeczowo i konkretnie. Nie masz
czasu na wahania i odkładanie decyzji na później. Każda decyzja
podjęta teraz przyniesie ogromne korzyści w przyszłości. W życiu
osobistym czeka Cię podróż w rodzinne strony. Miłej zabawy.

Rak 22.06.- 22.07.
Nadszedł dobry moment, by podjąć się nowych wyzwań i odnieść
spektakularny sukces. Twoja sytuacja jest na tyle stabilna, że możesz
zacząć dyktować warunki. Wykorzystaj tę szansę i popraw swoje
położenie zawodowe. Działaj zdecydowanie.

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym masz całkowity spokój i nie musisz się martwić, co
dalej. Ale nie zaniedbuj swoich obowiązków. Możesz teraz więcej uwagi
poświęcić swoim bliskim. Obudzą się Twoje opiekuńcze uczucia.

Panna 23.08.- 22.09.
Gwiazdy obdarzą Cię teraz obficie i to zarówno w życiu zawodowym
jak i uczuciowym. Kariera nabierze tempa i możesz liczyć na awans
i premię. Samotne Panny niech się zdadzą na intuicję i podażą za jej
głosem. Sukces będzie niewątpliwy.

Waga 23.09.- 22.10.
Niestety najbliższe dni nie będą zbyt udane. Przyniosą konflikty,
drobne zawirowanie i nieporozumienia. Musisz wszystko szybko
wyjaśnić i zabrać się do pracy. W życiu uczuciowym z ulgą powitasz
pogodne dni i będziesz bardzo się starać, żeby czegoś nie popsuć.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Po niedawnych zawirowaniach nie ma już śladu. Znów poczujesz się
w swoim żywiole. Będziesz rządził, podejmował decyzje, wydawał
polecenia. Odniesiesz sukces, którym podzielisz się z bliskimi.
Spotkanie towarzyskie będzie bardzo udane.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Jeśli tylko ujawnisz wszystkie swoje zalety i zechcesz uczciwie
pracować, osiągniesz w życiu wszystko, co zamierzasz. Zyskasz nie
tylko sławę, ale i szacunek. Dotyczy to zarówno życia zawodowego
jak i osobistego. Nie zmarnuj szansy.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W najbliższym czasie dołóż wszelkich starań, by wszystko wypadło
jak należy. Niewiele już potrzeba, żebyś zdobył to, o co tak długo
zabiegasz. Nie poddawaj się. Możesz liczyć na pomoc wypróbowanych
przyjaciół i najbliższej rodziny.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Twoje problemy zawodowe spowodowane są tym, że Ty
rzeczywiście masz talent i to jest podstawa wszelkich trudności.
Nie możesz przecież rezygnować z realizowania własnych wizji,
planów i pomysłów. Może poszukaj sprzymierzeńców i razem
spróbujcie działać.

Ryby 19.02.- 20.03.
Minął już trudny czas. Teraz będzie tylko lepiej. Zaczniesz na nowo
kierować własnym życiem i kształtować swoją codzienność. Musisz
zachować zdrowy rozsądek przy podejmowaniu ważnych decyzji
zawodowych i osobistych. Powodzenia.

Z przymrużeniem oka
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Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia

OGŁOSZENIA DROBNE

Cena netto zł

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

Sprzedam samochód osobowy
Oltcit Club, 1990 r., tel. 0502
035 852

30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

E

K

L

A

M

0 600 375 545

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 47 mm
R

tel. 0 503 626 426

Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam kontener budowlany,
przy ul. Płońskiej w Nasielsku, tel. tel. 0 504 300 369
Sprzedam piasek i czarnoziem, 0 602 432 338, 023 691 24 33
Sprzedam sam. osobowy Łada,
z dostawą do klienta tel. 0 501
Mieszkanie do wynajęcia, blisko poj. 1300 benzyna +gaz, hak, tel.
966 791
dworca PKP, tel. 023 691 26 36 0 23 693 10 62 (wieczorem)
Kupię każdą ilość drewna: topola, olcha, dąb, osika, płatne Sprzedam organy Casio SA-45 Sprzedam piec do centralnego
+ zasilacz (ważna gwarancja), ogrzewania na węgiel i miał,
gotówką, tel. 0 503 509 079
zrobiony nowym systemem,
tel. 0 661 971 343
Zatrudnię i przyuczę pracownika
bardzo oszczędny, kubatura
przy prod. mebli, tel. 0 23 69 12 Sprzedam Opel Vectra 1,6 16 grzewcza 200 m2, tel. 023 69
V, 1997 r., benzyna+gaz, cena
861
300 25
14600 zł, tel. 0 660 30 087
Kupię mieszkanie ok. 40 m2 w
Wynajmę na biura lub małbloku w Nasielsku - II, III piętro, Sprzedam stół ślusarski, tel. żeństwu z dwójką dzieci,
czteropokojowe mieszkanie
+ łazienka (110 m2), w domu
jednorodzinnym w Nasielsku.
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
Oddzielne wejście, CO, tel. 023
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
693 00 25

30,00
60,00

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

16–29 listopada
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RÓZIA - jest uroczą 10-miesięczną bezdomną koteczką, mix
kota norweskiego. Jest zdrowa, nauczona czystości. Ma piękne pręgowane umaszczenie, biały krawacik i puszysty ogon.
To przyjazna i pełna wdzięku kicia. Lubi towarzystwo ludzi,
głośno mruczy z zadowolenia. Pomóżcie uratować ją, zanim
nadejdą mrozy i jej życie pod blokami wypełni cierpienie.
Zapewniamy bezpłatną sterylizację.
telefon 0 510 094 776
SARA - to młoda (ok. 3 lat) i pełna wdzięku rasowa rotwailerka.
Jest pięknie zbudowana i ma
super charakter. To zrównoważona, miła, bardzo przyjazna
suczka. Lubi towarzystwo ludzi,
bardzo chętnie spędza czas na
zabawie. Jest w domu tymczasowym i bardzo pilnie potrzebuje własnego dobrego domu
i mądrych odpowiedzialnych
właścicieli, których pokocha
całym psim sercem. Pomóżcie
uratować ją przed schroniskiem!!!

OKRUSZEK - jest cudownym
przesłodkim szczeniaczkiem
i choć ma dopiero 3 miesiące już jest bardzo mądrym
psiaczkiem. To wyjątkowo
grzeczny chłopaczek, nie
sprawia żadnych kłopotów. Jest malutki (i będzie małym pieskiem), wygląda jak
maskotka przytulanka, nie sposób go nie pokochać.
telefon 0 506 403 514

Sprzedam drewno opałowe i
ziemniaki Irga, tel. 0 609 927
506
Sprzedam BMW 730, 91 r., stan b.
dobry, bezwypadkowy, full opcja
bez skóry, tel. 0 503 668 253
Sprzedam wełnę URSA GLASS
WOOL, grubość 200 mm, długość 3500 mm, szerokość 1250
mm w rolce 4,375 m2, tel. 0 880
193 740
Kupię przyczepkę samochodową, tel. 0 500 106 884
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Wynajmę lokal w Nasielsku na
działalność handlowo-usługową, może być do remontu,
tel. 0 600 590 105
Zatrudnię pracowników: mechanika samochodowego,
blacharza, lakiernika, tel. 0 509
931 494
Zatrudnimy kierowcę do rozwozu pizzy, tel. 023 693 14 02,
0 694 616 872
Sprzedam suszarkę stojącą fryzjerską. Bardzo dobry stan. Tel.
0 660 09 69 66.
Sprzedam: Opel Omega MVG
Sedan, rok 1998, pełna opcja,
sekwencja, cena do uzgodnienia. Tel. 0 608 345 352.
Kupię lokal w Nasielsku przy ul.
Rynek lub Młynarskiej. Tel. 0 604
620 763.
Sprzedam wózek dziecięcy
z nosidełkiem. Cena 150 zł.
Tel. 0 501 136 623.
Zatrudnię pracownika do agencji
PKO w Nasielsku z prawem jazdy
kat. B. Tel. 0 604 62 07 63.

16–29 listopada

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną
4400m2. Siennica koło Nasielska, przy drodze do „Instalu”.
Tel. 0 606 372 783 lub 0 698
742 997 (po 19.00).
Sprzedam ziemniaki jadalne
Irys, Irga, Wineda. Dowóz do
klienta. Zamówienia. Tel. 0 663
264 553.
Sprzedam siano w kostkach ze
stodoły pogodne. Tel. 0 886
139 528.
Koła kompletne, mało używane,
135x12, Dębica – wielosezonowe.
Tel. 0 886 139 528.
Sprzedam źrebną kobyłę ze źrebakiem. Tel. 0 601 57 99 93.
Sprzedam sanie i wóz konny
(przystosowany do ciągnika).
Tel. 0 504 300 369.
Sprzedam żyto, owies, łubin,
siano. Tel. 0 696 631 308.
Tanio sprzedam kombajn Bizon Z-056 z nową sieczkarnią.
Tel. 0 664 754 028.
Sprzedam Ładę Samarę. Rok
prod. 1991, stan dobry, benzyna
+ gaz, hak. Tel. 0 502 160 588.
Sprzedam Opel Corsa. Silnik 1.2.
Rok prod. 1993, kolor czerwony,
stan bardzo dobry. Cena 3 300
zł. Tel. 0 660 210 586.
Sprzedam Hyundai Lantra 1.8
GLS, KOMBI, r. 1996, sprowadzony ze Szwajcarii, benzyna,
automat, pełne wyposażenie,
gotowy do rejestracji, cena: 7
500 zł. Tel. 0 604 451 595.
Sprzedam tanio komplet opon
zimowych z felgami w dobrym
stanie, Opel Astra, tel. 023 691 21
14 (wieczorem), 0 880 451 097
Sprzedam suknię ślubną, rozm.
36-38, tanio, tel. 023 691 21 14
(wieczorem)
SPRZEDAM WIDLAKA GPW
2000 i GPW 3210 rok prod.
1995 STAN BARDZO DOBRY!!!,
tel. 0 604 086 111
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0 889
307 122
Wynajmę sklep spożywczoprzemysłowy z wyposażeniem
i zatowarowaniem, tel. 0 502
613 331
Sprzedam ciągnik C-360 z kabiną, stan b. dobry, tel. 0 602
339 583
Sprzedam Ford Eskort, 1,8 diesel,
92 r., stan b. dobry, sprowadzony, tel. 0 515 132 570

REKLAMA
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Udany finisz na koniec
rundy jesiennej
zięki czterem wygranym spoD
tkaniom w ostatnich pięciu
meczach, Żbik Nasielsk może za-

liczyć do udanej końcówkę rundy
jesiennej. Co prawda do pełni
szczęścia zabrakło zwycięstwa
w ostatnim meczu, ale dzięki zdobytym punktom Żbik uplasował
się na 7 miejscu w tabeli tracąc
do prowadzącego Naprzodu Zielonki tylko 7 punktów.

Co ciekawe, w 15 meczach Żbik odnotował
tylko 3 porażki, w tym dwie na własnym
stadionie. Dużo lepiej i skuteczniej grał
w meczach wyjazdowych niż u siebie, zdobywając odpowiednio 13 pkt na stadionach
gospodarzy i 11 pkt w Nasielsku!

W meczu z Huraganem, 4. Kryształ Glinojeck
to w plecy nasielskich 5. Kasztelan Sierpc
z a w o d n i k ó w w i a ł 6. Huragan Wołomin
wiatr, którzy rozegrali 7. Żbik Nasielsk
chyba najlepszy mecz
w tej rundzie. Dzięki 8. MKS Ciechanów
agresywnej grze pod 9. Victoria Sulejówek
polem karnym rywali, 10. Mazur Radzymin
dużej liczbie odbiorów 11. Marcovia 2000 Marki
Żbik kontrolował grę
narzucając rywalowi 12. Błękitni Gąbin
swój styl gry. W 15 min. 13. Amator Maszewo
po dobrym dograniu 14. Skra Drobin
Łotowskiego piłka wy- 15. Wkra Żuromin
lądowała w siatce gości.
Ostrovia Ostrów
Pod koniec I połowy 16.
Mazowiecka
goście próbowali odrobić straty narażając się na
kontrataki. Przed przerwą niewiele zabrakło,
by wynik podwyższył Michał Bącik.
W 50 min. po niefrasobliwej interwencji
w polu karnym nasielskich piłkarzy piłka
dość przypadkowo znalazła się w siatce.
Jednakże goście cieszyli się z remisu zaledwie do 58 min., kiedy to po strzale
Ilińskiego było 2:1. W 72 min. z 30 metrów
z rzutu wolnego do bramki trafił Załoga, już
kolejny raz w tym sezonie. Bardzo dobrą grę
całego zespołu w 87 min. bramką po strzale
z woleja przypieczętował Iliński.
W kolejnych dwóch wyjazdowych meczach
Żbik strzelił gospodarzom po trzy bramki
wygrywając 3:0 z Podlasiem Sokołów
Podlaski i 3:1 z Błękitnymi Gąbin.
Passa 4 zwycięstw została przerwana
w meczu z MKS Ciechanów, przegranym
0:2. Pomimo że z dużym animuszem zaatakował Żbik, to już w 7 min. przed utratą
bramki nasielski zespół uratował słupek.
Jednakże chwilę później dobrze wykonany
rzut rożny i goście objęli prowadzenie 0:1.
Przed przerwą w 33 min. po dośrodkowaniu
i strzale z bliskiej odległości MKS prowadził
już 0:2.
Dokonana w przerwie zmiana 3 zawodników, jedynie na początku II połowy dała
nadzieję na zmianę rezultatu. W 49 min, po
strzale Ilińskiego piłka trafiła w poprzeczkę.
Chociaż w całym meczu Żbik strzelił dwie
bramki, to sędzia główny ich nie uznał. Nie
zmienia to faktu, że tego dnia gra w nasielskiej jedenastce się nie układała, a 2 bramki
stracone w I połowie ustawiły wynik spotkania.
Ostatecznie po wyrównanej rundzie jesiennej Żbik z 24 pkt. zajął 7 miejsce w ta-
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Tenis stołowy

beli. Niewielkie różnice punktowe w górnej
części tabeli świadczą, że runda była wyrównana a runda rewanżowa zapowiada się
naprawdę ciekawie. Gdyby nie remisy na
początku rundy nasielski zespół zajmowałby
zdecydowanie wyższą pozycję.

Serię zwycięstw nasielscy piłkarze rozpoczęli od meczu z Wkrą Żuromin, gromiąc
gospodarzy aż 5:0! W kolejnym spotkaniu
na własnym stadionie
nie dali żadnych szans,
Nazwa
d o t e j p o r y d o b r ze
1.
Naprzód Zielonki
grającemu, Huraganowi
2.
Pogoń Siedlce
Wołomin wygrywając
3.
Podlasie Sokołów Podlaski
4:1.

SPORT

Jakub Olech
M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

15

31

9

4

2

40-19

15

31

9

4

2

26-15

15

29

8

5

2

34-21

15

27

8

3

4

29-14

15

27

7

6

2

25-14

15

26

7

5

3

35-23

15

24

6

6

3

28-19

15

22

7

1

7

20-24

15

22

6

4

5

31-29

15

21

6

3

6

28-25

15

18

5

3

7

21-25

15

14

3

5

7

19-29

15

10

2

4

9

20-38

15
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SPORT
fot. M. Stamirowski

W kolejnych meczach V ligi tenisa stołowego nasielskie drużyny podobnie
jak przed tygodniem grały ze zmiennym szczęściem. Sparta przegrała 10:6
w wyjazdowym meczu z Bielanami Warszawa, natomiast PLUKS Cieksyn pokonał
na wyjeździe Krasnosielc 10:7.
Porażka Sparty częściowo usprawiedliwia
ją, ponieważ w nasielskiej drużynie zabrakło czwartego zawodnika i z konieczności
musiała zagrać 8 letnia Ola Grycz.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek
V ligi w każdej drużynie może wystąpić
jedna „kobieta”, natomiast brak jednego
zawodnika traktowany jest jak walkower
10:0.
Z konieczności mała Ola musiała więc
bronić honoru Sparty.
Punkty w tym meczu zdobyli: Marek
Grycz 3,5, Sławomir Szadkowski 2,5.

Ola Grycz

Dużo lepiej powiodło się zawodnikom
Cieksyna. Wydawało się przed meczem,
że młodzi zawodnicy nie poradzą sobie
ze starszymi i bardziej doświadczonymi
przeciwnikami, tym bardziej, że przed
tygodniem Krasnosielc wyraźnie pokonał
Spartę 10:5 i w meczu tym był zdecydowanym faworytem. Sport jednak rządzi
się swoimi prawami i niemożliwe stało się
faktem.
Początkowo zgodnie z przewidywaniami
gospodarze objęli prowadzenie 3:1. Po
grach deblowych był już jednak remis 3:
3, co wprowadziło miejscowych w duże
zakłopotanie, ponieważ ich czołowy debel przegrał i to bardzo wyraźnie z dwoma
dwunastolatkami z Cieksyna Adrianem Żyłą
i Kamilem Białorudzkim.

Od tej pory prowadzenie zmieniało się niemal
po każdym pojedynku.
Kiedy nasza drużyna doprowadziła do stanu,
że w najgorszym wypadku mógł być remis,
w drużynie cieksyńskiej do stołów podeszli
najmłodsi zawodnicy Kamil i Adrian.
Ich dużo starsi przeciwnicy przed meczem
byli bardzo pewni swego, ale znakomita gra
naszych chłopców szybko ostudziła ich zapędy. W pojedynku decydującym o wyniku
całego meczu, Adrian Żyła pokonał swego
przeciwnika 3:1 i spotkanie zakończyło się
niespodziewanym, ale zasłużonym, zwycięstwem. Punkty dla PLUKS-u zdobyli: Michał
Kamiński i Arkadiusz Ziemiński po 3,5, oraz
Kamil Białorudzki i Adrian Żyła po 1,5.
AS

KRZYŻÓWKA nr 25

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 3 grudnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 14 grudnia br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
29 października odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 23. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje: Krzysztof Swojak
z Nasielska. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

