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Światełko w tunelu

Wszystko wskazuje na to, że
problem korków w mieście zostanie rozwiązany raz na zawsze.
Przez, a właściwie pod, centrum
Nasielska będzie przebiegać tunel. Nowa inwestycja drogowa
połączy wschodnią i zachodnią
część miasta. Zgodnie z planami
nowy tunel będzie przebiegał od
skrzyżowania Kościuszki z ulicą
Płońską do połowy ulicy Warszawskiej. Samochody jadące
z Płońska w kierunku Pułtuska
i Warszawy ominą najbardziej
zatłoczoną część miasta. Skończą
się wreszcie problemy kierowców chcących
się włączyć do ruchu z ulicy POW. Nasielsk
będzie wreszcie bezpiecznym miastem.

Tadeusz Nalewajk, nowy wiceburmistrz ostro
wziął się do pracy na nowym stanowisku. Nie
da się ukryć, że swoją pierwszą decyzją pozytywnie zszokował mieszkańców. Większość
podejrzewała, że przyszedł na krótko tylko po
to, żeby wypełnić dziurę podczas choroby
i rekonwalescencji burmistrza Bernarda Muchy, a tu proszę – taka niespodzianka! Powołanie byłego wiceministra spraw wewnętrznych
na zastępcę burmistrza było strzałem w dziesiątkę. Jego wiedza, znajomości i doświadczenie w pracy samorządowej, okazały się być
już w pierwszych dniach urzędowania nieocenione. Energiczne działania, dziesiątki spotkań
i rozmów, zaowocują już w przyszłym roku
– wtedy bowiem mają się rozpocząć prace
budowlane. Choć, nie można wykluczyć, że
stanie się to już w tym roku.
Najtrudniejsze w tym wszystkim było wykonanie niezbędnych ekspertyz i pozyskanie
pozwoleń na budowę nowego szlaku komuA
M
A nikacyjnego. Ale,
po żmudnych negocjacjach, udało
się. Przeciwko inwestycji nie maja
nic Zarządy Dróg
i Mostów – zarówno p owiatow y,
jak i wojewódzki.
Wszystkiemu patronuje Generalna
Dyrekcja Budowy Dróg i Mostów.
– Zawsze popieramy każdą oddolna inicjatywę
zmierzającą do
poprawy warunków komunikacji i wpływającą
do podniesienia
bezpieczeństwa
uczestników ruchu, powiedział
nam jej przedstawiciel Zygmunt
Polejwoda.

Kto ma większość,
ten decyduje
Rozmowa z Tadeuszem Nalewajkiem zastępcą burmistrza
Nasielska

Bardzo pozytywnie do pomysłu nowego
wiceburmistrza ustosunkowało się również
ministerstwo infrastruktury i starostwo powiatowe.
Z nowej inwestycji nie są zadowoleni jedynie
mieszkańcy okolicznych domostw. Obawiają
się, że prowadzone na głębokościach prace
budowlane, mogą naruszyć konstrukcje ich
budynków. W ekspertyzach wytrzymałości
konstrukcji już istniejących domów uwzględniono obawy Nasielszczan. Naukowcy i inżynierowie nie mają jednak najmniejszych
wątpliwości, ich zdaniem budynki wytrzymają. Dodają, że nie ma mowy o żadnych
tąpnięciach. Jedyne obawy dotyczą tylko
baszty – wizytówki Nasielska. Podkopy będą
przebiegać bezpośrednio pod nią. W tym
przypadku nie wyklucza się przeniesienia tego
obiektu na czas budowy w inne miejsce. Jak
nam powiedział jeden z ekspertów – nie jest
to żaden problem, nasze firmy budowlane
są w stanie przesunąć o kilkadziesiąt metrów nawet stare kościoły, dlatego proszę
o zaufanie.
Przeraża koszt inwestycji – ma on przekroczyć 80 milionów złotych. To jednak – jak
udało się nam dowiedzieć w Urzędzie Miejskim – nie stanowi żadnego problemu. Wiąże
się z tym kolejna dobra wiadomość. Otóż,
nasze miasto skorzysta z finansowania Unii
Europejskiej. Bruksela jest w stanie pokryć
100 procent kosztów przedsięwzięcia. Do
precedensu należy fakt, że inwestycja została wciągnięta na listę unijnych inwestycji
docelowych – Nasielsk 2012. To pierwszy
tego typu wypadek w historii Komisji Europejskiej, żeby aż tak wielka kwota pieniędzy
została przeznaczona na rozwój jednej tylko
inwestycji, w jednym gminnym mieście, które – trzeba przyznać – do wielkich nie należy.
Nasielsk jest więc pierwszym beneficjentem
tego Programu.
W ubiegłym tygodniu Nasielsk odwiedziła
specjalna komisja ekspertów z Brukseli. Na
nieszczęście dla nich, a na szczęście Nasielska,
ich wizyta przypadła w piątek, który przecież
jest dniem targowym. Trafili akurat na korki.
Ich spotkanie z wiceburmistrzem opóźniło się
o ponad pół godziny – stali w korku, nie mogli
wyjechać z ulicy POW. Po nieprzyjemnym
zajściu, przewodniczący komisji powiedział
naszemu wiceburmistrzowi: jak wy możecie tu żyć, widzę, że te pieniądze wam się
jak najbardziej należą! Nie trudno więc się

Był Pan przez kilka ostatnich miesięcy
Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Co było powodem, że podał
się Pan do dymisji ?
Dymisję ze stanowiska Wiceministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji złożyłem z
przyczyn osobistych, a te mogą być różne, nie
będę tego komentował. W związku z tym, że
niektóre media pomówiły mnie o współpracę
z organami bezpieczeństwa państwa, wystąpiłem do sądu o tzw. autolustrację, składając
do sądu oświadczenie, że nie byłem tajnym i
świadomym współpracownikiem organów
bezpieczeństwa państwa. Wierzę, że jeżeli jest
sprawiedliwość w Rzeczypospolitej Polskiej,
to mogę spokojnie czekać na korzystne dla
mnie orzeczenie sądu.

Czytaj na str. 3
domyślić, że z brukselski raport będzie pozytywny. Dzięki korkom Nasielsk zarobił więc
80 milionów złotych. Ostateczna decyzja ma
zapaść na posiedzeniu Komisji Europejskiej
1 kwietnia2008 roku.
Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy w UM
w Nasielsku, były rozważane dwie propozycje
komunikacyjnego odciążenia miasta. Pierwsza mówiła o przeprowadzeniu obwodnicy
miasta od strony południowej. Oczywiście
miałoby się to wiązać z wykupem kilkuset
hektarów gruntów od prywatnych właścicieli i koniecznością wyburzenia wielu prywatnych domów. Pociągnęłoby to za sobą
wypłaty rekompensat finansowych idących
w setki milionów złotych oraz niekończące
się procesy sądowe z właścicielami posesji.
Na szczęście ten wariant padł. Wykorzystano
więc drugi, znacznie tańszy i bezkonfliktowy
– budowę tunelu.
Nasza redakcja, jako jedyna prasa, została zaproszona na spotkanie z unijnym komisarzem,
podczas którego dokonano multimedialnej
prezentacji nowych rozwiązań komunikacyjnych dla Nasielska. Rzeczywiście, projekt
jest imponujący. Trzymamy kciuki za jego
realizację.
dar
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Z SAMORZĄDU
Obradowała Rada

Sesja w temacie nadzwyczajnym
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

W piątek, 14 marca br., przed południem nasielscy radni spotkali się
na XIX sesji Rady Miejskiej. Obrady
prowadził Dariusz Leszczyński, przewodniczący RM. Na wstępie tego
posiedzenia Przewodniczący RM
poinformował obecnych o tym, iż
sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym - na wniosek grupy radnych:
G. Duchnowskiego, A. Łapińskiej, S.
Sotowicza, M. Gerasika, K. Świderskiej.
Wniosek w tej sprawie radni złożyli 7
marca br.
Następnie przewodniczący odczytał
oświadczenie burmistrza dotyczące
zmian organizacyjnych w urzędzie
miejskim i powołania T. Nalewajka na
stanowisko wiceburmistrza Nasielska.
Po oświadczeniu burmistrza, przewodniczący przedstawił T. Nalewajka, omawiając krótko jego karierę zawodową.
Następnie głos zabrali radni, na wniosek
których zwołano sesję.
Radna A. Łapińska zwróciła się do
przewodniczącego RM z pytaniem:
- Dlaczego pan lekceważy radnych?
Nawet pan nie przegłosował porządku obrad.
Natomiast radny G. Duchnowski próbował wyjaśnić dlaczego przewodniczący RM przedstawiał informację
burmistrza. - Czy ma pan uprawnienia
do udzielania takich informacji? - pytał G. Duchnowski. - Istnieją różnice
pomiędzy kompetencjami Rady
i burmistrza. A pan występował w
imieniu burmistrza. Myślę, że to jest
pomylenie kompetencji, pan przecież nie jest rzecznikiem burmistrza
– mówił Duchnowski. - Co do sesji
nadzwyczajnej, sesje rady zgodnie
z harmonogramem i według potrzeb,
to jest sesja jak każda inna, zwołana
w trybie 7 dni, owszem pozaplanowa,
nie ma co szafować słowem nadzwyczajna - dodał.
D. Leszczyński wyjaśniał, że w jego
gestii jako gospodarza i przewodniczącego Rady Miejskiej leży prowadzenie
obrad.
W dalszej części obrad rozwinęła się
dyskusja na temat sposobu konstruowania porządku obrad i tego, kto
powinien odczytać oświadczenie
burmistrza. Przy czym radni podkreślali, że nie są wrogo nastawieni do nowego wiceburmistrza. - Klub radnych
wystąpił o zwołanie sesji i chciał tylko
uzyskać informację na temat sytuacji
w gminie, nie chodziło o nic nadzwyczajnego – mówiła A. Łapińska.
Następnie zabrał głos T. Nalewajk,
informując radnych, że został powołany na to stanowisko 5 marca
na czas nieokreślony zarządzeniem
burmistrza. Zaznaczył też, iż dla nasielskiego samorządu koniecznością jest
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
w kontekście uchwalonego już budżetu na 2008 rok.
Radna K. Świderska przypomniała, że
była sesja, na której burmistrz Mucha
zapewniał, że zastępca nie jest mu
potrzebny, a w razie konieczności
stosowne upoważnienia otrzyma
sekretarz. - W ramach oszczędności

niedawno zamykaliśmy szkoły, a tu
mamy powołanie zastępcy i koszty
z tym związane – mówiła radna.
Stwierdziła również, że burmistrz ma
prawo powołać zastępcę, ale nie powinien tego trzymać w tajemnicy przed
radnymi, ponieważ nienajlepiej świadczy to o współpracy burmistrza z Radą.
Chciała też wiedzieć, czy o planach
burmistrza wiedział D. Leszczyński.
Przewodniczący RM, przyznał, że
wiedział o zamiarze burmistrza, ale nie
spodziewał się, że tak szybko zostanie
on zrealizowany. Wyjaśnił też radnemu
Duchnowskiemu różnicę pomiędzy
sesją nadzwyczajną a zwyczajną powołując się na przepisy ustawy.
W kwestii przekazania uprawnień
burmistrza sekretarzowi urzędu
M. Kowalska powiedziała: - Jestem radną sejmiku wojewódzkiego, dlatego
nie mogę reprezentować gminy na
zewnątrz - mówi o tym ustawa o samorządzie gminnym.
Radny Duchnowski podkreślał, że nie
ma zastrzeżeń co do powołania wiceburmistrza, ale poddawał w wątpliwość
samą formę tego działania. - Dlaczego
pan wiedział i nie powiedział radnym
o planach burmistrza, a jeśli pan nie
wiedział, to znaczy, że pan traci kontrolę? Nie wyobrażam sobie, żeby
burmistrz i rada ze sobą nie współpracowały. Dlaczego musimy się o tym
dowiadywać z prasy? To co się dzieje
w tej chwili przypomina klikę, grupę
ludzi popierającą się wzajemnie dla
osiągnięcia korzyści – mówił radny.
- Skoro wszystko było przygotowane,
to trzeba nas było o tym informować.
Jest pan przewodniczącym rady, a nie
grupy radnych. Mamy zastrzeżenia do
sposobu informowania rady. Stajemy
się kroniką policyjną w prasie, aby to
zmienić, trzeba współpracować. Jeśli
nie umiecie tego zmienić, to może
trzeba dokonać zmian pod względem organizacyjnym? - sugerował G.
Duchnowski.
Zaś radna K. Świderska przypomniała,
że podczas głosowania na przewodniczącego RM, była wśród osób, które wstrzymywały się od głosu dając
D. Leszczyńskiemu mandat zaufania.
- Teraz – stwierdziła - głosowałabym
inaczej.

21 marca–3 kwietnia

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Nowodworskiego!
Uratowanie szpitala powiatowego i poprawa dostępu mieszkańców powiatu
do opieki zdrowotnej jest dla władz samorządu powiatowego sprawą nie tylko
najważniejszą w hierarchii zadań powiatu, ale najistotniejszą z punktu widzenia
powinności obywatelskiej wobec powiatowej nowodworskiej społeczności.
Nie ma innych powodów i podtekstów, jak głoszą przeciwnicy doprowadzenia
naszego szpitala do standardów europejskich, co do intencji podejmowanych
działań.
Pragniemy, na podstawie dokonanej oceny sytuacji w SZP ZOZ z udziałem niezależnej firmy audytorskiej, poinformować Państwa, że dalsza zwłoka w sprawie
nieodzownych przekształceń strukturalnych i organizacyjnych szpitala, skutkowałaby w najbliższym czasie utratą jego zdolności organizacyjnych i finansowych
i w konsekwencji jego samoistną likwidacją.
Rzetelnie wyjaśniamy Państwu, że pierwszy krok na drodze poprawy dostępności
do lecznictwa szpitalnego w naszym powiecie uczyniła Rada Powiatu w dniu 28
lutego 2008 roku, upoważniając Zarząd Powiatu do podjęcia działań związanych
z powołaniem nowego podmiotu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będzie powiat nowodworski oraz gminy, które wyrażą
wolę przystąpienia do spółki.
Zwracamy się do Państwa, bez względu na przynależność do różnych organizacji
społecznych i politycznych, abyśmy dali sobie szansę na oczekiwane przez nas
wszystkich, obecnych i potencjalnych pacjentów zmiany w takim kierunku, które
będą służyły stopniowej poprawie obsługi zdrowotnej obywateli oraz nieodzownej
modernizacji infrastruktury technicznej i medycznej szpitala.
Co zamiast dotychczasowego SZP ZOZ ?
Powstanie nowy zakład w dalszym ciągu świadczący dostępne i finansowane
z Narodowego Funduszu Zdrowia usługi zdrowotne dla mieszkańców powiatu.
Nowa forma prawna i finansowa utworzonego zakładu pozwoli na przejęcie zadłużenia szpitala przez organ założycielski, a więc powiat nowodworski, możliwość
planowania przez szpital rozbudowy, przebudowy i dodatkowego wyposażenia
dzięki generowaniu zysku, a przede wszystkim uzyskanie stabilności finansowej
oraz zwiększoną sprawność organizacyjną i kadrową. Zmiana formy organizacyjnej
i prawnej SZP ZOZ będzie dokonana w taki sposób, aby gwarantowała obecnie
i w przyszłości dotychczasowy zakres świadczeń i odpowiedzialność samorządu
powiatowego za funkcjonalność nowego podmiotu.
Dlaczego takie zmiany i w tym kierunku ?
Nie ma samodzielności bez odpowiedzialności. Organem zarządzającym i decyzyjnym w spółce prawa handlowego, jakim będzie nowo utworzony zakład,
jest Zarząd Szpitala, który mając pełną swobodę w samodzielnym kreowaniu
kierunków rozwoju i zarządzaniu wspólnym majątkiem powiatu i gmin będzie
ponosił także pełną odpowiedzialność i konsekwencje wobec podejmowanych
działań na rynku zakładów opieki zdrowotnej.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego!

Decyzja władz powiatu o rozpoczęciu procedury naprawczej szpitala i przekształcenia SZP ZOZ, pomimo opóźnienia, daje szansę powodzenia, ponieważ aktualny
dług szpitala oscyluje wokół 10 mln złotych.
Obawy przed nową formą szpitala powiatowego nie mają więc żadnego racjonalnego uzasadnienia. Nie ulegnie zmianie sposób kontraktowania usług
z Narodowym Funduszem Zdrowia i gwarancja realizacji świadczeń opłacanych
przez Fundusz.
Dla pacjentów oczekujących na opiekę szpitalną naprawdę nie ma znaczenia kto
tym szpitalem zarządza, tylko w jakich warunkach jest leczony i czy będzie skutecznie
wyleczony. Nowa forma organizacyjna i prawna szpitala powiatowego to dobra,
racjonalna i oczekiwana przez zdecydowaną większość mieszkańców powiatu
nowodworskiego decyzja władz samorządowych powiatu, warta obywatelskiego
wsparcia.

Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta

Radny M. Świderski zapytał nowego
wiceburmistrza o lustrację i zamieszanie medialne, jakie w związku z tym
tematem zostało wywołane.
T. Nalewajk zapewniał, że oświadczenia
lustracyjne składał systematycznie od
1997 roku oraz, że nie był świadomym
i tajnym współpracownikiem służby
bezpieczeństwa, poza tym dodał, że
złożył wniosek do sądu okręgowego
o autolustrację.
Nowego wiceburmistrza pytano także o jego zakres obowiązków oraz
o sprawy związane z oświatą i jej finansowaniem.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący RM zamknął obrady i złożył
wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
(wik)

Starosta
Nowodworski

Krzysztof
Kapusta,

–

urodzony 14 lutego 1960 roku, wykształcenie wyższe,
mgr wychowania fizycznego. Na stanowisko starosty wybrany
przez Radę Powiatu
fot. D. Panasiuk w dniu 31 stycznia
2008 r. Jest radnym powiatu i do chwili wyboru na stanowisko starosty był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Nowodworskiego.
Był pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
i długoletnim nauczycielem w-f w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim, a od 2004 roku pracował na stanowisku
dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym
Dworze Mazowieckim.
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Z SAMORZĄDU

Kto ma większość, ten decyduje
Rozmowa z Tadeuszem Nalewajkiem zastępcą burmistrza Nasielska
Minęły już dwa tygodnie od
dnia, kiedy rozpoczął Pan pracę
w nasielskim urzędzie. Panie Burmistrzu – jakie są Pana pierwsze
spostrzeżenia? To wystarczający
czas na zapoznanie się z Gminą
Nasielsk i jej problemami ?
Problemy ogólne Gminy Nasielsk,
tak jak i innych samorządów wiejsko-miejskich są podobne, mogą
mieć tylko różne nasilenie. Wszystkie samorządy mają problemy z dostatecznym finansowaniem zadań tj.
oświatowych, mieszkaniowych, infrastrukturalnych, pomocy społecznej itp. Któż z nas nie chciałby jeździć po dobrej, asfaltowej drodze,
czy pić uzdatnioną wodę, dostać
mieszkanie komunalne „od ręki”,
uczyć się w czystej, nowoczesnej
szkole pod okiem dobrze wykształconego, uposażonego nauczyciela.
Tak, ale na wszystko gmin nie stać.
A poza tym, są różne poziomy
dochodowe gmin, nie można porównywać np. Gminy Nasielsk do
Gminy Łomianki czy Raszyn, gdzie
poziom dochodów jest bardzo wysoki. W przeciętnej polskiej gminie
jest syndrom „krótkiej kołdry” - tzn.
przy niedostatecznym finansowaniu
trzeba funkcjonować poprawnie.
Wszystkie dziedziny życia, za które
odpowiada gmina, muszą funkcjonować niekiedy kosztem kredytu.
Jest to na pewno niewystarczający
czas na zapoznanie się ze szczegółowymi problemami gminy, ale
po jednym dniu przyjmowania
interesantów – jako podstawowy
problem uznałem brak mieszkań
komunalnych.
Od czego Pan zacznie? Co, Pana
zdaniem, jest najpilniejsze do
zrobienia w Nasielsku ?
Chciałbym przypomnieć, iż pełnię
funkcję Zastępcy Burmistrza, więc
realizuję plany i programy wcześniej
przyjęte przez Radę Miejską czy
Pana Burmistrza. Mogę poruszać

się w tym zakresie. Swoje przemyślenia, spostrzeżenia czy doświadczenie będę chciał wykorzystać
w bezpośredniej pracy, aby mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk nie
odczuli braku w pracy
- ze względów zdrowotnych - Burmistrza
Muchy. Chcę wykonywać swoją pracę
najlepiej, jak tylko
potrafię, aby zostały
należycie wykonane
zamierzenia Gminy
Nasielsk i Burmistrza
na 2008 r.

dzić, bo są to członkowie tej samej
wspólnoty mieszkańców i nie mogą
być - dla organów gminy tj. Rady
Miejskiej czy Burmistrza - jedni
lepsi, a drudzy gorsi. Jeżeli jest rze-

Nie bez powodu
zadałem poprzednie pytanie o czas,
o Pana czas w Nasielsku. No właśniejak długo będzie
Pan Wiceburmistrzem Nasielska?
To najczęściej zadawane pytanie,
przez mieszkańców
tej gminy. Czy będzie Pan zastępował obecnego Burmistrza, Bernarda
Muchę, w czasie
jego leczenia i rekonwalescencji, czy
pozostanie Pan na
tym stanowisku już
do końca kadencji
obecnych władz samorządowych ?

Zapewne poznał już
Pan – głośne w ostatnim czasie- sprawy
różnych nieprawidłowości, które dotyczą poprzedniego
kierownictwa tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Prokuratura w Pułtusku
oraz nowodworska
Policja prowadzą
dochodzenie. Proszę
o komentarz.
Nie będę komentował
spraw, których dokładnie nie znam
i co do których toczy się postępowanie przed organami ścigania.
Jak zamierza Pan pogodzić odwieczny konflikt interesów, typowy dla gminy wiejsko-miejskiej?
Polega on na tym, że mieszkańcy
wsi zarzucają władzom gminy, że
te nic dla nich nie robią, a mieszkańcy miasta twierdzą natomiast,
że władze dbają tylko o interesy
okolicznych wsi, a nic nie robią
dla miasta.
Pracowałem osiem lat, jako Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Pułtusk (1990-1998) i potrafiłem
godzić interesy ludności wiejskiej
i miejskiej. Trzeba umieć pogo-

wcześniej powiedziałem, chcę wykonywać dobrze swoją pracę, podczas nieobecności Pana Burmistrza.
Jak długo – nie wiem, to zależy od
koncepcji pracy Burmistrza.

czywiście KONFLIKT to wymaga
on rozwiązania docelowego, bo nie
można żyć wiecznie w konflikcie
czy z animozjami. Inne są problemy
mieszkańców wsi, a inne miasta, ale
są też sprawy wspólne, np. szkolnictwo. Jest wyraźnie określona droga
prawna, jak można spokojnie dojść
do „rozwodu”. W tej kwestii nie
będę się wypowiadał, jakie jest moje
zdanie na ten temat, choć mam je
wyraźnie sprecyzowane.
Co dalej ? Zapewne ma Pan ambitne plany, ale czy wystarczy czasu
na ich realizację ?
Nie jestem Burmistrzem wyłonionym w drodze wyborów bezpośrednich, tylko Zastępcą. Tak jak

Jak wcześniej powiedziałem w samorządzie czuję się
fot. M. Tyc jak przysłowiowa
ryba w wodzie. Od początku jego
powstania pracowałem i tworzyłem samorząd gminny, następnie
w 1999 r. samorząd powiatowy,
więc problemy są mi znane dość
dobrze. Jak długo ? Nie wiem.
Jak Pan ocenia dotychczasową
pracę nasielskiego samorządu?
Odbył już Pan spotkanie z miejskimi Radnymi ?
Wiem, że przez ostatnich kilkanaście lat zostały wykonane dość
istotne inwestycje na terenie Gminy
Nasielsk - tj. wysypisko, oczyszczalnia, hala sportowa, wodociągi wiejskie, stacja uzdatniania wody, drogi.
Każdy samorząd w Polsce powinien
być oceniony dobrze. Jest tylko

kwestia możliwości finansowych
poszczególnych gmin w Polsce
i kreatywności ich władz. Warto tu
wspomnieć, że samorządy gminne
w latach 1990-1994 wykonały tyle
wodociągów wiejskich, co w całym
okresie powojennym PRL-u. Gminy
stały się autentycznymi gospodarzami swojego terenu.
Odbyłem spotkania z Klubami Radnych działającymi w Radzie Miejskiej oraz jestem już po Sesji Rady
Miasta. Nic nowego – demokracja,
lepszego systemu sprawowania
władzy nikt nie wymyślił. Kto ma
większość, ten decyduje.
Był Pan przez kilka ostatnich miesięcy Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co
było powodem, że podał się Pan
do dymisji ?
Dymisję ze stanowiska Wiceministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
złożyłem z przyczyn osobistych,
a te mogą być różne, nie będę tego
komentował. W związku z tym, że
niektóre media pomówiły mnie
o współpracę z organami bezpieczeństwa państwa, wystąpiłem do
sądu o tzw. autolustrację, składając
do sądu oświadczenie, że nie byłem
tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. Wierzę, że jeżeli jest sprawiedliwość w Rzeczypospolitej Polskiej, to
mogę spokojnie czekać na korzystne
dla mnie orzeczenie sądu.
Gdyby zaproponowano Panu powrót na stanowisko podsekretarza stanu w MSWiA – co wtedy?
Wróci Pan ?
Na razie takie dywagacje są bezprzedmiotowe.
Korzystając z okazji pragnę złożyć
wszystkim mieszkańcom życzenia
zdrowych, pogodnych, wesołych
Świąt Wielkanocnych.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

Niniejszym pragnę poinformować, iż w dniu 5 marca 2008 roku powołałem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Nasielska Pana Tadeusza Nalewajka. Moja decyzja wiąże się nierozerwalnie z faktem, iż obecnie muszę zadbać o swój stan zdrowia. Powtarzające się problemy zdrowotne z sercem spowodowały mój dwukrotny pobyt w szpitalu. Obecnie muszę poddać
się leczeniu, które może zapobiec dalszym problemom.
Zgodnie z art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w przypadku przemijającej przeszkody
w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spowodowanej m.in. niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, jego zadania i
kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca. Jednakże jeżeli nie został powołany zastępca ani pierwszy zastępca, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, w tym również niezdolność do pracy z powodu
choroby trwającej powyżej 30 dni, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h przywołanej powyżej ustawy, tj. osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej (tzw.
„komisarz rządowy”).
Mając na uwadze opisany powyżej stan prawny oraz sytuację, w jakiej się znalazłem, nie mogłem dopuścić do sytuacji, w której pozostawiłbym Gminę Nasielsk
na jakiś czas bez organu wykonawczego. I to w tak ważnym czasie, kiedy np. zbliżają się terminy składania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych. Życie nie lubi pustki i wolną przestrzeń trzeba kreować najlepiej, jak się potrafi. Wyborcy powierzyli mi w ostatnich wyborach po raz drugi dobro Gminy Nasielsk i
staram się jak najskuteczniej podołać temu zadaniu. Zależało mi, aby zastępstwo w roli gospodarza naszej Gminy pełnił specjalista, praktyk o dużej wiedzy i doświadczeniu w administracji publicznej, szczególnie w samorządzie. Uważam, iż osoba Pana Tadeusza Nalewajka daje pełną rękojmię należytego wykonywania
zadań przez organ wykonawczy Gminy Nasielsk. Od początku swej kariery zawodowej jest on związany z administracją. Z samorządem jest związany od 1990
roku – najpierw z samorządem szczebla gminnego (w Urzędzie Miasta Pułtuska, Zastępca Burmistrza Pułtuska), a od 1998 roku – powiatowego (od stycznia
1999 r. do listopada 2007 r. był Starostą Pułtuskim). Ogromne doświadczenie i kompetencja w administracji samorządowej zaowocowały m.in. przewodniczeniem przez niego Konwentowi Powiatów Województwa Mazowieckiego i funkcją Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich, a także pełnieniem
wielu funkcji w organizacjach i stowarzyszeniach. Jego kwalifikacje do piastowania stanowiska Zastępcy Burmistrza Nasielska na czas mojej nieobecności
są więc w mojej opinii niepodważalne.
Życzę Panu Tadeuszowi Nalewajkowi wytrwałości i sukcesów oraz wierzę, iż społeczność lokalna Gminy Nasielsk przyjmie go serdecznie i z otwartymi
rękoma.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Zdesperowany kibic?
K

ilkadziesiąt godzin potrzebowali nasielscy
kryminalni, aby zatrzymać podejrzanego o kradzież koszulek piłkarskich
z obiektu sportowego
i odzyskać je. Teraz 21-letniemu Dariuszowi S. grozi
kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.
Wszystko zaczęło się w nocy z piątku na sobotę (7/8 marca). Wtedy,
do obiektu należącego do klubu
sportowego dostał się sprawca
i skradł siedem koszulek piłkarskich
z charakterystycznym nadrukiem.
Jak tylko dowiedzieli się o tym
nasielscy policjanci od razu zaczęli
zbierać informacje na temat przestępstwa i typować podejrzanych.

21 marca–3 kwietnia

Są pieniądze na 112

W wyniku pracy operacyjnej udało
się im ustalić, że sprawcą może być
Dariusz S.
Na podstawie zebranych informacji
policjanci zapukali wczoraj do drzwi
21-latka. Okazało się to strzałem
w dziesiątkę. Dariusz S. podczas
rozmowy z policjantami przyznał
się do kradzieży. Jak ustalili funkcjonariusze koszulki sportowe, miały
być wykorzystane jako codzienne
t-hiserty. Gdy okazało się, że mają
charakterystyczne nadruki klubu
i sponsora, podrzucono je z powrotem do obiektu. Tam też mundurowi
je znaleźli. Teraz o dalszym losie
Dariusza S. zadecyduje sąd.

Numer alarmowy rodzi się w bólach. Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił na
posiedzeniu rządu sprawozdanie
z działalności Międzyresortowego
zespołu do spraw numeru alarmowego „112” oraz wdrażania systemu

KRONIKA
POLICYJNA

Zespół podjął decyzję o konieczności powołania komisji przetargowej, która wyłoni wykonawcę
dokumentacji przetargowej związanej z opracowaniem projektu
technicznego systemu w skali
całego kraju. Pozytywnie oce-

Nocą z 5 na 6 marca . nieznani
sprawcy włamali się do sklepu
spożywczego przy ulicy Lipowej
i skradli karty doładowujące i papierosy. Straty wynoszą 5000zł na
szkodę SKR.
07–08. 03. na ulicy Krętej nieznani
sprawcy wybili szybę w samochodzie Opel Omega. Straty wynoszą
500zł na szkodę Sławomira F.
07–08. 03. z terenu stadionu sportowego skradziono koszulki piłkarskie o wartości 480zł. W wyniku
pracy operacyjnej policji sprawcę
ustalono (Dariusz S.).

fot. D. Panasiuk
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Pijani na drodze

KPP Nowy Dwór Maz.

09. 03. w Kątnych Ireneusz W. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,48 mg/l.).
09. 03. w Mazewie Michał K. mieszkaniec Kątnych kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,28 mg/l).
10. 03. na ulicy Leśnej Krzysztof O.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,51 mg/l.).
11. 03. w Starych Pieścirogach Marek W. kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,00 mg/l.).
11. 03. w Psucinie Lech Ś. kierował
skuterem po spożyciu alkoholu
(0,61 mg/l.).
11. 03. na ulicy Młynarskiej Tadeusz
M. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,81 mg/l.).
12. 03. w Lelewie Wiesław M. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,45 mg/l.).
14. 03. w Studziankach Marian J.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,76 mg/l.).
18 marca w miejscowości Kątne
doszło do wypadku. Kierujący
BMW stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i znalazł się
w pobliskim rowie. Kierowcę odwieziono do szpitala.

Zapraszamy na turnieje
Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Motoryzacyjny organizowane są cyklicznie od wielu lat. W tym
roku nowodworscy policjanci również
zapraszają dzieci i młodzież do udziału
w konkursach. Eliminacje klasowe,
szkolne i międzyszkolne (gminne) turnieju BRD należy przeprowadzić do
końca marca br.
Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Motoryzacyjny organizowane są przez Polski Związek Motorowy
wspólnie z: Komendą Główną Policji,
MEN, Ministerstwem Transportu i Budownictwa, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkimi Radami Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Wojewódzkimi
Ośrodkami Ruchu Drogowego.
Ministerstwo Edukacji i Nauki sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju. Wspiera finanso-

szkolne i międzyszkolne (gminne) turnieju BRD należy przeprowadzić do
końca marca br. Młodzieżowy Turniej
Motoryzacyjny na szczeblu szkolnym, miejskim i rejonowym należy
zakończyć do końca 30 kwietnia br.
W finale centralnym startują najlepsze
drużyny.
Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
XXXI edycji rozegra się w dniach
27-30 maja 2008 roku na terenie
województwa opolskiego w miejscowości Biała. XII edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego będzie miała swój
finał w dniach 6-8 czerwca 2008 roku
w woj. lubelskim w Białej Podlaskiej.
Policjanci zapraszają wszystkich chętnych do udziału w zawodach.
Dzięki tej imprezie dzieci poznają
i przyswajają sobie przepisy prawa

eCall za okres od 1 października do
31 grudnia 2007 roku.
W dokumencie czytamy między
innymi, że dla budowy systemu
alarmowego istotne było przede
wszystkim wejście w życie rozporządzenia dotyczącego szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego, zgodnych
z przyjętą przez rząd 16 października
2007 r. „Koncepcją systemu 112”.
Przepisy rozporządzenia umożliwiły uruchomienie w końcu 2007
r. środków finansowych na zadania
związane z organizacją 16 centrów
powiadamiania ratunkowego, pozwoliły też wojewodom rozpocząć
prace adaptacyjne w budynkach
przeznaczonych na te centra.

wo działania organizacyjne turnieju.
Współorganizatorem Turnieju jest
Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego, który udziela wsparcia
w organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Rolą policji przy organizowaniu
turniejów jest: opracowanie testów,
nadzorowanie przebiegu konkurencji i zabezpieczenie miejsca, gdzie
będą odbywały się zawody, a także
udzielanie, w miarę możliwości, innej
pomocy.
Turnieje edukacyjne tj.: młodzieżowy
turniej motoryzacyjny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i turniej
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowane są cyklicznie
od wielu lat. Eliminacje do finałów
obydwu imprez zaczynają się już na
szczeblu szkół. Eliminacje klasowe,

o ruchu drogowym, a jednocześnie
dobrze się bawią i mają szanse wygrać
atrakcyjne nagrody. Podobnie rzecz
się ma z turniejami dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. Tutaj jednak poprzeczka jest znacznie wyższa. Młodzi
zawodnicy muszą się wykazać znajomością przepisów ruchu drogowego
taką, jaka obowiązuje na egzaminie
na prawo jazdy. Nad prawidłowością
przebiegu zawodów oczywiście czuwa Policja.
Szczegółowe informacje na temat
przedmiotowych Turniejów można
znaleźć na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego (www.
pzm.pl).
ij
KPP Nowy Dwór Maz.

Aktywowano grupę roboczą ds.
„eCall”, która zdecydowała, że
wymóg instalowania w nowych
pojazdach aparatury umożliwiającej automatyczne wysyłanie
sygnałów alarmowych będzie
obowiązywał dopiero po rozpoczęciu funkcjonowania systemu
„112” w 5 województwach, które
jako pierwsze będą ten system
wdrażały.
dar

Kierowca pod kontrolą
Bezterminowe prawa jazdy odchodzą do przeszłości. Od 2009 roku
kierowcy będą musieli regularnie
poddawać się badaniom lekarskim
– informuje Ministerstwo Infrastruktury.

fot. D. Panasiuk

niono starania Urzędu Komunikacji Elektronicznej o uzyskanie
dodatkowych środków finansowych niezbędnych do budowy
platformy e-usług oraz platformy
lokalizacyjno-informacyjnej.

Dziś, aby zdobyć prawo jazdy kategorii B, wystarczy mieć 18 lat,
zaliczony kurs i badanie lekarskie.
Później trzeba zdać egzamin, odebrać dokument i do końca życia ma
się spokój. Nikt nie sprawdza, czy
kierowcy na przykład nie popsuł
się wzrok. To ma się jednak zmienić.
Ministerstwo Infrastruktury właśnie
kończy prace nad ustawą o kierujących pojazdami.
Projekt nowej ustawy zakłada, że
prawa jazdy wydawane od stycznia
2009 r. będą ważne tylko przez 15
lat. Po tym okresie kierujący pojazdem ponownie będzie musiał
się zbadać i … ponownie zapłacić
za wydanie dokumentu. Kierowcy
zawodowi, a więc prowadzący między innymi autobusy i ciężarówki,
będą musieli przechodzić przez tę
procedurę co 5 lat.
Zdaniem resortu, zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków. Nowe przepisy powstają
głównie z myślą o starszych kierowcach, którzy po latach mogą mieć
problemy chociażby ze wzrokiem.

Co innego mówią statystyki policyjne. Według nich, najwięcej
wypadków powodują kierowcy
nie starsi, lecz ci między 25 a 39
rokiem życia.
Decyzja ministerstwa budzi emocje.
Na pewno ucieszą się z niej lekarze
specjaliści medycyny pracy. Główni
zainteresowani podchodzą do niej
sceptycznie.
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łaściciele i zarządcy starych
budynków mieszkalnych
będą mogli ubiegać się o przyznanie premii remontowej. Będzie
ona polegała na dofinansowaniu
spłaty 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na remont. Poprawi
to stan techniczny istniejącego
zasobu mieszkaniowego - twierdzi
ministerstwo infrastruktury.
Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęła już Rada Ministrów.
Premia przeznaczona będzie wyłącznie na
remont starych budynków wielorodzinnych,
wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r.
Projekt zakłada, że będą mogły z niej skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe z większościowym udziałem
osób fizycznych, towarzystwa budownictwa
społecznego oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie pokryje do 20 proc. kwoty kredytu,
nie będzie mogło jednak przekroczyć 15 proc.
wszystkich kosztów inwestycji.

Projekt ustawy określa także nowe warunki
przyznawania premii termomodernizacyjnej.
Maksymalne wsparcie zostanie obniżone z 25
do 20 proc. kwoty kredytu. Jednocześnie
zrezygnowano z wymogów dotyczących
długości okresu kredytowania i wysokości
minimalnego udziału własnego, ponieważ
jedynym skutkiem tych ograniczeń było
wyeliminowanie z grona beneficjentów tych,
którzy najbardziej potrzebowali wsparcia. Premii termomodernizacyjnej nie będzie można
wykorzystać w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych. Ma to
zapobiec kumulacji pomocy ze źródeł publicznych, z wyłączeniem ewentualnej pomocy
udzielonej przez samorządy lokalne.
Nowe prawo pozwoli właścicielom książeczek mieszkaniowych na skorzystanie
z premii gwarancyjnej w przypadku wymiany okien lub instalacji gazowej bądź
elektrycznej. Obowiązywać ma warunek,
że koszty takiego remontu nie są niższe
od wartości wkładu na książeczce wraz
z premią.
Wszystkie premie przyznawać będzie Bank
Gospodarstwa Krajowego ze specjalnego
Funduszu Remontów i Termomodernizacji.
Przygotowywana ustawa ma zastąpić obowiązującą od 1998 r. ustawę o wspieraniu
przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Komunikat w tej sprawie został opublikowany
po ostatnim posiedzeniu rządu.
dar
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Oddadzą akcyzę
Ministerstwo finansów określiło
jednolite zasady zwrotu nadpłaty
w podatku akcyzowym od starszych, niż dwuletnie, samochodów
osobowych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo importowanych
od 1 maja 2004 r. do 30 listopada
2006 r.
Zwrotowi będzie podlegać różnica
między kwotą akcyzy zapłaconą
w momencie nabycia samochodu,
a kwotą akcyzy zawartą w cenie
samochodu podobnego typu

Mazewo. Po pożarze

Zmiany wprowadzone do ustawy
z 23 stycznia 2004 r. o podatku
akcyzowym określają podstawy
opodatkowania tych samochodów
przez organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej. Zaproponowane rozwiązania będą przeciwdziałać
nadużyciom przy określaniu przez
podatnika podstawy opodatkowania
- uważa resort finansów.
Wprowadzenie zmian jest wypełnieniem orzeczenia Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości, który 18

Życie w rozsypce
K

iedy wybuchł pożar,
w nocy z 16 na 17
lutego, pani Ewa była
w pracy, a synowie spali
w domu. Zdążyli uciec
z płonącego budynku,
ale sąsiadka nie. Część
domu, w której mieszkała
spłonęła niemal doszczętnie.
- To, co zostało z tego domu rozebraliśmy, kiedy zapowiadali nadejście wichury, żeby się jeszcze
komuś jakaś krzywda nie stała –
mówią sąsiedzi.

Ratowali co się dało

pojazdu użytkowanego w Polsce.
Ponadto zwrotowi będzie podlegać nadpłacona część podatku
VAT, która była naliczana od kwoty
obejmującej akcyzę. W projekcie
ustawy przewidziano, że wszczęcie postępowania o rozpatrzenie
zwrotu nadpłaty może być przeprowadzone jedynie na wniosek
podatnika.

fot. D. Panasiuk

stycznia 2007 r. stwierdził niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów odnośnie opodatkowania samochodów osobowych
podatkiem akcyzowym.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku
akcyzowym zapłaconym z tytułu
nabycia samochodu osobowego.
dar

Młodociany to też pracownik

K

adencja rady pracowników ma trwać 4 lata od
dnia jej wyboru. Wybrana
rada będzie funkcjonować
nawet wtedy, gdy w trakcie
jej kadencji zatrudnienie
spadnie poniżej 50 pracowników.
Rząd zaakceptował projekt ustawy o
informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedłożony przez ministra pracy i polityki
społecznej.

to ważne, ponieważ powoływanie rad
pracowników u pracodawców zależy
od wielkości zatrudnienia. Obecnie
trwa okres przejściowy, zgodnie z którym do 23 marca 2008 r. obowiązek
tworzenia rad pracowników dotyczy
pracodawców zatrudniających co najmniej 100 osób. Po tym okresie rady
pracowników powinny powstawać
u pracodawców zatrudniających co
najmniej 50 pracowników.
Projekt nowelizacji zawiera przepisy
zobowiązujące pracodawców do

Najpierw była szybka akcja ratunkowa i pomoc sąsiedzka. W kłębach
dymu, zaraz po tym jak strażacy
dali znać, że ogień już ugaszony wynosili z domu wszystko co ocalało. Szafki,
łóżka, sprzęty, ubrania.
Wszystko śmierdziało
dymem i było przemoczone, ale znalazło się
na przechowaniu u sąsiadów, bo, jak mówi
pani Ewa - Może się
jeszcze przydać, gdy
będziemy mieli swój
kąt.
Tak więc przedmioty od początku miały
swoje miejsce w garażach u sąsiadów. Stoją
pod dachem. Nawet
zostały już wyprane
i wyczyszczone, choć
trzeba przyznać uczciwie, że w większości
do niczego się już nie
nadają i trzeba je będzie wyrzucić.
Więc pani Ewa, nie ma nic, choć
pewnie stara się jeszcze o tym
nie myśleć. Ma większy problem,
nagle i nie ze swojej winy wraz
z rodziną przeżyła tragedię, która
sprawiła, że stała się bezdomna. Od
miesiąca czeka na pomoc tułając
się po domach rodziny, sąsiadów,
znajomych.
- Żyjemy na walizkach. Jeden syn
jest u ciotki, jeden mieszka u kolegi,
a ten najmłodszy albo u rodziny,
albo u sąsiadki. On ma dopiero
13 lat i musi chodzić do szkoły. A
ja pracuję, muszę dojeżdżać do
Nowego Dworu Maz., żebyśmy
mieli z czego żyć – mówi pani
Ewa. - A kiedy mam wolne, to albo
załatwiam jakieś dokumenty, albo
szukam mieszkania do wynajęcia,
przecież ludzie też mają swoje
życie musimy się od nich wynieść
- dodaje.

Kto jest poszkodowany?

W projekcie przede wszystkim doprecyzowano przepisy dotyczące
tworzenia i funkcjonowania rad pracowników.
Zgodnie z zaleceniami dyrektywy europejskiej, projekt nowelizacji zakłada,
że pracownicy młodociani mają być
wliczani do liczby zatrudnionych. Jest

21 marca–3 kwietnia

fot. D. Panasiuk

powiadomienia pracowników o posiadanym przez nich prawie do wyboru
członków kolejnej rady pracowników.
Doprecyzowano także zapis, że gdy
dana osoba przestanie być członkiem
rady, organizacja związkowa dokona
wyboru uzupełniającego.
dar

W domu należącym do rodziny Banulskich w Mazewie mieszkały trzy
rodziny: ojciec, syn z żoną (zginęła
w pożarze), oraz synowa (pani Ewa)
wraz z trzema synami. Każdemu tak
naprawdę potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
- Przeznaczyliśmy pieniądze dla
pogorzelców, na żywność, ubrania
i na dokumenty. Starszy pan otrzymał zasiłek celowy, nie chciał iść

do noclegowni Monaru, twierdząc,
że ma gdzie mieszkać. Podobnie
jego syn, też nie chciał skorzystać
z lokalu tymczasowego w Monarze – wyjaśnia M. Nojbert, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. - Największą
pomocą musimy otoczyć rodzinę
pani Ewy. Do tej tragedii radzili sobie jakoś. Pani Ewa ma pracę, starsi
synowi jej pomagają. Największym problemem jest znalezienie
im mieszkania. Póki co w lutym
dostali już zapomogę i nadal będą
ją otrzymywać. Być może zdecydują się na mieszkanie w Popowie
Borowym lub wynajmą sobie jakiś
lokal i my będziemy go opłacać.
Rozważaliśmy też my możliwość
zakupu kontenera lub budowę
domu, ale to jeszcze kwestia przyszłości – dodaje.

– Zawsze sobie radziłam, nigdy nie
prosiłam o pomoc, mimo pożaru
w pracy nie było mnie zaledwie 2
dni – mówi pani Ewa. – Chłopcy
są bardzo zżyci, tęsknią za sobą,
a każdy to, co się nam przydarzyło
przeżywa na swój sposób, najgorzej jest z najmłodszym synem. Co
mam im powiedzieć, kiedy mnie
pytają, dlaczego tym pogorzelcom
ze Świeszewa ludzie pomogli, a my
nie mamy się gdzie podziać?
I rodzina z Mazewa, i rodzina ze
Świeszewa przeżyły tragedię. Jednym ludzie pomogli niemal natychmiast, o tych drugich, poza
najbliższymi sąsiadami, nikt nie
wiedział. Jednym znaleziono nowy
dom, drugich zostawiono samych
sobie. Jedni i drudzy nagle znaleźli
się na łasce obcych ludzi. Tyle, że dla

fot. Autor tekstu

Czekanie na pomoc
Pani Ewa mieszkała w Mazewie od
25 lat, tu wychowywała czwórkę
swoich dzieci. A kiedy mąż przed
13 laty odszedł, sama utrzymywała
rodzinę, radząc sobie tak jak umiała
najlepiej. Żyli skromnie, ich mieszkaniem był pokój z kuchnią.
- Po pożarze byli u nas urzędnicy,
obiecali pomoc, miałam się zgłosić po 10 dniach. Kiedy poszłam,
okazało się, że mieszkania nie ma,
zaproponowano mi lokum w budynku po byłym komisariacie lub
w Popowie Borowym. Ale stamtąd
nie mam szans, żeby dojechać do
Nowego Dworu, przecież jeżdżę
do pracy na zmiany, a najmłodszy
syn chodzi do szkoły w Nasielsku.
Bardzo przeżywa to wszystko, nie
chcę, żeby jeszcze musiał zmieniać
szkołę – mówi pani Ewa. - Miałam
dostać 1 tys. zł zapomogi, a w końcu w lutym dostałam 500 zł i 107 zł
dla syna. To koledzy z pracy zebrali
dla mnie 650 zł, a od firmy dostałam 2500 zł - wylicza.
W pożarze stracili dom i cały dobytek, ale są cali, żyją. Przeżyli tragedię,
o której nie wie nikt poza najbliższymi sąsiadami, bo pani Ewa myślała,
że pomoc nadejdzie szybko. Minął
miesiąc, a oni wędrują od domu do
domu, nosząc ze sobą torby z rzeczami osobistymi. Stają się coraz
bardziej rozgoryczeni przedłużającym się czekaniem i bezsilnością.

rodziny z Mazewa, poza urzędniczą
troską nakazaną przepisami prawa,
zabrakło jeszcze zainteresowania,
dobrej woli, lepszej organizacji pomocy i zwykłej ludzkiej życzliwości. A może zabrakło też rozgłosu
w mediach?
Rodzina Pani Ewy przeżyła koszmar, który trwa nadal, bo nadal żyją
w rozsypce i nie mają swojego
miejsca. Najgorsze jeszcze przed
nimi, nie wiedzą gdzie i w jakich
warunkach przyjdzie im spędzać
święta.

Kiedy zostaną uregulowane kwestie
związane z własnością działki, będzie
można zdecydować, czy stanie tu
kontener mieszkalny, czy rodzina będzie chciała budować dom,
w czym swoją pomoc deklarują sąsiedzi, ale póki co najważniejszy jest
dla nich kawałek dachu nad głową.
W Nasielsku nie ma fundacji i stowarzyszeń, które zajmowałyby
się pomocą pogorzelcom, ale na
pewno są dobrzy ludzie, zechcą im
pomóc, zarówno w poszukiwaniu
mieszkania, jak i w jego wyposażeniu. Przykład rodziny z sąsiedniego
Świeszewa, o którą zatroszczyli się
życzliwi sąsiedzi i władze gminy napawa optymizmem.
Tych, którzy zechcą wynająć mieszkanie rodzinie pani Ewy prosimy
o kontakt z p. Anetą 0 698 – 633
– 799.
(i)

NOWA RUBRYKA WCIĄŻ BEZ NAZWY
P

atrząc na tytuł nietrudno zauważyć, że nie
wybrałam jeszcze żadnego
hasełka, które przyświecałoby comiesięcznym,
umieszczanym przez mnie,
informacjom. Obawiam
się, że przy takiej ilości maili
z propozycjami mogę mieć
z tym problem jeszcze przez
kilka miesięcy… pożyjemy,
zobaczymy. Jeśli widzisz
te rubrykę po raz pierwszy i przyszło coś właśnie
do głowy – oto mój mail:
miretena@gazeta.pl. A co
tam się u nas wydarzyło,
lub wydarzy?

Cóś z saloonów
11 marca warszawski Hard Rock Cafe
obchodził swoje pierwsze urodziny. Impreza wielka, bo i klub słynny
– Hard Rock Cafe jest pierwszym
polskim klubem tejże światowej sieci
restauracji i hoteli. Urodziny klubu zostały „okraszone” występem Maćka
Maleńczuka i Orkiestry Dancingowej.
Nowy koncertowy projekt Maleńczuka nosi nazwę Psychodancing i opiera
się po części na jego starych utworach, a po części na znanych przebojach z repertuaru m.in. Wojciecha
Młynarskiego, Stanisława Grzesiuka,
Johny’ego Casha, Franka Sinatry, czy
Bogdana Łazuki. W programie imprezy urodzinowej przewidziano również
konkursy z nagrodami. Nad całością
opiekę sprawowali znani z Antyradia
Przemysław JahJah Frankowski i Vito
Odrobina. Jeśli ktoś chciał być gościem
na pierwszych urodzinach Hard Rock
Cafe musiał uwzględnić, że party nie
należało do najtańszych – wejściówki
kosztowały 100 złotych. Impreza
ważna, ale występu Maćka Maleńczuka można posłuchać za dużo mniejsze
pieniądze na „zwykłym” koncercie.
Taka tam ploteczka, nie wiem czy
salonowa – patrząc na przyczyny
wydarzenia… Krzysztof „Banan”
Banasik (waltornia i gitara) został wyrzucony z Kultu. Kazik Staszewski na
forum Kultu napisał, że przyczyną
rozstania muzyków nie były żadne
różnice na tle muzycznym. Otóż poszło o … miejsce w samochodzie!
Bananowi tak skoczyła adrenalinka,
że z auta uciekli pozostali muzycy i
techniczni. Ja „awantur busowych” nie
skomentuję ironicznym uśmieszkiem,
zaliczyłam kiedyś jedną. Nikt z zespołu
nie został wyrzucony… z busa tez nie,
ale fakt faktem – emocje sięgnęły dachu samochodu…

Sie ma, albo Cinema
Ostatnio pisałam, że reżyser Martin
Scorseese upodobał sobie ostatnio
branżę muzyczną na materiał swoich
filmów. Kolejną po Stonesach pozycją
na tapecie będzie Bob Marley. Film
o najbardziej znanym twórcy muzyki
reggae powinien być gotowy za dwa
lata, dokładnie na 6 lutego 2010.
Wtedy przypada 65. rocznica urodzin Marleya. Projekt zdobył poparcie
rodziny muzyka. Jego syn, Ziggy,
został nawet jednym z producentów.
Na razie nie znamy tytułu filmu, ale
informacja o projekcie Scorseese
poruszyła chyba wszystkich fanów
reggae i wszystkie portale związane
z tą tematyką.

Głośniej zrobiło się znowu o Joy
Division za sprawą Antona Corbijna.
Wieloletni fotograf zespołu nakręcił
film „Control” o historii Iana Curtisa,
wokalisty wspomnianego zespołu.
Widzów lubiących popatrzeć na rokendrolowe wybryki ludzi sceny film
może nieco rozczarować – nie jest to
opowiastka o „sex, drugs & rock’n’roll”.
Film przedstawia problemy młodego
chłopaka z Manchesteru, którego
przytłacza błyskawiczna kariera, kłopoty ze zdrowiem, otoczeniem. To
wszystko w połączeniu z jego dość
ciężką, wręcz depresyjną psychiką
prowadzi do najgorszego…

Nie zdążyłeś na warszawski koncert
LaoChe? Nic straconego! 12 kwietnia
grają w Raciążu. Niewiele dalej niż
Warszawa (kawałek za Glinojeckiem),
a może być bardziej klimatycznie. Problem tylko, jeśli nie masz samochodu,
lub miłego raciążanina (lub raciążanki),
z miejscem noclegowym…
A może stolyca?
Po świętach – 28 marca możecie
wySKAkać świąteczne obżarstwo. W
klubie Depozyt 44 zagrają w rytmach
Ska trzy kapele: The Bartenders (Warszawa), Wersja De Lux (Gdynia) i Skauci(Olsztyn). Skakanie skakaniem, ale
ja nie wiem jak namówiono Konsula
Honorowego Republiki Jamajki do patronatu honorowego nad imprezą : )
A jeśli lubisz taaakie duuuuże kluby, takie duże jak np. stodoła, to zajrzyj do…
Stodoły! 4 kwietnia Vavamuffin będzie
świętować tam urodziny. Z nimi wystąpi Hornsman Coyote – człowiek.
który maczał swe palce w ostatniej
płytce Vavy „Inadibusu”.
Również w stodole wystąpi Armia,
Power Of Trinity i Egotrip. Koncert odbędzie się 17 kwietnia, mogą na niego
przyjść również osoby niepełnoletnie
(w Stodole różnie z tym bywało)

Wielki świat
Muszę wreszcie o tym napisać, choć
pewnie najbardziej zainteresowani od
dawna już wiedzą:
28 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie zagra Metallica. Zespół będzie
promował nową płytę, która ma ujrzeć
światło dzienne wiosną tego roku. Z
pewnością nie zabraknie też starych,
wręcz kultowych pozycji zespołu.
Bilety podobno jeszcze są, ceny
wahają się, w zależności od miejsc,
od 125 do 770 złotych. Jeśli ktoś się
wybiera, to nie radzę rzucać się na te
droższe bilety, chyba że zamiast przeżywać koncert wolisz poobserwować
szczegóły anatomii gitary Hammetta
przez lornetkę, wtedy bierz miejsca
siedzące.
Ciąg dalszy za miesiąc, moja skrzynka
pocztowa nadal czeka z utęsknieniem
na maile z sugestiami, pomysłami,
propozycjami zmian. Za to bez zmian
pozostaje mój mail...
Martyna Pielecka
miretena@gazeta.pl

Garść wieści koncertowych:

Za miedzą
I znowu Piekarnia Cafe (ul. Jasnogórska
18a), i znowu Legionowo – 10 kwiet-
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Duchowe witaminy

nia wystąpi tam grupa Requiem. Start
o godzinie 20.00.

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem
super ekstra pakietu telewizji kablowej
platformowej mogłeś obejrzeć pierwszy odcinek cyklu „Historia Polskiego
Rocka”. 17 marca w Discovery Historia
miała premierę pierwsza z sześciu części, pt. „Zakażone piosenki”. Myślę, że
odcinek będzie powtarzany, więc jest
szansa go jeszcze zobaczyć. Twórcami cyklu są Leszek Gnoiński (autor
m.in. książki ”Kult Kazika” i współautor
„Encyklopedii Polskiego Rocka”) i
Wojciech Słota (realizator i montażysta). W „Zakażonych piosenkach”
autorzy pokazują okres od początków
rock’n’rolla w Polsce do drugiej połowy lat 70. W odcinku przedstawiono
rozmowy m.in. z Tadeuszem Nalepą,
Józefem Skrzekiem, Stanem Borysem,
Krzysztofem Cugowskim i Romualdem Lipko. Kolejne odcinki prezentujące historię polskiego rocka będą
emitowane na przełomie czerwca
i lipca. Będą przedstawiały muzyczną
historię lat 80., apogeum polskiego
punk rocka, nurt nowej fali, przemiany
lat 90., a także rozwój muzyki metalowej. „Historia Polskiego Rocka” to
nie encyklopedyczne informacje, ale
żywe relacje ludzi tworzących muzykę, związanych z branżą muzyczna
dziennikarzy i osób tworzących tę
historię poprzez choćby organizowanie festiwali (Owsiak, Chełstowski). W
całym cyklu usłyszymy wypowiedzi
blisko stu osób! Myślę że jeśli tylko
zostanie to „dzieło” wydane kiedyś
na DvD, będzie obowiązkową pozycją
każdego fana polskiego rocka.
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Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

CZARKA PIĄTKOWSKIEGO

naszego nieodżałowanego Kolegi i Przyjaciela
Rodzicom
Państwu Romanie i Zbigniewowi Piątkowskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
po stracie ukochanego SYNA
Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta
i pracownicy Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

E

Nowe życie
Wiele razy się zastanawiałem, dlaczego tak niezwykłe wydarzenie jak święto
zmartwychwstania, nie pozostawia w nas prawie żadnego śladu, a świąteczny
nastrój tak szybko gaśnie. Święta święta i po świętach. Gdyby Kościół nie nakazał
przystąpienia do spowiedzi, to pewnie nawet sumienia nie byłyby odświeżone.
Jedyny widoczny ślad – umyte okna i wyprane firanki. A może przyczyna tkwi
w tym, że Wielkanoc to takie dziwne święto jakby nie na miarę ludzka skrojone.
Nie przystaje do żadnych naszych doświadczeń. Z Bożym Narodzeniem łatwiej
sobie poradzić – wszak urodziny obchodzimy co roku, więc łatwiej przyjąć i
radować się z narodzenia Pana – bo podświadomie nie myślimy „narodzenie”
ale „urodziny”. Ale Zmartwychwstanie? My go nie doświadczyliśmy, nie było
przy tym bezpośrednich świadków… jakaś kobieta przybiegła i coś tam mówiła, sama nie wiedziała, czy widziała ogrodnika, czy Jezusa… Obchodzimy
je raz w marcu, to znów w kwietniu. Pogoda bywa nieprzewidywalna – równie
dobrze może być śnieg, jak i temperatura „plażowa”… Tak to wszystko trudno
wpasować w naszą codzienność, nasze przyzwyczajenia…
A może… może właśnie ta odmienność, ruchomość jest po to, żebyśmy
naprawdę uwierzyli, że przyjmując Chrystusa, przyjmujemy nowe życie? I
że ono istotnie jest NOWE? Nie na ludzką miarę skrojone? Życie, w którym
może zdarzyć się Męka i Śmierć. A potem Zmarły rozmawiał, jadł, pił. Chodził po falach, znikał, przechodził przez drzwi. Wszystko to takie dziwne, że
trudno sobie wyobrazić, jak to odbierali ludzie, którzy to widzieli. Niektórzy
po prostu bali się, bo myśleli, że to zjawa. W trosce o swoje zdrowie psychiczne odchodzili. Wygrali – całą wieczność – ci, którzy zdobyli się na odrobinę
szaleństwa – uwierzenie Jezusowi i prorokom – i przyjęli do wiadomości, że
zmartwychwstanie to początek CAŁKOWICIE NOWEGO ŻYCIA nie tylko dla
zmartwychwstałego Boga, ale i dla każdego człowieka, który przekroczy
barierę swoich ludzkich wyobrażeń i sam przez wiarę zechce zanurzyć się w
Bożym, niewyobrażalnym życiu.
Ale powróćmy do Wielkanocy. Przypomina mi się w tym miejscu rzecz wydawałoby się zabawna. To pytanie, na które chyba do tej pory najmądrzejsi
ludzie nie znaleźli jeszcze odpowiedzi. A brzmi ono tak: co było pierwsze:
kura czy jajko? Szczególnego znaczenia to pytanie o pierwszeństwo nabiera
w kontekście Wielkanocy. W wielu reklamach przygotowujących do Świąt
widzimy różnego rodzaju pisanki i malowanki. Więcej, urządza się różne
konkursy i wystawy tych malowanych i zdobionych godzinami jaj. I wreszcie
przed oczyma mam ludzi, którzy tłumnie śpieszą w Wielką Sobotę z tradycyjną
święconką, w której nie może zabraknąć pisanek. I jak tu stwierdzić, co było
pierwsze: jajko czy kura?
A co jajko ma wspólnego z Wielkanocą? Dlaczego w czasie wielkanocnego
śniadania – i wcześniej, w czasie różnych spotkań z racji Świąt – dzielenie się
jajkiem ma tak ważne znaczenie? Liturgia Kościoła przypomina, że jajko jest
znakiem „nowego życia”.
W symbolice chrześcijańskiej jajko od początku było związane z Wielkanocą,
nawiązywało do faktu Zmartwychwstania Pańskiego. Otóż, jak spod skorupki
jajka wykluwa się nowe pisklę, tak zmartwychwstały Chrystus po trzech dniach
zwycięsko wychodzi z grobu. Dawniej jajko symbolizowało Stary i Nowy
Testament, a więc Stare i Nowe Przymierze Boga z ludźmi. Skorupka jajka,
która zwykle po rozbiciu zostaje odrzucona jako nieprzydatna, oznaczała
Stary Testament, natomiast żółtko jajka - jądro nowego życia - obrazowało
Nowe Przymierze.
Bliskie jest mi doświadczenie osób, które po ciężkim wypadku doświadczyły
powrotu do zdrowia. Niektórzy mówią, że czują, jakby narodzili się na nowo, że
otrzymali od Boga dar nowego życia. Otrzymali nową nadzieję. Znaku chrześcijańskiej nadziei dopatrywał się w jajku św. Augustyn (354-430): „Nadzieja
nie jest bowiem jeszcze rzeczywistością, jak i jajo nie jest jeszcze kurczęciem;
zwierzęta czworonożne rodzą młode, ale ptaki – nadzieję na młode. Nadzieja
zaś skłania nas, abyśmy nie dbali o rzeczy teraźniejsze, lecz żebyśmy oczekiwali
rzeczy przyszłych”.
Ks. Leszek Smoliński
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ZIELONE ŚWIATŁO DLA BUDOWY LOTNISKA
17 marca br. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie
w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody
na budowę lotniska w Modlinie. To zielone światło dla jednej
z najważniejszych dla Mazowsza inwestycji.

Uwzględnia m.in. warunki wykorzystania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji. Szczególną uwagę
przywiązuje do konieczności ochrony cennych
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
- Muszę przyznać, że dzisiejszą decyzję przyjmuję z bardzo du- oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sążym zadowoleniem. Dziś Mazowsze, największe województwo siednich.
w kraju ciągle nie ma jeszcze portu regionalnego, a doskonale - Mamy przed sobą bardzo mocny i dobrze przywiemy, jak bardzo jest on potrzebny. Mam nadzieję, że dzisiejsza gotowany dokument. Śmiem przypuszczać, że
decyzja pozwoli nam szybko przystąpić do realizacji tej inwe- jest to pierwszy, tak szczegółowo opracowany
stycji – podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego, materiał na Mazowszu – zaznaczył Wojewoda
Adam Struzik.
Mazowiecki, Jacek Kozłowski – Z całą pewnością
Materiał bardzo szczegółowo analizuje wszelkie aspek- jest to dokument, który obroni się przed ewentuty oddziaływania lotniska w Modlinie na środowisko. alnymi zastrzeżeniami – dodał.

21 marca–3 kwietnia

Piotr Okienczyc, Prezes Spółki Port lotniczy Modlin, zwrócił uwagę na szeroki
zakres prac, jakie zostały podjęte, aby materiał był wyczerpujący i całościowy. – O
jego kompleksowym charakterze świadczyć mogą bardzo długotrwałe i mozolne prace w terenie. Przeprowadzona została także szczegółowa inwentaryzacja
wszelkich występujących w okolicach lotniska gatunków zwierząt. Dodatkowo
udało nam się stworzyć takie ścieżki startów i lądowań samolotów, które nie
kolidują z korytarzami przelotów ptaków – podkreślił prezes. Dodatkowo spółka
zobowiązała się do prowadzenia monitoringu środowiska, w celu szybkiej reakcji
na ewentualne zmiany zachodzące wokół inwestycji.
Następnym etapem przedsięwzięcia będzie wydanie przez burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Otwarcie
lotniska planowane jest na rok 2010.
www.mazovia.pl

KRZYŻÓWKA Nr 6

18 marca odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 4/2008. Podwójne zaproszenie
do kina otrzymuje Anna Rajkowska z Mogowa. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 4 kwietnia. Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.
Wyniki losowania opublikujemy
18 kwietnia 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne
zaproszenie do
kina.

fot. D. Panasiuk
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Związek Kombatantów w Nasielsku
z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy
życzy wszystkiego najlepszego
wszystkim członkom oraz ich rodzinom
Prezes Koła

Święta Wielkanocne to Golgota, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. To zwycięstwo dobra
nad złem i pychą.
Ciepłych, pełnych nadziei i wiary Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Pani Grażynie Tyszkiewicz, która przez wiele, wiele lat była naszą wspaniałą Dyrektor
życzą
Marylka i Ewa
Z okazji zbliżających się imienin składamy Pani bukiet najwspanialszych życzeń, uśmiechu, szczęścia,
radości i wszelkiej pomyślności.

Życzenia Radosnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych radości,
miłości i łask Bożych
oraz smacznego jajka
w gronie najbliższych osób
życzy PPU ZAMBET S.A.

I
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„Warszawska Syrenka” – eliminacje gminne
W piątek, 14 marca br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne XXXI Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska
Syrenka”.

Konkurs ma wieloletnią tradycję.
Jego organizatorem i pomysłodawcą jest Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki. Eliminacje gminne to jeden z etapów, jaki muszą
przejść uczestnicy, aby znaleźć
się w finale.
47 uczestników ze szkół gminy
Nasielsk stanęło do walki na scenie
NOK. Jury: Barbara Modzelewska,
Regina Olszewska, Dariusz Panasiuk
i Katarzyna Ziemiecka, oceniało
dobór repertuaru, interpretację
utworu, kulturę mowy i ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy
uczestnicy wspaniale przygotowali
się do konkursu, w związku z czym,
wybór najlepszych nie był łatwy.

Jury wyróżniło po 3 osoby w każdej kategorii wiekowej.
Kategoria 0-III
I miejsce: HUBERT WESOŁOWSKI,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
(„W ogródku Zosi” Władysław
Broniewski)
I I m i ej s c e: JUL I A G ÓR S K A ,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
(„Pani Twardowska” Adam Mickiewicz)
III miejsce: ANNA MAJEWSKA,
Szkoła Podstawowa w Cieksynie
(„Kwoka” Jan Brzechwa)
Kategoria IV-VI:
I miejsce: ALICJA REMBECKA,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
(„Żółty wróbel” Julian Tuwim).
II miejsce: BARTŁOMIEJ ŻABIK,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
(„Sprawiedliwość” Jan Twardowski)

Kategoria GIMNAZJUM:
I miejsce: ANDRZEJ OSTROWSKI,
Gimnazjum w Cieksynie („Żaby
i króle” Adam Mickiewicz)
II miejsce: JOANNA MACKIEWICZ, Gimnazjum w Nasielsku
(„Warszawa rozbłyskana” Julian
Tuwim)
III miejsce: WIOLETTA NIEZGODA, Gimnazjum w Pieścirogach
(„Poezja” Władysław Broniewski)
Laureaci miejsc I, II i III będą reprezentować naszą gminę podczas
eliminacji powiatowych, które odbędą się 10 kwietnia o godz. 10.00
w NOK. Serdecznie gratulujemy
i trzymamy kciuki!
K.Z.

DZIEŃ PATRONA
4 września 2004r. dotychczas
bezimiennej Szkole Podstawowej
w Budach Siennickich nadano imię
barona Pierre’a de Coubertina,
który uznawany jest za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego.
Odtąd, corocznie 6 marca – Dzień
Olimpijczyka jest obchodzony w
szkole jako Dzień Patrona. W tym
roku obchody były szczególnie
uroczyste, gdyż gościem imprezy
był pan Józef Grudzień- wybitna
postać świata sportu - mistrz olimpijski w boksie.
„O Sporcie! Tyś jest Radością!” fragment „Ody do sportu” barona
Pierre’a de Coubertina był przewodnim mottem imprezy. Spotkanie
rozpoczęła pani Dyrektor Marianna
Danisiewicz, która przywitała zacnego gościa i w krótkim przemówieniu
podkreśliła rolę patrona w rozwoju
nowożytnego ruchu olimpijskiego
oraz wagę sportu i uczciwej rywalizacji.
Recytacją „Ody do sportu” Pierre’a
de Coubertina rozpoczęła się część
artystyczna w wykonaniu uczniów
klasy 4-6. W czasie akademii nie
zabrakło symboli Igrzysk Olimpijskich: znicza olimpijskiego i flagi
olimpijskiej. Uczniowie w starożytnych strojach („boginie”) zachęcały

Kategoria IV-VI

nowym mistrzem kraju w zespole
warszawskiej Legii oraz 22-krotnym
reprezentantem Polski w meczach
międzypaństwowych. Podczas
spotkania p. Józef Grudzień, pokazał
swoje medale olimpijskie, rozdawał
autografy, pozował do zdjęć, rozmawiał z uczniami.
Spotkanie z „prawdziwym” – jak
określił y maluchy –
mistrzem olimpijskim
było bardzo ciekawe
i pozostanie na długo
w pamięci wszystkich
uczestników tego wydarzenia.
Po części oficjalnej odbyły się zawody sportowe: turniej tenisa stołowego, multimedialne
skoki narciarskie oraz
gry planszowe. Zwycięzcy stojąc na podium otrzymali z rąk
pani Dyrektor dyplomy
oraz gratulacje.
Katarzyna Burzyńska

Gościem specjalnym uroczystości był Józef Grudzień

Kategoria 0-III

fot. M. Gałężewska

do uprawiania
sportu, uczciwej rywalizacji, zasady fair
play.
Podczas prezentacji multimedialnej
została przybliżona krótka
historia boksu
oraz szereg
zdjęć, których
bohaterem
był nasz gość.
Pan Józef Grudzień krótko
opowiedział
o swojej karierze zawodowej uwieńczonej zdobyciem złotego medalu
olimpijskiego
w Tokio (1964) oraz srebrnego w
Meksyku (1968). W swojej 13-letniej karierze Józef Grudzień stoczył 253 pojedynki, wygrywając
216 , remisując 10 i przegrywając
27 walk. Nasz gość był mistrzem
Europy (Rzym 1967), 3-krotnym
mistrzem Polski wagi lekkiej (1965,
1967, 1968) , 4-krotnym druży-

fot. M. Stamirowski

I I I m i e j s c e : K A M I L A WÓ J CIAK, Szkoła Podstawowa w Pieścirogach („O Warszawie” Czesław
Miłosz)

fot. M. Gałężewska
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Kasia Kruszewska
ur. 25.11.1992r.
List ten kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli!
Jestem mamą 15 letniej Kasi. W lutym 2006r. u mojej
córki lekarze wykryli chorobĊ nowotworową – bardzo zaawansowaną
postaü ziarnicy záoĞliwej. Kasia przeszáa intensywne leczenie chemioi radioterapią. DziĊki pomocy Boga, lekarzy i Īyczliwych nam ludzi
ukoĔczyliĞmy leczenie pomyĞlnie. iestety w kwietniu 2007r. okazaáo siĊ,
Īe nastąpiáa wznowa kostna nowotworu - cháoniak koĞci. Tym razem
nowotwór zaatakowaá prawe biodro Kasi. Po wykonaniu biopsji, która
pozwoliáa potwierdziü chorobĊ, Kasia zmuszona byáa chodziü o kulach.
Teraz znowu zmagamy siĊ z tą straszną chorobą. Kasia znowu poddawana
jest intensywnej chemio - i radioterapii. Wierzymy, Īe wreszcie to
choróbsko pokonamy i za wszelką cenĊ staramy siĊ nie poddaü.
iestety koszty związane z leczeniem, dojazdami do szpitala oraz
okolicznoĞciami towarzyszącymi przerastają nasze moĪliwoĞci finansowe.
Dlatego zwracamy siĊ z proĞbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie
naszych dziaáaĔ oraz pomoc w czasie leczenia i rehabilitacji Kasi.
Za okazane serce i hojnoĞü w imieniu swoim i córki
skáadam serdeczne ,,Bóg zapáaü’’!
Urszula Kruszewska
Wpáaty moĪna kierowaü na konto:

Fundacja Effata – By Lepiej Widzieü i Sáyszeü;
Pniewo 16, 05-190 asielsk:
r KRS 0000232632;
r Konta: 62-8226-0008-0010-6513-2000-0001;
,,Dla Kasi Kruszewskiej”.
Konto bankowe Fundacji Effata-By Lepiej Widzieü i Sáyszeü zostaáo uĪyczone dla Kasi Kruszewskiej
reprezentowanej przez mamĊ UrszulĊ Kruszewską w dniu 21.02.2007r., nr umowy 1/2007.
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Będzie bezpiecznej Widniej w Chrcynnie
48 n ow y c h p u n k t ó w
oświetleniowych pojawi
się na ulicy łączącej
Nasielsk z miejscowością Mokrzyce. Kilka miesięcy temu firma ENBEW,
którą prowadzi Bogdan
Wieczorek, wygrała przetarg na realizację tego
zadania.
Dziś postawiono już kilka latarni
m.in. przy przystanku autobusowym na rogu ul. Kolejowej w Starych Pieścirogach oraz w jednym
z „najciemniejszych ” odcinków
tej tra s y – p r z y
wiadukcie kolejowym. Prace będą
tr wał y do końca
kwietnia. Oprócz
ustawienia nowych
latarni, pracownicy
f i rmy w ym i e n i ą
oprawy oświetleniowe na starych
słupach.

Mieszkańcy od dawna sygnalizowali, że przydałoby się oświetlenie. W wielu miejscach na
ul. Kolejowej prowadzącej do
dworca PKP i ul. Makowej w stronę Mokrzyc było bardzo ciemno. Dzieci wracające ze szkoły
zimą, późnym popołudniem były
szczególnie narażone na niebezpieczeństwa ruchu drogowego.
Po uruchomieni latarni na pewno
się to zmieni.
K.Z.
fot. M. Stamirowski

W związku z ustawianiem latarni
kierowcy, uczęszczający trasą
Nasielsk - Pieścir o g i - M o k r z yce, jeszcze przez
ponad miesiąc
muszą licz yć się
z pewnymi utrudnieniami na drodze. W niektórych
miejscach połowa
jezdni może być
czasowo wyłączona z ruchu. Warto
jednak uzbroić się
w cierpliwość.

Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Aeroklub Warszawski. Wizja lokalna, którą przeprowadziliśmy
dowiodła, że drzewa rosną na
granicy z drogą wojewódzką,
a niektóre są w obrębie lasu,
toteż zanim pozwolenie zostało wydane wszyscy właściciele
gruntów musieli wyrazić na nie
zgodę – wyjaśnia Bogdan Ruszkowski, kierownik wydziału rolnictwa i ochrony środowiska UM
Nasielsk. – To były kruche drzewa
i stwarzały zagrożenie nie tylko
dla lotniska, ale przede wszystkim
dla kierowców – dodaje.

W Nasielsku i jego okolicach jest
bardzo dużo ogromnych, kilkudziesięcioletnich drzew, które
podczas większych wichur spędzają sen z oczu mieszkańcom
znajdujących się w ich pobliżu
domów. Uszkodzone, a bywa, że
i wyrwane z korzeniami drzewa, mogą przecież zniszczyć
dorobek całego
życia. Podobnie
jest z drzewami,
które przed laty
wysadzane były
prz y drogach.
K i e d yś m i a ł y
dawać cień, dziś
przede wszystkim są zagrożeniem dla kierowców.

W sumie wycięto 17 drzew, w tym
16 topól i jedną wierzbę, rosnących tuż przy drodze wojewódz-

kiej w Chrcynnie, w pobliżu lotniska. Wszystkie miały powyżej 245
cm w obwodzie.
- Za przeprowadzenie wycinki
odpowiadał Aeroklub Warszawski.
W zamian zobowiązaliśmy zainteresowanych do dokonania
nasadzeń nowych drzew, takich
jak: lipy, klony, jarząby, do czerwca
2009 roku, oczywiście w miejscach niekolidujących z ruchem
drogowym – mówi B.Ruszkowski.
Wycinkę drzew zgodnie z przepisami można przeprowadzać od
16 października do końca lutego,
ponieważ później trwa okres lęgowy ptaków.
(wik)
fot. M. Stamirowski

- O pozwolenie na wycięcie
drzew wystąpił
w styczniu br. do
R

LIST DO REDAKCJI
Nasielsk, 11.03.2008 r.
				

- Nareszcie ktoś podjął mądrą decyzję i zadbał o wycięcie tych drzew.
Kiedy wiał większy wiatr, to aż strach
było tędy jeździć, bo niemal kładły
się na drogę, a połamane gałęzie
fruwały po całej szosie – mówi
pan Roman, kierowca z Nasielska,
który codziennie przejeżdża przez
Chrcynno jadąc do Warszawy. – W
tym rejonie są jeszcze drzewa, które
wymagają albo totalnej pielęgnacji,
albo wycinki co z nimi?- pyta.

Do Redakcji „Życia Nasielska”

My, mieszkańcy bloków 41/49 G, H, D przy ul. Warszawskiej, zwracamy się z prośbą o opublikowanie informacji o sytuacji, jaka istnieje
przed naszymi blokami.
Główny problem to jest brak parkingu samochodowego. Wizytówka, jaka istnieje w tej chwili jest obrzydliwa – doły, błoto… Żeby wsiąść
do samochodu trzeba zakładać gumowce. Czy tak trudno zadbać o
estetykę przed tymi blokami?
Kierownictwo i Prezes widzą codziennie i przechodzą przez te doły.
Prosimy niech uważają, bo mogą połamać nogi. Jeżeli Pani Prezes nie
wie, co trzeba zrobić, to niech się spotka z lokatorami tych bloków, to
jej podpowiedzą.
					
Z poważaniem,
						
Lokatorzy bloków
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ROZMAITOŚCI

21 marca–3 kwietnia

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA KWIECIEŃ

W kwietniu zaczyna kwitnąć wiele
roślin, pojawiają się liście na drzewach, zielenią coraz bardziej łąki
i pola. Wszędzie słychać coraz
intensywniejszy, śpiew, świergot,
klekot ptaków, także tych dopiero
powracających m.in. słowików,
świergotek, bocianów. Ptaki zakładają lub odnawiają gniazda.
Pojawiają się większej ilości owady,
w tym te szkodliwe. Rechoczą coraz
intensywniej żaby i składają skrzek.
Trwa czas oczekiwania na majowe
święta Zesłania Ducha Świętego.
Coraz piękniejsza przyroda nastraja
serce do wychwalania Bożego Miłosierdzia, o którym przypomina też
pierwsza niedziela po Wielkanocy.
W kwietniu aura bywa bardzo zmienna, występują duże różnice temperatur w ciągu kilku kolejnych dni,
a nawet między dniem i nocą. Zazwyczaj większe ocieplenie występuje w ostatniej dekadzie miesiąca
i wtedy kończy się czas najbardziej
intensywnych prac w ogrodach i na
polach. Rośliny jednoroczne owocujące nad ziemią, drzewka i krzewy, kwiaty jednoroczne, zboża,
zioła najlepiej siać i przesadzać od
8 do 27, szczególnie korzystna jest

kwadra owocu i liścia, mniej nieco
korzystna jest kwadra korzenia.
Najbardziej korzystny czas siewu i sadzenia roślin korzeniowych, cebulowych, bylin m.in.
marchwi, buraków, cebuli będzie
w kwadrze korzenia, ale dobra
też jest kwadra liścia od 7 do 11.
Rośliny liściowe siać, rozsadzać
najkorzystniej od 8 do 11. Bardzo
korzystna jest też kwadra owocu,
potem korzenia. Drzewa owocowe,
krzewy sadzić najlepiej od 8 do 19,
bardzo korzystna będzie jednak
kwadra owocu. O ile liście nie rozwiną się, za to bardzo dobra będzie
również kwadra korzenia w końcu
miesiąca. Zanim korzenie drzewek
i sadzonek trafią w glebę, wcześniej
zamaczać je w gęstej gnojówce
z czystego końskiego nawozu
i krowieńca. Dodatkiem może być
deszczówka i glina. Podane terminy
też są odpowiednie do sadzenia
roślin jagodowych m.in. truskawek,
poziomek, jeżyn itp.
Cięcie i formowanie drzew, krzewów, przyginanie gałęzi wykonywać najlepiej po Wielkanocy do 6,
szczególnie w kwadrze uprawy.

Szczepić rośliny po 6. Dobry czas
do ukorzeniania sadzonek m.in.
porzeczek, agrestu i wielu drzew
owocowych m.in. forsycji, bukszpanu przypada po nowi w kwadrze
liścia, dobra jest też kwadra owocu
i korzenia.

Wszelkie prace uprawowe w ogrodach i na polu: orki, bronowanie,
spulchnianie, przekopywanie, rozgarnianie kopczyków itp., także
niszczenie chwastów przeprowadzać najlepiej przy ubywającym
księżycu do 6, szczególnie w kwadrach uprawy w dniach zakreskowanych linią przerywaną. Nawozić
kompostami, gnojówką też w tym
czasie, w dniach zakreskowanych.
Szkodniki niszczyć najlepiej w kwadrach uprawy.
Gęsi, kaczki, kury najlepiej nasadzać
na ekologiczny wylęg piskląt od 13
do 19. Ubijać zwierzęta od 7 do 19.
Prace pielęgnacyjne w pasiekach
przeprowadzać do 6 i po 20
zwłaszcza do 6 i po 28. Dokarmiać
intensywniej od 7 do 19.
Do wędkowania najlepsze dni od 6
do 12 oraz 21,22, 24,25
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

DOMOWE KURACJE NATURALNE

PROGNOZA POGODY NA KWIECIEŃ

Leki z gorczycy

Początek kwietnia powinien być dosyć pogodny, dosyć ciepły, noce
nadal chłodne. Po kilku dniach w końcu pierwszej i na początku drugiej dekady więcej opadów, zmian, wiatrów, dosyć zimno. Stopniowo
przybywa dni pogodnych. W nocy możliwe przymrozki, zwłaszcza
w drugiej połowie drugiej dekady. Na początku trzeciej dekady trochę opadów ale raczej niewielkich. Potem znowu pogodniej i dosyć
sucho. Stopniowo ociepla się zwłaszcza w dzień.

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

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Kwiecień może być generalnie dosyć chłodny. Krótkie okresy
cieplejsze, pogodniejsze na początku i w końcu miesiąca. W międzyczasie pogoda zróżnicowana, zmienna, okresami opady, ale też
możliwe lokalnie posuchy wiosenne.

Walka z „jednorazówkami”

P

lastikowe torby towarzyszą nam na każdym
kroku. Widzimy je na ulicach miasta, powiewają
na drzewach i krzakach,
fruwają po polach i wypełniają kontenery ze śmieciami. Mamy z nimi do
czynienia na zakupach.
Mieszkańcy Nasielska wynoszą ze sklepów setki
tysięcy takich toreb.
Jakiś czas temu pojawiły się w naszym mieście tzw. ekotorby. Są
wykonane z bawełny lub polipropylenu. Można je kupić m.in.
w GULIWERZE i MERKURYM.

Ekotorby są wygodne i trwałe,
można w nich zmieścić więcej
produktów niż w zwykłej „jednorazówce”. Jednak najważniejsze
jest to, że promują ekologiczny
styl życia i podlegają recyklingowi. Torba foliowa rozkłada się
ok. 400 lat.
Cena ekotorby to wydatek rzędu kilku złotych. Najdroższe są
greenbagi – ok. 4-5 zł. Torby

bawe ł niane kosztują w g ranic ac h 2-3
zł. Najtańsze są torby
papierowe – poniżej
1 zł. Zbyt wysoka cena
to jedna z przyczyn
małego zainteresowania tymi torbami. Idąc
do sklepu zazwyczaj
dostajemy bezpłatną
jednorazówkę, która
niestety po powrocie do domu
ląduje w koszu na śmieci. A może
by tak zainwestować w torbę wielokrotnego użytku?
W wielu krajach, m.in. we Francji, Australii i Nowej
Zelandii zakazano
dystrybucji toreb foliowych. Kilka miast
w Polsce również wyp ow i e d zi a ł o woj n ę
plastikowym torbom.
Wszystko wskazuje na
to, że również mieszkańcy gminy Nasielsk
więcej myślą o czystym środowisku. Nie-

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

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

fot. M. Stamirowski

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne

do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,

zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.

którzy już przekonali się o tym, że
noszenie ekotorby jest modne,
a do tego może pełnić rolę edukacyjną. Miejmy nadzieję, że wkrótce
wszyscy podąża za ekomodą.
K.Z.

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny
czas do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla
nich jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne,
uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do
pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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Po dodatkowy grosz
W

ubiegłym tygodniu
rozpoczął się ustawowy termin składania
wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich
za rok 2008. W biurach
powiatowych ARiMR wnioski są przyjmowane od
poniedziałku, 17 marca
2008 roku.

stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie
25 dni kalendarzowych po tym
terminie, czyli do 9 czerwca 2008
roku, ale w takich przypadkach
należna rolnikowi płatność będzie
pomniejszana o 1% za każdy dzień
roboczy opóźnienia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 marca tego roku

ZA MIASTEM

Czynsz rośnie
R

Zmiany tego czynszu są analogiczne
jak na prywatnym rynku dzierżaw.
Czynsz rośnie systematycznie od
momentu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej: 2003 r. – 2,4 q/ha,
2004 r. – 3,5 q/ha, 2005 r. – 3,8
q/ha.

Rolnicy mają blisko dwa miesiące
na załatwienie wszelkich formalności. Ostateczny termin na składanie
wniosków upływa w 15 maja tego
roku. Przy przesyłaniu wniosków
pocztą decydować będzie data

fot. D. Panasiuk

uruchomiła również nowe działanie
- „Program rolnośrodowiskowy”,
wdrażane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
WA

Dopłaty do materiału
siewnego
Przez dwa miesiące, od 15 kwietnia
do 15 czerwca 2008 tego roku
Oddziały Terenowe Agencji Rynku
Rolnego będą przyjmowały wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany:
- zbóż ozimych (wysianych w
okresie od 1 lipca do 30 listopada
2007 r.),
- zbóż jarych,

- roślin strączkowych,
- ziemniaków.
Szczegółowe informacje dotyczące
udzielania ww. dopłat dostępne są
w „Warunkach uzyskania dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
w ramach pomocy de minimis w
rolnictwie” – poinformowało biuro
prasowe ARR.
WA

Na koniec 2007 roku w dzierżawie
znajdowało się 1,8 miliona hektarów, blisko 74 % gruntów Zasobu.

J

ak zwykle przed Wielkanocą największy
popyt jest na kwiaty
i przeróżne świąteczne
dekoracje. W porównaniu
z ubiegłym rokiem jest
znacznie większa podaż
kwiatów doniczkowych.
Po zachowaniach kupujących na rynku hurtowym
w Broniszach można dość
do jednego tylko wniosku
- w przedświątecznym
okresie równie chętnie
sięgamy po nie, jak po
tulipany i żonkile.
Floryści mają w ofercie świątecznej
także dekoracje – specjalnie przygotowane na Wielkanoc. Są one
wykonane ze słomy, wydmuszek,
piór i suszonych kwiatów. Wszystkie
zachwycają i zdumiewają pomysłowością wykonania. Ceny kompozycji od kilku do nawet stu złotych za
te duże, nadające się do dekoracji witryn sklepowych. Wiosenne kwiaty
cięte sprzedawane są w cenie od 30
groszy za sztukę (żonkile) do 1,2 złotego za duże dwukolorowe tulipany,
w opakowaniach. Niestety, żeby
kupić pięknego tulipanka za około
złotówkę trzeba nabyć cały pęczek
kwiatów – od 20 do 25 sztuk.

Na rynku warzywnym też gorąco
– duża podaż, ale i duży popyt.
Zdrożała kapusta, staniała marchew.

fot. D. Panasiuk

Najwyższy czynsz dzierżawny
w 2007 r. ANR uzyskiwała w województwach: podlaskim (13,2 q/ha),
dolnośląskim (9,9 q/ha), wielkopolskim (8,6 q/ha), kujawsko-pomorskim (8,3 q/ha), śląskim (7,4 q/ha).

W ubiegłym roku Agencja wydzierżawiła 42 tysiące hektarów, prawie
o połowę mniej niż w roku 2006
(80 tys. ha.). W wyniku wygaśnięcia
lub rozwiązania umów dzierżawy
oraz wyłączenia gruntów z umów,
do Zasobu WRSP „wróciło” 109
tys. ha.
WA

Na rynkach już Swięta

Kwiaty doniczkowe kosztują od półtora złotego (hiacynt), 2,5 (żonkil) do
12 zł za azalię i kalanchoe.

Siedziba centrali ARR w Warszawie

fot. D. Panasiuk

olnicy są gotowi płacić coraz
więcej za możliwość
korzystania z dzierżawy gruntów rolnych pochodzących
z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa - takie wnioski
wynikają z danych
za 2007 rok, opublikowanych przez
centralę ANR.
Średni czynsz dzierżawny
z umów zawartych w ubiegł ym roku wyniósł 6,7
kwintala pszenicy za 1 ha.
Był on o ponad 67 procent
wyższy, niż czynsz uzyskiwany z takich samych
umów w roku 2006 (4,0
kwintale za hektar).

Biuro powiatowe ARiMR w Pomiechówku

21 marca–3 kwietnia

W porównaniu z cenami sprzed
miesiąca o 10-20% mniej płacą
odbiorcy za dorodną marchew.
Teraz kilogram sprzedawany jest
w Broniszach w cenie od 0,8 do
1,4 zł – w lutym jej cena wahała się

od jednego do półtora złotego za
kilogram. Niestety, obecna cena
jest wyższa niż przed rokiem. Ten
fakt smuci jednak tylko kupujących, a nie sprzedających.
Od 6 do 10 groszy taniej niż
w lutym płacą kupcy za kilogram
krajowych ziemniaków. Na obecny spadek cen wpł ywa import
młodych ziemniaków, za które
odbiorcy p łacą maksymalnie
2,3złotego za kilogram. Krajowe ziemniaki kosztują od 30 do
40 groszy. Rok temu ziemniaki
było trzy, cztery razy droższe. W
marcu więcej płacimy za kapustę.
Przed miesiącem producenci
otrzymywali od 50 do 70 groszy
za kilogram. Teraz ceny wzrosły
o 10 - 12 groszy. Kapusta, jak
podkreślają dostawcy, pochodzi
z chłodni, jest dobrej jakości stąd
i wyższe ceny.
Tanieją nowalijki. Ciepła pogoda
korzystnie wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania szklarni,
a tym samym na obniżenie cen
produktów.
Jabłka nada mocno się trzymają na
cenowych wyżynach. Są drogie,
chociaż jest ich dużo.

fot. D. Panasiuk

Właśnie w tym tygodniu można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania tymi owocami – ale i tak jest
więcej chętnych do sprzedaży jabłek
niż kupców. Ceny jednak wysokie.
Jabłka w klasie ekstra pochodzące
z przechowalni z kontrolowaną atmosferą kosztują w sprzedaży hurtowej nawet 3,5 złotego za kilogram.
Najdroższe odmiany to Boskop
(używany do wypieków) oraz Boiken
i Lobo. Tańsze są Jonagoldy oraz,
najdroższy do niedawna, Golden
Delicius. Jabłka importowane kosztują
od 3,5 do 5,5 zł za kilogram.
Przez najbliższe dwa, trzy tygodnie
jabłka nie powinny drożeć – uważają
sami producenci. Wielu z nich otworzyło teraz chłodnie i stara się sprzedać
towar na krajowym rynku, bowiem
odbiorcy ze wschodu ograniczyli
zakupy. Sadownicy obawiając się
rosnących w przechowalniach strat
chcą wcześniej sprzedać owoce stąd
duże dostawy. Jednakże po chwilowym zamrożeniu cen, sadownicy
przypuszczają, że w kwietniu owoce
znów będą drożeć, zwłaszcza, że
prognozuje się zmniejszone dostawy
jabłek ze południowej półkuli.
WA

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Babka dla babki

W Wielkim Tygodniu nasz dom nie
przypominał żadnego ze znanych
mi domów w okresie przedwielkanocnym, sprawiał za to wrażenie
trochę szpitalika, a trochę zakładu
dla nerwowo chorych.
Na święta przyjechała do nas matka mojego zięcia Piotrka oraz jego
brat Robert. I o ile on zachowywał
się normalnie i odpowiednio do
swojego wieku, to matka Piotrka,
Karolina – no, właściwie też odpowiednio do wieku. Tyle że do
swojego.
Zaczęło się od tego, że zaszkodziła
jej surówka, którą jedliśmy na obiad.
Udała się więc wcześniej niż zwykle
do łóżka, w oczekiwaniu na miętę
i słowa pocieszenia.
– Nie martw się, mamo, przecież
często jest tak, że je coś cała rodzina, a zaszkodzi jednej osobie – tłumaczyła Zosia, podając teściowej
ziółka.
Potem Karolina, wracając z zakupów w jeden z zimnych wielkotygodniowych dni, wywichnęła na
śliskim chodniku nogą, a dodatkowo złapała katar. Tym razem zajrzał
do niej nasz sąsiad, lekarz. Nogę
kazał usztywnić i oszczędzać oraz
zalecił najprostsze środki przeciw
przeziębieniu. Zakupiliśmy bandaż
elastyczny i leki.
Mieliśmy już małe zaległości
w przygotowaniach do świąt, ale
na szczęście obowiązek obsługiwania Karoliny wziął na siebie Robert.
Prócz tego pożyczył samochód od
Piotrka, gdy ten był w pracy, i razdwa zrobił zakupy. A zakatarzona
Karolina chodziła po domu i rozkładała wielkanocne dekoracje.
Jednak kolejny obiad i smażone
ryby okazały się za dużym wyzwaniem dla jej wątroby. Leżała
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z poduszką elektryczną przyłożoną do boku i jęczała. Zaparzyłam
herbatkę z dziurawca i przygotowałam swoje specyfiki na wątrobę,
a potem wysłałam do niej z tym
wszystkim Piotrka. Zażyła, wypiła,
ale nie wstała.
– Mamo – zaczął zięć po powrocie – moja mama bardzo dziękuje
za opiekę, tylko się martwi, że robi
nam kłopot i że wydajemy pieniądze na leki…
– Nie ma sprawy. Powiedz jej, że
pogrzeb też nie byłby za darmo
– palnęłam bez zastanowienia.
Piotrek zaniemówił, a obecna
przy tym Zosia aż chwyciła się
za usta.
– No co! – zareagowałam tonem
zaczepno-obronnym. – Może
nie mam racji?
Na szczęście zadzwoniono do
drzwi i wszyscy rzucili się witać
siostrę Piotrka, Agnieszkę, która
przyjechała do nas ze swoją rodziną, aby świętować wspólnie. Ja
natomiast, po pośpiesznym powitaniu, udałam się do Karoliny.
Męczyły mnie wyrzuty sumienia.
W końcu czy to jej wina, że trafiła
się jej taka seria?
Karolina leżała w ciemnym pokoju. Gdy wchodziłam, zdawało
mi się, że słyszę ciche pochlipywanie.
– No, chyba nie płaczesz! – zaczęłam krzepiącym głosem.
Odpowiedziało mi westchnienie.
– Jak się czujesz? – podjęłam
znowu.
– Już lepiej. Pomogła mi ta herbatka od ciebie…
– Sama też taką pijam – pochwaliłam się.

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.- 20.04.
– Ty, okaz zdrowia? – usłyszałam
w odpowiedzi.
– A dlaczego mam być niby okazem
zdrowia? Ja też choruję, jak każdy.
– Ale gdy przyjeżdżam, zawsze jesteś
na chodzie.
– Bo to ja zwykle ustalam jadłospis!
Dzięki temu nie jemy rzeczy, które
mogłyby mi zaszkodzić! Na ogół…
– dodałam uczciwie.
Na Karolinie to wyznanie zrobiło
spore wrażenie.
– A czy nie mogłabyś i teraz… wiesz,
coś gotowanego…
– Pewnie!
– Agnieszka na pewno przywiozła
coś niezdrowego…
– A ja zrobię coś zdrowego. Mam
pomysł.
Przysłałam Karolinie córkę, a sama
poszłam w spokoju ducha weryfikować plany dotyczące wielkanocnych
ciast.
Babcia Jadzia

Wielkanocna
babka gotowana
6 jajek, 25 dkg masła, 25 dkg cukru,
25 dkg mąki, 30 dkg mąki ziemniaczanej (ok. 1,5 szklanki), 1 mały proszek do pieczenia, cukier waniliowy
Z żółtek i cukru zrobić kogel-mogel, dodać masło, utrzeć. Wsypać
mąkę, mąkę ziemniaczaną, cukier
waniliowy i proszek, wymieszać.
Specjalną formę do gotowania
babki (puddingową) wysmarować
masłem i wysypać mąką, a następnie wlać masę. Wstawić do garnka
z wrzącą wodą, tak aby woda przykrywała formę z ciastem. Gotować
na wolnym ogniu 1 godz. 15 min.
Gotową babkę polać polewą lub
lukrem.

Kino NIWA ZAPRASZA
28–30 marca, godz. 17.00

Zaczarowana
Enchanted (USA, 2007); Fantasy/Animowany; Reżyseria: Kevin Lima; Scenariusz: Bill
Kelly; Obsada: Amy Adams - Giselle, Patrick Dempsey - Robert, James Marsden - Prince
Edward, Timothy Spall - Nathaniel, Susan Sarandon - Królowa Narissa

Przepiękna opowieść o księżniczce, która wyrzucona przez złą macochę
ze swojego baśniowego świata, musi stawić czoła współczesnej rzeczywistości. Przerażona życiem, w którym nie zawsze wszystko dobrze się
kończy, poszukuje sposobu, by powrócić do dawnego życia. Jednak kiedy
poznaje pewnego prawnika i zakochuje się, już nic nie jest tak oczywiste
jak dawniej.
28–30 marca, godz. 19.00

Mała wielka miłość
(Polska, 2008); Komedia romantyczna; czas 107 min.; Reżyseria: Łukasz Karwowski;
Scenariusz: Łukasz Karwowski; Obsada: Joshua Leonard - Ian Everson, Agnieszka
Grochowska - Joanna Malczak, Michael Dunn - Steve, Marcin Bosak - Marcel, Mikołaj
Grabowski - Ojciec – Bogdan

Mała Wielka Miłość to opowieść o Ianie, wziętym prawniku w renomowanej kancelarii w Los Angeles, jest młody, przystojny, ma powodzenie
u kobiet i wspaniałe perspektywy: wkrótce zostanie partnerem w firmie.
I wtedy właśnie jeden telefon wszystko zmieni. Okazuje się, że Joanna,
dziewczyna z Polski, z którą wdał się jakiś czas temu w krótki romans,
spodziewa się dziecka i zamierza znów zjawić się w Mieście Aniołów.
Przyjaciel Iana – Steve, namawia go na podróż do Europy, która ma
zapobiec niepotrzebnym kłopotom.

HOROSKOP
W nadchodzących dniach odłóż obowiązki zawodowe na później. Nie
podejmuj się nowych zobowiązań i poświęć więcej uwagi swojemu
zdrowiu. Dopiero po odpoczynku zabierz się do działania.

Byk 21.04.- 21.05.
W życiu zawodowym nie musisz się obawiać większych kłopotów.
Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Możesz teraz więcej czasu
spędzać z rodziną zwłaszcza, że Święta Wielkanocne tuż, tuż. Pomoc
w przygotowaniach będzie mile widziana.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
Twoje życie zawodowe nabiera teraz tempa. Nawet nie zauważyłeś,
że inni nie nadążają za Tobą. Może lepiej zwolnij trochę. Metoda
małych kroków też jest bardzo skuteczna. W życiu rodzinnym
wszystko układa się wspaniale.

Rak 23.06.- 22.07.
Nadchodzi pracowity czas. Musisz zapomnieć o leniuchowaniu.
Sprawy do załatwienia w banku, sklepach, urzędach nie mogą
dłużej czekać. Na szczęście szybko zobaczysz korzystne efekty
swojego działania, także finansowe.

Lew 23.07.- 22.08.
Powoli wszystkie Twoje sprawy zaczynają się układać pomyślnie.
Możesz liczyć na to, że wszelkie trudności, z którymi się zmagałeś
przestaną Ci dokuczać. Dotyczy to, zarówno życia zawodowego, jak
i uczuciowego. Bądź teraz cierpliwy.

Panna 23.08.- 22.09.
Sam sobie zawdzięczasz wszystkie sukcesy zawodowe i osobiste. Jeśli
teraz nie możesz sobie z czymś poradzić, poproś o pomoc przyjaciół
i rodzinę. Czeka Cię także miłe spotkanie świąteczne.

Waga 23.09.-22.10.
Przez najbliższe dni możesz trochę odpocząć. Osiągnąłeś już
bardzo wiele i spokojnie możesz spoglądać w przyszłość. Na
wszelki wypadek poczekaj kilka dni i nie podejmuj decyzji, które
mogą zaważyć na całym Twoim życiu.

Skorpion 23.10.-21.11.
Na razie nie podejmuj się nowych obowiązków. Przez kilka dni możesz
czuć się trochę rozkojarzony i rozbity. To ta zimowo- wiosenna aura
zmienia Twoje nastroje. Skup uwagę na przyjemnościach i pomyśl
o Lanym Poniedziałku.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Czas zacząć oszczędzać siły i właściwie je rozplanować. Zapomnij
o nadgorliwości. W ten sposób nic dobrego nie osiągniesz, a tylko
się zmęczysz. Dotyczy to każdej płaszczyzny życia i tej osobistej
i zawodowej. Pamiętaj, że święta już za kilka dni.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym, dopóki nie będziesz wiedzieć, co dokładnie
robić, nie rób nic. Pozostaw sprawy własnemu biegowi. Nadchodzące
dni oszczędzą Ci przeszkód, które trzeba pokonać natychmiast.
Spokojnie, więc wypoczniesz w święta w gronie rodzinnym.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Nareszcie czujesz, że odzyskałeś kontrolę nad otaczającym Cię
światem. Możesz zacząć snuć nowe plany i je realizować. Pamiętaj
tylko o osobach Ci bliskich i weź pod uwagę ich emocje i uczucia.
Razem będzie lepiej iść w przyszłość.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym wszystko układa się pomyślnie. Możesz,
więc skupić uwagę na najbliższych osobach. Ktoś potrzebuje Twojej
pomocy, ale nie wie jak o nią poprosić. Może będziesz w stanie pomóc
pokonać trudny zakręt życiowy. Powodzenia.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię pracownika do tel. 0 609 657 841
zakładu kamieniarskiego Sprzedam sadzeniaki Irys,
na korzystnych warunkach, tel. 023 69 35 114
tel. 0 605 963 272.
Zatrudnię pracowników buSprzedam kombajn zbożowy dowlanych, możliwe przyucze„Vistula” z kabiną, wspoma- nie do zawodu, tel. 0 606 90
ganiem, cena 5 000 zł. Tel. 0 55 81
785 969 715, 0 781 786 060.
Sprzedam samochód osoboSprzedam siano prasowane ze wy OLTCIT Club z 1990 roku,
stodoły - pogodne w kostkach, tel. 0 502 035 852
tel. 0 886 139 528
Lwów, Wilno w akwareli - wyFirma z Płońska poszukuje przedaż prywatnej pięknej kobrukarzy lub pomocników,

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

Jestem pełnym energii, wesołym i bardzo przyjacielskim
psiakiem. Przy pierwszym spotkaniu może trochę nieśmiałym, ale wystarczy, że ktoś mnie pogłaszcze i już jestem
ufny i szczęśliwy. Jako młodziutki i chętny do współpracy
pies wszystkiego mogę się nauczyć. Jestem zdrowy - mam
komplet szczepień.Nigdy nie zaznałem prawdziwej miłości a tak bardzo jej potrzebuję. CZEKAM NA RATUNEK!!!
tel.0-601 92-56-96
K

L

A

M

Sprzedam dom drewniany
z bala, kryty blachą, tel. 0 600
124 254
Sprzedam lodówkę Amica
z oddzielną zamrażarką (wysokość 160 cm), dwuletnia, tanio,
tel. 023 691 26 36

Sprzedam działkę budowlaną,
tel. 0 602 432 338

W nieszczęściu mieliśmy jednak
trochę szczęścia i trafiliśmy na dobrą osobę, która uratowała nam życie. Wyglądaliśmy wtedy strasznie: brudne,
zapchlone, z wydętymi z głodu brzuszkami. Było z nami
naprawdę źle, ale udało się nas uratować! Moi bracia
i siostry znalazły już własne domy. Ja wciąż czekam na
kogoś, kto mnie przygarnie i pokocha.

E

Zatrudnię osobę w biurze znajomość branży budowlanej, tel.
0509 175 901, 0888 466 165

Sprzedam siano w pęczkach,
pług trzyskibowy i dwukółkę
ciągnikową, tel. 0668 194 550

POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!
Frugo - jestem młodym, ładnym,
średniej wielkości(większy już nie
będę) ok. 1,5 rocznym psiakiem.
Jako szczeniak zostałem wraz
z piątką swojego rodzeństwa uratowany od śmierci głodowej.

R

lekcji oprawionych obrazów
przedstawiających perły architektury kresowej, tel. 0 502
035 852

A

Zatrudnię do ręcznej myjni
samochodowej w Nasielsku, ul.
Kościuszki, tel. 0 600 297 409
Sprzedam opony firmy Fulda, szt. 4, 185 x 65 x 15, stan
bardzo dobry. Tel. (0 23) 69
12 440.
Sprzedam jedną oponę 185
x 55 x 15 81 H Dunlop, nowa.
Tel. (0 23) 69 12 440.
Zatrudnię osobę do pracy w
biurze. Wymagania: obsługa
komputera, znajomość księgowości i kadr, prawo jazdy kat. B,
mile widziane doświadczenie w
handlu. CV + list motywacyjny
na nr faxu: (0 23) 69 31 876.
Tel. 0 692 427 426.
P r z y j m ę z i e m i ę . Te l . 0
502 016 746.
Poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku. Tel.
691 625 936.
Sprzedam 10 szt. dębów wolnostojących. Tel. 517 602 314,
504 429 009.

Nowy cennik

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

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

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno–reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena
netto zł

40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

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

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

Firma szuka samodzielnego
tokarza. Praca w Nasielsku.
Dobre warunki płacy po okresie
próbnym. Tel. 504 079 801,
501 201 316.
Sprzedam sprężarkę dwutłokową 380 V, cena 200 zł.
Tel. 506 227 859.
Sprzedam Poloneza Caro Plus,
1 600 cm3, 1999 rok, benzyna
+ gaz, czerwony, hak, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, alarm, alufelgi, blokada
skrzyni biegów. Cena 3 900 zł.
Tel. 506 227 859.
Sprzedam przyrząd do ćwiczeń z ławką, cena 150 zł.

21 marca–3 kwietnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
Tel. 506 227 859.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową. Tel. 504 830 879.
Sprzedam heblarkę, okna używane 145/147 - 2 szt., 87/147
- 1 szt. Tel. 609 209 325.
Oddam za sprzątnięcie duże
ilości gruzu w Nasielsku. Tel. (0
23) 611 06 62 (wieczorem).
Sprzedam szafy chłodnicze oszklone w tym jedna dwustronnie otwierana.
Tel. 0 503 171 219.
Sprzedam przyczepkę samochodową, nie zarejestrowaną,
do małego samochodu, cena:
550 złotych. Tel. 660 290 783.
Sprzedam marchew mytą
konsumpcyjną i dla koni. Tel.
600 097 326.
Sprzedam Ursus C 355, 1973
r., czerwony oraz Ursus C 360,
1986 r., z kabiną, żółty, zarejestrowany, przegląd do 2009 r.
Tel. 697518705 lub 023 69 31
912 - wieczorem.
Zatrudnię kierowcę z kategorią
„C”. Tel. 506 173 669.
Sprzedam stemple budowlane 4 metrowe (200 sztuk).
Tel. 606 423 338, (0 23) 69
35 011.
Sprzedam 5 dębów i 2 jesiony
tartaczne – okolice Pułtuska.
Tel. 518 198 660.
Kupię dom jednorodzinny lub
działkę budowlaną w Nasielsku. Tel. 0 506 000 024.
Wydzierżawię plac o pow.
1500 m2 w centrum Nasielska.
Tel. 0 504 842 335.
Praca przy budowie ogrodzeń,
może być dorywczo, chętnie
klinkier, tel. 0 607 687 306
Mieszkanie M3 (50m 2) do
wynajęcia, os. Warszawska, tel.
023 691 28 18 po godz. 16.00
lub 0 605 724 207
Naprawa ciągników oraz maszyn i urządzeń rolniczych, tel.
0 513 923 336
Do wynajęcia lokal w Nowych
Pieścirogach o pow. 70 m2 pod
działalność gospodarczą, tel. 0
506 819 526
Kupię dom z działką w Nasielsku
lub okolicy, tel. 0886 912 599
Lokal do wynajęcia w centrum
Nasielska - 25 m2, tel. 023 693
11 30 lub 0 696 424 017

REKLAMA
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SP DĘBINKI PODWÓJNYM
MISTRZEM GMINY NASIELSK

ZAWODY DRUŻYNOWE
W TENISA STOŁOWEGO

W piątek, 14 marca br., w nasielskiej hali sportowej odbył się halowy turniej piłki nożnej dla szkół
podstawowych. W zawodach
wzięły udział następujące szkoły
z gminy Nasielsk: SP Budy Siennickie, SP Cieksyn, SP Dębinki, SP
Nasielsk i SP Popowo. Ustalono,
że turniej zostanie rozegrany
systemem „każdy z każdym”. W
systemie tym wszystkie spotkania są równie ważne. Przekonali
się o tym chłopcy z nasielskiej
podstawówki, którzy nie prze-

W piątek, 7 marca, w hali sportowej
w Nasielsku odbyły się
drużynowe zawody
w tenisa stołowego dla
szkół gimnazjalnych.
W zawodach rywalizowały ze sobą dwa gimnazja: z Nasielska oraz
z Cieksyna. Zwycięscy
zawodów będą reprezentować naszą gminę
w zawodach powiatowych, które odbędą się
28 marca w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Wyniki spotkań

grali żadnego spotkania i zajęli II
miejsce.

Dębinki

Nasielsk

Popowo

Punkty

Miejsce

Budy
Siennickie
Cieksyn
Dębinki
Nasielsk
Popowo

Cieksyn

x

Budy
Siennickie

KATEGORIA CHŁOPCÓW

x

0:1

0:3 0:6

1:0

3 pkt (1:11)

V

1:0
3:0
6:0
0:1

x
3:0
1:0
2:0

0:3
x
1:1
0:3

0:2 3 pkt (1:6) IV
3:0 10 pkt (10:1) I
1:0 10 pkt (9:1) II
x 3 pkt (2:5) III

0:1
1:1
x
0:1

Dębinki

{Popowo

Punkty

Miejsce

Budy
Siennickie
Cieksyn
Dębinki
Popowo

Cieksyn

x

Budy
Siennickie

KATEGORIA DZIEWCZĄT

x

1:0

0:2

0:0

4 pkt (1:2)

II

0:1
2:0
0:0

x
1:1
0:0

1:1
x
0:2

0:0
2:0
x

2 pkt (1:1)
7 pkt (5:1)
2 pkt (0:2)

BRYDŻ
Wyniki turnieju „czwartego” 14.03.2008 r.:
1.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
58 pkt. (60,42%)
2.Jacek Jeżółkowski - Krzysztof Michnowski
52 pkt. (54,17%)
3.Zbigniew Michalski - Marek Olbryś
50 pkt. (52,08%)
4.Maciej Osiński - Janusz Wydra
49 pkt. (51,04%)

Po zakończeniu zawodów najlepszym drużynom wręczono puchary, a pozostałym pamiątkowe
dyplomy.
Skład drużyny zwycięskiej: SP
Dębinki (chłopcy) - Ziółkowski
Szymon, Włodarczyk Marcin,
Ciosek Łukasz, Łabęda Maciej,
Suska Damian, Tomczyk Bartosz,
Jasiewicz Maciej, Matuszewski
Przemysław, Szlaski Łukasz. Opiekun Markiewicz Rafał.

Skład drużyny zwycięskiej: SP
Dębinki (dziewczęta) – Przewłodzka Monika, Mosakowska Monika,
Ciachcińska Monika, Łosiewicz
Joanna, Koźniewska Joanna, Wilczyńska Angelika, Chrzanowska Karolina, Wilczyńska Klaudia.
Opiekun Markiewicz Rafał.
M.K.
III
I
IV

Zaproszenie
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza dwuosobowe
drużyny na kolejny Turniej w Halowej piłce nożnej
z cyklu „Ojciec i syn”, który odbędzie się 30 marca
(niedziela) o godz. 1000 w następujących kategoriach wiekowych.
Ojciec i syn rocznik 1990 i starszy
Ojciec i syn rocznik 1991 i młodszy
Ojciec i syn rocznik 1993 i młodszy
Ojciec i syn rocznik 1995 i młodszy
Ojciec i syn rocznik 1997 i młodszy

5.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
47 pkt. (48,96%)
6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
47 pkt. (48,96%)

Po ustaleniu kolejności meczów
przystąpiono do rozgrywek.

7.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
47 pkt. (48,96%)

Zgłoszenia do w/w turnieju przyjmujemy w hali
sportowej w Nasielsku lub pod numerem telefonu
023 69 30 865 do 29 marca.

8.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
42 pkt. (43,75%)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
O

9.Grzegorz Kosewski - Krzysztof Turek
40 pkt. (41,67%)
Czołówka klasyfikacji po czterech
turniejach:
1.

Stanisław Sotowicz

33 pkt.

2.

Paweł Wróblewski

31 pkt.

3-4. Piotr Kowalski
5.

27 pkt.

Grzegorz Nowiński

27 pkt.

Grzegorz Kosewski

21,5 pkt.

6-7. Kazimierz Kowalski
Krzysztof Morawiecki

20 pkt.
20 pkt.

8-9. Maciej Osiński

19 pkt.

Janusz Wydra

19 pkt.

10. Krzysztof Turek

18,5 pkt.

Na następny turniej zapraszamy w piątek
28.03.2008 r. na godz. 18.30 do hali
sportowej.
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Kategoria chłopców

Wyniki spotkań:
Kategoria dziewcząt
I miejsce Gimnazjum z Nasielska – Rucińska
Marta i Walczak Karolina
II miejsce Gimnazjum z Cieksyna – Niezgoda Anita i Ołtarzewska Agnieszka

I miejsce Gimnazjum z Cieksyna – Kozaczuk Adrian i Włodarczyk Patryk
II miejsce Gimnazjum z Nasielska – Jasiński
Adam i Daszczyński Mateusz
M.K.

Turniej w halowej piłce nożnej
chłopców rocznik 1994 i młodsi

To już kolejne zmagania młodych piłkarzy,
którzy w Nasielskiej hali sportowej walczyli o tytuł najlepszej drużyny klubowej.
Tym razem do rywalizacji stanęli chłopcy
z rocznika 1994 i młodsi. Chęć uczestnictwa w turnieju zgłosiło aż 10 drużyn: Hutnik
II W-wa, Marymont W-wa, Żbik Nasielsk,
Gwardia W-wa, Trójka Ciechanów, Wkra
Andzin, Marymont II W-wa, Goliat Leoncin, Żbik Nasielsk, Hutnik II W-wa.

W drodze losowania zespoły podzielone
zostały na dwie grupy po pięć drużyn,
gdzie toczyły walkę o dwa pierwsze miejsca, które były przepustką do gry w półfinałach. Walka była zażarta, a same spotkania trzymały wszystkich zgromadzonych
w napięciu. W wyniku rozegranych spotkań grupowych zostały wyłonione pary
półfinałowe.

Faza półfinałowa
Trójka Ciechanów 0 (3-1) 0 Hutnik Warszawa (po karnych)
G wa r d i a Wa r s z a wa 1 – 3 Ż b i k I I
Nasielsk
Finał zapowiadał się bardzo emocjonująco. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny
Żbika Nasielsk oraz Trójki Ciechanów.
Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze
S
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wyniki poziom oraz styl gry nasuwał się
tylko jeden zwycięzca - „Trójka Ciechanów”. Do meczu finałowego nie przegrali
żadnego ze spotkań pokonując już na
etapie rozgrywek grupowych tą samą
drużynę Żbika 5:0. Samo spotkanie jednak
nie oddało wcześniejszych założeń. Zbyt
pewni siebie zawodnicy z Ciechanowa
nie potrafili przeciwstawić się skutecznie i agresywnie grającym zawodnikom
z Nasielska i po końcowym gwizdku sędziego schodzili z boiska z opuszczonymi
głowami przegrywając 3:0. Drużyna Żbika
Nasielsk w pełni zasłużenie odebrała puchar za pierwsze miejsce.
W spotkaniu o III miejsce Hutnik I Warszawa pokonał drużynę Gwardii Warszawa
3:2.

Oto końcowe wyniki:
I m-ce Żbik II Nasielsk, II m-ce Trójka Ciechanów, III m-ce Hutnik I W-wa, IV m-ce
Gwardia W-wa, V m-ce Wkra Andzin, VI
m-ce Marymont I W-wa, VII m-ce Hutnik
II W-wa, VIII m-ce Goliat Leoncin, IX m-ce
Żbik N-sk, X m-ce
Podczas turnieju wręczane były nagrody
za osiągnięcia indywidualne.
Królem strzelców został zawodnik Trójki
Ciechanów, Mateusz WiI
E kliński (9 goli), natomiast
naj lep sz ym b ramkarzem
M a t e u s z Z a l e ws k i ( Ż b i k
Nasielsk). Wszystkie zespoły za uczestnictwo w zawodach otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz puchary za
trzy pierwsze miejsca.
Drużyna Żbika Nasielsk wystąpiła w następującym składzie: Skoroszewski Artur, Jeż
Piotr, Świderski Marcin, Jagiełło Adrian, Kuciński Dawid,
Moczydłowski dariusz,Grzybikowski Marcin, Zalewski
Mateusz oraz Wójcik Mateusz. Opiekunem zespołu był
Grzegorz Choroś. Sedzią Rolę
sędziego zawodów pełnił pan
Paweł Wroński. Do zobaczenia na kolejnym turnieju.
M.CH

