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Pani Marianna
Olewniczak
ma 100 lat! str. 3

Krótszy
labirynt

O dwie szkoły mniej

2

kwietnia w Warszawie
odbyło się posiedzenie
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Dokonano na nim podziału pieniędzy
na dofinansowanie zakupu
sprzętu dla ochotniczych
straży pożarnych.

str. 3

Wysokoprocentowe
zwierzątko
str. 3

W posiedzeniu uczestniczył z-ca burmistrza Nasielska Tadeusz Nalewajk członek zarządu ZW ZOSP RP, któremu
udało się przekonać zarząd do przekazania 250 000 zł na zakup nowego
samochodu dla OSP w Nasielsku.

Areszt za
znęcanie się
nad matką str. 4 R
Łatwiejsze życie
przedsiębiorcy

str. 5

EURO 2012
w lesie str. 9
Światełko w tunelu

Z przykrością informujemy, że
w Nasielsku nie powstanie
tunel pod ulicami Kościuszki
i Warszawską.Tekst, który ukazał
się w poprzednim numerze ŻN był żartem pimaaprilisowym.
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Będą pieniądze
dla strażaków

adni przegłosowali uchwałę w sprawie likwidacji szkół w Krzyczkach i Nunie. Na sesji byli obecni mieszkańcy obu wsi. Do końca
przytaczali argumenty za utrzymaniem działalności szkół. Ostatecznie za było 8 osób, 6 przeciw, a 1 wstrzymała się od głosu. Likwidacja
nastąpi z dniem 31 sierpnia tego roku.

Czytaj na str. 2

Nasi strażacy liczą również na dodatkowe środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Miejski na początku
roku wystąpił o dotację w wysokości
150 000 zł również na zakup nowego
sprzętu. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie pod koniec kwietnia.
Być może już wkrótce nasi strażacy
będą jedną z lepiej wyposażonych jednostek OPS na Mazowszu.

WPADŁ Z MARIHUANĄ
M

arihuanę ukrył w 6 torebkach foliowych, w opakowaniu po kliszy fotograficznej i metalowej puszce. Tak wymyślne
skrytki nie uchroniły 20-letniego
Damiana Z. przed zatrzymaniem
przez nasielskich policjantów. Do
wyjaśnienia sprawy zostali zatrzymani także dwaj jego kompani.
Policjanci wyjaśniają skąd mężczyzna miał narkotyki i w jakim
celu je posiadał.
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Wsz ystko za-

A częło się w po-

niedziałek na
skwerze w Nasielsku tuż przed
23:00. Do trójki
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głośno zachowujących
się mężczyzn podeszli
policjanci i poprosili
o dowody osobiste.
Wtedy jeden z nich
zaczął nerwowo się zachowywać, co wzbudziło zainteresowanie
mundurowych. Szybko
ustalili, że niespokojne
zachowanie 20-latka
było spowodowane
posiadaniem 6 torebek
foliowych z zielem. Policjanci znaleźli jeszcze
przy nim opakowanie
po filmie fotograficznym wypełnione tym
samym suszem.
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Bezzwłocznie cała trójka została za-
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A trzymana do wyjaśnienia, a znalezisko

zabezpieczone. W komisariacie susz
poddano badaniu i okazało się, że jest
to marihuana. Idąc tym tropem policjanci przeszukali mieszkanie 20-latka,
w którym znaleźli metalową puszkę
z marihuaną. Było tam aż 45 działek.
Te narkotyki również zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie.
20-letni Damian Z. już usłyszał zarzut
nielegalnego posiadania znacznej ilości środków odurzających. Policjanci
ustalają czy dwaj jego koledzy spotkali
się z Damianem Z. przypadkiem, czy
są zamieszani w sprawę.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.
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Obradowała Rada

Szkoły zlikwidowane
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

W czwartek, 27 marca
odbyła się XX sesja Rady
Miejskiej i druga z udziałem zastępcy burmistrza
– Tadeusza Nalewajka. W
obradach uczestniczyło
piętnastu radnych.

Mimo stosunkowo krótkiego stażu
w nasielskim urzędzie T. Nalewajk
wymienił wiele spraw, którymi
zajmował się od momentu powołania go na stanowisko. Jak sam

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

powiedział, zaaklimatyzował się już
w Nasielsku. Jego pierwsze działania dotyczyły przede wszystkim
zmiany regulaminu organizacyjnego nasielskiego Urzędu Miejskiego.
Do nowego burmistrza zdążyli
zgłosić się już także interesanci,
którzy – podobnie jak w przypadku, wypowiadającego się wcześniej, Dariusza Leszczyńskiego
– skarżyli się na zły stan lokalnych
dróg i brak mieszkań. Przy tej okazji
T. Nalewajk wspomniał, że ofiarom
głośnego pożaru: mieszkance Mazewa Dworskiego i trójce jej dzieci
przydzielono mieszkanie komunalne w Cieksynie. Przygotowano
także akty notarialne nieruchomości w Cieksynie, Żabiczynie, Nasielsku i wykaz działek na sprzedaż.
Dokonano wyceny wartości gruntu
przy ul. Płońskiej. Jeżeli chodzi
o gminne drogi - planowana jest
ich przebudowa. W czasie kadencji
T. Nalewajka podjęto też działania
zmierzające do remontu stołówek
w szkołach podstawowych w Dębinkach i Nasielsku. Zastępca burmistrza zwrócił się także do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z prośbą o utworzenie
zamiejscowego punktu przyjmowania wniosków od rolników. Punkt
ten miałby się znajdować w UM.
Po tym wystąpieniu radni zajęli się
podejmowaniem uchwał. Dwie
pierwsze, wzbudzające wiele kontrowersji, dotyczyły likwidacji szkół

w Krzyczkach Pieniążkach i Nunie.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
wydała projektom tych uchwał
opinię pozytywną. Radny Stanisław
Sotowicz zwrócił jednak uwagę, że
nie była to decyzja jednomyślna.
Przypomniał też, że komisja ma zamiar monitorować przeprowadzone zmiany, m.in. czy dzieci mają
zapewniony dogodny transport
oraz czy będą mogły korzystać ze
szkolnej stołówki. Zaapelował, aby
mieszkańcy Krzyczek
i Nuny otrzymali jasną
i n formacj ę,
co stanie się
z budynkami
po likwidacji
szkół.
Radny, Wojciech Krzyczko ws k i z a apelował,
aby wszystkie wiejskie
dzieci mogły
korzystać ze
stołówek, nawet te, które
według ogólnie obowiązujących zasad nie kwalifikują się do
tego. Aby tak
się stało, potrzebna jest
zgoda dyrektora szkoły. W sprawie głos zabrał T. Nalewajk. Przypomniał o planowanym remoncie
stołówki w nasielskiej SP. Wyraził
nadzieję, że pozwoli on na to, by
ze stołówki mogło korzystać więcej osób.

Aby udogodnić dzieciom dojazdy,
w 2009 roku ma zostać wyremontowana droga w Krzyczkach.
Remont drogi w Nunie zależy od
powodzenia rozmów z władzami
powiatu. Aby remont stał się faktem, w powiecie muszą znaleźć się
na niego pieniądze.
T. Nalewajk powiedział też, że jak
dotąd nikt nie myśli o sprzedaży
budynków. W obu przypadkach
kwestie prawne na to
teraz nie pozwalają.
Zwrócił też uwagę,
że istnieje możliwość
utworzenia w budynkach placówek oświatowych przez osoby
prywatne i stowarzyszenia.

nasielskie przedszkole jest przepełnione, a otwarcie drugiego
umożliwiłoby powrót do pracy
wielu młodym matkom. Inny
z mieszkańców Nuny uważał, że
decyzja o likwidacji powinna być
odsunięta o rok. W tym czasie
należałoby wyremontować drogę
i na to przeznaczyć pieniądze przekazywane obecnie tamtejszemu
klubowi sportowemu i ochotniczej straży pożarnej. Mieszkaniec
Krzyczek podał w wątpliwość to,
że likwidacja szkoły przyczyni się
do ograniczenia kosztów. Kurator zapewniał go, że nie pozwoli
zlikwidować szkoł y w Krzyczkach i zwiększy subwencję z 4 do
5 tysięcy złotych na ucznia, wtedy
wyniosłaby ona 100 000 złotych.
Roczny koszt utrzymania szkoły
wynosi 128 000 zł, koszt dojazdów to wydatek rzędu 20 000 zł.
Oszczędności wynosiłyby wówczas jedynie kilka tysięcy.
Ostatecznie obie uchwały przegłosowano. Za było 8 osób, 6 przeciw,
a 1 wstrzymała się od głosu. Likwidacja nastąpi z dniem 31 sierpnia
tego roku. Potem podjęto uchwałę porządkującą o zmianie sieci
Publicznych Szkół Podstawowych
i Gimnazjów na terenie Gminy
Nasielsk.
Kolejną uchwałę, także porządkującą, o zmianie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez
Gminę Nasielsk przyjęto większością głosów. W. Krzyczkowski
prosił o zmianę w uchwale tak, aby
wszystkie dzieci z Popowa uczyły
się w swojej miejscowości i żeby
nie przenoszono części z nich do
Bud Siennickich. Kwestia ta ma zostać załatwiona w ciągu tygodnia.
Piąta uchwała dotyczyła ustalenia regulaminu wynagrodzenia
nauczycieli, dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez
Gminę Nasielsk. Uchwałę przyjęto
większością 8 głosów. W jej wyniku dodatek motywacyjny zwiększono z 5 do 6%. Nauczyciele
zerówek mają dostawać dodatek

funkcyjny uzależniony od liczby
uczniów.
Następna uchwała dotyczyła określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących
w szkołach prowadzonych przez
Gminę Nasielsk. Przyjęto ją jednogłośnie.
Zmieniono też uchwałę w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet
i zwrotu kosztów podróży radnym
i członkom komisji spoza Rady.
Podjęto uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości w Cieksynie i nabycia nieruchomości w Nasielsku
na osiedlu Krupka.
Zmienił się też budżet. Zwiększyła
się nadwyżka budżetowa o 53 000
złotych, wolne środki wynoszą
teraz ok. 898 000. Powstały na
skutek uiszczenia zaległych podatków.
Gmina Nasielsk na XX sesji przystąpiła do stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Zielone Mosty
Narwi”. Stowarzyszenie zajmuje
się m.in. kultywowaniem lokalnych
tradycji, dbałością o rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki,
podnoszeniem estetyki wsi i oczywiście pozyskiwaniem na te cele
odpowiednich środków.
Po podjęciu wszystkich uchwał
przyszła kolej na rozpatrzenie
pism kierowanych do Rady. Dyrektor SP ZOZ przy ul. Sportowej
prosiła o uregulowanie faktury
za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ze względu na kłopoty
finansowe przychodni. Małżeństwo z Nasielska prosiło o zmianę
przeznaczenia ich działki, tak aby
mogli się na niej postawić budynek
mieszkalny.
W czasie wolnych wniosków i zapytań poruszano tematy: szkoleń
organizowanych przez Stowarzyszenie Europa i My, działalności
firmy zajmującej się wywożeniem
śmieci (podpisała 135 umów),
zwiększenia liczby patroli policyjnych na ulicach miasta w związku
z nadchodzącym sezonem motocyklowym.
km

Na sesji byli obecni mieszkańcy obu
wsi. Próbowali argumentować za utrzymaniem działalności szkół. Mieszkanka
Nuny proponowała utworzenie w jej
miejscowości przedszkola. Mówiła, że
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Krótszy labirynt
M

niej nerwów, mniej
chodzenia po urzędach, mniej zmarnowanego czasu – tak można
określić dobrodziejstwa
wynikające z projektu
zmian prawa budowlanego przygotowany przez
resort infrastruktury.
Zamiast pozwoleń na budowę
domu ma wystarczyć rejestracja
projektu budowlanego. Rządowy
projektu zakłada, że żadna inwestycja budowlana nie będzie wymagała
pozwolenia na budowę. Jak podkreśla resort infrastruktury, nie będzie
przy tym miało znaczenia, czy
chodzi o dom, obiekt handlowy czy
budynek szkolny. Budujący będzie
musiał jedynie złożyć w starostwie
powiatowym wniosek o rejestrację
oraz projekt budowlany. Wymagane
będzie również oświadczenie potwierdzające własność gruntu pod
nową inwestycję. Na rozpatrzenie

fot. D. Panasiuk

wniosku inwestora starosta będzie miał 30 dni.
Uproszczone zostaną
formalności końcowe.
Między innymi znikną
pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie budowy będą kończył y się
rejestracją u inspektora
nadzoru budowlanego.
Znikną też obowiązkowe
kontrole przed oddaniem obiektu.

Z

arząd Województwa
Mazowieckiego zaakceptował harmonogram
naboru wniosków w ramach RPO WM 2007–2013.
Jest o co walczyć, do
rozdysponowania jest 1,8
mld euro. Pierwsze konkursy dotyczyć będą m.in.
dróg, ochrony zdrowia,
kultury i wsparcia dla
przedsiębiorców.

L ik wi dacj a p oz woleń
i mniejsza biurokracja
po zakończeniu budow y b ę dą niewątp li wą
ulgą dla budujących, ale
na tym koniec dobrych
wieści. W zamian, resort
infrastruktur y zamie rza podnieść w ysoko
poprzeczkę dotyczącą
wymagań przy samej budowie.
Każda ma być realizowana pod

okiem kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego.
dar

Wysokoprocentowe zwierzątko
Z

ewsząd słuchać jeden
krótki gulgot i przełknięcie. Potem chuchnięcie, chwila ciszy i stukot
upadającej buteleczki.
Ano właśnie, w Nasielsku sezon na
małpki w pełni. Poluje się w sklepie,

trzeba zapłacić za udział w tej przygodzie około trzech złotych, bo tyle
kosztuje popularna „seteczka” i …
w krzaki. Zresztą, po co w krzaki?
Na przykład placyk za budynkiem
kina też jest dobry, a nawet bardzo
dobry na walnięcie z gwinta. Do-

skonale też się pije na Skwerze im.
(…) – aż wstyd przy tym temacie
wymieniać imię naszego największego rodaka.
Po opróżnieniu małpki można się
przecież tu, na miejscu, załatwić.
Ludzi niewiele, a jeżeli
już są przechodnie, to nie
muszą patrzeć – wszak
każdy łowczy jest niczym Lady Godiva, kto
na niego spojrzy, może
oślepnąć.
Tak oto z czasem zmieniają się gusta naszych
miłośników wyskokowych
trunków. Niewątpliwie nie
są oni dobrym wzorem
dla młodzieży. Dzieci są
wszędzie i wszystko widzą.
Po amatorach małpek zostają śmiecie, bo czy ktoś
widział butelki w koszach?
dar

fot. M. Stamirowski

100 lat!

Tak śpiewamy na każdych urodzinach, jednak tylko nielicznym to życzenie się spełnia. Jedną z tych osób
jest nasielszczanka, Pani Marianna Olewniczak. Szanowna Jubilatka urodziła się w 1908 roku. Większość życia
spędziła w Jackowie Dworskim. W Nasielsku mieszka od 15 lat.
Jej recepta na długie życie jest prosta: nie pić, nie palić i nie denerwować się. Powtarza to członkom swojej
rodziny, a jest ich całkiem sporo. Pani Marianna ma dwoje dzieci, pięcioro wnuków i sześcioro prawnuków.
Patrząc na nią, faktycznie – warto posłuchać tej rady.
Z życzeniami, oprócz krewnych, do
Pani Marianny pospieszyli: zastępca
burmistrza – Tadeusz Nalewajk,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
i Spraw Obywatelskich – Bożena Kobusiak oraz przedstawiciele KRUS.
Jubilatce życzyli przede wszystkim
zdrowia i kolejnych stu lat.
Pani Marianno! Proszę przyjąć najlepsze życzenia także od redakcji
„Życia Nasielska”. Niech Pani żyje, nie
licząc wcale lat, z uśmiechem patrząc
w świat! Wszystkiego najlepszego!
km
fot. M. Kordulewska

JEST HARMONOGRAM
NABORU WNIOSKÓW

Szczegóły dotyczące kalendarza
naboru wniosków na konferencji
prasowej, która odbyła się 20 marca br. w urzędzie marszałkowskim,
przedstawili: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Stefan Kotlewski – Wicemarszałek,
Jan Kukułka – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Mirosław Ziółkowski
– p.o. Dyrektora Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych.
W tym roku ogłoszone zostaną
nabory aż 20 z 25 działań w ramach RPO WM 2007–2013. Zarząd Województwa, akceptując
opracowany przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych harmonogram, chciał,
aby w pierwszej kolejności ruszyły
konkursy, które będą się cieszyć
największym zainteresowaniem
beneficjentów. Aby ułatwić beneficjentom przygotowania do kolejnych konkursów, postanowiono
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również przedstawić kalendarz naborów na najbliższe dwa lata.
– W tej agendzie stawiamy przede
wszystkim na likwidacje barier,
duże uproszczenia i pomoc dla
beneficjentów. Stad wprowadzenie preselekcji, uproszczenie
wniosków i większa elastyczność
w stosunku do potrzeb wnioskodawców – podkreślił Adam
Struzik, Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Instytucją wdrażającą RPO na
Mazowszu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych (MJWPU). To właśnie tu
przyszli beneficjenci będą mogli
otrzymać szczegółowe informacje, dotyczące zasad i terminów
naborów. W tym celu uruchomiono specjalną infolinię 801 101 101.
Informacje można też uzyskać
pod numerem tel. (22) 29 52 112
lub drogą e-mailową: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.
– W celu lepszego dotarcia
z informacją dotyczącą RPO do
beneficjentów z całego Mazowsza w terenowych delegaturach
urzędu marszałkowskiego zostały uruchomione także specjalne
punkty informacyjne. Delegatury będą również organizować
akcje szkoleniowe skierowane
do potencjalnych beneficjentów – dodał wicemarszałek Stefan
Kotlewski.
www.mazovia.pl
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Chcę, by było ładniej
Z uwagą przeczytałem artykuł „Znowu będzie ładniej?” z nr 5 „Życia
Nasielska”. Zgadzam się z autorem artykułu, że w Nasielsku część drzewostanu powinna zostać wymieniona, że pielęgnacją istniejącej zieleni
powinna zająć się nie ekipa pseudoogrodników, tylko fachowcy, którzy
właściwie przytną drzewa i nie pozwolą, by ich pnie zostały zniekształcone.
Co jednak zrobić, gdy jest istotna rozbieżność pomiędzy tym, co powinno
być, a tym, co jest? Chodzi oczywiście o fundusze. Łatwo pisać, trudno
zrobić. Tym bardziej że na pielęgnację zieleni w całej gminie, czyli przycinanie, wycinanie, nasadzenia, koszenie trawy, mamy w budżecie zaledwie
40 tys. na cały rok. Przypominam, że to, ile środków zostanie przeznaczone na ten cel, leży nie w gestii dyrektora ZGKiM, ale Rady Miejskiej, która
zatwierdza budżet na dany rok. Dla laika pieniądze wydają się znaczne,
jeśli jednak wziąć pod uwagę, że w sezonie trzeba kilkakrotnie wykaszać,
pielić, podlewać i przycinać, to pieniędzy na wszystko, nie wspominając
o nowych nasadzeniach, po prostu nie starcza. Najlepiej byłoby zlecić
te prace fachowej firmie – nikt jednak za taką kwotę nie podejmie się
pielęgnacji drzewostanu. Dla przykładu założenie trawników, nasadzeń
kwiatów i krzewów kwitnących na dwóch trójkątach (z ośmiu) na Skwerze
Jana Pawła II kosztowało gminę 25 000 zł.
Pracownicy ZGKiM zajmujący się m.in. zielenią nie są ogrodnikami. To fakt.
Starają się jednak, tak jak potrafią, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom
gminy, którzy bez zwykłego przycinania narażeni byliby na uszkodzenia
ciała przez łamiące się gałęzie.
Chcę poinformować, że co roku staramy się utrzymać w należytym stanie
przynajmniej te najważniejsze – najbardziej reprezentacyjne dla miasta
skwery. Niestety, mimo najszczerszych chęci, by miasto wyglądało ładniej,
nie mamy środków, by zatrudnić odpowiednią liczbę osób mogących
zadbać o zieleń miejską i wymienić stary drzewostan.
Dziękuję redaktorowi „Życia Nasielska” za to, że zauważył konieczność
nowych nasadzeń i profesjonalnej opieki nad roślinnością. Mam nadzieję,
że zyskałem w ten sposób sojusznika i jeśli będzie nas więcej, być może
w kolejnych latach władzom Nasielska uda się wygospodarować większe
środki na utrzymanie i pielęgnację roślinności w mieście.
Wojciech Sierzputowski
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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Areszt za znęcanie się
nad matką

AKTUALNOŚCI

fot. D. Panasiuk

D

wa miesiące aresztu
– taką decyzję podjął pułtuski Sąd w stosunku do 32-letniego Dariusza R. podejrzanego
o znęcanie psychiczne
i grożenie swojej matce. Zgodnie z prawem
przemoc domowa jest
to przestępstwo, za które
grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
Dariusz R. od wielu miesięcy znęcał się nad swoją matką. Kobieta
nie mogła znieść ciągłych zaczepek, straszenia oraz kierowania
gróźb pod jej adresem i w końcu
zgłosiła się do nasielskich policjantów. Funkcjonariusze zareagowali
bardzo szybko. 32-letni Dariusz R.
został zatrzymany. Następnie policjanci zebrali dowody i przesłuchali
świadków i przesłali akta sprawy do
Prokuratury. Na wniosek policjantów i prokuratora Sąd Rejonowy
w Pułtusku zastosował środek zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu.
Przemoc w rodzinie może mieć
różne oblicza. Najczęściej kojarzymy ją z wykorzystaniem siły,
bywa, że sprawca stosuje wyłącznie
przemoc psychiczną. Rozmiary

przemocy rodzinnej, nazywanej
także „domową”, są trudne do oszacowania. Już sam fakt, że występuje
ona w „czterech ścianach naszego mieszkania”, utrudnia dotarcie
zarówno do ofiary, jak i samego
sprawcy. Niechętnie rozmawiamy
o niej z innymi osobami, staramy
się również nie „wtrącać” do życia
naszych sąsiadów.
Z punktu widzenia prawa przemoc
w rodzinie to przestępstwo. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł
207 kodeksu karnego:
Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie
lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosun-

W środę, 19 marca, o godzinie
16.55 w Mokrzycach Dworskich
policjanci ruchu drogowego z Nowego D woru Mazowieckiego
zatrzymali do kontroli drogowej
samochód osobowy. Podczas
rutynowego sprawdzania dokumentów funkcjonariusze natychmiast wyczuli od kierowcy woń
alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący pojazdem
miał w wydychanym powietrzu
0,24 mg/l. Kierowcą okazał się
Marek G., nasielski radny.
Zostało mu zatrzymane prawo
jazdy. Policjanci skierowali wnioE

Zarzuty za pobicie
W

piątek, 25 kwietnia, do nasielskich policjantów
dotarła wiadomość, że na dworcu PKP czterech
sprawców bije mężczyznę. Gdy na ratunek bitemu
zjawili się policjanci i funkcjonariusze SOK, agresja
przeniosła się właśnie na nich. Pijani agresorzy nie
mieli szans z mundurowymi i już po chwili byli przewożeni do izby zatrzymań.

Wszystko wydarzyło się w piątek po 19.00. Oficer dyżurny
odebrał telefon z informacją, że
w rejonie peronów dworca PKP
w Nasielsku grupa młodych ludzi
bije mężczyznę. Bezzwłocznie

K

cjanci ustalają, co było przyczyną tak agresywnego zachowania
oraz udział mężczyzn w zdarzeniu.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.

ku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1
połączony jest ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie,
sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.

Oddech radnego

R
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sek do sądu grodzkiego o ukaranie kierowcy zgodnie z kodeksem
wykroczeń – Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
Artykuł 87.§1. KW mówi wyraźnie,
że „Kto, znajdując się w stanie po
użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi
pojazd mechaniczny w ruchu
lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo
grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.”
dj
L

została wysłana tam załoga. Gdy
policjanci dotarli na miejsce, zastali funkcjonariuszy SOK szarpiących się z napastnikami. Policjanci natychmiast wsparli swoich
kolegów. Na widok policyjnych
mundurów mężcz yźni wc ale
nie uspokoili się, a swoją agresję
przenieśli na interweniujących
funkcjonariuszy. Nie mieli jednak
żadnych szans z mundurowymi
i już po chwili z kajdankami na rękach byli w radiowozie. Pobitego
mężczyznę karetka przewiozła
do szpitala na obserwację, a policjanci zaczęli wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
Na komisariacie okazało się, że
cała czwórka jest pod wpływem
alkoholu, mieli od 0,8 do 2,7
promila. 34 -letni Andrzej O.,
27-letni Marcin K., 25-letni Rafał
K. i 45-letni Wiesława W. zostali
zatrzymani do wyjaśnienia. Gdy
wytrzeźwieli, dochodzeniowcy
przedstawili im zarzuty pobicia
34-latka oraz naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia
funkcjonariuszy. Nasielscy poliA

KRONIKA
POLICYJNA
Nocą z 28 na 29 marca w Pniewie
nieznani sprawcy skradli 25m. przewodu elektrycznego. Straty wynoszą 500zł na szkodę Grzegorza B.
mieszkańców Nasielska oraz Łukasza Z. mieszkańca Miłoszewic którzy posiadali przy sobie 6 działem
marihuany. Ponadto w mieszkaniu
Daniela i Pawła Z. ujawniono ponad
40 działek tego narkotyku.
Pijani na drodze
29 marca w Cieksynie Janusz B.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,41mg/l.).
31 marca w Paulinowie Stanisław K.
kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,26 mg/l.).
31. marca w Studziankach Stanisław
K. mieszkaniec Dębinek kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
M

A

Łatwiejsze
życie
przedsiębiorcy
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Z 800 000 euro do 1 200 000
euro prawdopodobnie zostanie
podniesiony próg przychodów
netto, który małym i średnim
przedsiębiorcom pozwoli nadal
korzystać z prawa do prowadzenia tzw. uproszczonej rachunkowości, czyli podatkowej księgi
przychodów i rozchodów.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o rachunkowości, opracowany przez resort
finansów.
Chodzi tu o przychody uzyskiwane za
poprzedni rok obrotowy ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych,
realizowanych przez osoby fizyczne, spółki
cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób
fizycznych oraz spółki partnerskie.
Warto podkreślić, że ten próg nie był zmieniany od 1999 r. Tymczasem umacnianie się
złotego, połączone ze wzrostem gospodarczym powoduje, że coraz więcej firm ma
większe przychody netto, a tym samym
traci prawo do prowadzenia uproszczonej
księgowości. Z kolei prowadzenie pełnej
księgowości, czyli założenie i prowadzenie
ksiąg rachunkowych, jest bardziej czasochłonne i zwiększa koszty prowadzenia
firmy. Dlatego proponowane zwiększenie
limitu przychodów uprawniających do
korzystania z uproszczonej księgowości
zmniejsza niebezpieczeństwo powstawania
szarej strefy i obniża koszty prowadzenia
działalności gospodarczej. Jest to zatem
ważny krok w kierunku usuwania barier
organizacyjno-prawnych dla małych i średnich przedsiębiorców.
Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że
wejście ustawy życie w 2008 r., tj. w trakcie trwania roku podatkowego, sprawi, że
podatnicy będą mogli wybrać czy dalej
prowadzić księgi rachunkowe, czy przejść
na podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Jednak rezygnacja z rachunkowości
pełnej na rzecz uproszczonej wymaga
poniesienia dodatkowych kosztów, dlatego decyzja będzie należała do samych
właścicieli firm.
dar

R

E

K

L

A

M

A

6

PRZERWY W PRACY
P

rzerwy w pracy stanowią jedno z istotnych
uprawnień pracowniczych
uregulowanych w ramach
zagadnienia czasu pracy.
Uprawnienie to wiąże się
ze zwolnieniem pracownika z świadczenia pracy
przez wyznaczony czas
z zachowaniem lub bez
prawa do wynagrodzenia.
Powinnością pracodawcy
jest wyznaczenie przerwy
w pracy, która ma charakter obowiązkowy. W
regulaminach pracy lub
innych przepisach zakładowych mogą być także
wprowadzone dodatkowe
przerwy w pracy.
Uprawnienia pracownika w omawianym zakresie są zróżnicowane,
w zależności od rodzaju przerwy.
Przerwy mogą być bowiem obowiązkowe lub fakultatywne. Poza
tym mogą dotyczyć ogółu pracowników lub tylko niektórych z nich.
W tym drugim przypadku prawo do
przerwy wynika na ogół ze szczególnej sytuacji pracownika. Wreszcie
za czas przerwy pracownik może
zachować prawo do wynagrodzenia
lub też nie.

Przerwy płatne

Jednym z istotnych uprawnień pracowniczych są przerwy w pracy,
które nie uszczuplają zarobków pracownika i nie rodzą obowiązku ich
odpracowania. Uprawnienie takie
przewiduje kodeks pracy, ale w szczególnych sytuacjach pracodawca
może być zobowiązany do udzielenia dodatkowych przerw w pracy, za
które pracownik zachowa prawo do
wynagrodzenia.
Przerwa kodeksowa
Każdemu pracownikowi, którego
dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje
przerwa w pracy trwająca co najmniej
15 minut. Kodeks pracy wyznacza jedynie minimalny czas takiej przerwy,
zezwalając wprost na ustalenie innego
jej wymiaru.
Wymóg sześciogodzinnej pracy dotyczy jedynie nabycia do niej prawa,
a nie rodzi konieczności wyznaczania
jej dopiero po co najmniej sześciu
godzinach wykonywania pracy.
Oznacza to, że przerwa ta może być
wyznaczona w dowolnych godzinach
pracy, zgodnie z obowiązującą u pracodawcy organizacją pracy. Przerwa
ta jest wliczana do czasu pracy i za ten

PORADY
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czas pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia.

tych przerw tak samo jak czas przepracowany przez pracownika.

Przerwy dodatkowe

Przykład:

W niektórych przypadkach, oprócz
przerw kodeksowych, pracownik
ma prawo do przerw dodatkowych.
Dotyczy to sytuacji podyktowanych
albo szczególnymi właściwościami
organizmu pracowników (pracownicy niepełnosprawni i młodociani) lub
ochroną rodzicielstwa (pracownice
karmiące dziecko piersią), albo też
warunkami pracy (pracownicy wykonujący pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, pracę monotonną
lub obsługujący komputery).

Pracodawca zatrudnia pracownika
niepełnosprawnego w wymiarze
3/4 etatu. Jego dobowy wymiar
czasu pracy wynosi sześć godzin.
Pracownikowi niepełnosprawnemu
przysługuje dodatkowa przerwa na
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek wynosząca 15 minut. Prawo
do niej nabywa się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i jedynie w tym
zakresie orzeczenie to ma istotne znaczenie. Nie jest natomiast ważne, jaki
stopień orzeczono wobec pracownika (znaczny, umiarkowany, lekki). W
każdym bowiem z tych przypadków
pracownik będzie uprawniony do
dodatkowej 15-minutowej przerwy.
W związku z tym, że w omawianym
przykładzie dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi sześć
godzin, jest on również uprawniony
do przerwy na podstawie kodeksu
pracy, która musi trwać co najmniej
15 minut w dowolnie wyznaczonych
godzinach jego pracy.

Podstawę prawną uprawnień związanych z korzystaniem z dodatkowych
przerw stanowią nie tylko przepisy
kodeksu pracy, ale także regulacje
odrębnych aktów prawnych. Niezależnie jednak od tego, jakie jest źródło
tego uprawnienia, pracodawca ma
obowiązek wyznaczyć dodatkowe
przerwy, jeżeli pracownik spełnia warunki uprawniające do ich nabycia.
Przerwy te są wliczane do czasu pracy
i za ich czas pracownicy zachowują
prawo do wynagrodzenia. Oznacza
to, że w zakresie rozliczania czasu
pracy i jego ewidencjonowania pracodawca powinien traktować czas

Przerwa regulaminowa
Innym uprawnieniem jest przerwa
wynikająca z przepisów zakładowych.

Pracodawca może bowiem skorzystać z możliwości wprowadzenia
dłuższej przerwy na spożycie posiłku przez pracownika lub załatwienie
spraw osobistych. Przerwa taka,
ustalana w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, nie jest wliczana do
czasu pracy.
Powyższa przerwa ma charakter
fakultatywny i powinna być określona w regulacjach układowych lub
regulaminowych obowiązujących
u pracodawców. W przypadku gdy
pracodawca nie jest objęty układem
zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku wydawania regulaminu pracy
(zatrudnia mniej niż 20 pracowników), może przerwę tę wprowadzić
w umowach o pracę zawartych
z pracownikami.
Należy podkreślić, że nie ma przeszkód, by przerwy niewliczane do
czasu pracy były łączone z 15-minutową przerwą płatną. Pracodawca
może ustalić bowiem, że pracownik
będzie korzystał z obu połączonych
przerw w jednym czasie. Mogą być
także przewidziane one odrębnie
w różnych godzinach pracy, np.
15-minutowa w godzinach przedpołudniowych, a dłuższa przerwa
w porze obiadowej.
Marek Rączka

PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
P

raca w niedziele i święta stanowi odstępstwo
od zasady odpoczynku
pracownika w dni wolne
od pracy. Jednym z przywilejów pracowniczych jest
bowiem zwolnienie z wykonywania pracy w niedziele
i dni świąteczne. Uprawnienie to wynika z kodeksu
pracy, który wskazane dni
uznaje za ustawowo wolne
od pracy. Co do zasady
więc pracownik powinien
w tym czasie odpoczywać.
Zasada odpoczynku w niedziele i święta doznaje jednak pewnych wyjątków.
Praca w niedziele i święta jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach,
a pracodawca musi ją odpowiednio
zrekompensować.
Dni świąteczne
Poza niedzielami kodeks pracy nie
określa, o jakie święta chodzi. W tym
zakresie odsyła on do przepisów
odrębnych, natomiast co do uznania
niedzieli za dzień wolny od pracy
– powtarza ich regulacje. W istocie
więc kodeks pracy nie wprowadza
innych dni wolnych od pracy niż wymienione w stosownych regulacjach
pozakodeksowych.
Dopuszczalna praca w niedziele
i święta
Praca w niedziele i święta jest reglamentowana. Kodeks pracy dopuszcza bowiem pracę w te dni tylko
w wymienionych enumeratywnie
sytuacjach. Chodzi tu o prace wykonywane w określonych systemach
czasu pracy oraz o prace, których
szczególny charakter wymusza wykonywanie ich w dni świąteczne.

Katalog prac dopuszczalnych w niedzielę i święta ma charakter zamknięty. Oznacza to, że nie można rozszerzyć go w zakładowych przepisach
płacowych lub w umowie o pracę.
Przy stosowaniu pracy w dni świąteczne należy także pamiętać, że
pracą w niedzielę i święto jest praca
wykonywana między godziną 6
w tym dniu a godziną 6 w następnym
dniu, chyba że w przepisach zakładowych lub umownych ustalono inną
godzinę.
Rekompensata
Za pracę świadczoną przez pracownika w niedziele i święta (z wyjątkiem
pracy wykonywanej w tzw. systemie
weekendowym) pracodawca jest
obowiązany zapewnić pracownikowi
inny dzień wolny od pracy:
• w zamian za pracę w niedzielę –
w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po
takiej niedzieli, a jeżeli nie jest możliwe
wykorzystanie w tym terminie dnia
wolnego od pracy, pracownikowi
przysługuje dzień wolny od pracy
do końca okresu rozliczeniowego,
a w razie braku i tej możliwości – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za każdą godzinę pracy
w niedzielę,
• w zamian za pracę w święto –
w ciągu okresu rozliczeniowego,
a jeżeli nie jest to możliwe, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc.
za każdą godzinę pracy w święto.
Pracownik pracujący w niedziele
powinien korzystać co najmniej raz
na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od
pracy. Nie dotyczy to jednak pracownika zatrudnionego w systemie

czasu pracy, w którym praca świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (system pracy
weekendowej).
Święta w innych wyznaniach
Odrębną kategorię stanowią dni
świąteczne występujące w innych
wyznaniach religijnych. W określonych sytuacjach pracownicy różnych
wyznań mają bowiem prawo do dni
wolnych z racji świąt obchodzonych
w ich religii.
Problematykę tę regulują odrębne
przepisy, które gwarantują wszystkim,
niezależnie od wyznania, uczestnictwo w czynnościach i obrzędach
religijnych oraz możność wypełniania
obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych, zgodnie z zasadami swojego wyznania. Konkretyzacja
tych gwarancji przejawia się w prawie
do dni wolnych z tytułu świąt obchodzonych w innych wyznaniach.

Zwolnienie od pracy w celu obchodzenia innych świąt niż katolickie
może być udzielone pracownikowi
pod określonymi warunkami. Najważniejszym z nich jest odpracowanie
czasu zwolnienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę
w dni ustawowo wolne od pracy lub
pracę w godzinach nadliczbowych.
Prośbę o udzielenie zwolnienia od
pracy pracownik innego wyznania
powinien zgłosić pracodawcy co
najmniej 7 dni przed dniem tego
zwolnienia. Natomiast pracodawca
zawiadamia pracownika o warunkach
odpracowania zwolnienia nie później
niż 3 dni przed dniem zwolnienia.
O

Ł
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Dni wolne w celu obchodzenia
innych świąt niż katolickie mogą
być udzielone pracownikowi pod
warunkiem, że odpracuje on czas
zwolnienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni
ustawowo wolne od pracy lub pracę
w godzinach nadliczbowych.
Marek Rączka
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UWAGA !
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim
informuje, że w dniu 19 kwietnia 2008 r. (sobota) w ramach akcji
„Dzień Otwarty” w godz. 10.00 – 14.00 pracownicy urzędu pełnić
będą dyżur.

Osoby należące do Kościołów i innych związków wyznaniowych,
których święta religijne nie są dniami
ustawowo wolnymi od pracy, mogą
na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do
obchodzenia tych świąt, zgodnie
z wymogami wyznawanej przez
siebie religii.
Obowiązek odpracowania
Pracownik innego wyznania korzysta
z dni ustawowo wolnych od pracy
przyjętych dla ogółu pracowników,
w tym także związanych z obchodzeniem świąt katolickich. Dodatkowo jednak może ubiegać się o czas
wolny z tytułu świąt wynikających
z przynależności do innego Kościoła
lub związku wyznaniowego.

G

Zasada powyższa nie dotyczy świąt
religijnych przypadających w określonym dniu każdego tygodnia.
Jednakże w celu obchodzenia tych
świąt pracownik może zwrócić się do
pracodawcy o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Podatnicy będą mogli:

S

•

złożyć/pobrać formularze podatkowe,

•

uzyskać informacje w zakresie:
- zasad rozliczania rocznego podatku dochodowego,
- zasad rozliczania dochodów uzyskanych zagranicą,

•

złożyć inne dokumenty (deklaracje, podania wnioski itp.).
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Serdeczne podziękowania
dla pana Cezarego Ruska za opiekę
w czasie choroby żony Teresy Skoroszewskiej.
				
				

mąż
Bronisław Skoroszewski

I

Nie ma równych i równiejszych

Duchowe witaminy

fot. D. Panasiuk

W

ięcej praw dla pracowników oznacza więcej szans na wywalczenie godziwego
odszkodowania w przypadku niesłusznego
zwolnienia z pracy.

W projekcie uszczegółowiono
zapisy dotyczące dyskryminacji i molestowania seksualnego,
określając precyzyjnie, kiedy
dochodzi do dyskryminowania
bądź molestowania pracownika.
Nowym rozwiązaniem są regulacje prawne wprowadzające zakaz jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji wobec pracownika,
który jest molestowany lub który
przeciwstawia się tym praktykom.
Osoby takie będą objęte ochroną.
Podobną ochronę otrzymają również pracownicy przeciwstawiający
się naruszeniom zasady równego
traktowania w zatrudnieniu i pracownicy udzielający pomocy
innym osobom, wobec których
naruszane są te zasady.

W projekcie nowelizacji określono,
że pracodawca będzie zobowiązany
do zagwarantowania pracownicy
powracającej z urlopu macierzyńskiego podjęcia pracy na dotychczasowym bądź równorzędnym
stanowisku. Zagwarantowano również, że osoby te będą otrzymywać
wynagrodzenie równorzędne do
tego, jakie otrzymywałyby, gdyby
z tego urlopu nie skorzystały.
Proponowane przepisy nakładają na
pracodawcę obowiązek udzielenia
pracownikowi równoważnego czasu wolnego w przypadku, gdy nie
został mu zagwarantowany w danej
dobie 11-godzinny nieprzerwany
odpoczynek. Okres rozliczeniowy
czasu pracy będzie przedłużony
powyżej 6 miesięcy, jednak maksymalnie do 12 miesięcy. Takie
rozwiązanie będzie możliwe po zawarciu przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi
lub przedstawicielami pracowników bądź też na podstawie układu
zbiorowego pracy. Dyżur pełniony

w miejscu pracy, nawet jeśli podczas
niego pracownik nie będzie wykonywać pracy, zostanie wliczony do
czasu pracy. Zgodnie z tą propozycją, do czasu pracy będzie wliczany
nie tylko czas wykonywania pracy,
ale również sama gotowość do jej
wykonania.
Projekt zakłada ponadto rozszerzenie odpowiedzialności pracodawcy
za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie pracy. Zostanie
on upoważniony m.in. do tego,
aby wraz z pracownikami ustalić
wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Ponadto będzie wyznaczać
osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy czy też za
ewakuację pracowników. Na zakres
odpowiedzialności pracodawcy nie
będą wpływać obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby
bezpieczeństwa i higieny pracy
specjalistom spoza zakładu.
dar

Nasielsk z oddali

Zuchwałe rzemiosło

Po dłuższej przerwie Wasz felietonista wraca na łamy nasielskiego dwutygodnika. Aż wstyd
się przyznać, że ostatni mój tekst
ukazał się w ubiegłym roku, jeszcze przed wyborami do Sejmu
Potem długo, długo – nic… i oto
syn marnotrawny kaja się przed
swoimi czytelnikami.

Ci, którzy pilnie czytali moje
elaboraty (kilka osób się nawet
do tego dobrowolnie przyznało), zauważyli, że tematyka ich
była różnorodna. Często problemy lokalne przeplatały się
ze sprawami ogólnokrajowymi.
Wybrałem sobie taką właśnie
formę felietonu, ponieważ uznałem, że pozwoli mi ona najłatwiej
trafić do nasielskiego czytelnika.
Szczegółowo wypowiadałem się
na ten temat w pierwszym tekście
z cyklu „Nasielsk z oddali” zatytułowanym „Będą felietony”. W
skrótowej formie można by ująć
to w trzech słowach: nauka, zabawa, krytyka.
Czy to się zawsze udawało? Zanim spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, to aby nie zanudzić
czytelnika zbyt długimi, teore-

Cuda, cudeńka

Czasem można usłyszeć, jak clowni cyrkowi, stojąc przed namiotem,
wykrzykują: „ludzie, ludzie, cuda w tej budzie”. W ten sposób zaproszeni
mają stać się świadkami czegoś niezwykłego. Wielu jest poszukiwaczy
cudów – i nie tylko w cyrku. Wszyscy chcemy oglądać niezwykłe rzeczy
czy zdarzenia na własne oczy, bo przecież trudno uwierzyć, gdy nie ma
możliwości dotknięcia, zobaczenia czy osobistego spotkania. A więc
– otwórzmy się na cuda! Ale co zrobić, żeby nie paść ofiarą oszustów
albo nie wygłupić się i nie uznać za cudowne rzeczy czy zdarzeń, które
są niewiele warte?

Objęcie ochroną osób molestowanych zakłada zmieniony
projekt ustawy Kodeks pracy,
przygotowany przez ministra
pracy i polityki społecznej. Dokument został już przyjęty przez
rząd.
Jak poinformował resort pracy, zmiany zaproponowane
w projekcie dotyczą przede
wszystkim: równego tratowania
wszystkich pracowników, bez
względu na płeć i pochodzenie
rasowe, czasu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponowana nowelizacja dostosowuje
polskie przepisy do prawodawstwa
unijnego.
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tycznymi rozważaniami, podam
kilka faktów, które pozwolą mu
lepiej zrozumieć poruszane tu
problemy.
Pokazałem kiedyś swojemu znajomemu z Warszawy przygotowany już do wysłania tekst
jednego z felietonów, w którym
pokpiwałem sobie dość mocno
z pana Romana Giertycha – nieodżałowanej pamięci ministra
edukacji. Ów znajomy przeczytał
i zapytał: „Czy ci to w Nasielsku
wydrukują?”.
Powiedział em, że wydrukuj ą
z pewnością, bo jeszcze nigdy
redakcja nie odrzuciła mojego
felietonu (a w kilku z nich dość
ostro krytykowałem również innych przedstawicieli ówczesnego
rządu i niektóre jego decyzje).

I tu mała dygresja – ja osobiście
jestem „wolnym strzelcem” i ze
strony groźnego ministra, który
był przecież jeszcze dodatkowo
wicepremierem rządu, nic złego
nie mogło mnie spotkać. Jednak
osoby, które zatwierdzają te artykuły do druku i odpowiadają

za wydawanie gazety, mogły się
czuć zagrożone.
Okazało się, że są ludzie w Nasielsku, którzy wiedzą, co znaczy wolność słowa – i nie boją
się podjąć zgodnych z prawem
decyzji.
Zawsze się jako felietonista upominam, że powinienem krytykować, a nie chwalić, i dlatego
dodam jeszcze jedno stwierdzenie: są również w Nasielsku tacy,
którzy uważali (teraz już pewno
zmienili zdanie), że przyjazd tutaj
pana Romana Giertycha mógłby
nobilitować miasto. Pisałem już
kiedyś o tej sprawie, a że nie mam
skłonności sadystycznych, nie
będę do niej wracał. Tylko małe
wyjaśnienie dla tych, którzy rzadko bywają w Nasielsku – wszystko
zakończyło się happy endem,
Pan Bóg uchronił mieszkańców
miasta przed tą wizytą, która
byłaby czarną plamą w bardzo
długiej jego historii.
Teraz mogę wrócić do problemu – czy się udało w moich
felietonach jednocześnie uczyć,
bawić i krytykować? Najlepiej,

Nie tak dawno miałem okazję przysłuchiwać się rozmowie dwóch nieznanych mi osób. Był to raczej monolog: jedna z nich mówiła, druga słuchała
i przytakiwała. Ów gawędziarz zapewniał, że w jego życiu działo się wiele
rzeczy, które są po ludzku niemożliwe, kontaktował się z wieloma świętymi
(jakby zapomniał, że to coś normalnego o nazwie „tajemnica świętych
obcowania”). Aby uwiarygodnić swoją wypowiedź, mówił, że ma wiele
materiałów, nagrań wideo, które pokazują, że te spotkania były bardzo
ważne. Dziwna rzecz, nikt nie chciał wierzyć w jego sensacje. Próbował
swoimi rewelacjami zainteresować jeden z kanałów telewizyjnych, ale
bezskutecznie. Tak jak w znanym powiedzeniu: „Dziad przemówił do
obrazu, obraz do niego ani razu”. Dlaczego więc niektóre objawienia,
cudowne wizerunki, źródełka są za cudowne uznane, a wieloma „objawieniami” nikt się nie interesuje? Dlatego, że Kościół bardzo ostrożnie
podchodzi do cudów. Przygląda się nie ich „cudowności”, ale temu, jakie
przekazują treści.
Wiele zjawisk wydaje się niewytłumaczalnych. Mówimy, że można w nie
wierzyć bądź nie. Ale one nie są konieczne do zbawienia! Są nam potrzebne te prawdziwe cuda, których jako wierzący wiele razy doświadczaliśmy
w życiu: sakrament pokuty i Eucharystia. Największe cuda każdego dnia
dokonują się na ołtarzach i w konfesjonałach całego świata. Chociaż zdarzali się i tacy, którzy w te cuda powątpiewali. Jaki był efekt owych wątpliwości? Na przykład we włoskim Lanciano Hostia w dłoniach wątpiącego
kapłana, przemieniła się w okrągły fragment ludzkiego ciała, a wino w krew.
Każdy z ogłoszonych w 2007 roku siedmiu cudów świata (Tadż Mahal,
Machu Picchu, Wielki Mur Chiński, Chichen Itza, pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Koloseum, Petra) nawet nie jest bladym odbiciem
tego, co można o cudzie powiedzieć na podstawie Mszy Świętej – choć
podziwianie piękna to bardzo dobry sposób na przygotowanie serca do
prawdziwego kontaktu z Bogiem – Dawcą talentów.
Jezus Chrystus w czasie swojego ziemskiego życia dokonał wielu cudów.
Wśród nich były uzdrowienia, rozmnożenie chleba i ryb, egzorcyzmy,
wskrzeszenia umarłych, zamiana wody w wino, zmartwychwstanie. Te cuda
miały prowadzić ludzi do prawdziwej wiary i ukazywać królestwo Boże, a nie
tani poklask czy próżną chwałę.
Jezus przekazał swym uczniom zdolność dokonywania cudów. Lecz tym,
który sprawia cuda, jest zawsze Bóg, nigdy zaś człowiek czy Kościół. Dlatego
jeśli patrzę na dokonywane za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II
cuda – a jak się okazuje, nie jest ich wcale tak mało – towarzyszy mi wtedy
świadomość, że to działa sam Bóg. Podobnie jak nie zbawiają nas „cudowne
medaliki”, „cudowne książeczki”, „cudowne wody” czy wreszcie „cudowne
miejsca”. To wszystko jest potrzebne po to, żeby nas prowadziło do Boga,
a nie żeby stawało się obiektem bałwochwalczej czci czy sprawiało, że czujemy się kimś lepszym od innych.
Nie zawsze rzeczywistość dnia codziennego wydaje się nam zrozumiała. Ale
też nie zawsze potrafimy obudzić w sobie świeżość spojrzenia, aby zamiast
tandetnych cudeniek zobaczyć prawdziwe cuda. A takim cudem nowego
życia są niewątpliwie nowe narodziny dziecka, które giną gdzieś w natłoku
różnych sensacji. Prawdziwym cudem są spotkania, powroty, pełne miłości
spojrzenie, ciepło emanujące z kochającej się rodziny, wzajemne przebaczenie, uznanie swojej winy, nieoczekiwane „dotknięcie palcem Bożym” –
kiedy uświadomimy sobie, skąd pochodzi dobro, piękno i miłość… A więc
otwartych oczu na cuda!
Ks. Leszek Smoliński
aby ocenili to sami czytelnicy.
Moim zdaniem to się absolutnie nie udało. Udawało się tylko
najznakomitszym klasykom felietonistyki, takim jak Tadeusz
Boy-Żeleński, Antoni Słonimski,
Stefan Kisielewski. Znakomite
felietony możemy jeszcze teraz
znaleźć w „Polityce” i „Tygodniku
Powszechnym”.
Wasz felietonista jeszcze cały
czas się uczy uprawiać tę najtrudniejszą formę wypowiedzi
dziennikarskiej. Jednej zasadzie
jest wierny – w każdym swoim
tekście, który udaje felieton,

próbuje coś złego ukazać, bo
tak rozumie przewrotne słowa
największego w literaturze polskiej autora utworów satyrycznych, jakim był ks. biskup Ignacy
Krasicki:
„Na co pisać satyry? Choć się złe
zbyt wzniosło,
przestańmy. Świat naprawiać –
zuchwałe rzemiosło”.
PS Szanowni czytelnicy z pewnością zauważyli, że tytuł felietonu
zaczerpnąłem z tego cytatu.
Antoni z Ursusa
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Ciotka Klotka odwiedziła Nasielsk
19 marca br. gość specjalny odwiedził nasze miasto. Ewa Chotomska,

znana przed laty z programu „Tik–
Tak” jako Ciotka Klotka, przybyła

na spotkanie z dziećmi w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku
oraz w Szkole Podstawowej w Dębinkach. Założycielka legendarnego
zespołu „Fasolki” przygotowała dla
najmłodszych zagadki i konkursy.
Opowiadała o sobie, o programach
telewizyjnych, których jest autorką,
m.in. „Budzik’ i „Jedyneczka”, oraz
o swojej najnowszej książce „Pamiętnik Felka Parerasa”. Na zakończenie autorka podpisywała książki
i rozdawała cukierki. Z pewnością
spotkanie pełne wspaniałej zabawy
pozostanie na długo w pamięci
małych czytelników. A co najważniejsze, dzieci będą chętniej sięgały
po książki autora, którego bezpośrednio poznały.
W najbliższym czasie nasielska
biblioteka planuje kolejne spotkania ze znanymi postaciami. A już
w maju zaprasza na coroczną akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”. Jak
zwykle w ramach programu przygotowano wiele atrakcji.
KaZ.
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Regulamin konkursu
na LOGO Nasielskiej Fundacji
Wspierania i Rozwoju Edukacji
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji.
Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować do:
Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji,
05–190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21.
II. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementów identyfikacji wizualnej (hasła
i znaku graficznego) związanych z szeroko rozumianą pomocą, wspieraniem i rozwojem
edukacji, które będzie podstawą do opracowania logo fundacji.
2. Logo ma działać jako wyróżnik, musi być oryginalne, niepowtarzalne i jednoznaczne.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Nasielsk. Prace są realizowane
oraz zgłaszane do konkursu zespołowo (klasa).
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
a) eliminacje szkolne – komisje w poszczególnych szkołach ocenią wstępnie złożone
propozycje i wybiorą spośród nich do 5 najlepszych, które zostaną zakwalifikowane
do drugiego etapu;
b) drugi etap przeprowadzony zostanie na szczeblu gminnym, w którym komisja
konkursowa powołana przez Prezesa Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
wyłoni najlepsze prace.
3. Zespół (klasa) może zgłosić do pierwszego etapu jedną pracę, która wykonana
będzie na karcie formatu A4. Ponadto każda praca powinna na odwrocie zawierać
dane: klasa, szkoła oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wyłonione z I etapu należy nadesłać do dnia 30.04.2008r.
na adres Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji, 05-190 Nasielsk,
ul. Kościuszki 21 – z dopiskiem LOGO.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.
3. Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji oceni złożone prace i dokona wyboru najlepszych propozycji do
dnia 09.05.2008 r.
V. Nagrody
1.Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
I nagroda – pobyt całej klasy w Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie
połączony z różnymi atrakcjami;
II nagroda – bilety do kina dla klasy na dowolny film;
III nagroda – rajd rowerowy połączony z pieczeniem kiełbasek.
Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się do przeniesienia na Nasielską Fundację
Wspierania i Rozwoju Edukacji praw autorskich do opracowanych przez siebie znaków
graficznych oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

E
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Mieszkańcy apelują

Potrzebna pomoc
Figurka przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Kolejowej sypie się i powoli zamienia
w ruinę. Zniszczeń nie spowodowała zawierucha wojenna, ani chuligani. Figurka
nie uległa też uszkodzeniu przez samochód. Wystarczyły 4 lata, żeby piękny, odnowiony, obiekt sakralny zamienił się w obraz nędzy i rozpaczy. Trudno ocenić,
co jest powodem obecnego stanu budowli. Wszystko wskazuje na to, że podczas
jej remontu popełniono zwykłe błędy murarskie albo użyto nieodpowiednich
materiałów. Nieważne. Teraz najpilniejszą sprawą jest uratowanie obiektu. Potrzebna jest natychmiastowa ingerencja konserwatorów, żeby uchronić figurkę
przed całkowitym zniszczeniem.
dar

2004 r.

2008 r.

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Powitanie wiosny
Morena, Marzanik,
Śmierć, Śmierztecka,
Śmiertka, Śmiercicha –
to określenia, jakie nadawano kukle Marzanny.
Stanowiła uosobienie
zimy i śmierci. Wyprowadzenie jej poza granice wsi i utopienie lub
spalenie było konieczne,
aby przywołać wiosnę.
Właśnie ten starodawny
rytuał wybrali uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pieścirogach,
by pożegnać zimę. Na
początku wszyscy brali udział we wspólnym
przygotowaniu kukły.
Potem, aby tradycji stało
się zadość, nastąpiło jej
spalenie.

Mimo że już od 20 marca w kalendarzu mamy
wiosnę, Święta Wielkanocne były
zupełnie zimowe. Ale doczekaliśmy
O

G

Ł

się. W końcu wyszło słońce. Magiczne przywołanie wiosny przez
uczestników WTZ w Pieścirogach
O

S

Z

przyniosło oczekiwany skutek. Liczymy na Was w przyszłym roku!
KaZ.
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EURO 2012 w lesie
N

ic się nie dzieje. Dróg
nie przybywa, nowoczesnych obiektów sportowych jak nie było, tak
nie ma. Służbowe lancie
wożą przedstawicieli kolejnych ekip rządzących
z jednego miejsca Polski
na drugie. Przemieszczają
się w tak szybkim tempie, że nawet do końca
dobrze sami nie wiedzą
po co. Wszyscy szukają
rozglądają się, myślą,
tworzą koncepcje, dyskutują przed kamerami,
chwalą się osiągnięciami – jakimi? Ano właśnie
jakimi – pytają kibice,
najbardziej zainteresowani największą europejską
imprezą sportową.
Europa już się niepokoi „polskim
tempem przygotowań” do EURO
2012. Prasa zachodnia się śmieje
z nas, a rządy niektórych krajów już
się cieszą, że jeszcze mają szansę na
organizację mistrzostw u siebie.
W Polsce, zamiast obiektów sportowych i niezbędnej infrastruktury, przybywa papierów – planów,
sprawozdań i innych śmieci, które
najczęściej trafiają do kosza.
Ciekawą propagandę sukcesu przynosi ostatni raport z realizacji przedsięwzięć EURO 2012, przedłożone
przez ministra sportu i turystyki.
Z dokumentem zapoznała się Rada
Ministrów.
Sprawozdanie zaczyna się od chlubnej historii oraz krótkiego opisu
rodzimego zapału: „W kwietniu

2007 r. Polska i Ukraina otrzymały
prawo przeprowadzenia finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej EURO 2012. W październiku
2007 r. do organizacji mistrzostw
wyznaczono spółkę PL 2012. Do jej
zadań należy koordynacja i nadzór
przedsięwzięć Euro 2012, takich
jak: budowa stadionów i centrów
pobytowych, bezpieczeństwo, opieka medyczna, telekomunikacja,
transport lotniczy i drogowy oraz
promocja. Prezesem spółki PL 2012
został Marcin Herra, a wiceprezesami
– Rafał Kapler i Andrzej Bogucki”.

W lutym 2008 r. powołano Komitet Organizacyjny Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
W jego skład weszli m.in.: premier,
wicepremierzy, minister sportu
i turystyki, minister infrastruktury,
prezydenci miast – organizatorów
igrzysk, oraz przewodniczący klubów parlamentarnych. Do zadań
komitetu należy m.in. opracowanie
harmonogramu przygotowań do
Euro 2012, opiniowanie propozycji przedsięwzięć dotyczących
mistrzostw oraz współdziałanie ze
stroną ukraińską.

W raporcie zaprezentowano strukturę organizacyjną spółki oraz przedstawiono plan działań krótko- i długoterminowych, zgodnych z harmonogramem UEFA.

Niestety, w sprawozdaniu rządowym niewiele się mówi o konkretnej pracy, która najbardziej
interesuje Polaków. – Rozpoczęły się
m.in. inwestycje dotyczące budowy
Stadionu Narodowego w Warszawie. Dokonano wyboru projektanta
stadionu oraz zdecydowano, że
budowa rozpocznie się w niecce
Stadionu X-lecia w Warszawie. Również pozostałe miasta, w których
będą odbywać się rozgrywki piłkarskie, prowadzą prace nad budową
lub modernizacją stadionów, tak
aby obiekty te spełniały standardy
UEFA, np. dotyczące liczby miejsc
przeznaczonych dla kibiców.

Raport zawiera również listę zadań
dotyczących określenia kierunków
zmian w prawie, ułatwiających realizację przedsięwzięć EURO 2012.
Przyjęta we wrześniu 2007 r. ustawa
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 umożliwia utworzenie przez Skarb Państwa spółek
prawa handlowego, które będą
realizować zadania dotyczące projektowania, modernizacji i remontów stadionów i innych obiektów
niezbędnych dla przeprowadzenia
rozgrywek piłkarskich. Jednym
z najważniejszych postanowień tej
ustawy są zapisy konkretnych ułatwień i uproszczeń obowiązujących
procedur, zwłaszcza administracyjnych, w tym zapis o natychmiastowej wykonalności wszelkich decyzji
administracyjnych dotyczących
przedsięwzięć EURO.

Przedszkolaki
remontowały
Z

a sprawą Nasielskiej
Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji w Przedszkolu Samorządowym powstało pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe.
Remont kosztował około 4,5
tysiąca złotych i trwał od 14
lutego do 18 marca.
Do tej pory w przedszkolu nie było
żadnego pomieszczenia, w którym
możnaby na przykład uiścić opłatę
za pobyt pociechy w placówce. Niejednokrotnie trzeba było płacić na
korytarzu – mówi Maciej Suwiński,
prezes Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji oraz tata jednego
z przedszkolaków.

Aby pomieszczenie powstało
potrzebny był kapitalny remont.
Zainstalowano pł yty gipsowe,
wymieniono okno, położono
w ykładzinę, wstawiono nowe
meble i wykonano instalację
elektryczną. Przy okazji, w jednym z pomieszczeń wymieniono
też drzwi balkonowe. W remoncie
brały udział także dzieci, które
malował y ściany nowego pomieszczenia.
Sponsorami przedsięwzięcia byli:
Krystyna Sobczyńska z firmy „TANI-DOM”, Adam Grabarek z firmy
„AG INSTALACJE G.K” oraz Grzegorz Zawadzki z firmy „GRAF”.
km

fot. M. Stamirowski

W przypadku budowy centrów
pobytowo-treningowych, zespół
przy ministrze sportu i turystyki wyłonił 99 lokalizacji, spełniających
lub deklarujących spełnienie norm
wymaganych przez UEFA. Bazy
pobytowe i treningowe (budowane
lub modernizowane) mają być gotowe do użytkowania na początku
2010 roku.

Raport wspomina w dwóch zdaniach
o bezpieczeństwie. – (…) powołany
został specjalny zespół przy MSWiA,
koordynujący działania służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas Euro 2012. Zespół
ds. bezpieczeństwa utrzymuje stały
kontakt ze stroną ukraińską.
I , poza obiektami sportowymi, kolejna wstydliwa sprawa – transport,
drogi i hotele. Autorzy znów piszą
o pobożnych życzeniach: Jeśli chodzi o rozwój transportu lotniczego,
zaplanowano inwestycje dotyczące
rozbudowy i modernizacji 6 lotnisk.
Są to: Warszawa, Gdańsk, Poznań,
Wrocław, Katowice i Kraków. Ministerstwo Infrastruktury rozważa także
budowę nowego lotniska w Modlinie. Ponadto planowana jest budowa
i modernizacja połączeń drogowych
i kolejowych łączących miasta, gdzie
będą rozgrywane mecze piłkarskie.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej będą
dofinansowywane ze środków unij-

nych. Podobnym wsparciem będą
objęte inwestycje drogowe oraz
kolejowe. W przypadku bazy hotelowej, stan obiektów noclegowych
w 4 miastach (Warszawie, Poznaniu,
Wrocławiu i Gdańsku) oceniany jest
jako dobry. Budowę nowych hoteli
planują także międzynarodowe sieci
hotelarskie.
W sprawozdaniu zawarte zostały
ponadto działania podejmowane
przez poszczególne miasta – organizatorów mistrzostw. W Polsce będzie
to Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Miastami rezerwowymi zostały
natomiast Krakowów i Chorzów.
Papier wszystko przyjmie. Można
pisać na nim, co się chce. Kibice wolą
jednak widzieć maszyny budowlane
i ruch na budowach zamiast pisanych piórem zapewnień urzędników – „ jest dobrze, zdążymy”.
Wypada jedynie mieć nadzieję, że
się uda!
dar

„112 w trudnej sprawie
– nie używaj przy zabawie”
T

o hasło towarzyszy kolejnej edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Główną
Straży Pożarnej. Jego celem jest rozpropagowanie europejskiego numeru
alarmowego 112. Eliminacje
gminne konkursu
przeprowadziła Miejsko-Gminno Biblioteka Publiczna w Nasielsku wraz z Zespołem
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli. W tym
roku w przedsięwzięcie włączyli się
również uczestnicy
Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Starych
Pieścirogach.
Wręczenie nagród
nastąpiło 2 kwietnia br. w nasielskiej
bibliotece. Na spotkanie z laureatami
przybyli m. in. przedstawiciele władz
lokalnych: Maria Kowalska – Sekretarz
Nasielska, Dariusz Leszczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej, Ireneusz
Górecki – Prezes Banku Spółdzielczego w Nasielsku oraz przedstawiciele
Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej Nowym Dworze
Maz. z Komendantem Andrzejem
Hiszpańskim na czele. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Bernarda D. Muchę w składzie: Zbigniew Zarański – Przewodniczący,
Barbara Sakowska – Sekretarz oraz
członkowie: Stanisław R. Tyc i Jolanta

Lista laureatów:
I GRUPA (6-8 lat)
I miejsce – Kamil Żołnierzak SP w
Popowie Borowym
II miejsce – Martyna Szymańska SP
w Popowie Borowym
III miejsce – Julia Janecka S P w Popowie Borowym
II GRUPA (9-12 lat)
I miejsce – Izabela Kos SP
w Nasielsku
II miejsce – Karolina Sawicka SP w Nasielsku
III miejsce – Kinga Reszczyńska SP w Popowie
Borowym
III miejsce – Anna Dobroć S P w Nasielsu

III GRUPA (13-16 lat)
I miejsce – Aleksandra
Wrońska Gimnazjum w
fot. M. Stamirowski Nasielsku
Sobiecka, dokonała oceny prac i przy- II miejsce – Katarzyna Konieczna
znała nagrody. Nagrody ufundowali: Gimnazjum w Nasielsku
Burmistrz Nasielska, Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, IV GRUPA (powyżej 16 lat) WarszSklep Guliwer oraz nasielska biblioteka. taty Terapii Zajęciowej w Starych
Laureaci wezmą udział w eliminacjach Pieścirogach
powiatowych konkursu „112 w trudnej I miejsce – Beata Walasiewicz
sprawie…” w Komendzie Powiatowej II miejsce – Beata Jasińska
PSP w Nowym Dworze Maz.
III miejsce – Anna Kantorowska
KaZ
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Rosja niezdecydowana?
„Zielone światełko” dla
naszego eksportu jest coraz zieleńsze. W Brukseli
zostało wreszcie podpisane porozumienie w sprawie warunków dostaw
produktów roślinnych pochodzących z Unii Europejskiej eksportowanych
do Federacji Rosyjskiej.
Jego sygnatariuszami byli
przedstawiciele Komisji
Europejskiej i Federalnej
Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego
Federacji Rosyjskiej.
W styczniu, w Berlinie, zostało podpisane porozumienie między Markiem
Sawickim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Polski,
a Aleksiejem Gordiejewem, ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej,
dotyczące eksportu produktów roślinnych z Polski
do Federacji Rosyjskiej.
Na mocy tego porozumienia Rosja wznowiła
uznawanie certyfikatów
fitosanitarnych wystawianych przez polskie służby, ale tylko w odniesieniu do produktów
roślinnych na cele przemysłowe
i paszowe. Porozumienie to było

konsekwencją bezpośrednich rozmów obu ministrów, które zostały
przeprowadzone 12 grudnia ubiegłego roku w Moskwie.
Zawarte w Brukseli porozumienie
dotyczy zawartości pestycydów
oraz pozostałości azotanów i azotynów w produktach pochodzenia roślinnego eksportowanych
z UE na rynek rosyjski. Ze strony
UE porozumienie podpisała Paula
Testori-Coggi, zastępca Dyrektora
Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony
Konsumentów Komisji Europejskiej. Ze strony Federacji Rosyjskiej

porozumienie podpisał Siergiej A.
Dankvert, Szef Federalnej Służby
Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego FR. Porozumienie to

stanowi podstawę do wznowienia
uznawania polskich certyfikatów
fitosanitarnych w eksporcie do
Federacji Rosyjskiej produktów
pochodzenia roślinnego przeznaczonych na cele spożywcze.
Dwustronne rozmowy polsko-rosyjskie w sprawie szczegółów
wznowienia uznawania ww. certyfikatów planowane są na kwiecień
br.
Jednocześnie Federalna Służba
Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowała o zniesieniu ograniczeń w imporcie z Polski
drobiu i produktów drobiowych
( za w yjątkiem
wo j e wó d z t wa
mazowieckiego), wprowadzonych w związku
z wystąpieniem w grudniu
ubiegłego roku
og ni sk p tasiej
grypy. Oznacza
to, że eksport
mięsa drobiowefot. D. Panasiuk go do Federacji
Rosyjskiej może być wznowiony
z zakładów drobiowych zatwierdzonych do eksportu na rynek FR.
WA

Rząd chce uzdrowić świnie
Przebadane zostaną wszystkie stada
świń, czyli ponad 18 milionów zwierząt. Badania pozwolą określić, które
stada są wolne od choroby Aujeszky’ego. W przypadku wykrycia
przynajmniej jednego zakażonego
zwierzęcia w stadzie powiatowy
lekarz weterynarii będzie zobowiązany wydać zakazy dotyczące
m.in. przemieszczania się zwierząt,
wystawiania świadectw zdrowia,
używania knurów do krycia naturalnego. Jednocześnie będzie musiał wydać nakazy dotyczące m.in.:
przeprowadzenia szczepień w stadzie, dokonania uboju świń, a także
oczyszczenia i odkażenia środków
transportu, z którymi miały kontakt
zakażone zwierzęta.
Za realizację programu w kraju będzie odpowiedzialny główny lekarz
weterynarii, a w województwie i po-

wiecie, odpowiednio: wojewódzki
i powiatowy lekarz weterynarii.
Program przewiduje wypłatę odszkodowań za zwierzęta poddane
ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii lub za sztuki padłe
w wyniku zastosowania zabiegów
weterynaryjnych.
Koszt programu to ok. 353 mln zł.
Ministerstwo Rolnictwa jest przekonane, że poprawi on konkurencyjność polskich producentów trzody
chlewnej na rynkach europejskich
i umożliwi jej eksport do państw nienależących do Unii Europejskiej.
Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania
choroby Aujeszky’ego u świń,
przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przyjęła Rada
Ministrów.

Zmiany w podatkach
N

owelizacja ustawy polega na podwyższeniu
stawki zryczałtowanego
zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5 do 6 procent.
Zmiana ma związek z zakończeniem okresu przejściowego, który umożliwiał
stosowanie 3-proc. stawki
na środki produkcji dla
rolnictwa, takie jak nawozy i środki ochrony roślin,
oraz podwyższeniem jej
do 7 proc.
Według szacunków podwyżka
stawki do 6 proc. zrekompensuje
podwyżkę podatku na środki produkcji dla rolnictwa. Oznacza to, że

fot. M. Stamirowski

zmiany stawek będą
neutralne zarówno
dla rolników, jak dla
budżetu państwa.
W projekcie zawarto
także przepisy przejściowe z z wiązku
z uzyskaniem przez
Po l skę zgo d y na
utrzymanie 3 proc.
stawki na dostawy
produktów spożywczych do końca
2010 r. Nowe przepisy powinny
wejść w życie 1 maja br., kiedy kończy się okres przejściowy na stosowanie przez Polskę obniżonej stawki
na środki produkcji dla rolnictwa.
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Po co było zmieniać?
B

iura powiatowe toną
w błędach popełnianych przez rolników. Zamieszanie wynika jednak
nie winy samych wnioskodawców, ale z tego,
że jak zwykle ktoś bardzo
mądry wpadł na pomysł
w p r owa d z e n i a z m i a n
w sposobie wypełniania
dokumentów.
Sprawa jest na tyle poważna, że
resort rolnictwa wystosował do
rolników specjalny apel.

W komunikacie o błędach popełnianych przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie
w 2008 rok czytamy:
„W związku z licznie pojawiającymi
się błędami we wnioskach o płatności bezpośrednie w 2008 r. uprzejmie informujemy, że:
1. Wnioski o płatności bezpośrednie
za 2008 r. wypełniamy inaczej niż
w poprzednim roku. Rolnicy muszą
zwrócić uwagę na instrukcję wypełniania wniosków lub zgłosić się
o pomoc do doradcy ODR, by nie
popełniać błędów, które skutkować
będą sankcjami.
2. Doradcy pomagający wypełniać
rolnikom wnioski nie mogą korzystać z szablonów z 2007 r. gdyż
spowoduje to błędne wypełnienie
wniosków.
3. Centrum Doradztwa Rolniczego
w Radomiu przygotowało i udostępniło bezpłatnie na Agroportalu
ODR aplikację ułatwiającą wypełnianie wniosków na 2008 r.
4. Rolnicy otrzymali wnioski częściowo wypełnione (jeżeli składali
wnioski w 2007 r.), co ułatwi im
wypełnianie wniosków.

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń będzie realizowany w całej Polsce w latach
2008–2013 i ma doprowadzić do
całkowitego wyeliminowania tej
choroby z terenu Polski.
WA

fot. D. Panasiuk

Projekt zmiany ustawy o podatku
od towarów i usług, przedłożony
przez ministra finansów, przyjął
już rząd.
WA

5. W razie wątpliwości rolnicy powinni zwrócić się o pomoc do
doradców z ODR. Doradcy zostali
przeszkoleni z nowych zasad wypełniania wniosków. Szkolenia dla
doradców nadal trwają i będą prowadzone również w najbliższych
dniach”. Wypada tylko współczuć
rolnikom i im doradcom – wszyscy jednakowo mają pełne ręce
roboty.
Biura powiatowe ARiMR przyjmują
wnioski od rolników ubiegających
się o płatności bezpośrednie za
2008 rok już od połowy marca. Do
20 marca w skali kraju przyjęto ponad 30 tysięcy wniosków. Najwięcej
w województwie mazowieckim
– około 4,5 tys., oraz w lubelskim
– ponad 3,6 tys. – poinformowała
centrala Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja przypomina, że na jednym
formularzu wniosku rolnicy występują o przyznanie: jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniających, płatności do upraw roślin
energetycznych, płatności cukrowej, pomocy finansowej wspierającej gospodarowanie na terenach
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz wprowadzonych po
raz pierwszy w tym roku płatności
do pomidorów oraz przejściowych

płatności z tytułu owoców miękkich
– truskawek i malin.
Rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie płatności do gruntów rolnych
w roku 2007, otrzymali częściowo
wypełniony wniosek. Oznacza
to, że będą musieli podać jedynie
dane dotyczące działek rolnych.
Pozostałe części wniosku są już
wypełnione.
Tak jak w roku ubiegłym rolnicy
będą mogli grupować uprawy, do
których przysługuje ten sam rodzaj
płatności. Podstawową działkę rolną
stanowi zwarty obszar gruntu kwalifikujący się do jednolitej płatności
obszarowej (JPO). Do powierzchni
działki rolnej kwalifikującej się do
JPO rolnik może wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze
niż 0,1 ha, np., oczka wodne do 100
m2, rowy, ogródki przydomowe.
Następnie, jako odrębną działkę rolną należy zadeklarować powierzchnie upraw, które kwalifikują się do
przyznania uzupełniającej płatności
obszarowej (UPO) lub przejściowych
płatności do owoców miękkich
(OM). Jeżeli rolnik ubiega się również
o płatność energetyczną np. do rzepaku, obszar tej uprawy deklaruje
jako kolejną, oddzielną działkę rolną.
Wyodrębnianie takich upraw to jest
właśnie generalna zmiana w sposobie deklaracji działek rolnych we
wniosku na rok 2008.
Obowiązujące od tego roku przepisy jednoznacznie określają, kto
może ubiegać się o dopłaty do
gruntów przejętych w drodze
sprzedaży lub dzierżawy. Płatności
bezpośrednie przysługują rolnikowi
posiadającemu daną działkę rolną
na dzień 31 maja roku, w którym
został złożony wniosek. Oznacza
to, że do gruntów, które sprzedano przed dniem 31 maja, płatności
przysługują nabywcy tych gruntów.
Jeśli natomiast umowa sprzedaży
zostanie podpisana po 31 maja,
płatności bezpośrednie przysługują
rolnikowi sprzedającemu grunty.
Zasady te obowiązują również przy
dzierżawie gruntów.
W tym roku wszedł w życie nowy
unijny wymóg dotyczący zmianowania roślin. Rolnik może jeden
gatunek zboża uprawiać na tej
samej działce rolnej nie dłużej niż
przez trzy kolejne lata. Dotyczy to
pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia.
Osoby ubiegające się o płatności
bezpośrednie związane z gruntami
przeznaczonymi pod zboża (pszenicę, żyto, owies, jęczmień) muszą
obszar ich uprawy zaznaczyć na
załączniku graficznym, który składają wraz z wnioskiem o dopłaty,
bądź złożyć w tej sprawie odrębne
oświadczenie (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie
www.arimr.gov.pl).
WA
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Czesława Agata Miłancz (1892 – 1985) nauczycielka, Stanisław Jaroszewski
członek Polskiej Organizacji Wojskowej, organizatorka tajnego
nauczania, działaczka oświatowa i społeczna (dokończenie)

Po wypędzeniu Niemców z Polski,
z dniem 1 lutego 1945 roku, pani
Czesława Miłancz wróciła na posadę nauczycielki, do publicznej
VII klasowej szkoły powszechnej
w Nasielsku. W wyniku reorganizacji szkolnictwa podstawowego
w Nasielsku, znalazła zatrudnienie
w nowo powstałej Publicznej Szkole Powszechnej nr 2. W szkole tej
pracować będzie aż do przejścia na
emeryturę. Od 1 marca 1948 do 31
lipca 1950 roku była także nauczycielką w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. Pracowała dodatkowo na Państwowym Kursie Dokształcającym Oświaty Dorosłych
III stopnia, od chwili zorganizowania
w 1945 roku do jego likwidacji
w 1952 roku. Od 1957 roku pracowała jako bibliotekarka w szkole
dokładając wiele
godzin pracy poza
obowiązkowymi.
Wielokrotnie przeprowadzała konkursy czytelnicze,
akademie z okazji
rocznic i uroczystości państ wowych.

zdrowiu pracuje bez zarzutu. Lubiana jest i poważna przez dzieci, rodziców i środowisko. Wyniki w pracy
dydaktyczno – wychowawczej
uzyskuje dobre. Jest bardzo koleżeńską i uspołecznioną, służy radą
i pomocą w pracy dydaktyczno –
wychowawczej młodym nauczycielom.”
Także inspektor szkolny Tadeusz
Kowalski z Inspektoratu Oświaty
w Pułtusku, w swojej opinii z 1969
roku o pracy pani Miłancz pisze:
„Od kilkunastu lat prowadzi bibliotekę szkolną. Jest osobą bardzo obowiązkową i sumienną. W powierzony jej odcinek pracy wkłada dużo
serca. Angażuje się w to co robi.
Praca jej nie ogranicza się tylko do
formalnego załatwienia sprawy, ale

z nią przez okres około 25 lat mieszkała starsza siostra, którą się opiekowała, gdyż wymagał tego jej stan
zdrowia. Sama też miała kłopoty ze
zdrowiem, i zmuszona była przejść
na emeryturę z dniem 31 sierpnia
1971 roku. Niejako zwieńczeniem jej
pracy zawodowej było otrzymanie
w dniu 24 marca 1980 roku Medalu
Komisji Edukacji Narodowej.
Jako człowieka cechowała ją wysoka kultura osobista wyniesiona
z domu rodzinnego. Była bardzo
taktowna, życzliwa i miła. Nie miała z nikim żadnych zatargów, ze
wszystkimi żyła w zgodzie. Była
bardzo wymagającym nauczycielem. Lubiła dzielić się swoją wiedzą
i dyskutować z uczniami w czasie
lekcji. Uczyła geografii, ale interesowała się historią i bardzo
dużo czytała. Często
powtarzała: „Książki to
moja pasja, moje życie,
jak przestanę czytać, to
muszę umrzeć.” Bardzo
przeżyła utratę wzroku
i niemożliwość czytania jej ukochanych
książek.

Do ostatnich dni jej
życia opiekowała się
mieszkająca z nią kuzynka, odwiedzały ją
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Stoją od lewej: Z. Kocięcka,
M. Mackiewicz, Cz. Miłancz, J. Żbikowska, Z. Szustakowska, W. Pniewska, koleżanki z pracy oraz
J. Brzeska, U. Brzozowska, A. Sokolnicka, B. Strogulska, M. Turek, B. Zaremba, sąsiedzi z bloku. WszyI. Konerberger, W. Kraszewska. Fot. lata 50-te XX wieku (zdjęcie ze zbiorów scy oni starali się jej pomagać, ale nie lubiła
M. Turek).
Pracodawcy pracę pani Czesławy dąży, aby wpływała wychowawczo zamieszania wokół siebie, starała
oceniali zawsze bardzo dobrze. na dzieci. Nie szczędzi trudu i czasu się być samodzielną i nikomu nie
W opinii jaką wystawił jej w 1946 dla osiągania efektów pracy. Jest być ciężarem.
roku, kierownik szkoły Wacław nauczycielką o dużym stażu, i jest
Pani Czesława Miłancz zmarła 25
Sokolnicki, możemy przeczytać: wzorem i przykładem dla innych.”
września 1985 roku. Msza św. po„Na podstawie dokonanej hospitacji W 1957 roku otrzymała Srebrny
żegnalna odbyła się w kościele
oraz obserwacji pracy nauczyciel- Krzyż Zasługi, a w 1970 roku z okazji
w Nasielsku, a następnie żałobnicy
ki stwierdzam, że obowiązki swe dnia nauczyciela, podziękowanie od
udali się autobusami i samochodami
spełnia sumiennie i umiejętnie ze ministra oświaty i szkolnictwa wyżdo Winnicy, gdzie pochowano ją w
znajomością programów, metod szego za wzorową i owocną pracę
rodzinnym grobie na miejscowym
i z przygotowaniem pedagogicz- na polu oświaty i wychowania.
cmentarzu parafialnym.
nym. Jest wychowawczynią klasy
VI – ej. Stosunek do dzieci i otocze- Od 1916 roku była członkiem Związ- P. S. Serdeczne podziękowania
nia miły. Pracuje wydatnie w szkole ku Nauczycielstwa Polskiego. Po składam pani Marii Turek za pomoc
dla dorosłych. Poziom naukowy wyzwoleniu brała czynny udział okazaną mi w napisaniu niniejszego
klas z poszczególnych przedmio- w pracach ZNP. Przez jedną kaden- artykułu.
Krzysztof Macias
tów dostateczny lub dobry. Ogólnie cję była prezesem miejscowego
ogniska,
a
w
następnych
latach
oceniam jej pracę jako dobrą.”
członkiem komisji rewizyjnej. W Artykuł powstał w oparciu o nastęW kolejnej opinii kierownika szkoły 1965 roku otrzymała Dyplom pujące źródła:
z 1957 roku czytamy: „Z koleżanką Sześćdziesięciolecia ZNP, a w 1966 „Wpisani w historię Pułtuska”, Pułtusk 2001,
Miłancz Czesławą pracuję od 1945 roku Złotą Odznakę ZNP.
„Przegląd Historyczno – Oświatoroku. Jest to nauczycielka bardzo
Pani
Czesława
w
Nasielsku
mieszkała
wy” nr 4 z 1967,
pracowita, zdyscyplinowana i suw
bloku
przy
ulicy
Sportowej.
Wraz
mienna. Pomimo niedomagań na
Życiorys Czesławy Miłancz.

(1808 – 1900 ) – inżynier, budowniczy
guberni płockiej, powiatu ostrołęckiego
i pułtuskiego

Stanisław Jaroszewski urodził się w Lubominie koło Nasielska, w rodzinie
szlacheckiej. Uczęszczał do Szkoły
Wojewódzkiej Księży Benedyktynów
w Pułtusku. Jesienią 1829 roku rozpoczął studia w Sekcji Budownictwa
i Miernictwa Wydziału Nauk i Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Był budowniczym powiatu ostrołęckiego w latach 1844 – 1853. Jego
autorstwa są m. in. plany sytuacyjne
Ostrołęki z projektowaną lokalizacją
pomnika bitwy stoczonej tu 26 maja
1831 roku, którego budowę nakazał
car Mikołaj I w 1844 roku, oraz planowanego szpitala powiatowego (1844),
a także projekty domów mieszkalnych. Równocześnie pełnił obowiązki
inżyniera powiatu pułtuskiego (1849
– 1850), a następnie był budowniczym tego powiatu (1854 – 1859).
Jego decyzją przebudowano, a nawet
rozebrano kilkanaście budynków nie-

dostosowanych do obowiązującego
planu regulacyjnego Pułtuska i nieuwzględniających przepisów przeciwpożarowych. Sporządził także plany
pomiarowe bożnicy. W 1842 roku
opracował projekt kościoła parafialnego w Nurze w powiecie ostrołęckim.
Sporządził także plany pomiarowe
bożnic w Nasielsku, Nowym Mieście,
Różanie i Serocku. W 1860 roku
opracował projekty adaptacji kilku
kamienic w Płocku na biura naczelnika
miejscowego powiatu. Od 1860 roku
pełnił obowiązki budowniczego guberni płockiej. W 1865 roku powrócił
na stanowisko budowniczego powiatu
pułtuskiego. Zmarł 10 marca 1900
roku w Warszawie; pochowany został
na Powązkach.
Opublikowany powyżej życiorys
Stanisława Jaroszewskiego został zaczerpnięty z książki „Wpisani w historię
Pułtuska”, Pułtusk 2001, s. 114 – 115.

Czesława Miłancz
była członk iem
Stronnictwa Demokratycznego,
od 1 marca 1948
roku do 1 marca
1954 roku.

Dwór w Lubominie. Fotografia z 2007 roku.

fot. T. Wiktorowicz
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Ziemianie nasielscy w I połowie XX wieku – część IV (ostatnia)
Ziemianie inicjowali i czynnie włączali się do różnorodnych działań na forum kultury, gospodarki
i pracy społecznej. Organizowano kasy pożyczkowe, ochotnicze
straże pożarne, rozwijała się spółdzielczość. Trzeba zaznaczyć, że
wiek XX, a szczególnie początek
stulecia charakteryzował się wyjątkową aktywnością w różnych
ob szarach działalności wielu
środowisk lokalnych. Ziemiańst wo było motorem roz woju
gospodarczego i kulturalnego
obszarów wiejskich. Ziemianie
zabierali często głos w sprawach,
nie koniecznie związanych z ich
życiem, umożliwiała to im niezależność majątkowa.

niem głównie rodziny Grzebskich
z Jackowa w 1904 roku powstała
w Nasielsku Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Rolnik”. Założona była jako spółka rejentalna,
dla której statut opracował inż.
Feliks Grzebski, a w jej skład weszli: dr Stefański, ks. Grochowski,
L. Grzebski – ziemianin, F. Chojnacki – ziemianin, Z. Ostrowski –
sekretarz magistratu, K. Lasocki
– ziemianin, A. Kossakiewicz –
burmistrz Nasielska, F. Rostowski
– kupiec.
Na uwagę zasługuje liczny udział
przedstawicieli środowiska ziemiańskiego wchodzących w skład
członków – założycieli „Rolnika”,

licznych ziemian potwierdzają
opinię o zasobnych portfelach
ich właścicieli.
Dbałość o rozwój kultury i oświaty w środowisku wiejskim powodowała, że dwory były głównym odbiorcą dla twórców dzieł
sztuki, pisarzy, muzyków, ale też
ekskluzywnej odzieży, biżuterii,
wynalazków techniki. W Polsce
odrodzonej było już zupełnie
inaczej. Ziemiaństwo zniszczone
ekonomicznie przez wojnę nie
miało już wielkiej siły nabywczej.
Podobnie, jako siła polityczna
schodziło na dalszy plan. Rok
1914 wypada zatem uznać jako
zakończenie epoki w dziejach tej

Pałac w Chrcynnie, zdjęcie wykonane w 1942 roku przez niemieckiego oficera (fot. SPOTKANIE Z ZABYTKAMI
luty 2007 rok).

wojnie światowej nie pisano wiele.
Oni sami zaś w okresie PRL-u mówili o tamt ych w ydarzeniach
niechętnie w trosce o bezpieczeństwo swoich rodzin. Niemcy
pozwalali właścicielom pozostać
w ich domach, ale gospodarstwa
prowadzili niemieccy zarządcy.
Były przypadki unowocześnienia
majątków poprzez modernizację
ich parków maszynowych. Wspomnienia wojenne są wyjątkowo
cenne i uzupełniają częściowo
wiedzę na temat sytuacji ziemian.
W relacjach przewija się uczucie
ciągłego strachu i niepewności.
Wynika z nich, że aktywność ziemian w okresie II wojny światowej
najbardziej była widoczna w trzech

Inną formą działalności patriotycznej, ale też i gospodarczej
ziemian była sp ó łdzielczość.
Niemal cały handel kontrolowany
był przez Żydów. Podjęte przez
miejscowych ziemian działania
zmierzały do tego, by tę gałąź gospodarki uczynić źródłem utrzymania także dla Polaków. Stara-

Dworek w Pianowie 2002 r.

z których szczególnie aktywni byli
Grzebscy, zarówno ojciec jak i syn.
Siła ekonomiczna polskiego ziemiaństwa na początku XX stulecia musiała być wielka. Świadczy
o tym mnogość wznoszonych
pałaców i dworów. Przejawem
tej siły w rejonie Nasielska była
budowa nowego eklektycznego
dworu dla Szacherskich w Pianowie – Daczkach oraz liczne
remonty i modernizacje siedzib
ziemiańskich w okolicy. Możliwości finansowe musiał y być
duże, skoro Bronisław Kurtz na
budowę nowego kościoła w Nasielsku przeznaczył kwotę 5000
rubli. Zagraniczne wojaże oko-

Dokumentując tak jeszcze niedawno ś wietną sp o łeczność,
która odgrywała wręcz zasadniczą rolę w życiu gospodarczym
i społecznym mikroregionu, należy stwierdzić, że: na początku
XX wieku, a także w dwudziestoleciu międzywojennym ziemianie zaznaczyli swoją obecność
w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego i kulturowego. Ta niewielka, ale wpływowa grupa społeczna charakteryzowała się odpowiedzialnością
za losy kraju. Stąd początkowo
liczny, potem zmniejszający się

Pałac w Chrcynnie, widok współczesny.

W 1903 roku powstała w Nasielsku Kasa Pożyczkowo – Oszczędnościowa imienia Stefcz yka.
Wśród członków – założycieli znaleźli się ziemianie: Leon
Grzebski z Jackowa i Kazimierz
Lasocki z Siennicy.
N a p o c z ątku 19 05 roku nastąpiła inauguracja działalności
nasielskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Wtedy to otrzymano
stosowne pozwolenie władz carskich, aczkolwiek statut miejskiej
drużyny pożarnej został zatwierdzony wcześniej bo w 1898 roku.
W skład ówczesnego zarządu
weszli m.in. również okoliczni
ziemianie Ka zimierz E dward
Lasocki i Bronisław Aleksander
Kurtz. Ten drugi, słysząc o zamierzeniach dotyczących zorganizowania straży, powiedział krótko: „Wy panowie, organizujcie,
a ja koszty będę ponosił”. Kurtz
wcześniej dysponował pompą
strażacką z sikawką, która służyła
mu w majątku, ale wobec inicjatywy komitetu założycielskiego
OSP z dr Wiktorem Zakrzewskim
na czele, przekazał ją do straży
w Nasielsku. Uczył także strażaków czytania i pisania korzystając
z książek z domowej biblioteki.

cji niepodległościowej, najczęściej
do ZWZ, potem ZWZ – AK.

fot. K. Macias

grupy społecznej, jest to również
definitywne zakończenie wieku
XIX, jak dowodził kiedyś Mieczysław Porębski a dziś uważa wielu
historyków.
Wybuch II wojny światowej był dla
ziemiaństwa, jak i dla innych kręgów społeczeństwa ogromnym
ciosem. O udziale ziemian w II

formach działalności. Pierwsza
forma, to walka w wojnie obronnej
1939 roku. Druga, uczestnictwo
we wszystkich działaniach, które
miały pomóc w przeżyciu najtrudniejszych lat wojennych. Mam tu
na myśli przede wszystkim pomoc
charytatywną, w którą było zaangażowanych wielu ziemian. Trzecia, to przynależność do konspira-

udział ziemian w pracach parlamentu i instytucjach rządowych.
Ziemianie w ykaz y wali troskę
o robotników rolnych i służbę
folwarczną, których starali się
wynagradzać na tyle dobrze, na
ile pozwalał y możliwości ekonomiczne. Praca w majątkach
nie była dla ludzi przekleństwem,
wbrew frazeologii peerelowskiej
propagandy, ale normalnym sposobem utrzymania wielu rodzin
rolników małorolnych i bezrolnych na przeludnionej i objętej
bezrobociem polskiej wsi. Ziemianie nieśli pomoc ludności
wiejskiej przez organizowanie
i fundowanie ochronek, finansowanie nauki dzieci wiejskich,
tworzenie instytucji finansowych,
spółdzielczych oraz drużyn strażackich. Ziemianie jak dawniej,
służyli pomocą lekarską, byli
kolatorami w kościołach i ostoją
wiary katolickiej. Również w sferze kultury, właściciele ziemscy
nie zaniedbali wielowiekowych
tradycji mecenatu kulturowego
swoich antenatów. Przyznać jednak należy, że działania te były
niewystarczające do potrzeb i nie
towarzyszyło im wsparcie sektora
państwowego.
Stanisław Tyc

Notatnik NASIELSKI

Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
Sławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, Stanisław Tyc.
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
DTP: Marek Tyc

Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk

13

PO GODZINACH

4–17 kwietnia

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Babcia dobra rada

Rozwieszałam pranie, starając się
umieszczać mokre ubrania i ręczniki
według barw i rozmiarów. Zawsze
uważałam, że wtedy lepiej schną,
a ponieważ Zosia nieustannie podkpiwała z moich poglądów na
porządkowanie prania, robiłam to
sama, choć zawsze radziłam córce,
żeby postępowała podobnie. Ona
jednak ignorowała te zalecenia.
Widok czystych, ładnie rozwieszonych na sznurach rzeczy, zawsze
wprawiał mnie w dobry nastrój, dziś
też. Zabawiałam się więc metodycznym rozkładem ubrań, gdy moja
córka zdecydowanie wkroczyła
ma strych.
– Mamo, zostaw to! Przecież potem
będzie cię bolał kręgosłup – zaczęła
od progu.
– E tam! – nie przerywałam sobie
miłych chwil w towarzystwie miski ze
świeżo wyjętymi z pralki rzeczami.
– Zostaw, mówię ci! Piotrek to dokończy!
– A ja co, do muzeum czy do składnicy złomu?
– Do bawienia gości.
– No? – zainteresowałam się. – Kto
przyszedł?
Pomyślałam przy tym, przyznaję,
o kuzynie Marysi, Januszu, który
jakoś dawno nie odwiedzał mojej
przyjaciółki, a więc i mnie…
– Przyjechała mama Piotrka.
– I dlatego chcesz go schować na
strychu? Przecież i tak nie da się
ukryć, że tu mieszka!
– Czy ty zawsze musisz być taka? –
zdenerwowała się moja córka.
– Wcale nie jestem taka zawsze. Ale
dobrze, idę już, idę!
Sęk w tym, że jakoś nie lubiłam Karoliny. Chociaż podczas ostatnich świąt
wydawała mi się sympatyczniejsza

niż zwykle… Tylko dlaczego znów
przyjechała?
Sprawa wyjaśniła się wkrótce. Okazało się, że Karolina, z którą mieszkała Agnieszka i jej rodzina, nie mogła się ostatnio z córką dogadać.
– No, naprawdę, zupełnie, jakby
Agnieszka ciągle była nastolatką!
– skarżyła się, gdy usiadłyśmy przy
herbacie.
– Może wciąż ją tak traktujesz, a ona
mimowolnie wchodzi w rolę? Pamiętaj, że z dorosłymi dziećmi trzeba
inaczej…
– Akurat! Przecież ty, Jadziu, ciągle
rozstawiasz wszystkich po kątach,
rodzina cię słucha i jeszcze dobrze
na tym wychodzi.
Zastanowiłam się nad tym opisem.
– Nawet jeśli to prawda, to tylko
częściowo. Poza tym, twojego syna
niełatwo rozstawić po kątach.
– Jego najłatwiej, wdał się we mnie.
W duchu przyznałam jej rację.
– Co innego Agnieszka – kontynuowała Karolina.
Faktycznie, Agnieszka zawsze sprawiała wrażenie osoby, która bija
swojego męża, a on przyjmuje to
z zachwytem. Choć czasami zdobywał się na zdecydowany opór. Istne
małżeństwo po włosku.
– To co mi radzisz? – przeszła do
sedna matka mojego zięcia.
– Sprawa nie jest prosta. Nie staniesz
się mną, a Agnieszka – Piotrkiem. Ja
mam cięty jęzor, to prawda – dużo
mnie to kosztowało, lecz zdobyłam
się na te słowa – ale Zosi też nic nie
brakuje. Wiesz, chyba po prostu staramy się mimo wszystko rozmawiać.
A Piotrka biję, nahajem po białych
plecach.
Karolina zaśmiała się, a po chwili
rzekła już poważnie:

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 20.04.

– Rozmawiać, powiadasz…
– A Robert? – spytałam. – Nie mógłby jakoś pomóc, załagodzić?
– Jego nigdy nie ma w domu, taką
ma pracę.
Ach, to dlatego młodszy brat mojego zięcia został archeologiem,
zrozumiałam nagle.
– No, dobrze, a co powiesz córce?
Że byłaś u mnie po dobre rady w jej
sprawie?
– Coś ty! Po przepis na tę pyszną
sałatkę brokułową, którą zrobiłaś na
Wielkanoc!
I wtedy do kuchni weszła Zosia.
– Mamo…– jęknęła. – Piotrek rozwiesił pranie zgodnie z kolejnością
kolorów tęczy…
I opadła ciężko na krzesło. A ja
uśmiechnęłam się do Karoliny.
Babcia Jadzia

Masz duże szanse na pokonanie trudności i w Twoim życiu zapanuje
harmonia. Dotyczy to, zarówno sfery zawodowej, jak i prywatnej.
Doceń uroki stabilizacji finansowej i ciesz się ze spotkań z przyjaciółmi.

Byk 21.04.- 21.05.
W najbliższych dniach staraj się podejmować wszelkie decyzje
z wielką ostrożnością. Przyda się umiejętność perswazji i osiągania
kompromisów. Nadmierny optymizm może zakończyć się
rozczarowaniem.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
W życiu zawodowym możesz być teraz nadmiernie uparty
i przywiązany do swoich poglądów. Nie trać jednak wiary w siebie
i swoje umiejętności. Już wkrótce będzie lepiej. Koniecznie porozmawiaj
z partnerem o ważnych dla Was sprawach.

Rak 23.06.- 22.07.
Przez najbliższe dni będziesz mieć wrażenie, że sytuacja wymyka
Ci się spod kontroli. Nie zamartwiaj się jednak, choć konieczność
podejmowania decyzji wyda Ci się ponad siły. Wsparcie znajdziesz
w gronie rodziny i przyjaciół.

Lew 23.07.- 22.08.
Staraj się trzymać nerwy na wodzy. Nieprzemyślane decyzje mogą
mieć zły wpływ na Twoją karierę zawodową. Unikaj konfliktów. Wkrótce
przyjdzie lepszy czas i zdołasz uporać się z każdą trudniejszą sytuacją.
Bądź cierpliwy.

Panna 23.08.- 22.09.

Sałatka brokułowa
na dwa sposoby
1. zblanszowane brokuły, drobno
pokrojone ogórki konserwowe
(można je obrać ze skórki), jajka na
twardo, płatki migdałów
2. zblanszowane brokuły, ser typu
lazur, szynka konserwowa, świeża
czerwona papryka, czerwona fasola (może być konserwowa)
sos: jogurt naturalny i majonez
w równej ilości, czosnek (1 ząbek
na 10 łyżek sosu)
Brokuły podzielić na różyczki,
zblanszować; dodać pozostałe
składniki i wymieszać. Majonez
połączyć z jogurtem, dodać zduszony czosnek, wymieszać. Sałatki
polać sosem.

Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Otworzą się przed Tobą nowe
możliwości zawodowe. Łatwiej poradzisz sobie z codziennymi
obowiązkami. Życie osobiste także da Ci więcej satysfakcji. Oby tak
dalej.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym znajdziesz rozwiązanie problemów, które
dotąd nie dawały Ci spokoju. Wykażesz się wytrwałością i dyscypliną.
Docenią to przełożeni i możesz liczyć na premię lub awans.
W uczuciach zadbaj o poprawienie kontaktów z rodziną.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W Twoim życiu zawodowym mogą zajść wydarzenia, które wprawią Cię
w dobry humor. Energia będzie Cię rozpierać i sam siebie zaskoczysz
nowymi pomysłami. W życiu osobistym będą Cię otaczać ludzie,
którzy patrzą na świat z humorem.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Dobre samopoczucie Cię nie opuści. Uda Ci się załatwić w końcu ważne
i zaległe sprawy. Możesz liczyć na intuicję, która Cię nie zawiedzie.
W życiu osobistym pomożesz bliskim w rozwiązaniu ich kłopotu.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy nie oceniaj współpracowników zbyt pochopnie i nie przekonuj
ich usilnie do swoich racji. Chwilę odczekaj, a unikniesz niepotrzebnych
konfliktów i nieporozumień. Skup uwagę na życiu rodzinnym.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Kino NIWA ZAPRASZA
5–6 kwietnia, godz. 18.00

John Rambo
(Niemcy,USA, 2008); Akcja/Dramat; Reżyseria: Sylvester Stallone; Scenariusz: Art
Monterastelli, Kevin Bernhardt, Kevin Lund, T.J. Scott, Sylvester Stallone, Jeb Stuart;
Obsada: Sylvester Stallone - John J. Rambo, Sam Elliott - Dick O’ Gara, Matthew
Marsden - Handlarz, Sai Mawng - Komandor z Birmy, Paul Schulze

John Rambo prowadzi spokojne życie w okolicach Bangkoku, gdzie pracuje
przy starych łodziach. Pewnego dnia grupa chrześcijańskich misjonarzy
zwraca się do niego z prośbą o przewiezienie ich do Birmy. Rambo
zgadza się i przewozi ich na drugi brzeg rzeki. Wkrótce po dotarciu na
miejsce misjonarze wpadają w ręce zbuntowanych żołnierzy pod wodzą
sadystycznego majora Pa Tee Tint. John Rambo na wieść o porwaniu decyduje się uwolnić misjonarzy i tym samym zaryzykować życie w jednej
z najniebezpieczniejszych misji, jakie zdarzyło mu się wykonać.
11–13 kwietnia, godz. 19.00

Mgła
The Mist (USA, 2007); Science-Fiction/Horror; Reżyseria: Frank Darabont; Scenariusz: Frank Darabont; Na podstawie noweli:
Stephen King; Obsada: Thomas Jane - David Drayton, Marcia Gay Harden - Pani Carmody, Toby Jones - Ollie, William Sadler
- Jim Grondin, Laurie Holden - Amanda Dumfries.

Po przejściu gwałtownej nawałnicy artysta, David Drayton i społeczność niewielkiego miasteczka stają się
ofiarami morderczego ataku istot grasujących w gęstej i nienaturalnej mgle. Krążą wieści o eksperymencie zwanym „Projekt Grot Strzały”, przeprowadzonym w położonej nieopodal tajnej bazie wojskowej, ale
pytanie o pochodzenie śmiertelnych wyziewów jest drugorzędne dla grupy, jeśli chodzi o jej szanse na
przetrwanie. Wycofując się do miejscowego supermarketu, Drayton i inni, którym udało się ocaleć, muszą
najpierw stoczyć walkę pomiędzy sobą, zanim zjednoczą siły przeciw wspólnemu wrogowi, którego nie
mogą nawet zobaczyć.

W najbliższym czasie będziesz działał szybko i skutecznie. Poradzisz
sobie ze wszystkimi czynnościami bez problemu. Praca będzie teraz
dla Ciebie przyjemnością zwłaszcza, że przyniesie wymierne efekty
finansowe. Korzystaj z dobrej passy.

Ryby 19.02.- 20.03.
Będziesz w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Wykażesz się
przedsiębiorczością, dyplomacją i uda Ci się wykorzystać sprzyjające
okoliczności do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Twoja kariera
nabierze tempa. W miłości możesz liczyć na odwzajemnione uczucia.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Zatrudnię pracownika do
zakładu kamieniarskiego
na korzystnych warunkach.
Tel. 0 605 963 272.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!
ATOS to ładnie zbudowany duży
owczarkowaty pies. Jest młodziutki
, ma ok. roku. Atos jest mądrym
i zrównoważonym pieskiem. To
doskonały kandydat na wiernego
przyjaciela i oddanego stróża dobytku swego pana. Przygarnij go,
a odwdzięczy się przywiązaniem
do końca swego psiego życia.
TUPTUŚ jest malutki i młody ma
złocistą sierść. Błaga o przygarnięcie i ofiarowanie mu przyjaznego
własnego domu. Potrzebuje niewiele, by ślady łez zniknęły z jego
sierści pod oczami. Wystarczy
mu kawałeczek miejsca, pełna
miseczka, a przede wszystkim
ktoś, kto go pokocha i pogłaszcze. Tuptuś to bardzo miły, lubiący
ludzi psiak. Wykąpany i uczesany
będzie naprawdę śliczny. CZEKA
W CHRCYNNIE !!!
telefon

0 660 277 648

lub

Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Lwów, Wilno w akwareli –
wyprzedaż prywatnej pięknej
kolekcji oprawionych obrazów
przedstawiających perły architektury kresowej. Tel. 0 502
035 852.
Sprzedam marchew mytą
konsumpcyjną i dla koni. Tel.
600 097 326.
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.

0-23 693 10 81

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. 0 886
912 599.

Cennik

Lokal do wynajęcia w centrum
Nasielska – 25 m2. Tel. 023 693
11 30 lub 0 696 424 017.

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

Poszukuję małego mieszkania
do wynajęcia. Tel. 0 698 343
484.

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”

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

Sprzedam WV Golf 1.9 TDi,
95 r., pięciodrzwiowy, sprowadzany. Tel. 515 132 570.
Sprzedam około 200 kostek
siana. Tel. 605 353 689.
Sprzedam przyczepę zbierającą do trawy i siana 92 r., stan
b. dobry, garażowana. Tel. 662
309 445.
Oddam ziemię z wykopu –
okolice Nasielska. Tel. 606 812
936.
Poszukiwany glazurnik do wykończenia łazienki. Tel. 600
717 722.

4–17 kwietnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam pług 2-skibowy.
Tel. 600 717 722.
Sprzedam John Deer 2650
rok prod. 87, zarejestrowany,
95 KM, cena do uzgodnienia.
Tel. 603 333 723.
Sprzedam marchew konsumpcyjną i grubą dla koni. Tel. 600
097 326.
Sprzedam T25, rozrzutnik,
3,78 ha ziemi w Nasielsku.
Tel. 516 628 668.
Sprzedam wyposażenie sklepu: lada chłodnicza przeszklona, duża szafa chłodnicza,
waga elektroniczna, krajalnica,
regały sklepowe. Sprzęt prawie
nowy w stanie idealnym. Cena
7500 zł. Tel. 602 823 326.
Poszukuję opiekunki do 5-miesięcznego dziecka. Tel. 517 349
454.
Sprzedam siano w kostkach,
sianokiszonkę w belach.
Tel. 609 927 506.
Wykonam instalacje elektryczne. Tel. 607 051 006
Sprzedam Golf 1,9 D, rok prod.
1995, przebieg 186 tys. Tel. 783
495 380
Prowadzenie nadzorów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Ceny konkurencyjne. Dojazd
na miejsce. Przynależność do
Mazowieckiej Izby Inżynierów
Budowlanych. Tel./fax (023)
69 12 255, kom. 513 251 860,
501 580 427.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową. Tel. 504 830 879.
Zatrudnię przy budowie ogrodzeń, może być dorywczo.
Tel. 607 687 306.
Rencista szuka pracy, średnie
– liceum księgarskie, studium
– elektromechanika AGD.
Tel. 0 669 352 987.
Zatrudnię kierowcę kat. B
oraz magazyniera (Siennica).
Korzystne wynagrodzenie.
Tel. 601 278 766.
Zatrudnię osobę do pracy
w biurze, miejsce pracy: Siennica k. Nasielska. Korzystne
warunki pracy. Tel. 601 278
766.
Przyjmę do pracy w piekarni
na produkcję i sprzedaż na samochodzie. Tel. 500 236 194.
Zatrudnię malarzy - gipsiarzy.
Tel. 0 604 561 031

REKLAMA
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Mecze Żbika

S

tudenci SGGW opracowali
koncepcję posiłku na 2012 rok.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom
zwyciężyli w konkursie Culinar
Cup 2008, który odbył się w Kristianstadt w Szwecji. Zdobyli także
nagrodę publiczności.

wiosna 2008
Mazowiecka Liga Seniorów
29.03.2008
12.04.2008
19.04.2008
30.04.2008
10.05.2008
21.05.2008
24.05.2008

sobota godz. 15.00
sobota godz. 15.00
sobota godz. 16.00
środa godz. 16.00
sobota godz. 17.00
środa godz. 17.30
sobota godz. 16.00

TRAMPKARZE rocznik 92
1. ŻBIK – S.S. BIAŁOŁĘKA
2. ŻBIK – WOSIR WYSZKÓW
3. ŻBIK – MARYMONT W-wa
4. ŻBIK – JUNAK W-wa
5. ŻBIK – WICHER KOBYŁKA

30.03.2008
13.04.2008
27.04.2008
11.05.2008
01.06.2008

niedziela godz. 14.00
niedziela godz. 14.00
niedziela godz. 14.00
niedziela godz. 10.00
niedziela godz. 14.00

TRAMPKARZE rocznik 94
1. ŻBIK – WICHER KOBYŁKA
2. ŻBIK – WOSIR WYSZKÓW
3. ŻBIK – ŚWIT Nowy Dwór Maz.
4. ŻBIK – BÓBR TŁUSZCZ
5. ŻBIK – MARYMONT W-wa

12.04.2008
27.04.2008
10.05.2008
24.05.2008
14.06.2008

sobota godz. 10.00
niedziela godz. 10.00
sobota godz. 14.00
sobota godz. 10.00
sobota godz. 10.00

ŻAKI rocznik 96
1. ŻBIK – UNIA BORYSZEW
2. ŻBIK – MILAN MILANÓWEK
3. ŻBIK – AMBRA OŁTARZEW
4. ŻBIK – NOSIR Nowy Dwór Maz.
5. ŻBIK – MARYMONT W-wa

BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego” 28.03.2008 r.:
1. Krzysztof Gałek – Kazimierz Krupiński		
101 pkt. (70,13%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
86 pkt. (59,72%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
83 pkt. (57,84%)
4. Maciej Osiński – Janusz Wydra		
		
77 pkt. (53,47%)
5. Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek		
76 pkt. (52,78%)
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski
66 pkt. (45,83%)
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
66 pkt. (45,83%)
8. Janusz Muzal – Marek Olbryś		
		
59 pkt. (40,97%)
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
56 pkt. (38,89%)
10. Teodor Brodowski – Krzysztof Michnowski
50 pkt. (34,72%)

06.04.2008
20.04.2008
26.04.2008
11.05.2008
14.06.2008

SPORT

niedziela godz. 10.00
niedziela godz. 10.00
sobota godz. 10.00
niedziela godz. 14.00
sobota godz. 10.00

Koncepcja studentów Wydziału Nauk o Żywności składa się z czterech pomysłów, które łączą
się w jedną spójną całość. Jednym z nich jest
Nutrigenomiczny Dietetyk, czyli program, który
będzie funkcjonował w przyszłości w naszych
telefonach komórkowych.
Nutrigenomika to młoda dziedzina nauki badająca zależność między dietą a genomem.
Ma on określić genetyczne predyspozycje do
chronicznych lub związanych z wiekiem chorób wieloczynnikowych, jak rak, osteoporoza,
choroby neurologiczne czy układu krążenia. Za
pomocą odpowiedniego odżywiania można im
zapobiegać lub łagodzić ich przebieg. Po wprowadzeniu do telefonu danych o swoich genach,
stanie zdrowia, przebytych chorobach, płci, wieku, aktywności fizycznej i podatności na alergie
nutrigenomiczny dietetyk miałby konstruować
odpowiednio dobraną dla danego genomu
dzienną dietę. Studenci z SGGW przewidują, że
w przyszłości kody kreskowe na produktach
spożywczych zostaną zastąpione chipami, które
będą natychmiastowo, poprzez zbliżenie telefonu do produktu, odczytywane przez naszego
dietetyka komórkowego. Na podstawie informacji o zawartości składników bioaktywnych,
kaloryczności i wielu innych informacji o danym
produkcie, program w telefonie komórkowym
oceni, jak ten produkt wpłynie na nasz organizm.
Dietetyk nie chce nas ograniczać, ale nam pomagać. Jeśli powie, że powinniśmy zjeść schabowego, ziemniaki i surówkę, a my mamy ochotę
na batonika czekoladowego, to nie znaczy, że
musimy z niego rezygnować. Dietetyk stwierdzi
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wtedy, że skoro zjedliśmy już batonika, to nie
jedzmy ziemniaków, bo węglowodanów spożyliśmy wystarczająco, ale raczej uzupełnijmy dietę
surówką i popijmy to mlekiem – opisuje Michał
Włodarski, członek zwycięskiej drużyny.
Drugim pomysłem są romby. Chodzi o to, aby
konsumentowi, który ma ochotę kupić gotowy
posiłek, nie narzucać tego, co z czym ma jeść,
ale dać mu pełny wybór. Poszczególne składniki posiłku, czyli np. część węglowodanową,
białkową lub sałatkową, można będzie kupować
w oddzielnych opakowaniach o kształcie rombu,
a następnie łączyć ja w jeden talerz za pomocą
specjalnych, dwukomponentowych klejów,
rzep lub taśm – mówi Łukasz Piwnicki autor
tego projektu.
Kolejne rozwiązanie to podgrzewacz, który
jako źródło energii wykorzystuje odwracalną
reakcję egzotermiczną krystalizacji octanu sodu.
Podobna reakcja zachodzi w dostępnych już na
rynku turystycznych podgrzewaczach do rąk,
dających tak zwane „magiczne ciepło”. Cały
podgrzewacz składałby się z folii PCV i miałby
kształt dopasowany do rombów z posiłkami.
Nie wymagałby żadnego zewnętrznego źródła
energii, dzięki czemu moglibyśmy cieszyć się
ciepłym posiłkiem gdziekolwiek pójdziemy,
również na łonie natury.
Czwartym pomysłem są napoje owocowowarzywne oparte na serwatce kwasowej, która
jest produktem ubocznym w procesie wytwarzania twarogu. Obecnie w Polsce produkuje
się go ogromne ilości, a powstała serwatka jest
wykorzystywana tylko w 1–5%. Pozostałości
są utylizowane, za co firmy muszą dodatkowo
płacić. Serwatka zawiera bardzo dużo wapnia.
W Polsce jej utylizacja to strata 1 mln kg wapnia
rocznie. Biorąc pod uwagę cenę tego pierwiastka, straty sięgają 400 mln euro rocznie.

KRZYŻÓWKA Nr 7

dr inż. Krzysztof Szwejk

31 marca odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 5/2008. Podwójne zaproszenie do kina
otrzymuje Bartek Bramowicz z Mogowa. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Czołówka klasyfikacji po pięciu turniejach:
1. Stanisław Sotowicz
37 pkt.
2–3. Piotr Kowalski		
36 pkt.
Grzegorz Nowiński
36 pkt.
4. Paweł Wróblewski
31 pkt.
5–6. Kazimierz Kowalski
28 pkt.
Krzysztof Morawiecki
28 pkt.
7. Grzegorz Kosewski
27,5 pkt.
8–9. Maciej Osiński		
26 pkt.
Janusz Wydra		
26 pkt.
10. Krzysztof Turek
24,5 pkt.
Na następny turniej zapraszamy w piątek
11.04.2008 r. na godz. 18.30 do hali sportowej.
PK
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Posiłek na EURO 2012

rozgrywane w Nasielsku

1. ŻBIK – POGOŃ SIEDLCE
2. ŻBIK – KASZTELAN SIERPC
3. ŻBIK – SKRA DROBIN
4. ŻBIK – VIKTORIA SULUJÓWEK
5. ŻBIK – WKRA ŻUROMIN
6. ŻBIK – PODLASIE SOKOŁÓW PDL.
7. ŻBIK – BŁĘKITNI GĄBIN
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Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 18 kwietnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy
2 maja 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.

