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Taka babcia to skarb
P

o d e j mu j ą c y i n t e r wencję policjanci
z Nasielska nie spodziewali się tak agresywnego zachowania ze strony 77–letniej babci zatrzymywanego Piotra K. Mężczyzna
został ujęty zgodnie z poleceniem sądu, a Barbara
A. usłyszy zarzuty czynnej
napaści na funkcjonariusza i znieważenie.
Wszystko wydarzyło się po południu
w niedzielę w Nasielsku. Wtedy to
policjanci zgodnie z nakazem sądu

ruszyła do ataku na mundurowych.
Poszczuła ich psami, używając przy
tym różnych epitetów pod adresem
interweniujących funkcjonariuszy.
Policjanci błyskawicznie opanowali
sytuację, ale niestety jednego z nich
pies zdążył ugryźć.

udali się do miejsca zamieszkania
21–letniego Piotra K., aby go zatrzymać, a następnie odwieźć do zakładu
karnego. Mężczyzna miał odbyć
karę za kradzież z włamaniem.

Na widok radiowozu i zbliżających się
mundurowych mężczyzna wyskoczył przez okno i próbował ratować
się ucieczką. Nie miał jednak żadnych
szans i po krótkim pościgu został zatrzymany. Kiedy funkcjonariusze
prowadzili Piotra K. przez podwórze
do radiowozu, do akcji wkroczyła
77–letnia kobieta. Barbara A. w obronie zatrzymywanego wnuczka

…staramy się
sprawiać sobie
przyjemność…
fot. M. Stamirowski

Ze względu na stan zdrowia kobieta
nie została zatrzymana, ale w najbliższym czasie usłyszy zarzuty czynnej
napaści na funkcjonariusza i znieważenie. Mężczyzna zgodnie z decyzją
sądu już trafił do zakładu karnego.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.

–rozmowa z Krzyśkiem
Zawadką i Darkiem
Boratynem z zespołu
Bimber Poland
M.P.: Jesteście muzykami, którzy
mają bardzo długi staż sceniczny.
Czy łatwiej jest zacząć kapeli nowej, znikąd, czy jednak ludziom,
którym nazwiska być może pomagają się przebijać?

str. 5

Mniejszy kapitał

w spółkach

D.B.: Przed młodymi kapelami świat
stoi otworem, oczywiście jeżeli jest
w tym pomysł. Stawiałbym na to, że
kapela znikąd, która raptem się pojawia z czymś ciekawym i nowym,
ma więcej szans. My robimy swoje,
przede wszystkim chcemy grać
koncerty. Nie wyważamy drzwi i nie
dobijamy się do tej czołówki…
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Historia
pewnej
podróży

fot. M. Stamirowski (archiwum)
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Mleczny
Nowy Rok
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Dokąd zmierzasz,

nasz Żbiku
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BURMISTRZ NASIELSKA
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. 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

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY–
REFERENT W WYDZIALE ROZWOJU REGIONALNEGO
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miejski w Nasielsku
05–190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent w Wydziale Rozwoju Regionalnego – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy
na czas określony do dnia 05.12.2010 r.
Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
obywatelstwo polskie, ukończenie 18 roku życia, wykształcenie wyższe magisterskie
(preferowane: administracja, prawo lub techniczne – może być w trakcie nauki),co
najmniej 2–letni staż pracy, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, opinia (referencje) z poprzedniego lub aktualnego miejsca pracy, posiadanie pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe: znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji
publicznej, ogólna znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność w działaniu, punktualność,
znajomość obsługi komputera.
Zakres wykonywanych zadań: przygotowywanie i przeprowadzanie procedur postępowania o zamówienie publiczne dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez tut.
Urząd, sporządzanie wymaganych sprawozdań, przygotowywanie umów w sprawie
realizacji inwestycji, prowadzenie wymaganych rejestrów, bieżąca obsługa Klientów
Wydziału.
Odpowiedzialność: służbowa i dyscyplinarna za prawidłową i terminową realizację
zadań określonych zakresem czynności.
Kontakty służbowe: wewnętrzne – pracownicy Wydziału i Urzędu; zewnętrzne – inwestorzy, instytucje, jednostki podległe Urzędowi.
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz
ze zdjęciem,
• list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do naboru,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (pierwsze trzy strony
dowodu osobistego lub obie strony nowego dowodu osobistego),
• kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw),
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy
je posiadają),
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na proponowanym stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
• kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby
wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
• podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie oraz że nie toczy się aktualnie postępowanie; osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o
udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia
nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem,
• opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca pracy,
• podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu
procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem,
adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy
naboru na Referenta w Wydziale Rozwoju Regionalnego” należy składać osobiście
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05–190 Nasielsk.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2008 roku. Aplikacje, które wpłyną do
Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
zainteresowanym.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego
postępowania sprawdzającego.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, oraz informacja o wyniku naboru
będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.
umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania
sprawdzającego, będą do odebrania w siedzibie Urzędu Miejskiego lub – na wniosek
zainteresowanego – zostaną odesłane pocztą.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Nasielska zawiera umowę o pracę na okres próbny
lub na czas określony, tj. do dnia 5 grudnia 2010 r.
Zastępca Burmistrza Nasielska
/–/ mgr inż. Tadeusz Nalewajk
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Obowiązki właściciela nieruchomości
Podstawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości dotyczącym nieczystości stałych według art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest:
– po pierwsze, wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych,
– po drugie, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
– gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Właściciel odpowiada za śmieci, które znajdują się na jego terenie. W przypadku
wyrzucenia śmieci na nasz teren przez osoby nieznane należy powiadomić Policję.
W przypadku nieustalenia przez organy ścigania sprawcy obowiązek uprzątnięcia
śmieci spada na właściciela nieruchomości.
Kolejny obowiązek z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy dotyczy postępowania z nieczystościami ciekłymi. Ustawodawca przewiduje tu alternatywę:
* albo istnieje sieć kanalizacyjna – wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być
podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków – wtedy przyłączenie jej
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
* albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona – wówczas właścicielowi nieruchomości przysługuje wybór między
wyposażeniem nieruchomości w:
1) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych,
2) przydomową oczyszczalnię ścieków;
oba te urządzenia muszą spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.
Na tle tej regulacji należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie
zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwalnia
jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
Postępowanie z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi
Następny obowiązek z art. 5 ust. 1 pkt 3, 3a i 3b obejmuje trzy zachowania:
1) zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie (pkt 3),
2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (pkt 3a),
3) pozbywanie się (pkt 3b):
a) zabranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,
b) nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Właściciel nieruchomości może tylko w jeden sposób wykonać przewidziany
w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązek, mianowicie zawarcie umowy z odpowiednim
podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz płacenie za takie usługi.
Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do udokumentowania korzystania
z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów
komunalnych przez okazanie na żądanie osób posiadających uprawnienia do
przeprowadzania kontroli umowy i dowodów płacenia za usługi. Dokumenty
potwierdzające korzystanie z tych usług powinny być przechowywane przez
okres 1 roku. Dopilnowanie więc posiadania rachunków za wywóz oraz umowy
zawartej z firmą leży w interesie właściciela posesji.

SZCZEPIENIA OCHRONNE PSÓW
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt zawiera katalog chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych
obowiązkowo z mocy ustawy – pośród tych chorób jest wścieklizna. Art. 56 ust.
1 mówi, iż psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarach całego kraju podlegają
obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek
doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy
musza go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia.
Szczepienie musi być powtarzane rokrocznie (art. 56 ust. 2). Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi
psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.
Przypominamy, że : Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze
grzywny (art. 85, ust.1, par.8).

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Nasielsku
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Obradowała Rada

Absolutorium przyznane
Tematem przewodnim XXI sesji Rady
Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2008 roku
był budżet 2007. Jak co roku, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Nasielsk musiało zostać zaopiniowane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
komisje merytoryczne RM, Komisję
Rewizyjną i radnych. Na tej podstawie
Burmistrzowi miało być przyznane
absolutorium. Głównym wykonawcą
budżetu za 2007 rok był Burmistrz,
Bernard Mucha, który ze względów
zdrowotnych nie był obecny na sesji.
Reprezentował go, wykonujący obecnie obowiązki Burmistrza, Tadeusz
Nalewajk.

w sprawie absolutorium. Dochody
budżetowe zostały zrealizowane
w ponad 101%, co w praktyce oznacza,
że zamiast planowanych 35 wyniosły
36 milionów złotych. Wydatki zrealizowano w 99% (wyniosły 36 zamiast
37 milionów złotych). Jak wyraził się
Tadeusz Nalewajk, był to najlepiej
zrealizowany budżet od wielu lat.
Także wszystkie komisje wydały sprawozdaniu opinie pozytywne. Trzeba
jednak pamiętać, że tak komisje, jak
i ROI oceniały budżet pod względem
formalnym. Prawdziwa dyskusja nad
budżetem rozgorzała dopiero po odczytaniu opinii.

Regionalna Izba Obrachunkowa jednogłośnie wydała pozytywną opinię
sprawozdaniu z wykonania budżetu i wnioskowi Komisji Rewizyjnej

Spore zastrzeżenia do budżetu mieli
radni z klubu Wiedza Doświadczenie
Odpowiedzialność. Jak powiedział
radny Marek Gerasik – budżet to

Burmistrz Nasielska powołał
Zespół Zadaniowy ds. opracowania
Planu Rewitalizacji Miasta Nasielska
na lata 2008–2015
Co to jest rewitalizacja?
Definicji rewitalizacji jest bardzo
wiele. Choć w różny sposób opisują problem, w każdym z opisów
mieści się jedno podstawowe
znaczenie. Rewitalizacja to wieloletnie, zintegrowane działania,
inicjowane i koordynowane przez
samorząd gminy, przeprowadzane
w celu ożywienia społeczno–gospodarczego. Równoczesne działanie w sferze ekonomicznej, społecznej i materialno–przestrzennej
jest gwarantem uzyskania trwałych
zmian jakościowych obszaru objętego programem rewitalizacji,
a tym samym poprawy warunków życia mieszkańców, wzrostu
funkcjonalności i rozwoju całego
miasta oraz jego otoczenia.
Rewitalizacja nie dotyczy zatem
tylko infrastruktury, ale również
stworzenia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczności
lokalnej.
Dlaczego opracowanie Planu
Rewitalizacji Miasta jest niezbędne?
Podstawową przesłanką opracowania tego Planu jest możliwość
ubiegania się Gminy Nasielsk
o pozyskanie europejskich funduszy na realizację projektów
opisanych w takim właśnie dokumencie.

Wszyscy mamy świadomość, że
potrzeb jest wiele. W Planie Rewitalizacji potrzeby te zostaną opisane,
określone ich koszty oraz terminy
realizacji. Wiadomo, że dużych zadań w zakresie rewitalizacji nie uda
się zrealizować w ciągu jednego
roku czy nawet dwóch lat. Dobrze
przygotowany Plan Rewitalizacji
będzie dokumentem prognostycznym i jednocześnie narzędziem pomocniczym do monitorowania wykonania określonej polityki rozwoju
gminy. Taka elastyczna procedura
działania będzie modyfikowana
i ulepszona w czasie.

przede wszystkim
oczekiwania mieszkańców, a wydatki inwestycyjne są
dalekie od tych
oczekiwań. Grzegorz Duchnowski
zgłaszał uwagi dotyczące słuszności
zaciągania kredytów konsumpcyjnych. Martwił go fakt
zadłużenia wynoszącego 14 milionów złotych. Zasugerował również
nieprawidłowości
w konstruowaniu
samego budżetu,
jego zdaniem pewne wydatki są
kilkakrotnie w ten budżet wpisywane. Obecna na sesji Skarbnik
Ludwina Turek odpowiedziała,
że ze znanych jej budżetów żadna gmina nie robi go tak szczegółowo, a żeby zaspokoić ciekawość radnego Duchnowskiego,
trzeba by było wypisywać każdą
fakturę z osobna. Przypomniała,
że konstrukcja budżetu określona jest w stosownych ustawach
i im podlega. W opinii Grzegorza Duchnowskiego w dziwny
sposób skonstruowana jest także
Komisja Rewizyjna, w której
kluczową rolę odgrywają członkowie Komisji Budżetu i Finansów, przez co można dojść do
wniosku, że tak naprawdę kontrolują
sami siebie. Spotkało się to z reakcją
radnego Jerzego Lubienieckiego,
który w odpowiedzi zarzucił radnym
Katarzynie Świderskiej i Stanisławowi
Sotowiczowi, że głosując w sprawach
(na przykład) podwyżek dla nauczycieli, mogą forsować własne interesy.
Wywołało to bardzo gorącą wymianę zdań między radnymi. Andrzej
Wierzchoń, pełniący w tej części obrad
obowiązki przewodniczącego, przypomniał, że radni powinni wspólnie
pracować dla dobra całej gminy, a nie
kłócić się i tworzyć zbędne podziały.
Ostatecznie doszło do głosowania
w sprawie absolutorium. Osiem osób
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było za, sześć przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Tadeusz Nalewajk,
w imieniu Bernarda Muchy, podziękował radnym. Wyraził nadzieję, że za
rok będzie jeszcze lepiej.
Na tej sesji podjęto jeszcze uchwały w sprawie: zmian w budżecie na
2008 rok, nadania nazwy ulicy
w mieście Nasielsku (Bajkowa) i oddania w użyczenie targowiska przy
ul. Lipowej Zarządowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Targowisko oddano w użyczenie do końca
tego roku i jednocześnie zobowiązano Wojciecha Sierzputowskiego
do poprawy jego stanu (zwłaszcza
ogrodzenia), obiecując przy tym pomoc finansową. Zmiany w budżecie
na 2008 rok związane są z uzyskaniem środków na inwestycje. Udało
się uzyskać dofinansowanie czterech
z pięciu wniosków. Na wyposażenie
klas w zespole szkolnym w Starych
Pieścirogach przeznaczone zostaną
134 tysiące złotych (z czego wkład
gminy wyniesie 67 tysięcy), na
przebudowę ulicy Warszawskiej (wykonanie krawężnika i dwóch warstw
nawierzchni) – 218 tysięcy (wkład
własny: 118 tysięcy), na modernizację stadionu – 86 tysięcy (z gminy:
36 tysięcy), budowę wodociągu na
Topolowej – 186 tysięcy (gmina:
86 tysięcy). W całości ze środków
gminnych finansowane będą prace
przy ulicy Płońskiej (budowa infra-

struktury), których koszt wyniesie
133 tysiące złotych.
Po podjęciu uchwał odczytano
pisma kierowane do Rady. Nauczycielki ze szkół w Nunie i Krzyczkach
Pieniążkach wezwały do usunięcia
naruszenia ich interesów, powstałego
na skutek braku konsultacji decyzji
o likwidacji szkół ze związkami zawodowymi. Mieszkańcy Młodzianowa
wystosowali podanie o przyspieszenie budowy wodociągu i postawienie pięciu lamp w ich miejscowości. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Nasielsku prosiła o dofinansowanie
remontu kuchni i stołówki. Dyrektor
SP ZOZ – o zakup specjalnego inkubatora do karetki. W tej części obrad
narodził się też pomysł zmiany w sieci wodociągowej. Na skutek listu od
mieszkańców Nowej Wrony powstał
pomysł połączenia tą siecią Cieksyna, Dobrej Woli i Nowej Wrony.
Na sesji powrócił też temat monitoringu. Temat, zainicjowany przez
Wojciecha Sierzputowskiego, został
poparty przez radnego Michała Wójciaka, który wyraził przekonanie, że
projekt mógłby być współfinansowany przez lokalnych przedsiębiorców i ubezpieczycieli. W obradach
uczestniczyli również sołtysi, którzy
sygnalizowali potrzeby swoich wsi
i trudności w ich realizowaniu.
km

Drodzy Druhowie Strażacy!

Urząd Miejski w Nasielsku otwarty
jest na propozycje mieszkańców
w zakresie potrzeb zmierzających
do rozwoju społeczno–gospodarczego miasta i gminy. Pomysły
można składać, zgłaszać lub przesyłać do tut. Urzędu przez cały czas,
jednak o szczególną aktywność
w tym zakresie prosimy w maju
tego roku, bowiem to w tym czasie
Plan Rewitalizacji Miasta Nasielska
będzie konstruowany.

W dniu 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale
też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie
siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio
od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem
wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów
wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

Opracujmy wspólnie dokument,
który będzie nadzieją na rozwój
naszej Gminy i da realną szansę na
urzeczywistnienie projektów zapisanych w Planie Rewitalizacji Miasta
Nasielska.

Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

Małgorzata Rosłońska
Urząd Miejski w Nasielsku

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w imieniu zarówno swoim, jak i całego społeczeństwa
za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży
w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

						

Łączę wyrazy szacunku
Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
Członek Zarządu Głównego
Związku OSP RP

4

AKTUALNOŚCI

2–15 maja

Z promilami na rozbój
Nasielscy policjanci zatrzymali dwóch
kompletnie pijanych mężczyzn podejrzanych o kradzież rozbójniczą.
Na podstawie zebranych materiałów
dowodowych sąd zastosował wobec
38–letniego Mirosława L. i 48–letniego Mirosława P. trzymiesięczny
areszt.
Wszystko wydarzyło się wieczorem
w piątek na ul. Warszawskiej w Nasielsku. Wtedy to, jak ustalili policjanci,
dwóch sprawców podeszło do męż-

czyzny i zażądali wydania telefonu komórkowego. Przestraszony obywatel
oddał aparat, prosząc sprawców, aby
nie zabierali telefonu. Wówczas pod
jego adresem posypały się groźby,
między innymi, że zostanie pobity.
Po tym zajściu mężczyzna udał się do
komisariatu i o wszystkim opowiedział
nasielskim policjantom, opisując jednocześnie wygląd sprawców.
Mundurowi podejrzewając, że sprawcy mogą jeszcze przebywać na ulicach

miasta, udali się ze zgłaszającym
na penetrację terenu. Efekt był błyskawiczny. Już po kilku minutach
zauważyli dwóch podejrzanych,
których poszkodowany rozpoznał jako sprawców. Bezzwłocznie
Mirosław L. i Mirosław P. zostali
zatrzymani. Zanim jednak zostali
przesłuchani i usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej, musieli wytrzeźwieć,
ponieważ obaj byli pod wpływem
alkoholu. Mirosław L. w chwili zatrzymania miał 3,5 promila, a Mirosław P.

KRONIKA
POLICYJNA

miał prawie 2 promile. Na podstawie
zebranego materiału dowodowego
sąd zastosował wobec obydwu zatrzymanych środek zapobiegawczy
w postaci 3–miesięcznego aresztu.
ij

Sprawiedliwość w 2008 roku
Szykują się rewolucyjne zmiany
w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym
wykonawczym. O najważniejszych
planach i założeniach legislacyjnych
poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wszelkie zmiany w kodeksach zostały rozłożone w czasie na dwa etapy
– pierwszy, polegający na dokonaniu
szybkich i niezbędnych zmian mających na celu poprawienie błędów
dotychczasowych nowelizacji, oraz
drugi, mający na celu racjonalizację
polityki karnej.
W pierwszej kolejności powołany
przez Ministra Sprawiedliwości Zespół
Ekspertów zajął się usprawnieniem
postępowania przyspieszonego – tak
zwanych sądów 24–godzinnych –
i wyeliminowaniem oczywistych
mankamentów dotychczasowej
konstrukcji tego postępowania.
W proponowanym przez zespół
kształcie sądy 24–godzinne będą
funkcjonowały nadal, jednakże zostanie zlikwidowany obligatoryjny
obowiązek obrony oskarżonych
o występek chuligański. Przemawia za tym argument finansowy.
Otóż spośród ogólnej kwoty 25
milionów złotych, jakie pochłonęły
w 2007 roku sądy 24–godzinne, 20
milionów złotych wydano na wynagrodzenia dla adwokatów z urzędu.
Ponadto wprowadzona zostanie
możliwość dobrowolnego poddania
się przez oskarżonych karze. Dodatkowo Zespół zajmie się kwalifikacją
czynu jako występku chuligańskiego,
który miałby powodować skierowanie sprawy do postępowania przyspieszonego, bowiem dane zebrane
w 2007 roku pokazały, że ponad
80% spraw rozpoznanych w tym
trybie dotyczyło pijanych kierowców
i rowerzystów.
Następne zmiany, dotyczące prawa
karnego obejmą naprawienie wad
i mankamentów kodeksu karnego,
tak jak chociażby zmianę art. 10 § 2
kk i objęcie katalogiem określonym
w tym przepisie przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem
(art. 197 § 4 kk), uznanie, że w warunkach określonych w art. 25 § 3 kk
sprawca nie podlega karze w miejsce
dotychczasowego odstąpienia przez
sąd od wymierzenia kary przy przekroczeniu granic obrony koniecznej
czy wreszcie rozwiązanie problemu
art. 148 § 2 i 3 kk poprzez wprowadzenie możliwości nadzwyczajnego
złagodzenia kary albo poprzez skreślenie typów kwalifikowanych z jednoczesnym podwyższeniem dolnej

granicy ustawowego zagrożenia w art.
148 § 1 kk.
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi także działania mające na celu
zwiększenie udziału procentowego
kary ograniczenia wolności w stosunku do innych kar, w szczególności
by stała się ona realną alternatywą dla
kary pozbawienia wolności. Działania
te będą prowadziły gównie do:
• określenia możliwie najszerzej
podmiotów, w których mogłaby
być wykonywana przez skazanych
nieodpłatna, kontrolowana praca na
cele społeczne lub praca społecznie
użyteczna,
• zredukowania do minimum administracyjnych czynności podmiotu
zatrudniającego, związanych z organizacją i dokumentowaniem
przebiegu wykonywania kary,
• zdjęcia z podmiotu zatrudniającego
większości dotychczasowych kosztów zatrudnienia skazanych,
• zapewnienia oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy dla skazanych.
Niezbędne jest również dostosowanie
procedury karnej do wymogów konstytucyjnych – w tym zakresie zmiany
wymaga art. 203 § 2 kpk w zakresie
określenia maksymalnego czasu trwania obserwacji psychiatrycznej. Jest
to konsekwencja wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 2007 roku, który
orzekł, że:
• art. 203 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku – Kodeks postępowania
karnego w zakresie, w jakim nie
stwarza wystarczających gwarancji
procesowych zapewniających sądową weryfikację zgłoszonej przez
biegłych konieczności połączenia
badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie
leczniczym, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej;
• art. 203 § 2 w zw. z art. 203 § 3
k.p.k. w zakresie, w jakim nie wskazuje maksymalnego czasu trwania
obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym, jest niezgodny z Konstytucją. Wymienione
przepisy tracą moc obowiązującą
z upływem 15 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w Dzienniku
Ustaw, tj. z dniem 18 października
2008 roku. Projekt nowelizacji art.
203 kpk przewiduje dodanie w art.
203 po § 2 § 2a wprowadzającego
obowiązek udziału prokuratora oraz
obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie badania psychiatrycznego
oskarżonego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym.

Określono również, że czas prowadzenia badania psychiatrycznego
oskarżonego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym nie
może przekroczyć 12 tygodni. W
czasie pracy nad nowelizacją uzyskano opinię Ministra Zdrowia o tym
projekcie. Projektowana zmiana
będzie włączona do planowanej na
pierwsze półrocze 2008 r. szybkiej
nowelizacji kodeksu postępowania
karnego.
W zakresie zadań Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie do postępowania wykonawczego priorytetem jest
poprawa trudnej sytuacji więziennictwa, w szczególności zaś ograniczenie
utrzymującego się od września 2000
roku zjawiska przeludnienia jednostek
penitencjarnych. Według stanu na
dzień 30 listopada 2007 r. średnia
pojemność zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wynosiła
74,9 tys. miejsc (według normy 3 m2
na jednego osadzonego). Natomiast
średnia liczba osadzonych, według
stanu na dzień 30 listopada 2007
roku wynosiła 89,5 tys. skazanych
i tymczasowo aresztowanych. Przeludnienie jednostek penitencjarnych,
w listopadzie 2007 r., w skali kraju,
wyniosło 117,3%. Uznając działania
zmierzające do ograniczenia zjawiska
przeludnienia za pilne, Ministerstwo
Sprawiedliwości ma również na uwadze fakt, iż liczba osób prawomocnie
skazanych na karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem kar zastępczych), nieosadzonych w zakładach
karnych, wyniosła w pierwszym
półroczu 2007 r. – 60 945 osób
(w tym orzeczenia dotyczące 42 513
skazanych oczekiwały w zakładach
karnych na wykonanie, a 38 000 skazanych upłynął termin stawienia się do
odbycia orzeczonej kary pozbawienia
wolności). Działania resortu sprawiedliwości zmierzające do poprawy
sytuacji więziennictwa koncentrują
się na realizacji rządowego „Programu
pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa
w latach 2006–2009”, który zakłada
powiększenie bazy zakwaterowania
więzień o 17 086 miejsc.
Ponadto, działania resortu sprawiedliwości mające doprowadzić od ograniczenia zjawiska przeludnienia jednostek penitencjarnych realizowane są
przez wdrażenie w życie Ustawy dnia
7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego, która najprawdopodobniej wejdzie w życie w dniu 1 lipca
2008 roku. Termin wejścia w życie

wymienionej ustawy musi jednak ulec
przesunięciu z uwagi na konieczność
stworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na system
dozoru elektronicznego, ogłoszenia
i przeprowadzenia nieograniczonego
postępowania przetargowego i wyłonienia w jego następstwie podmiotu
wykonującego zadania związane
z dozorem elektronicznym skazanych, który musi mieć również czas
na przygotowanie i uruchomienie
systemu. Z tych względów określone
w ustawie vacatio legis jest okresem
zdecydowanie zbyt krótkim dla wykonania tych zadań. System dozoru elektronicznego ma być alternatywnym
– w stosunku do izolacji więziennej
– systemem wykonywania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności,
który pozwoli zmniejszyć populację
osadzonych w zakładach karnych
i zlikwidować szkodliwe zjawisko
długotrwałego oczekiwania znacznej
liczby skazanych na wprowadzenie
do wykonania krótkoterminowej kary
pozbawienia wolności. System ten jest
przejawem stosowania wyważonej
represji karnej wobec sprawców tzw.
drobnych przestępstw, który z jednej
strony jest humanitarną alternatywą
dla kary pozbawienia wolności, gdyż
nie pociąga za sobą negatywnych
skutków związanych z izolacją więzienną, takich jak np. wzajemna demoralizacja skazanych czy ich degradacja
ekonomiczna i społeczna. Z drugiej zaś
strony, SDE jest dla skazanego dolegliwym sposobem wykonania kary,
przede wszystkim poprzez kontrolę
jego przebywania w wyznaczonym
miejscu i czasie. Zgodę na odbywanie
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie
mógł uzyskać skazany:
• na karę w wymiarze do 6 miesięcy
pozbawienia wolności,
• na karę pozbawienia wolności do
roku, jeżeli czas pozostały do jej odbycia nie przekracza 6 miesięcy,
• skazany, wobec którego orzeczono karę zastępczą pozbawienia
wolności.
Z możliwości skorzystania z odbywania kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego
wyłączeni zostali skazani za umyślne
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, którzy wcześniej byli już skazani
na karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią warunki
do wydania wyroku łącznego).
Mając na uwadze fakt, iż podejmowane dotychczas przez Ministerstwo
Sprawiedliwości działania zmierzające

18. 04. na ulicy Warszawskiej Mirosław L. i Mirosław P. ukradli telefon
komórkowy i pieniądze Izydorowi
K. Sąd zastosował wobec nich areszt
tymczasowy.
21. 04. nieletni Konrad F. dokonał
rozboju w sklepie przy ulicy Kilińskiego. Został zatrzymany w bezpośrednim pościgu przez policję.
24. 04. na ulicy Płońskiej Robert K.,
mieszkaniec Nasielska, uszkodził
dwa samochody, rzucając w nie
kamieniami.
11. 04. na ulicy Warszawskiej Roman Ż., mieszkaniec Legionowa,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,82mg/l.).
11. 04. na ulicy Elektronowej Marian
K. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,95mg/l.).
12. 04. w Siennicy Dariusz G.,
mieszkaniec Andzina, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu
(0,81mg/l.).
13. 04. na ulicy Warszawskiej Piotr
G., mieszkaniec Krogul, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,82mg/l.).
16. 04. na ulicy Piłsudskiego Bogdan
D., mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,21mg/l.).
17. 04. w Borkowie Grzegorz M.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,48mg/l.).
18. 04. na ulicy Kolejowej Przemysław W., mieszkaniec Dębinek,
kierował skuterem po spożyciu
alkoholu (0,44mf/l.).
18. 04. na ulicy Kolejowej Rafał
S., mieszkaniec Krogul, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,29mg/l.).
20. 04. na ulicy Płońskiej Sławomir J., mieszkaniec Konar, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,11mg/l.).

Uwaga kierowcy!
Remont przejazdu
kolejowego w Mogowie
został przedłużony
do 15 maja 2008.
Do tego czasu
przejazd będzie zamknięty.
do poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych okazywały
się niewystarczające, gdyż kwestia
realizacji orzeczeń częstokroć leży
w kompetencji kilku resortów, Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów
powołany został Międzyresortowy
Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych,
w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.
dar

2–15 maja

„Polska biega” u nas
Jeden z etapów sztafety przebiegnie
przez Borkowo i Cieksyn
17–18 maja pobiegnie cały kraj. To
już czwarta odsłona akcji POLSKA
BIEGA. Intencją jej organizatorów
jest zmobilizowanie w tych dniach
Polaków, żeby wyszli z domów
i odnaleźli radość w tej najprostszej
formie ruchu. Biegać może każdy.
Wystarczą wygodne buty, niekrępująca odzież i trochę chęci.
Z roku na rok zwiększa się liczba
uczestników biegu. W ostatniej edycji – w Biegu Jesieni 2007 – wzięło
udział ponad 400 miejscowości
i ponad 60 tysięcy osób. W akcji
uczestniczą samorządy lokalne,
szkoły i kluby biegowe – to one
organizują krótkie biegi o otwartej
formule.
W tym roku organizatorzy rozszerzyli akcję o Sztafetę Polska
Biega. Wyruszy ona 14 maja spod
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
w czterech kierunkach: do Gdyni,
Białegostoku, Poznania i Krakowa. W każdym zespole znajdą się
znani i lubiani dziennikarze oraz
sportowcy, m.in.: Robert Korzeniowski – dyrektor TVP Sport, Piotr
Pacewicz – zastępca redaktora
naczelnego „Gazety Wyborczej”,
Wojciech Staszewski – reporter
„Dużego Formatu Gazety Wyborczej”, Krzysztof Luft, dziennikarze
TVP: Beata Sadowska, Przemysław
Babiarz i Maciej Kurzajewski, a także
sportowcy: Artur Partyka i Sebastian
Chmara.
Codziennie, przez trzy dni, każda ze
sztafet będzie miała do pokonania
około 100 kilometrów.

14 maja Sztafeta Polska Biega przebiegać będzie przez Borkowo, a następnie przez Cieksyn.
Organizatorzy zapraszają wszystkich
miłośników joggingu do biegu razem ze Sztafetą w granicach Borkowa
i Cieksyna. Dla wielu może to być
jedyna okazja, by pobiec ramię w ramię ze słynnym dziennikarzem sportowym czy z mistrzem olimpijskim,
a będą tu m.in.: Sebastian Chmara,
Piotr Kraśko, Paweł Lachowicz – reporter, Aleksander Dzięciołowski, Sebastian Polak, Zenon Baran, Mirosław
Szymański, Andrzej Mazurkiewicz,
Jerzy Jędrusiak, Piotr Mądrach.
Zapaleni biegacze, którzy chcieliby
dołączyć do Sztafety przez dłuższy
fragment trasy, będą zobowiązani
do podpisania stosownego oświadczenia.
„Gazeta Wyborcza”, TVP SPORT,
i RMF FM, a także portal www.sport.
pl zapewnia oprawę medialną tego
wydarzenia. Informacje o Sztafecie
Polska Biega pojawią się również na
portalu akcji: www.polskabiega.pl – tu
też można znaleźć m.in. regulamin.
Wypada mieć nadzieję, że ta impreza sportowa spotka się z życzliwym
przyjęciem mieszkańców Borkowa,
Cieksyna i całej gminy Nasielsk.
Chętni do udziału w biegu, mieszkańcy Nasielska
i okolic, proszeni są o zgłaszanie się do Janiny Kownackiej z Urzędu Miejskiego przy ulicy Elektronowej
3, do pokoju 107, tel. 023
6933071. Termin zgłoszeń
upływa 12 maja.
PB
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Nowodworskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

AKTUALNOŚCI
19 kwietnia 2008 roku na terenie
jednostki Ratowniczo–Gaśniczej
Państwowych Straży Pożarnych
w Nowym Dworze Mazowieckim
odbyły się XVI Strefowe Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy PCK organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK,
Starostwo Powiatowe oraz Urząd
Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku. Zaproszone
zostały drużyny ratownicze ze szkół
ponadgimnazjalnych z powiatów
nowodworskiego, pułtuskiego oraz
legionowskiego. Do udziału w zawodach zgłosiło się 6 drużyn 5–osobowych wraz z opiekunami.
Zawodnicy rozpoczynali zawody od
rozwiązania testu z pytaniami, w którym to musieli wykazać się m.in.
znajomością historii PCK i podstawowymi zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Na kolejnych etapach zadaniem zawodników było udzielenie
pomocy osobom poszkodowanym
w symulowanych wypadkach.
Uczestnicy wykazali się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy,
sprawdzili swoją wiedzę m.in. dotyczącą omdleń, zranień, krwotoków,
złamań oraz zatrzymania czynności
życiowych. Młodym ratownikom nie
sprawiło problemu nawet ratowanie
poszkodowanych w symulowanym
wypadku samochodowym. Komisja
sędziowska, której przewodniczył
Wiesław Kozioł, oceniła następująco
startujące drużyny: (I miejsce) drużyna Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku, (II
miejsce) drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej
w Legionowie, (III miejsce) drużyna
Zespołu Szkół Ogólnokształcącychim. B. Prusa w Pułtusku, Miejsce

Nasielsk na 810 miejscu
T

Trzeba zauważyć, że ranking „Gazety
Prawnej” jest dość specyficzny i należy we właściwy sposób odczytywać
wyniki. Dla przykładu „zwycięzca” –
Jaktorów pierwsze miejsce zawdzięcza
przede wszystkim dużemu projektowi
wodno–kanalizacyjnemu, na który
udało się pozyskać tej gminie 34 miliony złotych. W poprzedniej edycji
Jaktorów nie został nawet sklasyfikowany.
km

akie miejsce, według
rankingu „Gazety Prawnej”, zdobył Nasielsk pod
względem pozyskiwania
środków unijnych.

i Przasnysz (4882,3). Nasielsk uzuskał
158,81 pkt. Dla porównania: Pułtusk
– 365,42, Nowy Dwór Mazowiecki –
691,26, Legionowo – 543,54, Serock
– 145,28.

Specjalistyczny polski dziennik „Gazeta
prawna” już po raz drugi przygotował
Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Ranking wyróżnia
samorządy, które osiągają największe
sukcesy w pozyskiwaniu środków
unijnych. W przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy unijne,
których beneficjentami są władze
samorządowe, podległe im jednostki
organizacyjne, przedsiębiorcy, rolnicy
i organizacje społeczne. Pominięte
zostały tylko niektóre ogólnopolskie
projekty transportowe, które trudno
byłoby przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.

Punkty to suma trzech składników:
wartości WK w relacji do liczby mieszkańców (ile pomocy unijnej przypada
na 1 mieszkańca), wartości WK w relacji do liczby projektów (jak duża jest
przeciętna wielkość projektu realizowanego na danym
obszarze) i liczby
projektów do licz- Tabela 1. Nasielsk w rankingu „Gazety Prawnej”
by mieszkańców
(aktywność ob- Źródło: „Gazeta Prawna”
szarów samorzą- Miejsce w rankingu ogólnopolskim
810
dowych w pozy- Miejsce w województwie mazowieckim
223
skiwaniu środków Suma punktów
158,81
z UE). Składnikom
Liczba ludności
19295
tym przypisano
Wartość dofinansowania z UE razem w tys. zł
5101
kolejno wagę: 35,
Wartość dofinansowania z UE na głowę w zł
264,39
60 i 5%. Wartość
39
WK to wartość Liczba projektów, w których mogli uczestniczyć
mieszkańcy danego obszaru
wsparcia unijnego
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w tys. zł
0
(wartość progra0
mów o skali po- Transport w tys. zł
Restrukturyzacja
sektora
żywnościowego
i
ob1850,1
wiatowej dzielona
szary wiejskie w tys. zł
była przez liczbę
8,1
jednostek samo- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
w tys. zł
rządu, które mogą
Rozwój zasobów ludzkich w tys. zł
238,2
uczestniczyć w ich
ZPORR w tys. zł
3005
realizacji).

Klasyfikacja obejmuje projekty podpisane do końca 2007 roku (oprócz
projektów przedakcesyjnych). Jej
podstawą są dane zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Ocena obejmuje wartość przyznanej
z UE pomocy, liczbę realizowanych
projektów oraz liczbę mieszkańców.
Nasielsk znalazł się na 810 pozycji.
Ogółem brano pod uwagę 1153 miejscowości. W pierwszej trójce znalazły
się mazowieckie miejscowości: Jaktorów (5798,16 pkt), Kobyłka (5280,33)

Fundusz spójności
Interreg

0
0

IV zajęła drużyna reprezentujaca
Publiczne Gimnazjum Nr 3 z Modlina Starego, a pozostałe dwa miejsca
V i VI – Zespół Szkół Zawodowych nr
1 z Nowego Dworu Maz. i drużyna
Zespołu Szkół Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego
Zawody Drużyn Ratowniczych organizowane są w celu podnoszenia
poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Fakt, że
coraz więcej osób chce się uczyć
prawidłowego udzielania pierwszej pomocy i że biorący udział
w zawodach nie przejdą obojętnie
obok osób, u których dojdzie do
bezpośredniego zagrożeniu zdrowia
czy też życia, jest bardzo budujący.
Daje pewność że młodzi ludzie mają
serce i czują sercem, a wszyscy są
wygrani – mówi Marian Wasierzyński
z ZR PCK w Nowym Dworze Mazowieckim.
Drużyny, które zajęły trzy pierwsze
miejsca, otrzymały puchary, pamiątkowe dyplomy, a wszyscy zawodnicy nagrody rzeczowe. Nagrody
ufundowało Starostwo Powiatowe,
O
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O

S

Zarząd Rejonowy PCK, Urząd Miasta
w Nowym Dworze Mazowieckim
i Nasielsku, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zawody udało się przeprowadzić
dzięki pomocy instytucji w Nowym
Dworze Mazowieckim: Komendzie
Powiatowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy nr 37. Wspomogły nas firmy „LUKULLUS” – pani Elżbieta Szymańska
oraz Pracownia Cukiernicza pana
Marka Szarowa, którzy ofiarowali
swe wspaniałe wyroby na poczęstunek. Fachową obsługę cateringową
zapewniła drużyna Zespołu Szkół
Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego kierowanego przez
panią dyr. Hannę Radywonik.
Uroczystego wręczenia pucharów
i nagród dokonał starosta powiatu
nowodworskiego Krzysztof Kapusta
oraz prezes Zarządu Rejonowego
PCK Marian Wasierzyński.
PCK
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AUSTRIACKA FIRMA rozwijająca swoją działal-

ność w Polsce poszukuje osób w charakterze pracowników
pomocniczych przy liniach produkcyjnych. Firma oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie, uzupełniane systemem
premiowym oraz możliwości rozwoju personalnego.
Poszukujemy kobiet oraz mężczyzn, młode osoby pragnące
rozpocząć swoją pierwszą pracę są również mile widziane.
Zakres obowiązków jest prosty: pomoc przy liniach produkcyjnych, w czystych warunkach bez konieczności ciężkiej
pracy fizycznej.
Po upływie okresu próbnego oferujemy stałą pracę w stabilnej firmie. Dobrym i sumiennym pracownikom pomagamy w dalszym podnoszeniu kwalifikacji wraz z możliwością
awansu zawodowego.
Jeśli jesteś osobą godną zaufania, otwartą na zdobywanie
nowych doświadczeń oraz szukasz firmy z najlepszą atmosferą pracy, w przyjaznym zespole nastawionym na wspólne
realizowanie zadań, z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz
możliwością rozwoju – proszę, zadzwoń:
604 168 468 lub 604 128 700 lub 604 168 768
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Mniejszy kapitał w spółkach

O

bniżenie wysokości
minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych powinno
wpłynąć pobudzająco na
ich rozwój. To jedna z najważniejszych propozycji
projektu ustawy o zmieniającej kodeks spółek
handlowych. Dokument
przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

R ząd prz ychylił się do opinii
przedsiębiorców, których zdaniem obecnie obowiązujące minimalne wysokości kapitału zakładowego (50 tys. zł) i kapitału
akcyjnego (500 tys. zł) są zbyt
wysokie i często okazują się barierą, która utrudnia rozpoczęcie
działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Projekt
przewiduje obniżenie minimalnej
wysokości kapitału zakładowego
spółek z o.o. do 5 tys. zł, a spółek
akcyjnych do 100 tys. zł.
Ponieważ nie wszystkie spółki
kapitałowe dostosowały już wysokość swoich kapitałów zakładowych do minimalnej wysokości

przewidzianej ustawą, projekt nowelizacji przedłuża po raz kolejny
termin spełnienia tego obowiązku
do końca 2010 r.
Inną istotną zamianą jest zniesienie obowiązku przekształcania
spółek cywilnych w spółki jawne.
W obecnym brzmieniu kodeks
spółek handlowych przewiduje obligatoryjne przekształcenie spółki
cywilnej w jawną, gdy jej przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych
za dwa kolejne lata obrotowe
przekroczą 80 tys. euro. Zdaniem
wielu przedsiębiorców powoduje
to komplikacje i dodatkowe koszty.
Zaproponowano uchylenie tego
obowiązku, pozostawiając tę kwestię wyłącznie decyzji wspólników
spółki cywilnej. Będą oni mogli
sami zdecydować o przekształceniu działalności w formę spółki
jawnej.
Zaproponowane w projekcie nowelizacji przepisy ograniczają
również odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania przedsiębiorcy jednoosobowego w przypadku, gdy jego
przedsiębiorstwo jest wnoszone do
spółki aportem. Wątpliwości bu-

AKTUALNOŚCI

2–15 maja
fot. D. Panasiuk (archiwum)

dzi obecna sytuacja, w której
za zobowiązania
jednoosobowego przedsiębiorcy spółka odpowiada w sposób
o g r a n i c z o n y,
a wspólnicy
spółki, którz y
p r ze d z awa rc i e m u m ow y
nie mieli wpływu na prowadzenie przedsiębiorstwa – bez
ograniczeń.
Projekt nowelizacji wprowadza również
przepisy, które precyzyjniej
określają dzień
wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych. Obecnie obowiązujące
prawo nie określa tego precyzyjnie. Projekt stanowi, że o terminie wypłaty dywidendy powinni
decydować w drodze uchwały
wspólnicy (akcjonariusze). Jeżeli
uchwała zgromadzenia wspólni-

50–letni

pracownik
refundowany

N

awet 70% kosztów wynagrodzenia mogą
dostać firmy, które zatrudnią pracowników
powyżej 50. roku życia.
Wsparcie obejmie 45
tysięcy osób – informuje
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

ków (lub walnego zgromadzenia
akcjonariuszy) nie określi tej daty,
dywidenda powinna być wypłacana w dniu określonym przez
zarząd (w przypadku spółki z o.o.)
lub radę nadzorczą, gdy w grę
wchodzi spółka akcyjna.
dar

Obecnie ponad 200 tysięcy Polaków po pięćdziesiątce to bezrobotni. Prawie 4 miliony osób
w tym wieku na dobre wycofało
się z życia zawodowego. Firmy,
które zatrudnią takich ludzi, mogą
dostać refundację kosztów wynagrodzenia w wysokości od 30
do 70%. Wysokość dopłat ma
zależeć od lokalizacji i wielkości
firmy. Państwo będzie płacić za
starszych pracowników przez dwa
lata. Środki na ten cel – w wysokości 115 milionów euro – pochodzić
będą w większości z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ruszy za
kilka miesięcy.
km

UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jesteś osobą niepełnosprawną. Dowiedz się jakie masz uprawnienia. W dzisiejszym numerze postaramy się wyjaśnić wszystkie kwestie
dotyczące parkowania.

PARKING
O wyznaczenie ogólnodostępnego zastrzeżonego miej sc a
postojowego (parkingu) może
starać się:
• osoba ze znacznym stopniem
niepełnosprawności (I grupa
inwalidzka),
• oraz osoby z umiarkowanym
lub lekkim stopniem niepełnosprawności (odpowiednio
inwalida II lub III grupy), jeśli
niepełnosprawność dotyczy
narządów ruchu lub jest związana z chorobami, które mają
wpływ na sprawność ruchową
(w ymagane jest orzeczenie
lekarza),
• osoba opiekująca się osobą
niepełnosprawną (,,kierowca
przewożący osobę niepe łnosprawną mającą trudności
w poruszaniu się”), posiadająca:
– zaświadczenie o pobieraniu
zasiłku pielęgnacyjnego (np. na
dziecko), uzupełnione zaświadczeniem lekarskim o niepełnosprawności lub poważnej chorobie,
– dokument: książeczkę ZUS
lub orzeczenie komisji lekarskiej
st wierdzającej, że osoba jest
niepełnosprawna, korzysta z pomocy osób trzecich lub ma duże
trudności w poruszaniu się.
Miejsce, w którym będzie wyznaczony parking, nie może utrudniać ruchu.

podwórku – wówczas na wyznaczenie parkingu musi zgodzić się
zarządca terenu. Nie ma obowiązku zatwierdzenia projektu
w Zarządzie Dróg Miejskich.
Parking ma znaleźć się na drodze publicznej (np. przy bloku)
i jest dostępny dla
wszystkich uprawnionych – wówczas
wniosek o jego wyznaczenie składa się
w instytucji Zarząd
Dróg Miejskich.

płatnym parkowaniem, z opłat
zwolnione są (Uchwała Nr 1828/
LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa–Centrum z dn. 15 kwietnia
2002 r.) osoby niepełnosprawne:
1) p o siadaj ąc e kar tę p ark i n gową – ale tylko jeśli parkują
na miej sc ach w yznaczonych

W Wa r sz aw i e –
Z A R Z Ą D D RÓ G
MIEJSKICH przy
ul. Chmielnej 120,
00–801 Warszawa,
tel. 022 620 10 21,
w. 116.
Do podania musi być
dołączona legitymacja zaświadczająca
prowadzenie samochodu przez osobę
n i e p e ł n o s p ra w n ą
(legitymacja inwalidy wydana przez Poradnię Zaopatrzenia Ortopedycznego). Nie
trzeba przedstawiać orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności
(grupie inwalidzkiej).
UWAGA: Parking przysługuje nie
ze względu na stopień niepełnosprawności, ale uprawnienia do
prowadzenia samochodu przez
osobę niepełnosprawną.

Możliwe są dwie sytuacje:

System płatnego parkowania
w centrum Warszawy

Parking ma znaleźć się na ,,drodze wewnętrznej”, np. osiedlu,

W centrum Warszawy, na obszarze objętym niestrzeżonym,

dla osób niepe łnosprawnych,
2) posiadające Kartę N+ (mogą
parkować na dowolnych miejscach w systemie płatnego parkowania).
    Karta N+ wydawana jest osobie
niepełnosprawnej o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub
mającej, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
trudności w poruszaniu się, która
jest właścicielem samochodu
(ponieważ do wydania karty N+
niezbędne jest okazanie karty
parkingowej, osoba starająca się
o kartę N+ musi najpierw spełnić

warunki konieczne do otrzymania karty parkingowej). Karta jest
bezpłatna. Przysługuje na jeden
konkretny pojazd (jego dane
wpisane są w karcie).
Przy składaniu wniosku o wydanie Karty N+ należy przedstawić
do wglądu:
– dowód osobisty,
– dowód rejestracyjny
pojazdu, na który wystawiona będzie Karta
N+,
– kartę park ingową
wydaną przez starostę,
– dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawnoś c i lub trudnoś c i
w poruszaniu się (czyli
orzeczenie Komisji Lekarskiej o zaliczeniu do
I, II lub III grupy inwalidów lub orzeczenie
Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
albo orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS).
WAŻNE:
Kartę N+ umieszczamy w samochodzie w widocznym miejscu.
Karta N+ jest ważna przez okres,
na jaki zostało wydane orzeczenie
o niepełnosprawności. Traci ważność, jeśli sprzedamy samochód
lub zmienią się dane, na podstawie
których została wydana.
O Kartę N+ może też wystąpić
osoba niepełnosprawna niebędąca mieszkańcem Warszawy, ale
np. często przyjeżdżająca do sto-

licy i poruszająca się na obszarze
objętym parkowaniem płatnym.
Karta parkingowa
Odstępstwo od przestrzegania
niektórych znaków drogowych
dotyczy tylko osób kierujących
samochodem oznaczonym kartą parkingową, która potwierdza
uprawnienia jej właściciela lub kierowcy przewożącego właściciela
takiej karty. Kierowca zobowiązany jest umieścić ją za przednią
sz yba samochodu, w sposób
umożliwiający jej odczytanie.
Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta.
Podstawę jej wydania stanowi
orzeczenie zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności zaliczające do znacznego,
umiarkowanego lub lekkiego
s to p n i a n i e p e ł n o s p raw n o ś c i
o przyczynie niepełnosprawności
z kodu „R” lub „N”, lub orzeczenie
wydane przez organy rentowe
równoważne na mocy przepisów
szczególnych z orzeczeniami
o niepełnosprawności.
Wzór karty parkingowej oraz wysokość pobieranej za nią opłaty
określa rozporządzenia ministra
infrastruktury z dnia 30 stycznia
2002 r. w sprawie wzoru karty
parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty
za jej wydanie. Aktualnie za kartę
parkingową trzeba zapłacić 25
złotych.
Marek Rączka

Nasielsk z oddali

Duchowe witaminy

Nie dajmy się zwariować
Na ostatnim przyjacielskim spotkaniu w Nasielsku doszliśmy do
wniosku, że najważniejszą obecnie sprawą dla zwykłego zjadacza chleba jest to, aby nie dać się
zwariować!
Komu? Przede wszystkim – politykom.
Wszystkim, którzy dobrze pamiętają wyniki ostatnich wyborów,
wydawało się, że nie będziemy już
musieli poświęcać politykierom
większej uwagi. Dobrze opłacani
z państwowej, czyli naszej kasy
(przecież wszyscy płacimy podatki,
z których później przydzielane są
olbrzymie dotacje dla partii politycznych) będą działać „dla dobra
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”,
jak często głoszą w sejmie.
A okazja do uspokojenia sceny
politycznej była znakomita. Oto
w wyniku wyborów można było
uporządkować sytuację w naszym
kraju na wzór demokracji zachodnich. Jest jedna duża partia, która
uzyskała miażdżącą przewagę
i w sojuszu z mniejszą utworzyła
rząd. Ten, ponieważ ma wymaganą
większość w parlamencie, mógłby
spokojnie realizować program wyborczy rządzących partii, tak aby
po czterech latach obywatele ocenili ich działania. Partia, która straciła
władzę, po przekazaniu najważniejszych urzędów państwowych
swoim następcom, powinna swoją
działalność opozycyjną prowadzić
w powołanych do tego organach
państwa, takich jak sejm i senat,

dyskusjach publicznych w radiu,
telewizji i na łamach prasy.
Tak powinno być w normalnym
demokratycznym państwie. Jednak okazuje się, że nasi politycy
jeszcze do tego nie dorośli. Przede
wszystkim ci, którzy dotychczas
rządzili, nie umieli się dyskretnie
i z honorem rozstać z władzą. Słowa
„honor” jeszcze się u nas używa,
ale kto dzisiaj pamięta, co ono naprawdę znaczy?
Nie ma miejsca w felietonie na
przypomnienie wszystkich awantur, o których informowały nas
środki masowego przekazu. Dotychczas rządzący nie tylko nie
chcieli porzucić intratnych stanowisk w rządzie i różnego rodzaju
spółkach i agencjach. Okopali się
i dotychczas skutecznie się bronią również w publicznym radiu
i telewizji.

Tak, proszę państwa, jesteśmy
w dalszym ciągu manipulowani
przez opłacaną przez nas za pomocą abonamentu telewizję i radio.
Rządzący tymi środkami informacji
panowie Urbański – TVP i Czabański – Polskie Radio mianowani na
te stanowiska jeszcze przez PiS,
w dalszym ciągu, teraz już bardziej
dyskretnie, dezinformują polską
opinię publiczną, przemilczając
pewne fakty niewygodne dla ich
politycznych mocodawców, nagłaśniając inne. Przykładem tendencyjności i manipulacji są publicystyczne audycje telewizyjne
„Warto rozmawiać”, prowadzona
przez redaktora Pospieszalskiego,
i „Cienie PRL–u” redaktora
Wildsteina. Sprowadzony
za wielkie pieniądze do
Wyniki turnieju „siódmego” 26.04.2008 r.: II programu TV redaktor
Lis ze swoim talk–show
1. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki		
„Tomasz Lis na żywo” ma,
			
58 pkt. (60,42%)
w oczach widzów, uwia2. Maciej Osiński – Janusz Wydra		
rygodnić
publiczną tele			
55 pkt. (57,29%)
wizję.
3. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Michnowski

BRYDŻ

			
54 pkt. (56,25%)
4. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski
			
51 pkt. (53,12%)
5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
			
51 pkt. (53,12%)
6. Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek		
			
44 pkt. (45,83%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
			
41 pkt. (42,71%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
			
40 pkt. (41,67%)
9. Janusz Czyżewski – Janusz Muzal		
			
38 pkt. (39,58%)

Czołówka klasyfikacji po siedmiu turniejach:

1–2. Piotr Kowalski		
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49 pkt.

Grzegorz Nowiński

49 pkt.

3.

Stanisław Sotowicz

43 pkt.

4.

Kazimierz Kowalski

42 pkt.

Przeciętnemu odbiorcy
trudno się w tym wszystkim zorientować, bo nie
wszyscy mają czas i możliwość oglądanie niezależnych, prywatnych stacji
telewizyjnych, na przykład TVN24 czy słuchania
radia RMF FM. Rządowi
premiera Tuska nie udało
się jeszcze tego problemu
rozwiązać. Ostatnie wieści
z parlamentu wskazują na

to, że sytuacja w publicznym radiu
i telewizji nie ulegnie w najbliższym
czasie zmianie.
Brak stabilizacji na scenie politycznej, a szczególnie prowadzenia
skutecznej polityki zagranicznej,
utrudnia obecnemu rządowi również prezydencki ośrodek władzy.
Po ostatnich wyborach znalazła
w nim schronienie grupa polityków na czele z byłą panią minister
spraw zagranicznych Anną Fatygą.
Chyba wszyscy doskonale pamiętają, jaki poziom profesjonalizmu
prezentowała ta pani i jakie były
skutki jej działania. Teraz udało się
jej przekonać pana prezydenta, że
powinien prowadzić samodzielną,
nieuzgodnioną z rządem politykę
zagraniczną. Kilka razy prezydent,
słuchając swoich obecnych doradców, ośmieszył się już na arenie
międzynarodowej.
Obecne stosunki między Pałacem
Prezydenckim a rządem, który
w sprawach polityki zagranicznej
reprezentuje minister Radosław
Sikorki, charakteryzuje niechęć
i wzajemny brak zaufania. Sytuacja
ta spowodowała już poważne trudności w nominowaniu i wysyłaniu
przedstawicieli Polski za granicę.
Dalsze zaostrzanie konfliktu między rządem a prezydentem o politykę zagraniczną osłabi pozycję
i wiarygodność Polski na świecie.
Czy tego wszystkiego nie rozumieją politycy, którzy zajmując
tak wysokie stanowiska w naszym
państwie, zobowiązali się działać
przede wszystkim dla jego dobra?
Czy tego przede wszystkim nie
rozumie pan Prezydent, który
chyba zbyt często interesy partyjne
i rodzinne stawia wyżej niż dobro
państwa, którego jest pierwszym
obywatelem?
To są pytania retoryczne, na które wasz felietonista nie oczekuje
odpowiedzi. Stawia je po to, aby
ostrzec jeszcze raz swoich czytelników:
Nie dajmy się zwariować politykom!
Nie udało mi się tym razem poruszyć spraw lokalnych. Na ten temat
już rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi z Nasielska. Zapowiadam
więc następny felieton o tym, co
piszczy w nasielskiej trawie.
Antoni z Ursusa

Zachwyt nad pięknem
Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, który zachwyca nas kolorowymi
kwiatami kwitnących drzew i krzewów. Przyroda budzi się do życia. Właśnie ten miesiąc został poświęcony szczególnej czci Matki Bożej, która
jest najpiękniejszym ze wszystkich kwiatów. Swój piękny zapach miłości
rozsiewa Ona na każdego z nas. A poza tym – dla wielu rodzin – to okres
Pierwszej Komunii Świętej.
Z sentymentem wspominam nabożeństwo majowe odprawiane przy
pięknej wiejskiej kapliczce, otoczonej grupką rozmodlonych ludzi. Widok
coraz rzadszy. A wokół zapach łąki, śpiew ptaków. Gdzieś w dali brzmi
kościelny dzwon, widać sznury na biało ubranych dzieci. Biały Tydzień.
Czy jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego –
Komunia święta – to czas zachwytu nad tym, co nam przesłania NAJPIĘKNIEJSZEGO, czy nad NIM SAMYM? Dopiero w blasku miłości Jezusa
możemy dostrzec prawdziwe piękno serca, świata wokół nas i wraz
z Maryją chwalić „łąki umajone, góry, doliny zielone”.
Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu wspólnoty parafialnej, a w życiu wielu rodzin – jedno z wydarzeń najważniejszych.
Czasem, patrząc na twarze rodziców, których dziecko przyjmuje Niezwykłego Gościa, można niemal wyczytać ogromną dumę: „Patrzcie,
nie tylko urodziło nam się dziecko, ale wychowaliśmy je tak, że może
przyjąć Jezusa. Patrzcie, jakie jest piękne, dobre i mądre”. Trzeba zrobić
wszystko, by nie przesłonić tego „wewnętrznego” blasku, wielkości, piękna „zewnętrzną” oprawą. By piękno spotkania z Jezusem mogło rozbłysnąć pełnym blaskiem. Blask piękna jaśnieje w dniu Pierwszej Komunii
i przez cały tzw. Biały Tydzień. Podkreślają go długie, białe stroje (alby),
które wyrażają wspólnotę zgromadzonych wokół ołtarza dzieci Bożych,
z których każde ma przed Bogiem tę samą wartość. Blask piękna jaśnieje
w dekoracji świątyni parafialnej, w której króluje biel. Wreszcie – i to jest
najważniejsze – w grupce dzieci, które oddają cześć Bogu przez śpiew
i modlitwę. Ile w tych dniach pięknych słów, podziękowań a nawet zobowiązań składanych Panu Bogu i sobie! Ale warto ten zachwyt przenosić
w codzienne życie, by dziecko ożywiało i pogłębiało swoją wiarę. Tak,
by ona wzrastała wraz z dzieckiem.
Ważnym momentem przygotowania do przyjęcia Jezusa jest sakrament
pokuty. To on pozwala odkryć wartość naszego serca, oczyszczonego
przez Boże miłosierdzie. Uświadamia nam jednocześnie, że stajemy
się „piękni Jego łaską”. Myślę, że za mało zwracamy uwagi na fakt, że
dziecko, które po raz pierwszy przystępuje do spowiedzi, już posiada
zdolność rozróżniania dobra i zła. A co za tym idzie, przyjmuje na siebie zobowiązanie do wybierania dobra. I kiedy słyszę stwierdzenie: „to
jeszcze dziecko”, to zastanawiam się, czy naczelną zasadę wychowania
stanowi bezkarność i towarzysząca jej bezradność. Książeczka do nabożeństwa, nieużywana, staje się jeszcze jednym przedmiotem, na którym
zbierają się kolejne warstwy kurzu. Medalik złożony w szufladzie staje
się nic nieznaczącą pamiątką, o której mówimy: „dostałem na Pierwszą Komunię, ładny”. Te wszystkie zewnętrzne okoliczności, pamiątki,
życzenia mają rozwijać wiarę, by serce dziecka otwierało się na piękno
spotkania z Panem.
Siostra Faustyna nazywała „najuroczystszą chwilą” moment przyjęcia
Pana Jezusa do swojego serca w Komunii świętej. A dla wielu dzieci
często taką chwilą staje się moment przyjmowania drogich prezentów
i chwalenia się nimi następnego dnia kolegom i koleżankom w szkole.
A i wyznacznikiem tego, czy ciocia jest „dobra” czy „zła”, nie jest wcale
jej relacja do dziecka, ale wartość ofiarowanego prezentu. Samo przyjęcie pierwszy raz Komunii Świętej odchodzi więc gdzieś na plan dalszy.
Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. W tych swoich poszukiwaniach
natrafiłem na ciekawą odpowiedź: „bo my nie umiemy obejść się bez
konsumpcyjnego podejścia do życia, dusza jest niewidzialna, więc po
co się nią zajmować?”. Pewnie jest w tym dużo racji. Tyle że bez duszy ta
konsumpcja nie będzie miała smaku i blasku. Niby jest – a nie zachwyca.
Ja sięgam po to, co zachwyca. I zapraszam, by się nad tym zatrzymać.
ks. Leszek Smoliński

Polska – papierowa stolica sportu

Obciach związany z tempem przygotowań naszego
5. Paweł Wróblewski
41 pkt.
kraju do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej EURO 2012
6. Grzegorz Kosewski
38,5 pkt.
nadal trwa i, zdaniem eks7–8. Maciej Osiński		
37 pkt.
pertów, wszystko może się
Janusz Wydra		
37 pkt.
zakończyć międzynarodowym skandalem, bo nadal
9. Krzysztof Morawiecki 32 pkt.
nie jesteśmy gotowi do tej
8–10.
Janusz Muzal
30 pkt.
ważnej imprezy, a tu kolejna
Jacek Jeżółkowski
30 pkt
niespodzianka. Rząd potrafi
Na następny turniej zapraszamy w piątek zaskakiwać – głupotą czy
09.05.2008 r. na godz. 18.30. do hali sportowej. operatywnością i sprawnoPK ścią działania!

Rada Ministrów przyjęła uchwałę
w sprawie zorganizowania w Zakopanem Narciarskich Mistrzostw
Świata FIS w konkurencjach klasycznych w 2013 r., przedłożoną
przez ministra sportu i turystyki.
Stwierdza się w niej, że rząd udziela gwarancji, która umożliwi miastu
Zakopane ubieganie się o organizację Narciarskich Mistrzostw
Świata FIS w 2013 r. Decyzję
w sprawie wyboru organizatora
imprezy podejmie Międzynarodowa Federacja Narciarska w maju

tego roku podczas kongresu
w Kapsztadzie.
W gwarancji rząd zapewnia, że
przestrzegane będą przepisy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dotyczące organizacji mistrzostw. Zawiera ona także zobowiązanie do przebudowy obiektów
sportowych Centralnego Ośrodka
Sportu w Zakopanem, aby spełniły
one wszystkie standardy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
Ma to kosztować około 80 milionów złotych. Rząd zapewnia rów-

nież, że w porozumieniu z samorządem terytorialnym podejmie
wszelkie konieczne działania, aby
właściwie zabezpieczyć miejsca
zawodów sportowych i pobytu
uczestników mistrzostw. Nie dopuści też do żadnej dyskryminacji
narodowych związków narciarskich, zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, lub
ich członków.
Oby znów nie było kompromitacji
na etapie organizacyjnym.
dar
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PRAWIE NOWA RUBRYKA. I PRAWIE BEZ NAZWY
Nie będę tym razem składała żadnych wyjaśnień odnośnie do tytułu.
Wam się nie chce, to mnie też nie.
Niby mamy wiosnę, słonko świeci, ptaszki śpiewają, więc nie będę
jednak taka zła do końca. Podzielę
się paroma informacjami o tym, co
w trawie piszczy – o, z tą trawą to też
tak wiosennie mi wyszło…
Cóś z saloonów

I znowu przyleciał nam Fryderyk na
wiosnę. Po latach niełaski postanowiono odnowić ideę skrzydlatych
statuetek przyznawanych przez Akademię Fonograficzną. Pomóc w tym
miała transmisja w telewizji, duża promocja wydarzenia i takie tam rożne
chwyty marketingowe. Próbowano
także pokazać, że Fryderyki 2008
to nagroda przyznawana twórcom
ambitnym. W nominacjach wymieniono wielu znakomitych artystów,
wielu znakomitych artystów zostało
również nagrodzonych. No i wszystko ładnie, jest tylko mały drobiazg,
który „wylazł” pod koniec. Mianowicie jedna, jedyna kategoria w której
nagrodę przyznawała publiczność
– Nowa Twarz Fonografii. Nagrodę
w tej kategorii otrzymał zespól Feel.
I od razu widać, czego w Polsce się
tak naprawdę słucha. Na wielu forach
internetowych można było znaleźć
później pytania typu: A co w ogóle
są te Muchy?, Aga Zaryan? Pierwsze
słyszę. I ja się wcale ludziom nie dziwię. No bo jeśli codziennie w radiu
słyszą pięć razy na godzinę Feela,

Dodę, czy Gosię Andrzejewicz, to
zrozumiałe jest, że tę muzykę znają.
A jak wszyscy wiemy, „lubimy tylko
te piosenki, które znamy” i od razu
nasuwa się „na te właśnie piosenki
będziemy głosować”. Problem tkwi
w tym, że jury, które decyduje o nominacjach i zwycięzcach, na muzyce
się może zna, ale przeciętny zjadacz
chleba już niekoniecznie. I nie pomoże mu przedstawienie raz w roku
nazw nominowanych zespołów.
Żeby nie było, że tylko marudzę… ci,
którzy Fryderyki otrzymali, w dużej
mierze często sobie na nie zasłużyli.
Tak przedstawię pokrótce, kto, co
i najwięcej… Katarzyna Nosowska
– solo i z grupą Hey – 7 statuetek,
m.in. autor roku, album roku, wokalistka, wideoklip, piosenka,… Zaraz
po Nosowskiej najczęściej na scenie pojawiali się muzycy Raz Dwa
Trzy. Kompozytorem roku został
Wojciech Waglewski, a wokalistą
Tomasz Lipnicki – do niego jeszcze
wrócimy.
Sie ma albo Cinema
Grają jeszcze w mniejszych kinach
film pt. Once. Maniakom Pearl Jam
pewnie jednoznacznie się kojarzy.
W sumie nie bez powodu, bo w filmie
jest duuużo dobrej muzyki. Historia
brzmi może banalnie. Jest facet, jest
kobieta. On artysta, ona artystka. Zaczynają coś razem tworzyć. Muzykę,
rzecz jasna. A później to już jakoś tak
wszystko się rozkręca. Grają, kochają,
ale daleka byłabym od określenia

tego filmu muzycznym love story.
Największą zaletą filmu jest jego
prostota i skromność. Ciekawostką
jest, że ta niskobudżetowa produkcja
przyniosła w ciągu zaledwie kilku
tygodni 3,5 tys. funtów.
Garść wieści koncertowych:
U NAS
Bardzo miło napisać, że coś się
dzieje na miejscu. Nie muszę nikogo
przekonywać, że Warszawa, Raciąż,
Legionowo czy inny Pcim Wielki
jest blisko i że warto tam ruszyć.
Bo jeśli komuś się nie chce ruszyć
na koncert do kina, to gdzieś dalej
tym bardziej nie da się wyciągnąć,
choćby wołami. Jedną perełkę mieliśmy 19 kwietnia – wystąpił zespół
Bimber Poland. W jego składzie są
muzycy związani z takimi kapelami,
jak Oddział Zamknięty, Closterkeller,
czy Elektryczne Gitary. Jeśli ktoś woli,
to polecę nazwiskami: Zawadka,
Boratyn, Grochowalski i Pawłowski – bliżej znany jako Posejdon.
Zainteresowanych zapraszam do
przeczytania wywiadu z członkami
grupy, który udało mi się przeprowadzić po koncercie, a jeszcze
przed Wielką Integracją z nasielskim
Lockhead. Otóż Lockhead (szczypta
dawnego Hey Daya i odrobina All
My Heroes) wystąpił jako suport zarówno na koncercie w Nasielsku, jak
też tydzień później w Ciechanowie.
Wyprawa busa z Nasielska i „wydarzenia ciechanowskie” na pewno na

długo zostaną w pamięci muzyków
Bimbru i Lockhead.
Lada dzień mamy następny koncert. 10 maja w Nasielskim Ośrodku
Kultury odbędzie się jubileuszowy
(chyba można to już tak nazwać)
X Festiwal Rockowy. Impreza przyjęła nieco inną formułę. Otóż od rana
w kinie będą odbywały się przesłuchania zespołów chcących wziąć
udział w konkursie. Trzy pierwsze
miejsca zostaną nagrodzone, zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne
oraz możliwość wystąpienia wieczorem na koncercie finałowym. I tu
wracamy poniekąd do Fryderyków
– imprezę zakończy grupa Lipali,
założona w 2000 roku przez Tomka
Lipnickiego – tegorocznego laureata
wspomnianych Fryderyków. Będzie
się działo! Oczywiście postaram się
napisać kilka słów o tym , jak to było
na jubileuszowym festiwalu.
Za miedzą, w stolycy i wielkim
świecie – wszędzie Juwenalia!
Dziś nie napiszę o żadnych klubowych koncertach. To wydanie,
powiedzmy roboczo, „Rubryki
bez nazwy” jest inne niż zwykle.
Pierwszy powód – patrz wyżej. Nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek
użyję określenia, że „u nas dużo się
dzieje”. A tu proszę! Drugi powód
to wytęsknione przez wszystkich
studentów Juwenalia! Wszędzie!
W Lublinie, Olsztynie, Warszawie
i Krymie… chyba troszkę się rozpędziłam. Studentom nie muszę

tłumaczyć, na czym polega urok
imprez juwenaliowych, ci, którzy
nie wiedzą, niech żałują! Muzycznie
do wyboru, do koloru. Od reggae,
przez rock, szanty, metal, po disco
polo. Najbardziej polecam Kortowiadę w Olsztynie i Juwenalia
w Warszawie. Dlaczego te? Warszawę dlatego, że jest najbliższym
położonym ośrodkiem uniwersyteckim. Jest wiele uczelni i Juwenalia
trwają nieraz kilka weekendów, ale
uwaga – nie wszystkie imprezy są
darmowe, szczegółów szukajcie
na stronach uczelni lub zespołów
którymi jesteście zainteresowani.
A Kortowiada? Bo to już słynne,
wręcz kultowe juwenalia! Łódź
słynęła z tego, że Juwenalia były
„krwawymi imprezami”, natomiast
Olsztyn słynie z tego, że ludzie bawią się i przy Kulcie, i przy Boysach.
W tym roku studenci w Olsztynie
będą świętować w dniach 15–18
maja. Koncerty odbywają się w najpiękniejszym kampusie akademickim w Polsce – las, jezioro, molo,
„Kac Rondo” i Górka Kortowska.
Nie zachwycam się tylko dlatego, że
tam studiowałam. Po prostu każdy,
kto był choć raz na Kortowiadzie,
zgodzi się ze mną. Tę opinię podzielają zarówno uczestnicy, jak
i muzycy, którzy mieli okazję wystąpić w Olsztynie. To co? Plecaczek
i w drogę!
Martyna Pielecka
miretena@gazeta.pl

…staramy się sprawiać sobie przyjemność…
–rozmowa z Krzyśkiem Zawadką i Darkiem Boratynem z zespołu Bimber Poland
Martyna Pielecka: Jakie są wasze
wrażenia z koncertu w Nasielsku?
Darek Boratyn: Było bardzo sympatycznie. Trochę długo czekaliśmy na reakcję, na to żeby wszyscy
przyszli pod scenę, ale było fajnie.
Zazwyczaj odbywa się to troszeczkę
szybciej, ale rozumiem, że ludzie
byli zmęczeni po poprzednim
występie, który był mocny energetycznie.
Krzysiek Zawadka: Jesteśmy tutaj
pierwszy raz, więc nie ma się co
dziwić. Ludzie chcieli posłuchać,
czy warto się z nami bawić.
M.P.: Jesteście muzykami, którzy
mają bardzo długi staż sceniczny.
Czy łatwiej jest zacząć kapeli nowej, znikąd, czy jednak ludziom,
którym nazwiska być może pomagają się przebijać?
D.B.: Przed młodymi kapelami świat
stoi otworem, oczywiście jeżeli jest
w tym pomysł. Stawiałbym na to, że
kapela znikąd, która raptem się pojawia z czymś ciekawym i nowym,
ma więcej szans. My robimy swoje,
przede wszystkim chcemy grać
koncerty. Nie wyważamy drzwi i nie
dobijamy się do tej czołówki…
K.Z.: Ja się dobijam! Uważam, że
jeśli nazwiska są w jakiś sposób
identyfikowane, to super. Wracając
do młodych kapel – wydaje mi
się, że działalność zespołu powinna przebiegać długofalowo. Jeżeli

zespół potrafi działać i przetrwać
jakiś okres, organizując sobie pracę
muzyczną, to wówczas zaczyna być
identyfikowany. Stąd się biorą takie
naturalne zespoły młodzieżowe,
które nie mając zaplecza finansowego, mogą jedynie grać. Muszą mieć
dużo chęci, dużo czasu wolnego,
pełen komfort. Inna sprawa, że jest
wiele kapel grających lepiej czy
gorzej, ale ruch jest w młodzieży totalny.
D.B.: Bardzo ważna jest też
scena, nazwijmy ją majspejsową, która istnieje poza
głównym nurtem, poza
telewizją, radiem, poza oficjalnym showbiznesem.
Rozwija się ona w Polsce
błyskawicznie. Jest mnóstwo fajnie grających kapel,
o których ludzie nieśledzący tego, nieszukający
w „my space” nie mają
bladego pojęcia. Oczywiście od razu jest weryfikacja – liczniki na stronie
i koncerty, które te zespoły
grają. Nie jest to jeszcze
tak rozwinięty showbiznes
jak w Stanach, Niemczech
czy w Anglii, ale myślę, że
powoli robi się fajnie.

K.Z.: Nas jeszcze na festiwalach nie
chcą, bo nas nie znają. Poza tym
sezon koncertowy dla nas trwa tak
naprawdę cały czas, bo gramy przez
cały rok. Raczej w tej chwili koncentrujemy się na graniu w klubach,
nawet w lecie.
D.B.: Jeżeli chodzi o plany, to gramy
parę koncertów na ścianie wschod-

niej z Radiem Białystok. Także
w studiu Radia Białystok będziemy
nagrywać trzy single – „zaczyn” na
drugą płytę. Później mamy zamiar
nagrać klip, zagramy kilka koncertów i będzie przerwa wakacyjna.
M.P.: Od dwóch lat skupiacie się
na działalności Bimbru. Jednak
nie samym graniem człowiek żyje
– czy jesteście również
zaangażowani w inne
projekty?
K.Z.: Decydujemy się na
różnego rodzaju działania
poboczne, które umożliwiają nam robienie tego,
co chcemy. To nie jest tak,
że dla nas ta muzyka wiąże
się z efektem finansowym.
Nie pakujemy tutaj znikąd
kasy, zresztą nie robimy
z siebie nastolatków. Raczej jesteśmy, jak to dzisiaj
wymyśliliśmy, zespołem
starczym. Po prostu staramy się sprawiać sobie
przyjemność, a że lubimy
grać ze sobą, to jest taki
efekt.

M.P.: Zbliża się sezon festiwali i koncertów plenerowych. Jakie macie plany na
letni sezon koncertowy?
fot. M. Stamirowski

D.B.: Z Bimbrem w nazwie był pewien problem.
W mediach pojawiały się
naciski, że byłoby łatwiej,
gdyby nazwa była bardziej
wychowawcza. W efekcie
zastanawialiśmy się nad
zmianą nazwy na StarSi…

Wracając do pytania, każdy z nas
poza Bimbrem jest zajęty swoimi
sprawami. Tomek gra w Elektrycznych Gitarach, mnie pochłania praca
z moją córką (Alą Boratyn – M.P.).
M.P.: Czy muzyka, której słuchacie
na co dzień, jest odzwierciedleniem tego co gracie, czy są to
rzeczy z zupełnie innej bajki?
K.Z: Słuchamy różnej muzyki,
każdy z nas czego innego. Czasami między sobą wymieniamy co
ciekawsze historie. Generalnie to,
co robimy, jest jakimś przetworzeniem zarówno muzyki, jak i świata.
Nie traktujemy tego chyba tak do
końca poważnie. To są tylko piosenki. Ma być zabawnie, śmiesznie
i rockandrollowo, żeby ludzie mogli
się pobawić. A przy okazji to sprawia
nam frajdę. Jak piszemy piosenkę,
to kalkulujemy, żeby była fajna.
Nie wiem, czy nam się to udaje,
ale sądząc po reakcji publiczności
– chyba tak.
M.P.: Gdzie i kiedy gracie następny
koncert?
D.B.: Następny koncert zagramy
w Ciechanowie 26 kwietnia. Zapraszamy wszystkich słuchaczy.
M.P.: Dziękuję za rozmowę.
PS. Ten numer ŻN został wydany
już po ciechanowskim koncercie.
Zainteresowanych kolejnymi zapraszam na stronę zespołu: www.
bimber.net
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Historia pewnej podróży

Tyle było dni do utraty sił,
Do utraty tchu tyle było chwil,
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz:
Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.

gitara, Mateusz Rutkowski – pianino,
Agnieszka Cieślińska – skrzypce,
Ewelina Lusa – flet). Gościnnie wystąpiła Joanna Ostaszewska. Publiczność
mogła posłuchać między innymi:
„Dni, których nie znamy”, „Krakowa”,
„Nie dokazuj”, „Gaju”.

W sobotę, 26 kwietnia w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie
z twórczością Marka Grechuty – wybitnego piosenkarza, poety i kompozytora. Utwory Grechuty wykonali:
Jacek Biernacki, Sylwia Jeż, Dominika

Występ zgromadził ponad 100 osób,
które w ciszy i skupieniu wysłuchały
utworów Marka Grechuty. Nie tylko
wysłuchały, ale też oglądały, śpiewały i klaskały. Wydarzenie było więc
interaktywne i … multimedialne. Nie-

Leśniak i Monika Paszkowska. Lokalnym artystom towarzyszyła Grupa
Teatralna „Wikt” (Barbara Kosewska,
Aneta Bączek, Łukasz Ciecierski
i Michał Buźniak) oraz akompaniujący
im muzycy (Jacek Tomaszewski –

wątpliwie przedstawienie uświetniła, widoczna na
kinowym ekranie, prezentacja
wybranych zdjęć
i obrazów Grechuty. Śpiewającym
należy też pogratulować talentu aktorskiego. Wieczór
z Markiem Grechutą był bowiem
nie tylko wydarzeniem muzycznym,
ale też aktorskim.
Grupa Teatralna
„Wikt” spisała się
rewelacyjnie. Najlepszym na to dowodem były owacje
na stojąco i żywiołowe prośby o bisy.
„Historia pewnej podróży” pokazała,

fot. M. Stamirowski

że można przyjemnie i wartościowo
spędzić czas w Nasielsku po osiemnastej.
km

Monika Paszkowska

Egzaminowali gimnazjalistów
We wtorek, 22 kwietnia, o godzinie
9.00 prawie pół miliona uczniów
przystąpiło do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Dzień
po tym sprawdzano ich wiedzę
matematyczno-przyrodniczą. Po
sprawdzianie szóstoklasistów był
to drugi, tak ważny w ich życiu
egzamin. Uczniowie, ich nauczyciele i rodzice wyniki poznają 12
czerwca.
Egzamin z części humanistycznej
składał się z 32 zadań, które miały sprawdzić wiedzę i umiejętności
z zakresu języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie i plastyki.
Tematem przewodnim tej części egzaminu było dojrzewanie. Większość
zadań stanowiły zamknięte pytania
do tekstów. Trzeba było także wykazać
się umiejętnością tworzenia własnych
tekstów – m.in. ogłoszenia i charakterystyki wybranego bohatera „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego lub
„Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. I to właśnie ostanie zadanie
sprawiło uczniom najwięcej trudności.
Jak powiedziała nam jedna z gimnazjalistek Patrycja: przy tym zadaniu
wyszło nieczytanie lektur. Ogólnie
jednak panowały pozytywne nastroje.
Gimnazjaliści twierdzili, że część humanistyczna była o wiele łatwiejsza niż na
egzaminie próbnym.
Część matematyczno–przyrodnicza
składała się z 33 zamkniętych i otwartych zadań dotyczących matematyki,
biologii, geografii chemii, fizyki i astronomii. Egzamin sprawdzał umiejętność
stosowania naukowych terminów,

fot. M. Stamirowski

wyszukiwania i stosowania informacji,
wskazywania i opisywania faktów oraz
związków między nimi, a także stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów.
Jak co roku pojawiły się spekulacje
na temat przecieków. Dziennikarze
„Gazety Wyborczej” wytropili na
jednym z portali internetowych wypowiedzi mogące świadczyć o tym,
że niektórzy znali część pytań jeszcze
przed egzaminem. Jak dotąd jednak
nie ma podstaw do unieważnienia
sprawdzianu.
Arkusze egzaminacyjne wraz z prawidłowymi odpowiedziami i schematem oceniania można znaleźć na
stronie internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).
Wyniki będą znane 12 czerwca. Także
w czerwcu do egzaminu podchodzić
będą osoby, które z powodu choroby
lub innych ważnych przyczyn nie mogły napisać go w zeszłym tygodniu.
Wszystkim gimnazjalistom życzymy
jak najwyższych not!
km

Smerfowe czytanie

Już 5 maja br. w Nasielsku rusza kolejna
edycja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jak co roku Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna przygotowała
z tej okazji wiele atrakcji. Tym razem
czytelnikom będą towarzyszyć: Papa
Smerf, Ważniak, Smerfetka, Zgrywus,
Łasuch, Ciamajda i inne przemiłe
niebieskie ludziki, które wszyscy doskonale znamy.

Inauguracja akcji odbędzie się tradycyjnie w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miejskiego, gdzie najmłodszym będą
czytać przedstawiciele władz lokalnych. Ale to nie wszystko, co czeka
małych czytelników w najbliższych
dniach. Nasielska biblioteka przygotowała na cały maj mnóstwo spotkań,
zarówno na miejscu, jak też w plenerze. Wszystkie firmy i instytucje,

które chciałyby się włączyć w akcję
promującą głośne czytanie w naszej
gminie, mogą zgłaszać się bezpośrednio do pani Izabeli Mazińskiej,
tel. (023) 69 12 552. Zachęcamy szkoły
i przedszkola do udziału w tego typu
spotkaniach. Pamiętajmy, że każdy
z nas może pomóc w budowie kultury
czytelniczej dzieci i młodzieży.
KaZ.

Mali promotorzy ekologii
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Ziemi. Jest to, szczególne święto,
w które włącza się społeczność całego
świata. Organizowane są spotkanie,
konferencje, festyny i konkursy poświęcone działaniom ekologicznym,
krzewieniu kultury ekologicznej oraz
mające na celu uświadomienia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem
środowiska.
Dzień Ziemii obchodziły również
nasielskie przedszkolaki. Postanowiły
uwrażliwić mieszkańców na sprawy
związane z naturalnym środowiskiem.
Pani Ewa Ślesik już po raz drugi w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku zorganizowała akcję „Chrońmy
przyrodę”. Razem z panią Marią Kozarzewską pomogły przedszkolakom
przygotować program słowno-muzyczny o ochronie środowiska i segregacji śmieci. Zorganizowano również Konkurs Ekologiczny dla wszystkich grup dzieci. Konkurs składał się
z dwóch etapów. W pierwszym każda
z grup musiała zaśpiewać ekologicz-

ną piosenkę. Drugi etap sprawdzał
wiedzę o ochronie
przyrody. Specjalnie przygotowane quizy i zagadki
bardzo podobały
się dzieciom. Nad
przebiegiem konkursu czuwało Jury
w składzie: Anna
Skodowska, Irena
Jaworska, Hanna
Rzodkiewicz, Barbara Sawicka i Marzena Markiewicz.
Wszystkie grupy wykazały się dużą
wiedzą na temat ekologii i w związku
z tym każdy przedszkolak zdobył
odznakę „Przyjaciela przyrody”. Potem odbyło się uroczyste ślubowanie
przy specjalnie przygotowanym na
tę okazję sztandarze. Dzieci wspólnie
odśpiewały hymn „My jesteśmy Ekoludki”. Na znak przymierza z przyrodą
każdy wykonał dekorację na drzewko,
które zdobi hol przedszkola. Na zakończenie przedszkolaki ubrane w piękne,

fot. M. Stamirowski

kolorowe stroje przemaszerowały
ulicami miasta i włączyły się w akcję
sprzątania świata.
Światowy Dzień Ziemi obchodzony
jest raz w roku, ale o nasze środowisko
musimy dbać cały czas. Już przedszkolaki wiedzą jak należy segregować
śmieci i co robić, aby nasza planeta
była czysta i piękna jeszcze przez
bardzo długie lata. Zatem, bierzmy
przykład z dzieci.
KaZ.
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Nasielsk, dnia 15.04.2008 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/1/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)

ogłaszam

I. W dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie
się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku
o ogólnej powierzchni 22 789 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1892/20, 1892/8, 1893/3, 1894/3 ,1893/5 za
cenę wywoławczą 317 450,00 złotych.
Wadium w wysokości 31 800,00 złotych. Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 18577
i 16352.
II. W dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 930 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku o ogólnej
powierzchni 11 230 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1887/10, 1887/11, 1885/6, 1883/5, 2070/3, 1881/6, 1879/6
za cenę wywoławczą 156 433,00 złotych.
Wadium w wysokości 15 700,00 złotych. Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 18577 i 16352.
III. W dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku o ogólnej
powierzchni 9 850 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1877/6, 1875/6, 1873/6 za cenę wywoławczą 137 211,00
złotych.
Wadium w wysokości 13 800,00 złotych. Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej Nr 18577.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości
jest ceną uzyskaną w przetargu.
Nieruchomości stanowiące
przedmiot przetargów nie są
obciążone żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób
trzecich.
Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki położone są w bezpośrednim
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru przy
ul. Kolejowej w Nasielsku
(oznaczone symbolem 22 P/S/
Ug/RZ) przeznaczone są pod
obiekty przemysłowe, składy,
magazyny, usługi gospodarcze w szerokim zakresie, usługi
komunalne, rzemiosło, usługi
komunikacyjne (w tym stacja
paliw), handel hurtowy i inne
zbliżone funkcje. Jako funkcje
uzupełniające dopuszcza się
pomieszczenia hotelowe na
potrzeby zakładów. Na terenie ww. działek znajdują się
pozostałości w postaci : hałd ziemi, porzuconego gruzu budowlanego, wyrobisk i wykopów oraz miejscami wyrzucanych śmieci.
Teren ma lekki skłon w stronę południową. Kształt przedmiotowego kompleksu działek regularny, prostokątny.
Dojazd: Od zachodu przedmiotowego kompleksu działek nie urządzona droga gruntowa łącząca się z asfaltową ul. Komunalną.
Ponadto od wschodu do działek przylega fragment nowej drogi gminnej, nieurządzonej i na obecnym etapie realizacji planu
miejscowego, niemającej połączenia z siecią drogową.
Uzbrojenie: W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się wodociąg o średnicy 110 biegnący wzdłuż ul. Komunalnej. W pobliżu
biegną też linie energetyczne średniego napięcia. Należy liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji trafo. Bliskość oczyszczalni
ścieków umożliwia także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej przedmiotowe działki.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul.
Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004
najpóźniej do dnia 19 czerwca 2008 roku do godz. 1300.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Burmistrz Nasielska w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3, pokój nr 215 w godz. 900– 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.
org.pl.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Kowalska
SEKRETARZ NASIELSKA
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MIESZKAŃCU GMINY NASIELSK
– SPRAWDŹ SWÓJ SAMORZĄD
Stowarzyszenie Europa i My już po raz trzeci bierze udział w ogólnopolskiej akcji Masz glos, masz wybór zorganizowanej przez Fundację
im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów W związku z tym
zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk na organizowaną przez nas
debatę publiczną z udziałem władzy lokalnej, radnych miejskich i zaproszonych gości–przedstawiciela Sejmu RP, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Nowodworskiego
oraz ekspertów z tematyki samorządności i pozyskiwania funduszy
unijnych. Debata odbędzie się 7 maja 2008r. o godz. 18.00 w kinie
Niwa w Nasielsku.
Zależy nam na tym aby dzięki naszej akcji lokalni samorządowcy nie byli
już dla mieszkańców anonimowi. Uczestnicy debaty będą mieli możliwość zadania pytań na nurtujące ich problemy a przedstawiciele władzy
i instytucji samorządowych udzielą odpowiedzi na te, które będą w ich
kompetencjach. Organizując debatę chcemy zachęcić mieszkańców do
udziału w życiu publicznym a w szczególności chcemy uzmysłowić im,
że ponoszą współodpowiedzialność za losy gminy.
W czasie debaty dyskusja dotyczyć będzie programu działań samorządu
gminy Nasielsk na najbliższy rok i do końca bieżącej kadencji. Tegoroczne spotkanie jako kontynuacja naszych dotychczasowych działań
zmierzać będzie w nawiązaniu do podpisanej w ubiegłym roku Deklaracji
Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchy z dnia 11 maja 2007r. do
stworzenia kolejnego dokumentu–deklaracji, w której w imieniu władzy lokalnej zostaną złożone zobowiązania dotyczące najważniejszych
problemów w gminie wskazanych do rozwiązania do końca 2008roku.
Deklaracja ta zostanie następnie poddana monitoringowi społecznemu
i w listopadzie 2008r. na kolejnej debacie publicznej podsumowującej
II rok kadencji 2006–2010 zostaną zaprezentowane jego wyniki
MIESZKAŃCU GMINY NASIELSK CZEKAMY NA TWOJĄ INICJATYWĘ
MOŻE MASZ CIEKAWY POMYSŁ NA ZMIANY LUB ZNASZ ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW NĘKAJĄCYCH NASZE SPOŁECZEŃSTWO?
JEŻELI PRZYJDZIESZ, ZOBACZYSZ, ZADASZ PYTANIE, ZGŁOSISZ PROBLEM, OTRZYMASZ ODPOWIEDŹ
CZEKAMY NA ANKIETY WYPEŁNIONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW
Serdecznie zapraszamy
Koordynator akcji Masz głos, masz wybór
na terenie gminy Nasielsk
Elżbieta Wróblewska
Kontakt: tel. 0 606 923 971
e–mail: wroblewska@europaimy.org

POROZMAWIAJMY O GMINIE NASIELSK

PUBLICZNA DEBATA
Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW
ZAPROSZENI GOŚCIE:
- ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA
- RADNI MIEJSCY, POWIATOWI I WOJEWÓDZCY
- PARLAMENTARZYŚCI,
- PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO I ZARZĄDU POWIATU
NOWODWORSKIEGO
- PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

ŚRODA, 07 maja 2008 r. godz. 18.00
KINO NIWA w NASIELSKU
PRZYJDŹ - ZABIERZ GŁOS
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OGŁOSZENIA

2–15 maja

Nasielsk, dnia 22.04.2008 rok

Nasielsk, dnia 24.04.2008 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 1 /08

GP. 7145/2/08

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami/ podaję do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/
podaję do publicznej wiadomości

wykaz

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Lp.

1
1.

Położenie
nieruchomości

2
Nasielsk ul.
Kilińskiego 6

Numer
działki

3
1380/5

Numer
Numer
księgi
lokalu
wieczystej

4
26170

5
4

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości
6
7
Lokal mieszkalny o powierzchni 31.000,00 złotych
użytkowej 40,30 m2, w budynku
mieszkalno – usługowym wielorodzinnym, wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym 403/3004 części.
Lokal składa się z: 2 pokoi i kuchni
z wydzieloną kabiną wc.

Opis lokalu mieszkalnego

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 24.04.2008 roku do dnia 15.05.
2008 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
Nasielsk, dnia 21.04.2008 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 8 /07–08
Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami/ podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Lp.

1
1.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

2
Nasielsk ul.
Kilińskiego 6

3
1380/5

4
26170

Numer
lokalu

5
1

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych
nieruchomości
6
7
Lokal mieszkalny o powierzchni
28.000,00 złotych
użytkowej 35,50 m2, w budynku
mieszkalno – usługowym wielorodzinnym, wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym 335/3004 części .
Lokal składa się z: 2 pokoi, przechodniej kuchni, przedpokoju,
łazienki z wc.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 24.04.2008 roku do dnia 15.05.
2008 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
Nasielsk, dnia 22.04.2008 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/26/07–08
Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami/ podaję do publicznej wiadomości

wykaz

Lp. Położenie
Numer Numer Numer O p i s l o k a l u
nieruchomo- działki księgi lokalu mieszkalnego
ści
wieczystej

1

2

3

4

5

Nasielsk ul.
1. Starzyńskiego 786/1 18573
4a

11

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości
7

6
Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 47,00
m², w budynku
murowanym,
wielorodzinnym,
wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 69.900,00 złotych
w nieruchomości wspólnej
wynoszącym
493/13450
części .
Lokal składa się
z: 3 pokoi, kuchni,
łazienki i przedpokoju.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na
okres od dnia 17 kwietnia 2008 roku do dnia 08 maja 2008 roku.
Niniejszy wykaz jest sprostowaniem wykazu z dnia 15.04.2008 roku znak: GP. 7145/2/08
dotyczącym zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

Komunikat

Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii
z/s w Siedlcach
w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
na terenie województwa mazowieckiego
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa
mazowieckiego w dniach 6 maja – 20 maja 2008r. zostanie przeprowadzona
wiosenna akcja szczepienia wolno żyjących lisów przeciwko wściekliźnie.
Akcja ta przeprowadzona będzie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ( Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz w związku z zarządzaniem nr 6
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 18 kwietnia 2008r.
Szczepienie będzie wykonane przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej
we wnętrzu przynęty w kształcie krążka o średnicy 30 mm i grubości 9 mm, koloru
brunatno–zielonego o zapachu rybnym.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 powierzchni.
Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów, dróg
i terenów zabudowanych. Na terenie miastaWarszawy, w obrębie kompleksów leśnych
i parków szczepionka zostanie wyłożona ręcznie.

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej
(lokalu)

Numer
lokalu

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych
nieruchomości
1
2
3
4
5
6
7
1. Nasielsk ul.
2157/2, 27455
8
Lokal mieszkalny o powierzch50.700,00 złotych
ni użytkowej 34,5 m2, w budynku
Elektronowa 8/10 2157/4
mieszkalno– usługowym, wielorodzinnym, wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym 51/1926 części .
Lokal składa się z: dwóch pokoi w tym
jednego z aneksem kuchennym,przedpokoju, łazienki z wc.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 24.04.2008 roku do dnia 15.05.
2008 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW
OBJĘTYCH SZCZEPIENIEM
Nie wolno dotykać oraz podnosić przynęt ze szczepionką!!!
Lis podejmie tylko taką szczepionkę, która nie posiada zapachu człowieka. Dotknięcie
szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
Szczepionka wywołuje działanie uodporniające tylko u lisów i nie jest stosowana wobec innych zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich.W przypadku zetknięcia się
zwierzęcia ze szczepionką, fakt ten należy zgłosić do lekarza weterynarii w najbliższej
lecznicy dla zwierząt. Przez 2 tygodnie po wyłożeniu szczepionki psy należy prowadzić
na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Każdy kontakt człowieka
ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.

Małgorzata Glinkowska
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego
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Szkoda przegapić
Są dopłaty do zużytego materiału
siewnego kategorii „elitarny” lub „kwalifikowany”. Wnioski o przyznanie pieniędzy można składać od 15 kwietnia
do 15 czerwca tego roku.

2–15 maja

Ważne dla hodowców bydła mlecznego

rii elitarny lub kwalifikowany są zróżnicowane i wynoszą odpowiednio:
– 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
fot. D. Panasiuk

Mleczny Nowy Rok
fot. D. Panasiuk

Z początkiem kwietnia 2008 r. rozpoczął
się nowy rok kwotowy
2008/2009 – informuje
rolników Agencja Rynku
Rolnego.
Producenci mleka do lipca tego roku mogą składać wnioski o przyznanie kwoty indywidualnej
z krajowej rezerwy.

Jak poinformowała Agencja Rynku
Rolnego, dopłatami objęte są:
· zboża ozime (wysiane w okresie od
1 lipca do 30 listopada 2007 r.),
· zboża jare,
· rośliny strączkowe,
· ziemniaki.

– 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
– 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym katego-

Szczegółowe warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz instrukcja
wypełniania wniosku są dostępne na
stronie internetowej www.arr.gov.pl
WA

Wnioski o dopłatę należy składać we
właściwym, ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta
rolnego, Oddziale Terenowym ARR.

Moda na florystów
B

ranża florystyczna ma
się coraz lepiej. Kwiaty
widoczne są już nie tyko
w restauracjach, na przyjęciach, ale wkraczają
także do biur, różnych
miejsc użytku publicznego oraz na pokazy mody.
Obecnie jest duże zapotrzebowanie na dobrych
florystów, dlatego dużym
powodzeniem cieszą się
pokazy i warsztaty florystyczne.

Ostatni międzynarodowy pokaz
florystyczny „Flower Fashion”
odbył się 24 kwietnia tego roku
w hali kwiatowej Rynku Hurtowego
w Broniszach. Floryści z całej Polski
mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi, wiosennymi i letnimi
trendami kwiatowymi, jak również
z pomysłami na oryginalne wiązanki
ślubne i komunijne. A wszystko to
na tle pokazu kolekcji wiodących
marek odzieżowych oraz sukien
ślubnych.
W pokazie wystąpili: Robert Miłkowski (Polska), Desiree Glasbergen
(Holandia) oraz Polish Young Talents
(uczniowie Polskiej Szkoły Florystycznej z Poznania).
Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od kwiatowych dekoracji,
potrafiących umiejętnie dostosować kompozycję do okoliczności
(urodzin szefa, ślubu czy premiery nowego filmu). Normą jest już
przygotowywanie przyjęć przy
współpracy ze stylistami, dekoratorami i specjalistami od aranżacji
florystycznych. Wiele kwiaciarń
zaczyna świadczyć usługi doradcze
oraz przygotowywać i realizować
projekty wystroju wnętrz.

Warunkiem przyznania
kwot y indy widualnej
z krajowej rezerwy w danym roku jest zwiększenie sprzedaży mleka lub
przetworów mlecznych
w roku poprzedzającym
rok kwotowy, w którym
złożono wniosek.
Rolnik może wykazać to zwiększenie poprzez:
– dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej
zawartości tłuszczu;
– dostawcę bezpośredniego –
po przeliczeniu z zastosowaniem
współczynników równoważności.
Zwiększenie sprzedaży mleka lub
przetworów mlecznych producent

W zamian, za dzieło artystyczne,
jakim jest kompozycja kwiatowa,
florysta może oczekiwać stosownej gratyfikacji. W cenę wliczane
są koszty materiałów, które zależą
od rodzaju użytych kwiatów i dodatków, robocizna oraz twórczy
pomysł (nowatorski dobór i układ
kwiatów oraz elementów dekoracyjnych).
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie szkołami, kursami, a także
studiami florystycznymi. Istotnym
uzupełnieniem tej wiedzy są – cieszące się dużym powodzeniem
– warsztaty i największe w Polsce
pokazy florystyczne organizowane przez Biuro Kwiatowe Holandia
i WRSRH Bronisze.
dar

Wysokość kwoty indywidualnej
przyznanej z krajowej rezerwy nie
może być mniejsza niż 500 kg oraz
nie może być większa niż 20 000
kilogramów.

Wnioski należy składać do właściwego miejscowo dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym
i udostępnianym przez ARR.

Szczegółowe warunki przyznawania
kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, broszura informacyjna oraz
formularz wniosku są dostępne na
stronie internetowej www.arr.gov.pl
WA

Walka o wartość Biotechnologia – rewolucja w rolnictwie
dodaną
fektywne Mikroorgani- Z badań prof. Z. Schneidera wynika też,

T

Zaostrzająca się konkurencja powoduje, że obok umiejętności i wiedzy
coraz częściej przydatna jest w tym
biznesie pomysłowość oraz znajomość najnowszych trendów. Klienci
oczekują bowiem, że florysta przygotuje kompozycję zgodnie z ich
sugestiami, ale także że będzie ona
niepowtarzalna i modna.

potwierdza fakturami lub innymi
dokumentami potwierdzającymi
sprzedaż mleka lub przetworów
mlecznych, dołączonymi do składanego wniosku.

ak dużego zainteresowania nikt się nie spodziewał. W pierwszym dniu
realizacji działania „Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji
rolnej i leśnej” Oddziały
Regionalne ARiMR przyjęły
236 wniosków o dofinansowanie projektów związanych z przetwórstwem
spożywczym lub przerobem roślin na produkty
wykorzystywane do celów
energetycznych środkami
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013.
Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach tego działania wnioskują
łącznie o przyznanie im dofinansowania w wysokości ponad 443 milionów
złotych. Najwięcej wniosków przyjęły
Oddziały Regionalne w województwach: wielkopolskim – 59, lubelskim
– 43, mazowieckim – 28 i kujawsko–pomorskim – 19, poinformowała
centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do wykorzystania w ramach tego
działania przewidziano w 2008 roku
ponad 1,14 miliarda złotych. Wnioski
złożone 23 kwietnia wykorzystują
ten limit środków w skali całego kraju
w ponad 38%. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków na „Zwiększanie
wartości dodanej …” będzie następny
dzień po dniu, w których limit środków
zostanie wyczerpany w 120%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Agencja poda termin zakończenia
przyjmowania wniosków na stronie
internetowej.
WA

E

zmy (EM) zastosowane
po klęsce tsunami w Azji
(lotnictwo Tajlandii spryskało EM–ami cały obszar
objęty kataklizmem) zatrzymały infekcję. W Nowym Orleanie, w Luizjanie
EM–ami zlikwidowano atak
pleśni na zalanych terenach po przejściu tornado.
Także polskie doświadczenia zapowiadają rewolucję
w rolnictwie i w gospodarce odpadami.
O praktycznym wykorzystaniu EM-FarmingTM dyskutowano podczas
konferencji w Kwidzynie zorganizowanej z udziałem naukowców i rolników,
którzy stosują te bakterie w uprawach
polowych. EM-FarmingTM pozwala
na rezygnację lub co najmniej znaczne
ograniczenie chemizacji w rolnictwie –
zapowiedzieli uczestnicy konferencji.

EM-FarmingTM to m.in. bakterie
kwasu mlekowego, czyli naturalne
sterylizatory, oraz promieniowce, czyli
naturalne antybiotyki. Prof. Teruo Higa
z Japonii pierwszy wykonał badania
nad EM–ami. Wpływ EM-FarmingTM
na przywracanie równowagi w środowisku i wzrost plonów w produkcji roślinnej jest cały czas badany. W Polsce
praktyczne badania prowadzone są od
7 lat. Efekty są rewelacyjne. Prof. dr hab.
Zenon Schneider, niekwestionowany
autorytet i prekursor zastosowania tej
technologii w Polsce, przeprowadził
pierwsze doświadczenie z zastosowaniem EM-ów. Oczyścił ścieki w zbiorniku z gnojowicą, z którego pompy
nie były w stanie usunąć nagromadzonego osadu grubości prawie 1 m. Po
wprowadzeniu do zbiornika EM-ów
osad uległ całkowitemu rozkładowi.

że gleba nasycona EM-FarmingTM
chroni rzepak przed niskimi temperaturami. Laboratoryjne doświadczenia
prof. Schneidera dowiodły, że rośliny te
chronione tymi bakteriami mogą przetrwać nawet cztery lata. W wyniku oddziaływania EM-FarmingTM w rzepaku
zostaje wytworzony specjalny cukier –
trechaloza, który działa jak antyfreeze,
czyli środek chroniący komórki roślin
przed przechłodzeniem.

Konopie (Cannabis sativa) w wyniku
zastosowania EM-ów w 4 miesiące
mogą wyrosnąć na wysokość czterech metrów. Taki przyrost masy
wynika z wchłaniania olbrzymich
ilości dwutlenku węgla, niezbędnego
roślinom w procesie fotosyntezy. Wykorzystanie praktyczne tego zjawiska
to sianie konopi na podłożu zasilanym
EM-FarmingTM w strefach o dużych
emisjach dwutlenku węgla. To zjawisko
można wykorzystać do zmniejszania
efektu cieplarnianego, na który wpływ
ma zwiększona emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Biotechnologia EM-FarmingTM skutecznie usuwa zapachy gnojówki,
obornika i ścieków bytowych w gospodarce komunalnej oraz rewitalizuje wodę. Tworzy to warunki do optymalnego wykorzystania zasobów
wodnych, a przez to ograniczania
potrzeby nawadniania. Dowiedziono,
że po zastosowaniu biotechnologii
EM-FarmingTM nastąpiła poprawa
bilansu wodnego i materii organicznej
w glebie.
W Polsce wdrażaniem biotechnologii
EM-FarmingTM zajmuje się Grupa
EM-World Polska członek Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo
Natury.
sk
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Wujek z Suwałk

Zawsze sądziłam, że to kobiety są bardziej skłonne do dąsów, ale podczas
ostatniej wizyty Pawełka musiałam
zweryfikować ten pogląd. Chłopak był
całkiem bez humoru. Niezagadnięty
nie odzywał się, mało co jadł i w ciągu
dwóch dni opowiedział zaledwie pięć
dowcipów. Były to objawy niepokojące, postanowiłam więc interweniować. Weszłam do kuchni, gdzie
siedział zamyślony, i wzięłam się za
zupę rybną.
– Stało się coś? – spytałam.
– Nic.
– Obraziłeś się?
– Nie.
Znałam dobrze te teksty, a jeszcze lepiej mój świętej pamięci mąż, który nie
raz prowadził ze mną takie rozmowy.
Ale Józek miał tak równy i pogodny
charakter, no i poczucie humoru, że
dąsy mi szybko mijały. Pawełek, jego
siostrzeniec, bardzo przypomina
usposobieniem mojego męża, więc
jego uparte milczenie było szczególnie dziwne.
Kazałam mu wybierać ości z ugotowanej ryby i drążyłam dalej, ale bez
skutku. Gotowa byłam się poddać,
gdy spostrzegłam, że chłopak co
chwila zerka na wyświetlacz swojego
telefonu komórkowego. Spodziewał
się wiadomości?
– A co u twojej Ani? – spytałam na
chybił trafił. Paweł podniósł się gwałtownie, potem popatrzył w bok i wymamrotał coś pod nosem.
– Co mówisz? Nie dosłyszałam.
– Już nie mojej, ciociu – powtórzył
głośniej.
– To zadzwoń i ją przeproś!
– Co?! Skąd wiesz, że to...?
– Narozrabiałeś, prawda? Gołym
okiem widać.
Milczał.

– No, już, już – ponagliłam go. – Sama
to dokończę.
Chłopak wyszedł, a po chwili widziałam przez okno, jak rozmawia przez
telefon, spacerując po ogrodzie.
Wkrótce rozpromieniony wrócił do
kuchni.
– Ciociu, jesteś kochana! Już wszystko
w porządku.
– To się cieszę. A i zupa gotowa.
– Zaraz jadę, muszę ją jak najszybciej
zobaczyć.
– Zupę? – zdziwiłam się.
Siedliśmy wszyscy do obiadu. Paweł,
wyjątkowo, poprosił Piotrka o podwiezienie na warszawski autobus.
– I co, już wracasz, wujku, do Suwałek?
– spytała Kasia.
– Dlaczego tak mówisz? – zdenerwował się Paweł.
– Co ja takiego powiedziałam?
– Do Suwałek!
– A co niby miałam powiedzieć? Że
do Paryża?
– Suwałk! Suwałk! Czego cię w tej
szkole… – Pawełek nagle przypomniał sobie, że sam jest nauczycielem,
i zamilkł.
– Babcia tak mówi – wsypała mnie
wnuczka.
Pawełek skierował na mnie zły
wzrok.
– Sam tak mówiłeś – odparowałam.
– Mówiłem! Bo inni tak mówią, że
jesteśmy z Suwałek! A wiesz, jak to
nas denerwuje? Żaden z przyzwoitych
mieszkańców naszego miasta nigdy
nie powiedziałby: z Suwałek!
– A z nieprzyzwoitych? – zainteresowała się Kasia.
– Też nie… Co? – Paweł zorientował
się, że dziewczynka sobie z niego żartuje. – W Suwałkach wszyscy są przyzwoici – dodał z godnością. – I Ania
nigdy tak nie... – zaczął, ale zamilkł.

Kino NIWA
ZAPRASZA
2–4 maja, godz. 18.00

Nie kłam, kochanie
(Polska, 2007); Komedia; Reżyseria: Piotr Wereśniak; Scenariusz: Ilona Łepkowska;
Obsada: Piotr Adamczyk – Marcin, Marta Żmuda–Trzebiatowska – Ania, Beata
Tyszkiewicz – Ciocia Nela, Grażyna Szapołowska – Matka Marcina, Sławomir
Orzechowski – Ojciec Marcina, Magdalena Schejbal – Magda, koleżanka Ani,
Tomasz Karolak – Paweł, kolega Marcina

Marcin traci intratną posadę i popada w tarapaty finansowe. Byłe dziewczyny
nie chcą go znać – nigdy nie kończył znajomości „w białych rękawiczkach”. Jedyną nadzieją na powrót do dawnego stylu życia jest dla bohatera
przyjazd bogatej ciotki z Anglii. Ciocia Nela chce przekazać jedynemu
siostrzeńcowi swój majątek, ale stawia warunek: musisz się ożenić...
16 i 18 maja, godz. 17.00

Skorumpowani
(Polska, 2008); Kryminał; Reżyseria: Jarosław Żamojda; Muzyka: Piotr Salaber;
Obsada: Jan Englert – Biznesmen Burzyński, Olga Bołądź – Patrycja, Jerzy Trela – Cygaro,
boss świata przestępczego, Max Ryan – Siergiej, Olivier Gruner – Montenegro.

Ona – Andie, siostra Tylera Gage’a bohatera filmu „Step Up – Taniec
zmysłów”, zbuntowana tancerka z gorszej dzielnicy. On – Chase, najlepszy i najgorętszy tancerz w Akademii Tańca w Maryland. Połączy
ich pasja i udział w legendarnym ale nielegalnym turnieju tańca ulicy.
Wygrać w nim mogą tylko najlepsi, dlatego Andie i Chase muszą dać
z siebie wszystko.

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.

– Ale my i tak będziemy cię nazywać
„wujek z Suwałek”. Tak ładnie brzmi…
– orzekła Kasia.
– I się rymuje! – zauważyła Zosia.
– No i wracasz już do Su... do siebie?
– spytałam ze szczerą chęcią niedokuczania mu więcej.
– Tak, Ania czeka – wygadał się.
– A kiedy przywieziesz nam z Suwałek Anię? – spytała z niewinną miną
Zosia.
– Kto to jest Ania? – chciał wiedzieć
Franek.
– Ach, to z powodu Ani tak się spieszysz! – zrozumiał Piotrek.
– To jak mamy teraz o tobie mówić,
żeby Ania była zadowolona? – dopytywała się Kasia.
Pawełek dojadł zupę i popatrzył po nas
wszystkich i odpowiedział Kasi.
– Mów mi: wuju.
Babcia Jadzia

Zupa rybna

ok. 40 dkg filetów rybnych, 2 kostki bulionowe warzywne, przecier pomidorowy, 2
pomidory, 1 papryczka chili, 1 cebula, olej,
mąka (do zasmażki), sól, pieprz, cukier,
zielona pietruszka

Rozpuścić kostki rosołowe we
wrzącej wodzie. Posiekaną cebulę podsmażyć na oleju. dodać
mąkę, zrobić zasmażkę. Przełożyć
ją do bulionu, całość wymieszać
i zmiksować. Zupę doprowadzić
do wrzenia i włożyć do niej rybę,
gotować na małym ogniu ok. 20
minut. Gdy ryba jest miękka, wyjąć ją, usunąć resztę ości i przełożyć z powrotem do zupy. Dodać
pokrojoną papryczkę chili (lub
mieloną ostrą paprykę), kilka łyżek
przecieru pomidorowego i pokrojone pomidory. Zagotować. Całość
doprawić solą, pieprzem i cukrem.
Przed podaniem posypać zieloną
pietruszką.

Sprawy zawodowe nie powinny przysporzyć Ci większych kłopotów.
Wszystko będzie się toczyć w dobrym kierunku, a Ty będziesz z siebie
zadowolony. Niczego nie przyspieszaj.W życiu uczuciowym ważne
będą wspomnienia.

Byk 21.04.– 21.05.
Zaczniesz realizować jakąś wielką, dochodową inwestycję. Przed
Tobą szansa na rozwinięcie kariery zawodowej. W uczuciach partner
przywróci Ci wiarę w siebie i Wasz związek umocni się. Przed Wami
udany weekend.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W życiu zawodowym poprawią się Twoje relacje z przełożonymi
i współpracownikami. Choć Twoje oryginalne pomysły nadal będą
budzić zazdrość niektórych osób. W miłości żadnych problemów,
nic nie zburzy Twojego spokoju.

Rak 23.06.– 22.07.
Niczego nie przyspieszaj. Znajdziesz w końcu zajęcie, które obudzi
w Tobie chęć do pracy i będzie przynosić spore zyski. Bądź
cierpliwy. W życiu osobistym nie oczekuj za wiele, bo możesz się
rozczarować.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym Twoje wysiłki zostaną docenione. Otrzymasz
ciekawą propozycję zmiany pracy lub oczekiwany awans. Z decyzją
chwilę poczekaj. W miłości dojdziesz do porozumienia z partnerem.

Panna 23.08.– 22.09.
Uważaj na wydatki, bo łatwo możesz stracić nad nimi kontrolę. Słuchaj
dobrych rad i nie działaj pochopnie. W miłości uwierzysz, że Twoje
życie może być szczęśliwsze, niż było dotychczas. Porozmawiaj
z partnerem.

Waga 23.09.– 22.10.
W życiu zawodowym działaj powoli, bo pośpiech może Cię
zgubić. Odnów kontakty ze starymi znajomymi. Pojawi się szansa
na odbudowanie czegoś, co pozostało w zawieszeniu, a może dać
teraz spore dochody. W uczuciach otrzymasz prezent od losu.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W pracy masz szansę uporządkować wiele spraw i nadgonić stracony
wcześniej czas. Zaskoczy Cię dawna sprawa, która przyniesie wiele
korzyści finansowych. Samotne Skorpiony zdobędą serce osoby,
o której względy starają się już długo.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym otrzymasz szansę realizacji własnych
pomysłów. Zaufaj intuicji, bo cudze rady mogą pokrzyżować
Ci plany. Śmiało stawiaj swoje żądania, bo możesz dużo zyskać.
W miłości trochę zmian.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W najbliższych dniach działaj niezwykle elastycznie, a zyskasz więcej,
niż zamierzałeś. Okażesz się świetnym negocjatorem. W uczuciach
przekonasz się, jak wiele znaczy Twoja osoba dla partnera.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W pracy znajdziesz czas i energię do tego, by zająć się sprawami,
które musiały czekać. Miła niespodzianka ze strony znajomego
dobrze wpłynie na Twoją karierę. Udowodnisz, że masz głowę do
interesów. W miłości wystrzegaj się zwierzeń.

Ryby 19.02.– 20.03.
Odzyskasz straty, które poniosłeś w związku z niezbyt udaną inwestycją.
Ale nie martw się. Jest szansa na nowe interesy. Uzyskasz wsparcie ze
strony przyjaciół i bliskiej osoby. W życiu samotnych Ryb niewinny flirt
czy romans przemieni się w coś wielkiego.

Z przymrużeniem oka

14

ROZMAITOŚCI

O

G

Ł

O

S

2–15 maja
Z

E

N

I

E

OGŁOSZENIA
DROBNE

Zatrudnię pracownika do
zakładu kamieniarskiego
na korzystnych warunkach.
Tel. 0 605 963 272.
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.
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. 0 513 251 860,
0 501 580 427
Sprzedam opony letnie Michalin Energy 195/65/R15.
Mało używane! Stan idealny!!!
Tel. 600 421 520.
Sprzedam działkę. Tel. 0 504
282 643
Sprzedam 3,78 ha ziemi rolnej
w Nasielsku. Tel. 0 516 628
668

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

Serdeczne podziękowania za szybkie usunięcie
poważnej awarii trakcji elektrycznej
pracownikom Zakładu Elektrycznego w Płocku
Oddział w Nasielsku

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

		

składają:
Mieszkańcy ul. Pniewskiej Górki i Kwiatowej

Rencista szuka pracy, średnie
– liceum księgarskie, studium
– elektromechanika AGD.
Tel. 0 669 352 987
Poszukuję do wynajęcia domu
lub pół domu w Nasielsku lub
okolicach. Tel. 0 518 867 549
Do wynajęcia mieszkanie,
2 pokoje, po remoncie, umeblowane. Tel. 0 604 620 763.
Usługi mechaniczne, naprawa
ciągników i maszyn rolniczych. Tel. 0 513 923 336.
Zatrudnię pracowników na
stoisko mięsne w markecie
Tesco w Nasielsku, tel. 0 22
775 90 59 lub 0 504 139 207
Sprzedam drewno dębowe
w balach. Tel. 0 504 175 386
Sprzedam działkę rolną 1,400
ha. Tel. 0 504 175 386
Kupię bardzo małe, bardzo
tanie mieszkanie w Nasielsku
(lub okolicach). Tel. 0 664
030 792.

2–15 maja

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam 15 ha wysokiej
jakości trawy z koniczyną,
pierwszy i drugi pokos, posianej na gruntach ornych,
w całości lub część. Nasielsk.
Tel. 0 602 726 959.
Sprzedam 4 opony „Fulda”
(185x15x65) i 1 nową „Dunlop” (185x15x55). Tel. (0 23)
69 12 440.
Sprzedam działkę rolną o pow.
3,76 ha, częściowo uzbrojoną.
Tel. (0 23) 694 00 86.
Zatrudnię mężczyznę – praca
fizyczna w sklepie spożywczym. Wiek do 35 lat. Serock.
Tel. 0 604 508 533, (0 22)
782 66 31.
Zatrudnię kobiety, mężczyzn
i wózkowych na terenie
Nasielska. Możliwy dowóz do
pracy. Tel. (0 22) 810 02 18.
Sprzedam przyczepę sztywną. Tel. 0 602 480 716.
Sprzedam działkę budowlaną, okolice Nasielska. Tel. 0
509 666 720.
Kupię każdą ilość drzewa.
Dąb, topola, osika, olcha.
Płatne gotówką. Tel. 0 503
509 079.
Sprzedam części do BMW E
36. tel. 0 511 556 560
Zatrudnię do pomocy przy
dachach. Tel. 0 721 108 172
Zatrudnię malarzy-gipsiarzy.
Tel. 0 604 561 031.
Rencista szuka pracy, średnie
– liceum księgarskie, studium
– elektromechanika AGD. Tel.
0 669 352 987.
Kupię trociny z dowozem.
Tel. 0 502 035 852
Wyprzedaż kolekcji obrazów
olejnych, rysunków Wiktora
Zina oraz akwarel Nikifora.
Tel. 0 502 035 852

REKLAMA
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Rozgrywki piłkarskie na półmetku rundy wiosennej

Dokąd zmierzasz, nasz Żbiku
M

azowiecką V ligę piłkarską,
w rozgrywkach której uczestniczy nasz Żbik, czeka reorganizacja. Z dwóch grup powstanie
jedna i będzie się ona nazywała
czwartą ligą. Dotychczasowa IV
liga uzyska status ligi III. Wszystko
to związane jest z reorganizacją
rozgrywek ligowych w Polsce.
Zasady kwalifikowania drużyn są dosyć klarowne, ale nie do końca jasne. Działacze piłkarscy
przyzwyczaili się, że pewne decyzje zapadają
w ostatniej chwili i dlatego do wszystkiego tego,
co dochodzi z piłkarskich central, odnoszą się
z ograniczonym zaufaniem.
W ubiegłorocznych rozgrywkach Żbik grał
w IV lidze. Niestety z ligi tej, jak mówi się popularnie, spadł do V. Liczono, ze kwarantanna w tej
klasie rozgrywkowej potrwa tylko rok. Zmiany
w nazewnictwie lig sprawiają, że chcąc tego
dokonać, powinien się znaleźć w lidze III, czyli
,,przeskoczyć” od razu z ligi V do III. W tym roku
jest to możliwe, ale pod warunkiem, że zajmie
się pierwsze miejsce w swojej grupie i wygra się
rywalizację z kilkoma innymi drużynami. Znalezienie się w nowej IV lidze nie będzie awansem,
a tylko utrzymaniem stanu posiadania. Natomiast
niewejście do IV ligi będzie degradacją do ligi
okręgowej.
O tej sytuacji wiedziały wszystkie 32 drużyny
z mazowieckiej V ligi (dwie grupy) i wszystkie
podejmowały działania, aby znaleźć się w górnej
części ligowej tabeli. Wiadomo było, że w nowej
IV lidze może się znaleźć najwyżej połowa drużyn. Dlatego też od początku rozgrywek każdy
z zespołów skrupulatnie liczył punkty i kalkulował,
co zrobić, aby trafić do tej ligi. Wiadomo też było,
że rozgrywki będą bardzo zacięte.
Żbik po ubiegłym sezonie znalazł się w trudnej sytuacji. Wraz z końcem rozgrywek zespół opuściło
wielu zawodników. Trzeba było w błyskawicznym
tempie uzupełnić skład i podjąć przygotowania
do sezonu. A Żbik, jak można to obrazowo powiedzieć, lizał rany.
Prezes Aleksander Górecki wraz z Zarządem
dwoił się i troił, aby wszystko było przygotowane
na czas. Trener Krzysztof Szymański opracował
specjalny, na tę okoliczność, program przygotowań. Przewidział zwiększoną liczbę zajęć. Powołani do kadry zawodnicy starali się jak najlepiej
przygotować do trudnego sezonu.

fot. T. Zawadzki

punktów. Te same błędy, tyle że w zwiększonej skali, powtórzyły
się w Ostrowi Mazowieckiej. Tu też byliśmy lepsi, i to wyraźnie,
a uzyskaliśmy tylko
remis. Znowu zawiniła dekoncentracja.
Zwłaszcza przy pierwszej straconej już w 20.
sekundzie bramce.

W piątek 18 kwietnia na boisku Szkoły Podstawowej
w Nasielsku odbyły się gminne zawody w mini piłce
nożnej dziewcząt i chłopców. Jak co roku rozgrywki
cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tegorocznych zmaganiach brały udział szkoły podstawowe
z Bud Siennickich, Cieksyna, Dębinek, Pieścirogów,
Nasielska i Popowa. Po losowaniu i ustaleniu kolejności spotkań przystąpiono do rozgrywek, które
toczyły się w grupach.
W meczu finałowym w kategorii chłopców SP
Pieścirogi pokonały SP Dębinki 1 do 0. Trzecie miejsce
w turnieju zajęła drużyna SP Nasielsk, która pokonała
reprezentację szkoły z Cieksyna (3:2).

Po czterech średnio
udanych występach
nastąpiła seria, jak na
razie, 4 zwycięstw.
W meczu z Kasztelanem Sierpc zawodnicy
Żbika strzelili aż 8 bramek. To jednak tylko cień
zespołu, z którym jesienią w Sierpcu Żbik zremisował. Tu można postawić pytanie, dlaczego tych
bramek strzelono tak mało. Niektórzy z kibiców
mówili, że nasi piłkarze lubią sierpeckiego Kasztelana i nie chcieli powalić go na kolana.
W ostatnich trzech meczach Żbik odniósł same
zwycięstwa (po 2:1). Dwa z nich zostały odniesione na wyjeździe (Maszewo – Płock, Marki). To
zdecydowanie słabsze drużyny. Plasują się w dolnej części tabeli i los ich jest raczej przesądzony,
ale walczą. I to może być wzór do naśladowania,
bo walczyć trzeba do końca.
Żbik w tej rundzie zdobył już 18 punktów (jesienią w tym okresie 12), zajmuje z dorobkiem 42
punktów szóstą lokatę. Do rozegrania jeszcze
siedem kolejek. Będą to bardzo trudne mecze,
bo pięć z nich to spotkania z drużynami, które
podobnie jak Żbik myślą o znalezieniu się w IV
lidze. Wydaje się, że Żbik ma szanse zrealizowania postawionego sobie celu. Piłkarze są dobrze
przygotowani do gry, drzemie w nich jeszcze

W kategorii dziewcząt triumfowały reprezentantki
SP Cieksyn, które pokonały zawodniczki z Dębinek
(1:0). W meczu o trzecie miejsce, po rzutach karnych,
SP Budy Siennickie pokonała SP Popowo 1 do 0.
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie
oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Pieścirogach
będą reprezentować naszą gminę w rozgrywkach
powiatowych.

wielki piłkarski potencjał. Oby tylko w meczach
mniej było momentów dekoncentracji.
xyz

Sport w skrócie:
23 kwietnia br. w Nowym Dworze Maz. żeńska drużyna piłkarska z Cieksyna na zawodach
powiatowych w mini piłkę nożną wygrała
mistrzostwa powiatu i będzie reprezentowała
powiat nowodworski na zawodach rejonowych
w Lesznowoli.
23 kwietnia br. w Nowym Dworze Maz. męska
drużyna z Pieścirogów na zawodach powiatowych w mini piłkę nożną zajęła III miejsce.
28 kwietnia br. w Nowym Dworze Maz. dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie wygrały turniej powiatowy w mini piłkę siatkową.
28 kwietnia br. w Nasielsku chłopcy
z nasielskiej podstawówki zajęli II miejsce
w drugiej rundzie eliminacyjnej Coca Cola
Cup 2008.

Składy zwycięskich drużyn
Kat. chłopców: Damian Dziewanowski, Adam
Piotrowski, Łukasz Ostrowski, Aleks Romański,
Dawid Romański, Mateusz Bramowicz, Michał
Michnowski, Mateusz Ciborowski, Mateusz Zalewski,
Filip Szulkowski. Opiekun zespołu – Katarzyna
Kowalczyk
Kat. dziewcząt: Sopczyńska Paulina, Ostrowska
Alicja, Kurpiowska Dorota, Sitkiewicz Ewelina,
Waśniewska Sylwia, Klimkowska Agata, Olszewska
Paulina, Szot Paulina, Wiśniewska Ewelina,
Karabin Krystyna. Opiekun zespołu – Barbara
Lewandowska.

KRZYŻÓWKA Nr 9
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29 kwietnia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 7/2008. Podwójne zaproszenie do kina
otrzymuje Mieczysław Wawrzyński ze Starych Pieścirogów. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Odpowiedź na pytanie ,,gdzie jesteśmy” miały dać trzy pierwsze mecze ligowe. Niestety,
zdobyliśmy tylko trzy punkty, a to nie napawało
optymizmem. Po rundzie jesiennej Żbik plasował
się w połowie tabeli. Widać było, że przed drużyną
jest jeszcze wiele do zrobienia. Przerwę zimową
w rozgrywkach wykorzystano do kolejnego
,,przemeblowania” zespołu.
Wiosną kolejność meczów jest ta sama, jaka była
w rundzie jesiennej, z tym że zmienia się miejsce
rozgrywek (gospodarze z jesieni występują teraz
w roli gości). Mazur Radzymin, Zielonki i Pogoń
Siedlce to trzej pierwsi przeciwnicy w ligowych
rozgrywkach. Jesienią wszystkie trzy mecze zakończyły się remisami, co w efekcie dało Żbikowi
zaledwie trzy punkty.
W wiosennej powtórce nasz zespół wygrał jeden
mecz (na wyjeździe z Zielonkami) i zremisował
dwa. Dało to pięć punktów (jesienią dwa). Jest
więc postęp, ale występ drużyny, zwłaszcza
w meczach z Radzyminem i Siedlcami, nie
był najlepszy. Brakowało konsekwencji w grze
i powtarzały się stare błędy. Zbyt łatwo traciliśmy
bramki (dekoncentracja) i zbyt mało ich strzelaliśmy. A wszystkie te trzy spotkania Żbik był w stanie wygrać. Remisy nie zadowalają. Remis nie jest
zdobyciem jednego punktu, lecz stratą dwóch

SPORT SPORT
MINI PIŁKA NOŻNA

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 19 maja.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki
losowania opublikujemy 30 maja 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.

