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Nasielsk  
już nie wita  
i nie żegna!

Koszmarne ustrojstwo raz na zawsze 
diabli wzięli! Nasielszczanie mówili na 
to jeszcze: kupa złomu, ostatni bastion 
socjalizmu albo, po prostu, obciach 
dla miasta.

Słynne powitanie wjeżdżających do 
naszego miasta ulicą Płońską już nie 
będzie straszyć, ani nawet śmieszyć, 
naszych gości. Pod koniec ubiegłego 
tygodnia pracownicy Zarządu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej usu-
nęli tę niechlubną wizytówkę miasta  
z powierzchni ziemi. 

O bardzo wątpliwych walorach este-
tycznych tego potworka pisaliśmy już 
kilka razy na łamach „Życia Nasielska”. 
Apelowaliśmy o jego jak najszybsze 
usunięcie. I nic z tego nie wynikało. 
Kompetentna do realizacji tego zada-
nia instytucja milczała albo udawała, 
że nie ma problemu. Na szczęście 
znalazł się ktoś, kto walnął ręką w stół  
i powiedział dosyć! 

A wystarczyło zaledwie kilkanaście 
minut pracy diaksem i łopatą, żeby 
pozbyć się wieloletniego wstydu.

dar

Mózg pilnie poszukiwany

We wtorek, 13 maja, około go-
dziny 17 Nasielsk przeżył moto-
ryzacyjny koszmar. W ciągu kilku 
sekund nastąpił paraliż w centrum 
miasta. Na ulicach POW i Ko-
ściuszki ustawiały się kilkusetme-
trowe sznury samochodów. Nie, 
powodem nie był wypadek czy 
inne przykre zdarzenie – wręcz 

przeciwnie – do Nasielska przyje-
chała ekipa drogowców, żeby za-
dbać o bezpieczeństwo pieszych 
i pomalować nowe pasy na jezdni. 
I chwała im za to! Ale, na Boga, 
nie w godzinach szczytu, kiedy 
do domów wracają samochoda-
mi setki mieszkańców Nasielska, 
a drugie tyle wyjeżdża z miasta! 

W cywil izowanych państwach 
europejskich, widać, że Polska 
jeszcze do nich nie należy, takie 
prace w miastach przeprowadza 
się nocą, w najgorszym wypadku 
w ciągu dnia, ale tylko w porze 
o najmniejszym natężeniu ru-
chu. 

dar

No nie, czegoś takiego jeszcze nie było! 

Tak było.

„Trzeba czekać 
na źródła 
zewnętrzne”

Nowe pociągi

Areszt  
za dilerkę 

Matury 2008

Nasielskie 
święto rocka
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

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

fot. M. Stamirowski

Z okazji przypadającego w dniu 8 maja Dnia Bibliotekarza  
i Bibliotek składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje 
wszystkim, którzy na terenie Gminy Nasielsk spełniają zaszczyt-
ną misję upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa. Życzę 
również zdrowia, satysfakcji zawodowej z dobrze spełnionych 
obowiązków oraz wspaniałych osiągnięć w życiu osobistym. 

Pragnę również złożyć wszystkim pracownikom zatrudnionym 
w naszej Gminie w sferze gospodarki komunalnej z okazji Dnia 
Pracownika Gospodarki Komunalnej, który świętujemy w dniu 
10 maja, najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności, 
a także dalszej wytrwałości i ofiarności w pokonywaniu codzien-
nych trudów pracy zawodowej i życia prywatnego.

    Z poważaniem
    mgr inż. Tadeusz Nalewajk
    Zastępca Burmistrza Nasielska

Szanowni Państwo
W dniu 03.05.2008 r. odbyły się uroczystości  

związane z obchodami Dnia Święta Strażaka.  
Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować  

organizatorom – Druhnom i Druhom Strażakom z OSP 
Jaskółowo za zaangażowanie, wzorowe przygotowanie 
i przeprowadzenie wyżej wymienionych uroczystości.

Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego  
Związku OSP RP w Nasielsku

Kazimierz Drabik

S E R D E C Z N O Ś C I

„Trzeba czekać na źródła zewnętrzne”
Nasielszczanie miesz-

kający w okolicach 
sklepu Tesco nie mogą 
się doczekać kanalizacji. 
O udzielenie odpowiedzi 
w tej sprawie zwróciliśmy 
się do Małgorzaty Rosłoń-
skiej, kierownika Wydziału 
Rozwoju Regionalnego 
w tutejszym Urzędzie Miej-
skim.
Mieszkańcy za naszym pośred-
nictwem zwracają się do Urzę-
du Miejskiego z pytaniem: kiedy 
rozpocznie się budowa kanali-
zacji sanitarnej w Nasielsku przy 
ulicach: Polnej, Broniewskiego, 
Wyszyńskiego?

Budowa kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Polnej, Broniewskiego i Wy-
szyńskiego w Nasielsku może roz-
począć się z chwilą zabezpieczenia 
środków finansowych na ten cel 
w budżecie.

Co jest powodem opóźnień w re-
alizacji tego przedsięwzięcia? Pod 
koniec 2005 roku zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne 
dotyczące wydania decyzji o usta-
leniu lokalizacji kanalizacji sani-
tarnej. Pozytywną decyzję w tej 
sprawie Burmistrz Nasielska wy-

dał w lutym 2006 
roku. Nieco po-
nad półtora roku 
później Starosta 
N o w o d w o r s k i 
zatwierdził pro-
jekt budowalny 
i udzielił pozwo-
lenia na budowę. 
Od tamtej pory 
cisza?

N ie w ystęp uj e 
opóźnienie w re-
alizacji tego przed-
s i ęwz i ę c i a .  Po 
prostu inwestycja 
jest przygotowana 
w zakresie doku-
mentacji i wyma-
ganych pozwoleń. 
Cisza w tej sprawie 
wynika z braku dostępności środków 
europejskich. Inwestycja w zakresie 
kanalizacji ww. ulic to rzecz najnowsza. 
Znacznie dłużej na wykonanie kanali-
zacji sanitarnej oczekują miejscowości 
Stare  i Nowe Pieścirogi, dla których 
nie udało się na chwilę obecną po-
zyskać dofinansowania, z powodu 
braku dostępności zewnętrznych 
funduszy.

O tym, że mieszkańcom tej części 

Nasielska zależy na kanalizacji, 
świadczy fakt, że wielu z nich dekla-
ruje swój udział w finansowaniu in-
westycji. Czy są z nimi prowadzone 
jakiekolwiek rozmowy w tej spra-
wie? Przy ulicy Polnej są nie tylko 
domy mieszkalne, ale również jeden 
z największych w okolicy sklepów 
– Tesco. Nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy się, że firma ta jest również 
zainteresowana przyłączeniem się 
do nowoczesnej kanalizacji. 

Z uwagi na zainteresowanie miesz-
kańców i przedsiębiorców opraco-
wana została dokumentacja przez 
tutejszy Urząd. Wszystkim stronom 
zależy na wykonaniu rurociągu. 
Dofinansowanie zainteresowanych 
nie zapewnia w pełni potrzeb finan-
sowych w tym zakresie, więc trzeba 
czekać na źródła zewnętrzne.
Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Panasiuk

Mieszkańcy pytają – Urząd Miejski odpowiada

Oczyszczalnia czeka na ścieki.

Dzień strażaka
3 maja 2008 roku 
w Jednostce OSP 
Jaskółowo ob-
chodzono Święto 
Strażaka.

W uro c z ysto -
ści udział wzięły 
druhny i druhowie 
z 7 jednostek OSP 
z terenu miasta 
i gminy Nasielsk 
oraz zaproszeni 
goście: Tadeusz 
Nalewajk – Za-
stępca Burmistrza Nasielska, Anna 
Kaczmarek – Wicestarosta Powiatu 
Nowodworskiego, bryg. Andrzej 
Hiszpański – Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
bryg. Witold Musiński – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Pułtusku, radni Rady Miej-
skiej w Nasielsku oraz mieszkańcy 
Jaskółowa.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
odprawioną przez księdza kanonika 
Tadeusza Pepłońskiego – Dziekana 
Dekanatu Nasielskiego i Proboszcza 
Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, 
w intencji wszystkich druhen i dru-
hów strażaków. 

Po mszy św. Zastępca Burmistrza 
Nasielska odczytał życzenia druha 
Waldemara Pawlaka – Prezesa Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, z okazji Dnia Strażaka. 

Ponadto Zastępca Burmistrza w imie-
niu własnym i Burmistrza Nasielska 
– Bernarda Muchy podziękował 
wszystkim druhnom i druhom za ich 
trud i zaangażowanie w rozwiązywa-
nie spraw naszego środowiska oraz 
za dbałość o coraz wyższy poziom 
bezpieczeństwa każdego z nas.

Życzył wielu lat w zdrowiu, pomyśl-
ności i satysfakcji z pełnienia tej spo-
łecznej i potrzebnej funkcji.

Życzenia i podziękowania złożyli 
także Komendant PSP w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz Prezes 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Nasielsku – Kazimierz Drabik.

Prezesi w imieniu Jednostek, które 
reprezentują, za lata wiernej służby 
strażackiej sprawie odebrali dyplomy 
z podziękowaniami od: Burmistrza 
Nasielska oraz Prezesa Miejsko-
Gminnego ZOSP RP.

UM
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stąpiły z wnioskiem do Ministerstwa 
Infrastruktury o wsparcie ze środków 
Funduszu Spójności. Tabor ten zo-
stanie przeznaczony do przewozu 
podróżnych z Portu Lotniczego im. F. 

fot. D. Panasiuk

Nowe pociągi

Autostradą bez winietyParkuj i Jedź!

Uwaga podróżni!
Trasa kolejowa Warszawa – Gdynia 
zmienia oblicze.

Koleje Mazowieckie informują, że 
od 5 maja rozpoczęła się kolejna 
faza modernizacji linii Warszawa–
Gdynia. W związku z tym pociąg 
1535 został odwołany na odcinku 
Nasielsk–Ciechanów, również nie 
kursuje pociąg 5120 na odcinku 
Ciechanów–Nasielsk. Pociągi 
66632 (Radzymin–Warszawa 
Gdańska) oraz 66631 (Warszawa 
Gdańska–Radzymin) zostały od-
wołane w całej relacji.

Ponadto pasażerów korzystają-
cych ze stacji W-wa Praga, W-wa 
Toruńska i W-wa Żerań Koleje 
Mazowieckie uprzedzają, że po-
ciągi będą zatrzymywały się przy 
peronach tymczasowych wybu-
dowanych w pobliżu dzisiejszych 
lokalizacji. Zarząd spółki apeluje 
o zwrócenie uwagi na oznaczenia 
i komunikaty.

Na tym nie koniec, bo okazuje 
się, że po raz kolejny rozkład na 
lokalnej linii (KM9) zmieni się od 
20 czerwca tego roku.

dj

W ubiegłym tygodniu, 
odbyła się konferencja 
poświęcona inwestycjom 
taborowym planowanych 
przez Spółkę „Koleje Ma-
zowieckie – KM”. 
Potwierdzono wcześniejsze infor-
macje, o których już pisaliśmy na 
łamach „Życia Nasielska”, że jeszcze 
w tym miesiącu na tory wyjadą 
pierwsze dwa pociągi FLIRT wy-
produkowane w siedleckiej fabry-
ce firmy Stadler. Kolejne pociągi 
będą dostarczane sukcesywnie do 
końca 2008 roku. Ponadto, jesz-
cze w tym roku na mazowieckich 
szlakach pojawią się piętrowe składy 
„push-pull”, których producentem 
jest Bombardier. Docelowo do ob-
sługi składów wagonów push-pull 
zostanie zakupionych 11 nowych, 
nowoczesnych lokomotyw. Środki 
na zakup lokomotyw zostaną po-
zyskane z emisji obligacji w ramach 
współpracy z Agencją Rozwoju 
Mazowsza S.A.

Kolejne zwiększenie liczby użyt-
kowanych jednostek jest związane 
z pozyskaniem 18 używanych EZT 
po naprawie głównej i moderniza-

cji. Zakup zostanie sfi-
nansowany ze środków 
pochodzących z pod-
wyższenia kapitału za-
kładowego oraz z emisji 
obligacji.Samorząd Wo-
jewództwa Mazowiec-
kiego zakupi także 20 
szt. czteroczłonowych 
nowoczesnych EZT 
(przy dofinansowaniu 
UE w ramach Regional-
nego Programu Ope-
racyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
2007–2013). Rozwa-
żany jest dodatkowy 
zakup ze środków Sa-
morządu Województwa 
Mazowieckiego do 15 
sztuk używanych spa-
linowych autobusów 
szynowych.

Ponadto,  w z wiąz-
ku  z  EU RO  2 012 , 
spółka „Koleje Ma-
zowieckie – KM” planuje tak-
że zakup kolejnych 22 szt. EZT.  
W tym celu Koleje Mazowieckie 
jako potencjalny beneficjent wy-

Rząd chce zlikwidować winiety 
i przywrócić opłatę bezpośrednią, 
tak zwane myto, za rzeczywistą licz-
bę przejechanych kilometrów po 
autostradach płatnych dla pojazdów 
o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
oraz autobusów, niezależnie od ich 
masy. Projekt ustawy o drogach 
publicznych przewiduje, że nowy 
przepis wszedłby w życie już 1 lipca 
tego roku.

Wydane wcześniej karty opłaty 
winietowej – zgodnie z projektem 
noweli – pozostaną ważne do  
1 lipca 2009 r. 

Jak podkreśla Ministerstwo Infra-
struktury, pomysłodawca projektu 
ustawy, najważniejszą konsekwen-
cją likwidacji winiet będzie zaprze-
stanie wypłacania rekompensat 
autostradowym spółkom koncesyj-
nym, z którymi zawarto umowy na 
budowę lub eksploatację autostrad. 
Dotyczy to wypłat z Krajowego 
Funduszu Drogowego z tytułu 
nieodpłatnych przejazdów pojaz-

Na terenie Województwa 
Mazowieckiego trwają 
prace związane z budo-
wą parkingów w ramach 
projektu „Parkuj i Jedź”. 
Pierwsze parkingi zostaną 
oddane do użytku w maju 
2008 r. 
„Parkuj i Jedź” (Park & Ride, w skró-
cie P+R) to popularny system 
komunikacji mieszanej (transport 
indywidualny + komunikacja miej-

ska) istniejący w krajach Europy 
Zachodniej i USA już od kilkudzie-
sięciu lat. 

Na Mazowszu powstają pierwsze 
parkingi zlokalizowane w pobliżu 
stacji kolejowych. W I etapie realiza-
cji systemu „Parkuj i Jedź” wybudo-
wane zostaną parkingi strzeżone na 
50 miejsc postojowych. Powstaną 
one w następujących miejscowo-

ściach: Piasecznie, Legionowie, 
Ciechanowie, Siedlcach, Otwocku, 
Brwinowie, Celestynowie, Ożaro-
wie Mazowieckim i Żyrardowie. 
W czterech ostatnich miejscowo-
ściach prace budowlane już się 
rozpoczęły. 

Odpłatność za miejsce parkingowe 
dla osób legitymujących się biletem 
okresowym „Kolei Mazowieckich” 
będzie symboliczna. W pierwszym 
okresie funkcjonowania parkingu 

opłata nie będzie 
pobierana. 

Koleje Mazowiec-
k ie rozpoczę ł y 
także prace przy-
gotowawcze do 
wdrożenia II eta-
pu budowy par-
kingów w syste-
mie „Parkuj i Jedź” 
w kilkunastu no-
w yc h l o ka l i z a -
cjach, m.in. w Ra-
dom iu,  M i ń sku 

Mazowieckim, Błoniu, Ostrołęce, 
Zalesiu Górnym, Nowym Dworze 
Mazowieckim, Mrozach, Teresinie 
oraz w Wyszkowie. 

Koleje Mazowieckie

Od redakcji: Jak się dowiedzieliśmy 
w Biurze Prasowym Kolei Mazo-
wieckich, w przyszłości jest plano-
wana również budowa parkingu 
w Nasielsku.

dów ciężarowych 
posiadających wy-
kupione winiety po 
płatnych odcinkach 
autostrad. Resort 
szacuje, że w 2009 
roku – gdyby został 
utrzymany system 
winietowy – wiel-
kość rekompensat 
mogłaby przekro-
czyć wpływy uzy-
skiwane ze sprze-
daży winiet i innych 
opłat drogowych. 

Projekt przewiduje 
jednocześnie moż-
liwość pobierania 
opłat elektronicz-
nych .  Wysokość 
takiej opłaty była-
by uzależniona od 
długości przebytego odcinka oraz 
od ustalonej dla danej kategorii 
pojazdu stawki za kilometr. Maksy-
malna stawka opłaty elektronicznej 

za przejechanie jednego kilometra 
drogi krajowej, niezależnie od ka-
tegorii pojazdu, nie mogłaby być 
wyższa niż 2,5 zł. 

dar

Więcej kompetencji dla samorządów
Być może w przyszłym roku urzędy wojewódzkie zostaną „odchudzone” o trzy czwarte etatów. Pod koniec 
maja premier ma przedstawić pierwszy pakiet ustaw zmierzający do decentralizacji państwa. Zgodnie z nimi 
część obowiązków wojewodów mają przejąć samorządy. Jest to kontynuacja reformy administracyjnej za-
początkowanej u schyłku lat 90.

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że wszystkie sprawy związane z pomocą społeczną, ochroną środowiska, 
rolnictwem i budownictwem załatwiać będziemy w samorządach. Wojewodowie zajmować się będą nadzorem 
nad samorządami, bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym. Ich kompetencje w zakresie 
nadzoru nad policją, strażą pożarną czy inspekcją sanitarną mają być wzmocnione.

Zatrudnienie w urzędach wojewódzkich ma spaść z około 800 do 200 osób. Pracownicy boją się, że reforma 
oznaczać będzie dla nich zwolnienia. Michał Kulesza, doradca do spraw reformy administracyjnej, uspokaja 
jednak, że urzędnicy wraz z kompetencjami i pieniędzmi przejdą do samorządów. To między innymi gminy 
decydować będą, ilu osób potrzebują. Co, w praktyce, oznaczać będzie to dla naszej gminy, być może prze-
konamy się niebawem.
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Chopina w Warszawie oraz regional-
nych Portów Lotniczych w Modlinie 
i Sochaczewie do centrum Warszawy 
– okolic Stadionu Narodowego.

d 

Zapraszamy na bezpośrednią relację radiową  

z XXII Sesji Rady Miejskiej  
w Internetowym Radiu Nasielsk. 
Wtorek, 20 maja, godzina 14:00. 

www.irn.pl
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk

Areszt za dilerkę 
Dzięki precyzyjnie przygotowanej 
przez nasielskich i nowodworskich 
kryminalnych akcji w ręce policjan-
tów wpadło trzech mężczyzn po-
dejrzanych o posiadanie środków 
odurzających oraz najprawdopo-
dobniej ich diler. Podczas zatrzy-
mań zabezpieczono amfetaminę 
i marihuanę.

Jak tylko do policjantów dotarła 
wiadomość, że Ireneusz C. może 
mieć coś wspólnego z narkotyka-

mi, od razu objęty został dyskretną 
obserwacją. Kryminalni z Nasielska 
i Nowego Dworu przygotowywali 
precyzyjnie akcję w celu wyjaśnie-
nia całej sprawy. Sytuacja nadarzyła 
się we wtorek, kiedy to na podwó-
rzu mężczyzny zaczął panować 
zwiększony ruch. 

Policjanci wzięli pod lupę nie tylko 
samego 31-latka, ale również jego 
gości. W ten sposób właśnie wpadł 
Krzysztof Ż. Funkcjonariusze ob-

serwowali kierowcę fiata marea, 
który wraz z pasażerem właśnie 
wracał od Ireneusza C. W pew-
nym momencie funkcjonariusze 
zatrzymali pojazd do kontroli. Na 
widok radiowozu pasażer zaczął 
nerwowo się zachowywać i dziw-
nie ruszać ustami. Funkcjonariusze 
natychmiast sprawdzili, co 29-letni 
mężczyzna ma w ustach, i okazało 
się, że jest to torebka z biało-żółtym 
proszkiem w środku, która próbował 

połknąć. Policjanci przeszukali 
także ubranie Krzysztofa Ż. 
i w kieszeni jego bluzy zna-
leźli drugą torebkę, tym razem 
z suszem roślinnym. Obie to-
rebki bezzwłocznie został y 
zabezpieczone, a mężczyzna 
zatrzymany do wyjaśnienia. 
Policjanci ustalają, czy kierow-
ca samochodu jest zamieszany 
w sprawę, czy znalazł się tam 
przypadkiem. W komendzie 
biało-żółty proszek poddano 
badaniu, które wykazało, że 
jest to amfetamina. Sprawdzono 
również susz roślinny, którym 
była marihuana. 

Mając niezbite dowody, poli-
cjanci zdecydowali się wkro-

czyć do domu Ireneusza C. Pod-
czas przeszukania policjanci nie 
znaleźli narkotyków w jego miesz-
kaniu. Znaleźli je za to u mężczyzn, 
którzy zaparkowali swój pojazd 
przy jego posesji. W spodniach 
20-letniego Dariusza P. kryminalni 
ujawnili torebkę foliową z odrobiną 
biało-żółtego proszku. W rozmo-
wie z policjantami mężczyzna 
przyznał, że chwilę wcześniej po-
łknął resztę zawartości. Podczas 
przeszukania samochodu, którym 
przyjechał 25-letni Radosław J., 
funkcjonariusze znaleźli torebkę 
z proszkiem. 

Całe znalezisko bezzwłocznie zo-
stało zabezpieczone, a następnie 
sprawdzone. Okazało się, że jest to 
substancja powstała na bazie amfe-
taminy. Nasielscy policjanci ustalają 
udział poszczególnych mężczyzna 
w sprawie. Krzysztof Ż. Dariusz P. 
i Radosław J. usłyszeli już zarzuty 
nielegalnego posiadania środków 
odurzających. Decyzją sądu Ire-
neusz C. trafił na trzy miesiące do 
aresztu. Zarzuca się mu sprzedawa-
nie środków odurzających. 

ij KPP Nowy Dwór Maz.

Bank na służbie
Bank będzie musiał 

udzielić informacji sta-
nowiącej tajemnicę ban-
kową na żądanie sądu lub 
prokuratora. A wszystko 
w związku z toczącym się 
postępowaniem o prze-
stępstwo popełnione 
w wyniku działania przed-
siębiorcy, będącego oso-
bą fizyczną. Między inny-
mi taki zapis znalazł się 
w projekcie zmienionej 
ustawy Prawo bankowe, 
przygotowanym przez mi-
nistra spraw wewnętrz-
nych i administracji. 
Jak informuje Centrum Informa-
cyjne Rządu, w projekcie chodzi 
o informacje gospodarcze, znaj-
dujące się na firmowym rachunku 
bankowym. Zgodnie z interpretacją 
prawną, rachunek „firmowy” służy 
do obsługi działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa, które jest benefi-
cjentem wpływów. To firma, a nie 
jej właściciel jako osoba fizyczna 
(mimo ze często nazwa firmy to 
imię i nazwisko jej właściciela) jest 
jednostką organizacyjną prowadzą-
cą działalność gospodarczą i mającą 
obroty finansowe, które stanowią 
część przedsiębiorstwa. Informacje 
stanowiące tajemnicę bankową będą 
udzielane przez bank bezpłatnie. 

Rozszerzono też dotychczasowy 
przepis, tak aby bank mógł zawia-
damiać nie tylko prokuratora, ale 
także policję lub inną uprawnioną 
instytucję, jeśli uzna, że jego dzia-
łalność jest wykorzystywana do 
ukrywania działań przestępczych, 
z wyłączeniem prania brudnych 
pieniędzy i aktu terrorystycznego. 
Obowiązek zawiadamiania organów 
ścigania o tych przestępstwach wy-

nika z ustawy z 16 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 
do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nie-
legalnych lub nieujawnionych źródeł 
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu. 

Zgodnie z projektem, prokurator, 
policja, straż gminna (miejska), straż 
graniczna i inne instytucje upraw-
nione do prowadzenia postępowa-
nia przygotowawczego w sprawach 
o przestępstwa lub czynności wyja-
śniających w sprawach o wykrocze-
nia będą mogły uzyskiwać od banku 
informacje o użytkowniku pojazdu, 
który jest przedmiotem umowy 
bankowej. Chodzi o informacje 
niezbędne do ustalenia sprawców 
przestępstw lub wykroczeń dro-
gowych. Jak wyjaśnia resort spraw 
wewnętrznych, dotyczy to danych 
użytkowników pojazdów będących 
własnością banku udzielającego kre-
dytu na ich zakup, w przypadkach 
gdy np. pojazd został sfotografowany 
przez fotoradar lub dokonano za jego 
pomocą kradzieży paliwa w samo-
obsługowych stacjach paliw. 

Na podstawie obowiązujących prze-
pisów, w sprawach o wykroczenia 
banki z zasady odmawiają udzielenia 
policji informacji o użytkownikach 
pojazdów. To bardzo utrudnia, a czę-
sto uniemożliwia ustalenie sprawcy 
wykroczenia drogowego. 

Zaproponowano przepisy, które 
umożliwią zwalczanie przestępczo-
ści gospodarczej i zabezpieczą przed 
nią banki. Powinno to zwiększyć 
bezpieczeństwo obrotu bankowego 
i spowodować wzrost zaufania klien-
tów do tych instytucji.

dar 

Zwrot dla prawdomównych
Akcyza będzie 
zwracana jedy-
nie na wniosek 
podatnika, a do 
wartości ryn-
kowej pojaz-
du będzie się 
odnosił organ 
c e l ny.  Kwo -
ta zwrotu ma 
b yć  r ó ż n i c ą 
między akcy-
zą zapłaconą 
przez podatni-
ka a podatkiem 
zawartym w cenie podobnego 
samochodu zarejestrowanego w 
Polsce, z uwzględnieniem wartości 
rynkowej auta – za takim rozwiąza-
niem opowiada się sejm.

Posłowie wszystkich klubów poparli 
projekt ustawy, który reguluje kwe-
stie zwrotu akcyzy za samochody 
sprowadzane z krajów Unii Euro-
pejskiej. W sejmie odbyło się drugie 
czytanie projektu.

Projekt określa zasady zwrotu po-
datku za samochody starsze niż 
dwuletnie, kupione w krajach UE od 
1 maja 2004 roku do 30 listopada 
2006 roku.

Ma to związek z wyrokiem Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości 
z 18 stycznia 2007 roku, który 
orzekł wówczas, że akcyza stoso-
wana w Polsce do końca listopada 
2006 roku była niezgodna z pra-
wem UE.

Chodzi o różnicę między zgodnymi 
z prawem stawkami akcyzy 3,1% 
i 13,6% (w zależności od pojemności 
silnika) a stawką faktycznie zapłaco-
ną przez podatnika, która rosła o 12 
procent rocznie i mogła dochodzić 
nawet do 65%.

Stawka akcyzy jest płacona w Polsce 
tylko raz, przy pierwszej rejestracji 
pojazdu. Dlatego wyższym staw-
kom podlegały tylko pojazdy spro-
wadzone, starsze niż dwuletnie.

Organy celne już wcześniej zwraca-
ły nadpłaconą akcyzę, na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej. 
Dotychczas jednak nie było prawnej 
regulacji dotyczącej obliczania kwot 
do zwrotu. Eksperci Ministerstwa 
Finansów wskazywali już od daw-
na, że wiele osób zaniżało wartość 
kupionych za granicą samochodów, 
by zapłacić niższą akcyzę. Tak więc 
na zwrot podatku liczyć mogą tylko 
te osoby, które w deklaracji akcy-
zowej podały wartość samochodu 
zbliżoną do rynkowej.

Projekt ustawy przewiduje, że służ-
by celne będą mogły powołać bie-
głego w przypadku, kiedy pojawią 
się wątpliwości co do zadeklarowa-
nej przez podatnika ceny pojazdu, 
która może znacznie różnić się od 
jego wartości rynkowej. Jeżeli cena 
oszacowana przez biegłego będzie 
odbiegała o ponad jedną trzecią od 
wartości określonej przez podatni-
ka, wówczas na podatnika spadną 
koszty całej ekspertyzy. 
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W okresie 14. 04.–18. 04. w Sta-
rych Pieścirogach nieznani sprawcy 
skradli z budynku gospodarczego 
dwa rowery, spawarkę i komplet 
kluczy nasadowych. Straty wynoszą  
900 zł na szkodę Roberta S.

26.04. na ulicy Kościuszki nieznany 
sprawca skradł telefon komórkowy 
o wartości 700 zł na szkodę Jolanty 
Z.

29.04. Policjanci realizując wcze-
śniejsze ustalenia operacyjne w miej-
scowościach Miękoszyn i Siennica, 
zatrzymali Ireneusza C., mieszkańca 
Miękoszyna, Krzysztofa Ż., miesz-
kańca Pułtuska, i dwóch innych 
mieszkańców Miękoszyna. W wy-
niku czynności odzyskano ok. 10 g 
amfetaminy.

01.05. w Chrcynnie nieznany sprawca 
skradł telefon komórkowy o wartości 
500 zł na szkodę Iwony K.

01.05. w Miękoszynie nieznani spraw-
cy włamali się domku letniskowego 
Józefa W., powodując straty na 260 
zł.

Pijani na drodze
26.04. na ulicy Kilińskiego Roman 
S., mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,58 
mg/l).

26.04. w Lorcinie Andrzej G., miesz-
kaniec Nasielska, kierował samo-
chodem po spożyciu alkoholu (0,43 
mg/l).

26.04. w Andzinie Sławomir Z. , 
mieszkaniec Andzina, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,20 mg/l).

26.04. w Nowych Pieścirogach Ma-
rek J., mieszkaniec Kosewa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,87 
mg/l).

26.04. na ulicy Warszawskiej Adam 
K., mieszkaniec Winniczki, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,50 mg/l).

28.04. na ulicy Malinowej Mirosław 
K., mieszkaniec Głodowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,41 
mg/l).

02. 05. w Starych Pieścirogach Tade-
usz J., mieszkaniec Morgów, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,68 mg/l).

02.05. w Nowych Pieścirogach 
Andrzej M., mieszkaniec Andzina, 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,07 mg/l).

03.05. na ulicy Warszawskiej Tomasz 
S., mieszkaniec Lorcina, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,40 
mg/l).

04.05. w Budach Siennickich Eu-
geniusz B., mieszkaniec Dębego, 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,73 mg/l).

05.05. w Andzinie Rafał M. kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,47 mg/l).

05. 05. w Jackowie Tomasz W., miesz-
kaniec Lubomina, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (0,39 mg/l).

05. 05. w Jackowie Dworskim Walde-
mar S., mieszkaniec Jackowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (1,26 
mg/l).

fot. D. Panasiuk
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R E K L A M A

Matury 2008
W poprzednim numerze 
kibicowaliśmy gimnazja-
listom. Teraz, gdy zakwitły 
już kasztanowce, przyszedł 
czas na maturzystów. Eg-
zamin dojrzałości zdaje 
w tym roku ponad 440 
tysięcy abiturientów. Cykl 
pisemnych sprawdzianów 
zaczął się 5 maja i potrwa 
do 21 dnia miesiąca.
Na pierwszy ogień tradycyjnie po-
szedł język polski. Uczniowie mogli 
wybrać sobie poziom, na którym 
chcieli zdawać egzamin. Na pozio-
mie podstawowym maturzyści mieli 
do czynienia z pytaniami do tekstu 
na temat blogów. Wypracowania 
dotyczyły porównania obrazów 
młodego pokolenia i jego stosunku 
do ojców na przykładzie tekstów 
Mickiewicza i Przerwy-Tetmajera 
lub, do wyboru, snu jako sposobu 
prezentowania postaci literackiej 
na przykładzie Lalki Prusa. Na po-
ziomie rozszerzonym tekstem na 
zrozumienie był fragment Historii 
literatury polskiej do roku 1939 
Miłosza. Napisać w tym przypadku 
trzeba było analizę i interpretację 
opowiadania Mrożka Lato lub o roli 
słów w relacjach międzyludzkich na 
podstawie tekstów Myśliwskiego 
i Różewicza.

Sposób oceniania matury z polskie-
go wywołał liczne kontrowersje. 
Najwybitniejsi polscy naukowcy 
wystosowali list otwarty do minister 

edukacji Ka-
tarzyny Hall. 
Ich zdaniem 
t a k  z wa n y 
klucz matu-
ralny zabija 
w uczniach 
umiejętność 
samodziel-
nego, kon-
struktywne-
go myślenia, 
a zmusza do 
p owie lan ia 
schematów. 
C e n t r a l n a 
Komisja Eg-
zaminacyj-
na przypo-
m n i a ł a ,  że 
publikowane 
na jej stronie 
internetowej 
rozwiązania 
s ą  j e d yn i e 
przykłado-
we, a prze-
szkoleni eg-
zaminatorzy 
mają obowiązek zaakceptować każ-
dą inną od przykładowej, poprawną 
merytorycznie odpowiedź.

We wtorek, 6 maja maturzyści 
zdawali drugi pisemny egzamin, 
z języka angielskiego. Do 21 maja 
odbędą się pozostałe pisemne eg-
zaminy z wybranych przedmiotów. 
Najbardziej popularne w tym roku 

okazały się: biologia, geografia 
i wiedza o społeczeństwie.

Wyniki egzaminów pisemnych 
znane będą 30 czerwca. Egzaminy 
ustne potrwają do 31 maja, według 
harmonogramów ustalonych przez 
szkoły. Wszystkim maturzystom ży-
czymy jak najlepszych wyników!
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Po prostu się odbyła
Pogadali sobie w kameralnym gronie 
na dużej sali – tak można skomento-
wać ostatnią debatę „Porozmawiajmy 
o Gminie Nasielsk”. Spotkanie odbyło 
się w środę, 7 maja tego roku w kinie 
„Niwa” w Nasielsku. Było ono częścią 
ogólnopolskiej akcji „Masz głos – masz 
wybór”. Tegoroczne spotkanie, choć 
niczego interesującego nie wniosło 
w życie nasielszczan, było kontynuacją 

dotychczasowych działań Stowarzy-
szenia Europa i My. Odwoływało się 
ono do podpisanej w maju ubiegłego 
roku Deklaracji Burmistrza Nasielska – 
Bernarda Dariusza Muchy. 

Głos w debacie zabrali: dr Arkadiusz 
Góralczyk z Akademii Humanistycz-
nej w Ciechanowie, Daniel Prędko-
powicz – Prezes Zarządu Głównego, 
współtwórca Stowarzyszenia „Europa 
i My”, który omówił i przedstawił 
możliwości pozyskiwania środków 
unijnych. W debacie nie zabrakło 
oczywiście głosu Tadeusza Nalewajka, 
Zastępcy Burmistrza Nasielska. Omó-
wił on poszczególne etapy realizacji 

zapisów ubiegłorocznej deklaracji. 
Wskazał przy tym na konieczność po-
zyskiwania środków unijnych, które, 
jego zdaniem, mają istotny wpływ na 
budowanie lokalnych społeczności. 

W spotkaniu uczestniczyli. m.in.:  
Krzysztof Kapusta – Starosta Nowo-
dworski, Wicestarosta Nowodworski 
– Anna Kaczmarek, radni Rady Miej-

skiej, Zastępca Burmistrza Nasielska – 
Tadeusz Nalewajk, Sekretarz Nasielska 
– Maria Kowalska, dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych Gminy Nasielsk 
i kierownicy wydziałów Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku oraz, niestety, nie-
liczna grupa mieszkańców Nasielska. 

Trzeba przyznać, że gdyby nie oficjalni 
goście, sala prawie świeciłaby pustka-
mi. Ludzie widocznie nie lubią dysku-
tować o czymś, na czym się nie znają 
albo na co i tak nie mają większego 
wpływu. Wolą, jak robią to za nich ich 
reprezentanci wybrani w demokra-
tycznych wyborach. 

dj
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KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE  
– GŁÓWNY KSIĘGOWY

w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH w NASIELSKU

2008-05-08

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222)

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku ogłasza nabór 
na stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który: posiada obywatelstwo polskie, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw pu-
blicznych,  nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, spełnia jeden 
z poniższych warunków:
a) ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe     
i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada,  
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
Wymagania dodatkowe: znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, znajomość 
przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, znajomość prze-
pisów oświatowych i samorządowych, znajomość przepisów podatkowych, znajomość 
przepisów płacowych, znajomość przepisów ZUS, znajomość obsługi programów 
komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”.
Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.: prowadzenia rachunkowo-
ści jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, realizację zadań 
w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zakładu 
budżetowego.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie 
przystąpienia do konkursu, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający 
w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, 
kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie 
dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, aktualne zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
głównego księgowego, oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31  
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm), oświadczenie, 
że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu teryto-
rialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie, 
że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 30.05.2008 r.w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do kore-
spondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na 
stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Aplikacje, które wpłyną po terminie, 
nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu na złożenie dokumentów komisja konkursowa powołana przez 
dyrektora zaprosi kandydatów spełniających wymagania formalne na rozmowę 
kwalifikacyjną.
O dacie i miejscu spotkania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (023) 6912585.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W NASIELSKU
mgr Grzegorz Duchnowski

O G Ł O S Z E N I E

Chcemy dalej tańczyć
„Podczas każdego tańca, któremu 
oddajemy się z radością, umysł tra-
ci swoją zdolność kontroli, a ciałem 
zaczyna kierować serce” – napisał 
kiedyś Paulo Coelho. Mamy w Na-
sielsku taką młodzież, która wkłada 
w taniec i serce, i radość. Ich for-
mie spędzania wolnego czasu nie 
można też odmówić jak najbar-
dziej racjonalnej pochwały. Swoim 
postępowaniem przeczą wszelkim 
stereotypom związanym z innym 
znanym cytatem – Ach, ta dzisiejsza 
młodzież!

Zaczęło się dwa lata temu. Do na-
sielskiego gimnazjum trafili przed-
stawiciele Studia Tanecznego DUET. 
Zapraszali chętnych na zajęcia 
taneczne. Jak to zwykle bywa – na 
początku zgłosiło się sporo osób, 
które chciały spróbować i zoba-
czyć, jak to jest. Część zrezygno-
wała. Najbardziej wytrwali tworzą 
dziś formację tańca nowoczesnego 
Reliese 2 (reliese to nazwa jednej 
z f igur tanecznych). W jej skład 
wchodzi obecnie 16 osób – w tym 
dwóch chłopców. Grupa ma już na 
swoim koncie poważne sukcesy. 
Na Międzynarodowym Turnieju 
Tańca BALTIC CUP w Elblągu za-
jęła pierwsze miejsce, podobnie 
na Otwartych Mistrzostwach Polski 
we Wrocławiu. W tym roku brała też 
udział w eliminacjach do Mistrzostw 
Europy i Świata. 

Treningi Reliese 2 odbywają się 
dwa razy w tygodniu na sali gimna-
stycznej nasielskiego gimnazjum. 
Zaczynają się od sprawdzenia listy 
i rozgrzewki. Potem tancerze ćwi-
czą tak zwane formacje, czyli taniec 
grupowy, a potem duety – taniec 
w parach. Wszystko to pod okiem 
doświadczonych trenerów: Leszka 
Cichockiego i Barbary Dzwonek. 

Leszek Cichocki specjalizuje się 
w tańcu towarzyskim, disco dance 

i jazz dance. W turniejach tanecznych 
bierze udział od prawie dwudzie-
stu lat. Jest absolwentem studium 
tanecznego oraz Sędzią Polskiej 
Federacji Tańca. Posiada najwyższą 
na świecie klasę taneczną („S”) w sty-
lu latynoamerykańskim. Barbara 
Dzwonek specjalizuje się w tańcu 
klasycznym i jazzowym. Ze Studiem 
Tanecznym DUET związana jest od 
dziecka, swoją przygodę z tańcem 
rozpoczęła w 1995 roku w Pomie-
chówku. Barbara Dzwonek uczyła 
się tańca między innymi u znanego 
z telewizyjnego „Tańca z gwiazdami” 
Piotra Galińskiego. 

Choć, jak mówi Piotr Patłaszyński 
– właściciel studia, telewizja zdecy-

dowanie przyczyniła się do popula-
ryzacji tańca i nie wypada nie umieć 
tańczyć, to jednak instruktorzy, a nie 
bohaterowie popularnych progra-
mów telewizyjnych, są wzorem do 
naśladowania dla uczestników zajęć. 
Atmosfera treningów jest naprawdę 
niesamowita, widać to na pierwszy 
rzut oka. Dziewczyny z Reliese 2 
zgodnie twierdzą, że dobrze doga-
dują się z trenerem i że oprócz do-
brej zabawy na zajęciach wykonują 
ciężką pracę. Kiedy trzeba, poddają 
się rygorowi. Zwłaszcza przed za-
wodami. 

Turnieje wiążą się ze sporymi wyrze-
czeniami. Czasami treningi odbywają 
się w innym mieście, tak by wszyscy 
występujący mogli się zebrać w jed-
nym miejscu. Same zawody także są 
rozsiane po Polsce. Wtedy odbywa 
się to kosztem nauki. Nauczyciele 
reagują różnie, ale na szczęście są 
wśród nich także ludzie wyrozumiali. 
Nie można też zapominać o wysiłku 
fizycznym. Taniec nie jest wolny od 
kontuzji. Najczęstsza to naderwanie 
ścięgna, które może zmusić nawet 
do kilkumiesięcznej przerwy w tre-
ningach. 

Dodatkowo, jak czytamy w regula-
minie, „członkom STUDIA TAŃCA 
DUET nie wolno palić papierosów 
i zażywać środków odurzających. 
Zobowiązani są do przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści”. Przykaz ten jest kontrolowany 
zwłaszcza na obozach tanecznych, 
które odbywają się w każde ferie 
i wakacje. Jak mówią dziewczyny – 
jeżeli ktoś zostałby przyłapany na 
przykład na piciu alkoholu, zostałby 
wyrzucony z obozu.

Obozy są też okazją do poznawa-
nia nowych ludzi. Z częścią z nich 
dziewczyny utrzymują kontakt także 
między obozami. Rodzice nie boją 
się wysyłać ich na wyjazdy. Mają 

zaufanie do opiekunów, znają ich 
i wiedzą, że ich dzieci są bezpieczne 
pod ich opieką. 

Dopingują swoje pociechy. Jedna 
z mam mówi: Z radością obserwuję 
postępy córki w tańcu, ale również 
wielkie zaangażowanie w każdy 
występ. To jej pasja i bardzo po-
zytywna forma spędzania wolnego 
czasu. Taniec bardzo zintegrował 
całą grupę młodzieży, również tę 
spoza Nasielska. Są ze sobą w sta-
łym kontakcie, spotykają się regu-
larnie na obozach, czy turniejach. 
Co istotne, jej zainteresowanie 
nie wynika z aktualnej mody na 
taniec, choć być może program 
„You can dance” wzmacnia w niej 

przekonanie, że 
warto wiązać swą 
przyszłość z tań-
cem. Mam wra-
żenie, że taniec 
nie jest dla niej 
tylko chwilową 
przygodą, wiele 
wskazuje, że bę-
dzie się na po-
ważnie kształcić 
w tym kierunku.

Zdaniem Piotra 
Patłaszyńskiego: 
Taniec daje mło-
dym ludziom po-
czucie pewności 
siebie, wspaniale zajmuje wolny 
czas, uodparnia na stres, poma-
ga pokonywać nowe wyzwania, 
przede wszystkim daje radość, 
możliwość nawiązywania nowych 
kontaktów. Taniec to pasja. Dla 
części młodych adeptów sztuki ta-
necznej będzie również profesją.

Same dziewczyny potwierdzają. 
Taniec daje im pewność siebie. 
Nie tylko na scenie, ale również 
w życiu. Jak mówi jedna z nich: Wy-
stępy, kontakt z innymi zespołami, 
współzawodnictwo dodają nam 
pewności siebie, a oceny jurorów 
mobilizują nas do dalszej pracy. 
Taniec uczy je też dyscypliny.

Członkinie Reliese 2 bez wahania 
polecają swoim rówieśnikom ta-
niec jako formę spędzania wolne-
go czasu. Tym bardziej w małym 
mieście. – Ludzie chodzą całymi 
dniami po mieście i nie mają co ze 
sobą zrobić – mówi jedna z dziew-
czyn. Choć zastrzegają, że nie jest 
to regułą, nuda może mieć wpływ 
na skłonności do używek, naślado-
wanie złych wzorów. – Zdecydo-
wanie lepiej jest mieć jakieś hobby 
– mówią. Rzadko spotyka się tak 
rozsądne młode osoby. Osoby, 
którym chce się chcieć.

Hobby tancerzy, jak mówi jedna 
z mam, nie obciąża poważnie 
budżetów domowych . Za osiem 
treningów w miesiącu płaci się 
100 złotych. Niestety, dodatko-
wym kosztem są sprawy związane 
z turniejami tanecznymi. Rodzice 
f inansują transport tancerzy do 
miejscowości, w których odbywają 
się zawody, noclegi, wyżywienie, 
a także stroje, w których występują 
ich dzieci. – Inaczej jest w przy-
padku formacji, które mają swoich 
sponsorów – mówi jedna z mam. 
Nasielska drużyna, niestety, nie ma 
sponsora, który pomagałby rozwi-
jać pasję młodych ludzi.

Pod skrzydłami ST DUET w Nasiel-
sku trenuje łącznie około 80 osób. 
Zdecydowana większość z nich 
to dziewczęta. Zajęcia odbywają 
się w dwóch grupach wiekowych. 
Oprócz grupy Reliese 2, która 
ma treningi w każdy poniedziałek 
i czwartek na sali gimnastycznej 
nasielskiego gimnazjum, istnieje 
jeszcze młodsza grupa. Dzieci 
trenują w Szkole Podstawowej  
im. S. Starzyńskiego w poniedziałki 
i środy pod okiem Anny Cichockiej 
i Kingi Mizere. 

Martyna Kordulewska

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Świadectwo (nie)wiary 
Coraz częściej przekonuję się o wartości znanej maksymy, która głosi, że „hi-
storia jest nauczycielką życia”. Ta myśl przyszła mi w związku z obchodzoną 
w Kościele Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwaną Bożym 
Ciałem, która swoimi korzeniami sięga do XIII-wiecznej Walonii, czyli części 
dzisiejszej Belgii. Przyczyną powstania były objawienia, jakie miała zakonnica 
Julianna de Retine (1193–1258) w klasztorze Mont Cornillion koło Liège. Pod 
wpływem tych objawień bp Robert w 1246 r. ustanowił uroczystość dla diecezji 
Liège. Papież Jan XXII w 1317 r. ogłosił święto jako obowiązujące w całym Ko-
ściele i dodał oktawę, czyli rozszerzył świętowanie do 8 dni. W Polsce święto 
zaczęto obchodzić najpierw w diecezji krakowskiej w 1320 r., a w następnych 
wiekach największym sanktuarium kultu Bożego Ciała był poznański kościół 
Bożego Ciała (powstał w miejscu, gdzie według legendy odnaleziono skra-
dzione i sprofanowane przez Żydów hostie). W XV w. do obchodów święta 
Bożego Ciała doszedł nowy element – procesje, z którymi łączono element 
błagalny o odwrócenie nieszczęść i uproszenie pogody. Stąd przy czterech 
ołtarzach śpiewano początki Ewangelii i udzielano uroczystego błogosła-
wieństwa. Tyle historii. 

Zgodnie z tą tradycją postępujemy również i dzisiaj. Po głównej Mszy św. w ko-
ściele parafialnym wyrusza procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W niej 
wierni niosą sztandary, proporce, ozdobne poduszki i inne religijne emblematy. 
Istotę procesji stanowi cześć oddawana Najświętszemu Sakramentowi, przed 
którym dzieci ścielą dywany z kwiatów. Chrystus w białej hostii przechodzi ulica-
mi danej miejscowości i zatrzymuje się przy kolejnych ołtarzach, przy których 
kapłan śpiewa fragment ewangelii związany tematycznie z Eucharystią. 

Wśród wielu oczywistości ta wydaje się najważniejsza: Boże Ciało jest dosko-
nałą okazją do zobaczenia Boga. Także w drugim człowieku, który idzie obok. 
I łączy się z pokornym wyznaniem wiary w realną obecność Jezusa w białej 
hostii. Dla niektórych jednak Eucharystia jest uciążliwym obowiązkiem, bo – jak 
mawiają – jest taka „mało atrakcyjna”. Dlatego gdzieś z oddali, zza szczelnie 
zasuniętych firanek, podziwiają barwny korowód, zazdroszcząc innym stro-
jów, sposobu uczesania czy umiejętności wyrażania swojej wiary. Pewnie 
warto byłoby postawić w tym miejscu pytanie: czy tak wygląda świadectwo 
wiary? Bynajmniej. To raczej spłaszczone i wybiórcze patrzenie na świat wiary 
przez pryzmat lenistwa, bylejakości i zawężonego poczucia własnej wartości. 
Bo Kościół to nie wyizolowana grupa „mających się dobrze”, ale wspólnota 
„uczniów w drodze”, którzy korzystają z boskiego pokarmu – Eucharystii.  
I wcale nie w tym celu, żeby się „ludziom przypodobać”. Nie po to, aby zama-
nifestować swoją wyższość nad innymi. Ale by pokazać swoją pokorę, która 
pochyla głowę i klęka jedynie przed majestatem samego Boga. 

Powszechny tego dnia wydaje się widok ludzi obrywających zielone gałązki 
z przygotowanych ołtarzy. Niekiedy to tylko wyraz przyzwyczajenia – inni 
tak robią, a więc czemu nie ja? Czy to coś złego? Ale bywa zupełnie inaczej: 
niektórzy zatykają te gałązki za obrazem Matki Bożej w swoich domach ro-
dzinnych, inni z kolei wkładają w ziemię ufni w Bożą pomoc przy pomyślnych 
zbiorach. 

Obecność Chrystusa w okruszynie chleba pozwala Mu na codzienną gościnę 
w sercach milionów chrześcijan na całym świecie. Zarzut przeciwko tej możli-
wości – a ile ich było w historii – postawił przed laty chrześcijańskiemu chłopcu 
muzułmanin w albańskim mieście Skutari. Pytał on: „Jak to możliwe, by jeden 
i ten sam Chrystus mógł być obecny jednocześnie w tylu swych wyznaw-
cach?”. Chłopiec odpowiedział mu obrazowo: „Patrz, jedno i to samo słońce 
wchodzi przez swoje promienie do tysięcy mieszkań w naszym mieście, a do 
milionów na całym świecie. Coś podobnego czyni Jezus ukryty w małych 
hostiach”. Jest to zrozumiałe wtedy i tylko wtedy, gdy patrzę na świat oczyma 
wiary, a swojego świadectwa wiary nie ograniczam jedynie do zamkniętej 
przestrzeni kościoła. 

ks. Leszek Smoliński

fot. M. Stamirowski

R E K L A M A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku ul. Warszawska  21 
informuje , że na podst. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych znowelizowaną ustawą z dnia 14.06.2007 r. (Dz Ustaw Nr 125 poz. 873) 
odbędzie się przetarg na:
1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 8 przy ul. Warszawskiej 41/49E 
położonego na II piętrze o powierzchni użytkowej 28 m2.
Wartość rynkowa według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego 
wynosi 59 151 zł.
Lokal wymaga remontu.
Warunkiem ustanowienia odrębnej własności lokalu na członka jest wpłata kwoty 
ustalonej w przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca .
Przetarg odbędzie się w biurze Spóldzielni przy ul. Warszawskiej 21 w  Nasielsku w dniu 
28.V 2008 r. o godz. 12:00.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 15 przy ul. Warszawskiej 41/49D 
położonego na III piętrze o powierzchni użytkowej 67 m2.
Wartość rynkowa według operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego 
wynosi 160 000 zł.
Lokal wymaga remontu.
Warunkiem ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu na członka jest wpłacenie 
kwoty ustalonej w wyniku przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w biurze Spóldzielni przy ul. Warszawskiej 21 w Nasielsku w dniu 
28.V.2008 r. o godz.12:30.
3. Zawarcia przedwstępnej umowy przyrzeczenia do ustanowienia odrębnej 
własności lokalu nr 7 w budynku przy ul. Piłsudskiego 12/16 E w Nasielsku.
Wartość rynkowa lokalu według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 
148  000  zł.
Lokal wymaga remontu.
Warunkiem sporządzenia aktu notarialnego jest wniesienie kwoty ustalonej w wyniku 
przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Warszawskiej 21 w Nasielsku w dniu 
28.V.2008 r. o godz. 13:00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Spółdzielni 
Mieszkaniowej PKO BP o/Ciechanów 521020 1592 0000 2402 0012 4461
Dowód wpłaty należy przedstawić do godz. 11:00 w dniu przetargu.
Bliższe informacje o ww. lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod  
nr tel.(023) 691 24 35.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny 
w każdej fazie przetargu.

ZARZĄD

O G Ł O S Z E N I E

Wielka 
majówka 
w SGGW
Pokaz jazdy kawaleryjskiej, tresura 
psów, adopcja zwierząt ze schro-
niska, pokaz myszy i szczurów ra-
sowych, pszczoły, karaczany, żaby 
i jadowite pająki oraz wiele innych 
atrakcji będzie można oglądać 
i osobiście w nich uczestniczyć, 
podczas Dni Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego, na które 
uczelnia zaprasza w najbliższy 
piątek i sobotę 16 i 17 maja.  

Jak zwykle atrakcji będzie mnó-
stwo. Każdy wydział przygotował 
coś specjalnego. Podczas festynu 
będzie można także kupić rośliny 
ozdobne, dowiedzieć się, jak dbać 
o rośliny i  zwierzęta domowe, jak 
się zdrowo odżywiać, jak zostać 
właścicielem lasu i czy należy oba-
wiać się roślin transgenicznych, a 
także zobaczyć je na miejscu. 

Dni SGGW odbędą się w piątek 
i sobotę (16 i 17 maja) w godz. 
10.00–16.00. Główne imprezy 
odbywać się będą na placu przed 
Pałacem Rektorskim. 

KS

R E K L A M A

„Polska biega”  
w naszej gminie
Jeden z etapów sztafety przebiegał 
przez Borkowo i Cieksyn. 

W tym roku organizatorzy posta-
nowili rozszerzyć formułę akcji 
o Sztafetę Polska Biega. Biegacze 
wyruszyli rano, 14 maja spod Pa-
łacu Kultury i Nauki w Warszawie 
w czterech kierunkach: do Gdyni, 
Białegostoku, Poznania i Krako-
wa. W każdym zespole znaleźli 
się znani i lubiani przedstawiciele 
dziennikarzy oraz sportowców.

Codziennie, przez trzy dni, każda 
ze sztafet będzie miała do poko-
nania około 100 kilometrów. W 
środę,14 maja około godziny 13 
Sztafeta Polska Biega przebiegała 
przez Borkowo, a następnie przez 
Cieksyn. Pogoda dopisała, nic 
więc dziwnego, że w akcji wzięło 
udział kilkudziesięciu mieszkań-
ców naszej gminy w wieku od 
kilku do kilkudziesięciu lat. Wśród 

nich największą grupę stanowiły 
dzieci okolicznych szkół. 

W weekend 17–18 maja pobie-
gnie cał y kraj .  To już czwarta 
odsłona akcji POLSKA BIEGA. W 
tych dniach mobilizują się Polacy, 
którzy potrafią odnaleźć radość 
w tej najprostszej formie ruchu. 
A, jak twierdzą organizatorzy 
„powszechnego zrywu”, biegać 
może każdy, wystarczą wygodne 
buty, niekrępująca odzież i tro-
chę chęci.

„Gazeta Wyborcza” (w ydanie 
ogólnopolskie i wydania regional-
ne), TVP SPORT, i RMF FM, a także 
portal www.sport.pl zajmują się 
oprawą medialną tego wydarze-
nia. Informacje o Sztafecie Polska 
Biega są również dostępne na por-
talu akcji: www.polskabiega.pl.

dar
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fot. M. Stamirowski

KRZYŻÓWKA Nr 10
12 maja odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 8/2008. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje 
Bartłomiej Żabik z Nasielska. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 6 czerwca. 
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki 
losowania opublikujemy 13 czerwca 2008 r. Nagrodą za poprawną odpo-
wiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.

Wspomnienia z turnusu
Na krańcu Mierzei Wiślanej jest miejsce 
niezwykłe – Krynica Morska. Można 
tam odetchnąć świeżym powietrzem 
i odpocząć od natłoku codziennych 
spraw. Właśnie to miasteczko odwie-
dzili uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Starych Pieścirogach. 
Na turnus rehabilitacyjny wyruszyli 
20 kwietnia br.

– Jechaliśmy 4 godziny, ale podróż 
była bardzo wesoła. A wszystko za 
sprawą kierowcy, który umilał nam 
czas przebojami z radia. Wielu z nas 
miało ochotę ruszyć do tańca. Wielu 
miało, ale jedna osoba szczególnie 
nie mogła usiedzieć w miejscu. Renia, 
niesamowicie wrażliwa na muzykę 
sprawiła, że podróż upłynęła w miłej 
i wręcz tanecznej atmosferze. Kiedy 
dotarliśmy na miejsce, byliśmy bar-
dzo podekscytowani. Nasz pensjonat 
usytuowany był na malowniczym 
wzniesieniu. Ale dla nas najważniejsze 
było to aby jak najszybciej przywitać 
się z morzem – mówią uczestnicy 
turnusu. 

Beata: Fascynujące było to, że każ-
dego dnia morze wyglądało inaczej.  
W pierwszych dniach naszego pobytu 
było wzburzone. Potem podziwia-
liśmy cichą taflę naszego Bałtyku. I 
mimo  że woda była zimna, nie prze-
puściliśmy okazji, żeby zamoczyć 
w niej chociaż stopy.

Teresa Skrzynecka (opiekun): Zarów-
no od Zalewu Wiślanego, jak i od 
Morza dzieliło nas tylko 300 m. Po 
śniadaniu chodziliśmy więc na molo, 
a po obiedzie nad morze.

Beata: Przed śniadaniem mieliśmy 
różne zabiegi. Dziewczynom po-
dobała się gimnastyka. Prowadził 
ją bardzo fajny rehabilitant Sebastian.

Madzia: Mnie najbardziej utkwiły 
w pamięci gofry, wędrówki nad morze 
i zbieranie muszelek.

Wiesio: Odwiedziliśmy stadninę koni 
w Jantarze i tam mi się najbardziej 
podobało. Nawet wystąpiłem w stroju 
kowboja.

Andrzej: Na plaży budowaliśmy zamki 
z piasku. Byłem najlepszy w robieniu 
podkopów.

Monika: Ogromną przyjemność 
sprawiało mi zbieranie bursztynów. 
Mogłam zapomnieć o wszystkim 
i odpocząć.

Beata: Jedną z atrakcji były dziki 
w parku. Oswojone podchodziły 
do ludzi. Mogliśmy je karmić.

Turnus trwał 2 tygodnie. Uczestni-
kom WTZ w Starych Pieścirogach 
z pewnością na długo pozostaną 
w pamięci spacery na plażę i molo, 
wspólne zabawy i wieczorki ta-
neczne. O Krynicy przypomi-

nać im będą pamiątki, muszelki 
i bursztyny, które przywieźli ze 
sobą. Ale na zawsze pozostaną 
wspomnienia.

Po powrocie wszyscy musiel i 
zabrać się do pracy. Najbliższe 
plany WTZ w Starych Pieściro-
gach to: Dzień Matki i  Ojca – 
27 maja; Olimpiada Sportowa 
w Białołęce – 31 maja; Parafiada  
– 1 czerwca. A następny kilkudnio-
wy wyjazd dopiero w lipcu. Tym 
razem na Mazury. 

KaZ.

Nasielskie święto rocka
W ubiegłych latach impreza, organizo-
wana przez Nasielski Ośrodek Kultury, 
miała charakter przeglądu zespołów 
lokalnych. Tegoroczny X Festiwal 
Rockowy był wyjątkowy. 

Swój udział w imprezie zgłosiło 11 ama-
torskich grup grających wszystkie ga-
tunki muzyki rockowej. Wśród nich byli 
muzycy z Płońska, Zawidza Kościel-
nego, Ciechanowa, Nowego Dworu 
Maz., Radomia, Sierpca, Warszawy 
oraz Nasielska. 10 maja br. w NOK 
od godz. 10.15 trwały przesłuchania. 
Każdy zespół miał około 20 minut na 
zaprezentowanie swojej twórczości. 
Młodych, obiecujących muzyków 
oceniało 3–osobowe Jury: Adam 
Dobrzyński – dziennikarz muzyczny 
Radia Dla Ciebie, Andrzej Kaluszkie-
wicz – członek zespołu Kolumbowie, 
nauczyciel, kompozytor, filozof mu-
zyki, oraz Adrian „Qlos” Kulik – basista 
zespołu LIPALI. Przesłuchania trwały 
do godz. 16.00. 

– Poziom festiwalu był wyrównany, 
ale mimo to nie mieliśmy dużych 
problemów z wyłonieniem zwycięzcy 
– powiedział Adam Dobrzyński. 

Kilka minut po 18.00 nastąpiło uro-
czyste ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród. 

Jury zgodnie I miejsce przyzna-
ło zespo łowi THE WI THOU T 

z Ciechanowa. Zespół istnieje 
od 2002 r. Tworzą go: Piotrek 
(wokal), Marcin (gitara basowa), 
Jacek (gitara elektryczna) i Michał 
(perkusja, klawisze, wokal). Grają 
niezwykłą mieszankę jazzu i fun-
ky. Inspirację czerpią z Red Hot 
Chili Peppers oraz Grenn Day. Na 
scenie dali z siebie wszystko. 

II miejsce zajęli OPEN TO THE PU-
BLIC z Sierpca. Są energiczni i pełni 
dobrego humoru. Zdobyli już wiele 
nagród, ale jak mówią, ich najważ-
niejszym osiągnięciem, jest posiada-
nie własnego studia. Wiele lat na to 
pracowaliśmy mówią Roger (wokal), 
Piotr (gitara basowa), Sławek (per-
kusja) i Andrzej (gitara elektryczna).  
W obecnym składzie grają od roku. 

III miejsce w X Festiwalu Rockowym 
w Nasielsku zajęła grupa BLOOD-
STREAM z Plońska, w składzie: Andrzej 
(wokal), Jakub (gitary), Radek (instru-
menty klawiszowe), Damian (perkusja) 
oraz Maciej (gitara basowa). Grają hard 
rocka. Obecnie ciężko pracują nad 
swoją płytą.

Laureaci wystąpili podczas wieczorne-
go koncertu w NOK. Po nich na scenie 
pojawiła się gwiazda wieczoru – ze-
spół LIPALI. Wyjątkowe „power trio” 
przyciągnęło na swój koncert rzeszę 
fanów. Tomek „Lipa” Lipnicki (wokal, 
gitara) – były lider grupy ILLUSION, 
Łukasz „Luk” Jeleniewski (perkusja) 
oraz Adrian „Qlos” Kulik grają ostro, 
ale bardzo melodyjnie. Wydali trzy 
płyty: Li-Pa-Li, Pi i Bloo. Ich koncert 
w Nasielsku z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci publiczności.  
Następne święto muzyki rockowej 
w Nasielsku już za rok. 

KaZ.



9REPORTAŻ16–29 maja

fot. T. Wiktorowicz
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50-lecie HDK
Ogłoszony wiosną tego roku kon-
kurs plastyczno-multimedialny 
z okazji 50-lecia honorowego 
dawstwa krwi Polskiego Czer-
wonego Krzyża został roztrzy-
gnięty.

8 maja Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Kusocińskiego w Goła-
wicach gościła w swoich murach 
mił ych gości, przedstawicieli 
Mazowieckiego Zarządu Okrę-
gowego PCK oraz nowodwor-
skiego Zarządu Rejonowego PCK. 
Pretekstem do spotkania były 
obchody Tygodnia PCK oraz roz-
strzygnięcie konkursu plastyczno-
-medialnego i wręczenie nagród 
jego laureatom. 

Dzieci z Goławic pod kierunkiem 
pani Wioletty Popławskiej zapre-
zentowały program artystyczny 
przedstawiający historię Polskiego 
Czerwonego Krzyża, jego idee oraz 
ruchu honorowego dawstwa krwi, 
którego okrągłą rocznicę obcho-
dzimy w bieżącym roku.

Prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
ogłosił wyniki obrad jury. Z ponad 
50 prac, które wpłynęły na konkurs, 
jurorzy wybrali najlepsze.

W kategorii prac plastycznych klas 
III–IV pierwsze miejsce zdobył Piotr 
Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej 
w Kazuniu Polskim, a w kategorii 
klas V–VI – Agata Orłowska ze 
Szkoły Podstawowej w Goławicach. 
Prace dzieci ze szkolnego koła PCK 
prowadzonego przez Małgorzatę 
Bendowską w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pieścirogach 

zajęły II miejsce w kategorii klas 
V–VI (Kamila Wójciak) oraz III miej-
sce w kategorii klas III–IV (Jakub 
Miłoszewski). Poziom wszystkich 
prac okazał się bardzo wysoki, za-
dziwiał kunsztem wykonania. Jury 
pod przewodnictwem Leszka Ga-
łężewskiego, nauczyciela plastyki 
z Gimnazjum w Pomiechówku, 
wyróżniło dodatkowo 5 prac, mię-
dzy innymi Katarzyny Kozłowskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
i Magdaleny Sawickiej z ZSz-P w Pie-
ścirogach Starych .

Prace multimedialne to nowocze-
sna kategoria, ale bardzo trudna. 
Wykonane pokazy zadziwiał y 
wysokim poziomem  i i lością 
przekazywanej wiedzy, a także 
sprawnością w wykorzystaniu 
komputera. Również w tej kategorii 
nasielszczanin – Patryk Gelar, ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku, 
zajął punktowane II miejsce.(I miej-
sce zdobyła Katarzyna Potocka SP 
w Leoncinie, a III miejsce – Daria 

Jedlińska z SP nr.4 w Nowym Dwo-
rze Maz.). 

Dyplomy i nagrody w postaci odtwa-
rzaczy mp3, zestawów rysunkowych 
oraz koszulek i kubków PCK, ufundo-
wane przez Mazowiecki Zarząd Okrę-
gowy PCK w Warszawie, Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie, Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA 
w Warszawie oraz Zarząd Rejonowy 
PCK w Nowym Dworze Mazowieckim 
wręczał Marian Wasierzyński, prezes  
ZR PCK w Nowym Dworze Maz wraz 
z gośćmi z Warszawy: panią Anetą 
Orłowską – specjalistą ds. krwio-
dawstwa MZO PCK, oraz Honoratą 
Krzywoń – kierownikiem Działu 
Organizacyjnego Mazowieckiego 
Zarządu Okręgowego PCK. Wszyst-
kie nagrodzone i wyróżnione prace 
prezentowane będą na wystawach 
w Centrach Krwiodawstwa i Mazo-
wieckim Zarządzie Okręgowym PCK 
w Warszawie. 

PCK

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zdobycie Berlina w Modlinie
W niedzielę 4 maja b.r. 
na terenie Fundacji „Park 
Militarny Twierdzy Modlin” 
odbyła się inscenizacja 
rekonstrukcyjna z serii: 
„Spotkania z żywą histo-
rią” – pt. „Szturm Berlina, 
Tiergarten 1945–2008”. 
Impreza ta odbyła się 
w ramach obchodów  
63. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej.
Jest to już trzecia edycja ogólno-
polskiego pokazu batalistycznego. 
W pokazie wykorzystano pojazdy 
z czasów II wojny światowej: wozy 

pancerne SdKfz 251, które były 
znakomitą platformą dla działań pie-
choty (niemieckie), BTR 60 i czołgi 
T-34 ( radzieckie) oraz wiele mniej-
szych pojazdów i motocykli uży-
wanych przez obydwie walczące 
strony. Czołg T-34 był najlepszym 
czołgiem radzieckim podczas  
II wojny światowej. Jego pojawie-
nie się na froncie wschodnim za-
skoczyło niemieckie dowództwo.  
W niektórych armiach jest on 
w użyciu po dziś dzień. Dodatkową 
atrakcją pokazu było wzmocnienie 
oddziałów artylerią  poprzez wyko-
rzystanie trzech dział. 

Inscenizacja szturmu Berlina przy-
gotowana była przy współpracy 
wielu Grup Rekonstrukcji Histo-
rycznej, m.in: GRH „Rhein”, GRH 
„AA7”, GRH „Kampinos” oraz 
GRH „Legion”. Ponadto w pokazie 
wzięło udział wielu rekonstrukto-
rów z innych grup z całego kraju 
(około 200 osób). Grupy rekon-
strukcyjne przygotowały ciekawe 
scenariusze przebiegu insceni-
zacji. Jak twierdzą organizatorzy 
tego przedsięwzięcia, w porówna-
niu z poprzednimi edycjami teren 
na którym odbyła się inscenizacja 
powiększono trzykrotnie. W po-
równaniu z poprzednią imprezą 
bardziej wyeksponowano udział 
ludności cywilnej oraz Ludowe-
go Wojska Polskiego. Była to naj-
większa inscenizacja batalistyczna 
w Polsce. Wzięło w niej udział (jak 
dotąd) najwięcej rekonstruktorów 
i zabytkowych pojazdów wojsko-
wych.

GRH są stowarzyszeniami ama-
torów najwyższej klasy, którzy na 
temat odtwarzanych przez siebie 
oddziałów wojskowych posia-
dają olbrzymią wiedzę, w szcze-
gólności na temat uzbrojenia, 
mundurów i działań bojowych.  
Z tego powodu są często cennym 
źródłem informacji dla twórców 
f i lmów o tematyce wojennej . 

Inscenizacje wydarzeń histo-
rycznych cieszą się obecnie dużą 
popularnością i gromadzą rzesze 
miłośników, którzy zjeżdżają się 
na nie nawet z najodleglejszych 
krańców Polski. 

W modlińskim pokazie widzowie 
mogli zobaczyć sceny zdobycia 
radzieckiego czołgu przez pod-
oddział SS, sceny walk ulicznych, 
jak i sceny zatrzymywania lud-
ności cywilnej przez żołnierzy 
zwycięskiej armii. Harcerski Klub 
Ratowniczy z Warszawy Praga 
Poł udnie zorganizował punkt 
medyczny, w którym opatrywa-

no „rannych żołnierzy”. Harcerze 
utrzymywali też porządek w cza-
sie trwania inscenizacji.

Po skończonych zmaganiach „bi-
tewnych ” każdy z widzów mógł 
z b l i ska obejrzeć uzbrojenie, 
mundury „żołnierzy”, jak i rów-
nież uzyskać cenne informacje 
na interesujący go temat. Można 
także było zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie na tle pojazdów 
wojskowych oraz w towarzystwie 
uczestników inscenizacji – „żoł-
nierzy polskich”, „niemieckich lub 
„radzieckich ”. 

W dniach od 2 do 4 maja w Mo-
dlinie miała miejsce także giełda 
militariów, działało stoisko woj-
skowego wydawnictwa „Bellona” 
na którym to można było kupić 
najnowsze książki o tematyce 
historycznej i  wojskowej .  Dla 
przybyłych w tych dniach do Mo-
dlina otwarto podziemne przejście 
i galerie obronne pod działobitnią 
gen. Dehna. Na terenie samej 
działobitni wystawiono pojazdy 
wojskowe, było także czynne 
Muzeum Kampanii Wrześniowej 
i Twierdzy Modlin z ciekawymi 
wystawami tematycznymi. Inną 
imprezą towarzyszącą był pokaz 
rozminowania i użycia szkolo-
nych psów przez patrol saperski 
w wykonaniu żołnierzy II Brygady 
Saperów z Kazunia.

Zachęcamy wszystkich do udziału 
w tego typu imprezach. Niewątpli-
wą  atrakcją takich pokazów jest 
to, że przybliżają one w bardzo 
interesujący i przystępny sposób 
tematykę II wojny światowej. Po-
kazują pojazdy wojskowe, uzbro-
jenie, żołnierskie mundury, przez 
co historia staje się nam bliższa, 
niemal na wyciągnięcie ręki, bo 
wszystkiego tu można dotknąć.

Krzysztof Macias

Tadeusz Wiktorowicz 

PROMIEŃ
W czwartek, 15 
maj a,  w k in ie 
„NIWA” odbył 
się II Przegląd 
Zespołów Ar-
t y s t y c z n y c h 
O sób Niep e ł-
n o s p ra w n yc h 
p o d  h a s ł e m 
P o r c j a  Ro m -
skich Obycza-
j ó w,  M u z y k i 
i  Ewentualn ie 
Natury „PRO -
MIEŃ”. Organi-
zatorem przed-
sięwzięcia jest 
D o m  P o m o -
cy Społecznej 
im. Jana Pawła 
II w Nasielsku, 
który wzorem 
ubiegłego roku zaprosił do prze-
glądu zespo ł y funkcjonujące 
w domach pomocy społecznej 
na terenie województwa mazo-
wieckiego, podlaskiego i war-
mińsko-mazurskiego. 

Patronat nad imprezą objął Sta-
rosta Nowodworski Krzysztof 
Kapusta. 

Celem spotkania była integracja 
środowisk ludzi niepełnospraw-
nych poprzez zaprezentowanie 
własnego dorobku artystycznego 
oraz kultury i obyczajów innych 
narodów zamieszkujących wśród 
społeczności lokalnych.      

G o ś c i e m  u b i e g ł o r o c z n e g o  
I Przeglądu był Don Vasyl z ze-
społem, którego występ został 

gorąco przyjęty przez wszystkich 
uczestników spotkania. 

Wszystkie występujące zespoły 
otrzymał y ufundowane przez 
Starostę okolicznościowe statuet-
ki. Relację z tego spotkania opu-
blikujemy w najbliższym wydaniu 
„Życia Nasielska”.

(inf. na podstawie  
www.nowodworski.pl)

Don Vasyl z zespołem.

Popularyzacja dorobku artystycznego domów pomocy społecznej
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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 stycz-
nia 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 prze-
targ 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 przetar-
gu zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości 
jest ceną uzyskaną w przetar-
gu.
Nieruchomości stanowiące 
przedmiot przetargów nie są 
obciążone żadnymi ciężarami 
i zadłużeniami na rzecz osób 
trzecich.
Opis nieruchomości:
Niezabudowane  działki po-
łożone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie oczyszczalni ście-
ków. 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 gospodar-
cze 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 te-
renie 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 poprze-
dzającego 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

BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR 

NA DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NASIELSKU

1.Miejsce wykonywania pracy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

2.Określenie stanowiska kierowniczego:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku – 1 etat 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilno – prawna.

3.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stano-
wisku:
1)obywatelstwo polskie,
2)wykształcenie wyższe, preferowane medyczne lub z zakresu zarządzania służbą 
zdrowia,
3)doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
5)opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego miejsca pracy,
6)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,
7)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
8)niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

4.Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów: o zakładach opieki zdrowotnej, 
zasadach kontraktowania usług medycznych w NFZ, o samorządzie gminnym, o fi-
nansach publicznych i zasadach rachunkowości, dyspozycyjność, komunikatywność, 
odpowiedzialność, dokładność w działaniu, umiejętność kierowania zespołem, organizacji 
pracy i podejmowania decyzji, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

5.Zakres wykonywanych zadań: organizowanie ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców 
Gminy Nasielsk, w zakresie działalności SPZOZ, organizacja pracy i odpowiedzialność 
za całokształt działalności SPZOZ, nadzór nad gospodarką finansową SPZOZ (plany 
finansowe i inwestycyjne), gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowy-
mi,  odpowiedzialność za poziom opieki zdrowotnej na terenie objętym działalnością 
SPZOZ,  zatrudnianie i zwalnianie pracowników, pełnienie roli pracodawcy w stosunku 
do pracowników SPZOZ, nadzór nad realizacją zadań statutowych SPZOZ, współpraca 
z Samorządem Nasielska, Radą Społeczną SPZOZ.

6.Wymagane dokumenty: życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki 
i pracy zawodowej, ze zdjęciem, list motywacyjny, uzasadnienie przystąpienia do naboru 
wraz z opracowaną koncepcją zarządzania funkcjonowaniem służby zdrowia  w Gminie 
Nasielsk, kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, kserokopie 
świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrud-
nieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), kserokopie dokumentów potwierdzają-
cych 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 niekaralności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 
114 z późn. zm.), 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.)”. 

7.Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwi-
skiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku” 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 
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Sekretarz Nasielska tel. 0-23 693 30 00.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2008 roku o godz. 16.00. 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 lub umowę 
cywilno – prawną.

Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
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BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/4/08

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Cieksyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Nieruchomość oznaczona jako:
- działka nr 127/19 o powierzchni 1256 m2,
- działka nr 127/20 o powierzchni 1256 m2,
posiadająca Księgę Wieczystą Nr 38039.

1. Opis nieruchomości: 

Przedmiotowe działki leżą w miejscowości Cieksyn o charakterze rekreacyjnym, położonej w pobliżu ujścia 
rzeki Nasielnej do Wkry. Działki mają korzystny kształt umożliwiający racjonalną zabudowę zgodnie z prze-
znaczeniem. Działki leżą w kompleksie gruntów przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i letniskową w pobliżu centrum miejscowości. Bezpośredni dostęp do działek odbywa się na odcinku nowej 
drogi (nie urządzonej jeszcze drogi gminnej). Teren jest równy, płaski. Uzbrojenie terenu: najbliższa sieć ener-
getyczna i wodociągowa biegnie wzdłuż ul. Spacerowej.

2. Wartość nieruchomości wynosi:
- działka nr 127/19 - 19.300,00 złotych
- działka nr 127/20 - 19.300,00 złotych

 Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 05.05.2008 
roku do dnia 26.05.2008 roku.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

Zastępca Burmistrza Nasielska

Nasielsk 30.04.2008r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3
Tel. (023)69 33-006

OGIEŃ ZABRAŁ IM DOROBEK ŻYCIA!!!
W dniu 18.02.2008 r. rodzina Pani Ewy Banulskiej w wyniku pożaru utraciła dach nad głową. Pożar zniszczył 
dorobek życia rodziny. Pani Ewa – matka samotnie wychowująca dzieci, utrzymuje się z niskich dochodów. 
Nie jest w stanie finansowo samodzielnie odbudować domu rodzinnego. Otrzymywane wsparcie ze strony 
urzędu, instytucji i zakładu pracy nie w pełni wystarcza na realizację tego przedsięwzięcia. Brakuje materiałów 
budowlanych, tj. cementu, pustaków, cegły, żwiru, desek itp. 

Mając na względzie dobro rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się z prośbą  
o włączenie się w akcję odbudowy domu dla Pani Ewy i jej dzieci.

POMAGAJĄC, PRZYCZYNIASZ SIĘ DO POPRAWY  
SYTUACJI TYCH, KTÓRZY TEGO POTRZEBUJĄ!!!

telefon kontaktowy: (023) 69 33 006
DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
mgr Monika Nojbert    

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Obowiązki właściciela nieruchomości

Podstawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości dotyczącym nie-

czystości 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 nie-

czystościami 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 odręb-

nych. 

Na tle tej regulacji należy podkreślić, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posia-

danie 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 przepro-

wadzonego 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

Konkurs Działaj Lokalnie – nabór wniosków rozpoczęty
Stowarzyszenie Europa i My, jako Lokalna Organizacja Grantowa (LOG) w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko–Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, po raz trzeci ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji lokalnych projektów oraz przyznawanie dotacji 
organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim skupiającym swe działania na obszarze 6 gmin powiatu grodziskiego 
oraz w gminie Nasielsk. Wnioski przyjmowane są do 10 czerwca 2008 roku.
Działaj Lokalnie to ogólnopolski Program realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce we współpracy z lokalnymi 
organizacjami grantowymi, który od 2000 roku wsparł już ponad dwa tysiące projektów przekazując w całym kraju ponad 11 milio-
nów złotych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl 
W kolejnej edycji programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on 
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich 
społecznościach żyło się lepiej.
Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z partnerami dofinansuje w ramach konkursu ok. 10 projektów, których wsparcie wyniesie 
do 6.000 zł.
Projekty trwające maksymalnie 6 miesięcy powinny zostać zrealizowane w okresie: od czerwca  2008 do lutego 
2009.
Wnioski należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Europa i My, ul. Bairda 10/18, 05–827 Grodzisk Mazowiecki lub 
złożyć w Gminnym Centrum Informacji w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 41, w terminie do 10 czerwca 2008 
roku! z dopiskiem na kopercie „Stowarzyszenie Europa i My – Działaj Lokalnie” 
Decyduje data dotarcia wniosku do Lokalnej Organizacji Grantowej
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: konkurs@europaimy.org, tel. 0606 131 593 – odpowiemy i pomożemy wypełnić wniosek. 
Szczegółowe informacje, dokumenty dotyczące programu Działaj Lokalnie oraz terminy i miejsca spotkań informacyjnych można 
znaleźć na stronie http://www.europaimy.org/.
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Obfitość warzyw Znów w górę?!

Bogatszy zapłaci więcej

Rynek warzywny pęka 
w szwach. Nie brakuje 

niczego. Po tym, co moż-
na zobaczyć na Warszaw-
skim Rolno-Spożywczym 
Rynku Hurtowym w Bro-
niszach, można dojść 
do wniosku, że jesteśmy 
warzywną stolicą Europy. 
Najlepsze gatunkowo to-
wary rodzimej produkcji 
w pięknych, kolorowych 
opakowaniach cieszą 
oczy i zachęcają do za-
kupów. 
Kupujących jest tu niewielu. Jak to 
mówią ekonomiści, podaż znacznie 
przewyższa popyt. Jest więc tanio, 
co teoretycznie powinno cieszyć 
konsumentów, ale tylko teoretycz-
nie. Niestety, w sklepach już tanio 
nie jest. A to prawdopodobnie za 
sprawą nieco zwiększonego popytu 
na świeże warzywa z powodu od-
bywających się w maju komunii. 

Ceny warzyw nieznacznie wahają 
się i zależą od jakości towaru: 

botwina od 1,5 do 2,2 zł za pę-• 
czek;

Stracą konsumenci, zy-
skają krajowi produ-

cenci. Takie wnioski nasu-
wają się po lekturze ostat-
niego, majowego, raportu 
naukowców z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej.
Ich zdaniem, w bieżącym kwartale 
dynamika cen żywności będzie zbli-
żona do notowanej w trzech pierw-
szych miesiącach br. Do nowych 
zbiorów może się utrzymać zwyż-
kowa tendencja cen produktów 
roślinnych: owoców, warzyw, ar-
tykułów zbo-
żowych oraz 
tłuszczów ro-
ślinnych, przy 
dalszej reduk-
cji cen masła, 
serów dojrze-
wających i cu-
kru. 

Eksperci Insty-
tutu Ekonomi-
ki Rolnictwa 
i Gospodarki 
Żywnościowej 
oceniają, że 
w tym kwar-
tale dynamika cen żywności może 
być zbliżona do poziomu z I kwar-
tału. Wówczas wynosiła ona, jak 
podał Główny Urząd Statystyczny, 
7 procent. 

Eksperci IERiGŻ nie wykluczają też 
znacznego przyśpieszenia dynamiki 
wzrostu cen mięsa, w tym zwłaszcza 
wieprzowego, wskutek zmniejsze-
nia produkcji i opłacalności importu. 
Dodają, że tym zjawiskom nie będą 
towarzyszyć istotne zmiany popytu 
na żywność z powodu spodziewa-
nego wzrost wynagrodzeń i pozy-
tywnych tendencji na rynku pracy. 

Mało optymistyczna sytuacja jest 
w przypadku zbóż, do nowych 
zbiorów ich ceny będą wysokie. Ich 
znaczny poziom jest między innymi 
powodem tego, że w krajowych 
ofertach zmalały obroty zbożami. 

Handlowcy czekają na obniżki cen, 
które mogą być spowodowane 
dobrymi prognozami co do tego-
rocznych zbiorów. Ponadto liczą na 
większą ofertę giełdową tańszych 
zbóż z importu. Ekonomiści przewi-
dują, że w najbliższych tygodniach 
zacznie zwiększać się podaż zbóż 
od krajowych dostawców, którzy 
będą chcieli sprzedać przechowy-
wane zboże przed nowymi zbiora-
mi, co wcale nie oznacza, że będzie 
ono znacząco tańsze. 

W kwietniu tego roku w porówna-
niu z poprzednim miesiącem wzro-

sła cena skupu warzyw. I dotyczy to 
produktów zarówno ubiegłorocz-
nych zbiorów przeznaczonych do 
bezpośredniego spożycia oraz do 
przetwórstwa, jak i przeznaczonych 
na eksport.

W pierwszym miesiącu tego kwar-
tału ceny hurtowe wszystkich owo-
ców – z wyjątkiem bananów i wi-
nogron - były wyższe niż w marcu. 
Z analiz krajowego rynku ogrod-
niczego wynika, że najbardziej 
wzrosły ceny hurtowe cytryn, bo 
aż o ponad 10 procent, oraz jabłek 
– o 8 procent. Za jabłka najwięcej 
płaciły firmy eksportujące polskie 
owoce oraz spółdzielnie ogrodni-
cze. Najgorsza sytuacja jest w wy-
padku jabłek przemysłowych, ceny 
skupu tych owoców obniżyły się 
o ponad jedną czwartą.  

WA

burak ćwikłowy od 0,8 do 1 zł za • 
kilogram;
cebula biała od 0,8 do 1,3 zł za • 
kilogram; 
cebula ze szczypiorem od 1,8 do • 
2,5 zł za pęczek;
czosnek od 0,45 do 1 zł za sztu-• 
kę;
fasola szparagowa od 30 do 33 • 
zł za kg;
kalafiory 4 zł za sztukę;• 
kapusta biała od 1,75 do 2,2 zł za • 
kilogram;
kapusta biała młoda 3 zł za głów-• 
kę;
kapusta czerwona 1 zł za kilo-• 
gram;
kapusta kwaszona 2 zł za kg• 
kapusta pekinska od 1,8 zł do 4 • 
zł za kg;
kapusta włoska 2,5 zł za kg;• 
koperek 1 zł za pęczek;• 
natka 0,8 zł za pęczek• 
ogórki gruntowe 5 zł za kg;• 
ogórki kwaszone 4,3 zł za kg;• 
ogórki małosolne 12 zł za kg;• 

ogórki spod osłon długie i krótkie • 
3 zł za kg;
pieczarki od 4 do 5 zł za kg;• 
pietruszka od 3,3 do 4,5 zł za kg;• 
pomidory spod osłon od 4 do • 
6 zł za kg;
pory od 2,3 do 3,2 zł za kg;• 
rabarbar 2 zł za kg;• 
rzodkiewka od 1,2 do 1,7 zł za • 
pęczek;
sałata karbowana 1,2 zł za sztukę;• 
sałata masłowa ok. 1 zł za sztukę;• 
seler od 1,3 do 2 zł za kg;• 
szczypiorek 0,85 zł za pęczek;• 
szparagi od 10 do 15 zł za kg;• 
włoszczyzna 2,5 za sztukę;• 
włoszczyzna młoda od 3 do 3,5 • 
zł za wiązkę;
ziemniaki irga 0,35 zł za kg.• 

Jednym z niewielu warzyw, któ-
re zdrożało w ostatnim czasie, 
jest marchew. Jej cena waha się 
od 1 do 1,7 złotego za kilogram. 
Kupcy nie mogą się już doczekać 
młodej marchwi w pęczkach, 
uprawianej pod folią. Sądząc po 
wyglądzie plantacji, a tych naj-

więcej jest chy-
ba w powiecie 
n o w o d w o r -
s k i m ,  m o ż n a 
oczekiwać, że 
„młoda czer-
wona” powin-
na się już poja-
wić w sprzeda-
ży na początku 
c z e r wc a .  N a 
r y n ku  s ą  j u ż 
pierwsze ogór-
k i  małosolne. 
W tym wypad-
ku sprzedający 
nie oszczędza-
ją kupujących 
– za kilogram 
żądają  p onad 
12 złotych za 
kilogram. 
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Obowiązkowe ubezpie-
czenie będzie doty-

czyć tylko tych właścicieli 
gospodarstw, dla których 
głównym źródłem do-
chodów jest rolnictwo. 
Proponuje się, aby osoby 
wykonujące pracę w go-
spodarstwach obowiązko-
wo korzystały tylko z ubez-
pieczenia wypadkowego 
w KRUS. 
Ubezpieczeniem w KRUS-ie będą 
ponadto objęci „dwuzawodowcy”, 
czyli osoby, które okresowo pracują 
poza rolnictwem, oraz domownicy 
zamieszkujący w gospodarstwach 
rolnych. 

Problem uzdrowienia Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Rolniczego 
spędza sen z powiek politykom. 
Wszyscy są zdania, ze reforma jest 
konieczna, ale jak tu pogodzić jej 
wprowadzenie z obietnicami wy-
borczymi, że wszystkim „zrobimy 

dobrze”. Kolejne rządy podchodzą 
do reformy rolniczej kasy ubezpie-
czeniowej jak do jeża. Ktoś wreszcie 
musi zrobić ten pierwszy krok, choć 
sprawa nie jest prosta. Padło na Mi-
nisterstwo Rolnictwa. 

Resort proponuje, by wysokość 
składek na KRUS uzależnić od wiel-
kości standardowej nadwyżki bez-
pośredniej, stosowanej powszech-
nie w krajach UE do oceny wielkości 
ekonomicznej gospodarstw. Tak 
miałoby być na początku, a dopiero 
potem, docelowo, wysokość skła-
dek ma być powiązana z osiąganym 
dochodem. W wysokość składek 
na ubezpieczenie emerytalno- 
rentowe ma być uzależniona od 
faktycznych dochodów uzyskiwa-
nych w gospodarstwie, ale obecnie 
reforma ma polegać na zróżnicowa-
niu składki w zależności od siły eko-
nomicznej gospodarstwa mierzonej 
w tzw. ESU (nadwyżki przychodów 
nad kosztami produkcji). ESU jest li-

czona z trzech lat wartości produkcji 
rolnej nad średnią z trzech lat warto-
ścią kosztów bezpośrednich. 1 ESU 
to równowartość 1200 euro. 

Gospodarstwa bardzo małe to ta-
kie, których dochód nie przekracza 
4 ESU rocznie. Według danych In-
stytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej, w Polsce 
dominują gospodarstwa bardzo 
małe i małe (2–8 ESU), stanowią 
one 65 proc. wszystkich gospo-
darstw w naszym kraju. Gospo-
darstwa duże powyżej 16 ESU to 
niecałe 10 proc.; w sumie jest ich 
ok. 76 tys. 

Ustalenie wielkości ekonomicz-
nej gospodarstwa odbywałoby 
się na podstawie informacji uzy-
skiwanych od rolnika o rodzaju 
i rozmiarze produkcji roślinnej 
i zwierzęcej.

Jednak, zdaniem ministerstwa, 
obecnie wprowadzenie podatku 

dochodowego w rolnictwie nie 
jest celowe. Zapis taki znalazł się we 
wstępnych założeniach do zmian 
w KRUS. 

Polski problem polega na tym, że 
wśród rolników są ci, którzy na-
prawdę zajmują się uprawą albo ho-
dowlą, ale są też i tacy, którzy rol-
nictwo znają z perspektywy słynnej 
już ulicy Marszałkowskiej. Zgodnie 
więc z założeniami, reforma sys-
temu ubezpieczenia społecznego 
rolników ma przede wszystkim po-
legać na uszczelnieniu systemu po-
przez objęcie nim osób faktycznie 
prowadzących działalność rolniczą.  
I to jest właśnie najtwardszy orzech 
do zgryzienia dla Ministerstwa Rol-
nictwa. Eksperci ministerialni dwoją 
się i troją, żeby propozycje uzdro-
wienia KRUS-u w najbliższych ty-
godniach zostały przedstawione 
Radzie Ministrów do akceptacji. 
Dopiero wówczas na ich podstawie 
ma powstać projekt nowelizacji 

ustawy o Kasie Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. 

Wiadomo już, że ministerstwo 
chce zachować zasady podziału 
na dwa ubezpieczenia: wypadko-
wo-chorobowe – f inansowane 
ze składek rolniczych, oraz eme-
rytalno-rentowe – pokrywane ze 
środków budżetowych. 

Przewiduje się, że gospodarstwa duże 
płaciłyby zwiększoną składkę, zaś 
składka gospodarstw najmniejszych 
pozostałaby na niezmienionym po-
ziomie. W zależności od składki, zróż-
nicowane byłyby także świadczenia. 

W drugim kwartale tego roku 
składka na KRUS wynosiła 191 zł 
(kwartalnie), a emerytura podsta-
wowa – niecałe 640 zł miesięcz-
nie. Do Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego budżet 
państwa dopłaca rocznie około  
15 miliardów złotych.

WA
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Baran 21.03.– 20.04.
Będziesz jasno i z nadzieją patrzył w przyszłość. Ogarnie Cię chęć 
zmienienia świata na lepsze. Uważaj jednak, bo nie wszyscy mają 
tak czyste intencje jak Ty. Samotne Barany mogą poznać kogoś 
o romantycznej duszy.

Byk 21.04.– 21.05.
W pracy zaskoczysz wszystkich swoimi ekstrawaganckimi pomysłami. 
Będziesz tryskać energią i dobrym humorem. Podniesiesz swoje 
kwalifikacje zawodowe i masz szansę na awans. W miłości nie bądź 
taki wybredny.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W życiu zawodowym będziesz mieć okazję, aby walczyć o swoje. 
Zdobędziesz upragnione stanowisko lub podwyżkę. Słuchaj własnej 
intuicji, bo cudze rady mogą Cię zawrócić ze słusznej drogi. Wolne 
Bliźnięta utwierdzą się w przekonaniu, że to, co najlepsze, jest wciąż 

  przed nimi.

Rak 23.06.– 22.07.
Zapowiada się dobry czas na realizację ambitnych planów 
zawodowych. Będziesz przedsiębiorczy i pomysłowy, co zapewni 
Ci przypływ gotówki. W miłości miłe niespodzianki, a weekend 
warto spędzić tylko we dwoje.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym bądź konsekwentny w dążeniu do celów, jakie 
sobie wyznaczyłeś. Pomoże Ci to osiągnąć sukces. W miłości nie bądź 
taki zasadniczy i daj szansę komuś, kto wytrwale stara się o Twoje 
względy.

Panna 23.08.– 22.09.
W życiu zawodowym ktoś zaproponuje Ci korzystną współpracę.  
Ułatwi Ci to załatwienie wielu zaległych spraw. Skorzystaj z tej propozycji.  
W uczuciach wiosenne ożywienie, a życie towarzyskie rozkwitnie.

Waga 23.09.– 22.10.
W pracy ważne dla Ciebie sprawy przyspieszą i będziesz bardzo 
zajęty. Będziesz wszystkich i wszystko krytykować, ale taka postawa 
może prowokować konflikty. Unikaj nawet dyskusji z partnerem, bo 
oboje możecie być zbyt uparci.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz w wyśmienitym humorze i nic nie będzie w stanie 
wyprowadzić Cię z równowagi. Nawet małe niepowodzenie w pracy 
nie zmartwi Cię. W miłości wszystko będzie układać się po Twojej 
myśli.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym nie bierz teraz na siebie nowych obowiązków, 
bo wymagania przełożonych mogą Cię przerosnąć. W uczuciach 
zawładną Tobą emocje, wspomnienia i skrywane tęsknoty.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Otrzymasz kilka nowych propozycji zawodowych. Okażesz się 
ekspertem w wąskiej dziedzinie. Wykorzystaj swą wiedzę i pokaż 
innym, jak skutecznie działać. W życiu uczuciowym rosną szanse na 
nową miłość.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W najbliższych dniach czeka Cię ważne spotkanie lub trudna 
rozmowa o Twojej przyszłości zawodowej. Uwierz w swoje 
możliwości, a wszystko stanie się realne. Samotne Wodniki, 
umawiajcie się na randki, bo możecie poznać osoby, z którymi 

        połączą Was trwałe więzi.

Ryby 19. 02.– 20.03.
Uporasz się z obowiązkami i nadrobisz zaległości. Będziesz mieć sporo 
szczęścia w sprawach finansowych, więc najbliższe dni zaliczysz do 
udanych. Dotyczy to także życia osobistego. Czeka Cię spotkanie 
z przyjaciółmi, które długo będziesz pamiętać.

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
16–18 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.

Dobaniewo. Miejscowy gangster Cygaro zamierza podmienić narkotyki na 
zlecenie polityka Apostoła. W tajemniczych okolicznościach ginie syn czoło-
wego biznesmena i zarazem mecenasa sportu – Burzyńskiego. Jego siostra – 
Patrycja – narażając własne życie, przenika do lokalnego światka przestępczego 
i rozpoczyna poszukiwania zabójcy na własną rękę. Burzyński  natomiast, aby 
wyjaśnić okoliczności zaginięcia syna oraz ochronić rodzinę, prosi o pomoc 
oficera CBŚ, komisarza Maksymiliana oraz dwóch sponsorowanych przez siebie 
mistrzów świata w karate.

16–18 maja, godz. 19.00

Manna
Manna (Polska, 2007); Komedia; Reżyseria:  Hubert Gotkowski; Scenariusz:  Hubert Gotkowski; Obsada: Marcin Kabaj, Filip 
Rojek, Natalia Szyguła.

Dwaj młodzi mężczyźni budzą się w środku lasu w zdezelowanym samochodzie. Nie wiedzą, skąd się tam 
wzięli, nie pamiętają, co się z nimi wcześniej działo. Tajemnicza siła sprawia, że każdy z nich może spełnić 
w ciągu dnia jedno życzenie. Zachcianki bohaterów prowadzą do mnóstwa zabawnych komplikacji.

30 maja–1 czerwca, godz. 17.00

Horton słyszy Ktosia
Horton Hears a Who (USA, 2008); Animowany/Familijny/Przygodowy; Reżyseria:  Jimmy Hayward, Steve Martino; Scenariusz:  
Ken Daurio, Cinco Paul; Na podstawie książki:  Dr. Seuss; Obsada: Jim Carrey – Horton (głos), Steve Carell – Burmistrz wioski 
Who (głos), Selena Gomez – Córka Burmistrza (głos), Dan Fogler – Yummo (głos).

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Jaki to sezon?
– E, nie! Jako uzupełnienie samocho-
du będzie w sam raz. 
– Nie żartuj. 
– Ty też żartujesz! Chcesz dziewięcio-
latce kupić aparat cyfrowy? To co po-
darujemy jej na ślub? Mieszkanie?!
Na szczęście nadbiegła Kasia. 
– Babciu, przyszedł twój amant! – za-
wołała. – Przywiózł ci kwiaty…
Wnuk w okresie stawiania pytań 
i wnuczka w okresie dojrzewania to 
trochę za dużo jak na jedną babcię, 
uznałam.
– A, jeszcze jest z nim jakiś pan! Taki 
łysawy… – przypomniała sobie 
Kasia. 
Marzenia o wypoczynku w ogrodzie 
pierzchły, ale bardzo się ucieszyłam 
z wizyty dawno niewidzianego przy-
jaciela. Żwawym krokiem udałam 
się do domu, zostawiając Zosię 
z dziećmi. 
Okazało się, że Janusz przyjechał 
z synem Darkiem. 
– On ostatnio leżał w szpitalu, siedzia-
łem więc u nich, żeby pomóc syno-
wej – opowiadał mój „amant”. 
Zosia, która też przyszła się przywitać, 
powiedziała znienacka, że ma już 
pomysł na obiad. 
– Zjemy coś wiosennego. W końcu 
mamy właśnie sezon…
– …komunijny! – zawołała Kasia.
– …szparagowy – dokończyła 
córka.
– Świetnie – ucieszyłam się. – Mam 
gdzieś przepis na zupę ze szpara-
gów. 
– Wujku, a dlaczego jak jest sezon, to 
ze szparagów robi się zupę? – spytał 
Franek. 
– Nie wiem – stropił się Janusz.
– Dla Franka cały rok panuje sezon 
pytań – oświadczyłam zirytowana.  

– Sama mu odpowiadaj – zwróciłam 
się do Zosi – przecież to dziecko ma 
rodziców!
Po godzinie siedzieliśmy wszyscy 
w ogrodzie, jedząc zupę z grzankami 
i myśląc od czasu do czasu o czeka-
jących w lodówce lodach tiramisu. Tę 
sielankową atmosferę naruszyła Zosia, 
przywołując znów temat prezentu dla 
Marceliny. Natychmiast rozgorzała 
gorąca dyskusja, w której nawet Ja-
nusz wziął udział. Uspokoiło się, gdy 
podano lody. I wtedy Darek wtrącił 
nieśmiało. 
– A może kupić Biblię? Jakieś ładne 
wydanie, odpowiednie dla dzieci… 
Spojrzałam na niego z uznaniem.  
A wtedy z pełną ufnością zwrócił się 
do Darka Franek. 
– Wujku – zaczął – a jak wujek wyglą-
dał, jak wujek miał włosy?

Babcia Jadzia 

Zupa szparagowa
0,5 kg szparagów, łyżka masła,  
2 łyżki mąki, ząbek czosnku, kilka 
łyżek śmietany, 2 żółtka, sól, biały 
pieprz, bułka na grzanki
Szparagi obrać, umyć i pokroić. 
Zagotować niewielką ilość wody 
z solą, na wrzącą wrzucić kawałki 
szparagów. Wyjąć po 2 minutach. W 
garnku przygotować jasną zasmażkę 
z masła i mąki. Dolać do niej zimnej 
wody, wrzucić szparagi, doprawić 
solą i białym pieprzem i gotować 
na małym ogniu, aż będą zupeł-
nie miękkie (ok. 45 minut). Całość 
zmiksować. Dodać zduszony ząbek 
czosnku. Podawać ze zmieszanymi 
ze śmietaną żółtkami oraz z grzan-
kami. Główki szparagów można po 
pokrojeniu odłożyć i ugotować 
później (10 minut) – bez blanszowa-
nia – w zmiksowanej zupie.

Sezon wiosenny… Nic, tylko siedzieć 
w ogrodzie, w majowym słońcu, 
nie myśleć o kłopotach i nie odpo-
wiadać na tysiące pytań stawianych 
przez domowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem Franka.

Rozłożyłam się na fotelu w tej części 
ogrodu, w której, jak sądziłam w swo-
jej naiwności, trudno będzie mnie 
znaleźć. Po 5 minutach był już koło 
mnie Franek. 
– Babciu… – zaczął. 
– No, co tam?
– Dlaczego niektóre motyle są białe, 
a niektóre żółte?
– A jeszcze inne są brązowe – powie-
działam, nie otwierając oczu. 
– To dlaczego?
– Nie wiem.
– Wiesz! 
Westchnęłam. 
– Niech ci Kasia powie, ona uczy się 
o takich rzeczach w szkole.
– A ty nie uczyłaś się w szkole o ko-
lorach motyli?
Zaczęłam się zastanawiać, ale tak le-
niwie, że wszystko mi się wymieszało. 
Moja szkoła, lata nauki Zosi i Karo-
la… a potem nagle znalazłam się na 
kolorowej, rozsłonecznionej, pełnej 
motyli łące. Jeden z nich podleciał 
do mnie i spytał:
– Mamo, masz jakiś pomysł na pre-
zent dla Marceliny?
Natychmiast się ocknęłam. Stojąca 
obok mojego fotela Zosia wyraźnie 
czekała na odpowiedź. 
– A ty masz jakiś pomysł na obiad?
– Nie mam. Na prezent też nie. A już 
za tydzień jest komunia Marceliny. 
Rozmawiałam z koleżankami. Teraz 
kupuje się dzieciom albo laptopy, 
albo aparaty cyfrowe, bo komórka 
to chyba za mało. 



14 16–29 majaROZMAITOŚCI
Organizuję komunie, wesela, 
imprezy dla firm do 200 osób  

na Ranczo „Aksamitka”  
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Zatrudnię pracownika do 
zakładu kamieniarsk iego 
na korzystnych warunkach. 
Tel. 0 605 963 272.

Sprzedam samochód osobo-
wy OLTCIT Club z 1990 roku.   
Tel. 0 502 035 852.

Lwów, Wilno w akwareli – 
wyprzedaż prywatnej pięk-
nej  kolekcj i  oprawionych 
obrazów przedstawiających 
perły architektury kresowej. 
Tel. 0 502 035 852.

P r o wa d z e n i e  n a d z o r ó w 
budowlanych w zakres ie 
konstrukcy jno–budowla-
nym. Ceny konkurencyjne. 
Dojazd na miejsce. Przyna-
leżność do Mazowieckiej 
Izby Inżynierów Budowla-
nych. Tel./fax (023) 69 12 
255, kom. 0 513 251 860,  
0 501 580 427

Sprzedam 15 ha wysokiej 
jakości trawy z koniczyną, 
pierwszy i drugi pokos, po-
sianej na gruntach ornych, 
w całości lub część. Nasielsk. 
Tel. 0 602 726 959.

Zatrudnię mężczyznę – praca 
fizyczna w sklepie spożyw-
czym. 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 działkę budowla-
ną, okolice Nasielska. Tel. 0 
509 666 720.

Kupię każdą ilość drzewa. 
Dąb, topola, osika, olcha. 
Płatne gotówką. Tel. 0 503 
509 079.

Sprzedam wózek gondola 
spacerówka, nosidełko „Co-
neco”, stan bardzo dobry. Tel. 
0 692 826 332.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną 
polską. Tel. 0 600 097 326.

Ogrodzenia A –Z. Bramy, 
przęsła, podmurówka, siat-
ka, sztachety. Tel. 0 607 687 
306.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!

SARA – PIES IDEAŁ:) 
To cudowna, niezwy-
kle radosna, pojętna  
i towarzyska sunia. Jest 
bardzo madra, kar-
na i posłuszna. Nie 
opuszcza człowieka 
na krok. KOCHA LUDZI. 
Dobrze dogaduje się  
z innymi psami. Uwiel-
bia aportować. Czeka 
na kogoś, kto ją poko-
cha. Ona odwdzięczy się wiernością i oddaniem na całe 
psie życie.
tel. 0-502 204 595, madziorek23@poczta.onet.pl

Cennik  
Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
  czarno–białe
   kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno–reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

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

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 produk-
cyjnych, w czystych warunkach bez konieczności ciężkiej 
pracy fizycznej. 

Po upływie okresu próbnego oferujemy stałą pracę w sta-
bilnej firmie. Dobrym i sumiennym pracownikom pomaga-
my w dalszym podnoszeniu kwalifikacji wraz z możliwością 
awansu zawodowego.

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, otwartą na zdobywanie 
nowych doświadczeń oraz szukasz firmy z najlepszą atmos-
ferą 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

O G Ł O S Z E N I E

Firma Cukiernicza w Nowy Dworze Maz. 

Zatrudni cukierników cukierników, 
pomoce cukierników do przyuczenia  
– kobiety i mężczyzn w systemie 8-godzinnym.

Zarobki od 2000-3000zł netto.
Tel. kontaktowy (022) 775-23-84, 775-70-05



1516–29 maja REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE

Sprzedam przyczepę zbiera-
jącą do siana T 050/2, 1994 
rok, garażowana, polska, 
stan bardzo dobry.Tel. 0 662 
309 445.

Sprzedam owies mieszankę. 
Tel. 0 668 474 491.

Sprzedam przenośnik śl i-
makowy, zgrabiarkę i prze-
trząsarkę do siana, słomę  
i opryskiwacz. Tel. 0 507 113 
478.

Wynajmę mieszkanie przy  
ul. Elektronowej (jednopo-
kojowe, pierwsze piętro, 34 
m2). Tel. (0 23) 69 12 867.

Układanie kostki brukowej 
i prace budowlano-remon-
towe od A do Z. Tel. 0 505 
469 536.

Szukam mieszkania do wy-
najęcia. Tel. 0 510 545 127.

Kupię ziemię w Nasielsku 
lub okolicach. Tel. 0 600 821 
846.

Sprzedam kamienie budow-
lane. Tel. 0 604 395 092.

Sprzedam żwir, piasek, czar-
noziem. Tel. 0 501 966 791.

Sprzedam 3,78 ha ziemi rol-
nej w Nasielsku. Tel. 0 516 
628 668.

Sprzedam betoniarkę 250, 
skrzynię do ciężarowego, 
gary 400 litrów. Tel. 0 504 
300 369.

Sprzedam Citroena Xantię 
1,8, 1997 r., klimatyzacja, elek-
tryczne szyby. Tel. 0 606 550 
261

Kupię trociny z dowozem.  
Tel. 0 502 035 852

Wyprzedaż kolekcji obrazów 
olejnych, rysunków Wiktora 
Zina oraz akwarel Nikifora. 
Tel. 0 502 035 852.

Sprzedam cegłę białą podwójną 
- dużą ilość. Tel. 0 665 533 616.

Sprzedam przyczepę sztywną. 
Tel. 0 602 480 716



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „ósmego” 09.05.08 r.:
1. Maciej Osiński – Janusz Wydra  
   76 pkt (60,32%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 
   76 pkt (60,32%)
3. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś   
   65 pkt (51,59%)
4. Kazimierz Kowalski – K. Morawiecki 
   61 pkt (48,41%)
5. Janusz Czyżewski – Janusz Muzal  
   61 pkt (48,41%)
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski 
   60 pkt (47,62%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  
   54 pkt (42,86%)
8. Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek 
   53 pkt (42,06%)
 
Czołówka klasyfikacji po ośmiu 
turniejach:
1–2. Piotr Kowalski 56 pkt
 Grzegorz Nowiński 56 pkt
3. Kazimierz Kowalski 47 pkt
4–5. Maciej Osiński 46 pkt
 Janusz Wydra  46 pkt
6. Stanisław Sotowicz 43 pkt
7. Paweł Wróblewski 41 pkt
8. Grzegorz Kosewski 39,5 pkt
9. Krzysztof Morawiecki 37 pkt
10. Jacek Jeżółkowski 36 pkt

Na następny turniej zapraszamy w piątek 
16.05.2008 r. na godz. 18.30. do hali 
sportowej.

PK

CZWÓRBÓJ  LEKKOATLETYCZNY

Kategoria chłopców:
I miejsce  SP Nasielsk – 773 pkt
II miejsce SP Budy Siennickie – 620 pkt
III miejsce SP Pieścirogi – 611 pkt

Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli na-
stępujący zawodnicy:

Chłopcy:
Sobczyński Patryk  – 208 pkt
Gołóźniak Artur – 197 pkt
Podlasiński Krystian – 179 pkt

Dziewczęta:
Olbryś Sylwia – 285 pkt
Sumik Marta  – 272 pkt
Pasztak Małgorzata  – 243 pkt

M.K.

10 maja br. na terenie 
Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego 
i  Stadionu Miejsk ie-
go w Nasielsku odby-
ły się gminne zawody 
w czwórboju lekkoatle-
tycznym. W zawodach 
wzięły udział następują-
ce szkoły podstawowe: 
SP Pieścirogi, SP Budy 
Siennickie i SP Nasielsk.

 Zawody rozpoczęto 
konkursem skoku w dal. 
Następnymi konkuren-
cjami były: rzut piłeczką 
palantową, bieg na 60 
m oraz bieg długi 600 
m dziewczęta i 1000 m chłopcy.

Po zsumowaniu punktów w kategorii dziew-
cząt mistrzyniami gminy Nasielsk zostały za-
wodniczki z Nasielska. Podobna sytuacja miała 
miejsce w grupie chłopców, wśród których 
zwycięzcami również zostali uczniowie na-
sielskiej podstawówki. Będą oni reprezento-
wać naszą gminę na zawodach powiatowych, 
które odbędą się w Nasielsku 12 maja.

Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 

Kategoria dziewcząt
I miejsce SP Nasielsk  – 1112 pkt
II miejsce SP Budy Siennickie  – 1021 pkt
III miejsce SP Pieścirogi – 751 pkt

ZAWODY POWIATOWE  
W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM

III miejsce SP Pomiechówek – 758 pkt

Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nowy Dwór Maz. – 947 pkt
II miejsce SP Pomiechówek – 905 pkt
III miejsce SP Nasielsk – 848 pkt

Na pochwałę zasługuje drużyna żeńska z na-
sielskiej podstawówki, która zdeklasowała swoje 
przeciwniczki i będzie reprezentowała nasz po-
wiat na zawodach rejonowych w Lesznowoli.

Skład zespołu żeńskiego z SP Nasielsk – Pasztak 
Małgorzata, Sumik Marta, Podgrudna Justyna, 
Sosnowska Magda, Kamińska Patrycja, Grzyb 
Monika. Opiekunem zawodniczek jest pani 
Renata Wróblewska.

M.K.

Sport w skrócie :
Gratulacje dla zespołu żeńskiego z Cieksyna, który w dniu 7 maja br. na zawodach rejo-
nowych  w Lesznowoli zajął drugie miejsce w minipiłkę nożną. 

Skład zespołu : Sopczyńska Paulina, Ostrowska Alicja, Kurpiowska Dorota, Sitkiewicz Ewe-
lina, Waśniewska Sylwia, Klimkowska Agata, Olszewska Paulina, Szot Paulina, Wiśniewska 
Ewelina, Karabin Krystyna. Opiekun zespołu – Barbara Lewandowska.

W poniedziałek 12 maja w Nasielsku odbyły się 
powiatowe zawody w czwórboju LA. Wzięły 
w nim udział następujące szkoły z powiatu no-
wodworskiego:
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Dworze 
Mazowieckim,
– Szkoła Podstawowa w Pomiechówku,
– Szkoła Podstawowa w Nasielsku.

Po przywitaniu drużyn czwórbojowych przystą-
piono do rywalizacji sportowej.

Wyniki i miejsca poszczególnych reprezentacji 
szkolnych przedstawiam poniżej.

Kategoria dziewcząt:
I miejsce SP Nasielsk – 1184 pkt
II miejsce SP Nowy Dwór Maz. –875 pkt

Raz pod wozem, raz na wozie
W ostatnich dwóch tygodniach Żbik rozegrał 
trzy mecze mistrzowskie – z Victorią Sulejówek, 
Kryształem Glinojeck i Wkrą Żuromin. Zdobył 
cztery punkty, ale jednocześnie stracił też cztery 
punkty (zwycięstwo, remis, porażka). Liczono na 
więcej, przynajmniej na 7 punktów. Ostatecznie 
nasza drużyna zajmuje szóste miejsce, mając tyle 
samo punktów, ile nazbierał ,,depczący nam po 
piętach” zespół Naprzodu z Zielonek (46). Do 
poprzedzającej Żbika drużyny Victorii Sulejówek 
tracimy trzy punkty. Od lidera dzieli nas sześć 
punktów. Jeszcze wszystko jest możliwe – od 
walki w barażach o III ligę do degradacji do klasy 
okręgowej. 

Gra, jak większość kibiców wie, toczy się o wejście 
do nowej IV ligi. Aby to się stało, trzeba znaleźć się 
na koniec rozgrywek w pierwszej szóstce obec-
nej V ligi. Być może awansują drużyny z dalszych 
miejsc, ale lepiej na to nie liczyć. 

Żbikowi pozostały do rozegrania jeszcze cztery 
mecze: dwa na wyjeździe (Wołomin i Ciechanów) 
oraz dwa na własnym stadionie (Sokołów Podla-
ski, Gąbin). Nie ma meczów łatwych. Wołomin 
i Sokołów walczą o pierwsze miejsce w tabeli 
i możliwość wzięcia udziału w barażach o III ligę. 
Przed Ciechanowem stanęło widmo degradacji 
do klasy okręgowej, więc punkty będą tej druży-
nie potrzebne. A z mecz z ciechanowską drużyną 
odbędzie się w Ciechanowie.

Teoretycznie najłatwiej powinniśmy zdobyć 
komplet punktów w meczu na własnym boisku 
z Gąbinem. Ale nie można tego przeciwnika 
lekceważyć. Drużyny z dołu tabeli, niemające 
już szans na awans, nawet z najlepszymi toczą 
wyrównane pojedynki i zabierają im punkty. 
Przykładem niech będzie Wkra Żuromin, z któ-
rą dość łatwo w ostatnią sobotę uporał się Żbik, 
a która to drużyna zdobyła komplet punktów, 
pokonując niedawno lidera rozgrywek, Podlasie 
Sokołów Podlaski.

Mecz Żbika z Victorią Sulejówek był bardzo wy-
równany. Porażka Żbika była nieco pechowa, 
zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że 
Żbik miał nawet przyznany rzut karny. Niestety, 
tym razem najlepszy ,,snajper” drużyny,  Rafał 
Załoga,  nie zamienił go na bramkę. Oddał sy-
gnalizowany strzał i bramkarz Victorii wybił bez 
trudu piłkę. Wcześniej Rafał oddał kilka pięknych 
strzałów, ale bramkarz gości, chociaż z trudem, 
potrafił skierować piłkę poza bramkę. Zarówno 
strzały naszego napastnika, jak i parady bramkarza 
gości warte były sfilmowania. 

O przebiegu tego meczu i szansach Żbika naj-
lepiej świadczy to, że w pięć minut po utracie 
bramki (65’) do linii ofensywnych przesunął się 
nasz stoper Radosław Cytloch, a na ostatnie  
5 minut bramkę naszej drużyny opuścił nawet 
golkiper Piotr Dąbkowski i zapuścił się na pole kar-
ne przeciwnika. Cóż, bramki nie udało się strzelić 
i uratować chociażby jednego punktu.

Wyrównany przebieg miał także mecz w Gli-
nojecku. Wynik nie krzywdzi żadnej z drużyn. 
Obydwie stworzyły po kilka dogodnych sytuacji 
strzeleckich i obydwie ich nie wykorzystały.

Ostatni mecz z Wkrą Żuromin odbywał się pod 
dyktando Żbika. Nie był to jednak ładny mecz. 
Zwłaszcza druga jego połowa. Prowadząc 2:0, 
nasi piłkarze jakby zapomnieli, czego uczą się na 
treningach, wdali się w przysłowiową kopaninę. 
Zauważyli to przeciwnicy i śmielej atakowali 
naszą bramkę.

W ostatnich meczach Żbik miał pewne kło-
poty kadrowe. Niekiedy brakowało nawet  

4 podstawowych zawodników. Główne przy-
czyny tego stanu to kontuzje i przerwy w grze 
spowodowane kartkami. W omawianych 
ostatnich trzech meczach przez całe 90 minut 
grało tylko pięciu zawodników – Dąbkowski, 
Domała, Cytloch, Gumowski, Załoga.   

xyz

Żbik – Victoria Sulejówek 0:1 (0:0); Kryształ Glinojeck – Żbik (0:0)
Żbik – Wkra Żuromin 2:0 (2:0)

fot. T. Zawadzki


