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SKATEPARK W PIEŚCIROGACH

Obradowała Rada

Jest, ale jakby go nie było
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Nauczyciele
strajkowali

Inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę.
Potwierdzają to
uśmiechy na twarzach dzieci i młodzieży. Wszystko
wygląda pięknie,
ale pojawił y się
pewne zastrzeżenia mieszkańców
c o do b e z p i e czeństwa na tym
terenie. Były sołtys miejscowości
Nowe Pieścirogi
Zenon Wiśniewski
zwrócił uwagę na
nierówności na
boisku do koszykówki i siatkówki.
Zaznacza, że są one widoczne,
zwłaszcza kiedy pada deszcz, bo
wówczas na boisku powstają kałuże. Inną kwestią są wystające ranty
kortu tenisowego. Można się o nie
potknąć i złamać nogę. Kolejne
zastrzeżenia padły z ust dyrektor
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Ustawka
w naszym
powiecie
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a wynajmie powierzchni reklamowej można
zarabiać. Wystarczy kawałek odsłoniętej ściany budynku, żeby zyskali
wszyscy – właściciel, bo
dostaje pieniądze, reklamodawca, bo informuje
o swoim produkcie czy
usłudze. To jak najbardziej
normalny układ. Najlepiej
to widać w Warszawie –
wiadomo, stolica polskiego biznesu.

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Starych Pieścirogach Marianny
Turek, która jest administratorem
obiektu. Chodzi o rurę z kranem
wystającą nad ziemią, a co najważniejsze – niczym nieosłoniętą.
Jak zaznacza Marianna Turek, kran
ten może zostać wyrwany przez

chuliganów, może stać się także
przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Zenon Wiśniewski obawia
się także o nieprzymocowane do
podłoża ławki. Skoro można je
swobodnie przenieść, to można
także wynieść – mówi.

Czytaj na str. 5

Smród, śmieci, alkohol i dzieci

Znów kasa

R

fot. M. Stamirowski
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Klub „Za transformatorem” działa
i ma się dobrze – i to nawet bez dotacji lokalnego samorządu. Miejsce
to jest tłumnie odwiedzane przez
dzieci, młodzież i dorosłych – płci
obojga! Bo gdzie, jak nie tu, można
przy winku i piwku spokojnie porozmawiać o polityce, rodzinie, szkole
o trudnym okresie dojrzewania?
Można również poplotkować o nauczycielach i kolegach ze szkoły.
A
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Drzewa
psują biznes
i estetykę

Mówiąc wprost,
czas upływa miło.
To miejsce ma
też inną magiczną
moc. Otóż dyskusji nie zakłócają
niezaspokojone
potrzeby fizjologiczne. Po prostu tam, gdzie się
gada i pije, tam się
robi – dosłownie
wszystko – to nie

W Nasielsku też, oczywiście w miarę
możliwości, może być podobnie.
Gdzieniegdzie są już pierwsze „reklamowe” jaskółki. Miejscem, które
wzbudza największe zainteresowanie
wśród przedsiębiorców, jest budynek Nasielskiego Ośrodka Kultury od
strony ulicy Kościuszki. Przyjezdni
wjeżdżający do Nasielska ulicą POW,
od strony Pomiechówka, już z daleka
widzą, że tu „jest jakiś dobry interes
do zrobienia”. Informuje o tym wielki
billboard umieszczony na frontowej
ścianie. Czy jednak nadal informuje?
Niestety, już nie. Zimą i wczesną
wiosną nie było problemu. Teraz są
olbrzymie trzepaki, przez niektórych
nazywane ozdobnymi drzewami

jest żart! Wszystko widać,
słychać i czuć.
O sprawie piszemy nie pierwszy raz. Od lat zwracamy
uwagę na to, że źle się dzieje
w centrum miasta. I nic! Żadne „nożyce” się nie odzywają. Panuje cisza i smród. A na
dodatek rośnie góra śmieci
z butelek i rozbitego szkła.
Mieszkańcy okolicznych
budynków i pracownicy pobliskich instytucji serdecznie
zapraszają lokalne władze
i osoby odpowiedzialne za
porządek do odwiedzenia
klubu „Za transformatorem”.
Atrakcji nie zabraknie.
dar

rabatowymi (?!), i zasłaniają prawie
wszystko. Odstrasza to potencjalnych
inwestorów. A szkoda, bo pieniądze
przelatują obok.
To kolejny nasz „dyżurny” temat,
który pozostaje bez echa. Czy ktoś
wreszcie pomyśli o wymianie starego, chorego i spróchniałego drzewostanu na nowy, ładny i ozdobny?
dar
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Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o…
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

Klimatyzacja, tablice dla sołtysów
i pensja dla burmistrza. To tematy
przewodnie XXII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 maja.
Zaczęło się tradycyjnie. Przewodniczący RM Dariusz Leszczyński
i zastępca burmistrza Tadeusz Nalewajk złożyli relacje ze swoich działań
między sesjami. Potem przyszedł
czas na interpelacje i zapytania
radnych. Wszystkie dotyczyły, jak
zwykle, oświetlenia, chodników
i kanalizacji.
Dyskusja rozgorzała, kiedy przyszło
do podejmowania uchwał, a było
ich na tej sesji aż dziewięć. Pierwsza
dotyczyła odmowy uwzględnienia
wezwania do usunięcia naruszenia
prawa uchwałami Rady Miejskiej.
Chodziło o brak konsultacji ze
związkami zawodowymi w sprawie
likwidacji szkół w Nunie i Krzyczkach. Pokrzywdzonym nauczycielkom z tych szkół obiecano jednak,
że znajdą zatrudnienie na terenie
gminy Nasielsk, i stąd decyzja odmowna.
Druga uchwała dotyczyła zmian
w budżecie na 2008 rok. Przy tej
właśnie okazji pojawiły się kwestie
klimatyzacji i tablic informacyjnych
dla sołtysów. Obie kosztowne i co
za tym idzie – bardzo dyskusyjne.
W sprawie konieczności tych inwestycji zdania były podzielone.
Radny Jerzy Lubieniecki twierdził,
że tablice dla sołtysów są zbędne.
Z jego doświadczeń wynika, że
mieszkańcy wsi nie przychodzą
czytać ogłoszeń na tablicy. O wiele

lepiej – jego zdaniem – sprawdzają
się popularne kartki lub przekaz
ustny. Radni Wojciech Krzyczkowski i Krzysztof Fronczak byli innego
zdania.
Sprawa klimatyzacji wzbudziła
o wiele bardziej żywiołowe reakcje. W uzasadnieniu skarbnik gminy
Ludwiny Turek temperatura w części biurowych pomieszczeń sięga
nawet 40 stopni Celsjusza. Radny
Grzegorz Duchnowski odrzekł na
to, że rzeczywiście bywa ciepło,
ale pracować się da. W opinii członków Klubu Wiedza Doświadczenie
Odpowiedzialność klimatyzacja to
luksus i należy się poważnie zastanowić, czy w obecnej sytuacji finansowej gminę stać na coś takiego.
Tym bardziej że – jak zwrócił uwagę
Mirosław Świderski – do kosztów
instalacji dochodzą jeszcze, wcale
niemałe, koszty utrzymania. Radni
Katarzyna Świderska i Stanisław Sotowicz porównali sytuację Urzędu
Miejskiego do sytuacji szkół, w których rodzice prywatnie składają się
na żaluzje, aby dzieci miały chłodniej. W dyskusji głos zabrał Tadeusz
Nalewajk. Przypomniał, że istnieje
coś takiego jak Państwowa Inspekcja Pracy i burmistrz jako kierownik
zakładu po prostu musi zapewnić
odpowiednie warunki swoim pracownikom. Podobnie – w przypadku tablic – gmina ma obowiązek
wywieszania informacji. Obie kwestie nie są więc jego kaprysem i prędzej, czy później i tak będą musiały
być zrealizowane. Radni rozważali
możliwość głosowania w sprawie

zmian w budżecie w odniesieniu
do konkretnych wydatków; tak, aby
jedną uchwałą nie godzić się na to
wszystko, ale okazało się to niemożliwe. Ostatecznie osiem osób było
za podjęciem uchwały, trzy przeciw,
a jedna wstrzymała się od głosu.
Kolejne uchwały dotyczyły:
– oddania w użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku UM
(powstanie tam punkt kasowy Banku
Spółdzielczego),
– wydzierżawienia nieruchomości
(na potrzeby punktu skupu mleka
w Żabiczynie),
– zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (uchwała
porządkowa),
– zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego na rzecz SP ZOZ
w Starych Pieścirogach,
– przystąpienia do projektu „Uwierz
w siebie”, który ma na celu aktywizację społeczno-zawodową bezrobotnych z terenu naszej gminy,
– zatwierdzenia taryf na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dla Zakładu
Usług Wodnych w Mławie (1,9 zł/
m3),
– wyboru biegłego rewidenta, który
ma sporządzić sprawozdanie finansowe SP ZOZ przy ul. Sportowej za
rok 2007,
– wyboru sołtysa Nowych Pieścirogów (pełniący dotychczas tę
funkcję Zenon Wiśniewski zrezygnował).
Wszystkie podjęto.

Na koniec zostawiono uchwałę
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Nasielska. Pojawiło się nowe zarządzenie Rady
Ministrów określające nowe progi
zarobków dla tej grupy. Bernarda
Muchy, czyli głównego zainteresowanego, nie było na sesji. Cały
czas przebywa na zwolnieniu
lekarskim. Jego zmienione wynagrodzenie (wraz ze wszystkimi
dodatkami) po podwyżce miałoby
wynosić około 12 000 złotych.
Nieobecność burmistrza, zdaniem radnych Duchnowskiego,
Sotowicza, Świderskiej, powinna
być powodem do rez ygnacji
z uchwalania tego punktu. Wyrazili nadzieję, że gdyby był, może
zrezygnowałby z podwyżki. Jego
dotychczasowe wynagrodzenie
mieści się w ramach nadanych
przez RM. Grzegorz Duchnowski
zaproponował, aby w uchwale
zmienić tylko podstawę prawną,
a pensję zostawić tę samą. Radny Świderski zaproponował, aby
wyjść na ulicę i zapytać mieszkańców, co sądzą o tej podwyżce.
Zdaniem Tadeusza Nalewajka samorządowiec w Polsce zasługuje
na więcej. Ostatecznie osiem osób
było za podjęciem uchwały, cztery przeciw.
Po odpowiedziach na interpelacje
i zapytania radnych, rozpatrzeniu
pism kierowanych do rady oraz
wolnych wnioskach i zapytaniach
obrady zakończono.
km
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Szanowna Redakcjo
Pisząc do Was ten list, mam nadzieję na wyrozumiałość i pomoc w rozwiązaniu problemu. Może Wy mi
wyjaśnicie, czym osoba niepełnosprawna różni się od osoby sprawnej. Jestem matką 27-letniego Arkadiusza. Syn jest niepełnosprawny fizycznie. Porusza się na wózku inwalidzkim. Ukończył studia. Ma tytuł
magistra administracji publicznej. Ma ten tytuł, ale tylko na papierze, bo o pracy w swoim zawodzie może
tylko pomarzyć. Czy pracownik na wózku inwalidzkim psuje wizerunek firmy, zwłaszcza państwowej?
Mogę to powiedzieć, gdyż potwierdził to nasielski Urząd Miasta i Gminy Nasielsk.
Pierwszy raz syn złożył podanie o pracę do Urzędu Miasta 4.11.2004 r. i do chwili obecnej nie ma odpowiedzi.
Aby zdobyć doświadczenie zawodowe i staż pracy, przez 4 lata pracował w firmie „SANIBUD” jako
kontroler jakości.
Aby sprawdzić się w swoim zawodzie zgodnym z wykształceniem, ponownie złożył podanie o pracę do Urzędu Miasta i Gminy w Nasielsku 13.11. 007 r.
I wtedy zaczął się horror. Od tej pory częściej byłam w Urzędzie aniżeli u lekarzy. Od 15 lat jestem na rencie, jestem bardzo chora. Chodziłam Ja, ponieważ
pracownicy zajmujący się tą sprawą pracują na piętrze (bez windy).
W grudniu 2007 r. z synem osobiście rozmawiał ówczesny Burmistrz. (przy rozmowie tej byłam i ja). Pan Burmistrz stwierdził, że pracownicy przyjmowani
są w trybie konkursu rozpisywanego przez Urząd, a termin konkursu ogłoszony będzie w Internecie. Ale w sytuacji syna to tylko formalność ,bo spełnia
wszystkie warunki. Taką też odpowiedź dostał syn na swoje podanie. Rzeczywiście, był konkurs, ale na pracownika w M-GOPS. Na początku stycznia – przy
mnie – Pan Burmistrz zlecił jednej z pracownic Urzędu zajęcie się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pani
ta obiecała w 95%, że będzie to załatwione pozytywnie, bo nie zdarzyło się jeszcze, aby taki wniosek był odrzucony. I tak na obietnicach zostało. W lutym
sprawa została przekazana drugiemu pracownikowi UM (nie wiem dlaczego) i znów były obietnice i zwłoka. Wyczekiwano do ostatniej chwili ze złożeniem
wniosku. Pracownik zajmujący się tą sprawą tłumaczył mi, że czekają na zaświadczenie z banku (ponad 3 tygodnie), później na miesięczny bilans z kwietnia.
Zastanawiam się, dlaczego dopiero z kwietnia, a nie np. z lutego. Gdy piszę ten list, syn oczywiście nie ma żadnej odpowiedzi na swoje podanie. Dowiedziałam
się od tego pracownika, gdy osobiście poszłam do Urzędu, że wniosek został załatwiony odmownie. Pracownik przekazał mi tąęwiadomość bez jakichkolwiek
wyrzutów sumienia. Pracownicy zajmujący się tą sprawą nie poczuwają się w ogóle do winy, ale według mnie za ich opieszałość i lekceważący stosunek do
obowiązków znów odpowie petent. Znam warunki lokalowe i wiem, że Urząd przystosowany jest do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej (parter). Z tego
co wiem, przyjętych zostało wielu nowych pracowników młodych, ale sprawnych ruchowo. Dla syna nie wystarczyło już funduszy ani etatu.
Na zakończenie chciałam stwierdzić z czystym sumieniem, że pracownicy Urzędu Miejskiego (też ludzie wykształceni) potwierdzają pogląd, że niepełnosprawny, mimo że wykształcony, nie może żyć normalnie i musi być izolowany od społeczeństwa.
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Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Nauczyciele strajkowali
W gminie Nasielsk strajkowały wszystkie szkoły
podstawowe, gimnazja
oraz szkoły średnie.
50-proc. podwyżki, prawo do wcześniejszych emerytur i zachowanie Karty nauczyciela to postulaty nauczycieli,
którzy strajkowali 27 maja br. Do jed-

nodniowego strajku ostrzegawczego
włączyły się te szkoły i przedszkola,
w których gremium nauczycielskie
większością głosów opowiedziało się
za taką formą protestu.

fot. M. Stamirowski

dydaktycznych. Nie uczyli, nie stawiali
ocen ani nie robili klasówek. Jeśli rodzice przyprowadzili dzieci do szkoły,
to dyrektor placówki miał obowiązek
zapewnić im opiekę.

Nauczyciele walczą o swoje, a co na
to dzieci? Ania i Sylwia (lat 7) ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku, zapytane, po co ten strajk,
Zestawienie wynagrodzeń nauczycieli, które stanowi załącznik do Rozporządzenia odpowiedziały: Nie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.
wiemy, ale zapytane, czy jest potrzebSTOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
ny, odpowiedziaPOZIOM WYKSZTAŁCENIA
Nauczyciel
Nauczyciel Nauczyciel
Nauczyciel
We wtorek, 27 maja, sale lekcyjne
świeciły pustkami. Nauczyciele przyszli do pracy, ale nie prowadzili zajęć

stażysta

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy magistra bez
przygotowania pedagogicznego,
2. tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia
3.
kolegium nauczycielskiego lub
nauczycielskiego kolegium języków obcych
4. Pozostałe wykształcenie
1.

1418,00

1248,00

kontraktowy mianowany dyplomowany
1644,00

1440,00

2014,00

1755,00

2380,00
Strajk strajkiem, ale dlaczego do tego budynku nie wpuszczono dziennikarzy naszego
pisma?

2072,00

1101,00

1270,00

1540,00

1811,00

948,00

1091,00

1311,00

1536,00

ły: Taaaaak! Bo nie trzeba iść do
szkoły.
To nie pierwsza akcja strajkowa pracowników oświaty. Przed rokiem,
również w maju, odbył się w szkołach
w całym kraju strajk ostrzegawczy.
Oprócz wielkiego szumu w mediach
nie przyniósł on jednak spodziewanych efektów. Oby tym razem było
inaczej.
KaZ.

* Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Wielki Brat w szkołach Czyściej w zamówieniach publicznych
S

zkoły specjalne oraz
zespoły tych szkół
będą mogły ubiegać się
o dotację na założenie
monitoringu wizyjnego.
Ponieważ w szkołach tych
odnotowuje się liczne
problemy z niedostosowaniem społecznym dzieci
i młodzieży, obniżono do
stu liczbę uczniów, która
będzie uprawniała placówki do ubiegania się
o finansowanie z rządowego programu.

z nich urządzenia umożliwiające
rejestrację dźwięku. Jest to wynik
interwencji rzecznika praw obywatelskich, który zakwestionował
taką możliwość, jako nadmiernie
ingerującą w prywatność osób
przeby wających w miejscach
publicznych. Jak podało biuro
prasowe Ministerstwa Edukacji,
w uchwale zapisano jednocześnie, aby urządzenia monitorujące nie powodowały zaburzeń
elektromagnetycznych o wartościach powodujących zaburzenia
innej aparatury.

Rozporządzenie w sprawie form
i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących

Koszty realizacji programu w latach 2007– 2009 wyniosą blisko

Rozszerzono możliwość korzystania
z licytacji elektronicznej. Oznacza to,
że będzie można udzielać zamówień
w tym trybie nie tylko na dostawy
i usługi, ale również na roboty budowlane. Zaproponowano, aby w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wykonawcy mogli
składać oferty elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego
podpisu elektronicznego.
Rada Ministrów opowiada się za
wprowadzeniem zmian do ustawy
Prawo zamówień publicznych zaproponowanych przez Urząd Zamówień
Publicznych.
Przygotowana obszerna i szczegółowa nowelizacja ustawy ma dostosować polskie przepisy dotyczące
zamówień publicznych do prawa
unijnego, usprawnić procedury przetargowe oraz zmniejszyć liczbę odrzucanych ofert i unieważnionych
postępowań.
Zgodnie z regulacją zawartą w dyrektywach odwoławczych, wydłużono
do 10 dni termin na wnoszenie protestu i odwołania w postępowaniach
powyżej progów unijnych, tj. 133 tys.
euro i 206 tys. euro dla dostaw i usług
oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót
budowlanych. Poniżej tych progów
terminy wnoszenia środków ochrony
prawnej pozostają bez zmian.

fot. M. Stamirowski

w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki w publicznych
szkołach i placówkach przyjęła
Rada Ministrów.
Nowe prawo określa ponadto
precyzyjnie parametry urządzeń
potrzebnych do zainstalowania
monitoringu. Wyeliminowano

117 milionów złotych, z czego
prawie 27 mln stanowić będą
koszty własne organów prowadzących szkoły i ośrodki, a 90
mln zł to pieniądze z budżetu
państwa.
dar

Projekt wprowadza także nowe zasady dokonywania zmian w treści
ogłoszenia o zamówieniu. Zrezygnowano z określania elementów,
których nie można zmieniać, i dopuszczono możliwość dokonywania
zmian w pełnym zakresie. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do
zmniejszenia liczby unieważnionych
postępowań i usprawnić udzielanie zamówień publicznych. Także
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia będzie można zmienić

wszystkie jej elementy, w tym m.in.
kryteria oceny ofert, warunki udziału
w postępowaniu. Jednocześnie zamawiający będzie musiał przedłużyć termin składania ofert, jeżeli zmiany będą
istotne. Nie będzie można natomiast
dokonywać modyfikacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
prowadzących do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu, jeżeli postępowanie
będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem i upłynął już termin
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Wprowadzono istotne zmiany dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Zrezygnowano z zamkniętego
katalogu sposobu ich poprawiania,
pozostawiając zamawiającemu prawo
do zrobienia korekty. Dzięki temu wykluczy się sytuacje, w których oferta
tańsza odpadała z powodu drobnych
nieścisłości w jej zapisie.
Założono, że kompetencje dotyczące możliwości zawarcia umowy
przed ostatecznym rozstrzygnięciem
protestu zgłoszonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przejdą
z prezesa UZP na Krajową Izbę Odwoławczą.
Zmieniają się przepisy dotyczące
zasad wnoszenia odwołań i protestów. Możliwe będzie wnoszenie
odwołań w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne. Skarżone będą mogły być wyłącznie te
czynności zamawiającego, które
bezpośrednio dotyczą wykonawcy
wnoszącego dany środek ochrony
prawnej. Wykonawca nie będzie
mógł zatem podważać wyboru
oferty najkorzystniejszej złożonej
przez konkurenta ubiegającego się
o zamówienie.

Ważną zmianą jest wprowadzenie
nowych zasad dotyczących kontroli prowadzonej przez prezesa UZP
wobec postępowań o zamówienie
publiczne. Obecnie obowiązują dwa
rodzaje kontroli – uprzednia (obligatoryjna w postępowaniach o wartości powyżej 10 milionów euro
w przypadku dostaw i usług oraz 20
milionów euro w przypadku robót
budowlanych) oraz następcza. W projekcie kontrole te zastąpiono kontrolą
doraźną, odnoszącą się do wszystkich
postępowań, oraz kontrolą uprzednią, dotyczącą wyłącznie zamówień
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
Krajowa Izba Odwoławcza – zgodnie z projektem – nie będzie mogła
unieważnić „z urzędu” postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Obecnie może to robić, a to zachęca wykonawców do nadużywania
środków ochrony prawnej.
Zaproponowano ponadto uchylenie
kontrowersyjnego przepisu ustawy
z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Zgodnie z nim spółki celowe mogłyby zawierać umowy z wykonawcami
bez przeprowadzania konkurencyjnych przetargów. W projektowanej
nowelizacji zaproponowano, aby
wykonawca miał możliwość zakwestionowania niektórych decyzji zamawiającego. W zamówieniach poniżej
progów unijnych (5,15 milionów euro)
dla robót budowlanych wykonawcy
w ograniczonym zakresie będą mieli
prawo do ochrony prawnej i będą
mogli na przykład zakwestionować
wybór trybów niekonkurencyjnych.
O proponowanych zmianach poinformowało Centrum Informacyjne
Rządu.
dar
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Ustawka w naszym powiecie
M

ieliśmy się lać, ale
przyjechały psy
i wszystko zepsuły – tak
o całym zdarzeniu mówią kibice. Prawda jest
jednak taka, że policja
zapobiegła przelewowi
krwi między kibicami.

ru Mazowieckiego. Policjanci
dojechali na miejsce męskiego
spotkania tuż po rozpoczęciu
bijatyki. Ich widok ostudził
zapędy młodych kogutów,
którzy natychmiast rozeszli
się do swoich autokarów i po
kontroli rozjechali się. Nikt
z uczestników „ustawki” nie został poważnie ranny. Wcześniej,
w autokarach i samochodach,
którymi bojownicy jechali
na mecze, funkcjonariusze
znaleźli m.in. maczetę i pałkę
teleskopową. Wszyscy zostali
wylegitymowani, spisani oraz,
na pamiątkę zajścia, sfotografowani przez policyjnego
fotografa.

Prawdopodobnie chodziło o „walecznych” fanów drugoligowych
klubów piłkarskich Arka Gdynia
i Stal Stalowa Wola. Pierwsi ponoć
jechali na mecz do Lublina, drudzy
do Trójmiasta. Funkcjonariusze
stołecznej policjanci sprawdzili
i wylegitymowali kilkuset kiboli,
którzy jadąc na przeciwległe krańce Polski, umówili się, „po środku”
czyli w jednej z podwarszawskich
miejscowości na najzwyklejszą
bójkę, co w nomenklaturze kibiców nazywa się „ustawką”.

02–03. 05. na ulicy Piaskowej
3 nieznanych sprawców pobiło
Rafała K. Poszkodowanego z obrażeniami oczu przewieziono do
szpitala.

Policja ostrzega, że w Komendzie
Stołecznej Policji działa specjalna
grupa policjantów, których zadaniem
jest zapobieganie tzw. przestępczości stadionowej. Specjaliści tej grupy
doskonale spenetrowali środowisko
kibiców i świetnie wiedzą o każdym
ich zamiarze.
dar

dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę, grozi do trzech
lat więzienia.
Jak zapewnia policja, jest to pierwsze tego typu zdarzenie, do którego doszło w ostatnim czasie
w okolic ach Nowego D woru
Mazowieckiego.

Prawo w Internecie
M

inisterstwo
S p ra w We wnętrznych i Administracji przygotowało rozporządzenie, które umożliwi
elektroniczny dostęp do dokumentów administracji
publicznej.

są wszelkie niejasności dotyczące prawid łowe go p rzeb i e g u
p rac le g i slac yj nyc h
związanych z przedmiotowym rozporządzeniem.
Jednocześnie w MSWiA
p o d j ę to p ra c e n a d
sz yb ką n owe l i z acj ą
rozporządzenia celem
dopracowania załączników technicznych.

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne
i inne akty prawne, elektronicznej formy dokum e n t ó w u r z ę d o w yc h
oraz środków komunikacji elektronicznej i informat ycznych nośników danych precyzuje
obowiązki jednostek samorządu
ter ytorialnego i administracji
publicznej w zakresie elektronicznej edycji i publikacji aktów
prawnych.
R
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W sieci mają być dostępne między innymi dzienniki urzędowe
wojewodów, w których umieszczane są np. uchwały rad gmin
i powiatów.
P rac e nad rozp orz ąd ze n i e m
trwały od roku 2006. W ciągu
L

A

M

KRONIKA
POLICYJNA
26. 04. w Popowie Borowym
nieznani sprawcy włamali się do
budynku gospodarczego i skradli
mienie o wartości 510 zł na szkodę Barbary D.

P rzeciwko temp eramentnym
kibicom policja prowadzi teraz
postępowanie z artykułu 254
kodeksu karnego, który mówi, że
tym, którzy biorą czynny udział
w zbiegowisku, wiedząc, że jego
uczestnic y wspólnymi siłami

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że do bitwy miało
dojść w okolicach Nowego Dwo-

fot. D. Panasiuk

A

Rozporządzenie nie
nabrało jeszcze mocy
prawnej, w z wiązku
z t ym nie powoduje w żadnym stopniu
ograniczenia w zasadach tworzenia rozwiązań informatycznych
dla podmiotów administracji publicznej i obywateli oraz
nie zmusza nikogo ani nie sugeruje
konieczności współpracy z żadną
firmą komercyjną.

ostatnich kilku miesięcy działania
nad przygotowaniem rozporządzenia musiały zostać zintensyfikowane.
W trakcie uzgodnień międzyresortowych nad rozporządzeniem
pojawiła się kwestia umieszczenia
w postaci załącznika tzw. schemy XML - opisującej strukturę
dokumentu elektronicznego.
Przyjęta została wersja będąca
wynikiem połączenia rozwiązań
wypracowywanych w różnych
instytucjach, zawierająca błędy o charakterze technicznym.
Z pełną determinacją wyjaśniane
R

E

K

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło wykonanie oprogramowania do
prz ygotowania dokumentów
w postaci elektronicznej. Oprogramowanie podlega obecnie testom, a do końca maja br. powinno
zostać bezpłatnie udostępnione
urzędom.
Opr. dar
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06 . 05 . w Now ych P ieścirogach, z terenu stacji PKP nieznani
sprawcy skradli kabel elektryczny.
Straty wynoszą 1000 zł na szkodę PKP.
08. 05. nieznani sprawcy włamali
się do sklepu przy ulicy Rynek
i skradli mienie o wartości 930 zł
na szkodę Roberta G.
12. 05. na ulicy Kościuszki nieznani sprawcy włamali się do
mieszkania Grzegorza S. i skradli dowód osobisty i książeczkę
wojskową.
13. 05. w mieszkaniu przy ulicy
Kilińskiego Łukasz N. postrzelił
się z pistoletu pneumatycznego w głowę. Poszkodowanego
w ciężkim stanie odwieziono do
szpitala.
W okresie od 15. 05. do 18. 05.
w Dobrej Woli nieznani sprawcy
skradli 35 m siatki ogrodzeniowej.
Straty wynoszą 559 zł na szkodę
Anieli B.
W okresie od 14. 05 do 16. 05.
w Starych Pieścirogach, z budynku w budowie nieznani sprawcy
skradli przewód elektr yczny.
Straty wynoszą 1500 zł na szkodę
Wiesława N.
Nocą z 17 na 18.05. w Mogowie
nieznani sprawcy skradli 10 znaków drogowych. Straty wynoszą
10 000 zł na szkodę PHU-BIS.

Pijani na drodze
11. 05. na ulicy Kościuszki Łukasz
Z., mieszkaniec Świeszewa, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,41 mg/l).
11. 05. na ulicy Małej Michał S.,
mieszkaniec Kątnych, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,41 mg/l).
11. 05. na ulicy Warszawskiej
Wiesław K., mieszkaniec Pianowa,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,26 mg/l).
13. 05. w Psucinie Krzysztof J.,
mieszkaniec Warszawy, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,04 mg/l).
15. 05. w Starych Pieścirogach
Zdzisław P., mieszkaniec Pieścirogów, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,33 mg/l).
18. 05. w Lelewie Mariusz J.,
mieszkaniec Legionowa, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,95 mg/l).
19. 05. na ulicy Płońskiej Stanisław K. , mieszkaniec Paulinowa,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,54 mg/l).

30 maja–12 czerwca
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Takiej inwestycji na terenie naszej
gminy jeszcze nie było. W Pieścirogach powstał piękny Plac Sportowo-Rekreacyjny. W jego skład
wchodzą: boisko do koszykówki
i siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, skatepark i plac zabaw dla
dzieci. Mimo iż 7 maja br. nastąpił
odbiór techniczny obiektu, na oficjalne otwarcie musimy jeszcze
poczekać.

nu sportowo-rekreacyjnego.
Realizacja zadania to spełnienie oczekiwań tej lokalnej
społeczności. Zastrzeżenia
zgłaszane przed odbiorem
końcowym dotyczyły terminu oddania do użytku
obiektu.

5

Jest, ale jakby go nie było

Plac zabaw składa się z kilku nowoczesnych urządzeń. Wszystkie mają
niezbędne certyfikaty dopuszczające je do użytku, zarówno w Polsce,
jak i w Unii Europejskiej. Wcześniej
został wybudowany ciąg miejsc
parkingowych. Zamontowano też
oświetlenie na placu. Być może
dzięki niemu możliwe będzie korzystanie z boisk lub skateparku po
zmierzchu.
Inwestycja okazała się strzałem
w dziesiątkę. Pot wierdzają to
uśmiechy na t warzach dzieci
i młodzieży. Wszystko wygląda
pięknie, ale pojawiły się pewne
zastrzeżenia mieszkańców co do
bezpieczeństwa na tym terenie.
Były sołtys miejscowości Nowe
P ieścirog i Zenon Wiśniewsk i
zwrócił uwagę na nierówności na
boisku do koszykówki i siatkówki.
Zaznacza, że są one widoczne,
zwłaszcza kiedy pada deszcz, bo
wówczas na boisku powstają kałuże. Inną kwestią są wystające ranty
R

E

kortu tenisowego. Można się o nie
potknąć i złamać nogę. Kolejne
zastrzeżenia padły z ust dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Starych Pieścirogach Marianny
Turek, która jest administratorem
obiektu. Chodzi o rurę z kranem
wystającą nad ziemią, a co najważniejsze niczym nieosłoniętą.
Jak zaznacza Marianna Turek, kran
ten może zostać wyrwany przez
chuliganów, może stać się także
przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Zenon Wiśniewski obawia
się także o nieprzymocowane do
podłoża ławki. Skoro można je
swobodnie przenieść, to można
także wynieść – mówi.

O wyjaśnienie spornych kwestii
dotyczących Placu SportowoRekreacyjnego w Pieścirogach
zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na nasze
pytania odpowiedziała Kierownik
Wydziału Rozwoju Regionalnego,
Małgorzata Rosłońska.
Katarzyna Ziemiecka: 7 maja br.
w Pieścirogach nastąpił odbiór
techniczny m.in. Placu Sportowo-Rekreacyjnego. Czy przed
odbiorem technicznym docierały
do władz zastrzeżenia ze strony
mieszkańców dotyczące nowej
inwestycji?
Małgorzata Rosłońska: Mieszkańcy miejscowości Pieścirogi byli
m.in. inicjatorami powstania tere-

fot. M. Stamirowski

K.Z.: Sołtys miejscowości
Nowe Pieścirogi (Zenon Wiśniewski), będąc z wizytą
w naszej redakcji, zwrócił
uwagę na nierówności na
boisku, wystające „brzegi” kortu tenisowego, nieprzymocowane ławki oraz
niczym nieosłonięte rury Młodzież już znalazła sposób na korzystanie z zamkniętego skateparku.
i kran. Czy podczas odbioru
M.R.: Na wykonanie zadania przy- M.R.: Teren został odebrany i przetechnicznego nikt z członków
sługuje okres gwarancyjny przez kazany w administrowanie. Plac
Komisji nie zwrócił na to uwa3 lata od odbioru. Wszelkie usterki zabezpieczony jest ogrodzeniem,
gi?
będą w tym czasie usuwane przez furtka i brama jest zamykana przez
M .R.: Teren sportowo-rekre- wykonawcę.
upoważnione osoby. Oprócz tych
acyjny został wykonany zgodnie
wymienionych zabezpieczeń trwają
K.Z.: Kto i w jakich godzinach bęz przyjętymi założeniami. Nie
starania o zamontowanie monitodzie mógł korzystać z tego terenu?
przewidywano mocowania łaringu.
Czy zostaną wprowadzone opłaty
wek. Być może czas pokaże, że
za wejście na plac zabaw, boiska K.Z.: Mieszkańcy nie mogą się donależy je zamocować na stałe.
czy skatepark?
czekać, kiedy będą mogli w pełni
Wykonanie dodatkowego kranu
korzystać
z placu zabaw, boisk
nastąpiło w fazie końcowej re- M.R.: Regulamin korzystania z tei
skateparku.
Na kiedy planowane
alizacji. Użytkownik tego terenu renu jest w trakcie opracowywania.
jest
oficjalne
otwarcie
Placu Sporwykona osłonięcie kranów we W najbliższym czasie taki dokument
towo-Rekreacyjnego
w Starych
własnym zakresie. Te elementy zostanie opublikowany i umieszPieścirogach?
zostały zauważone przez komisję czony na terenie obiektu.
M.R.: Fizyczne otwarcie terenu dla
podczas odbioru.
K.Z.: Czy przewidziano jakieś forużytkowników nastąpi po pierwszym
K.Z.: Czy mimo odbioru tech- my zabezpieczenia tego terenu
koszeniu trawy. Zakładamy, że nastąnicznego przewidziane są jakieś przed chuliganami, np. monitopi to w drugiej dekadzie czerwca.
ring?
poprawki na tym terenie?
KaZ.

K

L

A

M

A

NASIELSK

Biuro Sprzedaży: (22) 850 64 60
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ZMIANY W PODATKU VAT

Święto rodziców w WTZ
27 maja br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pieścirogach odbyła się
niecodzienna uroczystość. Uczestnicy
przygotowali program artystyczny
z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Na
uroczystość przybyły władze powiatu:
Starosta Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Anna Kaczmarek. oraz Monika
Nojbert – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
Marek Gerasik – przedstawiciela Rady
Miejskiej, Andrzej Hiszpański – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz., Jakub
Brzeziński ze Społecznej Powiatowej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz wielu innych gości. Najważniejsi
jednak w tym dniu byli rodzice warsztatowiczów.
Program muzyczny, jaki przygotowali uczestnicy WTZ, pełen cy-

gańskiej muzyki, tańców i radości,
która przepełniała artystów, ale
także udzielała się publiczności,
był wspaniał ym prezentem dla
rodziców. Na zakończenie części
artystycznej otrzymali oni również własnoręcznie wykonane
przez każdego uczestnika kwiaty.
Komendant Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz., korzystając
z okazji, wręczył dyplomy uczestnikom konkursu „112 w trudnej
sprawie, nie używaj przy zabawie”.
Zaproszeni goście byli zachwyceni programem, jaki przygotowali
artyści z WTZ. W podziękowaniu
obdarowali ich słodkimi upominkami. Uroczystości z okazji Dnia
Matki i Ojca w WTZ zakończył
wspólny poczęstunek.
KaZ.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że
w dniu 11 kwietnia 2008r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 maja br. i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2008r. Nr 74, poz. 444.
Ustawa przewiduje, że w okresie do dnia 31 grudnia 2010r. zostanie utrzymana stawka podatku od towarów
i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku
do tej ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.
Ustawa przewiduje również podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku z 5% do 6%. Jest to związane
z upływem z dniem 30 kwietnia 2008r. terminu obowiązywania stawki podatku od towarów i usług w wysokości
3% dla środków wykorzystywanych w produkcji rolniczej, wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z dniem 1 maja 2008 r.
towary te będą objęte stawką podatku w wysokości 7% na mocy art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
lub stawka 22% (art. 41 ust. 1 w/w ustawy). Ramowy wykaz towarów, do których od dnia 1 maja br. nie będzie
miała zastosowania stawka 3% przedstawia poniższa tabela.
Więcej informacji udzielą pracownicy Urzędu Skarbowego nr tel. 022 765-90-26 (28)
Wykaz towarów i usług, dla których od 1 maja 2008 r. następuje zmiana stawki
podatku od towarów i usług z 3% do 7%.
Póz.

Symbol PKWiU

1

2

Smerfowe czytanie trwa

Tradycyjnie inauguracja nasielskiej
akcji promującej czytanie rozpo-

tychczas w bibliotece gościły 6-latki
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
oraz uczniowie klas V i VI ze Szkoły
Podstawowej z Gruduska. Wszyscy
otrzymali smerfowe upominki od
nasielskiej biblioteki. Atrakcją są również kwizy i zagadki. Dla najmłodszych przewidziano także uroczyste
pasowanie na czytelnika.
To jednak nie koniec atrakcji związanych z akcją „Cała Polska czyta
dzieciom”. W najbliższym czasie
na najmłodszych czekają wyjazdy
w plener, m.in. do Fundacji Centrum

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
3

1

01.25.24

Kokony jedwabników, nadające się do motania

2

14.12.20-10.23

Kreda mielona, nawozowa

3

ex 14.30.13-90.10

Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) -wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus

4

15.11.21

Wełna szarpana

5

15.12.2

Pióra, puch, skóra, i inne niejadalne części ptaków

6

24.15.10-75.30

Amoniak ciekły nawozowy

7

24.15.10-77.20

Woda amoniakalna nawozowa

8

ex 24.15.30

Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów
alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego
(azotniaku technicznego)

9

24.15.40

Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

10

ex 24. 15.50

Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego

U

24.15.60

Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

12

24.15.70-70.20

Saletra sodowa nawozowa

13

ex 24.15.80 ex 24.2

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz
nawozów naturalnych Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe Związki
fosforowe do mieszanek paszowych

fot. M. Stamirowski

Już po raz czwarty Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Nasielsku
włączyła się w kampanię „Cała Polska
czyta dzieciom”. Akcja ma na celu
uświadomienie dorosłym, jak ważne
jest głośne czytanie najmłodszym.
Jak wskazują badania, wystarczy
codziennie czytać swojemu dziecku 20 minut. Już taki krótki kontakt
z książką podnosi sprawność intelektualną dziecka oraz rozwija jego
wyobraźnię.

30 maja–12 czerwca

Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

14
15

24.62.10-20.10

Albumina techniczna

16

24.62.10-30.61

Taninian żelatyny

24.62.10-30.62 bez względu
na symbol PKWiU

Bromotaninian żelatyny
Sznurek do maszyn rolniczych

17 18

Usługi
19

ex 01.4

20

ex 02.02. l0

21

ex 05.00.50

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,z wyjątkiem
usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt
Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem
patrolowania lasów
Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług
związanych z rybołówstwem morskim

Objaśnienia:
ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

częła się w Urzędzie Miejskim. Najmłodszym czytał Wiceburmistrz Tadeusz Nalewajk. Tegorocznej edycji
spotkań z książką przyświeca hasło
„Smerfowe czytanie”. W związku
z tym, pracownicy nasielskiej biblioteki zadbali o duży wybór opowieści
o przemiłych niebieskich ludzikach.
Kolejne spotkania przenoszą najmłodszych w świat Smerfów. Do-

Ochrony Środowiska w Chrcynnie
oraz na Ścieżkę Ekologiczną w Jaskółowie. Smerfowe czytanie trwa.
Zapraszamy zatem wszystkich chętnych do włączenia się w kampanię.
Pamiętajmy, że czytanie dzieciom
jest dziś niezwykle ważne, podnosi
sprawność intelektualną oraz rozwija
wyobraźnię.
KaZ.

Ponadto w załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nie
są wymienione rośliny dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp. (PKWiU ex 01.11.9); wełna i sierść zwierzęca
(PKWiU ex 01.22.3), która obecnie objęta jest stawką 3% na podstawie póz. 8 załącznika nr 6 do ustawy; woski owadzie (PKWiU ex 01.25.25); skóry futerkowe oraz skóry pozostałe, niejadalne (PKWiU ex 01.25.3), które
obecnie objęte są stawką 3% na podstawie póz. 8 załącznika nr 6 do ustawy; gumy naturalne (PKWiU 02.01.2);
korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony (PKWiU 02.01.3); części roślin, trawa, mchy i porosty do celów
dekoracyjnych (PKWiU 02.01,41); materiały roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane, używane do wyplatania,
wypychania, wyściełania, wykorzystywane do farbowania lub garbowania; produkty roślinne pozostałe, gdzie
indziej nie wymienione (PKWiU ex 02.01.42) - obecnie objęte stawką 3% na podstawie póz. 10 załącznika
nr 6 do ustawy; sadzonki ze szkółek leśnych (PKWiU 02.01.5).
Powyższe wyroby nie są wymienione również w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług i w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu według stawki podatku od towarów
i usług w wysokości 22%.
Opracowała: Dorota Chrostowska
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Nasielsk z oddali

Duchowe witaminy

Co piszczy w nasielskiej trawie Z ekologią „za pan brat”

Ostatnio piszczy coś w naszym
miejsko-gminnym samorządzie.
I to nie tylko dlatego, że burmistrz
zachorował i długie leczenie wymagało zatrudnienia zastępcy.
Pisk dochodzący z pięknej sali obrad spowodowany został zmianą
układu sił w radzie. Oto w monolitycznym dotychczas samorządzie,
który swoje uchwały podejmował
prawie jednogłośnie, pojawiła się opozycja.

prawili działalność organów, którymi kierowali? W nowym klubie
są, na szczęście, osoby, które nie
sprawowały żadnych funkcji lub
w ogóle debiutują w roli radnych.
I one często korzystają z prawa
do krytyki.

Działalność opozycji w samorządzie jest przejawem demokracji.

Podział między radnymi
nie został spowodowany
ich odmienną przynależnością partyjną. Na szczęście partyjniactwo, które
krytykowałem w swoim
poprzednim felietonie, nie
opanowało jeszcze naszej
społeczności lokalnej. O
przyczynach pojawienia
się w radzie ugrupowania
opozycyjnego powinni
wypowiedzieć się sami
radni, którzy je powołali.
Felietonista może tylko
skomentować ten fakt.
Należy się przede wszystkim zastanowić, jakie on
może mieć znaczenie dla
funkcjonowania naszego
samorządu i jakie korzyści
z tego będą mieli nasielszczanie. Niewątpliwie w trudniejszej
sytuacji znalazła się administracja
samorządowa. Uchwały rady nie
będą teraz już tak gładko przechodzić w głosowaniach. Burmistrz
i inni urzędnicy będą musieli się liczyć z możliwością odrzucenia ich
projektów. Jeżeli to będzie służyło
podniesieniu jakości pracy urzędu,
to możemy być wszyscy zadowoleni. Jednak istnieje niebezpieczeństwo wetowania wszystkiego, co
administracja zaproponuje – dla
zasady, że opozycja nie może być
„za”. Taka sytuacja może spowodować blokadę działań samorządu
i przynieść mu znaczne szkody.
Tak więc do szczytnych haseł, które
umieścili radni w nazwie swojego
klubu – Wiedza, Doświadczenie,
Odpowiedzialność, dopisałbym
jeszcze rozwagę i roztropność. Nie
proponuję naturalnie rozszerzenia
tej nazwy, bo dwa ostatnie słowa
mieszczą się w pojęciu „odpowiedzialność”. Trzeba tylko zawsze
o nich pamiętać.
Kierunek działania nowo powstałego klubu wytyczają osoby mające już duże doświadczenie samorządowe To jest chyba naturalne.
Jednak kiedy dyskutowałem o tym
ze sowimi przyjaciółmi z Nasielska,
zwrócili oni uwagę, że niesie to za
sobą pewne niebezpieczeństwa.
Bowiem jeżeli ktoś już sprawował ważne funkcje w radzie czy
administracji samorządowej, to
jego wypowiedzi krytyczne o negatywnych zjawiskach występujących w działalności tych organów
brzmią mniej autentycznie niż
radnych, którzy dotychczas tych
stanowisk nie zajmowali. Po prostu
wyborcy na ogół pamiętają, czy
właściwie wykorzystali oni wtedy
daną im szansę. Ile problemów
udało im się rozwiązać? Jak po-

Wszyscy, którzy chcą prowadzić
działalność opozycyjną, powinni
pamiętać o słowach wypowiedzianych przez niemieckiego polityka
Richarda von Weizsackera:
„Demokracja traci swą siłę przyciągania, gdy demokraci oddają
się walce o głosy i wzajemnej
konfrontacji, a zgodę i kompromis
uważają za oznakę słabości”.
Obecność klubu opozycyjnego
w radzie ożywiła jej obrady. PodobS

E

R
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Jest ich wiele. Są porozrzucane niedbale niemalże wszędzie. Poza wyglądem
odstraszają także… No, może bez szczegółów, które są wszystkim dobrze
znane. Mowa o śmieciach. Dookoła zatrute powietrze, ziemia, woda… Wydaje się często, że tak po prostu musi być. Lepiej nie reagować, bo po cóż
uczyć dzieci podnoszenia papierków. Albo po co płacić za wywóz, skoro
można je porzucić w pobliskim lesie. A jak się uda wrzucić coś za płot sąsiada
(może nikt nie zauważy), to podwójny „sukces”. I tak rośnie sobie góra za
górą, krajobraz przyrodniczy zamienia się w jedno wielkie wysypisko. Często
zachwycamy się, że u naszych zachodnich sąsiadów panuje porządek, gdzie
indziej też. A dlaczego by nie u nas? Cóż stoi na przeszkodzie? Czy trudno
jest zaprowadzić porządek we własnym obejściu? Dla niektórych to rzecz
niemożliwa do zrealizowania.

no przysłuchuje się im coraz więcej mieszkańców naszego miasta.
I tu powstaje następne niebezpieczeństwo, aby nasi radni nie brali
przykładu z wystąpień niektórych
posłów w sejmie, którzy zabierają
głos tylko po to, aby zabłysnąć
w świetle reflektorów lub zaistnieć
w telewizji.
Wasz felietonista nie ma
m o ż l i wo ś c i o s o b i ś c i e
uczestniczyć w sesjach nasielskiej rady. O jej pracy
najczęściej czyta informacje zamieszczone w naszym dwutygodniku. Sporo
materiałów zamieszczają
też tygodniki powiatowe
i „Tygodnik Mazowiecki”
wydawany w Ciechanowie.
Wszystkie te gazety można
zakupić w większości nasielskich sklepów, kiosków
i na niektórych stacjach
benzynowych. Niestety, nie
można żadnej prasy lokalnej kupić w największym
sklepie, jakim jest supermarket Tesco. Okazuje się,
że kierownictwo tego sklepu nie potrafiło zapewnić
odpowiednich warunków
rozprowadzania prasy lokalnej. Nie wiadomo co tu
zawiodło – brak chęci, czy nadmiar biurokracji?

Nie trzeba być wyspecjalizowanym znawcą tematu, żeby wiedzieć, iż
narzekanie na innych nie wystarczy. Trzeba po prostu sprzątać. Samemu.
I skłonić do tego tych, którzy od nas zależą – podwładnych, dzieci… Trzeba
w sobie poszukać motywacji. Liczy się nie tylko to, co na zewnątrz, ale przede
wszystkim to, co wewnątrz. Chętnie szukamy winnych w sferach rządzących,
w partiach, w bliżej nieokreślonych siłach zewnętrznych. Bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie: jaki jest mój udział w zniszczeniu? I czy to, że jestem
chrześcijaninem, ma w tym kontekście właściwe znaczenie?
W encyklice „Centesimus annus” (1991) Jan Paweł II zwrócił uwagę, że „kwestia
ekologiczna” pozostaje w ścisłym związku z problemem konsumpcyjnego
stylu życia, który przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego przez
bezmyślne korzystanie z darów przyrody. Jest to ewidentny błąd, który tkwi
u korzeni niszczenia środowiska i wynika z pragnienia posiadania i używania
bardziej aniżeli doskonalenia siebie i własnego rozwoju. Św. Franciszka z Asyżu, którego Jan Paweł II ogłosił w 1979 roku patronem ekologów, słusznie
zalicza się do tych, którzy odnosili się do przyrody jako cudownego daru
udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Biedaczyna z Asyżu głęboko
odczuł wszystkie dzieła Stwórcy i natchniony Bożym duchem wyśpiewał ową
najpiękniejszą „Pieśń stworzenia”, przez które, szczególnie przez brata Słońce,
siostrę Księżyc i siostry Gwiazdy niebieskie, oddał należne uwielbienie, chwałę, cześć i wszelkie błogosławieństwo najwyższemu i dobremu Panu.
Jan Paweł II w przemówieniu do młodzieży w Denver (1993) przypomniał, że
gdy patrzymy na wspaniały krajobraz i wdychamy czyste powietrze, które
napełnia całe otoczenie pokojem i radością, z serca wyrywa się spontanicznie pieśń chwały na cześć Stwórcy: „O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe
imię po wszystkiej ziemi!” (Ps 8,2). A świat widzialny jest jakby mapą, która
wskazuje drogę do nieba, odwiecznego mieszkania Boga żywego.

Na zakończenie jeszcze jeden
cytat skierowany do radnych,
którym najwięcej miejsca poświęcono w tym felietonie. Warto,
aby pamiętali oni również słowa
rosyjskiego pisarza Mikołaja Bierdajewa:

Dlaczego jako chrześcijanin mam dbać o środowisko, w którym żyję? Po
pierwsze, muszę je chronić dla innych ludzi, także tych, którzy przyjdą po
mnie. Natura jako dzieło Stwórcy pozostaje „własnością” Boga, który przykazał ją człowiekowi jedynie w użytkowanie. A więc nie tylko ma służyć ono
ludziom, stanowi też pewną wartość. „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnieje”.

„Władza to obowiązek, a nie prawo”.
Antoni z Ursusa
Z

N

O

Ś

C

Do spowiedzi przygotowujemy się, przeprowadzając rachunek sumienia.
Często jednak zdarza się nam pomijać relacje z przyrodą. Tymczasem nasze
pojmowanie świata dużo mówi o naszym nawróceniu. Ekologia zaczyna się
od serca. Bez przemiany serca, zmiany sposobu myślenia i działania w stosunku do Boga, siebie, bliźniego i całego świata nie ma mowy o autentycznych i trwałych owocach rachunku sumienia. Stąd ekologia zaczyna się od
nawróconego, zakochanego w Bogu i Jego stworzeniach serca. „Wydaje się,
że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania
dla praw natury i zanik poczucia wartości życia” (Jan Paweł II). Moja droga
do świętości wiedzie przez uświęcenie świata. Czy ja – chrześcijanin – mogę
ten cel osiągnąć niszcząc lasy, wodę, powietrze?
ks. Leszek Smoliński

I

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. prof I. Mościckiegow Winnicy oraz ich opiekunowie
bardzo DZIĘKUJĄ
Państwu Hannie i Eugieniuszowi Winnickim
WIN - BUD DOM HANDLOWY „MAJSTER” w Nasielsku
za dofinansowanie wycieczki w góry.
Uczniowie i organizatorzy wycieczki
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KULTURA

BABCIA NA CZACIE

Jednym z pomysłów nagrodzonych
przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w ramach konkursu na ciekawą
inicjatywę lokalnej grupy był projekt
„Babcia na czacie” zgłoszony przez
nauczycielki Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku:
Elżbietę Wróblewską, Agnieszkę
Sztabnik i Monikę Paluszek.

***
Uczestniczyłam w tych zajęciach
jako babcia na wszystkich spotkaniach. Początki nie były łatwe.
Przy pomocy sympatycznej Kingi

już swoją pocztę elektroniczną.
Mogę wysyłać listy do rodziny
i znajomych, a nawet rozmawiać
za pomocą GG. Prezentowałyśmy obrazki, krajobrazy, a na-

30 maja–12 czerwca

foteliku przed komputerem, obok
nas uczniowie, którzy bardzo
dobrze znają obsługę komputera, i wspólnie wykonywałyśmy
polecania pań prowadzących:

W ramach tego projektu w szkolnej
pracowni komputerowej zorganizowano zajęcia informatyczne, na które
zgłosiło się 8 pań i 9 dzieci. Kurs
obejmował wiele interesujących
tematów związanych z Internetem
oraz obsługą komputera. Osoby
zainteresowane, czyli „Babcie” oraz
przydzieleni uczniowie klas piątych
tejże szkoły, spotykali się w sali komputerowej co dwa tygodnie od 25
stycznia do 4 kwietnia.
Każda „para przy komputerze”
stworzyła album rodzinny składający
się z fotografii otoczonych kolorowym tłem. Na zakończenie kursu,
w obecności dyrektor Agnieszki
Mackiewicz, dokonano prezentacji
prac końcowych, rozdano dyplomy
oraz podsumowano osiągnięcia.
Uczestnicy kursu złożyli serdeczne
podziękowania Dyrekcji szkoły,
organizatorom oraz prowadzącym,
stwierdzając, że na naukę nigdy nie
jest za późno, można się uczyć i bawić w każdym wieku.
Oto kilka wypowiedzi uczestniczek
projektu
Szanowni Państwo!
Pragnę podzielić się z wami kilkoma
refleksjami na temat zajęć szkolnych
„Babcia na Czacie”. Do tej pory
komputer kojarzył mi się z pudłem,
do którego podłączonych było wiele
kabli, oraz z ekranem, na którym
osiadał kurz. Gdy wnuczek zaprosił mnie do wzięcia udziału w tych
zajęciach, pomyślałam: „To nie
dla mnie, przecież jestem za stara,
a komputer słucha się tylko młodszych”. Jakie było moje zdziwienie,
moje zaskoczenie, gdy nauczyłam
się pisać i wysyłać e-maile. Dotarło
do mnie, że komputer i Internet –
to gazeta, którą mogę przeczytać,
sklep, w którym mogę zrobić zakupy,
a także pasjans, który w wolnych
chwilach sobie układam. Chciałam
serdecznie podziękować paniom
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku, p. Monice Paluszek i p. Agnieszce Sztabnik,
które zorganizowały i prowadziły
zajęcia z wyrozumiałością i cierpliwością.
				
I.Ż.
***
Tematyka była bardzo ciekawa,
nauka obejmowała m.in.: obsługę
komputera, korzystanie z Internetu,
zakładanie poczty elektronicznej,
wysyłanie e-maili.

B ardzo dzi ękujemy Dyrekcj i
Szkoły Podstawowej za możliwość skorzystania z pracowni
komputerowej, paniom Monice
i Agnieszce za przygotowanie
i prowadzenie zajęć, a dzieciom
za pracę z nami. Myślę, że panie
prowadzące najlepiej ocenią nasze starania. Życzymy wszystkim
babciom, żeby mogły korzystać
z takich zajęć.
				
H.O.

Uczestnicy kursu ,,Babcia na czacie”

poznałam obsługę komputera
i nauczyłam się korzystać z Internetu. Jak miło nam było układać
pasjansa, żeby ćwiczyć poruszanie się myszką, w Internecie odczytać najnowsze wiadomości,
zobaczyć, jaka będzie pogoda
w najbliższych dniach, sprawdzić
rozkład jazdy pociągów i inne
interesujące mnie tematy. Mam

wet każda z nas tworzyła album
rodzinny. Atmosfera na zajęciach była bardzo miła i wesoła.
W naszym życiu najlepiej wspomina się okres dzieciństwa, nauki,
lata spędzone w szkole, koleżanki
i kolegów ze szkolnej ławki. Po
bardzo długiej przerwie miałyśmy możliwość odwiedzić naszą
szkołę, usiąść na uczniowskim

KRZYŻÓWKA Nr 11

„Projekt jest realizowany w ramach programu Lokalni Liderzy realizowanego przez
Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Zadanie
współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Adres strony internetowej SSL: www.szkola-liderow.pl

26 maja odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 9/2008. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje
Ewa Antoniewicz z Siennicy. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Prowadzące, p. Agnieszka Sztabnik
i p. Monika Paluszek, w bardzo miłej
atmosferze, rzeczowo i rzetelnie
prowadziły szkolenie.
Zaangażowanie było duże, a na
szczególną pochwałę zasługują
uczniowie, którzy z chęcią zostawali
po lekcjach i swoją wiedzę przekazywali podopiecznym „Babciom”.
				
B.M.

p. Moniki Paluszek i p. Agnieszki S z t a b i k . W n a sze z a j ę c i a
bardzo duże starania włożyła
p. Elżbieta Wróblewska. Trzy panie pracowały z nami, a jednocześnie uświetniały nam zajęcia,
było nam miło i wesoło, nie bałyśmy się, że nas źle ocenią, ale
chciałyśmy jak najwięcej korzystać i nauczyć się dla siebie, aby
teraz siadać przed komputerem,
będąc babciami poznawać coraz
bardziej nowoczesną technikę.
Cieszymy się, że nasze wnuczki
uczą się w innych warunkach
i korzystają z najnowszych osiągnięć techniki. One mogą nam
pomagać uczyć się tego, co
najnowsze.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 20 czerwca.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki
losowania opublikujemy 27 czerwca 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.
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Park z niespodziankami
P

r z e ko n a j my się czy
Nasielsk jest
miastem przyjaznym dla dzieci.

Cieszy widok rozbawionych dzieci w parku przy Kościuszki.
Ładniejsza pogoda
prowokuje bab cie
i mamy do częstego
wychodzenia ze swoimi pociechami na tutejszy plac zabaw. Niestety, poza nielicznymi
atrakcjami (huśtawka,
konie na sprężynach,
mała zjeżdżalnia), na
wszystkich czeka tu
kilka niemiłych niespodzianek. Postanowiliśmy je wreszcie
pokazać na łamach
gazety zabieganym
PRZESZKODA NR 1
i zapracowanym prawidać ją z daleka i często o nią pocownikom instytucji odpowie- tykają się ludzie, to jakoś nikomu
dzialnej za utrzymanie porządku nie przyszło do głowy, żeby zaw mieście. Czekaliśmy długo z na- bezpieczyć tę zawalidrogę. Drugie
dzieją, że jakoś „samo się naprawi” brawa za głupotę!
i ktoś, kto bierze za to pieniądze,
wreszcie wpadnie sam na pomysł Jeżeli już pokonaliśmy i tę przeszkodę, czas na odpoczynek wśród
r o m a n t yc z n e j
zieleni i wyziewu
samochodowych
spalin. Owszem,
jest gdzie, bo są
ławki. Można na
nich usiąść, ale
żeby nie spaść
trzeba się nieźle
zapierać nogami.
Idealne siedzisko
dla parlamentarzystów, nie da
się na nim zasnąć.
PRZESZKODA NR 2
i zrobi porządek na placyku zabaw
i w jego sąsiedztwie. Ale, jak to
mówią – nadzieja matką…
Wystarczył kilkuminutowy spacer
z aparatem fotograficznym, żeby
przekonać się, że na części parku przeznaczonej dla dzieci jest
niebezpiecznie, a wręcz horror.
Można tu stracić nie tylko zęby, ale
i nieźle się połamać!
Na wchodzących do „rajskiego
ogrodu” od strony kina czeka
pierwsza „mina” – ni stąd, ni zowąd, na studzience, prawdopodobnie telekomunikacyjnej, leży
betonowa płyta. O nią samą już
można się potknąć wieczorową
porą i wywinąć porządnego orła.
Ale coś nas tknęło, żeby zajrzeć
do środka i, o zgrozo, pod nią jest
wielka i głęboka dziura, a jest ona tu
już od wielu miesięcy – informują
nas spacerujący. Każdy ma w nosie
zagrożenie. Ktoś położył płytkę
betonową i myśli, że to wystarczy,
żeby spać w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku. Pierwsze
brawa za głupotę!
Idziemy dalej. Po przejściu kilkudziesięciu metrów wpadamy na
kolejną studzienkę. Wprawdzie ta
nie ma dziury, za to wystaje z ziemi
niczym głaz. Romantyczny spacer
wieczorową porą może zaprowadzić nas prosto do szpitala. Choć

R
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Nasielsk powinien to opatentować i przekazać projekt do Sejmu RP. Siedząc
na tym dziwolągu, zastanawiamy się czy to skutek
tajfunu. Chyba nie, raczej
ktoś ma gdzieś głęboko estetykę miasta. Ot, taki mały
spadek po socjalizmie. I tu
należą się brawa za głupotę
i lenistwo!

Nie ma co, trzeba wracać.
Idziemy teraz poprzeczną
alejką. Psia krew, na środku
coś wystaje. Łapiemy się
za obitą piszczel i myślimy
– po cholerę to tu sterczy, co to jest, do diabła?
Ano rura. Tak po prostu,
ze środka alejki, po której
biegają dzieci, wystaje sobie rura. Cytując klasyków
kabaretu „Dudek”, pytamy:
A do czego jest ta rura? Ta
rura jest do niczego, panie
majster! Burzliwe oklaski
dla majstrów!

PRZESZKODA NR 3

Dość tego! Czas na relaks. Może by
tak się pohuśtać? O zgrozo, i tu coś
wystaje z ubitego pisaku. Tuż pod
nieruchomym siedziskiem, jak byk,
sterczy pień ściętego kiedyś drzewa.
Wyszlifowany
bucikami setek dzieci nie
ma już ostrej
krawędzi, ale
wystarczy, że
usiądzie na bujawce wyższe
dziecko i zawadzi nogą o to,
co pozostało
po drzewie. Aż
strach pomyśleć, czym to

grozi. Kolejne
brawa za głupotę!
Więcej braw już
nie będzie. Wychodzimy z parku pełnego przygód, ale wolno
i ostrożnie, bowiem musimy
uważać na leżące w trawie butelki i puszki. Jest
ich tu czasami
dużo, przytulne
miejsce widać wzmaga pragnienie. Jest
jeszcze kilka innych niespodzianek –
ale za te nie wiadomo już kogo winić:
psy czy ich właścicieli.

PRZESZKODA NR 4

Z okrzykiem „Wszystkie dzieci są
nasze” i z radością, że żyjemy, idziemy spokojnie do domu pooglądać
telewizję. Wystarczy już tego świeżego powietrza. Za nami słychać
jedynie jęki osób, którym nie udało
się bez szwanku przebrnąć przez ten
swoisty tor przeszkód.
dar

PRZESZKODA NR 5
K
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OGŁOSZENIA
Nasielsk, dnia 15.04.2008 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/1/08

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

ogłaszam

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

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Maria Kowalska
SEKRETARZ NASIELSKA

30 maja–12 czerwca

Maj a gospodarka
W tym roku w maju mieliśmy aż dwa czterodniowe
weekendy. Świętować lubi
każdy, nie każdy jednak
zastanawia się, jakie ma
to skutki dla gospodarki.
Zrobiła to za nas „Gazeta
Prawna”. Według niej produkt krajowy brutto zmniejszy się o 13 mld złotych.

ograniczony jest handel. Dominujący
sektor, czyli usługi, może na dniach
wolnych skorzystać. Jednak mimo
że coraz częściej w trakcie majówek
korzystamy z usług turystycznych,
gastronomicznych i transportowych,
nie zrekompensuje to spadku PKB.
O skutkach mniejszej liczby godzin
roboczych przekonali się już Francuzi, którzy skrócili tydzień pracy
do 35 godzin. Teraz okazuje się, że
bogactwo kraju się kurczy, pewnych
obszarów państwa nie da się finansować i trwa walka o przywrócenie
poprzedniej liczby godzin.
W tym roku w Polsce czekają nas
jeszcze długie weekendy w sierpniu
i listopadzie. PKB może się zmniejszyć
o dodatkowych 9 mln złotych.
km

Ekonomiści nie mają złudzeń.
Weekendy majowe, czyli mniej dni roboczych i większa liczba urlopów, nie
pozostaną bez wpływu na gospodarkę.
Im mniej się pracuje, tym mniejszy jest
dochód narodowy. Każdy dzień wolny kosztuje około 0,4 % PKB. O około
2 % zmniejsza się też przez to dynamika
rocznej produkcji przemysłowej. Produkcja to 1/5 naszej gospodarki. Dodatkowo, według nowych przepisów,
R
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źródło: „Gazeta Prawna”
A
M

A

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
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AUSTRIACKA FIRMA rozwijająca swoją działal-

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

E
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA CZERWIEC
Czerwiec jest miesiącem najkrótszych nocy i najdłuższych dni. W ludowej tradycji moment słonecznej
pełni, przesilenia letniego obfituje
w różnorakie obrzędy. Najbardziej
charakterystyczne są sobótki w wigilię wspomnienia św. Jana Chrzciciela. Wtedy puszczane są wianki
i palone ognie. W kościołach odbywają się nabożeństwa ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
to symbol pełni Bożej ofiarnej, bezinteresownej miłości do człowieka.
Trwają sianokosy, rozpoczynają
się wakacje, dojrzewają pierwsze
owoce. Przybywa owadów, także
tych szkodliwych. Ptaki opuszczają
gniazda. Coraz cieplejsza pogoda,
spore opady, burze sprawiają, że
w ogrodach i na polach wszystko
rośnie w oczach..
W czerwcu przypada początek
sianokosów i pierwszych zbiorów
owoców. Tym razem najwartościowsze będą te zrywane w kwadrze owocu. Można też z powodzeniem pozyskiwać owoce w dniach
korzystnych w kwadrze korzenia,
unikać natomiast kwadry uprawy.
Wcześniej korzystna będzie do
zbiorów też kwadra liścia. W podanych wyżej okresach najlepiej
wykonywać przetwory, które przeznaczymy na przechowanie. Owoce będą wówczas bogatsze w cenne
składniki. Zbiorów najlepiej dokonywać w dzień słoneczny po południu.
W czerwcu w dalszym ciągu trwają
żniwa zielarskie. Zgodnie ze wskazaniami ludowej tradycji zioła najlepiej
zbierać do 24 czerwca, szczególnie
w okresie przybywania księżyca,
czyli od 4 do 17, szczególnie korzystna jest kwadra owocu. Można
też zbierać zioła w kwadrze korzenia. Rośliny zielne pozyskiwać
najlepiej w początkowej fazie kwit-

nienia, rankiem, po obeschnięciu
rosy. Rośliny aromatyczne ścina się
nieco później, w okolicach południa, bo mają wtedy więcej olejków
leczniczych.

Podlewać rośliny intensywniej po 3.
Ograniczyć podlewanie w kwadrze
owocu, szczególnie przed pełnią
(18), by nie zwiększać zagrożenia
wystąpienia chorób grzybowych.

Czerwiec to również czas tradycyjnych sianokosów. Wyznacza
go zasadniczo wstępne stadium
kwitnienia traw. Dobrze byłoby
zaplanować te prace od 4 do 17,
potem dobry czas jest od 19 do 25.
Korzystny czas do siewów, sadzenia roślin owocujących nad
ziemią, np. prosa, fasoli, ogórków
na późniejszy zbiór, przypada tym
razem na początku miesiąca po
nowiu (3), w kwadrze liścia, a zwłaszcza owocu. Korzystny czas, choć
może już zbyt późny, będzie jeszcze po 18, w kwadrze korzenia.
Rośliny kwiatowe, m.in. dwuletnie,
a więc stokrotki, bratki, malwy, byliny, orliki, łubiny, warto siać, także
inne kwiaty przesadzać oraz zbierać
z nich nasiona (jeśli już są) również
w powyższych okresach. Dla rozsadzania, zbioru roślin liściowych
najlepszy okres to kwadra liścia,
potem kwadra owocu.

W sadzie zwalczać szkodniki, mszyce, gąsienice, stosując opryski
najlepiej po pełni, szczególnie
w kwadrach uprawy (linia przerywana). Najbezpieczniej i najtaniej
stosować preparaty wykonane
domowym sposobem z roślin lub
szarego mydła (20–30 g mydła rozpuścić w litrze letniej wody, można
dodać nieco oleju rzepakowego
lub denaturatu; zwalcza skutecznie
mszyce i gąsienice). W kwadrze
uprawy wycinać też odrosty korzeniowe, przerywać zawiązki. Jest
to również najlepszy okres do nawożenia niektórych roślin kompostami, gnojówkami roślinnymi, np.
z pokrzywy, żywokostu. W wyżej
podanych terminach również warto
nawozić łąki kompostami.

Rośliny korzeniowe, m.in. brukiew,
rozsadzać najlepiej na początku
miesiąca w kwadrze liścia. Jeżeli
jednak rozsada jest mała, można
poczekać do kwadry korzenia. Jest
to też dobry czas do siewów roślin
korzeniowych w formie poplonu,
na zbiór jesienny.
W kwadrze liścia, potem w kwadrze
korzenia sporządzać sadzonki z bylin i krzewów.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze liścia,
jeżeli chcemy trawę wzmocnić. Ścinana w kwadrze korzenia i uprawy
będzie z kolei wolniej odrastać.

Prace uprawowe: redlenie, podorywki, niszczenie chwastów, np.
wycinanie ostu, przerywki roślin,
najkorzystniej wykonywać w kwadrach uprawy (linia przerywana).
Wtedy też przygotowywać nowe
pryzmy kompostowe. Dokarmiać
intensywniej ryby od 4 do 17.
Owce strzyc w okolicach nowiu (3).
Dbać o czystość w oborach, stajniach,
chlewach. Zabiegi higieniczne najlepiej przeprowadzać przed nowiem,
do 3 i po 25. W pasiekach większość
prac pielęgnacyjnych wykonać najlepiej do 2 i po 18, szczególnie jednak
do 3 i po 25. Wstrzymać się od niepokojenia owadów od 3 do 18.
Do wędkowania najlepsze dni od 2
do 7, 13 do 15, 20, 21, 24, 25.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Pożyteczne mikroorganizmy
Od wiosny tego roku na terenie
naszej gminy swoją działalność
rozpoczęło Mazowieckie Centrum Promocji i Namnażania EMFarming.
Przesłaniem Centrum jest dbałość o naturalne ekosystemy, powstrzymanie działań szkodzących
środowisku naturalnemu, rewitalizacja gleby i wody oraz nowatorskie podejście do gospodarki odpadami przy użyciu naturalnych
narzędzi biologicznych.
EM-FarmingTM
Szczepionka mikrobiologiczna składająca się
z żywych kultur kilkudziesięciu szczepów
mikroorganizmów, zarówno tlenowych, jak
i beztlenowych, które
pod względem funkcjonalnym współpracują –
kooperują.
Preparat wypiera degeneratywne (szkodliwe) mikroorganizmy,
usuwając lub ograniczając procesy gnicia,
rozkładu, destrukcji oraz zjawiska
chorobowe, natomiast wspiera
mikroflorę regeneratywną (po-

żyteczną) charakterystyczną dla
procesów odbudowy, regeneracji,
oczyszczania.

Najwyższą efektywność preparatu można uzyskać, stosując
go w systemie zintegrowanym,
poprzez wielokrotne i w różne
miejsca aplikowanie zgodnie
z zaleceniami. Mikroorganizmy
te są całkowicie bezpieczne dla
człowieka.
Preparat jest gotowy do użycia wystarczy go tylko rozcieńczyć
wodą niechlorowaną.

zmów w bionawożeniu ok. 20
lat.
Ostateczna wersja składu kompozycji mikroorganizmów opracowana w 1980 r. została nazwana
Efektywnymi Mikroorganizmami (EM). Dalsze doświadczenia
prowadzone przez ucznia profesora – Amerykanina Matthew
Wooda zaowocował y powstaniem produktu EM-Farming™.
W skład EM-Farming™ wchodzą:
bakterie fotosyntetyczne, bakterie kwasu mlekowego, drożdże,
grzyby fermentujące,
promieniowce.
EM-Farming™ zostaje poddany namnażaniu przez
wyspecjalizowane Regionalne Centra Promocji i Namnażania. Po namnożeniu
nosi nazwę EMa (Efektywne
Mikroorganizmy Aktywne)
i jest gotowym preparatem
do podania do określonego środowiska.

Prof. Teruo Higa z Uniwersytetu
Ryukyus w Japonii pracował nad
wykorzystaniem mikroorgani-

EMa są żółtobrunatną cieczą o pH 3 – 3,5, słodko-kwaśnym smaku, zapachu zakwasu chlebowego lub fermentującego soku owocowego. Preparat ten

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA CZERWIEC
Czerwiec powinien być przyjemny,
dosyć ciepły, okresami nawet gorący, zwłaszcza w drugiej połowie.
Opadów sporo. Niekiedy zjawiska
atmosferyczne będą gwałtowne. Początek deszczowy, zmienny i raczej
bardzo chłodny. W połowie miesiąca więcej ładnych dni, ale też burz.
Zmiennie dosyć ciepło, niekiedy
parno i burzowo do końca miesiąca
Na początku miesiąca w pierwszej
dekadzie może być dosyć chłodno,
zmiennie, wietrznie, nieprzyjemnie. Opady niekiedy częste, prawie
codzienne. Potem przybędzie

coraz więcej
dni pogodnych i wyraźnie też się
ociepli. Zdarzyć się mogą nawet bardzo ciepłe
i parne, gorące dni. Przejdą burze.
Najliczniejsze, najgwałtowniejsze
możliwe na przełomie drugiej
i trzeciej dekady. Wtedy mogą im
towarzyszyć wichury, grad. Zmiennie, dosyć ciepło, okresami parno
i burzowo do końca miesiąca.

wywołuje fermentację niskotemperaturową, wypierając gnicie.
Oznacza to, że przykry zapach,
substancje utleniające i inne szkodliwe substancje nie są wytwarzane
w środowisku zdominowanym
przez EM-Farming™.

Staropolskie kuracje

Najwyższy czas zwracać uwagę na
to, co jemy i w jakim środowisku
przebywamy.
W trosce o zdrowie nasze i przyszłych pokoleń, o przyszłość Ziemi
mamy pilny obowiązek powrócić
do poszanowania praw natury, zaczynając od przywracania glebie jej
pierwotnej siły rodnej i naturalnych
metod produkcji żywności.
Tyle tytułem wprowadzenia.
W następnym odcinku postaram się
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
warto stosować EM-Farming, oraz
opowiem o korzyściach wynikających z jego stosowania.
Wasz Mikrob

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Kwiaty pot pędzą
„Kwiaty świeże w mleku gotowane
wolny czynią żołądek (innymi słowy,
polepszają, najogólniej rzecz ujmując,
trawienie – dop. ZP). Ususzone, jak
herbata zażywane, z wszelkim bezpieczeństwem pot pędzą, przytłumiają
gorączkę i przywracają przyzwoitą
transpirancję. Zażywa się róży, febrach
flusowych itd.”. Tak pisał o czarnym
bzie przed dwustu laty sławny ksiądz
Krzysztof Kluk w swym dziele Dykcoynarz roślinny. Dodawał też, że
krzew łatwo się rozmnaża nie tylko
z nasienia ale i łamanych z oczkami
gałązek zasypanych ziemią. Poza tym
„użyteczny jest do mieszania na żywe
płoty, ile że smrodkiem swoim odraża
zwierzęta od objadania gałązek i liści”.
Kluk też dodawał: „kwiaty zaś i powidła są tak użytecznym lekarstwem,
że każdy dom powinien się w one
opatrywać”.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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Znów kasa
R

olnicy mogą korzystać ze zwrotu części
zryczałtowanych kosztów
poniesionych na założenie plantacji wieloletnich
roślin energetycznych.
O uruchomieniu nowego rodzaju
finansowego wsparcia „Pomoc do
plantacji trwałych” poinformowała
Agencja Rynku Rolnego.
O pomoc mogą się ubiegać rolnicy,
którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców
(CRP) prowadzonym przez ARR.
Wsparcie przeznaczone jest do
plantacji trwałych, na których rosną następujące rośliny: wierzby,
topole, miskant oraz ślazowiec
pensylwański.
Pracownicy agencji będą wyliczać
kwotę pomocy na podstawie zryczałtowanych kosztów założenia
1 hektara plantacji danego rodzaju
rośliny energetycznej. Niezbędne
do tego celu dane zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wynika z nich, że dla wierzby koszt
ten wynosi 8600 złotych, a wysokość pomocy do jednego hektara
założonej plantacji to połowa tej
kwoty, czyli 4300 zł. Kwoty dla

Lp. Rodzaj rośliny

Zryczałtowany
koszt
założenia
1 ha

1

Topola

8400 zł

2

Miskant

18 000 zł

3

Ślazowiec pensylwański

10 200 zł

Nie dla genetycznych
modyfikacji

pozostałych
roślin w tabeli.
Żeby otrzymać z wrot
części pieniędzy, rolnik
musi uprawiać
rośliny na
powierzchni
wynoszącej
przynajmniej
1 hektar. Ponadto, pomoc przyznawana jest, jeżeli plantacja:
– nie została założona na trwałych
użytkach zielonych,
– jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin
energetycznych za rok, w którym
plantacja została założona, lub za
rok następujący po roku założenia
plantacji,
– została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,
– położona jest w odległości 1,5 m
od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka
plantacja lub użytkowanej jako grunt
leśny albo 3 m od granicy sąsiedniej
działki gruntu użytkowanej w sposób inny niż określony powyżej,
– nie została założona na gruntach
objęt ych
obszaroWysokość pomocy
wą ochroną
do 1 ha założonej
p r z y r o d y,
plantacji
j e że l i p l a % zryczałny ochrony
towanych
zł
tych obszakosztów
rów jedno30%
2520 zł znacznie nie
dopuszcza40%
7200 zł ją w danym
miejscu zakładania
40% 4080 zł plantacji, lub

gruntach zmeliorowanych, w przypadku plantacji topoli i wierzby.
Rolnik może się ubiegać w danym
roku o przyznanie wsparcia do
założenia plantacji trwałych o powierzchni nieprzekraczającej 100
hektarów.
Z tej formy pomocy mogą również
korzystać rolnicy, którzy założyli
plantacje trwałe w ubiegłym roku, ale
nie wcześniej niż 1 września 2007 r.
Wnioski wraz z załącznikami należy
składać we właściwym, ze względu
na miejsce położenia plantacji, Oddziale Terenowym ARR.

Nieco inaczej kształtują się ceny
w obrocie hurtowym. Tu jest nieco taniej. Za kilogram krajowych
truskawek odbiorcy płacą od 5
zł do 7 zł – tak jest na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku
Hurtowym w Broniszach. Trzeba
jednak dodać, że jak przystało na
hurt, ceny dotyczą kupna dużych
partii towaru.

ności obowiązujących dotychczas
przepisów z prawem wspólnotowym. Jest to konieczne, aby
uniknąć pozwu przeciwko Polsce
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Według resortu rolnictwa, projekt
nowelizacji ma zapobiec deficytowi
pasz w Polsce, spowodowanemu
niemożnością zamiany pasz genetycznie modyfikowanych na inne
substytuty pochodzenia krajowego.
Jak dodają eksperci, niedobór pasz
skutkowałoby wzrostem kosztów
produkcji i spadkiem konkurencyjności polskich producentów
na rynku międzynarodowym. Pośrednim efektem utrzymania zakazu
byłby także wzrost cen produktów
pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, jak twierdzą pomysłodawcy

Szczegółowe warunki udzielania
dopłat, formularz wniosku oraz akty
prawne są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Agencja uruchomiła również Telefoniczny Punkt Informacyjny – nr telefonu (022) 661 72 72, gdzie udziela
informacji dotyczących możliwości
uzyskania pomocy przy zakładaniu
plantacji trwałych.
WA

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, zmiana ustawy
jest konsekwencją kwestionowania
przez Komisję Europejską zgod-

poprawki do ustawy, odroczenie
zakazu umożliwi rozwój produkcji
krajowych zamienników.
WA

Ta cholerna ropa

Truskawek nie zabraknie
że owoce nie są jeszcze
dobrze wybarwione, i fakt,
że są mniejsze od importowanych.
Krajowe truskawki pojawiły się na rynku już kilka
tygodni temu. Jednak były
to niewielkie ilości, z upraw
w tunelach. Ich nabywcami
byli jedynie klienci z grubszymi portfelami, bowiem
ceny były kilka razy wyższe od aktualnych.
Konkurencją dla polskich truskawek
są owoce importowane. Ich ceny
są jednak wyższe i wahają się od
8 do 12 złotych. Owszem, pachną
intensywnie, są wielkie i doskonale
wybarwione, mimo to handlowcy
dwoją się i troją, żeby cokolwiek
sprzedać. Kupujący wiedzą swoje –
importowanym truskawkom brakuje, jak twierdzą, „polskiego smaku”.
Biorą więc na zaopatrzenie sklepów
głównie te owoce, o które najczęściej pytają klienci, czyli polskie. Tak
więc oferta krajowych truskawek
natychmiast znajduje nabywców.
Kupującym nie przeszkadza nawet,

Termin wejścia w życie zakazu
wytwarzania, wprowadzania do
obrotu i stosowania w żywieniu
zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych zostanie przedłużony.
Podobnie rzecz się ma z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi
przeznaczonymi do użytku paszowego. Taką propozycję resortu
rolnictwa do nowego projektu
ustawy o paszach przyjęła Rada Ministrów. Zakaz będzie obowiązywać
od 1 stycznia 2012 r., a nie od 12
sierpnia 2008 r. Jednocześnie zaproponowano uchylenie z dniem
31 grudnia 2011 r. zezwoleń na
wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski produktów GMO
będących paszami genetycznie
zmodyfikowanymi lub organizmami genetycznie zmodyfikowanymi
przeznaczonymi na pasze.

Ważne jest, aby niezbędne dokumenty o przyznanie pomocy do
plantacji trwałych były złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia, w Biurze Powiatowym ARiMR,
wniosku o przyznanie płatności do
upraw roślin energetycznych.

Pachną coraz taniej

To już prawie w ysyp.
Na rynku masowo pojawiły się truskawki. Na
razie są to owoce spod
niskich osłon foliowych.
Na targowiskach Polski
centralnej za półkilogramowy pojemnik tych
rarytasów trzeba zapłacić już 3,5 złotego. Przy
zakupie większej ilości, co w tym wypadku
oznacza zakup przynajmniej dwukilogramowej
ł ub iank i, sprzedając y
udzielają „rabatu” w wysokości
2 złotych. Wprawdzie nie jest to
dużo, jednak kupujący odchodzą
zadowoleni.

30 maja–12 czerwca

Na początku maja na truskawkowym rynku, niestety, zdarzały się również „podróby”, czyli
owoce importowane przepakowywane przez niektórych sprzedających w tradycyjne, polskie łubianki.
To stary proceder, powtarzający się
od lat. Wiadomo, co polskie – to
lepsze, a i popyt większy. Ten rzekomo rodzimy produkt najczęściej
był sprzedawany w handlu przydrożnym. Wielu nawet wytrawnych
smakoszy deserowych truskawek
dało się nabrać na rzekomo krajowy
owoc – dopóki nie spróbowali.
dar

W

łaściciele samochodów i sprzętu rolniczego mają powody do
obaw. Muszą się przygotować na coraz bardziej nieprzyjemne i bolesne dla
portfeli wizyty na stacjach
benzynowych. W grę nie
wchodzą już kosmetyczne
podwyżki cen oleju czy
benzyny, ale ostre uderzenie po kieszeni.
Wszystko wskazuje na to, że nadszedł już najwyższy czas na robienie zapasów paliwa. Prawdopodobnie trzeba będzie wyciągnąć
z zakamarków garaży, magazynów
i piwnic wysłużone kanistry, które
zapewne ostatni raz były w użyciu
za komuny. Jedno jest pewne – paliwa nie zabraknie, ale będzie drogie i to przez najbliższych kilka lat.
Takiego zdania są eksperci rynku
paliwowego.
Docierają do nas sygnały, że magiczna krajowa bariera cenowa
w wysokości 5 złotych za litr benzyny bezołowiowej i oleju napędowego została już przekroczona
w niektórych rejonach Polski.

Zdaniem analityków giełdowych,
tendencja zwyżkowa cen ropy
naftowej na światowych rynkach
ma się utrzymać przynajmniej do
2015 roku, bowiem baryłka ropy
kupowana teraz na giełdach z dostawą za 8 lat przekroczyła w ubiegłym tygodniu 140 dolarów. Cena
paliwa w ramach bieżących dostaw przekracza już 135 USD.
Brytyjskie media poinformowały,
że doradcy finansowi największych światowych banków doradzają swoim klientom, do których
należą światowi giganci biznesu,
aby nie bali się kupować paliwa
nawet z dużym wyprzedzeniem
czyli z dostawą za kilka lat. Jako
powód podają możliwość wystąpienia w przyszłości niedoboru
ropy, co z kolei może spowodować niebotyczny skok cen tego
surowca nawet do 200 dolarów
za baryłkę.
Tak jest w wielkim świecie, od
którego uzależniona jest, niestety,
nasza gospodarka.
dar

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Narzeczona bez ogona
Na pewno już nigdy nie pozwolę, by
wizyty Pawełka i Roberta w naszym
domu zbiegły się w czasie. Jeszcze
jeden taki stres mógłby mnie zabić.
A zaczęło się niewinnie.
Paweł, siostrzeniec mojego świętej
pamięci męża, przyjechał do nas
na weekend, a Robert, młodszy
brat zięcia, zajrzał tylko na obiad,
bo potem był umówiony ze swoją
narzeczoną. Dziewczyna miała po
niego zajechać i razem zamierzali
udać się do jej rodziców.
Z powodu najazdu gości Zosia postanowiła oprócz zupy i przywiezionej przez Roberta sałatki podać
dodatkowo omlet, a Piotrek pobiegł
do sklepu po lody.
– Zrób pieczony, jest smaczniejszy
niż omlet usmażony na patelni –
poradziłam córce.
– Mamy bekon? – zatroszczyła się
Zosia.
A trzeba może było wziąć chłopaków głodem, bo już przy zupie
zaczęli niemądrą dyskusję o swoich
pannach.
– Ania jest taką świetną dentystką…
– rozmarzył się Paweł.
– A Katarzyna jest ciągle chwalona
przez naczelną – odpalił Robert.
– Przez naczelną? To jakaś lizuska!
Moją Anię chwalą pacjenci…
– Akurat! Jak im wyrywa pewnie nie
te zęby, co trzeba…
– Nie wyrywa! To znaczy wyrywa
te właściwe! – zaczął się plątać
Pawełek.
– A Kasię wszyscy lubią i bez wyrywania – powiedział jadowicie
Robert.
– Ale o co wy się kłócicie, to nie ma
sensu – uspokajałam ich.
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PO GODZINACH

30 maja–12 czerwca

– Poza tym, co z Ani za narzeczona,
jak nie dałeś jej pierścionka!
– Dałem – oburzył się Paweł.
– Narzeczona bez ogona! – orzekł
Robert.
– Narzeczona bez ogona…! – zapiał z zachwytu Franek.
– Uspokójcie się – powiedziała Zosia, ale chyba jej nawet nie
usłyszeli.
– I tak moja narzeczona jest ładniejsza – pocieszył się natychmiast
Paweł.
– Właśnie że moja jest ładniejsza –
usłyszał w odpowiedzi.
– A moja ma większe IQ!
– A moja ma większe c… – zaczął
Robert, ale na szczęście, spiorunowany wzrokiem starszego brata,
urwał i dokończył po chwili jakoś
bez przekonania:
– …oczy.
Zosia, wściekła, spojrzała na męża,
zupełnie jakby to on powiedział coś
niestosownego, Piotrek odpowiedział jej podobnym spojrzeniem,
Kasia była czerwona, a Franek
dopytywał się, co to jest ajkju. Tylko Robert i Paweł, jakby nigdy nic,
dojadali zupę. A potem zgodnie
udali się do kuchni, żeby wymyć
naczynia. Także te po spalonym
omlecie, o którym w ferworze kłótni
wszyscy zapomnieli.
Policzyłam dla uspokojenia do
dziesięciu. I wtedy właśnie postanowiłam, że już nigdy nie pozwolę, by
wizyty Pawełka i Roberta w naszym
domu zbiegły się w czasie. Niech
przyjeżdżają, nawet z tymi swoimi
pannami, ale nie jeden i drugi!
Stwierdziwszy, że jest wystarczająco ciepło, uznałam, że lody i kawę
można podać w ogrodzie. Zaczę-

Kino NIWA
ZAPRASZA
30 maja–1 czerwca, godz. 17.00

Film o pszczołach
Bee Movie (USA, 2007); Animowany/Komedia; czas 89 min.; Reżyseria: Steve Hickner,
Simon J. Smith; Scenariusz: Jerry Seinfeld, Spike Feresten, Barry Marder, Andy Robin;
Obsada: Jerry Seinfeld – Barry B. Benson (głos), Maciej Stuhr – Barry (polska wersja
językowa), Renée Zellweger – Vanessa (głos), Joanna Trzepiecińska – Vanessa (polska
wersja językowa), Matthew Broderick – Adam Flayman (głos), Kathy Bates – Janet
Benson (głos), Rip Torn – Lou Lo Duca (głos), John Goodman – Layton T. Montgomery
(głos), Chris Rock – Mooseblood (głos).

Pszczółka o imieniu Barry po skończeniu szkoły marzy o założeniu
własnej firmy produkującej miód. Podczas jednej z niebezpiecznych
wypraw z ula jego życie zostaje uratowane przez kwiaciarkę z Nowego
Jorku – Vanessę.
6–8 czerwca, godz. 18.00

Sen Kasandry
Cassandra’s Dream (2007); Kryminał/Dramat/Thriller; czas 108 min.; Reżyseria: Woody
Allen; Scenariusz: Woody Allen; Obsada: Ewan McGregor – Ian, Colin Farrell – Terry,
Sally Hawkins – Kate, John Benfield – Ojciec, Clare Higgins – Matka.

Film o dwóch braciach, pokusach i pożądaniu, również dużych pieniędzy.
Sprawy zaczną się naprawdę komplikować, kiedy zostanie popełnione
morderstwo, a jego konsekwencje będą kompletnie zaskakujące.

ŻYCIE OD KUCHNI

łam więc szykować tam stół. Po
pewnym czasie przy furtce stanęła
młodziutka blondynka o niewinnej
buzi dziecka. Ponieważ to Robert
zapowiadał, że przyjedzie po niego
narzeczona, uznałam, że to ta jego
Katarzyna.
– Dzień dobry, ja do Roberta, nie
ma go? – spytała.
– Nie – odpowiedziałam, podchodząc do furtki z uroczym uśmiechem znamionującym wrodzoną
słodycz. – Narzeczona po niego
przyjechała i gdzieś poszli.
A co tam, niech się potem tłumaczy.
Babcia Jadzia

Omlet z bekonem
5 jajek, 1 cebula, kilka plasterków
bekonu, 3 plasterki żółtego sera,
2 łyżki masła, kilka łyżek mąki,
ewentualnie trochę mleka, sól,
pieprz

HOROSKOP
Baran 21.03.–20.04.
Czeka Cię teraz trochę więcej obowiązków i im szybciej uwiniesz się
z tym, co konieczne, tym więcej możesz mieć wolnego czasu. Warto
się sprężyć i cieszyć się relaksowym końcem tygodnia.

Byk 21.04.–21.05.
W pracy niektóre sprawy nie powinny już dłużej czekać. Nie staraj
się wszystkich zadowolić, bo i tak Ci się to nie uda. Tylko wpadniesz
w zły humor. Poświęć lepiej swój czas i energię życiu rodzinnemu.

Bliźnięta 22.05.–22.06.
W życiu zawodowym zacznij szybko działać, bo inaczej będziesz
mógł mieć pretensje wyłącznie do siebie, jeżeli sprawy nie ułożą się
po Twojej myśli. Na razie wszystko jest jeszcze proste i możliwe do
zrobienia.

Rak 23.06.–22.07.
Najważniejsze to nie martw się na zapas i nie działaj pochopnie.
Chociaż niektóre sprawy zapowiadają się dość nieciekawie, to
tylko złudzenie i nie musisz się niczego obawiać. Samotne Raki,
dajcie szanse komuś, kto czeka na Wasz przychylny gest.

Lew 23.07.–22.08.
Otrzymasz kilka interesujących zaproszeń na spotkania biznesowe,
nie rezygnuj z żadnego, bo przegapisz okazję do zrobienia świetnego
interesu. Czeka Cię także sporo prywatnych przyjemności.

Panna 23.08.–22.09.
Możesz być teraz zadowolony z siebie. Wszystko układa się tak jak
zaplanowałeś. Jeśli niczego dotąd nie zaniedbałeś, możesz liczyć na
znaczący przypływ gotówki. W życiu rodzinnym czekają Cię spokojne
dni w miłej atmosferze.

Waga 23.09.–22.10.
Bekon pokroić w kostkę, cebulę
posiekać i całość usmażyć w łyżce masła. Pozostałą jego część
po roztopieniu wlać do naczynia
żaroodpornego. Żółtka utrzeć
z solą, pieprzem i mąką (i ewentualnie mlekiem). Z białek ubić
pianę, dodać do żółtek i delikatnie
wymieszać. Do masy przełożyć
usmażony bekon z cebulą. Masę
wlać do naczynia żaroodpornego
i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze ok. 180
stopni. Gdy omlet jest już wyrośnięty, ale jeszcze nie całkiem
rumiany, przykryć go plasterkami
sera. Potrawa jest gotowa, gdy ser
się stopi, a omlet zrumieni. Podawać natychmiast po wyjęciu z piekarnika, z sałatą i pomidorami.

Nadchodzi koniec zmartwień. Najbliższe dni przyniosą rozwiązanie
kilku spraw, które nie dawały Ci spokoju od dłuższego czasu.
Będziesz mógł odpocząć i wybrać z najbliższymi na wycieczkę
w Dzień Dziecka.

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian.
Nie angażuj się w sprawy, które nie zależą od Ciebie. Skup uwagę
na rodzinie i przyjaciołach, może ktoś będzie potrzebować Twojej
pomocy.

Strzelec 22.11.–21.12.
W pracy nie unikniesz odpowiedzialności. Będziesz musiał
podejmować szybko ważne decyzje, które w przyszłości zaważą na
Twojej karierze zawodowej. W miłości kieruj się intuicją i sercem.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Nie bój się ryzyka. Masz dobrą okazję, żeby wykazać się swoimi
umiejętnościami zawodowymi. Pora zrobić kolejny krok i zawalczyć
o swoje. Nie będzie to łatwe, ale nie poddawaj się. Przyszłość
zawodowa i osobista maluje się w pogodnych barwach.

Wodnik 21.01.–18.02.
W życiu zawodowym trochę kłopotów, bo zawsze znajdzie się
ktoś, kto zechce popsuć Ci plany, ale trzymaj fason i nie okazuj
swojego zdenerwowania. Jeszcze wszystko się wyjaśni i ułoży po
Twojej myśli.

Ryby 19.02.– 20.03.
Możesz zacząć się cieszyć, bo otrzymasz pewną wiadomość, której się
już nie spodziewałeś. Czasami cierpliwość bywa sowicie wynagradzana..
Samotne Ryby czeka niespodzianka. Ktoś z Waszego otoczenia okaże
się bardzo interesującą osobą, z którą połączy Was, być może głębsze
uczucie.

Z przymrużeniem oka
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30 maja–12 czerwca

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

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990
roku.  Tel. 0 502 035 852.

tel. 0 601 50 40 20

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!

Konkurs plastyczny na LOGO

Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji rozstrzygnięty

Sunia – tę przemiłą , niedużą 10-miesięczną sunię znaleźli pracownicy
budowy obwiązaną drutem kolczastym. W niektórych miejscach drut
wrósł jej w skórę. W najgorszym stanie
była przednia łapa. Mała musiała
przejść leczenie łapki, w którą wdało
się już zakażenie. Na szczęście udało się ją uratować. Po ranach nie
ma już nawet prawie śladu. Piesek
jest zdrowy. Obecnie sunia mieszka
w domu tymczasowym, ale nie może
tam długo zostać. Jest bardzo przyjazna, kocha dzieci. Jest
zaszczepiona. Została wysterylizowana. Pomóżcie uratować
ją przed schroniskiem i uwierzyć, że nie wszyscy ludzie są
podli. Potrzebny jej życzliwy pan, bezpieczny kącik i pełna
miseczka. To niewiele, a uratuje jej życie.
tel.0 601 92 56 96
Rabi – to bardzo
zgrabny, smukły
młody pies (około
1 roku) w urocze
czarno-białe łaty.
Jest bardzo sympatyczny i mądry.
Ma piękny głos!
Jego smutne oczy
rozjaśni uśmiech,
gdy tylko ktoś go
przygarnie i ofiaruje bezpieczny,
przyjazny dom.
Rabi będzie doskonałym wiernym towarzyszem
i czujnym stróżem
dobytku swego
pana. Przyjedźcie po niego do Chrcynna!!!

I MIEJSCE

W środę, 21 maja br. odbyło
się podsumowanie konkursu
którego, przedmiotem było
opracowanie elementów identyfikacji wizualnej związanych
z szeroko rozumianą pomocą,
wspieraniem i rozwojem edukacji, będących podstawą do
opracowania logo fundacji.

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

1.

I miejsce zajęła praca wykonana
przez uczniów klasy III A Gim- II MIEJSCE
nazjum w Cieksynie.
Nagrodą jest jednodniowy pobyt w Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie.

Cena
netto zł

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

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

II miejsce zajęła praca wykonana przez uczniów klasy I B
Gimnazjum w Cieksynie.
Nagrodą są bilety wstępu do
KINA NI WA w Nasielsku na
dowolny film.
III miejsce zajęła praca wykonana przez uczniów klasy VI
A Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Nagrodą jest rajd rowerowy.

2.
3.
4.
5.

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

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

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

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

Szukam mieszkania do
wynajęcia. Tel. 0 510 545
127.

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
Rodzaj ogłoszenia

Lwów, Wilno w akwareli
– wyprzedaż prywatnej
pięknej kolekcji oprawionych obrazów przedstawiających perły architektury kresowej. Tel. 0 502
035 852.

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

Cennik

lp.

Sprzedam Forda Escorta.
Tel. 0 602 291 523

Zatrudnię kobiety, mężczyzn i wózkowych na terenie Nasielska. Możliwy
dowóz do pracy. Tel. (0 22)
810 02 18.

tel. 0 660 277 648

Z p ośród nadesłanych prac
w ybraliśmy trzy według nas
najlepsze.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Kupię ziemię w Nasielsku
lub okolicach. Tel. 0 600
821 846.
Sprzedam kamienie budowlane. Tel. 0 604 395
092.
Sprzedam żwir, piasek,
czarnoziem. Tel. 0 501 966
791.
Zatrudnię w gospodarstwie rolnym. Tel. 0 606
260 744.
Sprzedam kozy mleczne
po wykoceniu. Tel. 0 604
409 938.
Sprzedam tanio trawę,
10 ha, koło Nasielska.
Tel. 0 664 423 065.

30 maja–12 czerwca

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam przyczepkę samochodową – zarejestrowana i „OC”. Tel. (0 23) 69
12 678.
Rencista szuka pracy, średnie – liceum księgarskie,
studium – elektromechanika AGD. Tel. 0 669 352
987.
Poszukuję odpowiedzialnej opiekunki do rocznego dziecka – od zaraz.
Nasielsk. Tel. 0 669 444
767.
Sp r z e da m dział kę bu dowlaną 1000 m 2 przy
ul. Sosnowej w Nasielsku.
Tel. 0 502 183 033.
Sprzedam jałówkę wysokocielną i przyczepę 7,5 t
sztywną. Tel. 0 663 444
181.
Wylewki mixokretem.
Tel. 0 783 013 120.
Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 przy ul. POW.
Tel. 0 509 046 094.
Kupię trociny z dowozem.
Tel. 0 502 035 852
Wyprzedaż kolekcji, rysunków Wiktora Zina oraz
akwarel Nikifora. Tel. 0 502
035 852.
Sprzedam Opla Astrę Sedan, 1998 r., 121 000 przebieg, 1.4, bordowy. Nowe
amortyzatory gazowe,
tarcze hamulcowe, rozrząd. Dobrze utrzymany
i zadbany. Tel. 607 33 33 15
Sprzedam mieszkanie
w N a s i e l s k u , 4 2 m 2.
Tel. 0 888 177 661
Sprzedam obrazy olejne,
tanio. Tel. 0 502 035 852

REKLAMA
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Grand Prix Nasielska
w tenisie stołowym
W kwietniu i maju br. w hali sportowej
w Nasielsku odbyły się dwa turnieje z cyklu
Grand Prix Nasielska w tenisie stołowym.
Do końca roku planowane są jeszcze cztery
turnieje, a w grudniu odbędzie się turniej
finałowy, w którym wystartuje po ośmiu
najlepszych zawodników w każdej kategorii
po sześciu turniejach.

SPORT

3. Kozaczuk Adrian – Gimnazjum Cieksyn
4. Żyła Adrian – SP Nasielsk
Do lat 16 dziewczęta:
1. Gruda Natalia – Gimnazjum Cieksyn
2. Niezgoda Anita – Gimnazjum Cieksyn
3. Ołtarzewska Agnieszka – Gim. Cieksyn

Pierwsze dwa turnieju odbyły się z podziałem wiekowym: do lat 10, w którym
chłopcy i dziewczynki grali razem, do lat
16 – chłopcy, do lat 16 – dziewczynki,
oraz kategoria męska powyżej 16 lat bez
ograniczeń wiekowych.

Powyżej 16 lat
1. Kamiński Michał – Wrona
2. Ziemiński Arkadiusz – Cieksyn
3. Szadkowski Sławomir – Nasielsk
4. Grycz Marek – Nasielsk

Najmłodsi zawodnicy mieli niespełna po 9
lat, a najstarszy zawodnik 68 lat.

Wyniki II turnieju:

Pojedynki były bardzo zacięte i wyrównane, nie brakowało łez u najmłodszych oraz
radości z odniesionych zwycięstw.
W pierwszych dwóch turniejach starowali
zawodnicy przeważnie z naszej gminy, ale
już w następnych zapowiedzieli swój udział
zawodnicy z Nowego Dworu, Płońska,
Sońska, Niestępowa i Serocka.

W pierwszym turnieju najlepsze miejsca zajęli:
Do lat 10
1. Zalewski Szymon – SP Nasielsk
2. Żmijewski Krzysztof – SP Budy Siennickie
3. Kupis Kacper – SP Nasielsk
4. Wierzchoń Bartłomiej – SP Pieścirogi
Do lat 16 chłopcy:
1. Białorudzki Kamil– SP Cieksyn
2. Daszczyński Mateusz – Gim. Nasielsk

Do lat 10
1. Koźniewski Cezary – SP Dębinki
2. Grycz Ola – SP Nasielsk
3. Filipowicz Andrzej – SP Nasielsk
4. Żmijewski Krzysztof – SP Budy Siennickie
Do lat 16 –chłopcy
1. Białorudzki Kamil – SP Cieksyn
2. Kozaczuk Adrian – Gimnazjum Cieksyn
3. Daszczyński Mateusz – Gimnazjum
Nasielsk
4. Jasiński Adam – Gimnazjum Nasielsk
Do lat 16 – dziewczeta:
1. Niezgoda Anita Gimnazjum Cieksyn
2. Walczak Karolina Gimnazjum Nasielsk
Powyżej 16 lat:
1. Niedzielski Mateusz – Nasielsk
2. Szadkowski Sławomir – Nasielsk
3. Kamiński Michał – Wrona
4. Ziemński Arkariusz – Cieksyn
Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy,
a zwycięzcy w każdej kategorii pamiątkowe
statuetki tenisisty.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dziewiątego”
16.05.2008 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
77 pkt (61,11%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
77 pkt (61,11%)
3. Maciej Osiński – Janusz Wydra
64 pkt (50,79%)
4. Janusz Czyżewski – W. Gnatkowski
60 pkt (47,61%)
5. Józef Dobrowolski – K. Michnowski
60 pkt (47,61%)
6. Kazimierz Kowalski – K. Morawiecki
60 pkt (47,61%)
7. Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek
55 pkt (43,65%)
8. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś
51 pkt (40,48%)
Czołówka klasyfikacji po dziewięciu
turniejach:
1–2. Piotr Kowalski
65 pkt
Grzegorz Nowiński
65 pkt
3–4. Maciej Osiński
52 pkt
Janusz Wydra
52 pkt
5–6. Kazimierz Kowalski
50 pkt
Stanisław Sotowicz
50 pkt
7. Paweł Wróblewski
48 pkt
8. Grzegorz Kosewski
41,5 pkt
9. Krzysztof Morawiecki
40 pkt
10. Jacek Jeżółkowski
37 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek
30.05.2008 r. na godz. 18.30. do hali
sportowej.

PK

Następny turniej odbędzie się w niedzielę
15 czerwca, początek o godz. 10 00. Organizatorzy Grand Prix zapraszają wszystkich
chętnych.
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SPORT
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TURNIEJ SZACHOWY

Z OKAZJI 100 ROCZNICY OGŁOSZENIA BISKUPEM
BŁ. ABPA ANTONIEGO JULIANA NOWOWIESJKIEGO

7–8.06.2008
ZS nr 3 w Cieksynie, ul. Piłsudskiego
Termin, system i warunki uczestnictwa:
Turniej A – 7 i 8.06.2008 r.
Grają zawodnicy z kat. IV i wyższą, system szwajcarski, 7 rund,
tempo (cztery w sobotę i trzy w niedzielę) 1 godz. na zawodnika.
Wpisowe: seniorzy 30 zł, juniorzy 15 zł.

Turniej B – 7.06.2008 r.
Grają zawodnicy do IV kat., 7 rund, 30 min. na zawodnika.
Wpisowe: seniorzy 15 zł, juniorzy 10 zł.

Turniej C – 7.06.2008 r.
Dla księży, 7 rund, 20 min. na zawodnika.
Wpisowe: 15 zł.
Początek turnieju o godz. 09.30.

Ocena wyników:
Kolejność zawodników ustala się na podstawie zdobytych
punktów. Przy równej ilości o zajętym miejscu decyduje:
a) średni buchholz, b) pełny buchholz, c) liczba zwycięstw, d) progres.
Nagrody:
Turniej A – puchar dla zwycięzcy, dla najlepszych sześciu zawodników dyplomy i nagrody pieniężne, za pierwsze miejsce – 600 zł.
Turniej B i C – nagrody rzeczowe dla sześciu najlepszych i dyplomy.
Zgłoszenia do 3.06.2008 r.
(imię, nazwisko, data urodzenia, kategoria, ranking i klub):
Tomasz Zbrzezny (sędzia główny), tel. (0 24) 263 48 09,
ks. Józef Szczeciński, tel. (0 23) 693 50 08, 0 603 965 348.

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Przy sali gier będzie bufet. Noclegi: (0 22) 785 54 44, (0 22) 785 51 14.
Organizatorzy:
PLUKS św. Doroty w Cieksynie
Urząd Miasta i Gminy w Nasielsku
Parafia św. Rocha w Cieksynie

