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Wypadki na przejazdach kolejowych budzą wiele emocji. Są
szczególnie niebezpieczne z uwagi
na długą drogę hamowania i masę
pociągu. Auto osobowe w przypadku zderzenia z pociągiem nie
ma żadnych szans.

Piętą achillesową są znaki drogowe i ich usytuowanie. Owszem,
znaki są, ale prawie ich nie widać. Sprawdziliśmy to przy bodaj
najruchliwszej w okolicy drodze
z Pomiechówka do Nasielska.
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E

Jak podkreślają nowodworscy
policjanci, wielu wypadków można by było uniknąć, gdyby górę
wzięła rozwaga i wyobraźnia. Tym
samym apelują o przestrzeganie
przepisów.

motorowerzysta poniósł śmierć na
miejscu. Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny tego tragicznego
wypadku.
Pociąg to masa rzędu kilkuset ton,
a jego droga hamowania nawet
przy niewielkich prędkościach jest
kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego samochodu. Wypadki na
torach zdarzają się głównie przez

Znaki tajniaki
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i żyj!
Przejazd kolejowy w Kosewie należy chyba do najbardziej niebezpiecznych w naszej gminie. Co jakiś
czas dochodzi na nim do tragicznego wypadku.

Wszystko zaczęło
się po 18:00 w Kosewie. Wtedy
to 26-latek jechał motorowerem
marki ZNEN. Mężczyzna, dojeżdżając do niestrzeżonego przejazdu
kolejowego, najprawdopodobniej
nie zachował należytej ostrożności
i wjechał wprost pod nadjeżdżający
pociąg osobowy relacji Warszawa–Olsztyn. W wyniku zderzenia

str. 9
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fot. M. Stamirowski

Do tragicznego
w skutkach wypadku
doszło 4 czerwca po
godzinie 18:00 na
przejeździe kolejowym w Kosewie. Jadący motorowerem
26-letni mieszkaniec
gminy Nasielsk wjechał na niestrzeżony
przejazd kolejowy
i zderzył się z pociągiem. Mężczyzna
poniósł śmierć na
miejscu. Policjanci badają wszystkie
okoliczności tego
tragicznego zdarzenia i apelują o rozwagę oraz przestrzeganie przepisów.

Zatrzymaj się

M

A

niezachowanie należytej ostrożności przez pieszych czy kierujących
pojazdami. Wielu zdarzeń można
byłoby uniknąć, gdyby górę wzięła
rozwaga i wyobraźnia. Dlatego też
nowodworscy policjanci zwracają
się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy przejeżdżamy przez tory kolejowe.
Ij
KPP Nowy Dwór Maz.

Zabytkowe

Liście krzewów i drzew rosnących na poboczach i w rowach
zasłaniają najważniejsze dla kierowcy informacje i ostrzeżenia
o niebezpiecznych zakrętach
i skrzyżowaniach oraz inne informacje. Wiedza, że zbliża się on
do zakrętu lub do skrzyżowania,
jest dostępna, niestety, tylko dla
grzybiarzy i zbieraczy puszek
w przydrożnych rowach! Kierowcy pytani o komentarz mówią
krótko – skandal!

cudeńka

Pojazdy z dawnych lat są obiektem
zainteresowań kolekcjonerów na
całym świecie. Liczba mieszkańców przybyłych na nasielski Rynek
w dzień rajdu wskazuje, że pojazdy te
budzą wiele emocji nie tylko wśród
znawców. Właściciele oldtimerów
chwalili się nimi przed publicznością, zapraszali do obejrzenia wnętrz
pojazdów, no i oczywiście tego, co
mają „pod maską”.

Czytaj na str. 3

Przestrzeganie przepisów jest ważne, ale co z zabezpieczeniem przejazdów niestrzeżonych przez kolej ?
Przejazd w Kosewie jest oznaczony
wyłącznie znakami drogowymi,
4 czerwca br. zwróciliśmy się do
Urzędu Transportu Kolejowego
z prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość ustawienia w tym
miejscu rogatek bądź sygnalizatorów świetlnych czy dźwiękowych
w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom naszej
gminy. Codziennie przez ten słabo
oznakowany przejazd przejeżdża
autobus wiozący dzieci i młodzież
szkolną. Niestety, do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Maz. od 2006 r.
uczestniczy w akcji „Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie”. Prawdopodobnie w tym roku
w okresie wakacji ruszy kolejna
edycja kampanii na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na przejazdach
kolejowych. Wszystko po to, aby
uświadomić zarówno pieszym, jak
poruszającym się samochodami,
motocyklami czy rowerami, jak
ważne jest zachowanie szczególnej
ostrożności przy zbliżaniu się do
przejazdu kolejowego.
Jak poinformowali nas zbulwersowani mieszkańcy naszej gminy,
dwa dni po wypadku, w którym
zginął 26-letni Mirek, przy przejeździe kolejowym została skoszona
trawa. Trawa ograniczała widoczność zbliżającym się do przejazdu.
Dlaczego została skoszona dopiero
po tragedii?
KaZ.
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Już otwarty

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

D

ługo czekali na jego
otwarcie i w końcu
się doczekali. Mieszkańcy Pieścirogów mają
nowoczesny plac sportowo-rekreacyjny.
Inwestycja powstała w ramach
projektu „Aktywizacja wypoczynku i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stare Pieścirogi Gmina
Nasielsk” współfinansowanego
z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie
działania 2.3. „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Plac zajmuje
powierzchnię 0,7 hektara.
Boiska sportowe i plac zabaw są
miejscem, gdzie można na świeżym powietrzu spędzić wolny
czas. Wcześniej w Pieścirogach
nie było takich miejsc. Młodzież

fot. M. Stamirowski

większość czasu spędzała przed telewizorem bądź komputerem lub po prostu na
ulicach. I właśnie na
ulicach lokalni miłoś n i c y d wó c h kó ł ek
ćwicz yli swoje trik i
i z niecierpliwością
czekali na ot warcie
skateparku. Błąkali się
także po parkingach,
szukając lepszego kawałka asfaltu. Dziś mają
do dyspozycji: bank
z poręczą, który służy
do wykonywania różnych ewolucji, szczególnie na deskorolce,
fanbox, czyli serce każdego skateparku, oraz rurkę służącą do
slajdowania i grindowania.
Kto wie, być może plac sportowo-rekreacyjny w Pieścirogach
stanie miejscem imprez kulturalnych, konkursów i meczów.
KaZ.

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02

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

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

Tadeusz Nalewajk, zastępca Burmistrza Nasielska
p o i n f o r m o wa ł o p i n i ę
publiczną, że nabór na
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku został
unieważniony.
Powodem takiej
decyzji jest fakt,
że – jak napisano
w komunikacie
– „żaden z kandydatów nie posiada wskazanego w ogłoszeniu
o naborze preferowanego wykształcenia oraz
nie przedstawił
dostatecznej koncepcji zarządzania
funkcjonowaniem służby zdrowia
w Gminie Nasielsk”.

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

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43

SP ZOZ
bez nowego dyrektora

Podatek akcyzowy wypłacony
U

rząd Miejski w Nasielsku zakończył wypłatę
I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego.
W marcu br. wpłynęło do Urzędu
Miejskiego 371 wniosków producentów rolnych o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie
zakupionego oleju napędowego.
W ostatniej dekadzie maja, po
uzyskaniu dotacji od Wojewody
Mazowieckiego, na konta wnioskodawców przekazano należne kwoty.
Do końca maja br. wszystkie środki
zostały wypłacone.
W I transzy producentom rolnym
wypłacono łącznie 181 724,73 zł.
Przypominam, że kolejny nabór
wniosków o zwrot podatku akcyzowego nastąpi we wrześniu br.

fot. D. Panasiuk

Do składanych
wniosków należy
dołączyć faktury
dokumentujące zakup oleju
n a p ę d o we g o
w okresie od
1 marca do 31
sierpnia br.

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na dyrektora SP
ZOZ została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.
dar

Sołtys pilnie
poszukiwany
W piątek, 20 czerwca tego roku,
o godz. 19.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach odbędzie się zebranie wiejskie
Sołectwa Nowe Pieścirogi. Celem
zebrania będzie wybór Sołtysa
Sołectwa Nowe Pieścirogi. Dotychczasowy sołtys złożył w ubiegłym
miesiącu rezygnację.

L. Turek
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AGENCJA OCHRONY MIENIA
ZATRUDNI

PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ DO 45 LAT.
PRACA W OBIEKCJE HANDLOWYM
NA TERENIE NASIELSKA.

TEL:600236324
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Do jak najliczniejszego uczestnictwa
w zebraniu zachęca mieszkańców
Sołectwa Nowe Pieścirogi zastępca Burmistrza Nasielska Tadeusz
Nalewajk.
To, jaki będzie „nasz człowiek na
urzędzie”, zależy tylko i wyłącznie
od samych mieszkańców.
dar

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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Znaki tajniaki
T

utejsi kierowcy znają
ter en i jakoś sob i e
radzą. Najgorzej mają
przyjezdni. Na tych czeka wiele nieprzyjemnych
niespodzianek na nasielskich drogach. Stan
większości z nich jest
dobry. Jednak, nawet
tam, gdzie gładka jak
szkło nawierzchnia powinna zapewnić komfort
j a z d y, k i e r ow c a mu s i
być wyjątkowo czujny.
Okazuje się bowiem, że
doskonała znajomość
przepisów o ruchu drogowym i bezwzględne
stosowanie się do nich
nie wystarczą.

Żeby bez szwanku przejechać przez
nasielską gminę, potrzebna jest jeszcze odrobina szczęścia.
Piętą achillesową są znaki drogowe
i ich usytuowanie. Owszem, znaki są,
ale prawie ich nie widać. Sprawdziliśmy to przy bodaj najruchliwszej
w okolicy drodze z Pomiechówka do Nasielska. Liście krzewów
i drzew rosnących na poboczach
i w rowach zasłaniają najważniejsze
dla kierowcy informacje i ostrzeżenia o niebezpiecznych zakrętach i skrzyżowaniach oraz inne
informacje. Wiedza, że zbliża się
on do zakrętu lub do skrzyżowania, jest dostępna, niestety, tylko
dla grzybiarzy i zbieraczy puszek
w przydrożnych rowach! Kierowcy pytani o komentarz mówią
krótko – skandal!

fot. D. Panasiuk

A ten znak „ostrzega” o niebezpiecznym zakręcie w prawo

– Od nas,
kierujących, wymaga się
wszystkiego, jak coś
jest nie tak,
za każd ą
duperelę karzą
nas mandatami . A
o d p o wi e dzi a l n i za
stan dróg to

co, święte krowy?! – mówi
Jan P., mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego. Trudno się z nim nie
zgodzić. Okoliczne drogi
są kręte, to przysparza
kierowcom dodatkowych
atrakcji. Jednak gdyby
z tego powodu doszło do
wypadku, to odpowiedzialność za to ponoszą
sami kierowcy, którzy nie
dostosowali prędkości do
warunków drogowych. Kolejnym
problemem są olbrzymie drzewa wystające z ziemi tuż przy
jezdniach. One też są powodem
wielu tragedii drogowych. Śmierć
zostawia ślady na drzewach – jest
to kawał odartego z kory pnia.
Przy wielu takich miejscach płoną
lampki i stoją krzyże.
Niebezpieczeństwo też czyha
przy lasach. Trzeba przyznać, że
okolica jest bogata w zwierzynę.
Niestety, widać to dobrze też na
drogach. Kierowcy, z którymi
rozmawialiśmy, prz yznają, że
codziennie mają do czynienia
z łosiami i dzikami, które wbiegają wprost pod nadjeżdżające
samochody. Tylko mała prędkość
może w tym wypadku zapobiec
tragedii.
dar

Osiedle jak z obrazka
fot. M. Stamirowski

J

eszcze do
niedawna
przy ulicy Płońskiej w Nasielsku stały dwie
przerażające
ruiny będące
niechlubną
wizytówką naszego miasta.
Dziś, jak za
dotknięciem
magicznej
różdżki, możemy podziwiać
w tym miejscu
wspaniałe bloki.
Wiele osób nie wierzyło w powodzenie tej budowy. A dziś w Nasiel-
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Zabytkowe cudeńka
P

iękne panie, przystojni
panowie, błyszczące
lakierem i chromami zabytkowe samochody…
Właśnie tak w sobotę
7 czerwca br. wyglądał
plac przy Skwerze Jana
Pawła II w Nasielsku.
A wszystko za sprawą VIII
Nowodworskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, na
którego trasie znalazło się
również nasze miasto.
Pojazdy z dawnych lat są obiektem
zainteresowań kolekcjonerów na
całym świecie. Liczba mieszkańców przybyłych na nasielski Rynek
w dzień rajdu wskazuje, że pojazdy te
budzą wiele emocji nie tylko wśród
znawców. Właściciele
oldtimerów chwalili się nimi przed publicznością, zapraszali
do obejrzenia wnętrz
pojazdów, no i oczywiście tego, co mają
„pod maską”.

statuetki. Komisja w składzie: Janina
Kownacka, Andrzej Wierzchoń, Katarzyna Ziemiecka i Marek Maluchnik
dokonała oceny aut. Wyróżniono:
Oaklanda (najstarsze auto w Rajdzie),
Aero, MG, BMW i Ford T. Puchary
ich właścicielom wręczył Dariusz
Leszczyński, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nasielsku.

Całej imprezie towarzyszyła muzyka Franka Sinatry, Glenna Millera
oraz big bandów z lat trzydziestych
i czterdziestych XX w., czyli tzw.
epoki swingu.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym
roku Nowodworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych nie
ominie Nasielska.
KaZ.
fot. M. Stamirowski

Burmistrz Nasielska
ufundował dla najwspanialszych pojazdów zabytkowych

Dyrektorzy, Kadra Pedagogiczna i Pracownicy Obsługi
oraz Uczniowie Szkół Gminy Nasielsk
Kończy się rok szkolny 2007/2008, okres wytężonej pracy i wysiłku
ze strony kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, a przede
wszystkim dzieci i młodzieży. Za chwilę zabrzmi ostatni dzwonek, opustoszeją
szkolne mury, ucichnie gwar na szkolnych korytarzach i w klasach, po czym
wszyscy udadzą się na zasłużony wakacyjny odpoczynek.

sku krążą opinie, że to najładniejsze
budynki w okolicy.
– Najważniejsze jest to, że osiągnęliśmy sukces.
A to wszystko
dzięki Burmistrzowi Musze, który od
samego początku wierzył,
że się uda. Tą
wiarą zaraził
mnie, i się udało. Obecnie na
budowie trwają ostatnie prace. Podłączane
są: woda, prąd
i gaz – mówi
prezes Nasiel-

skiego Budownictwa Mieszkaniowego Wojciech Sierzputowski.
Podkreśla, że najprawdopodobniej
w sierpniu tego roku wprowadzą
się na nowe osiedle pierwsi mieszkańcy.
Kierownik budowy Jan Janiszek jest
zadowolony z efektów pracy w blokach przy Płońskiej. – Łatwiej jest postawić nowy budynek niż poprawiać
stary. W te dwa bloki trzeba było włożyć naprawdę dużo pracy – mówi.
60% mieszkań jest już sprzedana.
Cena za metr kwadratowy wynosi 2600 zł. Zainteresowani mogą
jeszcze zgłaszać się do prezesa W.
Sierzputowskiego (ul. Płońska, siedziba Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej).
KaZ.

Z okazji zakończenia roku szkolnego pragnę najpierw złożyć wszystkim uczniom
serdeczne podziękowanie za trud i ogrom pracy, gratuluję osiągniętych wyników i życzę radosnych, mile i bezpiecznie spędzonych wakacji. Odpoczywajcie
i nabierajcie sił, abyście już 1 września powrócili w mury szkoły pełni zapału na
kolejny rok nauki.
Szczególne życzenia pragnę skierować do tych uczniów, którzy kończą właśnie
kolejny etap edukacji i zmieniają szkołę, do której będą uczęszczać – życzę Wam,
abyście już posiadaną wiedzę dobrze wykorzystali w murach nowej szkoły oraz
szybko przystosowali się do nowego środowiska.
Drodzy nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy – dziękuję z całego serca za trud
edukacyjny włożony przez Was w kształtowanie serc, dusz i umysłów młodego
pokolenia. Szanowni pracownicy obsługi – również Wam dziękuję za codzienne
starania o dobre warunki pracy i nauki.
Wszystkim życzę radosnego i udanego wypoczynku. Niech dzień dzisiejszy przedłuży Waszą radość na całe dwa miesiące.

Z poważaniem
Przewodniczący		
Rady Miejskiej w Nasielsku		
/-/ mgr Dariusz Leszczyński

Zastępca Burmistrza Nasielska
/-/ mgr inż. Tadeusz Nalewajk
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Jedna bójka i 11 zarzutów
P

olicjanci z Nasielska
zatrzymali 11 osób
podejrzanych o udział
w bójce. Wszyscy już usłyszeli zarzuty, o ich dalszym
losie zadecyduje sąd.
Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia
i nie wykluczają kolejnych
zatrzymań.

agresywni, że nie udało się
zapobiec bójce. Dopiero
nadjeżdżające kolejne radiowozy spowodowały, że
agresorzy zaczęli uciekać
z „pola bitwy”.
W efekcie podjętych działań
w ręce mundurowych już
trafiło 11 osób. Robertowi
B. (19 l.), Tomaszowi W. (21 l.),
Robertowi K. (33 l.), Tomaszowi K. ( 33 l.), Kamilowi R.
(24 l.), Marcinowi L. ( 20 l.),
Marcinowi K. (19 l.), Sebastianowi W. (19 l.), Maciejowi L.
(24 l.), Krzysztofowi K. (17 l.)
oraz Michałowi W. (19 l.) na
podstawie zebranych materiałów dowodowych policjanci już postawili zarzuty
udziału w bójce. O dalszym losie
mężczyzn zadecyduje sąd.

Jak ustalili funkcjonariusze z komisariatu policji w Nasielsku, w niedzielę w okolicach boiska w Nowych Pieścirogach młodzi ludzie
z Nasielska i z Pieścirogów umówili
się na tzw. „ustawkę”. Patrolujący
ten teren mundurowi, gdy tylko spostrzegli kilkadziesiąt osób
podzielonych na dwie grupy,
zbliżających się do siebie, próbowali powstrzymać uczestników,
aby nie doszło do regularnej bitwy. Niestety, mężczyźni byli tak

Pod wpływem narkotyków
4 czerwca br., policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego zatrzymali
Daniela G. Mężczyzna
jest podejrzewany o to,
że będąc pod wpływem
narkotyków kierował samochodem.

alkoholu. Natychmiast na tę trasę
udali się mundurowi, którzy około
20:40 zauważyli w Chechnówce
opisany pojazd.
Kierowca miał widoczne problemy
z utrzymaniem prostego toru jazdy.
Polonez jechał dwoma pasami ruchu. Policjanci zatrzymali auto do
kontroli drogowej. Od siedzącego
za kierownicą mężczyzny nie było
jednak czuć zapachu alkoholu.
Funkcjonariusze podejrzewali, że
Daniel G. może znajdować się pod
wpływem narkotyków. Badanie
testerem na obecność środków
odurzających potwierdziło przypuszczenia policjantów. Wynik
wskazał na obecność opiatów
w organizmie.

27-latek wpadł w trakcie przejazdu
przez Chechnówkę. Prowadzone przez niego auto poruszało
się, w sposób zagrażający innym
uczestnikom ruchu. Mężczyźnie
grozi kara pozbawienia wolności
nawet do 2 lat.
Wszystko zaczęło się wczoraj późnym wieczorem od informacji, jaka
dotarła do policjantów. Z wiadomości wynikało, że kierowca poloneza jadący od Dębego w kierunku
Nasielska może być pod wpływem
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KRONIKA
POLICYJNA

Policjanci zatrzymali 27-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli jego
prawo jazdy, a samochód
przekazali matce. Mężczyzna usłyszy zarzut kierowania pojazdem, będąc
pod wpływem środków
odurzających. Grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.
L
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27–28. 05 na niestrzeżonym
parkingu przy ulicy Słonecznej
nieznany sprawca wybił szybę
w samochodzie Katarzyny K.
i skradł radiotelefon CB z anteną,
radio samochodowe i latarkę.
Straty wynoszą 1450 zł.
28. 05. na ulicy Kościuszki Hubert T. i Marcin W. wyważyli drzwi
w mieszkaniu Barbary D. i skradli
sprzęt audio. Wobec sprawców
zastosowano dozór policyjny.

Policjanci ustalają dokładnie przyczyny i okoliczności zajścia, a także
pozostałych uczestników zdarzenia.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.

Policjanci poszukują
zaginionych mieszkańców Nasielska:
Jarosława Sobolewskiego. 40-letni mężczyzna ostatni raz był widziany dnia 23.12.2007 r. około godziny 14.15 i do tej pory nie nawiązał
kontaktu z rodziną;

Jarosław Sobolewski

ur. 02.04.1968 r.
Zamieszkały Nasielsk, ul. Traugutta 37.
Rysopis: Wzrost – około 180 cm
Waga – około 93 kg
Kolor włosów – ciemny blond,
z widocznymi zakolami łysiny
Kolor oczu – brązowy

W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę koloru ciemnozielonego, czarne
spodnie z materiału, koszulę w kratkę brązowo-granatową oraz na ręku
miał zegarek marki „PERFEKT” z bransoletką koloru białego.
Dariusza Drejko. 47-letni mężczyzna ostatni raz był widziany dnia
03.04.2008 r. około godz. 9.00 od tamtej pory nie nawiązał kontaktu
z rodziną.

Dariusz Drejko

Ur. 19.11.1961 r.
Zamieszkały: Nasielsk, ul. Kościuszki 18
Rysopis: wzrost: około170–176 cm
Waga: około 80 kg
Kolor włosów – szpakowaty,
włosy uczesane na jeża
Kolor oczu – brązowy

W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną
Katarzyny Mokos. 32-letnia kobieta ostatni raz widziana dnia
23.05.2008 r. około godziny 10.00 od tamtej pory nie nawiązała
kontaktu z rodziną.

Katarzyna Mokos

Ur. 13.03.1976 r.
Zam. Nasielsk ul. Warszawska 72
Rysopis: wzrost: około 150 cm
Waga: około 80 kg
Kolor włosów – ciemne, średniej długości
Kolor oczu – brązowy

W dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę do pasa koloru czerwonego
z materiału, sukienkę szaro-czarną do kostek, bluzkę biało-czarną
z długim rękawem. Posiadała przy sobie torebkę na ramię koloru czarnego.
Zwracamy się do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu
miejsca pobytu zaginionych o przekazywanie informacji osobiście do
Komisariatu Policji w Nasielsku lub telefonicznie pod numer telefonu
(023) 69-12-207 lub do najbliższej jednostki policji – tel. 997.
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osób
zaginionych lub posiadające informacje o ich losie od dnia zaginięcia
prosimy o kontakt z policją.

W okresie od 12 do 30 maja
w Popowie nieznani sprawcy
włamali się do b udynku go spodarczego i skradli akcesoria
samochodowe. Straty wynoszą
300 zł na szkodę Barbary D.
29.–30. 05. w Borkowie nieznani
sprawcy włamali się do budynku
gospodarczego i skradli motocykl
MZ-250. Straty wynoszą 1500 zł
na szkodę Zbigniewa J.
01.06. w Pieścirogach Nowych
doszło do bójki międz y grupami mężczyzn z Pieścirogów
i Nasielska. Policja zatrzymała
kilkudziesięciu uczestników, którym postawiono zarzuty. Czynności zmierzające do ustalenia
pozostałych są kontynuowane.
03.06. w Chechnówce samochód ciężarowy kierowany przez
Iwonę B. zderzył się z osobowym kierowanym przez Artura
W. Prawdopodobną przyczyną
zde r ze n ia był o w ymu sze n i e
pierwszeństwa przejazdu przez
samochód ciężarowy.
04.06. w Nowych Pieścirogach
nieznany sprawca włamał się do
mieszkania Ewy Ś. i skradł wyroby
jubilerskie i aparat fotograficzny.
Straty wynoszą 2500 zł.
04.06. w Chechnówce Daniel G.
kierował samochodem, będąc
pod wpływem narkotyków.
06.06. na ulicy Rynek nieznany
sprawca wybił szybę w samochodzie Anny K. Straty wynoszą
350 zł.
07.06. na targowisku miejskim
przy ulicy Młynarskiej nieznany
sprawc a, w ykorz ystując nie uwagę Marzeny R., skradł jej
z torebki portfel z dokumentami
i pieniędzmi.

Pijani na drodze
25. 05. na ulicy POW Mariusz J.
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,85 mg/l).
31. 05. na ulicy Płońskiej Andrzej
G . kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,74 mg/l).
08. 06. w Kątnych Dariusz Z. kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (1,10 mg/l).
08. 06. na ulicy Kościuszki Marek
B. kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,45 mg/l).
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Mniej biurokracji
Nie będzie Głównego Inspektora
Inspekcji Handlowej (GIIH). Przepisy projektu nowej ustawy zakładają
likwidację tego centralnego organu zajmującego się jego obsługą
inspektoratu. Zgodnie z nowymi
przepisami jego obowiązki przejmie
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Majątek GIIH (łącznie z laboratoriami) zostanie przejęty przez UOKiK,
podobnie jak wszystkie należności
i zobowiązania. Pracownicy Inspekcji staną się pracownikami Urzędu,
a po upływie trzech miesięcy ich
umowy o pracę wygasną, chyba że
przyjmą zaproponowane im nowe
warunki zatrudnienia i płacy. Osoby
zajmujące stanowiska: głównego inspektora inspekcji handlowej,
jego zastępców,
dyrektorów oraz
kierowników laboratoriów kontrolno-analitycznych przejdą do
p a ń s t wowe go
zasobu kadrowego. Natomiast
w prz ypadku
osoby zajmującej stanowisko
g łówne go inspektora Inspekcji Handlowej
w dniu wejścia
R

E

w życie ustawy prezes UOKiK
wystąpi do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie tej
osoby na stanowisko wiceprezesa
Urzędu.
Do Urzędu przeniesione będą również postępowania administracyjne
dotyczące wyrobów niezgodnych
z przepisami. Pozwoli to w dużym
stopniu wyeliminować z obrotu
produkty niebezpieczne. Dzięki
przeniesieniu do jednego organu
wszystkich spraw dotyczących nadzoru nad rynkiem sprawniej będzie
przebiegał proces wykorzystywania informacji przekazywanych
w ramach systemu RAPEX (unijny
system wymiany informacji o produktach niebezpiecznych).

Prezes UOKiK, bez pośrednictwa
GIIH, będzie zlecał kontrolę wojewódzkim inspektorom, przygotowywał kierunki działań, plany
kontrolne o zasięgu ogólnopolskim
oraz sporządzał sprawozdania.
Nowe przepisy dotyczą również
zmian w zasadach planowania kontroli jakości paliw. Niektóre zadania,
wykonywane do tej pory przez
głównego inspektora inspekcji
handlowej, zostaną przekazane do
UOKiK, część z nich ulegnie likwidacji. W efekcie planowanie kontroli
jakości paliw będzie należało wyłącznie do Urzędu. Prezes UOKiK,
jako zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości
paliw, będzie przygotowywał plan
kontroli, na podstawie
którego wojewódzcy
inspektorzy Inspekcji
Handlowej będą przeprowadzać czynności
sprawdzające u przedsiębiorców. Raporty
z kontroli będą przekazywane do UOKiK.
Proponowane zmiany
mają wpłynąć między
innymi na usprawnienie funkcjonowania
Inspekcji Handlowej
oraz na ograniczenie
biurokracji.
dar
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Podręczniki tak,
mundurki nie
T

ak jak w zeszłym roku,
dzieci z potrzebujących
rodzin będą mogły liczyć
na dofinansowanie podręczników. Rząd nie będzie za to dopłacał już do
mundurków. Mają zniknąć
ze szkół.

O dofinansowanie podręczników
będą mogli ubiegać się uczniowie
z rodzin, w których dochód na

sta. Dyrektor szkoły sporządzi listę
osób kwalifikujących się do pomocy i przekaże ją samorządowi, który
wyda odpowiednią kwotę dyrektorowi. Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie dowodu zakupu.
Rząd szacuje, że z pomocy skorzysta
około 400 tys. uczniów, co będzie
kosztowało 50 mln złotych.
Mundurki nie będą dofinansowywane. W Sejmie trwają prace nad nowe-

Maksymalna wielkość dofinansowania podręczników
Grupa wiekowa:

Kwota:

dla jednego sześciolatka

70 zł

dla jednego pierwszoklasisty ze szkoły
podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia

130 zł

dla jednego ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

150 zł

dla jednego ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia.

170 zł

osobę nie przekracza 351 złotych.
Wnioski zawierające zaświadczenie
o dochodach ma przyjmować szkoła
w terminie ustalonym przez wójta,
burmistrza bądź prezydenta miaA

lizacją ustawy o systemie oświaty
znoszącą obowiązek noszenia mundurków. Być może już od 1 września
jednolite stroje znikną ze szkoły.
km
M
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NASIELSK

Biuro Sprzedaży: (22) 850 64 60
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Kiedy pracodawca może odwołać pracownika
z urlopu wypoczynkowego?
W sytuacji gdy pracownik
rozpocznie urlop w planowanym terminie, ale
w jego trakcie pojawią
się przeszkody w kontynuowaniu wypoczynku,
które wynikają z potrzeb
pracodawcy, ten ostatni
może odwołać pracownika z urlopu.

sowej, przy której konieczna jest
obecność pracownika księgowości. W tych dniach nie ma w zakładzie żadnego z pracowników
tego działu, gdyż jedna osoba
uczestniczy w ważnym szkoleniu za granicą, druga natomiast
zachorowała. Pracodawca może
w takim przypadku odwołać pracownicę z urlopu. Jest to bowiem
sytuacja szczególna, której pracodawca nie mógł przewidzieć przed
rozpoczęciem urlopu. Obecność
pracownicy w pracy jest natomiast konieczna dla sprawnego
przeprowadzenia kontroli finansowej.

Możliwość przerwania urlopu
wynika z tego, że realizacja prawa do wypoczynku korygowana
jest potrzebami pracodawcy oraz
koniecznością obecności pracownika w zakładzie. W wyjątkowych
sytuacjach pracownik może być
zatem odwołany z urlopu, ale to
szczególne uprawnienie pracodawcy ma wyraźne granice zakreślone w kodeksie pracy.

Ważne:
Odwołanie z urlopu może mieć
miejsce w wyjątkowych sytuacjach, wskutek okoliczności zaistniałych w trakcie wypoczynku
pracownika, na które pracodawca
nie ma wpływu, a które wymagają
obecności pracownika w pracy.

Przykład:
Zgodnie z planem urlopów pracownica księgowości rozpoczęła
urlop 13 lutego. Zaplanowany
wypoczynek miał trwać dwa
tygodnie. W trakcie jej urlopu
pracodawcę poinformowano
o niespodziewanej kontroli finan-

Obowiązki stron
Odwołanie z urlopu rodzi określone konsekwencje dla obu stron.

Z uwagi na to, że następuje ono
w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, dla pracownika
odwołanie ma charakter polecenia służbowego. Oznacza to, że
pracownik ma obowiązek stawić
się do pracy w wyznaczonym
terminie pod rygorem wyciągnięcia wobec niego konsekwencji
służbowych.
Pracodawca za niewykonanie
polecenia powrotu z urlopu może
bowiem nałożyć na pracownika
karę porządkową, a także wypowiedzieć czy nawet rozwiązać
z nim umowę o pracę w trybie
natychmiastowym. Na pracodawcy spoczywa zaś powinność
dokonania odwołania z takim wyprzedzeniem, aby pracownik miał
możliwość wykonać polecenie
w terminie przez niego wyznaczonym.
Pracownik, któremu pracodawca
przerwał wypoczynek, ma prawo
do zwrotu kosztów poniesionych
bezpośrednio z odwołaniem go
z urlopu. Przepisy kodeksu pracy

nie precyzują bliżej, o jakie koszty
chodzi i które z nich można uznać
za pozostające w bezpośrednim
związku z odwołaniem. W każdym razie zaliczyć do nich można
koszty związane z zorganizowanym wypoczynkiem (np. opłata
za wykupione wczasy w hotelu,
ośrodku wypoczynkowym lub
prywatnej kwaterze w części,
w której pracownik nie uzyskał
ewentualnego zwrotu), koszty
dojazdu do miejsca wypoczynku
lub podróży powrotnej (np. bilety
kolejowe, lotnicze).

W interesie pracodawcy jest zatem, aby poleceniu stawienia się
do pracy nadać formę pisemną, która w razie sporu może
mieć istotne znaczenie dowodowe. Odwołanie z urlopu może
być sformułowane w dowolnym
brzmieniu, gdyż przepisy prawa
nie stawiają żadnych szczególnych
wymagań. Pracodawca powinien
jednak wskazać w nim datę stawienia się pracownika w pracy
oraz prz y wo łać okoliczności
uzasadniające odwołanie go z wypoczynku.

Wymogi formalne

Kodeks pracy nie stawia także
szczególnych wymagań pracownikowi, który ubiega się o zwrot
kosztów poniesionych na skutek
odwołania z urlopu. Z uwagi jednak na to, że są to kwestie natury
finansowej, wydaje się słuszne,
by pracownik zwrócił się do pracodawcy z konkretnym pismem.
Może to mieć istotne znaczenie
dowodowe w razie ewentualnego
sporu co do wysokości dokonanej
rekompensaty.
Marek Rączka

Odwołanie z urlopu może nastąpić
w różnej formie, gdyż przepisy
nie stawiają w tym zakresie szczególnych wymagań. W praktyce
dogodnym środkiem komunikacji z pracownikiem jest telefon
lub poczta elektroniczna. Trzeba
jednak pamiętać, że odwołanie
z urlopu rodzi po obu stronach
określone obowiązki, dlatego
kwestia ta nie powinna budzić
wątpliwości.

Okresy składkowe i nieskładkowe
Są to okresy aktywności
zawodowej albo jej braku uwzględniane m.in.
przy ustalaniu prawa do
emerytury (dla osób urodzonych przed 1 stycznia
1949 r. oraz niektórych
urodzonych po 31 grudnia
1948 r., a przed 1 stycznia
1969 r.) i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz
do ustalenia wysokości
tych świadczeń. Okresy składkowe to okresy
opłacania składek (na
ubezpieczenie społeczne
– do 31 grudnia 1998 r.,
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – od
1 stycznia 1999 r.) oraz
okresy, za które nie było
obowiązku opłacania
składki (przypadające przed 15 listopada
1991 r.).
R
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Przykład:
Anna K. za pół roku osiągnie wiek
55 lat. Przez ostatnie 25 lat była
zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wcześniej ukończyła
5-letnie studia wyższe. Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, Anna
K. musi udowodnić 30-letni okres
składkowy i nieskładkowy. Z uwagi
na to, że ma ona 5-letni okres nieskładkowy – nauka w szkole wyższej – otrzyma emeryturę. Okres 5
lat zostanie w całości uwzględniony, gdyż nie przekroczył 1/3 okresów składkowych.
Okresami składkowymi są m.in.
okresy ubezpieczenia, czyli np. pracy na podstawie umowy o pracę,
czynnej służby wojskowej w Wojsku
Polskim, pobierania zasiłku macierzyńskiego. Okresy nieskładkowe to
okresy, za które nie zostały opłacone składki, które jednak z uwagi na
K
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ich specyficzny charakter podlegają
uwzględnieniu przy ustalaniu prawa
do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz ich wysokości. Okresami nieskładkowymi
są np. okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego wypłacanego
na podstawie art. 92 kodeksu pracy,
zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
nauki w szkole wyższej na jednym
kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.
Jak liczyć okresy
Zasada jest następująca: okresy
składkowe są uwzględniane przy
ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokości
w pełnym wymiarze, a nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze
nieprzekraczającym jednej trzeciej
udowodnionych okresów składkoM

A

wych. Natomiast okresy działalności
kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, okresy
zaliczane do okresów tej działalności, okresy podlegania represjom
wojennym i okresu powojennego
oraz pracy przymusowej uwzględnia się przy ustalaniu prawa do
emerytury lub renty w wymiarze
podwójnym.
Okresy uzupełniające
Gdy osiągnięte przez ubezpieczonego okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury
w zakresie niezbędnym do jego
uzupełnienia, uwzględnia się również następujące okresy (traktując
je jak składkowe):
• okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono
przewidziane w odrębnych przepisach składki,
• przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia

gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,
• prz ypadające przed dniem
1 stycznia 1983 r. okresy pracy
w gospodarstwie rolnym po
ukończeniu 16 roku życia.
Ważne:
Gdy okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające zbiegają się
w czasie, przy ustalaniu prawa do
emerytury lub renty uwzględnia się
okres korzystniejszy.
Natomiast osoba ubiegająca się
o rentę może mieć zaliczone jako
uzupełniające jedynie okresy ubezpieczenia społecznego rolników,
za które opłacono przewidziane
w odrębnych przepisach składki.
Podkreślić trzeba, że okresy uzupełniające nie mogą być uwzględnione, jeżeli zostały zaliczone do
okresów, od których zależy prawo
do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Marek Rączka

Większe składki, niższe pensje
Rząd planuje od 2010 roku podnieść o 1 punkt
procentowy składki na ubezpieczenia zdrowotne –
zapowiedział minister finansów, Jacek Rostowski.
Nowa składka wyniesie 10 procent podstawy wymiaru, z czego, jak
dotychczas, 7,75 procent ma być odliczane od podatku. Podwyżka
ma zwiększyć dochody Narodowego Funduszu Zdrowia o 5 mld złotych i zmniejszyć pensje netto. Szacuje się, że od stycznia 2010 roku
każde 1000 zł brutto pensji pracownika będzie oznaczać obniżkę jego
pensji netto o około 10 zł netto. Zmiany będą dotyczyć 12 mln osób
zatrudnionych na etat i 1,8 mln samozatrudnionych, wpłacających
składkę do ZUS.
km

13–26 czerwca

Zmiany w rentach
P

rawdopodobnie
już od nowego
roku zmienią się
zasady obliczania
rent z tytułu niezdolności do pracy dla
osób urodzonych
po 1948 r. W projekcie zatwierdzonej
przez rząd ustawy
proponuje się, aby
podstawę obliczenia takiej renty stanowiła suma zwaloryzowanych składek
na ubezpieczenie
emerytalne i kapitału początkowego,
zapisanych na koncie ubezpieczonego
prowadzonym przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, kwota składek na ubezpieczenie emerytalne byłaby zwiększona poprzez pomnożenie jej przez
wskaźnik korygujący. Jeżeli wniosek
o rentę z tytułu niezdolności do
pracy zgłosi – zgodnie z projektem
– osoba w wieku poniżej 60 lat, która
nie posiada pełnych 30 lat okresów
składkowych i nieskładkowych,
podstawa obliczenia renty będzie
zwiększona o przeciętną miesięczną
kwotę składki za każdy miesiąc okresu brakującego do pełnych 30 lat.

Kolejną istotną zmianą zaproponowaną w projekcie ustawy jest
wprowadzenie zasady, że renta
z tytułu niezdolności do pracy
(spowodowana także wypadkiem
przy pracy lub chorobą zawodową) nie ulega zmniejszeniu ani
zawieszeniu z tytułu osiąganych
przychodów z pracy zarobkowej.
Bez względu na wysokość zarobków w pełnej wysokości byłyby
wypłacane także renty rodzinne
przysługujące osobom niezdolnym do pracy. Osoby pobierające
tzw. rentę socjalną będą mogły
również wykonywać pracę zarobkową bez obawy o zawieszenie
tej renty.

AKTUALNOŚCI

fot. M. Stamirowski

Utrzymana została zasada, że
uprawnieni do renty szkoleniowej
nie mają możliwości osiągania
dodatkowego dochodu z pracy
zarobkowej.
Jak poinformowało Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, nowe
zasady mają obowiązywać od
1 stycznia 2009 r. W projekcie
przewidziano okres przejściowy,
w którym renty byłyby obliczane
metodą mieszaną, czyli częściowo według starych, a częściowo
według nowych zasad. Dotyczyłoby to ubezpieczonych, którzy
złożą wniosek o świadczenie
w latach 2009–2013.
dar
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To już inna służba
M

łodym chłopakom
jeszcze do końca
roku będą się śnić koszmary. Potem będą już
spać, jak niemowlaki.
W ubiegłym tygodniu kraj
obiegła radosna wieść,
że „tegoroczny pobór
jest ostatnim poborem,
a wcielenie grudniowe
w ramach tegorocznego
poboru będzie ostatnim”.
Słowa te publicznie wypowiedział sam minister
obrony Bogdan Klich.
Dla pob orow ych, którz y, jak
ognia bali się służby, oznacza to
koniec z „kociarstwem”, z „obcinaniem ogona” i z „centymetrem”. Ci, którzy byli w wojsku,
doskonale znają znaczenie tych
określeń.
Minister obrony pozostawił jednak „furtkę awaryjną”, która ma
zapewnić bezpieczeństwo. Ma
ona polegać na możliwości „od-

Projekt nowelizacji zawiera korzystne zmiany dla kandydatów
do nadterminowej zasadniczej
służby wojskowej. Poza podniesieniem górnej granicy wieku,
złagodzone zostaną także rygory
dot yczące w ymaganego w ykształcenia. Obecnie wymagany
minimalny poziom obejmujący
szkołę ponadgimnazjalną obniżony zostanie do poziomu szkoły
gimnazjalnej. Przewidziano również, że prawo do ochotniczego
zgłaszania się do nadterminowej
zasadniczej służby wojskowej
otrzymają żołnierze rezerwy.
Do tego rodzaju służby będą
mogli być także przyjęci żołnierze, którzy odbyli już 3 miesiące
zasadniczej służby wojskowej.
Projekt nowelizacji poszerza ponadto możliwości ochotniczego
odbywania zasadniczej służby
wojskowej przez poborowych
studentów i absolwentów szkół
wyższych.

Przedsiębiorcy łatwiej w ciupie
„Konieczność wzmocnienia ochrony wolności
obywatelskich oraz interesów przedsiębiorców”
to główna przesłanka
autorów projektu zmienionej ustawy o kodeksie
postępowania karnego.
Nowelizacja doprecyzowuje zasady uzasadniające przedłużenie
stosowania tymczasowego aresztowania. Projekt przygotowano
w Ministerstwie Sprawiedliwości,
w ramach „Pakietu dla przedsiębiorczości”.
Zaproponowane przepisy przewidują, że właściciel przedsiębiorstwa
(lub osoba zarządzająca
firmą), który został tymczasowo aresztowany,
będzie mógł zażądać od
sądu, aby poinformowano o tym fakcie jego
przedsiębiorst wo. Zatrzymany powinien złożyć odpowiedni wniosek
w tej sprawie. Zdaniem
projektodawców tylko
takie rozwiązanie będzie
gwarantować, że o fakcie
aresztowania będzie zawiadomiona osoba upoważniona i właściwa do
podejmowania działań
w firmie. Pozwoli to uniknąć paraliżu działalności
przedsiębiorstwa i zorganizować zarządzanie
firmą w nowej sytuacji.

Ponadto w projekcie założono, że
osoba zatrzymana będzie natychmiast informowana o możliwości
skorzystania z pomocy adwokata. Związane to jest z faktem, że
aresztowani niejednokrotnie nie
mają wystarczającej wiedzy na
temat przysługujących im praw,
szczególnie jeśli chodzi o możliwości reprezentowania przez pełnomocnika już na tym wczesnym
etapie postępowania.

lub prokuratora na „inne istotne
przeszkody, których usunięcie
było niemożliwe”, jako powodu
przedł użenia t ymczasowego
aresztowania. Zdaniem resortu
sprawiedliwości, taki przepis był
„nieostr y” i dawał okazję do
różnych, często niekorzystnych
dla zatrzymanego, interpretacji.
W praktyce zezwalał faktycznie
wydłużać tymczasowe aresztowanie na czas nieokreślony.

Proponowane przepisy usuwają
także istniejące do tej pory możliwości powoływania się przez sąd

Tymczasowe aresztowanie, tak
j ak dot yc hc z a s, b ę d zie mo gło być przedłużone w postępowaniu sądowym na
okres nie dłuższy niż
dwa lata, a w postępowaniu prz ygotowawczym – nie dłużej niż na
12 miesięcy. Podstawą
do p o dj ę c ia de c yzj i
będą ściśle określone
sytuacje, np. potrzeba
potwierdzenia tożsamości oskarżonego czy
w ykony wanie skomplikowanych czynności dowodowych poza
granicami kraju. Wyeliminowano ponadto
przesłankę uzasadniającą przedłużenie czasu
trwania tymczasowego
aresztowania w postaci
przedłużającej się obserwacji psychiatrycznej oskarżonego.
dar

wieszenia” poboru i powoływaniu ochotniczej służby zawodowej. Jednak, jak zapewnia resort
obrony, takie działania będą podejmowane jedynie w przypadku
konfliktu zbrojnego albo poważnego zagrożenia państwa.
Przygotowana w ostatnim czasie
nowa ustawa o powszechnym
obowiązku obrony, przewiduje
między innymi nabór do służby
nadterminowej. Umożliwi ona
przejście do służby zawodowej.
Górny próg wiekowy dla żołnierzy służby nadterminowej zostanie podwyższony z 25 do 30
lat. Będą w niej służyć żołnierze
rezerwy. Zmieniona ma zostać
także ustawa o służbie żołnierzy
zawodowych. Będą oni mogli teraz liczyć na wsparcie finansowe
i pomoc prawną ze strony ministerstwa obrony narodowej.
Projekt ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła Rada
Ministrów.
Jest to pierwsza z 8 ustaw przygotowanych przez MON w ramach
tzw. pakietu profesjonalizacyjnego, umożliwiającego przejście
od modelu służby z poboru do
modelu służby ochotniczej. Ułatwia ona rozbudowę korpusu żołnierzy nadterminowych, którzy
stanowić będą podstawową bazę
naboru do korpusu szeregowych
zawodowych.

Zakłada on również usprawnienie systemu uzupełnień pokojowych Sił Zbrojnych RP. Chodzi
o ograniczenie do minimum
przypadków powoł ywania do
czynnej służby wojskowej osób
o obniżonych predyspozycjach
psychofizycznych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków
i innych środków odurzających
lub psychotropowych.
W celu właściwej oceny predyspozycji psychofizycznych osób
powoływanych do armii, wojskowy komendant uzupełnień będzie
mógł skierować poborowego lub
żołnierza rezerwy na specjalistyczne badania do wojskowej
pracowni psychologicznej. Od
orzeczeń wydanych przez te pracownie będzie istniała możliwość
odwołania. Nowe prawo umożliwi
także dowódcom jednostek wojskowych poddawanie żołnierzy
czynnej służby wojskowej badaniom na zawartość alkoholu lub
środków odurzających.
W projektowanej ustawie określono również, że na wniosek
poborowego wójt lub burmistrz
(prezydent miasta) będzie potwierdzał fakt sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem
rodziny i określał czas jej trwania,
który jednak jednorazowo nie
może przekroczyć 12 miesięcy.
dar
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KORESPONDENCJA WŁASNA Z EGIPTU

Na ziemi Mojżesza
N

a wakacje do Egiptu?
Dlaczego nie! Zwłaszcza gdy obawiamy się
niepewnej pogody nad
Bałtykiem. Bo ceny są w
zasadzie zbliżone… Zatem
jeśli mamy chęć wyjechać gdzieś dalej, urlop
nad Morzem Czerwonym
jest dobrym pomysłem.
Polscy turyści zwykle spędzają
egipskie wakacje na półwyspie
Synaj. To niezwykłe miejsce. Od
gór, przez które czterdzieści lat wędrowali prowadzeni przez Mojżesza
Izraelici, wieje pachnący pustynią
wiatr. Ciepłe fale morza zachęcają
do kąpieli, a po zapadnięciu zmroku
jest czas na wieczorne spacery.
Państwo, wizy, języki
Będąc w Egipcie, należy pamiętać,
że sytuacja w kraju tym przypomina stan wyjątkowy. Prezydent
Hosni Mubarak chce wiedzieć jak
najwięcej o swoich obywatelach.
Jego wizerunki spoglądają na turystów z wielu punktów kontrolnych,
prowizorycznych posterunków
oraz budek strażniczych (których
absolutnie nie wolno fotografować).
„Państwo policyjne”, mówią sami
mieszkańcy. Z tego względu nie
należy nastawiać się na samodzielne wycieczki po Egipcie. Jednak
stosunki panujące w tym kraju są
bardziej uciążliwe dla jego mieszkańców niż dla turystów. Nie ma też
powodu, by nie czuć się bezpiecznie – nie ma atmosfery zagrożenia,
a hotel Hilton w Tabie został już po
zamachu terrorystycznym z 2004
roku całkowicie odbudowany.

Aby wjechać do Egiptu, należy
wykupić na tamtejszym lotnisku
wizę, która kosztuje 15 dolarów
USA. Służby graniczne niemal nie
sprawdzają, czy danym paszportem
posługuje się jego właściciel – interesuje ich wyłącznie wklejona wiza.
Jeśli zamierza się nie wyjeżdżać
poza Synaj, nie trzeba jej jednak
kupować.
W Egipcie można się dać sobie radę
bez władania językiem arabskim,
posługując się wyłącznie angielskim. Jego znajomość wystarczy,

fot. A. Wojtko

by zainstalować
się w hotelu czy
dokonać zakupów na bazarze. Niektórzy
Egipcjanie znają dobrze język
rosyjski: niemało zamożn yc h Ro s j a n
w yb i e ra w ypoczynek nad
Morzem Czerwonym, poza
tym w czasach
istnienia ZSRR
na tamtejszych
uczelniach studiowało wielu
mieszkańców
Egiptu.
Kair
Jest specyficznym miejscem.
Cała metropolia liczy około
20 milionów
mieszkańców,
to największe miasto Afryki. Czteropasmowymi ulicami pojazdy
poruszają się w siedmiu zwykle
kolumnach; piesi przekraczają jezdnię jak popadnie; autobusy nie mają
przystanków (ani drzwi), nie zatrzymują się więc, pasażerowie wsiadają
i wysiadają w czasie jazdy, kierowca
zaś wtedy zwalania. Ale i tak nikt
tu nie rozwija dużych prędkości,
a prowadzący pojazdy są skupieni
na innych. Mimo pozornego chaosu
na ulicach w Kairze zwykle nie dochodzi do wypadków ani nawet do
stłuczek. O wypadkach z udziałem

rannych niemal nikt nie słyszał. A na
kairskich bazarach można czuć się
znacznie bezpieczniej niż na niejednym targowisku w Polsce.
Pieniądze i co za tym idzie
Walutą jest funt egipski – wart ok. 50
polskich groszy. Można też płacić
dolarami amerykańskimi lub euro,
ale bardziej popularne są dolary.
Banknoty jednodolarowe są bardzo
przydatne – za „one dolar” nasz bagaż zostanie wniesiony do autokaru
lub hotelowego pokoju, jednodo-

larówka jest też bardzo stosownym
podziękowaniem np. za sprzątniecie
pokoju. Egipcjanie pracujący w turystyce niewzruszenie oczekują
od gości napiwków, tzw. „bakszysz
money”. Niekiedy to oczekiwanie
(poza hotelami) przybiera nieco nachalną formę. Wręczanie napiwków
wywodzi się z jednej z zasad islamu
– jałmużny, czy szerzej: dzielenia się
z mniej zamożnymi. Zarobki osób
zatrudnionych w turystyce nie są
zbyt wysokie, gdyż są obliczone na
hojność przybyszy.
Ceny nie są w Egipcie wygórowane,
ale pensje też
nie. Za 1 funta można zjeść
syte śniadanie,
za 1,5 funta –
ob f i t y, c hoć
bezmięsny
obiad. Jednak
np. nauczycielka w szkole zarabia zaledwie
300 funtów,
lekarz w dobrym szpitalu
– 1000 funtów.
Na prawdziwie
wysokie zarobki mogą liczyć
j edynie tancerki brzucha,
lecz nie jest to
zawód wzbudzający szacun e k… E g i p cjanki, w zależności od chęci, zasłaniają twarze
(bądź całe sylwetki) lub nie oraz
pracują zawodowo lub nie. Mogą to
robić, ale mężatki, jeśli nie chcą, nie
muszą dokładać swoich pieniędzy
do rodzinnego budżetu. Natomiast
obowiązkiem mężczyzny jest bez
szemrania utrzymać rodzinę. W kraju panuje wysoki przyrost naturalny,
a przeciętna rodzina ma czworo
lub pięcioro potomstwa. Mężczyzna biorący żonę musi zapewnić
jej dom – młoda para nie może
po prostu zamieszkać u rodziców.

Dlatego najubożsi mieszkańcy
metropolii kairskiej wprowadzili się
na… cmentarz, pod pretekstem
opiekowania się grobami. Egipskie
grobowce są duże, przypominają
domki. A jak zareagowały władze
na fakt, że 2 miliony ludzi mieszka na
cmentarzu? Podłączyły im prąd!
Zakupy
Oczywiście, targowanie się jest
obowiązkowe. Cenę zbija się zwykle
do połowy wysokości początkowej;
w tym celu odchodzi się z oburzeniem od sprzedającego, potem
wraca itd. Nierzadko się zdarza, że
po ubiciu korzystnego dla obu stron
interesu sprzedawca przedstawia się,
pyta o imię kupującego, nawiązuje
znajomość, w myśl zasady, że ludzie, którzy uczciwie robią razem
interesy, zostają przyjaciółmi. Czuje się na ulicy życzliwą ciekawość
i trudno nie zgodzić się z opinią, że
Egipcjanie i Polacy łatwo nawiązują
ze sobą dobry kontakt.
Ostrożność przy zwiedzaniu
Należy szczególnie uważać w Gizie
pod piramidami, gdzie jest wielu
handlarzy, i to bardzo nachalnych.
Mimo wszechobecnej tzw. policji
turystycznej, której zadaniem jest
zapewnienie gościom bezpieczeństwa, najlepiej po prostu nie wdawać
się ze sprzedającymi w dyskusję,
jeśli nie zamierzamy niczego kupować. Pamiętać też należy, że w miejscach pełnych turystów obejrzenie,
a nawet tylko wzięcie towaru do
ręki jest uważane za kupno. Poza
tym, wielu handlujących oferuje
rzekomo darmowe „suweniry”,
za które trzeba będzie oczywiście
i tak zapłacić, warto więc zachować
rozsądek i nie wierzyć w oferowane
„okazje”.
Za wykonanie zdjęcia np. właścicielom wielbłądów, na których wożą
turystów, również się płaci. Jeśli zaś
ma się ochotę na zdjęcie na grzbiecie zwierzęcia, lepiej zrobić je przy
hotelu. Pod piramidami istnieje niebezpieczeństwo, że za umożliwienie

zejścia turyście (a zwłaszcza turystce)
z grzbietu wielbłąda jego właściciel
zażąda niemałej kwoty, a ta wcześniej
uiszczona okaże się zapłatą jedynie
za wejście na zwierzę… Mało kto ryzykuje skok z takiej wysokości, więc
naiwni płacą. Przy tzw. panoramie,
ulubionym miejscu turystów fotografujących piramidy, położonym na
granicy pustyni, zdarzały się wypadki
wręcz porwań spragnionych zdjęć
na wielbłądach turystów na pustynię
i żądania okupu za przywiezienie
z powrotem.
Zdrowie
Podczas pierwszej wizyty w Egipcie
turystów może dotknąć tzw. klątwa
faraona, czyli reakcja na kontakt
z innymi niż w Europie bakteriami,
objawiająca się biegunką, a w cięższych przypadkach także gorączką.
Warto więc przestrzegać kilku prostych zasad: wodę pić tylko z butelek
(otwieranych w naszej obecności),
także do mycia zębów używać
wyłącznie wody butelkowanej. Nie
pić żadnych napojów z lodem, jeść
i pić tylko w „pewnych” miejscach:
dobrych restauracjach, hotelach.
W razie wystąpienia objawów –
można zastosować kupiony w Egipcie lek o nazwie Antinal (jest niedrogi
i skuteczny); sprawdzają się też przywiezione z Polski leki zawierające
lopperamid. Nie przyda się natomiast
np. nifuroksazyd, który działa na
„europejskie” bakterie, a na egipskie
– raczej nie. Dzieci znoszą „klątwę”
znacznie gorzej niż dorośli, ze względu na słabszy układ odpornościowy.
Bywały przypadki, że spędzały całe
egipskie wakacje pod kroplówkami,
dlatego lepiej na pierwszą wizytę
w kraju faraonów poczekać, aż się
podrośnie.
Taka sama reakcja ze strony układu
pokarmowego może też pojawić
się po powrocie do Polski. Jednak
„klątwa” zakłóca tylko pierwszą wizytę w Egipcie, a antyciała podobno
zostają na całe życie… Podobnie jak
wrażenia z egzotycznej podróży.
Agata Wojtko
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Żbik w lidze okręgowej

Stało się to, w co nikt nie chciał uwierzyć – Żbik spadł z V ligi do ligi okręgowej. Gorsze jest jednak to, że w tej klasie rozgrywkowej może
się zadomowić na dłużej. Los naszej drużyny podzieliło bowiem wiele bardzo dobrych zespołów i one w roku przyszłym będą ostro
konkurować, aby wspiąć się na wyższy szczebel piłkarskich rozgrywek. Nie będzie więc łatwo o awans. Sytuacja jest o tyle trudna, że
większość z nich ma więcej pieniędzy niż nasza drużyna, a fakt ten nie pozostaje bez wpływu na całokształt pracy zespołu.
Warto przy okazji przypomnieć,
że jeszcze w poprzednim sezonie
Żbik grał w czwartej lidze. Nie
zdołał się w niej utrzymać, chociaż do osiągnięcia tego celu było
blisko. Liczono więc, że ,,kwarantanna” w niższej klasie będzie
trwała tylko rok. Stało się jednak
inaczej. Zamiast awansu mamy
kolejny spadek (rok po roku).
Powtórzyła się też sytuacja, że
do utrzymania się na obecnym
szczeblu rozgr y wek zabrakło
też naprawdę niewiele. Aż 9 zespołów zebrało podobną liczbę
punktów. Ze wszystkimi nimi Żbik
grał jak równy z równym i zabierał
im punkty. Obydwa mecze (mecz
i rewanż) przegrał tylko z dwoma
zespołami – z Victorią Sulejówek
i MKS-em Ciechanów. To też nieco dziwne, bo obydwa te zespoły
do czołówki V ligi nie należały
i utrzymały się w dającej awans
lub choćby nadzieję na awans
części tabeli dzięki 6 punktom

Żbik walkę o IV ligę przegrał na
samym finiszu. Jeszcze pisząc
poprzednią relację z rozgrywek,
sądziłem, że z zajęciem premiowanego awansem miejsca Żbik
nie będzie miał większych kłopotów. Wskazywał na to układ
tabeli i zestawienie meczów, jakie
pozostały do końca rozgrywek.
Zespoł y z górnej części tabeli
miały podobną liczbę punktów,
a układ pozostałych do rozegrania spotkań był zdecydowanie
korzystny dla naszej drużyny.
I nagle w lidze stało się coś dziwnego. Nie dotyczy to tylko weryfikacji wyników niektórych spotkań. Rozstrzygnięcia meczów
przestał y być przewidywalne.
Słabeusze zwyciężali potentatów.
Z pewnością porażkę lidera Kryształu Glinojeck z przedostatnią
w tabeli Ostrovią można potraktować jako „wypadek przy pracy”,
ale niektóre rozstrzygnięcia były
zaskakujące. Wyglądało na to, że

Po zmianach kadrowych i ciężkiej lidze. Od tego meczu nasza drupracy w okresie zimowym druży- żyna grała coraz gorzej. W końna prezentował się całkiem nie- cowej połówce rundy wiosennej
źle. W pierwszej części rundy wiosennej
w ośmiu rozegranych
meczach Żbik zarobił
18 punktów (jesienią
z t ymi samymi drużynami punktów 12).
Widać więc było postęp
i był to dobry prognost yk przed ostatnimi
siedmioma meczami.
Zanosiło się na to, że
nasza drużyna może
walczyć o zwycięstwo
w lidze. W tej części
drużyna, podobnie jak
było to jesienią, nie
przegrała żadnego meczu i odniosła na osiem
spotkań aż 5 zwycięstw. Jarek Unierzyski był silnym punktem Żbika.
P rz y nieco większej
mobilizacji można było się na- zdobyliśmy tylko osiem punktów
wet pokusić o komplet punktów. (w analogicznym okresie rundy
jesiennej z tymi samymi zespołami – 12). Przegraliśmy w tym
okresie aż 3 mecze, odnosząc
jednocześnie dwa zwycięstwa
i dwa razy remisując. Pamiętać
przy tym należy, że w wypadku
remisu zyskuje się jeden punkt,
traci się natomiast 2 punkty.
Tak więc walkę o IV ligę przegraliśmy na finiszu rozgrywek.
W ostatnich czterech meczach
odnieśliśmy tylko jedno zwycięstwo (+4 punkty, -8)

Byli zawodnicy Żbika twierdzą, że oni grali z większym oddaniem.

zdobytym „na naszej drużynie”.
Zwłaszcza dotyczy to drużyny
z Ciechanowa.
Wydaje się, że Żbik miał duże
szanse nie tylko na znalezienie
się w nowej IV lidze, która tak
naprawdę jest dotychczasową V
ligą, ale i powalczenie o wyższą
klasę rozgrywkową, czyli nową
ligę III (odpowiednik obecnej ligi
IV). Nie wykorzystał ich. Sporo
punktów drużyna z naszego miasta po prostu roztrwoniła. Jakże
często, będąc zespołem lepszym,
schodziliśmy z boiska pokonani
lub musieliśmy zadowalać się
wymęczonym remisem. Szkoda
na przykład punktów straconych
z B łękitnymi G ąb in, O strovią
Ostrów Maz, Skrą Drobin czy
nawet z MKS-em Ciechanów.
Punkty w meczach z tymi zespołami Żbik tracił, jak mówi się
popularnie, na własne życzenie.
Szczególnie trudno grało się
nam z drużynami słabymi, nawet
z tymi, które były przysłowiowymi czerwonymi latarniami tych
rozgrywek. A wygrywać potrafiliśmy nawet z najlepszymi.

zespoły, które zapewniły sobie
awans do IV ligi, nie chcą znaleźć
się na pozycji lidera, co wiązałoby
się z koniecznością rozegrania
baraży o III ligę. Spostrzeżenia
tego nie piszę po to, aby usprawiedliwiać nasielski klub.
Widząc zab ieg i innych
druż yn o zap ewnienie
sobie korzystnej pozycji w tabeli, nasi piłkarze
tym bardziej powinni być
zdopingowani do dobrej
gry. Należało liczyć tylko
na siebie, a nie oczekiwać
rozstrzygnięć korzystnych
dla naszej drużyny.

Nierozstrzygnięte mecze z Radzyminem, siedlecką Pogonią,
a zwłaszcza z Ostrovią były bowiem do wygrania.
Przełomowym momentem był
przegrany u siebie mecz z ze-

Jakąkolwiek szansę na znalezienie się w nowej IV lidze straciliśmy dopiero w ostatnim meczu
w C iechanowie. A szansa na
zwycięstwo była. Zarówno Żbik,
jak i MKS Ciechanów prezentują
podobny poziom, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie.
W przekroju całego meczu częściej nawet posiadaliśmy piłkę.
Już w pierwszej części mogliśmy
przesądzić o wyniku spotkania.
W walce naszych zawodników

W rundzie jesiennej Żbik
z do był 24 p u n kt y. N a
pier wszą i drugą część
tej rundy przypadło po
12 punktów. Na piętnaście rozegranych wtedy spotkań przegraliśmy
trzy z nich. Niestety, aż
d wa z n i c h p r z e g ra l i śmy na własnym boisku Rafał Załoga (czerwony) oddał groźny strzał, ale Retkowski nie dał się zaskoczyć.
(Glinojeck, Ciechanów).
społem z Sulejówka. Nawet remis, nie widać jednak było potrzebnej
A mecze te, jeśli nie do wygrania, który był w zasięgu ręki (niewy- w takich wypadkach determinacji
to z pewnością były do zremi- korzystany karny), dałby nam cień i pewnej zdrowej zaciętości. Zasowania.
nadziei na znalezienie się w IV brakło ducha walki. To prawda,

że ciechanowianom dla podtrzymania jakiejkolwiek nadziei
potrzebne było zwycięstwo, nam

wystarczał remis. Ale walczyć
trzeba zawsze o zwycięstwo, bo
kto chce zadowolić się remisem,
zazwyczaj przegrywa.
W ostatnich trzech meczach
Żbik spotkał się z Podlasiem Sokołów Podlaski (1:0). Błękitnymi
Gąbin (1:1) i MKS-em Ciechanów
(0:1). Wszystkie te trzy mecze
nie przyniosł y chluby naszemu klubowi. Nawet zwycięski
mecz z Podlasiem. Wygraliśmy
wprawdzie pewnie z odmłodzoną drużyną z Sokołowa, ale styl,
w jakim to zwycięstwo odnieśliśmy, pozostawia wiele do życzenia. Najgorzej grali nasi piłkarze
z przeciwnikami z Gąbina. Ten
skazany już na pewną degradację
zespół pokazał swoim kolegom
z Nasielska, jak się walczy, i gdy
nie ma już szans na osiągnięcie
jakiegoś zamierzonego celu, to
walczy się o honor.
Z tej wstępnej analizy nie można
wyciągać wniosków, że piłkarze
Żbika zawiedli na całej linii. Liczba
zdobytych przez nich punktów (50)
świadczy, że podejmowali
walkę, że się starali. Aż 9
zespołów z początku tabeli zdobyło podobną ilość
punktów. Naszym zabrakło
nie tylko umiejętności, ale
niekiedy i szczęścia. Ważne jest i to, że miejsce,
jakie zajęli, w normalnych
warunkach nie skutkuje
degradacją. W tym roku
mamy rok wyjątkowy, rok
reorganizacji rozgrywek
piłkarskich i Żbik jest jedną z ofiar tej reorganizacji.
Dlatego nie można na tę
niewątpliwą porażkę reagować nerwowo i dokonywać
ogromnych zmian. Warto
utrzymać tę drużynę, bo
ma możliwości, aby już za
rok znaleźć się w IV lidze.
Pewne wzmocnienia są oczywiście
wskazane.
xyz
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SPORT SZKOLNY
RINGO

27 maja w hali sportowej w Stanisławowie Pierwszym (gm. Nieporęt) odbyły się rejonowe zawody
szkół gimnazjalnych w ringo. Do
rywalizacji przystąpił y cztery
drużyny: P.G. nr 2 w Starych Pieścirogach, P.G. nr 2 w Ząbkach,
P.G. nr 4 w Piasecznie oraz P.G.
w Nieporęcie. Reprezentujące
naszą gminę i powiat Gimnazjum
nr 2 w Starych Pieścirogach zdecydowanie wygrało wszystkie
pojedynki i zajęło pierwsze miejsce w turnieju. Zespół z Pieścirogów wystąpił w następującym
składzie: Sylwia Bodalska, Paulina
Melaniuk oraz Paweł i Zbigniew
Obojscy.
Wyniki naszej drużyny:
G. nr 2 St. Pieścirogi
– G. nr 4 Piaseczno
G. nr 2 St. Pieścirogi
– G. nr 2 Ząbki		
G. nr 2 St. Pieścirogi
– G. Nieporęt		

3:0
3:0
3:1

Końcowa kolejność:
1.G. nr 2 St. Pieścirogi
2.G. Nieporęt		
3.G. nr 2 Ząbki		
4.G. nr 4 Piaseczno

6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt

Wyg r y waj ąc z awo d y w S t anisławowie, G imna zjum nr 2
ze Starych Pieścirogów uzyskało
prawo reprezentowania rejonu
legionowskiego w finale X Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Turniej finałowy odbył się 31 maja w Mogielnicy
k. Radomia. W zawodach wzięło
udział dwanaście najlepsz ych
zespołów z Mazowsza. Los przydzielił nam do grupy gospodarza, a jednocześnie Mistrza Polski, oraz gimnazja ze Szczytna
k. Płońska i z warszawskiego Bemowa. W meczu z gospodarzami,
zgodnie z przewidywaniami, nie
mieliśmy żadnych szans. Po wyrównanym spotkaniu z drużyną
warszawską również ponieśliśmy
porażkę 5:0. W ostatnim meczu

grupowym minimalnie przegraliśmy (2:3) z gimnazjum ze Szczytna. W walce o miejsca 10–12
p okonali ś my 3:2 g imna zjum
z Płochocina oraz wygraliśmy
walkowerem 5:0 z gimnazjum
w Borkowie Kościelnym. W ten
sposób w klasyfikacji końcowej
zajęliśmy dziesiąte miejsce. Jest
to największy sukces w historii
szkoły w Pieścirogach w grach
ze s p o ł ow yc h . G i m n a zj u m
nr 2 w Starych Pieścirogach reprezentowali: Sylwia Bodalska,
Paulina Melaniuk ora z Pawe ł
i Zbigniew Obojscy. Opiekunem
drużyny był Piotr Kowalski.

LEKKA ATLETYKA
13 maja na stadionie oraz boisku
Szkoły Podstawowej w Nasielsku
odbył y się powiatowe zawody
lekkoatletyczne. Wzięło w nich
udział ponad sto zawodniczek
i zawodników z Gimnazjum nr 2
w Starych Pieścirogach i Gimna-
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zjum w Pomiechówku. W klasyfikacji zespołowej zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców lepsi
okazali się gimnazjaliści z Pieścirogów. W konkurencjach indywidualnych nasi reprezentanci
zdobyli piętnaście pierwszych
miejsc, a goście siedemnaście.
Najlepsi z każdej konkurencji
uzyskali prawo reprezentowania
powiatu nowodworskiego w zawodach rejonowych.
Z awo d y rej on owe w l e k k i ej
atlet yce odbył y się 20 maja
na pięknym stadionie Zespołu
Szkół w Lesznowoli k. Piaseczna.
W stawce kilkunastu szkół, reprezentujących pięć powiatów
gimnazjaliści z Pieścirogów zajęli
trzecią, a gimnazjalistki czwartą
lokatę w klasyfikacji zespołowej.
Ponadto siedem osób, zajmując miejsca w pierwszej trójce
w swoich konkurencjach, uzyskało prawo wzięcia udziału w finale
X Mazowieckich Igrzysk Mło-

Stawką w tych mistrzostw było ustalenie reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Świata, które
w bieżącym roku
odbył y się w Bułgarii (w Sofii).
Iwona Żyła na Mistrzostwach Polski
zdobyła trzy złote
medale (indywidualnie, w deblu i grze
mieszanej) i bez żadnych prob lemów
zakwalifikowała się
do reprezentacji na
zawody w Sofii.

Po niemal dwuletniej
przer wie sp owodowanej chorobą zawodniczka znów stanęła
do stołu tenisowego
i tak jak przed dwoma laty była bezkonkurencyjna, nie dając
najmniejszych szans
swoim przeciwniczkom.

Indywidualnie nasz a z awo d n i c zk a
już w pierwszej rundzie wyeliminowała

w piłce siatkowej
drużyn
amatorskich
Klasyfikacja punktowa po II Turniejach:
1. Grand

2. Czwartek team

80 pkt

ubiegłoroczną mistrzynię Polski
i turniej zakończyła bez straty seta,
eliminując kolejne przeciwniczki.

3. Nowe Miasto

60 pkt

4. Twierdza Modlin

20 pkt

Dwa kolejne miejsca kwalifikujące na wyjazd do Sofii zdobyły
zawodniczki z Poznania: Eliza
Konczak i Maria Huczyńska. Podobnie było w deblu, w którym
wystąpiła razem z Elizą Konczak,
oraz w grze mieszanej, w której
jej partnerem był Ireneusz Kopiec
z Rybnika.

5. Famed Pomiechówek 20 pkt
Ostatni III Turniej z cyklu Grand
Prix odbędzie się 22 czerwca
2008 (niedziela) o godz.10 00 .
Podczas turnieju zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy
oraz puchary. Serdecznie za-

praszamy.
Wśród mężczyzn zwyciężył MaM.CH
rek Rutowski z Poznania przed
Ryszardem Szczepińskim
z Wejherowa, Pawłem
Piętą z Częstochowy i Ireneuszem Kopciem. Cała
czwórka mężczyzn za- Wyniki turnieju „dziesiątego” 30.05.2008 r.:
1. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Michnowski		
kwalifikowała się do Sofii. 					
75 pkt (59,52%)
MS 2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		

Bułgaria – Mistrzostwa Świata
W dniach od 29.05–9.06. br w Sofii odbyły się Mistrzostwa Świata
w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. Wystąpiły w nich
24 reprezentacje kobiece i 32 męskie.
Ogółem ponad 160 zawodników i zawodniczek.
W reprezentacji Polski wystąpiła zawodniczka z Nasielska Iwona
Żyła.

Niepełnosprawnych, Mistrzostwach Świata i Europy.

Grand Prix

Nowy Dwór Mazowiecki 100 pkt

Iwona Żyła trzykrotną mistrzynią Polski
W maju br. w Gołotczyźnie odbyły
się Mistrzostwa
Polski w tenisie
stołowym osób
niepełnosprawnych, w których
startowała jedna
z czołowych tenisistek w historii
Nasielska Iwona
Żyła.

dzież y Szkolnej. A oto nasza
najlepsza siódemka z zawodów
rejonowych: II miejsce w skoku
w dal zdobyła Anna Rajkowska.
Trzecie miejsca wywalczyli: Justyna Jędrzejewska, Mateusz Śmigasiewicz i Paweł Wierzbicki (kl. II)
w biegu na 100 m, Paweł Obojski, Sylwia Bodalska i Mateusz
Birkowski (kl.II) w pchnięciu kulą
oraz Patryk Kołodziejski w skoku
wzwyż. Opiekunem drużyny był
Piotr Kowalski.
PK

Od lat wiadomo, że najlepsi w świecie w tenisie stołowym, zarówno wśród niepełnosprawnych, jak również w tenisie kwalifikowanym – zawodowym, są Azjaci. Reprezentacje Chin, Japonii, Korei
i Tajwanu są niemal bezkonkurencyjne na każdych zawodach
tenisa stołowego. Z Europejczyków czasami dorównują im Niemcy, Rosja, Szwecja, Ukraina i Węgry. Pozostałe drużyny, w tym też
reprezentanci Polski, znacznie im ustępują. W krajach azjatyckich,
Niemczech, Rosji, Ukrainie i na Węgrzech istnieją ligi tenisowe niepełnosprawnych. Reprezentanci tych krajów biorą często udział
w różnych turniejach międzynarodowych, w których zdobywa
się punkty potrzebne do rozstawienia w Igrzyskach Olimpijskich

Nasi najlepsi zawodnicy, niestety, nie startują w tych turniejach i na Mistrzostwach Świata czy Europy najczęściej w pierwszych walkach
wpadają na najlepszych. Jednak tegoroczny wyjazd do Bułgarii władze sportu polskiego niepełnosprawnych uważają za udany. Debel męski
Pięta – Szczepiński został sklasyfikowany na miejscach 5–8.
Drużyna kobiet, w której główną rolę odgrywała Iwona Żyła, zajęła 6 miejsce, a Iwona w rankingu światowym zajmuje 12 miejsce. Drużyna
męska zajęła 7 miejsce.

BRYDŻ

					
72 pkt (57,14%)
3. Maciej Osiński – Janusz Wydra			
					
70 pkt (55,55%)
4. Adam Banasiuk – Janusz Czyżewski 		
					
69 pkt (54,76%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
					
63 pkt (50,00%)
6.Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek		
					
60 pkt (47,62%)
7.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
					
50 pkt (39,68%)
8.Józef Dobrowolski – Krzysztof Michnowski		
					
45 pkt (35,71%)

Czołówka klasyfikacji po dziesięciu turniejach:
1–2. Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
3–4. Stanisław Sotowicz
Paweł Wróblewski
5–6. Maciej Osiński
Janusz Wydra
7.
Jacek Jeżółkowski
8.
Kazimierz Kowalski
9.
Grzegorz Kosewski
10–11. Janusz Czyżewski
Krzysztof Michnowski

57 pkt
57 pkt
54 pkt
54 pkt
47 pkt
47 pkt
45 pkt
43 pkt
40,5 pkt
38 pkt
38 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech
najgorszych wyników.
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Uwaga na burze!
W

najbliższych dniach
czeka nas załamanie pogody. Chmury zakryją słońce, nieznacznie
spadnie temperatura. Ale,
co najgorsze, nad Mazowszem przejdą
burze z piorunami. W tym
czasie nawet
spragnieni kąpieli w ciepłym
deszczu powinni powstrzymać
swoje emocje
i nie wychodzić
z domu oraz
pozamykać
wszystkie okna
w mieszkaniu.
Niestety, tak to już
jest, że gwałtowne
burze przychodzą
znienacka w najmniej oczekiwanym
przez nas momencie. O tragicznych
skutkac h si l nyc h
burz prawie zawsze
dowiadujemy się
z t e l e w i z y j n yc h
programów informacyjnych. Widzimy pozrywane sieci
energetyczne, poR

E

K

L

Duchowe witaminy

walone stodoły, drzewa i – niestety – prawie zawsze słyszymy
o ofiarach śmiertelnych. Mówimy
sobie wtedy – jak to dobrze, że to
nie u nas!

M

A

Ludzie lekceważą zagrożenie, jakie niosą ze sobą burze. Bezlitosne
pioruny mogą uderzać wszędzie.
Dlatego, jak mówią starsi ludzie,
żywiołu nie należy prowokować.
Warto więc przypomnieć sobie
kilka podstawowych zasad zachowania się podczas burzy.
Najważniejsza z nich to unikanie
wysokich drzew i otwartych przestrzeni, na przykład pól, ponieważ
piorun, zmierzając do ziemi, wybiera sobie jak najkrótszą drogę
do najlepiej przewodzących prąd
przedmiotów. Najczęściej uderza
w wysokie drzewa i obiekty wykonane z metalu, słupy energetyczne. Doskonałym przewodnikiem
może być też ciało człowieka.
W czasie burzy nie wolno mieć
przy sobie włączonego telefonu
komórkowego. Nie jest również
wskazane uż y wanie telefonu

Z

A

P

R

stacjonarnego. Ponadto, musimy
pamiętać o odłączeniu od prądu
urządzeń elektrycznych, które
mogą zostać uszkodzone, co
z kolei może spowodować pożar.
Szczególnie niebezpieczny jest
telewizor. Należy wyjąć z niego
p r zewó d a n te n o w y. P o d o b nie postępujemy
z ko m p u te re m
– odłączamy go
od kabla sieciowego.
Jeśli burza zastanie
nas w szczerym
polu, bez budynków, koniecznie
należy poszukać
obniżenia terenu
– na przykład wąwozu lub doliny
i przykucnąć – nie
wolno b owiem
siadać ani kłaść się
na ziemi.

W to drzewo uderzył piorun.
A

O

S
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ROZMAITOŚCI

13–26 czerwca

Z

Jeżeli jednak zmuszeni jesteśmy do
przemieszczania
się, to wówczas
nie należy biec,
a jedynie iść mał ymi krokami.
W żadnym w ypadku nie zatrzymujmy się pod drzewami oraz
obok zbiorników wodnych i latarni, nie używajmy parasolek.
Wszystko to przyciąga wyładowania elektryczne i jest dobrym
przewodnikiem prądu.
Kierowcy powinni pamiętać, że jadąc samochodem w czasie burzy,
najlepiej jest zjechać na pobocze,
nie opuszczając jednak auta. Samochód jest bezpiecznym miejscem na przeczekanie burzy.
O nierównej walce człowieka
z piorunem świadczą dwie liczby – moc prądu w błyskawicy
osiąga nawet 2 tys. kW., zaś kanał powietrzny, przez który ona
płynie, w ciągu ułamka sekundy
rozgrzewa się do temperatury 30
tys. stopni C.
Nie warto więc ryzykować.
E

N

I

dar
E

Rok 2008 w Diecezji Płockiej został ogłoszony rokiem bł. Arcybiskupa Antoniego
Juliana Nowowiejskiego z okazji 150 rocznicy Jego urodzin.
W kościele parafialnym parafii św. Wojciecha w Nasielsku została przygotowana przez
ks. Mariusza Dołęgowskiego wystawa ukazująca pracę duszpasterską bł. Arcybiskupa
i Jego zasługi dla diecezji.
Męczeńska śmierć księdza Arcybiskupa nastąpiła najprawdopodobniej 28 maja
1941 r.
Jego miłość do Kościoła i przywiązanie do Ojczyzny swoje apogeum osiągnęło
w obozie w Działdowie. Tam, wraz z ks. biskupem sufraganem Leonem Wetmańskim,
innymi kapłanami oraz wielu uwięzionymi, oddał życie w obronie wiary i tożsamości
narodowej.
Arcybiskup Nowowiejski był człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił Bogu
i ludziom. Przez 33 lata był rządcą diecezji i dał się poznać jako gorliwy, zapobiegliwy,
pracowity i dobry pasterz.
Przygotowana w naszym kościele wystawa w ogromnym skrócie przedstawia obraz
życia kapłana od czasu związania go w młodym wieku z Kościołem płockim, aż do aresztowania, dręczenia w obozie
i męczeńskiej śmierci.
Szczególnie istotne dla nas są liczne związki Arcybiskupa z Parafią Nasielsk i naszym kościołem. Warto bliżej się z nimi
zapoznać, by przybliżyć sobie, choć w niewielkiej części, naszą lokalną historię.
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy i bliższego poznania szczegółów z życia bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

Przeskoczyć
samego siebie
Ostatnio zawrzało w wielu polskich domach, na ulicach i w pubach.
To „znak czasu”. Jak dżdżownice po deszczu uaktywnili się kibice. Ze
sklepów zniknęły tony różnej jakości piłkarskich gadżetów. Tak to już
bywa w świecie sportowym. I nie tylko.
Dobrze znamy na co dzień określenia: „rywalizacja” czy „zdobywanie
miejsc”. I bez większych problemów, obserwując tablice z wynikami,
można wskazać, kto jest pierwszy, a kto ostatni. Już samo uczestnictwo w rozgrywkach jest wyróżnieniem dla sportowców, pewną formą
nagrody i uwieńczeniem ich kilkuletniej pracy.
Jako chrześcijanin mam okazję – ja i wszyscy bez wyjątku – wziąć udział
w eliminacjach do zawodów o zdobycie „wieńca zwycięstwa”, jakim
jest życie wieczne. Od chwili chrztu mam pełne prawo i szansę zdobycie „głównej wygranej”. Jest to nagroda dużo trwalsza od europejskiej
sławy, gigantycznego majątku czy olimpijskiego złota.
Tak jak w rywalizacji sportowej liczy się szybkość, refleks, wytrwałość,
upór, tak w duchowych zmaganiach o kształt człowieczeństwa ważna jest umiejętność zatrzymania i systematycznego wsłuchiwania się
w głos swojego sumienia. Rywalizacja sportowców jest często kolorowa
i widowiskowa. Zawody duchowe prezentują się na zewnątrz skromniej,
ale w tej skromności ukryte jest prawdziwe dobro i szczera radość.
W codzienność chrześcijanina, tak jak i sportowca, wpisana jest ofiara
i poświęcenie. Stąd łatwo jest o zniechęcenie i rezygnację. Jak pocieszenie brzmią słowa Listu do Hebrajczyków: „wyprostujcie opadłe
ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami… Bóg obchodzi
się z wami jak z dziećmi”.
We współczesnym sporcie, podobnie jak w duchowych zawodach,
najważniejsze najważniejsze jest nie to, co zewnętrzne i widoczne, ale
liczy się przede wszystkim wnętrze „zawodników”. Organizm sportowca
dokładnie przebada aparatura. Nad Jego motywacjami czuwa trener.
Nasze duchowe zmagania najlepiej zna sam Bóg – Sędzia, który nie popełnia błędów. To On nieustannie uwrażliwia nas na „znaki czasu” – na
to, co w nas i wokół nas. Tak jak sportowiec odkrywa dziedzinę, w której
może rozwinąć własne możliwości, tak chrześcijanin z Bożą pomocą
odkrywa swoją własną drogę rozwoju – jedyną i niepowtarzalną.
I w tym miejscu pojawia się pytanie: czy ja podejmuję trud duchowego
rozwoju? Czy zbyt łatwo nie rezygnuję z tego, co wymaga wysiłku? Czy
nie upraszczam wszystkiego, co kojarzy mi się z trudnościami? Czy
w moim chrześcijaństwie nie jestem tylko kibicem, albo – co gorsza
– pseudokibicem? Czy jak szalikowiec nie sprowadziłem swojej wiary
do obnoszenia i pokazywania jej na tylko zewnątrz? Pewnie można by
tak pytać i pytać…
Szansę na przejście eliminacji mają tylko ci, którzy odpowiednio ułożą
hierarchię wartości, a gwarantem jej jest „sprawiedliwy Sędzia”. Nie
wystarczy powiedzieć: znam tylu księży, uczestniczyłem w procesjach
i w kościele w pierwszych ławkach miałem miejsce. A może pogardzam
lub nawet nie zauważam innych, którzy wraz ze mną tworzą tę samą
drużynę – Kościół? Przecież i oni mają ten sam cel co ja. A Najwyższemu Sędziemu zależy, żeby ta drużyna była jak najliczniejsza i jak
najbardziej zgrana.
Jak w różnych dziedzinach sportu, nawet po jakiejś dłuższej przerwie,
możliwy jest powrót, tym bardziej w życiu duchowym. Chyba dobrze do tego obrazu „ostatniego” pasuje Dobry Łotr, który otrzymał
Chrystusową obietnicę „bycia w raju”, czyli nagrody. Sprawa mojego
uczestnictwa w duchowych zawodach jest bardzo ważna. Od niej zależy
moja wieczność. Patrząc na sportowe zmagania, wszyscy doskonale
wiemy, że miejsc na podium nikt nie zdobywa przy okazji – choć może
przysłowiowa odrobina szczęścia jest tu także wskazana – ale poprzez
lata treningów i ćwiczeń.
Tak naprawdę w naszym życiu chodzi o połączenie rywalizacji na
wszystkich poziomach, nie tylko po to, by troszczyć się o ciało, choć
tego też nie można zaniedbywać. Bo przecież mamy do czynienia
z całym człowiekiem, który podąża ku „mecie życia”.
Chcąc zdobyć medal, sportowcy codziennie przynajmniej przez kilka
godzin pracują ze swoim trenerem. Będąc chrześcijaninem, jestem
uczestnikiem „zawodów duchowych”. Skoro doba ma 96 kwadransów,
to ile z nich poświęcam na mój kontakt z Bogiem?
ks. Leszek Smoliński

12

Zemsta w kinie
C

ześnik Raptusiewicz
dla pieniędzy chciał
poślubić Podstolinę. Podstolina wolała Wacława,
ale Wacław wolał Klarę.
Rejent Milczek kłócił się
z Cześnikiem, a Papkin
w tych sporach pośredniczył. Każdy zna tę historię.
Nie każdy jednak mógł
zobaczyć ją w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. A jest czego
żałować!
2 czerwca na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury uczniowie

ZSZ zaprezentowali sztukę Aleksandra Fredry swoim młodszym
kolegom z gimnazjum. Nie był to
pierwszy występ grupy. Historia
Teatru Bez Nazwy liczy już kilka lat.
Między innymi jesienią ubiegłego
roku, w swojej szkole, młodzież
– w związku z obchodami roku
Stanisława Wyspiańskiego – wystawiła Wesele tegoż autora. Ponieważ
była to sztuka dość trudna i znana
stosunkowo wąskiej grupie osób,
młodzież postanowiła zagrać coś
bardziej przystępnego i jednocześnie znanego szerszej publiczności.
Wybór padł na Zemstę.
Przygotowania rozpoczęto
już przed feriami zimowymi. Nauczenie się na pamięć
takich partii tekstu wymaga
bowiem czasu i wielu prób.
Jak mówi Agata Żbikowska, jedna z opiekunek teatru: – Ferie to taki czas,
kiedy szkoła jest otwarta,
nie mamy zajęć lekcyjnych, a uczniowie bardzo chętnie się spotykają.
W pozostałe dni próby były
zawsze po lekcjach. Po raz
pierwszy dano przestawienie w szkole, w Dniu Wiosny. Uczniowie chcieli jednak wystąpić przed większą
publicznością i tak na Dzień
Dziecka dali prezent gimnazjalistom.

Festyn rodzinny

13–26 czerwca

Dla nich samych
też jest to pewna forma zabawy. – Trzeba pokazać uczniom,
że szkoła to nie
musi być tylko
budynek, zimne
ściany, ale może
być tam coś więcej. Właśnie o to
nam chodziło,
żeby ta szkoła
żyła troszeczkę
innym życiem –
mówi Krzysztof
Turek, nauczyciel
i opiekun teatru.
Zabawa to przy
okazji świetny
sposób na naukę.
Przedstawienie
teatralne sprawdza się jako narzędzie
popularyzacji tekst literackiego.
Trzeba przyznać, że młodzi aktorzy
wypadli rewelacyjnie. Talentu aktorskiego mogliby pozazdrościć im profesjonaliści. Język, choć nie współczesny, a sprzed niemal dwóch wieków,
w połączeniu ze sposobem mówienia,
odpowiednią intonacją i mową ciała
zdawał się naprawdę przemawiać do
publiczności. Najlepszym dowodem
na wartość komedii są salwy śmiechu
widzów, a te pojawiały się tu nie raz. Widzowie, wychodząc z sali, gratulowali
aktorom. Praca i zdolności młodzieży

z ZSZ spotkały się z zasłużonym
uznaniem.
Nie sposób nie wspomnieć
o dekoracjach (scenografią
zajmowała się Monika Duchnowska). Tworzyły wspaniałą
oprawę dla tego, co działo się
na scenie. W spektaklu nie zabrakło bardzo współczesnych
elementów – Rejent na przykład pisał pozew na laptopie.
Niewątpliwie dodało to sztuce
humoru i uwidoczniło uniwersalność dzieła Fredry. Takich
sąsiadów, jak Cześnik i Rejent
ma wielu z nas.
km

Obsada:

Paweł Konior – Cześnik Raptusiewicz
Jola Pichalska – Klara
Paweł Kozłowski – Rejent
Krzysztof Zdyb – Wacław
Mateusz Rutkowski – Papkin
Magda Ernest – Podstolina
Hubert Kalinowski – Perełka
Mariusz Łuszczewski – Dyndalski
oraz
Uczniowie klasy II LPZ

fot. M. Stamirowski

ELEKTROŚMIECI!
PRZYNIEŚ Z MIESZKANIA
DO PUNKTU ZBIERANIA!

W piątek, 6 czerwca na
placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym
w Nasielsku odbył się
Festyn Rodzinny – małe
święto przedszkolaków
i ich rodziców.

Wielka zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,
zepsutych zabawek elektrycznych,
zużytych baterii.

Impreza połączona była z obchodami Dnia Mamy i Taty. Dzieci
przygotowały na tę okazję specjalny występ artystyczny. Były śpiewy, wierszyki i tańce. Na twarzach
przedszkolaków widać było tremę,
spisali się jednak celująco. Wypatrywali wśród publiczności swoich
rodziców, a ci byli wyraźnie dumni
z pociech. Co chwila błyskały flesze aparatów fotograficznych.
Można też było podziwiać plastyczny talent maluchów. Organizatorzy
imprezy przygotowali na zewnątrz
wystawę prac dzieci.

fot. M. Stamirowski

Masz zużyte baterie, stary telefon komórkowy, zepsutą zabawkę
elektryczną? Nie wiesz, co zrobić z tymi przedmiotami? Pomożemy Ci się ich pozbyć we właściwy sposób!

Nie zabrakło podziękowań dla
tych, którzy wspierają placówkę.
Już na wstępie imprezy dyrektor

Hanna Szumska wręczyła wszystkim sponsorom pamiątkowe dyplomy.
Na koniec można było zjeść
coś smacznego z grilla. Były
też specjalne atrakcje dla dzieci. Na plac zabaw wjechał wóz
strażacki, który przez jakiś
czas był do pełnej dyspozycji
przedszkolaków. Z pewnością
każdy chłopiec, który marzy
o tym, aby zostać strażakiem,
mógł się nim przez chwilę poczuć. Dziewczynkom spodobały się kucyki. Nie zabrakło
też amatorów huśtawek, karuzeli i zjeżdżalni. Wszyscy
dobrze się bawili w rodzinnym
gronie.
km

W niedzielę, 22 czerwca br., podczas Dni Nasielska, będzie możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zepsutych zabawek, zużytych baterii. To
wszystko będzie można pozostawić w specjalnie zorganizowanym na ten cel punkcie zbiórki.
Zrób porządek w szafkach, na strychu, w piwnicy!
Nie pozostawiaj zużytego sprzętu na śmietniku lub w lesie!

Przynieś go do nas 22 czerwca!
Ponadto:
Eko-konkursy z nagrodami dla najmłodszych,
Materiału edukacyjno-informacyjne dla dorosłych,
Możliwość zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych i stałych,
Porady dotyczące gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej itp.

Serdecznie zapraszamy!

13–26 czerwca

Dni Nasielska tuż, tuż…
J

uż wkrótce odbędzie
się największa impreza w naszej gminie – Dni
Nasielska. W tym roku
święto miasta i jego mieszkańców będziemy obchodzić 21–22 czerwca.
Organizatorzy jak zwykle
z tej okazji przygotowali
mnóstwo atrakcji.

W sobotę już od godz. 15.00 na
Stadionie Miejskim rozpoczną się
zabawy sportowe, m.in. pokazy
sztuk walki i pokaz fitness. Niezwykłym wydarzeniem tego dnia
będzie mecz piłki nożnej. Niezwykłym, bo w roli gospodarza nie
wystąpi drużyna Żbika. Zamiast tego
będziemy mogli podziwiać reprezentację Nasielska w zmaganiach
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z reprezentacją dziennikarzy polskich. Nasielsk
reprezentować będą
nauczyciele, przedstawiciele samorządu, klubów sportowych oraz
firm działających w naszym mieście. Na co
dzień w reprezentacji
dziennikarzy występują
m.in. Tomasz Zubelewicz (TVN), Marcin Feddek (Polsat) i Piotr Gołos
(Orange). Skład reprezentacji, która wystąpi
w Nasielsku, zostanie
opublikowany na stronach www.nasielsk.pl
i www.noknasielsk.pl.

Po tak wielkich emocjach sobotni
wieczór umilą
T.LOVE
nam występy
zespołów tanecznych i wokalnych.
Miłośników muzyki disco
polo z pewnością ucieszy
koncert zespołu MEGA
DANCE. Grupa znana jest
m.in. z przebojów: Ewa
odeszła, Powiedz czemu
trudno tak, W dyskotece
i Bawmy się.
Drugi dzień Dni Nasielska
rozpocznie się od występu nasielskiej orkiestry
dętej oraz występów zespołów szkolnych. Jak co
roku Nasielskie Towarzy-

stwo Kultury przygotowało konkurs
wiedzy o Nasielsku. Po godz. 16.00
zrobi się rockandrollowo i bluesowo, ponieważ na scenie wystąpią:
formacja LOS AGENTOS & HOKUS
oraz znana już w Nasielsku grupa
WHY DUCKY? z Ciechanowa.
Wieczorem nastąpi zmiana klimatów muzycznych. Przed nasielską
publicznością zaprezentuję się duet
rapersko-producencki: Ziemowit
i Mieszko, czyli GRUPA OPERACYJNA. Ich najbardziej znane utwory to
m.in. Mordo Ty moja nawiązujący
do popularnego zwrotu z kampanii wyborczej, Nie będzie niczego

z udziałem Krzysztofa Kononowicza oraz Bądź sobą wyśmiewający
polskich muzyków i polityków.
Tradycyjnie podczas obchodów dni
miasta zostanie wręczona nagroda
„Lew Nasielska”.
G w i a z d ą t e g o r o c z n yc h D n i
Nasielska będzie znany zarówno
młodszym jak i starszym pokoleniom zespół T. LOVE. Już na
początku lat 80. Muniek, Janusz,
Dariusz i Jacek, zainspirowani zespołami: The Clash, Sex Pistols,
Kryzys i Tilt, pod wpływem rytmów ragga i ska, a także klimatów
lat 60., tworzyli utwory, które sta-

wały się hymnami młodzieży, np.
Wychowanie i IV liceum. W roku
1990, w nieco odmłodzonym
składzie, ale nadal z Muńkiem,
podbijali serca fanów, a ich muzyka
podbijała listy przebojów. Dziś ich
utwory King, Chłopaki nie płaczą,
Stokrotka czy Warszawa znają niemal wszyscy. Z pewnością wiele
osób marzy, aby razem z Muńkiem
Staszczykiem zaspiewać: Olewam
rząd, mandaty drogowe, dilerów,
maklerów, warty honorowe... Nic
prostszego. Wystarczy przyjść na
Dni Nasielska!
KaZ.

Parafiada 2008

Coś dla ciała, coś dla (d)ucha
Czerwiec to czas imprez. Już
pierwszego dnia miesiąca odbyły
się w naszym mieście dwie imprezy – Parafiada i Dzień Dziecka. 1 czerwca nie można było
przecież zapomnieć o najmłodszych. Od godziny 14 na boisku
przy szkole podstawowej pod
hasłem „Ruch rzeźbi umysł, serce
i ciało” i czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego odbywały się gry i zabawy sportowe
dla dzieci. Najlepsi dostali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody. Atrakcji nie brakowało. Były
pokazy modelarskie, występy
zespołów tanecznych, dmuchany
plac zabaw. Można było pojeździć
ko n n o i zro b i ć
s o b i e w ys t r z a łow y makijaż –
dziewczęta miały
wymalowane na
t warzach kwiaty i inne ozdoby,
a chłopcy piłkarskie flagi.
Dzieci ze szkoł y podstawowej
odegrał y scenki
biblijne. Na scenie wręczono
też nagrody dla
uczniów wyróżniających się na
lekcjach kateche-

zy i w życiu lokalnych społeczności religijnych.
Specjalnie na Dzień Dziecka
uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej śpiewająco przygotowali występ artystyczny. Akompaniował y im Lucyna Pawlak
i Beata Walesiewicz. W trakcie
imprezy można było też zobaczyć wystawę własnoręcznych
p rac p o dop i e c znyc h Te re s y
Skrzyneckiej.
Dorośli również nie mogli narzekać na nudę. Czekały na nich,
przygotowane przez Akcję Katolicką, ciasta i strażacka gro-

fot. M. Stamirowski

chówka. Strażacy zresztą
dostarczyli na Parafiadę
nie tylko jedzenie. Zebrani (a było ich sporo,
bo pogoda dopisała) byli
świadkami występu orkiestry Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Dużą popularnością cieszyła się licytacja „bożych
szkiełek” – obrazków na
szkle wykonanych przez
oazę, i strusich jaj. Łącznie zebrano 260 złotych,
które – jak na Paraf iadę prz ystało – został y
przeznaczone na zbożny cel:
obiady dla potrzebujących
dzieci. Z jeszcze większym
zainteresowaniem spotkała się
przygotowana przez organizatorów loteria. Sprzedano prawie 1300 losów, a pieniądze
także przeznaczono na cele
charytatywne. Nie tylko z tego
p owodu warto było wziąć
udział w tej loterii. Głównymi
nagrodami był y: opiekacz,
zestaw kawowy, firany, pościel
i wieża stereo. Nic dziwnego,
że losowanie wzbudzało aż tak
wielkie emocje.
Gwiazdą tegorocznej Parafiady był Bartek Jaskot. Bartek
ma na swoim koncie kilka płyt:

Posłuchaj z 2001 roku, Z nadzieją
na zmartwychpowstanie i Żywe
dobre spotkanie z 2004 roku
oraz My w Nim z roku 2008. Bartek ma piękny, ciepły głos. Jego
jazzująco-swingująca muzyka
to hymn pochwalny dla Boga, a
przesłaniem jest wiara, nadzieja
i miłość. Na nasielskiej scenie
towarzyszyli Bartkowi: Jarosław
Kmieć (piano), Mariusz Kania (bas)
i Łukasz Romański (perkusja).
Cała impreza zakończyła się blisko godziny 21. Na pożegnanie
ksiądz Tadeusz Jabłoński odśpiewał Apel Jasnogórski Maryjo,
Królowo Polski.
km
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Turniej Szachowy
Cieksyn staje się powoli diecezjalną
stolicą szachową. Co roku odbywają
się tam różnego rodzaju turnieje
szachowe i memoriały, na które
przyjeżdżają czołowi szachiści z całej Polski, a nawet i zagraniczni. Przy
szachownicach siadają arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi,
mistrzowi krajowi, szachiści z różnymi kategoriami, jak również młodzież i dzieci bez klas szachowych.
Na turniejach w Cieksynie można
zdobywać kategorie szachowe oraz
podwyższać już posiadane. Głównym organizatorem tych turniejów
jest proboszcz parafii św. Rocha
w Cieksynie ks. Józef Szczeciński.
W dniach 7–8 czerwca br. odbył się
turniej szachowy z okazji 100. rocznicy Sakry Biskupiej Bł. Arcybiskupa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W rozgrywkach uczestniczyło
około 30 szachistek i szachistów.
Poziom turnieju był wysoki, ponieważ wziął w nim udział arcymistrz,
kilku mistrzów międzynarodowych
i zawodnicy z pierwszymi kategoriami. Uczestniczyli również młodzi szachiści z miejscowego klubu
parafialnego z Cieksyna.

ROZMAITOŚCI
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fot. A. Zawadzki

Turniej odbywał się w kategorii A,
tu grali zawodnicy z IV kategorią
szachową i wyższą, oraz w kategorii B dla zawodników z niższymi
kategoriami szachowymi. Grano
systemem szwajcarskim 7 rund.
W kategorii A zwyciężył mistrz
międzynarodowy Bogdan Grabarczyk, zdobywając 6 pkt. Wyprzedził on arcymistrza Mirosława
Grabarczyka (5,5 pkt) oraz mistrza
międz ynarodowego K r ystiana Kuzmicza (5 pkt). Wysokie
13 miejsce zajęła Ola Gerasik
z Cieksyna, która w tym turnieju
zdobyła normę na III kategorię
szachową.
W kategorii B zwyciężył Michał
Zalewski z Cieksyna (6,5 pkt).
Wyprzedził on Mateusza Gerasika również z Cieksyna (5 pkt),
Michała Szydłowskiego (5 pkt),
Daniela Zawadzkiego i Adriana
Kozaczuka (obaj z Cieksyna) którzy zdobyli po 4 pkt.
Wielu zawodników zdało normę
na wyższą kategorię szachową.

Sędzią głównym zawodów był
znany sędzia międzynarodowy
Tomasz Zbrzezny z Płocka.

Najlepsi zawodnicy w kategorii A
zdobyli dyplomy i nagrody pieniężne, a w kategorii B dyplomy
i nagrody rzeczowe.
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Organizatorami turnieju byli: Klub
sportowy PLUKS Cieksyn, Urząd
Miejski w Nasielsku i Parafia św. Rocha w Cieksynie.

10 czerwca odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 10/2008. Podwójne zaproszenie do kina otrzymuje Małgorzata Bendowska z Nowych
Pieścirogów. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 30 czerwca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 11 lipca 2008 r.
Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.
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Las o miesiąc później
A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa informuje, że
w związku z pracami nad
zmianą rozporządzenia
dotyczącego działania
„Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”
w 2008 r. wnioski od rolników ubiegających się
o taką pomoc finansową
nie będą przyjmowane
od 1 czerwca br.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywana jest
nowelizacja rozporządzenia, która
zakłada, że rolnicy będą mogli
ubiegać się o pomoc finansową na
zalesianie gruntów rolnych i innych
niż rolne od 1 sierpnia do 30 września
tego roku.
Agencja wyjaśnia, że zmiana terminu przyjmowania wniosków
wynika z konieczności doprecyzowania zasad przyznawania
rolnikom pomocy finansowej,
między innymi na wprowadzane
po raz pierwszy od tego roku za-

godnie ze złożoną dwa
tygodnie temu obietnicą opowiem, dlaczego
warto stosować Mikroorganizmy EM-FarmingTM
na naszych działkach
i w ogródkach przydomowych. Korzyści ze stosowania tego preparatu
mogą odnieść również
i rolnicy, ale o tym innym
razem.
Gleba to twór ożywiony.
W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy.
Odpowiednia zawartość
próchnicy (minimum
3%) i bogate życie biologiczne z dominacją
pożytecznej mikroflory
oznacza obecność na
100 m2 ogródka w warstwie uprawnej od ok.
150 do 200 kg mikroorganizmów. Ta potężna
„naturalna fabryka biologiczna” zapewnia roślinom składniki odżywcze, a zarazem
chroni przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych.
Gleba mineralna, pozbawiona
próchnicy, a tym samym zawierająca niewielkie ilości mikroflory,
najczęściej o dominacji szkodliwej
wobec roślin, nawet bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki
potasu, magnezu, wapnia i inne
i często o odpowiednim pH, jest
coraz trudniejsza do uprawy i nie
tworzy właściwych warunków dla
życia roślin.
Działkowicz zachęcany nowoczesnymi technologiami zwiększającymi plony roślin, słucha porad „doradców” i stosuje się do ich zaleceń,
że są właściwe i postępowe.

Szkodliwe maleństwa
C

z e k a n a s ko l e j n y
„mszycowy” rok –
alarmują eksperci i sami
ogrodnicy. Tych maleńkich szkodników już pojawiło się bardzo dużo na
większości roślin uprawnych.
Najwyższa więc pora, aby przeciw mszycom zastosować opryski
specjalnymi preparatami owadobójczymi. Nie jest to łatwe zajęcie.
Owady te są niewielkie, co bardzo
utrudnia ich skuteczne zwalczanie.
Z kupnem środków chemicz-

lesianie gruntów innych niż rolne
(Schemat II). Przesunięcie terminu
pozwoli rolnikom na dokładniejsze
zapoznanie się z zasadami i przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wsparcie
finansowe. Projekt rozporządzenia
w tej sprawie został przesłany do
konsultacji społecznych organizacjom rolniczym.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia,

Mikroorganizmy
Z
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Znowelizowane rozporządzenie
zostanie opublikowane w najbliższym czasie.
WA

gniwanie. Gleba odzyskuje zdolność
samooczyszczania z substancji szkodliwych, toksycznych. Zdecydowanie
poprawia się jej struktura, a przez to
regulują się stosunki powietrznowodne. Dzięki odbudowującej się
strukturze gruzełkowatej gleby roślina
ma szansę na silniejszą rozbudowę
swojego systemu korzeniowego.

Niestety, nie pozostaje to bez wpływu
na środowisko, na plony, a przede
wszystkim na zdrowie człowieka

Po zastosowaniu mikroorganizmów
roślina wytwarza znacznie większą
ilość włośników i może intensywniej
pobierać substancje odżywcze. Uaktywnione przez odpowiednie preparaty drobnoustroje w glebie, przekształcają
niedostępne formy składników pokarmowych w formy
łatwo przyswajalne. Wiążą azot
atmosferyczny i wprowadzają
w obieg kompleks pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.

Tak kreowany POSTĘP staje się
PODSTĘPEM dla gleby, środowiska i przede wszystkim dla samego
CZŁOWIEKA.
Opisany powyżej stan rzeczy można
realnie i niskim kosztem korygować.
Temu właśnie służy kompozycja
mikroorganizmów EM-FarmingTM
– naturalna, zdrowa, bezpieczna dla
życia roślin i człowieka.
Mikroorganizmy przywracają w mikroflorze gleby najbardziej optymalne
warunki rozwoju uprawianych roślin.
Przede wszystkim regenerują glebę,
odtwarzając jej siłę rodną, Przyspieszają rozkład materii organicznej. Aktywizują i stabilizują procesy
próchnicotwórcze. Wypierają za-

Mszyce są niewielkie, a to utrudnia
ich zwalczanie. W walce z mszycami rolnikom pomagają biedronki,
będące ich naturalnym wrogiem.

że po podpisaniu nowelizacji stosownego rozporządzenia przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
poda niezwłocznie do publicznej
wiadomości termin przyjmowania
wniosków na działanie „Zalesianie
gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”.

W konsekwencji coraz bardziej degraduje swoje grządki i uprawy. Im więcej
zabiegów chemicznych, tym życie
biologiczne gleby staje się uboższe.
Wiele związków chemicznych wniesionych w tych zabiegach trudno
ulega biodegradacji, co powoduje
zachwianie równowagi w naturalnych
ekosystemach.

i jego przyszłych pokoleń.

Potrafią wypić dziennie więcej
życiodajnych soków rośliny, niż
same ważą. Efekt tego obżarstwa
jest łatwy do przewidzenia – może
ono spowodować deformacje
i przebarwienie liści, opadanie
pąków, kwiatów czy zawiązków
owoców – a wszystko to wpływa
na zmniejszenie plonu. Niektóre
gatunki mszyc mogą przenosić
choroby wirusowe.

Wprowadzenie mikroorganizmów do gleby skutkuje
wyparciem drobnoustrojów
szkodliwych wobec roślin, co
pozwala między innymi na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie
z agrotechniki stosowania zapraw
chemicznych.
Dodatkową zaletą jest detoksykacja
gleby z pozostałości po pestycydach,
oraz dejonizacja metali ciężkich, dzięki czemu substancje te nie przedostają
się do roślin.
Z powyższych powodów radość
działkowicza stosującego w swoim
ogródku preparaty z mikroorganizmami będzie naprawdę wielka. Plony
nasze będą na pewno smaczniejsze,
zdrowsze, równomiernie rozwinięte
i jednakowo duże. Warzywa i owoce
dłużej będą utrzymywały naturalną
jędrność i świeżość.
Wasz Mikrob

nych jednak nie ma problemu.
Są dostępne w każdym sklepie
ogrodniczym – który preparat
jest najskuteczniejszy wystarczy
poradzić się sprzedawcy. Mszyce
to owady małe, mające miękkie
i delikatne ciało. Pojawiają się
w grupach liczących setki, a nawet
tysiące osobników. Wysysają sok
z roślin, często powodując przy
tym znaczne szkody w uprawach.

Mszyce żerują głównie na młodych
pędach i pąkach kwiatowych. Samice
składają jaja właśnie w pobliżu pąków.
Po wylęgnięciu się młode owady
natychmiast zaczynają wysysać soki
z rośliny, na której „mieszkają”.
Burzliwemu rozwojowi mszyc sprzyja ciepła i w miarę wilgotna wiosna.
A taką mamy właśnie teraz.
dar

Mazowieckie Regionalne Centrum Promocji i Namnażania
w Głodowie Wielkim k/Nasielska
Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury
oraz
EM-WORLD Polska
zapraszają
na Konferencję

„Biotechnologia EM-Farming™
w życiu Ziemi i jej Mieszkańców”
pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dra inż. Marka Sawickiego
która odbędzie się w dniach:

16–17 czerwca 2008 roku w Licheniu
Współorganizatorzy Konferencji:
- Regionalne Centra Promocji i Namnażania EM-Farming™
- Grupa EM-WORLD Polska
- KWADRANT-EkosystEM
Gościem naszym będzie twórca Biotechnologii EM-FarmingTM

Pan Matthew Wood
Więcej informacji na www.em-projekt.info.pl
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Młodym łatwiej
D

o końca czerwca tego
roku o „premię dla
młodych” mogą ubiegać
się wyłącznie rolnicy, którzy przejęli gospodarstwo
rolne i rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, jednakże nie wcześniej niż 14 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy.

być również przyznana tym, którzy
nabyli gospodarstwa rolne w drodze
darowizny przed ukończeniem 18
roku życia albo po ukończeniu 18
roku życia jeżeli są w trakcie kontynuowania nauki. Do wykorzystania
pozostanie pula środków przewidziana na 2008 r., pomniejszona
o kwotę wynikającą z liczby wniosków o przyznanie pomocy finansowej na działanie „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” złożonych do
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wymaganej powierzchni użytków
rolnych w gospodarstwie czy też
związane z kwalifikacjami do pracy
w rolnictwie.
Do 28 maja tego roku w Oddziałach Regionalnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa złożono już blisko 2700
wniosków o pomoc finansową
z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Pula środków przeznaczona na to działanie w 2008

13–26 czerwca

Pieniądze za siew
Pozostało jeszcze kilka dni,
żeby skorzystać z dopłat do materiału siewnego.
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 15 czerwca kończy się termin
przyjmowania wniosków o dopłatę
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany:
• zb óż oz i myc h (w ys i a nyc h
w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007 r.),
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka.
Poprawnie wypełniony formularz
wniosku o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy „de minimis”
w rolnictwie, wraz z wymaganymi
załącznikami, należy dostarczyć
osobiście lub przesyłką pocztową na
adres Oddziału Terenowego ARR
właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, do 15 czerwca 2008 r.
Dla województwa mazowieckiego
oddziałem właściwym jest Oddział
Terenowy ARR w Warszawie, ul.
J. Waszyngtona 146; 04-076 Warszawa.
Agencja informuje, że w związku
z tym, że dzień 15 czerwca przypada w niedzielę (dzień ustawowo
wolny od pracy), to za ostatni dzień
terminu złożenia wniosku uważa
się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 16 czerwca
2008 r.
Ponadto, jak zapewnia ARR, Oddziały Terenowe Agencji Rynku
Rolnego w sobotę 14 czerwca
2008 r. będą pełniły dyżury celem
umożliwienia jak największemu
gronu producentów rolnych złożenie wniosku o przyznanie dopłaty.
WA

fot. D. Panasiuk

Istotne dla rolników jest to, że od
1 lipca br. zmieniają się wymagania
dotyczące wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie premii
dla młodego rolnika. Od tego dnia
o taką pomoc mogą starać się
osoby, które zamierzają nabyć gospodarstwo rolne, aby rozpocząć
samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Wsparcie finansowe
mogą otrzymać również rolnicy,
którzy rozpoczęli prowadzenie
działalności rolniczej w gospodarstwie nabytym w drodze spadku
nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku. Pomoc finansowa może

30 czerwca br. Oddziały Regionalne
ARiMR będą przyjmowały wnioski
o przyznanie pomocy w ramach
niniejszego naboru do końca dnia
roboczego następującego po dniu
podania do publicznej wiadomości
na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl informacji określającej, że
zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych
wniosków w danym Oddziale Regionalnym ARiMR osiągnęło co
najmniej 120% dostępnych środków
w danym województwie, lecz nie
później niż do 31 grudnia br.
Bez zmian pozostają warunki dotyczące wieku wnioskodawcy,

roku wynosząca ponad pół miliarda zł została podzielona na koperty wojewódzkie. Jak informuje
biuro prasowe ARiMR, najwięcej
wniosków od rolników wpływa do
Oddziałów Regionalnych w województwach: podlaskim – 34,43%,
kujawsko–pomorskim – 32,07%
i mazowieckim – 31,34%. Tylko
w około 10% wykorzystują wojewódzkie limity środków wnioski
złożone w OR ARiMR: małopolskim, zachodniopomorskim
i opolskim. Młody rolnik może
otrzymać pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł.
WA
fot. D. Panasiuk

Pieniądze na działalność nierolniczą
W czwartek, 5 czerwca
tego roku Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
R o l n i c t wa r o z p o c z ę ł y
przyjmowanie wniosków
o przyznanie pomocy
z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Dofinansowanie jest zgodne
z Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013.
O przyznanie wsparcia finansowego
może ubiegać się rolnik lub jego
domownik (podlegający przepisom
o ubezpieczeniu społecznym rolników), lub małżonek tego rolnika,
który ma miejsce zamieszkania
w miejscowości należącej do gminy
wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej,
z wyłączeniem miast powyżej 5 tys.
mieszkańców; lub gminy miejskiej,
z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. Osoba

taka musi być m.in. ubezpieczona
w KRUS w pełnym zakresie, przez
co najmniej ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenie
wniosku dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe
kryteria dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla
ww. działania i w PROW 2007–2013.
Wsparcie przewidziane jest dla osób
podejmujących lub rozwijających
działalność nierolniczą lub związaną
z rolnictwem w celu zapewnienia
dodatkowego, pozarolniczego
źródła dochodu. Jak poinformowała
Agencja, w całym okresie realizacji
PROW 2007–2013 rolnik, domownik lub małżonek tego rolnika może
otrzymać wsparcie w wysokości
do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty
wnioskodawca może złożyć kilka
wniosków, ale nie więcej niż jeden
wniosek rocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio
złożonego wniosku nie przyznano

pomocy. Przyznane dofinansowanie może pokryć rolnikowi do
połowy tzw. kosztów kwalifikowanych, które poniósł na stworzenie
pozarolniczego źródła dochodu.
Może ubiegać się o zwrot kosztów
poniesionych na:
– budowę, przebudowę lub remont
połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów;
– nadbudowę, przebudowę lub
remont połączony z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych, służących do realizacji danej
operacji (projektu), wraz z zakupem
instalacji technicznej.
Za pieniądze z pomocy można
wykonać również prace związane z zagospodarowaniem terenu,
zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu, z wyłączeniem
samochodów do przewozu mniej
niż 8 osób, czy też sprzętu komputerowego oraz oprogramowa-

nia niezbędnego do prowadzenia
działalności nierolniczej.

stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r.

Udzielone przez ARiMR wsparcie
musi być wykorzystane tylko na
inwestycje związane z podjęciem
lub prowadzeniem działalności nierolniczej. Na długiej liście tych zajęć,
bo liczącej ponad 380 pozycji, są
m.in.: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi związane
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedażą posiłków
domowych lub świadczeniem
innych usług związanych z pobytem
turystów w gospodarstwie rolnym,
usługi transportowe, komunalne,
wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy
usługi informatyczne.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście
lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Oddziału Regionalnego właściwego ze względu
na miejsce realizacji projektu.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych nierolniczych sporządzony został na pod-

Na wsparcie rolników, ich domowników lub małżonków rolników,
którzy podejmują lub rozwijają
działalność nierolniczą na terenach
wiejskich, ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. ponad 229 mln zł.
Pieniądze te zostały podzielone na
koperty wojewódzkie. Oddział Regionalny zakończy przyjmowanie
wniosków na to działanie z końcem
dnia roboczego następującego po
dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią limit środków przewidziany
dla danego województwa w co
najmniej 120%, lecz nie później niż
do końca tego roku.
WA
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JUŻ NIE TAKA NOWA RUBRYKA, ALE NADAL NIENAZWANA
T.Love – nie pamiętam już, kiedy
Muniek i spółka stworzyli coś naprawdę dobrego (oczywiście można by tu podyskutować o gustach),
ale chyba już nie o to Zygmuntowi
Staszczykowi chodzi. Imprezy przy

mi tymi i innymi, zaczerpnął trochę
z internetu i mu wyszła z tego płyta
Debiut. Na YouTube bije rekordy
oglądalności piosenka Maszynka
Do Świerkania, a i sama płyta osiągnęła ostatnio status złotej. Polecam

rockabilly/psychobilly a tydzień
później ska. Oprócz koncertów trwających do rana będzie można posilić
się wegetariańskim jedzonkiem, kupić
biżuterię hand made oraz zorganizować sobie na głowie dready.

fot. M. Stamirowski

Działo się ostatnio koncertowo
bardzo dużo. Na miejscu Nasielski
Festiwal Rockowy, troszkę dalej
Juwenalia oraz cała masa innych
koncertów w miejscach bliższych
i dalszych. O naszym jubileuszowym Festiwalu można było przeczytać w poprzednim numerze
ŻN, więc nie będę powtarzała informacji. Zajmę się raczej tym, co
przed nami…

Wracamy do Heineken Open’era
w Gdyni (4–6.07.2008). Ceny są
powalające, bo jeden dzień festiwalu kosztuje 140 zł, karnety na trzy
dni kosztują 269 lub 289 zł – wersja
z polem namiotowym, ale patrząc
na program, trochę trudno się dziwić.
Zresztą opinie osób które były mówią,
że nie można porównać Open’era
do żadnego innego festiwalu w Polsce. Podobno jest profesjonalnie
zorganizowany muzycznie, jakość
dźwięku jest wspaniała i nikt nie żałuje
wydanych na to pieniędzy. Jeśli chodzi o wykonawców, to można będzie
tam zobaczyć m.in. The Chemical
Brothers, Massive Attack, Gentleman
i Sex Pistols. Z polskiej reprezentacji
będą m.in. Vavamuffin, Muchy, Mitch&Mitch (polecam!), Maria Peszek
i Lao Che. Nie będę wymieniać pozostałych artystów polskich i zagranicznych, bo to naprawdę długa lista…

Cóś z saloonów
Na salonach ostatnio mało się
dzieje, wszyscy raczej przymierzają się powoli do letnich festiwali,
ewentualnie wolą wylegiwać się na
słoneczku, niż popijać drinki z parasolką w dusznych klubach. A pisanie
o salonach z „Tańca z gwizdami”
czy „Cyrku z małpami” to nie moja
działka, więc się stąd się nie dowiecie, jak ma na imię nowa kochanka
niejakiego Kochanka. To już wolę
zajrzeć do kina…

Się ma albo Cinema
Niedawno zrobiło się głośno o Joy
Division za sprawą filmu Control,
teraz z kolei na ekranach kin pojawił się dokument o życiu lidera
legendarnej punkowej formacji The
Clash. Joe Strummer – niepisana
przyszłość, bo taki tytuł nosi film
to opowieść na którą składają się
fragmenty koncertów The Clash,
wypowiedzi przyjaciół i muzyków z zespołu, a także wywiady
z artystą. Reżyser Julien Temple
przywołał w swoim filmie klimat
Londynu z przełomu lat 70. i 80.,
a także przedstawił postaci, na które ówcześnie tworzona „brudna”
muzyka miała bezpośredni wpływ.
I tak możemy w filmie zobaczyć
wypowiedzi m.in. Jima Jarmuscha
(Strummer wystąpił w jego filmie
Mystery Train), Bono – wokalistę
U2, czy aktora Johnny’ego Deppa.
Oprócz ogromnej ilości informacji
o samym zespole i Strummerze jako
artyście i buntowniku, możemy też
poznać go jako człowieka, dla którego nie ma ważniejszej rzeczy nad
spotkanie z przyjaciółmi, najlepiej
przy ognisku.

Garść wieści koncertowych:
U nas
Ostatnio pisałam, że bardzo miło
jest podawać informacje, które
dotyczą imprez na miejscu. I dziś
to znów potwierdzam. A dlatego,
że już 22 czerwca w Nasielsku wystąpi T.Love. Właściwie nie tylko
T.Love, ale pozwolę sobie subiektywnie uznać występ tego zespołu
za najbardziej oczekiwany przeze
mnie punkt wieczoru, a właściwie
całych Dni Nasielska. No, może
jeszcze zobaczę koncert Grupy
Operacyjnej, niby muzycznie nie
moja bajka, ale chciałabym usłyszeć słynnego „Kononowicza” na
żywo. Poza tym Grupa Operacyjna
znacznie wyróżnia się na polskim
rynku hiphopopodobnym. Bazują
głównie na dobrych tekstach, a nie
na nie na teledyskach, w których
występują panny z dolną częścią
garderoby przypominającą lejce. Takie tam drobne złośliwości
z mojej strony… mam nadzieję , że
nikt się nie pogniewa. Wracając do

Nasielska grupa JEDNO SŁOWO na X FESTIWALU ROCKOWYM.

muzyce T.Love nadal uważam za
całkiem udane, panowie dobrze
wykonują swoją robotę, a usłyszeć
starsze kawałki T.Love to nadal czysta przyjemność.

A może stolyca?
Coraz trudniej znaleźć w Warszawie
koncert w klubie, co zrozumiałe ze
względu na porę roku. Jednak będzie kilka takich perełek, na które
warto zwrócić uwagę:
21.06.2008, Stodoła. Czesław Śpiewa, i to jak! Czesław Mozil, Polak wychowany w Danii przed trzydziestką
wrócił do kraju. Pograł trochę z Nosowską, pograł trochę ze znajomyR

E

wszystkim tę płytkę, koncert polecam też, choć trochę w ciemno, bo
sama będę na występie Czesława po
raz pierwszy. Organizacyjnie wygląda to tak: bilety 30/35 złotych,
koncert o 20.00.

Wielki świat
Zapewne w najbliższym czasie
będę zamieszczać więcej informacji w tym dziale. Wiadomo, festiwale w całej Polsce, muzyki do
wyboru do koloru, wakacje, sezon
urlopowy – trzeba tylko chcieć się
ruszyć… no i w przypadku niektórych festiwali przygotować się na
wydatki. Mam tu na myśli głównie
Heineken Open’er Festival, ale do
niego jeszcze wrócimy, bo jeszcze
w czerwcu będzie kilka wartych
wspomnienia koncertów.

Od słowa do czynu przy wielkiej pomocy ludzi niematerialnych powstał
FAFA Festival – odpowiedź na zgniłe
mandaryny i muzykę która nie doda
zabawy – tak o zorganizowanym
przez siebie festiwalu mówią jego
twórcy. Rzecz się dzieje w ogródku
klubu Dobra Karma, trwa przez trzy
ciepłe weekendy – jeden właśnie za
nami. W ostatni weekend królowała
muzyka reggae, 13–14. 06 będzie
K

Głównie dla fanów dinozaurów
r o c k a i w i r t u o z ó w g i t a r y.
26.06.2008, Chorzów, Stadion
L

Śląski – The Police. Bilety od 135
złotych. Jeśli ktoś ma dużo czasu
i pieniędzy, może jeszcze dzień
później zajrzeć na Stadion Gwardii
w Warszawie: 27.06.2008 wystąpi
tam Carlos Santana, bilety po 135
złotych. Jako suport zagra m.in.
Perfect i Bratanki.

A

Tydzień po Open’erze odbędą się
dwa kolejne wakacyjne festiwale:
10–12.07.2008 Rock Union znany
bardziej jako Festiwal Rockowy
w Węgorzewie,
11–12.07.2008 Reggaeland – trzecia edycja festiwalu odbywającego
się na plaży w Płocku. Jaka muzyka
tam rządzi, chyba nie muszę mówić…
Więcej informacji o tych i innych
festiwalach w kolejnym wydaniu
„Rubryki”.
Martyna Pielecka
miretena@gazeta.pl
M
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OGŁOSZENIA
Nasielsk, dnia 15.04.2008 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/1/08

13–26 czerwca
					

Nasielsk, dnia 04.06.2008 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

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

GP. 7145/9/08
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
na rzecz dotychczasowego najemcy.

Lp.

Położenie
nieruchomości

1

2

1.

Numer
Numer księgi Numer
działki wie- lokalu
czystej

3

4

Nasielsk ul.
Starzyńskiego 786/1 18573
4a

Opis lokalu mieszkalnego

5

6
Lokal mieszkalny
o powierzchni użytkowej 47,00 m 2 ,
w budynku murowanym,wielorodzinnym,
wraz z pomieszczeniem przynależnym
w piwnicy oraz udziałem w nieruchomości
wspólnejwynoszącym
493/13450 części .
Lokal składa się z: 3
pokoi, kuchni, łazienki
z wc i przedpokoju.

3

Cena lokalu
mieszkalnego wraz
z udziałem
w częściach
wspólnych
nieruchomości
7

72.000,00
złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na okres od dnia 05 czerwca 2008 roku do dnia 26 czerwca 2008 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
EB

Gmina Nasielsk
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3,
woj. mazowieckie, pow. nowodworski
Reprezentowana przez mgr inż. Tadeusza Nalewajka – Zastępcę Burmistrza Nasielska
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

DOSTAWĘ I MONTAŻ 65 SZTUK
TABLIC OGŁOSZENIOWYCH
DLA SOŁTYSÓW
NA TERENIE GMINY NASIELSK
(Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 206.000 Euro)
Termin składania ofert: 30.06.2008., do godz. 10.00
Termin wykonania zamówienia: do 31.08. 2008 r.
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Marek Maluchnik, tel: (0 23) 69 33 050,
Krzysztof Miller, tel: (0 23) 69 33 051
Szczegółowe informacje na stronie:
www.umnasielsk.bip.org.pl
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Maria Wanda Mróz z domu Jaszczak (1946–2008)
doktor, wykładowca, dyrektor archiwum Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Urodziła się w Nasielsku 9 marca
1946 roku. Tu ukończyła Szkołę
Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w 1963 roku. Przez
okres nauki w liceum była czynną
harcerką. Zawsze była tam, gdzie
zachodziła potrzeba podania komuś ręki. Uczestniczyła czynnie
w życiu szkół i lokalnego środowiska. Po zakończeniu studiów
na Wydziale Historii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
podjęła w 1968 roku pracę w ówczesnej Szkole Głównej Planowania
i Statystyki. Od podstaw stworzyła
archiwum Szkoły. Przez kilka lat
porządkowała i opisywała tysiące
teczek składowanych na strychach
i w piwnicach. Przy okazji udało
się Jej odnaleźć pamiątkowe fotografie, zaginione sztandary i inne
cenne pamiątki. Od początku sama
kształtowała archiwum, które stało
się jednym z najlepszych archiwów
uczelnianych w Polsce. Wychowała wielu archiwistów, którzy
odbywali pod Jej kierunkiem praktyki i staże. Jej praca była wysoko
ceniona zarówno przez kolegów
archiwistów, jak i kolejne władze
Uczelni. Od wielu lat aktywnie działała w Światowym Stowarzyszeniu
Archiwistów, gdzie pełniła funkcję
wiceprezesa Międzynarodowej
Sekcji Archiwów Szkół Wyższych
i Instytucji Naukowych. Była autorką wielu artykułów i referatów
poświęconych etyce zawodu
archiwisty i problemom zarządzania archiwami szkół wyższych. Za
zasługi dla Uczelni i środowiska

archiwistów została odznaczona
Złotym Krzyżem Zasługi.
W Szkole G łównej Handlowej
w Warszawie Jej aktywność zawodowa nie ograniczała się do
kierowania archiwum. Pracowała
także naukowo, prowadząc badania nad historią
Szkoły. Problematyce tej
była poświęcona Jej praca
doktorska, a także wiele prac monograficznych
i artykułów naukowych.
Współpracowała z Katedrą
Historii Gospodarczej oraz
Zakładem Historii Szkoły.
Dr Wanda Mróz miała wielkie zasługi dla podtrzymania tradycji i wizerunku
Szkoły Głównej Handlowej. Dzięki Jej badaniom,
publikacjom i wystawom
zachowana została pamięć
o przeszłości Szkoły, o jej
absolwentach i profesorach. Miała wielki udział
w przygotowaniu obchodów 100 – lecia Szkoły
G łównej Handlowej. To
przede wszystkim Jej dziełem były
liczne wystawy okolicznościowe,
w tym wystawa pt: „Z przeszłości
w przyszłość”. Była współautorką
wielu jubileuszowych publikacji,
które ukazały się w związku z obchodami 100 – lecia SGH, a także
członkiem Honorowego Komitetu
Obchodów 100 – lecia SGH.
Naukowe zainteresowania dr Wandy Mróz wykraczały poza proble-

my archiwistyki i historii. Interesowała się także problematyką etyki
zawodowej. Była współautorką
Kodeksu Etyki Zawodowej Archiwisty i Kodeksu Etyki Zawodowej
Księgowego. Prowadziła również

wykłady z etyki w biznesie dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Blisko współpracowała z wieloma
jednostkami Szkoły. Przez wiele lat
była sekretarzem Podyplomowych
Studiów Menadżerskich prowadzonych przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce w Suwałkach,
Białymstoku, Rzeszowie i Zamościu. Była też współtwórczynią
i długoletnim sekretarzem Podyplomowego Studium Zarządzania

i Marketingu prowadzonego przez
Katedrę Rynku i Marketingu.

Tym pożegnała zebranych na swoim pogrzebie.

Wanda Mróz nie wahała się poświęcić swojego czasu na pracę
społeczną i związkową. Była m.in.
jednym ze współzałożycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGH. Była osobą
znaną i powszechnie lubianą. Ceniono Ją nie tylko
za kompetencje, ale też
za uczciwość, optymizm
i życzliwość. Miała rzadki
dar zawierania przyjaźni
i pielęgnowania ich przez
całe życie.

Życie …

Zmarła 13 stycznia b. r. Pochowano Ją na cmentarzu
parafialnym w Nasielsku.
Na pogrzebie żegnały Ją
rzesze wiernych przyjaciół z Uczelni, rektor SGH,
poczet sztandarowy, Jej
przyjaciele z rodzinnego
Nasielska, z którymi regularnie się spotykała, przyjaciele ze studiów i archiwiści
z całej Polski, a także Jej sąsiedzi i towarzysze podróży
z wielu wycieczek.

Czy Pan Bóg przyjmie
te wszystkie pragnienia ?
Z ufnością w myślach mówimy, że
tak.
Bo miłość nasza z kropelką cierpienia
Jest tą nadzieją, że życie sens ma.

Żyła pełnią życia – odnosiła sukcesy w zawodzie, który bardzo lubiła,
ceniona i doceniana w Uczelni.
Była dumna ze swojej córki Karoliny i Jej męża Pawła, spełniała swoje
marzenia o podróżach, żyła i odeszła otoczona przyjaciółmi.

Życie to wielki od Boga podarek,
któremu człowiek nadaje swą treść.
Gdzie słowa, myśli, tęsknoty i płacze
lecą w przestworza niosąc Bogu
wieść.
W bezkresną wieczność niesiemy
tęsknoty
te, które każdy w swoim sercu ma.
Ból, miłość, radość oraz inne cnoty
Człowiek do nieba prześle i je da.

(z najlepszymi
myślami kochanej Ani )
Pozostanie w naszej pamięci, zawsze uśmiechnięta, radosna, pełna
pomysłów na przyszłość – po prostu nasielszczanka. Jest naszym pragnieniem, aby jedna z ulic Nasielska
była nazwana Jej imieniem.
Przyjaciele z liceum i Nasielska

Pani Wanda pisała wiersze. Ma ich
kilkadziesiąt w swoich zbiorach.

HISTORIA W KADRZE

Pochody pierwszomajowe ulicami Nasielska

Fotografia z końca lat czterdziestych XX w. (zdjęcie ze zbiorów M. Turek).

Fotografia z końca lat siedemdziesiątych XX w. (zdjęcie ze zbiorów H. Sitka).

Wspomnienia zebrał
Krzysztof Macias
W artykule wykorzystano
materiały z „Gazety Szkoły
Głównej Handlowej”
01/08 (237)
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III konkurs wiedzy o Nasielsku – zakończony i rozstrzygnięty
Z

organizowana przez
Nasielskie Towar z y s t w o K u l t u r y, p r z y
współpracy z Urzędem
M i e j s k i m i B i bl i o t e k ą
Publiczną, trzecia edyc j a ko n k u r s u w i e d z y
o Nasielsku: „Nasielsk
wczoraj i dziś” została
zakończona. Dwie wcześniejsze edycje odbyły
się w 2002 i 2005 roku.
Konkurs ten organizowany jest co trzy lata.

– 6 uczniów – przygotowali: Anna
Obojska i Krzysztof Macias.

Dominika Raźniewska SP w Nasielsku,

Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Pieścirogach;
– 6 uczniów przygotowały: Ewa
Tylińska i Jolanta Piórkowska.

Natalia Jaskulska SP w Nasielsku,

Liceum Ogólnokształcące im.
Jarosława Iwaszkiewicza;
– 8 uczniów przygotował – Zdzisław Suwiński.

Cyprian Skłucki SP w Nasielsku.

W części pisemnej uczniowie
odpowiadali na pytania przygotowane dla trzech kategorii wiekowych. Pytania dotyczyły hi-

Aldona Smolińska,

A g n i e s zk a B ro d z i kows k a S P
w Nasielsku,
Karolina Góralik SP w Nasielsku,
Z gimnazjum w Pieścirogach:
Patrycja Daniszewska,

Szkoły Podstawowe:
Karolina Góralik SP w Nasielsku
– I miejsce
Cyprian Skłucki SP w Nasielsku
– II miejsce
Jacek Wyrzykowski SP w Dębinkach – III miejsce
Gimnazjum w Pieścirogach:

Bartosz Golnik,
Bartłomiej Kołakowski.

Najlepsi uczniowie liceum wraz z członkami jury.

o historii miasta i regionu. Czołowe miejsca zdobyli następujący
uczniowie:

Aldona Smolińska – I miejsce
Bartosz Golnik – II miejsce

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe
ufundowane przez burmistrza
Nasielska. Zostaną one przyznane za I miejsce w trzech
kategoriach. Za II i III miejsce
przyznane będą nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy
konkursu i nauczyciele, którzy
ich przygotowali otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wr ę c z e n i e n a g r ó d n a s t ą p i
w czasie obchodów święta miasta – Dni Nasielska – 22 czerwca

Najlepsi uczniowie z gimnazjum w Pieścirogach.

Najlepsi uczniowie w kategorii szkół podstawowych.

Do eliminacji pisemnych, które
odbyły się 15 kwietnia w czytelni
biblioteki miejskiej, szkoły z tereny naszego miasta i gminy przygotowały i zgłosiły 22 uczniów.
Do konkursu zgłosili się przedstawiciele następujących szkół:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Dębinkach;
– 3 uczniów – przygotował Rafał
Markiewicz.
Szkoła Podstawowa im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku;

storii najdawniejszej, jak i współczesnych wydarzeń, życiorysów ludzi wpisanych w historię
Nasielska, jego symboli, władz
s a m o r z ą dow yc h, p o d z i a ł ów
administracyjnych, jak i również
uroczystości oraz imprez cyklicznie odbywających się w naszym
mieście.
Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się 14 osób.
Ze szkół podstawowych:
Jacek Wyrzykowski SP w Dębinkach,

fot. K. Macias

Z Liceum Ogólnokształcącego
w Nasielsku:

Patrycja Daniszewska – III miejsce

Mariola Pawlak,
Monika Krzyczkowska,

Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku:

Ilona Podgrudna,

Ilona Podgrudna – I miejsce

Martyna Turek.

Monika Krzyczkowska – II miejsce

Eliminacje ustne odbyły się również w czytelni biblioteki miejskiej
29 kwietnia. Uczniowie odpowiadali na pytania, które oceniało
jury w następującym składzie:
Stanisław Tyc i Henryk Śliwiński.
Finaliści wykazali się dużą wiedzą

Notatnik NASIELSKI

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

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

Mariola Pawlak – III miejsce

na stadionie miejskim w Nasielsku. Laureatów konkursu
zapraszamy po odbiór nagród.
Dziękujemy uczniom za udział
w konkursie, nauczycielom za
przygotowanie uczniów, a dyrekcjom szkół za umożliwienie
dzieciom i młodzieży udziału
w naszym konkursie.
Zarząd NTK

Drodzy Czytelnicy
Redakcja „Notatnika NTK” zaprasza ponownie
do lektury naszego pisma po wakacyjnej przerwie.
Zespół Redakcyjny
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Pająki w szafie
Gdy zjawiłam się u Karolów, odniosłam wrażenie, że wylądowałam
w oku cyklonu, choć podobno
w środku cyklonu jest spokojnie,
a tego nie dało się powiedzieć
o domu syna i jego rodziny.

Jednak czwartego dnia doszło do
przeczuwanej katastrofy. Wróciłam
z Łazienek, zmęczona i głodna, i od
progu usłyszałam krzyki Karola.
Mój syn krzyczy rzadko, ale jak się
już zdenerwuje…

Jurek ciągle poprawiał oceny, Karol
siedział przed telewizorem i oglądał
mecze, Ludwika większość czasu
spędzała na uczelni, a Marceliny
nie było wcale, bo wyjechała ze
szkołą, w dodatku aż gdzieś pod
Ołomuniec.

– Co ci przyszło do głowy!

– To nie wiesz nawet, gdzie ona
jest? – spytałam Karola zaraz po
przyjeździe.

Znów doszło mnie mamrotanie
Jurka.

– Wiem, po Ołomuńcem – odparł
nieco zdziwiony.
– Ale dokładnie gdzie? – naciskałam syna.
– Mam gdzieś zapisaną nazwę tej
miejscowości… – zaczął przeszukiwać kieszenie.
– A może Ludwika wie?
– Z pewnością, ale lepiej jej tego nie
przypominać, za bardzo się denerwuje. I tak ciągle do małej dzwoni.
Ludka uważa, że Marcelinie musi się
coś stać. Ma przeczucie.
Prawdę mówiąc, ja też miałam. Że
dojdzie do jakiejś katastrofy, choć
niekoniecznie z udziałem mojej
wnuczki. Nie podzieliłam się tymi
obawami z synem, tylko po prostu
pogderałam, że kto to widział wysyłać poza Polskę takie małe dzieci.
– No, tak – przyznał Karol. – Ale
w szkole muzycznej one jakoś
szybciej się usamodzielniają, wiesz,
ćwiczenia, występy…
Mijały kolejne dni. Chodziłam do
parku, trochę gotowałam, słuchałam radia, a wieczorami gawędziliśmy wszyscy przy lodach
i truskawkach.

Odpowiedź Jurka była cicha i niewyraźna. Głosu Ludwiki nie usłyszałam, widać nie było jej w domu.
– Wiesz, na kogo wyszedłem przed
prezesem?!

– Żeby jeszcze co innego, ale pająki? Jeszcze pomyśli, że naprawdę
mamy w domu jakieś robale!
– Pająki nie są robakami – oświadczyłam, stając w progu. – Co się
stało?
– Oj, mamo… – jęknął Karol,
błyskawicznie zmieniając ton. –
Wiesz, co on narobił? Niech sam
ci powie.
Popatrzyłam na wnuka.
– Nagrałem tacie powitanie w poczcie w służbowej komórce…
– powiedział Jurek ze spuszczoną
głową.
– Powitanie! Ale jakie! „Dzień dobry, nie mogę teraz odebrać telefonu, bo siedzę w szafie i zabijam
pająki”. Usłyszał je wczoraj nasz
prezes i…
Karol przerwał, bo zobaczył, że
zwijam się ze śmiechu.
– Ale już to wyjaśniłeś? – spytałam,
w mig uspokojona, bo synowi zrobiło się przykro.
– Taaak… Ale Jurek powinien sobie
wymyślić karę.
Powoli wszystko się załagodziło.
Karol postanowił nie mówić o ni-

Kino NIWA
ZAPRASZA

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.–20.04.

czym żonie – Ludwika zbyt była
pochłonięta jakością koncertu zamykającego sezon w filharmonii,
który to problem nieustannie omawiała przez telefon ze znajomymi.
Jurek, w ramach zadośćuczynienia, samorzutnie wziął na siebie
tygodniowy dyżur zmywania oraz
przygotowywanie kolacji. Zabrał
się z miejsca za szykowanie sałatki
alzackiej, jednej z ulubionych potraw swojego ojca. Ja natomiast,
dla podbudowania dobrych relacji
z synową, słuchałam pożyczonej
od niej tuż po jej powrocie płyty z tą
symfonią, którą zakończył się sezon
muzyczny. Siedziałam właśnie przy
odtwarzaczu, gdy spokój wieczoru
przeszył krzyk Ludwiki dochodzący
z sypialni, z głębi otwartej szafy:
– Pająąąąk!
I czego właściwie ten Karol chciał od
dziecka? Lepiej posiedziałby w szafie
i pousuwał z niej pająki. Choć pająk
widziany wieczorem oznacza ponoć
szczęście.
Babcia Jadzia

Sałatka alzacka
ok. pół kilograma ziemniaków, ok.
25 dkg zielonej fasoli szparagowej,
natka pietruszki, 1–2 cytryny, oliwa,
sól, grubo mielony pieprz, cukier,
czosnek
Ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać i pokroić w plasterki. Fasolkę ugotować
(w wodzie z dodatkiem soli i cukru)
i pokroić w 3-centrymetrowe kawałki. Cytrynę pokroić w półplasterki. Natkę pietruszki posiekać.
Przygotować winegret z oliwy,
soku z cytryny, soli, cukru, pieprzu
i czosnku. Składniki delikatnie wymieszać i polać winegretem. Podawać po ochłodzeniu.

Otworzą się przed Tobą nowe perspektywy, dzięki którym
uwierzysz w swoje szczęście. Twój talent zostanie doceniony
przez kogoś bardzo wpływowego. Ktoś z rodziny szykuje Ci
cenną niespodziankę.

Byk 21.04.–21.05.
W najbliższym czasie z niczym się nie spiesz. Masz szanse
zarobić dodatkowe pieniądze, które pomogą Ci zrealizować
kosztowne marzenie. Musisz jednak postępować ostrożnie, bo
zdradzisz jakąś tajemnicę komuś, kto Ci zagraża.

Bliźnięta 22.05.–22.06.
Świetnie się sprawdzisz w jakiejś nowej działalności. Szybko
staniesz się mistrzem w tym fachu. Samotne Bliźnięta mają
szansę osiągnąć uczuciową stabilizację. Możliwe zaręczyny.

Rak 23.06.–22.07.
Będziesz mógł dużo poprawić w swoim życiu. Musisz tylko
trzymać rękę na pulsie i stosować się do wcześniejszych
ustaleń, a odniesiesz wielki sukces w życiu zawodowym.
Możesz liczyć na wsparcie partnera.

Lew 23.07.–22.08.
W życiu zawodowym nie bój się ryzyka, to teraz Twoja mocna
strona. Będziesz mieć bardzo oryginalne pomysły, którymi zrobisz
wrażenie na przełożonych. W uczuciach uważaj, bo będziesz
szukać szczęścia nie tam, gdzie możesz je znaleźć.

Panna 23.08.–22.09.
Zaufaj intuicji, a niewykluczone, że wpadniesz na prawdziwą żyłę
złota. Dowiesz się czegoś, co może całkowicie zmienić Twój
stosunek do spraw, którymi ostatnio się zajmujesz. Zaczniesz
bardziej cieszyć się swoim życiem uczuciowym.

Waga 23.09.–22.10.
W pracy ceń się wysoko, a dużo zyskasz. Możesz zacząć
teraz coś, co przyniesie Ci wielką satysfakcję i spore korzyści
finansowe. Już niedługo w Twoim życiu zawodowym
i uczuciowym wszystko zacznie się układać.

Skorpion 23.10.–21.11.
Niedawna inwestycja zacznie przynosić zaskakujące zyski.
Poczujesz, że zaczynają się spełniać Twoje marzenia i plany.
W miłości nie bój się szczerej rozmowy, a uda Ci się zostawić za
sobą trudne sprawy.

Strzelec 22.11.–21.12.
W najbliższym czasie Twoje finanse zdecydowanie się
poprawią. Masz szanse odzyskać coś, o co starasz się od dawna.
W uczuciach wracanie do przeszłości niczego dobrego Ci nie
przyniesie. Tymczasem to, co sobie teraz wymarzysz, ma szansę
się spełnić.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Otworzy się przed Tobą nowy, niezwykle ekscytujący, etap
w karierze zawodowej. Uda Ci się zrobić coś, co przyniesie
sukces nie tylko firmie, ale także i Tobie. Przestaniesz bać się
o przyszłość. W życiu rodzinnym zwróć większą uwagę na
potrzeby bliskich.

Wodnik 20.01.–18.02.
Poczujesz wyraźny przypływ energii, znajdziesz czas na
to, by zrobić coś naprawdę imponującego. Ujawnisz ukryte
talenty i pokonasz wszelką konkurencję. Jest szansa na
atrakcyjną umowę o pracę. W miłości nie bój się zmian. Będą
zbawienne.

Ryby 19.02.–20.03.
13–15 czerwca, godz. 17.00

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

Perypetie Słonia Hortona, który za wszelką cenę chce uchronić mikroskopijną społeczność przed swoimi sąsiadami, którzy nawet nie wierzą
w jej istnienie.
13–15 czerwca, godz. 19.00

SHUTER
Shutter (USA, 2008); Horror/Thriller; Reżyseria: Masayuki Ochiai; Scenariusz: Luke
Dawson; Obsada: Joshua Jackson – Benjamin Shaw, Rachael Taylor – Jane Shaw,
Megumi Okina – Megumi Tanaka, John Hensley – Adam, Maya Hazen – Seiko.

Thriller psychologiczny, amerykańska wersja jednego z najsłynniejszych azjatyckich filmów grozy ostatnich lat. Mieszkająca w Tokio para
młodych Amerykanów odkrywa, że na zdjęciach, które robi, pojawiają
się niesamowite postaci przypominające duchy... W rolach głównych:
Joshua Jackson („Ulice strachu”, „Szkoła uwodzenia”) i Rachael Taylor
(„Transformers”). Reżyseria: Masayuki Ochiai („Infekcja”).

Nie mieszaj uczuć z pracą, a szczęście Ci dopisze. Okażesz się
genialnym negocjatorem i doprowadzisz do porozumienia stron,
z którego wynikną duże korzyści także dla Ciebie. W uczuciach
wreszcie docenisz kogoś, kto może dać Ci prawdziwe szczęście.

Z przymrużeniem oka
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13–26 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 !!!

R

E

K

L
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M

A

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

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

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!!!

płaciła rolnikom ponad 7,3 miliarda złotych w ramach płatności obsza-

Wylewki mixokretem. Tel.
0 783 013 120.

rowych za 2007 r. Pieniądze zostały przekazane na rachunki bankowe

1.

blisko 1,4 mln rolników. Stanowi to ponad 97% ubiegających się o takie

2.
3.
4.
5.

płatności w ubiegłym roku. Agencji pozostało jeszcze do rozpatrzenia
i zrealizowania około 40 tysięcy ubiegłorocznych wniosków. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ARiMR powinna zakończyć wypłacanie
tych dopłat do 30 czerwca 2008 r.
Ponadto, jak podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
na finiszu jest już realizacja płatności cukrowych za 2007 r. Otrzymało
je już ponad 57 tysięcy rolników. Na konta bankowe tych plantatorów
przelane zostało około 442 mln zł. Do wypłaty pozostało około 5% limitu wydatków dla płatności cukrowych przewidzianych na 2007 rok.
WA

Poszukuję lokalu pod gastronomię w centrum
Nasielska. Tel. 0 606 369
250.

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena
netto zł

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

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

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

Sprzedam tanio trawę, 10
ha, koło Nasielska. Tel. 0
664 423 065.

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp.

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

Zatrudnię w gospodarstwie rolnym. Tel. 0 606
260 744.

Cennik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wy-

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

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

tel. 0 660 277 648

Pieniądze nadal płyną na konta

OGŁOSZENIA
DROBNE

– 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

Zatrudnię pracowników
do ociepleń. Tel. 0 602 872
248.
Kupię mieszkanie kawalerkę lub M3 w Nasielsku. Tel.
0 604 722 958.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 0 602 432 338.
Sprzedam 3,78 h ziemi
rolnej w Nasielsku. Tel. 0
516 628 668.
Sprzedam kombajn Dominator 80, heder 4 m, kabina z nadmuchem, ścinacz
słomy, stan dobry. Tel. (0
22) 785 50 25.
Sprzedam kombajn Bizon
1978 r., kombajn MF 520,

13–26 czerwca

OGŁOSZENIA
DROBNE

heder 4,20, kabina, sieczkarnia. Tel. 0 606 185 100.
Zawiozę do ślubu – czarne
BMW 5 E 60, M-PAKIET,
bardzo atrakcyjny wygląd.
Tel. 0 511 892 688.
Młoda osoba podejmie
pracę w Nasielsku. Sprzątanie domu, opieka nad
dzieckiem. Tel. 0 604 654
834.
Sprzedam używaną betoniarkę 80 l. Tel. 0 609 209
325.
Sprzedam dwie bele świerkowe długości po 7 m,
objętość bez kory 0,7 m 3.
Tel. (0 23) 69 12 228.
Jack-Bud zatrudni do pomocy przy dachach. Dobre
warunki. Tel. 0 721 108
172.
Szukam mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku
lub okolicy. Tel. 0 602 233
894.
Absolwent szkoły muzycznej II stopnia udzieli lekcji
gry na fortepianie i keyboardzie. Tel. 0 600 263 120.
Mieszkanie do wynajęcia
– Nasielsk. Tel. 0 785 532
718.
Sprzedam obrazy olejne,
tanio. Tel. 0 502 035 852
Sprzedam cegłę białą podwójną. Duża ilość. Tel.
0 665 533 616
Dom do wynajęcia w Pieścirogach Starych. Tel.
0 693 021 707
Sprzedam Forda Escorta,
pierwszy właściciel. Tel.
0 602 291 523

REKLAMA
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