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Bale
nasielskich
maturzystów
Nowy rok 2009 to też czas zmian
w jednostkach organizacyjnych
gminy. Wojciech Sierzputowski
odszedł na emeryturę, ZGKiM
obecnie zarządza Małgorzata
Rosłońska. Co z pomysłem przekształcenia jednostki w spółkę?
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Krach na rynku
warzyw trwa

Niewykluczone, że w kwietniu, na tym budynku zawiśnie informacja, że mieści się tu siedziba nasielskiej Straży Miejskiej.

Prawdopodobnie w kwietniu br. na
terenie naszej gminy pojawią się nowi
stróże prawa. Ich zadaniem będzie
dbanie o porządek i bezpieczeństwo
mieszkańców. Jak mówi Burmistrz
Nasielska Bernard D. Mucha, w 2006
roku Rada Miejska podjęła uchwałę
o utworzeniu Straży Miejskiej jako
jednostki organizacyjnej z siedzibą
w Urzędzie Miejskim. Brak środków
w budżecie i ograniczone możliwości
lokalowe Urzędu spowodowały, że
pomysł został odłożony. W ramach
Komisji Rady Miejskiej dyskusja na
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ten temat powraca. Po zakończonej
likwidacji ZEAS-u pozostaną wolne
pomieszczenia, będzie więc możliwość zadysponowania ich dla planowanej jednostki. Rada Miejska musi
zabezpieczyć środki w budżecie na
ten cel, następnie w uzgodnieniu
z właściwym Komendantem Wojewódzkim Policji zostanie uzgodniona
kandydatura na komendanta Straży
Miejskiej. Komendant przedstawi propozycje organizacji nowej jednostki
do zaakceptowania burmistrzowi. Jest
to proces, który może być rozpoczęty
od kwietnia 2009 roku.
Straż, jako umundurowana formacja
utworzona w celu wykonywania
czynności administracyjno-porządkowych, będzie miała za zadanie ochronę spokoju i porządku w miejscach
publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa. Ponadto do jej obowiązków
będzie należało współdziałanie z Policją oraz odpowiednimi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia
mieszkańców, pomoc w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk
żywiołowych, zabezpieczanie miejsca
przestępstwa, doprowadzanie osób
nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub
miejsca zamieszkania.
Strażnicy Miejscy czuwać będą także nad porządkiem i kontrolą ruchu
drogowego. Kierowcy, którzy nie
stosują się do przepisów, np. parkują
w miejscach do tego niedozwolonych, mogą być zaskoczeni, kiedy

strażnicy zablokują mu koła albo
odholują pojazd. Na brak pracy
strażnicy z Nasielska z pewnością
nie będą narzekać.
Jeszcze nie wiadomo, ilu funkcjonariuszy zasili szeregi nasielskiej Straży
Miejskiej. Nie wiadomo także, jaki
będzie koszt jej utrzymania. Środki na funkcjonowanie Straży będą
przekazywane z budżetu gminy
uchwałą Rady Miejskiej.
Straż Miejska funkcjonuje w wielu
miastach na Mazowszu, m.in. w Nowym Dworze Maz. i Legionowie.
Jak mówi Piotr Rogiński, Komendant
SM w Nowym Dworze Maz. – Nie
ma mowy o samofinansowaniu się
straży. W naszej formacji pracuje
16 funkcjonariuszy. Z budżetu gminy
dostajemy ok. 1 mln zł na utrzymanie, z tym że 760 tys. zł przeznaczone jest na pensje dla pracowników.
Pozostała kwota to inne koszty
związane z funkcjonowaniem straży,
m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodów, szkolenia...
Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Legionowie z budżetu
gminy przeznaczone jest ponad
1,5 mln zł. Jak pokazują przykłady
z innych miast, działanie takich
służb związane jest z nie małą dotacją z budżetu gminy. Jednak, jak
podkreślają władze lokalne, najważniejsze jest, aby mieszkańcy
czuli się bezpiecznie.
KT

Rok 2009 rozpoczął się od zmiany
Dyrekcji w ZGKiM i w Nasielskim
Budownictwie Mieszkaniowym. Po
odejściu pana Wojciecha Sierzputowskiego na emeryturę została powołana na pełniącą obowiązki Dyrektora
ZGKiM pani Małgorzata Rosłońska.
Pani dyrektor zarządza na bieżąco
ZGKiM, jednocześnie przygotuje
koncepcję przekształcenia tego zakładu w spółkę samorządową. Spółka
samorządowa, jaką jest Nasielskie
Budownictwo Mieszkaniowe. pod
dotychczasowym kierownictwem
prezesa pana W. Sierzputowskiego
udowodniła, że ta forma organizacyjna jest bardziej efektywna.
Czy w tym roku, oprócz powstania gimnazjum i likwidacji
ZEAS-u, czekają nas jakieś zmiany
w oświacie?
W sprawie utworzenia gimnazjum
przy LO w Nasielsku została podjęta
uchwała Rady Miejskiej. Nabór na rok
szkolny 2009/10 pokaże, czy faktycznie gimnazjum powstanie. Likwidacja
ZEAS-u nastąpi z końcem marca
po złożeniu bilansu. Na najbliższej
Sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę obiektów po
zlikwidowanych szkołach w Nunie
i Krzyczkach na cele oświatowe
i społeczne. W szkołach będzie realizowany program w ramach POKL, na
który mamy zagwarantowane dofinansowanie „Wyrównywanie szans
edukacyjnych”.

Czytaj na str. 2
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Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Mam jeszcze mnóstwo pomysłów
Panie Burmistrzu, mamy nowy
rok i nowy budżet. Budżet dwukrotnie większy od poprzedniego. Z czego wynika ta różnica?
Po dobrym roku 2008, w którym gmina nie miała kłopotów
z płynnością finansową, na sesji
w grudniu został uchwalony budżet na 2009 rok. Jest to największy budżet gminy, który po stronie
dochodów wynosi 73 870 418
zł; wydatki zaś zaplanowano na
poziomie 78 175 448 zł, w tym
na inwestycje aż 42 126 069 zł,
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 34 626 431 zł. W drugiej
połowie roku 2008 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził i ogłosił harmonogram naboru
wniosków w ramach programów
realizowanych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Gmina
Nasielsk i jej jednostki organizacyjne złożyły wnioski we wszystkich
programach, w których ramach
ogłoszono nabory (RPO WM,
POKL, NFOŚ i GW, WFOŚ i GW).
Jedynie z zakresu oświaty będą
złożone wnioski po ogłoszeniu
naboru w I kwartale 2009 r. Aby
złożyć wniosek o dofinansowanie
danej inwestycji, należy ją wpisać
do budżetu i zaplanować odpowiedni montaż finansowy, stąd tak
duży budżet.
Niektórzy radni uważają, że to
wirtualne pieniądze. Co Pan na
to?
Na etapie składania wniosku nikt
nie jest w stanie zagwarantować,
czy dany wniosek, nawet po pozytywnej weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, otrzyma pełne dofinansowanie. Konkurencja w określonych
priorytetach jest ogromna. Każda
gmina ubiega się o dofinansowanie. Pula środków na dofinansowanie jest określona, szczególnie
w ramach RPO. Mamy nadzieję, że
nasze projekty będą dobrze ocenione i otrzymamy środki unijne
na inwestycje. Czy w pełnej wysokości, o jaką się ubiegamy, pokaże
czas. Zrobiliśmy na tym etapie
wszystko, co możliwe. Teraz musimy czekać na decyzje.
Jak tegoroczny budżet wpisuje
się w sytuację kryzysu gospodarczego?
Kryzys gospodarczy zawsze ma
wpływ na dochody. Gmina jest
bogata bogactwem swoich mieszkańców. Wskaźniki do budżetu zaplanowano bardzo ostrożnie, nie
zwiększono znacząco podatków
dla mieszkańców, podatek rolny
obniżono w porównaniu z rokiem
ubiegłym do 40 złotych z hektara
i jest on najniższy na terenie powiatu nowodworskiego.
Na sesji budżetowej wybuchła
dyskusja o podziale inwestycji

wiejskich i miejskich. Jak się Pan
do tego ustosunkuje?
Podział inwestycji na „wiejskie”
i „miejskie” jest trudny „technicznie”, nie jest miarodajny i w zasadzie nie ma sensu. Zresztą, na
podstawie jakich kryteriów dokonać takiego podziału: miejsca
realizacji inwestycji (wieś, miasto),
czy też biorąc pod uwagę, miejsce zamieszkania korzystających
z danej inwestycji mieszkańców
gminy? Jak zakwalifikować np.
budowę wysypiska odpadów,
budowę oczyszczalni ścieków,
modernizację SUW w Jackowie,
zakup i adaptację budynku administracyjnego na siedzibę Urzędu
Miejskiego, modernizację budynku SPZOZ, zakup karetki pogotowia dla SPZOZ, zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Nasielsk
czy nawet drogę pobudowaną na
wsi? Wymienione inwestycje, bez
względu na to, czy znajdują się na
wsi, czy w mieście, służą przecież
wszystkim korzystającym z nich
mieszkańcom (i nie tylko mieszkańcom) całej gminy. Planując
inwestycje, bierze się pod uwagę
takie aspekty, jak: koszt inwestycji,
możliwość pozyskania środków
zewnętrznych, pilność potrzeb
mieszkańców, okres realizacji
inwestycji, uwarunkowania dokumentacyjne i techniczne itp. Biorąc jako kryterium miejsce, gdzie
zrealizowana została inwestycja,
to analizując dane z ostatnich
kilku lat, można powiedzieć, że
udział inwestycji realizowanych
„w mieście” w ogólnej wartości
zrealizowanych inwestycji wynosi: w roku 2004 – 38,8 %, w roku
2005 – 62,9 %, w roku 2006 –
78,8 %, w roku 2007 – 30,7 %,
w roku 2008 – 51,7 % , w roku
2009 (plan) – 43,8 %. To zestawienie dowodzi, że twierdzenia
o przewadze inwestycji realizowanych na wsi nie mają żadnych
merytorycznych podstaw.
Nowy rok 2009 to też czas zmian
w jednostkach organizacyjnych
gminy. Wojciech Sierzputowski
odszedł na emeryturę, ZGKiM
obecnie zarządza Małgorzata
Rosłońska. Co z pomysłem przekształcenia jednostki w spółkę?
Rok 2009 rozpoczął się od zmiany
Dyrekcji w ZGKiM i w Nasielskim
Budownictwie Mieszkaniowym.
Po odejściu pana Wojciecha Sierzputowskiego na emeryturę została
powołana na pełniącą obowiązki
Dyrektora ZGKiM pani Małgorzata Rosłońska. Pani dyrektor
zarządza na bieżąco ZGKiM, jednocześnie przygotuje koncepcję
przekształcenia tego zakładu
w spółkę samorządową. Spółka
samorządowa, jaką jest Nasielskie
Budownictwo Mieszkaniowe. pod
dotychczasowym kierownictwem
prezesa pana W. Sierzputowskiego

udowodniła, że ta forma
organizacyjna jest bardziej efektywna.
Skoro mówimy o roszadach personalnych,
trudno przy tej okazji nie
zapytać o władze gminy.
„Po mieście” rozeszła się
wieść, że Pana zastępca,
wiceburmistrz Tadeusz
Nalewajk, ma odejść do
Pułtuska i w niedalekiej
przyszłości objąć funkcję
wicestarosty powiatu
pułtuskiego, a Pan na
jego miejsce zamierza
powołać nowego wiceburmistrza. To plotki czy …? Z tym
pytaniem zwracają się do nas
czytelnicy „ŻN” i mówią wprost:
„jak nie wiecie, to zapytajcie
Burmistrza i koniecznie o tym
napiszcie”.
Dobrze się składa, że w poniedziałek, 19 stycznia wraca po dwutygodniowym urlopie Zastępca
Burmistrza Nasielska pan Nalewajk
i to pytanie należałoby zadać jemu
bezpośrednio, czy zamierza zmienić miejsce pracy. O podjętych
decyzjach w Urzędzie Miejskim
zawsze informuję mieszkańców
na łamach gazet. Plotki, w których
często osoby postronne więcej
wiedzą niż sam zainteresowany,
pozostawiam bez komentarza.
Czy w tym roku, oprócz powstania gimnazjum i likwidacji
ZEAS-u, czekają nas jakieś zmiany w oświacie?
W sprawie utworzenia gimnazjum przy LO w Nasielsku została
podjęta uchwała Rady Miejskiej.
Nabór na rok szkolny 2009/10
pokaże, cz y fakt ycznie gimnazjum powstanie. Likwidacja
ZEAS-u nastąpi z końcem marca
po złożeniu bilansu. Na najbliższej
Sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę obiektów po
zlikwidowanych szkołach w Nunie
i Krzyczkach na cele oświatowe
i społeczne. W szkołach będzie
realizowany program w ramach
POKL, na który mamy zagwarantowane dofinansowanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych ”.
Jest Pan burmistrzem już dziesiąty rok. Jak podsumuje Pan
ten okres? Jakie były Pańskie
największe sukcesy i porażki?
Jak ocenić minione lata? Na pewno nie były to lata łatwe. Z całą
pewnością nie było w nich porażek. Może nie wszystkie zamiary
zostały w pełni zrealizowane, ale
to nie są porażki, tak po prostu
w życiu bywa. Jako samorządowcy żyjemy w pewnych uwarunkowaniach, działamy na określonym
terenie, jesteśmy zależni od określonych środków finansowych itp.
Te warunki wpływają w sposób
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znaczący na nasze osiągnięcia.
A sukcesy? Było ich bardzo, bardzo wiele. Skromne łamy gazety
nie pozwalają wymienić wszystkich. Moim zdaniem, osiągnięcia,
które w sposób znaczący wpłynęły na życie mieszkańców gminy oraz na wizerunek gminy, to:
stały wzrost dochodów podatkowych gminy i wzrost zamożności
mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości, spadek bezrobocia,
powstanie gminnego SPZOZ,
„odzyskanie” dla społeczności
popadających w ruinę bloków
mieszkalnych, budowa składowiska odpadów, budowa oczyszczalni ścieków, zwodociągowanie
gminy, rozbudowa i modernizacja
placówek oświatowych, przeniesienie Urzędu do nowej siedziby,
informatyzacja Urzędu, zdobycie
i utrzymanie certyfikatu zarządzania jakością ISO, zdobycie, nadanego w 2006 roku przez Związek
Powiatów Polskich, certyfikatu
„Gmina otwarta na fundusze”,
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, ustanowienie
nagrody „Lwa Nasielska”.
Czego można Panu życzyć do
końca tej kadencji?
Najważniejszym życzeniem, które
chciałbym, żeby się spełniło, to
aby wszystkie inwestycje wpisane
do budżetu na podstawie dofinansowania unijnego udało się zrealizować dla dobra mieszkańców naszej gminy. Sobie i mieszkańcom
gminy chciałbym życzyć, aby
skutki kryzysu gospodarczego nas
nie dotknęły, żeby z każdym rokiem przybywało optymistów dla
wspólnego działania. Należałoby
życzyć zdrowia, aby wszystkie zamierzenia udało się zrealizować.
W następnych wyborach samorządowych będzie Pan startował
na kolejną kadencję?
Odnośnie do pytania o wybory
samorządowe to mam jeszcze
mnóstwo pomysłów, które dla
naszych mieszkańców chciałbym
zrealizować.
Życzymy zatem powodzenia
i dziękujemy za rozmowę.
Martyna Kordulewska
Dariusz Panasiuk
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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Punk kasowy w Urzędzie Miejskim
otwarty

14 stycznia br. w Urzędzie Miejskim nastąpiło oficjalne otwarcie
punktu kasowego nasielskiego
Banku Spółdzielczego. W kameralnym gronie, w towarzystwie
Burmistrza Bernarda D. Muchy
oraz Skarbnik Ludwiny Turek,
Prezes BS w Nasielsku Ireneusz
Górecki uroczyście otworzył
kasę. W swoim przemówieniu
p un kt te n na z wa ł wsp ól nym
dziełem Urzędu Miejskiego oraz
Banku Spółdzielczego w Nasielsku. Burmistrz Mucha natomiast
podkreślił, że inicjatywa ta jest
niezwykle ważna dla mieszkańców naszej gminy. Jej celem jest
zapewnienie kompleksowej obsługi mieszkańców, ułatwienie
dokonywania opłat związanych
z Wydziałem Komunikacji i Transportu, Wydziałem Architektury

i Budownictwa oraz Wydziałem
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mieszczącymi się
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. W okienku kasowym będzie
można dokonać operacji takich
jak w jednostce macierzystej Banku Spółdzielczego w Nasielsku,
mieszczącej się przy ul. Kościuszki, z wyłączeniem kredytów. Jak
mówi prezes tego banku, punkt
z pewnością ułatwi mieszkańcom
dokonywanie wpłat i wypłat oraz
opłacanie rachunków.
Urząd Miejski w Nasielski wychodzi oczekiwaniom interesantów
naprzeciw. Jednak, jak wynika
z sygnałów, jakie docierają do
naszej redakcji, tak samo jak
punkt kasow y niezbędne jest
ksero, z którego mogłyby korzystać osoby załatwiające sprawy
w urzędzie. Obecnie ze znalezieniem punktu kserograficznego

„Wymagania i wyrzeczenia,
które narzuca praca zawodowa,
przeobrażają i wzbogacają świat.”
[Antoine de Saint-Exupéry]

PODZIĘKOWANIE
Z okazji przejścia na emeryturę
Szanownemu Panu
Wojciechowi Sierzputowskiemu
w imieniu własnym oraz społeczności lokalnej
Gminy Nasielsk pragnę podziękować
za wkład pracy i zaangażowanie w dziedzinie
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
na terenie Gminy Nasielsk, a także
za dobrą współpracę z władzami samorządowymi.
W naszej pamięci na zawsze pozostanie
zapał, z jakim podejmował się Pan niełatwych
wyzwań w realizacji społecznych przedsięwzięć.
Jednocześnie życzę Panu zdrowia,
pomyślności i radości na nowym etapie życia
oraz zapewniam o naszej pamięci i wdzięczności.

			
			

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
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Z SAMORZĄDU

w naszym mieście jest duży problem. Mieszkańcy naszej gminy
czekają zatem na nowe rozwiązania, przede wszystkim usługi
ksero, ale także e-dokumenty
umożliwiające elektroniczne załatwienie spraw.
Więcej na dożywianie dzieci
W naszej gminie obecnie z dożywiania korzysta 109 uczniów.
Jednak, jak podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku, ta liczba
stale rośnie. Co roku liczba dzieci
korzystających z tej formy pomocy
jest coraz większa. W związku z tym
gmina Nasielsk w ramach rządowego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
postanowiła odstąpić od zwrotu
wydatków poniesionych na dożywianie dzieci, jeżeli dochód własny
w rodzinie nie przekracza 200%
ustalonego
kryterium
dochodowego. Obecnie kryterium
to wynosi 351
zł na osobę.
W budżecie
g miny zo staną zapewnione dodatkowe środki
finansowe na
dożywianie
dzieci. Niewykluczone,
że uda się

także doposażyć punkty dożywiania.
Plan miasta
Do 20 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku można obejrzeć
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nasielska. Plan ten stanowi
podstawę działań każdej gminy.
Opierając się na nim, gmina wydaje
decyzje o warunkach zabudowy
(dawniej: o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz
pozwolenia na budowę). Jest jednocześnie bardzo ważnym źródłem
informacji zarówno dla gminy, jak
i dla potencjalnych inwestorów. Jego
zapisy decydują m.in. o tym, czy
dana działka budowlana może być
zabudowana, czy też nie.
Osoby zainteresowane planem
miasta mogą zapoznać się z nim
w pokoju nr 214 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 4 lutego 2009 r.
o godz.11.00. Każdy może wnosić
uwagi do miejscowego planu zagospodarowania. Uwagi należy składać
na piśmie do Burmistrza Nasielska
z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10
marca 2009 r.
Urzędnicy robią porządki

Każdy chciałby mieszkać w ładnej
i czystej okolicy. Każdy lubi, gdy
na podwórkach i ulicach panufot. M. Stamirowski
je porządek.
Każdy lubi,
ale nie każdy
dba o porządek. W związku z tym, iż
Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych – jeszcze wiele
w szczególności kompleksów wielkopowierzchniowych w tej kwestii
jest w na– są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane
szej gminie
do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom
do zrobienia,
przebywającym na ich terenie – przypomina Jacek Ko- wiosną urzędzłowski. Wojewoda mazowiecki apeluje równocześnie nicy miejscy
o niezbędne zimą odśnieżanie dachów budynków, aby p r z e p r o wa zapobiec awariom i katastrofom.
dzą kontroWiększość obiektów wielkopowierzchniowych na Ma- le. Sprawdzą
tereny przyzowszu jest w dobrym stanie technicznym. Tak wynika
drożne, niez kontroli przeprowadzonej do 30 listopada 2008 r.
użytki i tereny
przez organy nadzoru budowlanego. Właściciele i za- leśne. Zazwyrządcy budynków wykazali się poczuciem odpowie- czaj właśnie
dzialności i dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa na
terenie swoich kompleksów.

Apel wojewody mazowieckiego
o odśnieżanie dachów
budynków

Pomimo tego, zimą – podczas występowania zjawisk
atmosferycznych mogących stworzyć bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa, w tym intensywnych opadów – należy pamiętać o usuwaniu gromadzącego się
na dachu śniegu. Apeluję do właścicieli i zarządców
budynków, w szczególności wielkopowierzchniowych,
o natychmiastowe działanie i usuwanie nadmiaru śniegu. Kilkucentymetrowa pokrywa robi się coraz cięższa,
gdy temperatura powietrza rośnie – przypomina Jacek
Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa
osobom przebywającym na terenie kompleksów jest
zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa
budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności.

tam powstają dzikie wysypiska
śmieci. Właściciele posesji, na
których znajdują się nielegalne
składowiska odpadów, zostaną
poproszeni o ich usunięcie. Jeżeli
nie wykonają polecenia, śmieci
zostaną uprzątnięte przez odpowiednie służby, ale na koszt
właściciela. W wypadku trudności
z ustaleniem właściciela posesji, na
której zalegają śmieci, prowadzone będą akcje sprzątania. Wszystko
po to, aby wreszcie mieszkańcy
zaczęli dbać o porządek. Jak mówi
kierownik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Bogdan
Ruszkowski, cały czas trwają kontrole umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych. Mieszkańcy
mają ob owiązek przedstawić
urzędnikom umowy, jakie zawarli
z zakładem oczyszczania miasta,
ale również rachunki za wywóz
nieczystości. Działania te mają na
celu poprawę stanu środowiska
naturalnego oraz dbanie o estetyczny wygląd naszego otoczenia.
W związku z tym prowadzone są
akcje nakłaniające mieszkańców
do segregacji odpadów oraz akcje
mówiące o szkodliwości palenia
śmieci w domowych piecach.
W wielu gospodarstwach domowych stosuje się właśnie taki sposób usuwania odpadów.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska apeluje do mieszkańców,
którzy zamierzają zdejmować
a zb estowe p okr ycia dachów
w 2010 r., aby zgłosili takie działania w Urzędzie Miejskim. Do
końca marca br. będą zbierane
informacje dotyczące pozbywania się azbestu. Są one niezbędne,
aby gmina mogła złożyć wniosek
o dofinansowanie tych działań.
Szkolenia i kursy dla rolników
Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu miejskiego w Nasielsku zaprasza na kurs
chemizacyjny dla wszystkich,
którzy stosują środku ochrony
roślin. Kurs odbędzie się 9 i 10
lutego. 16 lutego planowane jest
szkolenie na temat rozrodu i pielęgnacji koni, natomiast 18 lutego szkolenia dotyczące uprawy
kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
Więcej informacji oraz zapisy na
szkolenia w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku, pokój nr 201, tel.
(023) 69 33 061.
K.T.

Zaproszenie

W dniu 27.01.2009 o godz.16.00 w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (pokój nr 3) odbędzie się spotkanie wolontariuszy. Zapraszamy chętne osoby, które pragną poświecić swój czas, doświadczenie i wiedzę
na pomoc osobom potrzebującym, by włączyły
się w działalność wolontariatu w MOPS.
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku
mgr Monika Nojbert
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Więzienna biżuteria
E

lektroniczne bransolety zakładane na nogi
albo ręce drobnych łobuziaków sprawią, że nie
będą oni musieli odbywać
kary w więzieniach.
Nie jest zbyt gustowna, elegancka,
a na pewno nie jest w niej do twarzy
– ale zawsze to biżuteria!
W Ministerstwie Sprawiedliwości
podpisano umowy na System
Dozoru Elektronicznego pomiędzy tym resortem, a Konsorcjum:
Comp Safe Support S.A. – LIDER,
Centrum Weryfikacji Alarmów Terminal sp. z o.o. i PHU ELPROMA sp.
z o.o. na usługę utworzenia, wdro-

System Dozoru Elektronicznego
umożliwiać będzie kontrolę:
– wykonywania kary pozbawienia
wolności przez skazanych poza
zakładem karnym, polegającej na
przestrzeganiu przez skazanych
obowiązków nałożonych przez sądy
penitencjarne,
– pozostawania w wyznaczonym czasie w określonym
miejscu przebywania,
– przestrzegania przez skazanych obowiązków powstrzymywania się od zbliżania się
do określonych osób lub przebywania w określonych miejscach, z możliwością bieżącego
określania i rejestrowania miejsc
pobytu skazanego.
Jako pierwszy nowe urządzenie
sprawdzał na sobie Zbigniew
Ćwiąkalski, (był już) minister
sprawiedliwości – Prokurator
Generalny RP

Jak ustalili policjanci z komisariatu
w Nasielsku, obaj czekali na swoją ofiarę przed szkołą i gdy uczeń
nadszedł, pobili go. Swoją agresję
tłumaczyli tym, że była to zemsta. Po
lekcjach zażądali od niego pieniędzy,
grożąc przy tym kolejnym pobiciem.
Na szczęście nerwowe zachowanie
chłopca zauważyła pewna osoba,
która bezzwłocznie poinformowała
policjantów. Ci, wyjaśniając okoliczności pobicia, ustalili świadków,
przesłuchali ich i szybko rozwikłali
sprawę.
Do kolejnego wymuszenia ani pobicia policjanci nie dopuścili. Dwóch
podejrzanych tj.: 14-letniego Patryka A. oraz 15-letniego Sebastiana R. zatrzymali. Niewykluczone,
że dołączą do swoich kolegów
w schronisku.
ij KPP Nowy Dwór Maz.

Wpadli tuż po rozboju
Wszystko zaczęło się od dyskusji pięciu
mężczyzn przy jednym z nasielskich
sklepów. Wówczas to najprawdopodobniej coś poróżniło dyskutantów
i wywiązała się bójka. Na ratunek bitym
pospieszył kolejny uczestnik. Jednemu
z bitych udało się uciec, ale dwóch
napastnicy bili i kopali po całym ciele.
W pewnym momencie,jak ustalili policjanci, podjechał samochód z dwoma
kolegami napastników. Ci również
zaczęli bić pokrzywdzonych. Następnie agresorzy przeszukali kieszenie
pobitych i zabrali dwa telefony i portfel
z pieniędzmi. Po krótkiej chwili dwaj
mężczyźni wsiedli do auta i odjechali.
Sprawcy nie spodziewali się, że policjanci tak szybko zjawią się na miejscu
zdarzenia. Byli kompletnie zaskoczeni

fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

System Dozoru Elektronicznego
obejmować będzie swym zasięgiem
terytorium całej Polski. Jak nas poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości,
zakłada się, że na etapie wstępnym
systemem dozoru elektronicznego
objęta zostanie grupa 3000 skazanych, zaś docelowo – 15 000.

Z zemsty zażądali pieniędzy

Zdarzenie miało swój początek jeszcze w grudniu. Wówczas to nasielscy
policjanci zatrzymali cztery nieletnie
osoby podejrzane o wymuszenia
rozbójnicze. Na podstawie zebranych dowodów trzech z nich trafiło
do schroniska. Nie spodobało się to
ich kompanom, którzy postanowili
się zemścić. Na swoją ofiarę wybrali
chłopca, od którego wcześniej ich
koledzy żądali pieniędzy.
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żenia i eksploatacji Systemu Dozoru
Elektronicznego.

fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

W ręce policjantów
z Nasielska wpadło dwóch
nastolatków. 15-letniego
Sebastiana R. i 14-letniego
Patryka A. podejrzewa się
o pobicie ucznia gimnazjum i próbę wymuszenia rozbójniczego. Obaj
chłopcy będą odpowiadać przed sądem ds. rodzinnych i nieletnich.

AKTUALNOŚCI

widokiem mundurowych. Jeden
z nich próbował załagodzić całą sytuację oddając skradziony chwilę
wcześniej telefon komórkowy. Drugi
z napastników oddał portfel z pieniędzmi policjantom. Odzyskane rzeczy
wrócą do właściciela.
17-letni Paweł L., 16-letni Marek P.
oraz 16-letni Tomasz R. zostali zatrzymani do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.
Funkcjonariusze z Nasielska dokładnie ustalają okoliczności sprawy, o co
poszło młodym ludziom oraz kto
rozpoczął całe zajście. Cała trójka
będzie odpowiadać za dokonanie
rozboju. Zatrzymanie pozostałych
dwóch uczestników przestępstwa jest
tylko kwestią czasu.
ij KPP Nowy Dwór Maz.

W polskim systemie penitencjarnym powstanie więc system dozoru elektronicznego (SDE). Takie
rozwiązanie funkcjonuje w kilku
krajach – m.in. w Wielkiej Brytanii,
we Francji, w Szwecji – jako sposób
wykonywania krótkoterminowej
kary pozbawienia wolności. Jak
twierdzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, ważnym
argumentem wprowadzenia SDE
jest przeciwdziałanie zjawisku przeludnienia w więzieniach. Kontrolą
elektroniczną zostaną objęte osoby
skazane przez sąd za drobne przestępstwa. Dotyczy to wyroku pozbawienia wolności do 6 miesięcy
lub roku, ale w przypadku, gdy do
odbycia kary pozostało mniej niż 6
miesięcy. Obejmie również osoby,
którym orzeczono zastępczą karę
pozbawienia wolności.

Według projektu ustawy skazany
korzystający z dozoru elektronicznego będzie musiał respektować
nałożone na niego przez sąd ograniczenia, takie m.in. jak: przebywanie
w oznaczonym miejscu i czasie,
niezbliżanie się do określonych
osób, dbanie o powierzone mu
urządzenie rejestrujące. Osoby
objęte systemem będą posiadały
specjalny nadajnik w formie bransolety noszonej na nadgarstku lub
na kostce. Skazany będzie musiał
przebywać w pobliżu urządzenia
monitorującego, zakładanego na
stałe w jego mieszkaniu. Sędziowie
penitencjarni oraz kuratorzy sądowi
sprawujący nadzór nad systemem
będą posiadali komputery osobiste
odczytujące dane przekazywane
z centrali monitorującej.
dar

Groził, bił i wyzywał
P

olicjanci z Nasielska
zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o znęcanie się nad swoją żoną.
Jako ofiarę upodobał sobie młodą kobietę, która
znosiła jego obelgi i razy.
W końcu nie wytrzymała
i poinformowała funkcjonariuszy, którzy bezzwłocznie zatrzymali Andrzeja
D. Jaką karę mężczyzna
poniesie za takie zachowanie, zadecyduje sąd.
Według ustaleń funkcjonariuszy,
zatrzymany mężczyzna od kilku
lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną. Gdy tylko
wracał do domu pijany, gnębił
i poniżał młodą kobietę. Zastraszał
ją, groził, że zabije, bił i popychał.
Kiedy ostatnio wrócił pijany do
domu i znowu zaczął być agresywny wobec niej, ta wezwała
policjantów. Mężczyzna w chwili
zatrzymania miał prawie 1,7 promila alkoholu we krwi. Wówczas
została wdrożona procedura niebieskiej karty.
Po ostatniej interwencji policjantów z Nasielska kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa. Gdy
Andrzej D. wytrzeźwiał, został
przesłuchany i usł yszał zarzut
znęcania się nad swoją żoną.
O dalszym jego losie zadecyduje
sąd.
Przypominamy, że ofiary przemocy domowej mogą szukać
wsparcia i pomocy także u innych
instytucji, z którymi współpracuje
Policja, są to: Państwowa Agen-

cja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”,
Centra Pomocy Rodzinie, Centra
Interwencji Kryzysowej, Gminne
i Miejskie Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Centra Pomocy Psychologicznej, Placówki Służby Zdrowia, Rady Gmin
i Powiatów, Pełnomocnicy ds.
Uzależnień działający przy Urzędach Miast i Gmin, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Sądy Rodzinne
i Nieletnich, Prokuratury, Ośrodki
Pomocy Społecznej, Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla ofiar
przemocy w rodzinie.
ij KPP Nowy Dwór Maz.

KRONIKA
POLICYJNA
10.01. na ulicy Kościuszki pięciu
sprawców pobiło Tomasza K.
i Piotra W. Ponadto napastnicy
skradli im dwa telefony komórkowe i portfel z pieniędzmi. Policjanci zatrzymali trzech sprawców: Pawła L., Marka P. i Tomasza
R. Odzyskano jeden telefon
oraz portfel. Wobec Pawła L. sąd
zastosował areszt tymczasowy,
a Tomasza R. umieścił w schronisku dla nieletnich.
11.01. Policjanci zatrzymali Sylwię M., mieszkankę Jackowa,
i Katarzynę M., mieszkankę
Nasielska, które podszywając się
pod wolontariuszki WOŚP, zbierały pieniądze w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych.
15.11.–11.01. w Cieksynie nieznani
sprawcy włamali się do przyczepy kampingowej i skradli przedłużacz elektryczny o wartości
30 zł na szkodę Andrzeja R.
30.12–09.01. nieznani sprawcy
włamali się do automatu do gier
w pizzerii przy ulicy Warszawskiej i skradli 3200 zł.
15.01.–17.01. w Wągrodnie
nieznani sprawcy włamali się
do domu w budowie i skradli
2 grzejniki Buderus oraz uszkodzili drzwi balkonowe. Straty
wynoszą 3100 zł na szkodę
Mariusza M.
16–17.01. w Cieksynie nieznani
sprawcy włamali się do pomieszczeń gospodarczych i skradli
mienie o wartości 1000 zł na
szkodę Pawła W.
06.01. w nasielskim gimnazjum
nieletni: Sylwia Ż., Daniel Sz.
i Adam L. spalili szkolną ławkę.
Straty wynoszą 300 zł.

Policyjny finał WOŚP

N

owodworscy policjanci dbali o bezpieczeństwo
wszystkich, którzy wzięli udział w XVII finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Funkcjonariusze
zwracali też szczególną uwagę, czy zbiórki pieniędzy nie prowadzą osoby do tego nieuprawnione.
W efekcie zatrzymano 12-latkę i jej dwie 14-letnie
koleżanki, które nielegalnie zbierały pieniądze.

W Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Zakroczymiu dodatkowe
patrole czuwały nad bezpieczeństwem zarówno kwestujących, jak i ofiarodawców. Funkcjonariusze w mundurach i po cywilnemu sprawdzali,
czy zbiórki pieniędzy nie prowadzą przypadkiem osoby nieuprawnione.
Mimo iż akcja miała szczytny cel, nie obyło się bez incydentu.
Policjanci z Nasielska ujawnili tuż po 14:00 nielegalnie kwestujące trzy
dziewczynki. 12-latka i dwie 14-latki zbierały pieniądze do zwykłego
słoika oklejonego serduszkami, zamiast do puszki WOŚP. Mundurowi
słoik zabezpieczyli z kilkunastoma złotymi, a dziewczynki przesłuchali
i przekazali pod opiekę rodzicom. W najbliższym czasie czeka je rozmowa w sądzie w sprawie oszustwa.
ij

AKTUALNOŚCI
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W nieszczęściu łatwiej i szybciej
B

ędą ułatwienia dotyczące zlecania zadań
publicznych organizacjom pozarządowym. W
sytuacjach dotyczących
klęsk żywiołowych, katastrof czy awarii technicznych będzie możliwe
odstąpienie od procedury otwartego konkursu
ofert.
Rozwiązanie takie przewiduje
projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Przyjęty przez
rząd dokument został przygotowany przez ministra pracy i polityki
społecznej.

Jak poinformował resort pracy i polityki społecznej, projekt nowelizacji
zakłada także możliwość zawiązywania tzw. umowy o wykonywaniu
inicjatywy lokalnej. Chodzi o umowę między reprezentacją danej
społeczności, a władzami gminy, na
realizację inicjatywy lokalnej. Umowa ta nie będzie tworzyć nowego
podmiotu i ma mieć wyłącznie charakter przedmiotowy. Wykonywanie
inicjatywy opierać się będzie na wykorzystaniu środków własnych stron
porozumienia. Zakłada się, że gmina
nie będzie przekazywać dotacji na
ten cel. Strony umowy będą samodzielnie rozporządzać środkami
przeznaczonymi na wykonywanie
inicjatywy lokalnej. Dotyczyć ich

będą natomiast zobowiązania wynikające z umowy, których suma
składa się na wykonanie inicjatywy
lokalnej oraz realizację zadania publicznego. Takie przepisy umożliwią
gminie wykonanie zobowiązań porozumienia przy udziale gminnych
jednostek pomocniczych – sołectw
oraz dzielnic.

am o r z ą d y p ow i n ny
wspierać inwestycje
służące poprawie infrastruktury gmin i dbać
o ściąganie inwestorów,
ponieważ oznacza to zastępowanie mało wydajnego podatku rolnego
wyższym podatkiem od
nieruchomości. Zdaniem
ekspertów jest to jedyna
droga do rozwoju i bogactwa małych gmin
wiejskich.

Organizacje pożytku publicznego
będą miały obowiązek podawania
do publicznej wiadomości sprawozdań z wykorzystania 1 proc.
podatku naliczonego od osób
fizycznych. Jednocześnie status
organizacji pożytku publicznego
uzyska tylko ta, która prowadzi
nieprzerwanie działalność przez
co najmniej 2 lata. Członkowie organu zarządzającego, kontroli lub
nadzoru organizacji pożytku publicznego będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone
działaniem niezgodnym z prawem
lub statutem.
Minister pracy i polityki społecznej będzie mógł żądać wyjaśnień
dot yczących jej działalności.

Chodzi m.in. o sprawy finansowe
związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi w zbiórkach publicznych lub
przekazanych przez podatników.
Jeśli organizacja nie przedstawi
żądanych wyjaśnień, minister
będzie mógł wystąpić do sądu
o cofnięcie statusu pożytku publicznego.
Jednostki samorządu terytorialnego, oprócz rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi, będą mogł y,
w zależności od potrzeb wspólnot
lokalnych, przygotowywać plany
wieloletnie. Dzięki temu uzyskają
możliwość planowania wykraczającego poza rok budżetowy.
Dalszemu rozwojowi instytucji
obywatelskich służyć mają Rady
Działalności Pożytku Publicznego
powoływane na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W ich skład wchodziłyby
osoby wytypowane przez zarząd
województwa oraz wojewodę.
dar

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJÓW O PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ „5”
Hala Sportowa w Nasielsku informuje, że w okresie od 18.01.2009 do 15.02.2009 r. w Hali Sportowej w Nasielsku odbędą się następujące turnieje o Puchar Burmistrza Nasielska w halowej piłce nożnej w poszczególnych
kategoriach wiekowych i terminach:
18.01 2009 r. (niedziela) 		
24.01.2009 r. (sobota)		
25.01.2009 r. (niedziela) 		
31.01.2009 r. (sobota)		
01.02.2009 r. (niedziela)		
07.02.2009 r. (sobota)		
14.02.2009 r. (sobota) 		
15.02.2009 r. (niedziela)		

S

Powiększenie różnic dochodowych
pomiędzy rolnikami a przedstawicielami innych profesji mogłoby
skutkować nasileniem procesu
wyłączania ziemi z uprawy, ujawniającego się głównie na obszarach
zurbanizowanych – uważa Roman

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, premier będzie mógł
zlecić organizacji pozarządowej
zadanie publiczne z pominięciem
otwartego konkursu ofert, gdy
będzie to niezbędne ze względu
na ochronę zdrowia lub życia lub
ważny interes publiczny.
Nowe przepisy pozwalają również
ministrowi spraw wewnętrznych
i administracji ominąć tę procedurę
w stosunku do specjalistycznych
stowarzyszeń oraz PCK. Ponadto,
organ wykonawczy samorządu
będzie mógł zlecić organizacji
pozarządowej zadanie publiczne
z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadkach, w których
wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza 10 000
zł, a termin realizacji zadania nie jest
dłuższy niż 30 dni.

Bogaty będzie miał więcej

– Turniej seniorów
– Rocznik 1988 i młodsi
– Rocznik 1990 i młodsi
– Rocznik 1992 i młodsi
– Turniej seniorów
– Rocznik 1993 i młodsi
– Rocznik 1994 i młodsi
– Rocznik 1996 i młodsi

Zapisy i szczegółowe informacje udzielane będą w Hali Sportowej w Nasielsku ul. Staszica 1, oraz pod numerem telefonu 0 23 69 30 8 65.

dr Roman Lusawa

Lusawa z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne. Jego zdaniem
na tych obszarach i tak obserwuje
się wyższą dynamikę wzrostu obciążenia podatkiem rolnym niż na
terenach wiejskich.
Prowadzone w ostatnich latach badania wykazały bowiem, że gminy

5

położone na terenach wiejskich
częściej korzystały z możliwości
obniżenia stawki podatkowej. Może
to być reakcją samorządów na sytuację dochodową ludności rolniczej. W strefach zurbanizowanych,
gdzie łatwiej jest o dochody spoza
gospodarstwa, dotkliwość podatku
rolnego jest mniejsza, zatem łatwiej
jest utrzymać maksymalną, dopuszczalną prawem stawkę.
Roman Lusawa pozytywnie ocenia aktualnie obowiązujący system
ustawowych ulg i zwolnień z podatku rolnego. Z opodatkowania
zwolnione są grunty niskich klas
bonitacyjnych. Na rok zwolnione
są grunty otrzymane w drodze wymiany lub scalenia oraz objęte melioracjami. Podstawą tych zwolnień
jest niska lub okresowo obniżona
produkcyjność gruntu.
Grunty zakupione na
powiększenie gospodarstwa, jako inwestycja,
podlegają ustawowemu
zwolnieniu na pięć lat,
przy czym stosuje się
degresywną wielkość
kwoty zwolnienia w poszczególnych latach.
Podatnik ma prawo do
ulgi inwestycyjnej, pod
warunkiem udokumentowania poniesionych
nakładów. Z podatku
zwolnione są również
osoby odbywające służbę wojskową.
O sytuacji gospodarczej
na terenach wiejskich
dyskutowano podczas
konferencji samorządowców – „Finanse gmin jako
instrument zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa
obywatelskiego”. Jej organizatorem
był ODR Poświętne, oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie.
dar

Mniej gazu dla dużych
Polska wprowadziła ograniczenia w poborze gazu ziemnego dla niektórych
odbiorców. Rozporządzenie w tej sprawie wydała Rada Ministrów.
Ograniczenia nie obejmą gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw
i innych podmiotów, których zużycie gazu nie przekracza 417 m3 na godzinę.
Ograniczenia w dostawach gazu ziemnego są związane z zaburzeniami dostaw
tego surowca w punkcie poboru Drozdowicze na granicy polsko-ukraińskiej.
Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia, że dzięki przepisom rozporządzenia operator
systemu przesyłowego OGP Gaz-System SA będzie mógł na bieżąco reagować
na sytuację. Rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu umożliwią racjonale gospodarowanie zapasami gazu ziemnego i zarządzanie przepływami gazu w Polsce.
Pozwolą ponadto na wydłużenie okresu niezakłóconej pracy systemu gazowego.
Wcześniej podobne ograniczenia w poborze gazu ziemnego wprowadzono
w 1999 r. i 2006 r.
djp
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MASZ PROBLEM Z HAZARDEM?
PROBLEM HAZARDU ISTNIEJE
W TWOJEJ RODZINIE?
ZAPRASZAMY NA MITYNGI
ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW,
KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ
W DOMU PARAFIALNYM,
ul. Św. Wojciecha 13,
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 18.00
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OGŁOSZENIA
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PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„ZIMA W MIEŚCIE” i „ZIMA NA WSI” NA TERENIE GMINY NASIELSK
Koordynator – Barbara Sakowska
„ZIMA W MIEŚCIE”
w dniach 19.01.2009r. – 30.01.2009r.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nasielsku
w dniach 19.01.2009r i 20.01.2009r Godz. 900 – 1300
19.01.2009 r. –Turniej tenisa stołowego. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Zajęcia plastyczne. Poruszamy
się w świecie internetu – zajęcia przy komputerze. Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Drugie śniadanie.
20.01.2009 r. – Godzina 8.00 wyjazd na pływalnię do Płońska.
Wspólne śpiewanie– nauka wybranej piosenki. Słuchanie utworów muzycznych, rozbudzanie zainteresowań
muzyką poważną. Karty matematyczne–gry usprawniające znajomość tabliczki mnożenia. Konkursy i turnieje
sportowe. Drugie śniadanie
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Nasielsku w dniach 21.01.2009r – 23.01.2009r Godz. 900 – 1300
Zabawy w przyrodzie i z przyrodą: zabawa nasionami, zabawa pt. „Owoce czy warzywa”, guiz z zakresu
myślistwa, zabawa pt. „Liczenie skarbów przyrody”. Cykliczne głośne czytanie bajek dla najmłodszych. Zabawy
językowe: mówienie szeptem, długa droga,łamańce językowe, balonowy telefon, rozmowa na migi, słyszeć mimo
hałasu. Korzystanie z pracowni internetowej. Gry planszowe. Inscenizacja wybranej przez dzieci bajki. Zabawa
karnawałowa w strojach postaci z bajek. Rozdanie nagród i dyplomów. Drugie śniadania.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora M–GBP.
Program zajęć organizowanych przez Halę Sportową w Nasielsku
w dniach 23.01.2009r i 26.01.2009r Godz. 900 – 1300
23.01.2009 r. – Turniej piłki nożnej dla klas podstawowych, gry i zabawy dla dzieci z klas I–IV, turniej piłki nożnej
dla szkół gimnazjalnych. Drugie śniadanie.
26.01.2009 r. – Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, turniej badmintona dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Drugie śniadanie.
Ponadto Hala Sportowa będzie czynna w godz. 9.00 – 13.00 w dniach 19.01. – 22.01.2009r.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika Hali Sportowej.
Program zajęć organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniach 27.01.2009r i 28.01.2009r Godz. 900 – 1300
27.01.2009 r. – Film dla dzieci, ciastosolne inspiracje: gry, zabawy i konkursy. Drugie śniadanie.
28.01.2009 r. – Film dla dzieci, maski karnawałowe: zabawy z muzyką. Drugie śniadanie
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora NOK.
Program zajęć organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
w dniach 29.01.2009r i 30.01.2009r Godz. 900 – 1300
29.01.2009r. – Zajęcia na śniegu: gry i zabawy ze współzawodnictwem, wyścig zaprzęgów i zjazdy sankami,
zabawy orientacyjne w terenie, konkurs figur śnieżnych. Gry: zabawy ogólnorozwojowe i rekreacyjne, turniej
tenisa stołowego, turniej piłki siatkowej, kometka i ringo, ćwiczenia siłowe. Drugie śniadanie.
30.01.2009r. –Wyjazd na basen lub wyświetlenie filmu–lektury, ilustrowanie lektur szkolnych. Drugie śniadanie.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

„ZIMA NA WSI”
Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkół w Cieksynie
w dniach 19.01.2009r – 23.01.2009r Godz. 900 – 1300
19.01.2009 r. – Kółko teatralne. Rozgrywki sportowe. Zabawy na świeżym powietrzu. Konkurs pięknego czytania.
Drugie śniadanie.
20.01.2009 r. –Zajęcia w pracowni komputerowej. Zajęcia plastyczne. Rozgrywki sportowe. Drugie śniadanie.
21.01.2009 r. – Film przygodowy. Koło teatralne. Gry i zabawy planszowe. Drugie śniadanie.
22.01.2009 r. – Rozgrywki sportowe, szachowe. Konkurs plastyczny. Drugie śniadanie
23.01.2009 r. – Zajęcia w pracowni komputerowej., konkurs czytelniczy, Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
Drugie śniadanie
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach
w dniach 19.01.2009r – 23.01.2009r Godz. 900 – 1300
19.01.2009 r. – Projekcja filmu. Gry planszowe, językowe i słowne. Zajęcia rekreacyjne na sali gimnastycznej. Mecz
piłki koszykowej. Drugie śniadanie.
20.01.2009 r. –Zajęcia w pracowni informatycznej i bibliotece multimedialnej. Konkurs na najładniejszy rysunek w
Paint. Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki nożnej halowej dla chłopców. Drugie śniadanie.
21.01.2009 r. – Gry i zabawy sportowe. Turniej tenisa stołowego. Projekcja filmu i bajek. Konkurs plastyczny. Drugie
śniadanie.
22.01.2009 r. – Kulig. Ognisko–pieczenie kiełbasek. Gry i zabawy ruchowe na śniegu.
23.01.2009 r. – Gry i zabawy na sali gimnastycznej. Czy znasz swój język ojczysty?–zabawy słowne. Projekcja filmu
lub bajek. Drugie śniadanie
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Budach Siennickich
w dniach 27.01.2009r – 29.01.2009r
20.01.2009 r.– wyjazd na basen
21.01.2009 r.– wycieczka do kina Niwa w Nasielsku
22.01.2009 r.– kulig z ogniskiem
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dębinkach
w dniach 19.01.2009r – 23.01.2009r Godz. 900 – 1300
19.01.2009 r. – Zabawy z języka polskiego. Poznajemy twórczość polskich pisarzy.Wychowawcze wartości baśni–czytanie i wykonanie prac plastycznych dowolną techniką Drugie śniadanie.
20.01.2009 r. –Zajęcia w czytelni multimedialnej. Zajęcia muzyczne. Konkurs plastyczny. Gry i zabawy rekreacyjno–sportowe. Drugie śniadanie.
21.01.2009 r. – Angielski w terenie. Gry planszowe i komputerowe. Rozwiązywanie krzyżówek Drugie śniadanie.
22.01.2009 r. – Gry i zabawy świetlicowe. Spacer do lasu i zabawy terenowe. Ognisko–pieczenie kiełbasek. .
23.01.2009 r. –Zabawa z origami. Zajęcia sportowe. Jazda na sankach i budowle ze śniegu. Drugie śniadanie
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym
w dniach 19.01.2009 r. – 23.01.2009 r. Godz. 900 – 1300
19.01.2009 r. – Zabawy na śniegu. Gry komputerowe. Tenis stołowy, Budowanie karmików. Drugie śniadanie.
20.01.2009 r. –Konkurs plastyczny. Zabawy ruchowe na powietrzu. Projektujemy zaproszenie na Dzień Babci i
Dziadka. Drugie śniadanie.
21.01.2009 r. –Wyjazd na seans filmowy do kna Niwa w Nasielsku, udział w zajęciach w Bibliotece Miejskiej w Nasielsku
„Cała Polska czyta dzieciom”
22.01.2009 r. – Turniej tenisa stołowego. Konkurs plastyczny. Zabawy sportowe. Ognisko–pieczenie kiełbasek
23.01.2009 r. –Konkurs na ciekawy rebus ortograficzny. Lepienie figurek z masy solnej. Gra w tenisa i kręgle. Ogłoszenie
wyników na rebus ortograficzny. Drugie śniadanie .
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY
PROWADZĄCY SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU informuje, że zgodnie z art. 111 ust.
4 i 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późń. zm.) termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych upływa z dniem 31.01.2009 r.
Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorca, którego zezwolenie
wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy,
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
W związku z powyższym wzywamy do terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147
poz. 1231 z późń. zm.).
W przypadku nieuregulowania ww. zobowiązań w ww. terminie
zezwolenie zostanie cofnięte.

Nasielsk wspierał WOŚP
11 stycznia br. już po raz 17. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Nasielsk jak zwykle nie
zawiódł. Dwa sztaby wolontariuszy: z Publicznego Gimnazjum Nr 1
oraz Liceum Ogólnokształcącego,
czuwały nad prawidłowym przebiegiem zbiórki pieniędzy. Tym razem
pieniądze przeznaczone zostały na
wczesne wykrywanie nowotworów
u dzieci.

14 697,66 zł

Jak co roku „Orkiestra” zagrała także w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Na scenie jako pierwszy pojawił
się jednej z najlepszych zespołów
grających alternatywnego rocka,
zespół PUSTKI. WOŚP w Nasielsku
wspierał również zespół Grand Damage z Legionowa oraz nasielski
Lock Head.

.
– taką kwotę zebrali wolontariusze ze Sztabu przy Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Wśród 60 młodych kwestarzy byli
uczniowie Szkół Podstawowych
w Nasielsku i Budach Siennickich, Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku oraz nasielskiego
Gimnazjum.

Wśród przedmiotów, które licytowano podczas koncertu, znalazły się

Należą się im ogromne podziękowania za całodzienną i ofiarną
pracę na rzecz XVII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Duchowe witaminy

kubki, koszulki, skarbonki i plakaty
WOŚP oraz dwa torty w kształcie
serca ufundowane przez cukiernię
PTYŚ w Nasielsku. O godz. 20.00
tradycyjnie poleciało światełko do
nieba.
Łączna suma, którą zabrano podczas 17. Finału WOŚP w Nasielsku,
wynosi 16 662,66 zł. Niestety,
nie obyło się bez przykrych incydentów. Trzy młode dziewczyny
podszywały się pod wolontariuszki
i kwestowały ze słoikiem oklejonym
serduszkami. Na szczęście zostały
zatrzymane przez policję. Radzimy
zatem mieszkańcom, by w przyszłym roku zwrócili uwagę na to,
do jakiej puszki wrzucają pieniądze.
Każdy wolontariusz WOŚP musi
posiadać identyfikator ze zdjęciem
i pieczątką fundacji oraz odpowiednio oznaczoną puszkę.
K.T.

Są to:
– Panowie Andrzej Sawicki i Witold Estkowski,
– Państwo Anna i Marek Olbryś
– Państwo Barbara i Grzegorz Arciszewscy,
– kierownictwo i pracownicy sklepu TESCO,
– komendant i funkcjonariusze nasielskiego Komisariatu Policji,
– dyrektor i pracownicy Banku
Spółdzielczego
– dyrekcje, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół oraz
rodzice uczniów.

fot. M. Stamirowski

Zespół LOCKHEAD

Wsłuchiwałem się ostatnio w rozmowy prowadzone na jednym z kanałów religijnych przez znanego dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego ze słuchaczami. Jeden z ojców rodziny dzielił się z zakonnikiem
swoim świadectwem wiary. Zastanówmy się jednak, dlaczego takim
świadectwem trudno rozwiać wątpliwości w wierze syna. Jego syn jest
wymagającym młodym człowiekiem, który potrzebuje wielu argumentów, aby dać się przekonać. Ojciec mówił mu tylko: „Chodzę do kościoła,
bo tam spotykam Boga”. Ów ojciec opowiadał też synowi inną historię
ze swojego życia: „Byłem w wielkim mieście. Pomyślałem sobie: – wejdę
do kościoła i postoję. Wszedłem do kościoła i znalazłem się w innym
świecie”. Czy wystarczy tylko samo mówienie? Jakie świadectwo wiary
daje swoim życiem? Czy Boga spotyka się tylko w Kościele?
Mówienie jest na pozór prostą czynnością życiową. Na tyle oczywistą,
że się nad nią nawet niewiele zastanawiamy; chyba że chodzi o językoznawców. Natomiast mówienie o Bogu to jakby zupełnie inna mowa,
dotykanie innego świata. Wiąże się to też z używaniem innego języka.
Bo jak tu mówić o Innym językiem niechlujnym, wulgarnym, czy umiejscawiać Go jako „przerywnik” pomiędzy następującymi po sobie, chropowato brzmiącymi dla ucha zdaniami?

Ludzie, którzy mówili o Bogu, używali wielu językami. Jeśli ma się w ręku
Biblię, to widać nieprawdopodobną polifonię stylów, rodzajów. A dziś?
Mówienie o Bogu sprawia problem nawet i samym wierzącym. Pewnie
dlatego, że na świecie pojawiło się bardzo wielu „pokrzywdzonych”,
których „okradziono z miłości”. A przecież tam jest Bóg żywy, gdzie
można odnaleźć „miłość wzajemną i dobroć”. Ludzie potrafią – nie tylko
w kolejkach do lekarza czy autobusach – całymi godzinami opowiadać
o mało znaczących sprawach i rzeczach, a gdy pojawi się słowo „Bóg”,
nabiera jakby posmaku obcości i sprawia, że ktoś nagle „kurczy się”. I jest
poważna obawa, żeby „nie zamknął się w sobie”. To tak jak w Betlejem,
gdzie Jezus „przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.
Najprostsze sprawy potrafimy skomplikować przez brak wiedzy, zrozumienia czy chęć zaciemnienia prawdy, a może po prostu... Lista
powodów zdaje się przypominać dość długą litanię. I tak dzieje się też
z mówieniem o Bogu. A On jest prosty, chociaż niezgłębiony i trudny do
ogarnięcia ludzkim umysłem, święty – chociaż zamieszkuje w świecie
dotkniętym grzechem.

Za zorganizowanie koncertu
uświetniającego XVII Finał WOŚP
w Nasielsku dziękujemy dyrektorowi i pracownikom Nasielskiego
Ośrodka Kultury.
Nie zawiodła, po raz kolejny, społeczność naszej gminy – znowu
udowodniliśmy, że jesteśmy wrażliwi na krzywdę chorych dzieci.
Serdeczne podziękowania!
W imieniu Sztabu
– Katarzyna Świderska
E

Jak mówić...?

W tym miejscu rodzi się też pytanie: Czy w takim razie wystarczy tylko
„mowa słów”? Ważne jest przede wszystkim, aby z osoby mówiącej
o Bogu wychodziła także – a może przede wszystkim – prawda jej człowieczeństwa. Tak przecież było w przypadku wielu świętych, w których
zajaśniał blask obcowania z Bogiem. Potrafili mówić o NIM całym sobą,
swoim życiem. I nie ograniczali tego mówienia do pobożnych życzeń
czy dewocyjnych zachowań. Ich mówienie można poznać po owocach
życia i dziełach, które po sobie zostawili.

Nasze podziękowania pragniemy
złożyć także wszystkim tym, którzy od lat wspomagają nasz Sztab
przy organizacji akcji.

R
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Zespół PUSTKI

L

A

M

A

Zwykle łatwiej i bardziej przekonująco jest mówić „praktykom” niż tym,
którzy patrzą zza sterty różnorakich i nijak się mających do życia teorii. Dlatego też „świadek” ma więcej do powiedzenia niż „nauczyciel”
– chyba że ten drugi zawiera w sobie autentyczne świadectwo. Nie
chciałbym jednak, żeby moim nauczycielem mówienia o Bogu stał
się przemądrzałek, co to nigdy w życiu osobiście Boga nie spotkał i nie
doświadczył Jego działania. To może dobre dla odkrywców planet, ale
nie dla nauczycieli wiary.
A mowa o Bogu to świadectwo o KIMŚ, kto nie podlega żadnej konkurencji, zmianie, jest ciągle obecny. Po prostu JEST. Co najwyżej może zostać
niezauważony (niechcący?) albo wyrzucony do lamusa. Kiedy jednak
człowiek zrozumie, o co chodzi w świecie, w jego sercu Bóg odradza
się jak „feniks z popiołów”. I wtedy zaczyna o NIM mówić, jak pierwsi
świadkowie. Całym sobą, w sposób przekonujący. Chyba każdemu z nas
grozi pewna szarzyzna życia, przesunięcie życiowych akcentów nie w tę
stronę, w którą trzeba. Ważne w tym wszystkim jest to, by z nową siłą
powrócić do „pierwotnej gorliwości”.
Jeśli ktoś dobrze o kimś mówi, jakże to budujące świadectwo! Jeśli jednak ktoś mówi tylko o sobie, to może stać się parawanem, zza którego
trudno będzie zobaczyć zakrytą rzeczywistość. Pewnie dlatego mamy
dwoje uszu, abyśmy podwójnie słuchali – a może dwa razy więcej od
tego, co i jak mówimy. Żeby więc dobrze mówić, trzeba najpierw nauczyć się dobrze słuchać. Wtedy mowa nasza będzie jednoznaczna:
„tak, tak – nie, nie”.
ks. Leszek Smoliński
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Skończył się czas studniówkowych szaleństw

Bale nasielskich mat
N

asielscy maturzyści
mają już za sobą swój
pierwszy egzamin na drodze ku dorosłości. Była
nim tradycyjna studniówka. Zdali go wyśmienicie.
Oby tak dalej, a zwłaszcza za 100 dni, kiedy
będą zdawali egzaminy
maturalne. Tego na balach życzyli im dyrektorzy
obydwu nasielskich szkół

ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego – Robert Parzonka i Zespołu Szkół Zawodowych
– Grzegorz Duchnowski.

żonego egzaminu i sukcesów na
obranej drodze życia oraz ,Niech
dzisiejszy dzień pozostanie dla Was
miłym wspomnieniem najpiękniejszego balu Waszej młodości.

Tego życzył im też starosta powiatu
nowodworskiego Krzysztof Kapusta w swym przesłaniu skierowanym
do maturzystów obydwu szkół.
Szczególnie wymowne były w tym
względzie dwa zdania: ,Życzę Wam,
Drodzy Maturzyści, pomyślnie zło-

W trakcie obydwu studniówek nasielskich szkół ponadgimnazjalnych
często przypominano słowa poety
z odległej epoki, że miło szaleć,
kiedy czas po temu. A taki czas
właśnie nadszedł. Dlatego obydwaj,
,,srodzy” zazwyczaj, dyrektorzy
zachęcali młodzież
do szampańskiej
zabawy, bo studniówkowa noc jest
właśnie ,,czasem po
temu”. Szampańska
noc nie mogła się
odbyć bez szampana. I był to pierwszy
w ich życiu oficjalnie wypity kielich
tego trunku.

fot. A. Zawadzki

O b yd w i e s t u d niówki nasielskich
szkół odbył y się
poza Nasielskiem.
Był y to swoistego rodzaju wyprawy „na Wschód”,
na wschodni skraj

Puszczy Kurpiowskiej. Studniówka Liceum Ogólnokształcącego
odbyła się 10 stycznia w Pniewie
k. Wyszkowa w hotelu-restauracji
„Natalia”, a studniówka Zespołu
Szkół Zawodowych 17 stycznia
w podpułtuskich Popławach w hotelu-restauracji „Dalia”. Licealistom
przygrywał do tańca zespół muzyczny Megido z Nowego Dworu
Maz., a ,,technikom” zespół muzyczny Direct z Płońska.
Jednym z najważniejszych atrybutów każdej studniówki jest polonez.
Ten, nieco archaiczny dzisiaj taniec,
został przez młodzież nasielskich
szkół doskonale opanowany. Jego
wspomnienie pozostanie w pamięci
dzisiejszych maturzystów na całe
życie. A będą go szczególnie miło
wspominać za tak naprawdę niewiele już lat, gdy przyjdą na studniówkę
już w roli rodziców. Tak było i na
tym balu. Co ciekawe, młodzi ci
ludzie dopiero w czasie tej zabawy
skonstatowali, że od ich balu minęło
już lat 20.
To, że młodzi ludzie tak dobrze
w krótkim czasie ten taniec opanowali, jest zasługą ich Pań Profesorek: Ewy Żołnierzak (LO) i Anny

Skrzyneckiej oraz Edyty Kosińskiej (ZSZ).

Kto w pierwszej parze
Problem pierwszej pary jest
różnie rozwiązywany w polskich szkołach. W jednych
w parze tej tańczy dyrektor
z najlepszą uczennicą lub
dyrektorka z najlepszym
uczniem, w innych najlepszy
uczeń z najlepszą uczennicą.
Rozwiązań jest dużo.
W Zespole Szkół taneczny
korowód wprowadził na parkiet dyrektor Grzegorz Duch-

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza na recital

HALINY KUNICKIEJ

kino NIWA, 20 lutego (piątek), godz. 18.30

przedsprzedaż biletów w kasie kina od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

fot. A. Zawadzki

fot. A. Zawadzki

nowski z panią
wicedyrektor
Agnieszką Rutkowską. Można
powiedzieć, że
to wersja bardziej tradycyjna,
mickiewiczowska, pielęgnowana w tej szkole
od chwili, gdy
zaczęto w niej
organizować
studniówki. W
Liceum Ogólnokształcącym
zaszczyt tańczenia w pierwszej parze
przekazano młodzieży. Były dwie pierwsze
pary. Zatańczyli w nich
Aneta Legler i Seba-
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turzystów
fot. A. Zawadzki

fot. P. Więckiewicz

kazano ciekawe, chociaż czasami
śmieszne sytuacje dnia codziennego szkoły. A potem były już
tańce. Do białego rana.
Specjalne słowa uznania za to, że
młodzież mogła tak pięknie spędzić tę studniówkową noc, należą
się rodzicom, zwłaszcza tym,
którzy włożyli wiele wysiłku w organizację imprezy. Całością prac
kierowali państwo Hermanowscy.
Podziękowania wszystkim pracownikom szkoły za włożony trud
w wychowanie, nauczanie i opiekę
nad ich pociechami złożyli w imieniu rodziców państwo Iwona Gers

fot. P. Więckiewicz

stian Sieńkowski (IIIb) oraz Anna
Drajer i Michał Nożewski (IIIa).

W ,,Natalii” było świetnie
Tu, jak napisałem wcześniej, bawili
się licealiści ze swymi gośćmi. W
sumie około 130 osób. Maturzystów było 65 osób. Wychowawczyni maturalnej kl. III a, Agnieszka
Piechocińska, miała tych osób 33,
wychowawczyni kl. III b, Elżbieta
Fabisiak, 32.
Część oficjalną poprowadzili uczniowie; Aneta Legler i Arkadiusz Winnicki. W tej części było dużo życzeń, podziękowań i serdeczności.
Uhonorowani zostali nauczyciele,
rodzice oraz uczniowie.
W przerwie między tańcami mło-

i Waldemar Nożewski.

fot. A. Zawadzki

W „Dalii” było radośnie
Tu bawili się uczniowie trzech maturalnych klas Zespołu Szkół Zawodowych. Z klasy IV TH (wychowawczyni prof. Wioleta Skurczyńska)
bawiło się 18 osób, z klasy IV TE
(wychowawczyni prof. Danuta
Białorucka) 18 osób, z III LPZ (wychowawczyni Bożena Chojnacka)
27 osób. Razem z zaproszonymi
gośćmi i osobami towarzyszącymi
bawiło się około 130 osób.
Imprezę w imieniu wychowawców
poprowadziła prof. Danuta Białorucka, a w imieniu uczniów Emilia
Górecka, Magdalena Ziemiecka
i Bartłomiej Białorucki. Część ofi-

fot. A. Zawadzki

dzież zaprezentowała bardzo ciekawy program artystyczny, przygotowany wspólnie ze swymi wychowawczyniami. Zgodnie z tradycją
w poszczególnych scenkach po-

fot. P. Więckiewicz

cjalną zdominowały podziękowania
i życzenia.
Około północy, w przerwie między
tańcami, młodzież zaprosiła gości
na występy artystyczne. Gwiazdami

wieczoru byli sami uczniowie, a nad
przygotowaniem tej części imprezy
czuwała prof. Bożena Chojnacka.
Królowały wiersze i piosenki, a tematem było to, co przeżyli w swojej
szkole. I widać, a także słychać było,
że z tą szkołą i z uczącymi tu na-

uczycielami uczniowie pożegnają
się z żalem.
Organizatorami Studniówki byli
rodzice. Nie szczędzili trudu i pieniędzy, aby wypadła ona okazale
i pozostała na długo w pamięci
ich dzieci. W komitecie organiza-

cyjnym znaleźli się państwo Anna
Kurpiowska, Jolanta Czajkowska,
Beata Białorucka, Tadeusz Kurnicki,
Agnieszka Lesińska, Anna Zawadzka. Całością kierowała pani Anna
Kurpiowska.
xyz
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Burmistrz Nasielska
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na
jego realizację:
Lp.

Nazwa zadania

1

Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie kraju w piłce
nożnej.

95 000,00

2

Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie kraju w piłce
siatkowej.

6000,00

3

Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie kraju w podnoszeniu ciężarów.

6000,00

4

Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie kraju w tenisie
stołowym.

8000,00

5

Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym na trenie kraju w szachach.

5000,00

RAZEM

Kwota

23 stycznia–5 lutego
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr270/09
Burmistrza Nasielska
z dnia 16 stycznia 2009r

Dodatkowo do oferty organizacje pozarządowe powinny załączyć:
a) aktualny wyciąg z krajowego rejestru sądowego,
b) statut organizacji

Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( Dz.U.2003, Nr 96,poz.873 ze zm.)
– ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, Nr 15,
poz.1024 ze zm.)
1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w
niniejszym ogłoszeniu.
2. Wymagany jest udokumentowany wkład własny w wysokości 20% wartości zadania.
3. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za
najkorzystniejsze przez powołaną w tym celu przez Burmistrza Nasielska komisję.
4. Wybór ofert nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować
będą umowy pomiędzy Burmistrzem Nasielska a wybranymi oferentami.
6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.
7. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
8. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej
niż jednego zadania, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej,
zamkniętej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
9. Kwoty przeznaczone na dotacje w danym obszarze mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż 1 oferty.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji :
1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik
Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2005r.Nr 264, poz. 2207).
2. Z wnioskiem o udzielnie dotacji występują organy uprawnione do reprezentowania
i bieżącego kierowania działalnością podmiotu.
3. Wniosek powinien zawierać :
a) nazwę i adres ubiegającego się o dotację podmiotu,
b) informacje dotyczące statusu prawnego zainteresowanego podmiotu oraz
wiarygodności merytorycznej i finansowej, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. Do wniosku załącza się:
a) ofertę wykonania wyodrębnionego zadania
b) oświadczenie, w którym podmiot deklaruje posiadanie wiedzy i doświadczenia
oraz pracowników zdolnych do wykonania zadania,
c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia
zysku ,
d) oświadczenie, że sytuacja finansowa zainteresowanego podmiotu zapewnia
należyte wykonanie zadania ,
e)oświadczenie, że prowadzona przez zainteresowany podmiot działalność nie
została zawieszona.
5. Oferta składana przez zainteresowany podmiot powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) wartość zadania wynikającą ze szczegółowej kalkulacji cenowej ze wskazaniem
źródeł finansowania,
d) wykaz osób ( zasoby kadrowe) realizujących zadanie, wraz z potwierdzeniem
posiadanych kwalifikacji.

Halowa piłka nożna
Z chwilą nastania zimy zaczął się
cykl turniejów halowej piłki nożnej,
których organizatorem jest Hala
Sportowa w Nasielsku. Po Turnieju
Andrzejkowym i Mikołajkowym,
o których pisaliśmy w poprzednich
numerach „Życia Nasielska”, odbyły się dwa kolejne, Świąteczny
i Sylwestrowy.

Terminy i warunki składania ofert.

Turniej Świąteczny

Wnioski wraz z załącznikami należ składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotacja”
oraz numerem zadania, na którym podmiot składa ofertę, w terminie do 26 lutego 2009
roku do godz.10.00 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

W Turnieju Świątecznym wzięło
udział 20 drużyn z całej gminy
i okolic. Tak jak w poprzednich
turniejach, nie było podziału na
zawodników zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach, stąd też
poziom turnieju był wyrównany
i dość wysoki. Większość wyników
kończyła się przewagą jednej lub
dwóch bramek.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

120 000,00

SPORT

1.
W dniu 26 lutego 2009r. o godzinie 12.00 komisja, której skład oraz regulamin
pracy w drodze zarządzenia ustalił Burmistrz, z udziałem oferentów dokona otwarcia
ofert.
2.
Oferty niespełniające wymagań konkursowych podlegają odrzuceniu.
3.
Odrzuceniu podlegają w szczególności oferty:
a) złożone po terminie,
b) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji
		
składającej ofertę,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
d) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych
		
w niniejszym ogłoszeniu.
4. Przy dokonywaniu wyboru ofert komisja stosuje następujące kryteria:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
c) merytoryczna wartość oferty: 0–10 punktów,
d) ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
		
doświadczenie): 0–10 punktów,
e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
		
rzeczowego zadania: 0–5 punktów,
f)
zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy:0–10
		
punktów,
g) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym:0–5 punktów.
5.
Komisja może prowadzić negocjację w zakresie dotyczącym:
a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej
		
oferty
b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty
		
do dofinansowania dotacją z budżetu z Gminy Nasielsk;
c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu
		
proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy Nasielsk;
d) zmniejszenia, albo wykluczenie finansowania określonej pozycji kosztorysu
		
dotacją z budżetu Gminy Nasielsk
6.
Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu
ofert.
7.
Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako
oferta ostateczna, przy czym za ostateczne uznaje się również oferty wykonawców,
którzy ich nie zmienili w drodze negocjacji.
8. Burmistrz po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji.
9.
Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji przyjmuję formę zarządzenia Burmistrza
Nasielska, którego integralnym elementem jest załącznik w postaci uzasadnienia
określającego przyczyny wyboru ofert do realizacji przyczyny odrzucenie innych ofert
zgłoszonych do konkursu.
10. Zarządzenie, o którym mowa w ust.9 niezwłocznie ogłasza się na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesyła wszystkim uczestnikom konkursu ofert.
11. Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo :
a) unieważnienia konkursu ofert przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa
		
w ust. 8 z powodu nie uzyskania środków umożliwiających wypłat
		
dofinansowania.
b) zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej z ofert.

Przekazanie środków finansowych
1.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r. Nr 96,poz.873
z późn. zm), po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
2.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania
regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Burmistrzem
Nasielska.
3.
Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest
do przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz. U. 2005r. Nr 264,poz.2207).

Uwaga:
Formularze na których należy przygotowywać i składać oferty będą dostępne na stronie
internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl oraz będą wydawane zainteresowanym
podmiotom w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

W pierwszej fazie turnieju, w wyniku
losowania, drużyny podzielone zostały na cztery grupy, po pięć w każdej, w których mecze rozegrano
systemem „każdy z każdym”. Dwie
najlepsze drużyny z każdej grupy
przechodziły do ćwierćfinału, od
którego już w dalszej części turnieju
grano systemem pucharowym.
Z poszczególnych grup do dalszych
gier awansowali : z grupy I – Zuchy
Druha i Mafia Małysza, obie drużyny
z Nasielska, z grupy II – Pianowo
i Bronx z Nowego Dworu, z grupy III – Nuna i Popowo, z grupy
IV – Południe Czosnów i Grubasy
z Andzina.
W ćwierćfinale Zuchy Druha pokonały Popowo 1 : 0, Pianowo po
remisie z Grubasami 0 : 0 zwyciężyło w rzutach karnych 3 : 2, Mafia
Małysza pokonała Nunę 2 : 0, Bronx
pokonał Czosnów 2 : 1.
W półfinale Zuchy Druha pokonały
Pianowo 1 : 0, a Bronx również 1 : 0
pokonał Mafię Małysza.
W meczu finałowym Zuchy Druha
pokonały Bronx 2 : 0, a w meczu
o trzecie miejsce Mafia Małysza po
remisie 1 : 1 pokonała rzutami karnymi 2 : 1 Pianowo.
Najlepszym zawodnikiem wybrany
został Damian Domała, a najlepszym bramkarzem Robert Grudek,
obaj z drużyny Zuchy Druha.

Turniej Sylwestrowy
W cyklu turniejów organizowanych
przez halę sportowa, w różnych
kategoriach wiekowych, Turniej
Sylwestrowy był przewidziany dla
młodzieży do lat 18. Wzięło w nim
udział siedem zespołów, z Nasielska,
Paulinowa, Dębinek, Legionowa,
Klukowa i Świercz.
Drużyny, podzielone na dwie grupy, rozegrały między sobą mecze
w grupach systemem „każdy z każdym”, z których po dwa zespoły
przechodziły do dalszych gier.
W grupie pierwszej zwyciężyła drużyna z Paulinowa, przed zespołem
Dajcie Nam Wygrać z Nasielska,
a w grupie drugiej Estella Blanco
Świercze przed Klukowem.

dokończenie na str. 11
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SPORT

Burmistrz Nasielska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku mający na
celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie
profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

W meczach półfinałowych Paulinowo po remisie 0 : 0 i 3 : 1 w rzutach
karnych pokonało Klukowo, a Estella Świercze, również po remisie
2 : 2, rzutami karnymi 2 : 1, pokonała
drużynę Dajcie Nam Wygrać.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem
uzależnienia oraz współuzależnienia od alkoholu i narkotyków poprzez organizowanie
dla nich wolnego czasu.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r.
. wynosić będzie – 45 000 zł. /w 2006 r. – 45 000 zł, w 2007 r. – 35 000 zł, w 2008
r. – 45 000 zł)
II. Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego.
3.
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1.
Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym
w drodze otwartego konkursu ofert.
2.
Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz
z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji. Pozostałe koszty realizacji
zadania będą finansowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych
i innych.
3.
Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem
formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264, poz. 2207).
4. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 będzie:
a) przedstawienie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego
zakładu ubezpieczeń społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenia;
b) posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji z budżetu
Gminy Nasielsk
5.
Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
6.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
7.
Koszty pokrywane z dotacji:
a)zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania (sprzęt konieczny do realizacji
zadania, nagrody rzeczowe),
b) usługi (np. transportowe, wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu),
c) koszty personelu realizującego zadania (na podstawie umów o pracę, umów zleceń,
umów o dzieło, umów o świadczenie usług, itp.),
d) koszty szkoleń,
e) podróże służbowe, delegacje zbiorowe na zawody,
f) inne koszty poniesione na realizację zadań, np. ubezpieczenie, media, czynsz, prawa
autorskie, opłaty licencyjne i startowe, koszty promocji przedsięwzięcia
g) koszty związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci.
8. Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty
realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących
na rynku.
9.
Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b) działalność polityczną i religijną,
c) pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi
zadania, na które została udzielona dotacja,
d) spłatę odsetek i kredytów.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.
Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Nasielsk wyłonieni
wykonawcy mogą realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2009 r.
2.
W przypadku wspierania realizacji zadań kwota dotacji nie może przekroczyć
80% kosztów zadania.
3.
Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji
zadania.
V. Termin składania ofert
1.
Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r.
Nr 264, poz. 2207).
2.
Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego
statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok,
c) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego
ofertę,
d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania
będącego przedmiotem oferty,
e) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji,
o którym mowa w art. 145 ust.6 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci
kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności.
3.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta
dotyczy, do dnia 16 lutego 2009 r. do godz. 10.00 – bezpośrednio na Dziennik Podawczy
Urzędu Miejskiego w Nasielsk. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej
wpływu do Urzędu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1.
W dniu 16 lutego 2009r. o godz. 12.00 komisja, której skład oraz regulamin
pracy w drodze zarządzenia ustali Burmistrz, z udziałem oferentów dokona otwarcia
ofert.
2.
Oferty niespełniające wymagań konkursowych podlegają odrzuceniu.
3.
Przy dokonywaniu wyboru ofert komisja stosuje następujące kryteria:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
c) merytoryczna wartość oferty: 0–10 punktów,
d) ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie): 0–10 punktów,
e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0–5 punktów,
f) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy: 0–10 punktów,
g) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym: 0–5 punktów.
4. Komisja może prowadzić negocjacje w zakresie dotyczącym:
a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej
oferty;
b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania
dotacją z budżetu Gminy Nasielsk;
c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu
proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy Nasielsk;
d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją
z budżetu Gminy Nasielsk
5.
Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu
ofert.
6.
Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako
oferta ostateczna, przy czym za ostateczne uznaje się również oferty wykonawców,
którzy ich nie zmienili w drodze negocjacji.
7.
Burmistrz po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji.
8. Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę zarządzenia Burmistrza
Nasielska, którego integralnym elementem jest załącznik w postaci uzasadnienia
określającego przyczyny wyboru ofert do realizacji i przyczyny odrzucenia innych ofert
zgłoszonych do konkursu.
9.
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 8 niezwłocznie ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesyła wszystkim uczestnikom konkursu
ofert.
10. Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo:
a) unieważnienia konkursu ofert przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w ust.
8 z powodu nieuzyskania środków umożliwiających wypłatę dofinansowania,
b) zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej z ofert.
VII Przekazanie środków finansowych
1.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003r. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.), po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
2.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą
Nasielsk.
3.
Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany
jest do przedstawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego
z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264,
poz. 2207).

dokończenie ze str. 10

W meczu o pierwsze miejsce Estella
pokonała Paulinowo 5 : 2, a o trzecie miejsce Klukowo wygrało z Dajcie Nam Wygrać 4 : 2.
W wyniku reklamacji okazało się, że
w drużynie ze Świercz grał starszy
zawodnik, wynik meczu zweryfikowano jako walkower 3 : 0 dla
Paulinowa.
Ostateczna kolejność : 1. Paulinowo, 2. Estella Świercze, 3. Klukowo,
4. Dajcie Nam Wygrać.
Na najlepszego piłkarza turnieju wybrano Kamila Stańczaka z Klukowa,
a za najlepszego bramkarza uznano
Arka Romanowicza z Paulinowa.
Zarówno w Turnieju Świątecznym,
jak też w Sylwestrowym pierwsze
trzy drużyny otrzymały puchary
i dyplomy, a wszystkie pozostałe
– pamiątkowe dyplomy. Statuetki
piłkarskie otrzymali również najlepsi zawodnicy turnieju i najlepsi
bramkarze.
as

Grand Prix
Nasielska
W niedzielę, 11 stycznia odbył się
ostatni turniej eliminacyjny z cyklu
turniejów o Grand Prix Nasielska
w tenisie stołowym. Turniej finałowy, w którym spotka się po
ośmiu najlepszych zawodników
i zawodniczek w każdej kategorii
wiekowej, przewidziany jest na
marzec, o czym powiadomimy
oddzielnym komunikatem, wraz
z listą zawodników, którzy zakwalifikowali się do finału.
W niedzielnym turnieju nie było
niespodzianek. W większości zwyciężyli zawodnicy, którzy zajmowali czołowe miejsca po sześciu
turniejach kwalifikacyjnych.
W kategorii najmłodszej, do 10 lat,
zwyciężył Szymon Zalewski, wyprzedzając Pawła Zembrzuskiego,
Kasię Hermanowską i Olę Grycz.
W kategorii do lat 16 pierwsze
miejsce zajął Kamil Białorudzki,
przed Adrianem Żyłą, Mateuszem
Daszczyńskim, Marcinem Latkowskim i Kamilem Karasiem.
W kategorii „open” zwyciężył
Mateusz Niedzielski, przed Markiem Stamirowskim, Sławomirem
Szadkowskim, Markiem Gryczem,
Michałem Kamińskim, Arkadiuszem Ziemińskim, Krzysztofem
Zalewskim i Krzysztofem Michnowskim.
as
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Krach na rynku warzyw trwa

Kasa za skrobię

est tak samo, jak przed
świętami, a nawet gorzej – tak mówią ogrodnicy o sytuacji na zielonym
rynku. A mówią niechętnie, bo ceny niektórych
warzyw znów poleciały
w dół. Podaż towaru jest
duża, a kupujących nie ma.
Czarna passa
trwa. Najdotkliwiej odczuwają
jej skutki producenci cebuli,
marchwi oraz
buraków ćwikłowych – warzywa
te, mimo niskich
cen, nie znajdują nabywców.
Rolnicy wracają z niesprzedanym towarem
do swoich gospodarstw.

lantatorzy, którzy wyprodukowali i dostarczyli ziemniaki skrobiowe
w ramach zawartych z producentem skrobi umów
kontraktacji w roku gospodarczym 2008/2009,
mogą składać wnioski
„o przyznanie płatności
związanej dla plantatora
ziemniaków”.

J

w Broniszach obniżki cen dotyczą
warzyw droższych. Najbardziej, bo
o ponad 20 proc. staniały pomidory. Za kilogram płaci się teraz około
5 złotych. Znacznie tańsze są też
brokuły. Ich cena spadła do około
8 zł za kilogram. Kupcy mniej pła-

cą za sałatę lodową – cena główki
obniżyła się do 3,5 zł.
W ostatnich dniach odnotowaliśmy
tylko jeden wzrost ceny. Dotyczył on
brukselki, która zdrożała o ponad 10
proc. Za kilogram „małych kapustek”
trzeba było zapłacić powyżej 2 zł.
dar

Jak poinformowała Agencja Rynku
Rolnego, zostało już opublikowane
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi
zawartej w ziemniakach skrobiowych.
Wnioski o przyznanie płatności
związanej dla plantatora ziemnia-

Premie zostaną przyznane tym
młodym rolnikom, którzy spełniają kryterium średniej wojewódzkiej i zobowiążą się w ciągu
3 lat do powiększenia gospodar-

stwa do poziomu średniej krajowej. Ponadto młodzi rolnicy,
którzy będą chcieli przejąć gospodarstwo po rodzicach w wieku przedemer ytalnym, b ędą
mogli uzupełnić wykształcenie
i uzyskać odpowiednie kwalifi-

Za datę złożenia wniosku o przyznanie płatności związanej dla
plantatora ziemniaków przyjmuje
się dzień wpłynięcia wniosku spełniającego wymagania formalne do
OT ARR.
Formularz wniosku o przyznanie
płatności związanej dla plantatora ziemniaków można uzyskać
w Centrali ARR, OT ARR lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR.
dar

Ekologia priorytetem
Z

fot. D. Panasiuk

PROW – jednym dodać, drugim ująć
S

ków należy składać do Oddziału
Terenowego ARR właściwego ze
względu na siedzibę producenta
skrobi do 30 kwietnia 2009 r., po
zakończeniu realizacji wszystkich
dostaw w roku gospodarczym
2008/2009.

Dzięki niej… na pewno przybędzie etatów

Na Warszawskim Rolno -S p oż y wc z ym
Rynku Hurtow ym

zykują się poważne
przesunięcia w budżecie na realizację Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Młodym rolnikom będzie łatwiej sięgać po unijne pieniądze.
Kryteria dostępu do pomocy finansowej zostały
uproszczone dla osób
z województw, w których
średnia wojewódzka powierzchnia gospodarstwa
jest niższa od średniej
krajowej.

P

kacje zawodowe w ciągu 3 lat od
przyznania pomocy.

w ramach systemu „Jakość Tradycja”.

Uchwałę w sprawie zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przyjęła
Rada Ministrów.

Ponadto dokonane zostaną zmiany finansowe PROW 2007–2013
polegające na zwiększeniu budżetu na działania „Renty strukturalne” o 362 mln euro oraz
„Wsparcie gospodarstw niskotowarowych ” o 150 mln euro.
Ma to pozwolić zapewnić środki
na realizację zobowiązań podjętych dotychczas, także w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004–2006.
Budżet Programu ma zag warantować wypłaty także w roku
2014, gdy prawdopodobnie nie
będą jeszcze dostępne środki na
kolejny okres. Jednak wszystko
odbędzie się zgodnie z zasadą
„coś za coś”. Zostanie
zmniejszony budżet
na działania: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników
i posiadaczy lasów”,
„Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej”, „Uczestnictwo
rolników w systemach
j a ko ś c i ż y w n o ś c i ”,
„Zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż
rolne” oraz „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy
ora z wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych ”.

Projektowane zmiany Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013 obejmują m. in:
– preferowanie inwestycji podejmowanych przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane
grupy oraz uznane organizacje
producentów owoców i warzyw
w ramach działania „Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej”;
– rozszerzenie listy krajowych
systemów jakości żywności w ra-

mach działania „Uczestnictwo
rolników w systemach jakości
żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne”, dzięki
czemu wsparciem zostaną objęci
rolnicy prowadzący produkcję

fot. D. Panasiuk

Wsz ystk i e zm iany
PROW 2007–2013 zostały wcześniej zaakceptowane przez Komitet Monitorujący. Wprowadzenie
t ych zmian w ż ycie w ymaga
uzgodnienia na poziomie wspólnotowym.
djp

godnie z nową polityką
ekologiczną państwa,
zasady ochrony środowiska i przyrody powinny
być uwzględniane w planach zagospodarowania
przestrzennego. Chodzi
o wdrożenie przepisów
umożliwiających przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko
już na etapie studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Szacuje się, że na wykonanie zadań
określonych w polityce ekologicznej na najbliższe lata trzeba będzie
przeznaczyć ponad 66 mld zł, a na
lata 2013–2016 ponad 63 mld zł.
Rada Ministrów opublikowała dokument „Polityka ekologiczna państwa
w latach 2009–2012”. A w nim
wiele ambitnych zadań – m.in. poprawa jakości środowiska, realizacja
zasady zrównoważonego rozwoju,
powstrzymanie niekorzystnych
zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej. Czas pokaże,
czy wszystko da się zrobić. Polska
musi sprostać trudnym zadaniom
związanym z ochroną atmosfery
i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Dlatego bardzo ważny dla
naszego kraju jest udział w pracach
nad pakietem klimatyczno–energetycznym. Wyzwaniem dla Polski
będzie także sprostanie unijnym
dyrektywom w sprawie jakości
powietrza. Dla terenów, które nie
spełniają unijnych standardów
jakości powietrza, zostaną opracowane i zrealizowane programy
naprawcze. Konieczna będzie
również promocja najnowszych
technologii służących ochronie
środowiska, w tym promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii,
a także szybka modernizacja przemysłu energetycznego.
Działalność nowych organów – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów
ochrony środowiska, ma uprościć
i przyspieszyć procedury środowiskowe, wymagane w fazie przygotowania inwestycji. Do kompeten-

cji tych instytucji należą bowiem
kwestie związane z ocenami oddziaływania na środowisko, zarządzaniem ochroną przyrody, w tym
europejską siecią Natura 2000, oraz
zagadnieniami odpowiedzialności
za szkody w środowisku.
W dokumencie duży nacisk położono na ochronę zasobów
naturalnych. Minister środowiska
wspólnie z organizacjami ekologicznymi chce w 2009 r. zakończyć prace nad listą obszarów
Natura 2000. Będzie to miało
istotne znaczenie dla przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: autostrady,
kolektory kanalizacyjne, linie
energetyczne itp.
W polityce ekologicznej szczególną uwagę poświęcono lasom.
Ważnym zadaniem będzie kontynuacja zalesień i zadrzewianie tzw.
korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają
ogromne znaczenie dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny oraz flory.
W ciągu najbliższych lat jeszcze
ważniejsze stanie się racjonalne gospodarowanie zasobami
naturalnymi, w szczególności
wodą. Założono również bardziej
racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych i poprawę
gospodarki odpadami, zwłaszcza
komunalnymi.
Priorytetem dla resortu środowiska
będzie efektywne wykorzystywanie pieniędzy z Unii Europejskiej
na wyposażenie kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków
i systemy wodno–kanalizacyjne,
a także w nowoczesną gospodarkę
odpadami. Podkreślono także znaczenie edukacji. Chodzi o podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą
„myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Inne działania wymienione w dokumencie to m.in.: bezpieczeństwo ekologiczne, w tym opracowanie oceny ryzyka powodziowego, ochrona gleb, rekultywacja
terenów zdegradowanych, ochrona przed hałasem.
dar

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

W (po)jedynkę
– Jak to: jedynkę? – aż usiadłam
z wrażenia, gdy Karol powiedział mi
przez telefon, że Jurek nie spędzi ferii w górach, tylko przyjedzie do nas
powtarzać wiadomości z polskiego,
z którego dostał na semestr ocenę
niedostateczną.
– Lektury czytał – tłumaczy syn –
wypracowania pisał, ale raz czegoś
nie wiedział, to znów czegoś nie
przyniósł, w końcu pomylił imiesłów z przydawką… albo z dopełnieniem…
– I za to stawiają jedynki na okres?
– zdziwiłam się, przypominając
sobie, ile to razy Karol nie odrobił
lekcji z polskiego, co nie przeszkodziło mu ostatecznie w ukończeniu
studiów.
– No, niby nie dostał, tylko dwójkę,
warunkową.
– I za karę ma nie jechać w góry?
– Ma przyjechać do was.
– Za karę! Co to za metody, straszyć dziecko ciotką czy babcią!
Szkoda, że nie opowiedziałeś mu
o Starej Babie, która wkłada dzieci
do worka…
– Przecież to nastolatek – zauważył
przytomnie Karol. – Bardziej chciałem zapewnić mu trochę spokoju
na czas ferii. Żeby pobył trochę
w pojedynkę. A Kasia i Franek
jadą przecież z Ludką i Marceliną
w góry…
– Jadą w góry. A ty chcesz swoje
dziecko izolować, jeszcze lepiej!
– Mamo, Jurek jest w trudnym
wieku, trzeba z nim postępować
delikatnie…
– Wysyłać samego do babci… –
weszłam mu w słowo.
– On chciał pobyć sam – powiedział Karol cicho. – Wiesz, co się
teraz dzieje w górach? Tłok jak na
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Marszałkowskiej. A u was jest spokojnie. Jurek chciał się trochę pouczyć, trochę odpocząć, a trochę
się zastanowić nad sobą.
Hm, brzmiało to w sumie rozsądnie.
Zachowanie wnuka potwierdziło
słowa Karola. Dzieci nie było, Zosia i Piotrek pochłonięci byli pracą,
a Jurek rzeczywiście spędzał sporo
czasu sam. Nie wysiadywał przed
telewizorem, nie okupował żadnego z komputerów. Widywałam
go za to nad książką, choć nie był
to podręcznik.
– To lektura? – nie wytrzymałam
w końcu.
– Skądże, to coś lepszego – pokazał
mi okładkę jakiejś grubiej książki,
której tytuł nic mi nie mówił, po
czym wyciągnął zeszyt i zaczął rozwiązywać zadanie matematyczne,
ewidentnie z wyższej klasy.
– Ale lektury trzeba czytać – nie
wytrzymałam, rozpierana potrzebą
wychowywania.
– Przecież czytam – odpowiedział
niechętnie. – Tylko ciekawe po
co… Tak samo jest zresztą z częściami zdania – po co to komu!
– Żeby poprawnie stosować zasady
interpunkcji – przytoczyłam zdanie,
które przed laty powtarzała często
nauczycielka Karola.
Jurek przestał rozwiązywać zadanie i zastanowił się nad moimi
słowami.
– Interpunkcja też nie jest potrzebna – orzekł.
– Hm?
– Tak. Ani zasady pisowni – wyraźnie się rozkręcał. – Społeczeństwo
jest w ogóle opresyjne. Ludzie
wstawiają przecinki, jedzą mięso,
a potem mamy dziurę ozonową.
Ja będę wegetarianinem i nie będę
stosował interpunkcji!

Kino NIWA ZAPRASZA
23–25 stycznia, godz. 17.00

PIORUN
Bolt (USA, 2008);Animacja/Komedia; Reżyseria: Byron Howard, Chris Williams; Obsada:
John Travolta – (głos), Chloe Moretz – Penny, Susie Essman – Pan Mittens (głos).

Bolt jest gwiazdą Hollywood – psim aktorem, który wciela się w postać
superbohatera. Kiedy przypadkowo trafia do Nowego Jorku i rozpoczyna
podróż przez cały kraj, wierzy, że rzeczywiście posiada magiczne moce
– tak jak grana przez niego postać. Dzięki tej niezwykłej przygodzie i pomocy dwójki wiernych przyjaciół – bezdomnej kotki i uzależnionego od
telewizji chomika, Bolt odkryje, że aby być prawdziwym bohaterem, nie
potrzeba cudownych mocy ani magii.
23–25 stycznia, godz. 19.00

Mała Moskwa
(Polska, 2007); Melodramat; Reżyseria: Waldemar Krzystek; Scenariusz: Waldemar
Krzystek; Obsada: Swietłana Hodczenkowa – Wiera, Lesław Żurek – Michał Janicki,
Dimitri Uljanow, Jurij Ickov, Weronika Książkiewicz.

Film opowiada o zakazanym związku młodej zamężnej Rosjanki z Polakiem, oficerem Ludowego Wojska Polskiego, i jego długoletnich konsekwencjach.
30 stycznia–1 lutego, godz. 17.00

Just Dance
Make It Happen (USA, 2008); Dramat; czas 90 min.; Reżyseria: Darren Grant;
Scenariusz: Duane Adler, Nicole Avril; Obsada: Mary Elizabeth Winstead – Lauryn,
Tessa Thompson – Dana, Riley Smith – Russ, John Reardon – Joel, Julissa Bermudez
– Carmen.

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.

Nie mogłam nadążyć za tokiem
jego rozumowania, więc zajrzałam
do zeszytu.
– Znasz wzór na deltę? – zdziwiłam się.
– Tak. Ale co się robi z obliczoną
deltą…? – zastanawiał się Jurek.
– Chowa się do kieszeni! Chodź
na obiad.
– A co będzie? Coś bardzo ładnie
pachnie…
– Filet z indyka. Przecież miałeś
zostać wegetarianinem?
– Ale tata ma rację, trzeba poczekać z tym do pełnoletności.
– Do pełnoletności, powiadasz…
–  zaczęłam kroić indyka.
– Tak, babciu – Jurek wyjął sztućce.
– I pewnie poradzę się wcześniej
ciebie, żeby nie podejmować takiej
decyzji w pojedynkę.
Babcia Jadzia

Pieczony filet
z indyka
filet z indyka (1,5 kg), 1 łyżka soli,
po 1/2 łyżeczki papryki i pieprzu
ziołowego, 1 łyżka musztardy,
3 rozgniecione ząbki czosnku, 1 łyżka sosu sojowego, 2 łyżki oliwy
Sposób przyrządzenia:
Filet umyć, następnie nakłuć go głęboko widelcem. W litrze wody rozpuścić sól i zalać tą mieszanką mięso
na ok. 2 godziny. Po tym czasie filet
wyjąć, obsączyć i wysuszyć. Z pozostałych składników przygotować
pastę i natrzeć nią mięso. Tak przygotowany filet zawinąć w folię i piec
przez 60 do 90 minut w piekarniku
(temp. 220 stopni C), po tym czasie
folię rozchylić i dopiec filet przez 10
minut. Można podawać na gorąco
i na zimno.

Za wszelką cenę będziesz gotowy zrealizować swoje plany. Zasiądziesz
do rachunków, bo w sprawach domowego budżetu trzeba będzie
podjąć ważne decyzje. Szykuje się weekendowy wyjazd.

Byk 21.04.– 21.05.
Będziesz w dobrym humorze. Czas sprzyja podejmowaniu mądrych
decyzji i omawianiu różnych pomysłów z szefem. Będziesz
wszystkimi rządzić, a przed Twoim krytycznym okiem nic nie
umknie. W uczuciach silne emocje.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W najbliższym czasie nie kieruj się emocjami przy podejmowaniu
decyzji. Zmienisz zdanie w pewnej ważnej sprawie, co może mieć
spore konsekwencje, ale okaże się bardzo korzystne finansowo.
Nastrój poprawisz sobie, wybierając się do kina lub teatru.

Rak 23.06.– 22.07.
Napotkasz na swej drodze różne dziwne i zagadkowe zdarzenia.
Lepiej nie ufaj każdej plotce. Najlepszą bronią na niespodzianki
jest logika i cierpliwość, i to zarówno w życiu zawodowym, jak
i osobistym.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz mieć dobrą rękę do interesów i wdrażania nowych pomysłów.
Warto szybko przystąpić do działania, a wiele Twoich marzeń spełni się
szybciej, niż sądziłeś. W miłości zacznij uważniej słuchać partnera, ale
nie zgadzaj się na wszystko.

Panna 23.08.– 22.09.
Najbliższe dni będą bardzo udane. Warto zwolnić tempo i spotkać się
z przyjaciółmi. Praca i obowiązki to przecież nie wszystko w Twoim
życiu. Oderwij się, choć na chwilę, od nużących spraw. Pomyśl o swoim
zdrowiu.

Waga 23.09.– 22.10.
W pracy zdaj się na przychylność i rady osób, które mocno stąpają
po ziemi. Dobrze Ci doradzą. W życiu osobistym będą Tobą
kierować silne emocje, które trudno będzie wyrazić. Nie myl
życzliwości i troski z zazdrością.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W życiu zawodowym zabierzesz się w końcu za zaległe sprawy. Ktoś
będzie Cię oceniał i porównywał z innymi. Nie przejmuj się zbytnio
zdaniem zazdrośników, a z życzliwej krytyki wyciągnij wnioski.
W miłości udany czas.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Czeka Cię wiele różnych dodatkowych obowiązków. Trzeba będzie
kimś się zaopiekować lub uczestniczyć w porządkach. Domownicy
będą zaskoczeni tymi ambitnymi planami, ale możesz liczyć na ich
pomoc. Powodzenia.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Nie zapominaj o swoich obowiązkach i nie wyręczaj się innymi. Nie
będziesz mieć powodów do narzekań. Wystarczy Ci czasu i na pracę,
i na zadbanie o urodę, i na rozrywki. Możesz cieszyć się tym, co
przyniesie czas.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Wreszcie uda Ci się załatwić pewną trudną sprawę, na której Ci od
dawna zależało. Dokonasz tego dzięki odwadze i zupełnie nowym
pomysłom. W życiu osobistym staniesz się bardzo troskliwy
i opiekuńczy, a sprawy domu i rodziny będą najważniejsze.

Ryby 19.02.– 20.03.
Najbliższy czas w pracy przyniesie dobre wiadomości, a zarazem
będzie pełen zagadek i towarzyskich niespodzianek. Zaufaj swojej
intuicji, bo ona uchroni Cię przed różnymi kłopotami. Poznasz osoby
o poważnych zainteresowaniach i ścisłym umyśle. Możesz liczyć na ich
rady w interesach.

Z przymrużeniem oka
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE RÓŻNEJ
WIELKOŚCI I BARWY PSY TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,
DOBRYM DOMEM!!!

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena netto
zł

lp. Rodzaj ogłoszenia
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

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

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

Pilnie potrzebuje
domu sześć cudnych
dwumiesięcznych
szczeniaczków (złociste i czarne podpalane). Te urocze
maleństwa będą
małymi pieskami.
Pomóżcie je uratować! W schronisku
ich szansa na przeżycie jest praktycznie
żadna. Potrzebują
przyjaznych domów, w których wyrosną na mądre
i wierne psiaki.
tel. 0 660 277 648

lub 0-23 693 10 81

Kotki – młodziutki śliczny
czarny z białymi dodatkami
(kot w stroju
wieczorowym)
kotek został
zabrany spod
bloku na Osiedlu Sobieskiego w Legionowie wraz ze swoją siostrą
(szaro-białą koteczką). Kotki mają około 8 miesięcy.
Przebywają w domu tymczasowym i bardzo pilnie potrzebują własnego domu na stałe. Kotki są
grzeczne, lubią pieszczoty, słodko mruczą. Doskonale
korzystają z kuwety. Są odrobaczone. Zapewniamy
bezpłatną sterylizację.
tel. 0- 510 094 776

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Wiktor Zin, przepiękne rysunki
i akwarele.Tanio sprzedam.Tel.
0 502 035 852.
Oddam w dzierżawę sklep
na wsi z wyposażeniem.
Tel. 608 394 281.
Przyjmę do pracy osobę po
technikum samochodowym
lub innym tech. mechanicznym
na stację obsługi pojazdów w
Nasielsku. Tel. 600 805 052.
Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia. Tel. 510 545 127.
Sprzedam heblarkę. Tel. 503
401 399.
Zakład stolarski – schody, drzwi
itd. Tel. 503 401 399.
Sprzedam mieszkanie M3
w Nasielsku, po remoncie,
umeblowane. Tel. 607 063
467.
Sprzedam wiertarkę stołową.
Tel. 504 300 369.
Sprzedam lub zamienię na
kawalerkę M4 w Nasielsku.Tel.
660 429 031.
Sprzedam prosięta PBZ, siano
prasowane pogodne ze stodoły oraz żyto. Tel. 886 139 528.
Sprzedam działkę budowlaną
– Świercze. Tel. 601 277 927.
Nasielsk – lokal użytkowy
20 m2 do wynajęcia. Tel. 504
564 684.
Nasielsk – M4 do wynajęcia.
Tel. 504 564 684.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 609 927 506.
Sprzedam słomę w kostkach.
Tel. 509 212 350.
Sprzedam działkę z domem
2000 m2 w Starych Pieścirogach, gm. Nasielsk, z dostępem do mediów. Tel. 696 990
459.
Sprzedam prasę rolującą Z 230,
stan dobry. Tel. 601 754 112.
Sprzedam mieszkanie 73 m2,
osiedle Piłsudskiego, II piętro
(garaż). Tel. 608 534 303.
Przyjmę do pracy kierowcę – prawo jazdy kat. C + E.
Nasielsk. Tel. 603 309 306.
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 855 m2 – Nasielsk,
ul. Leśna. Tel. 607 101 181.
Firma zatrudni osoby posługujące się programami graficznymi (Photoshop,Adobe Ilustrator, Indesigne, Corel itp.), mile
widziane doświadczenie oraz
umiejętność przygotowania
projektu do druku. CV proszę
przesyłać na adres: poligrafia@
studiogrupa.pl.

23 stycznia–5 lutego

OGŁOSZENIA
DROBNE

Firma zatrudni operatorów
kamer filmowych, mile widziane doświadczenie. CV proszę
przesyłać na adres: ksiegowosc@studiogrupa.pl.
Firma zatrudni weekendowo
pracownika z uprawnieniami
elektrycznymi do rozprowadzania instalacji tymczasowej.
Tel. 509 497 150, e-mail: ksiegowosc@studiogrupa.pl.
Firma zatrudni kierowcę
z prawem jazdy kat. C oraz
świadectwem kwalifikacji. Zadaniem kierowcy będzie również praca fizyczna. Tel. 509
497 150, e-mail: ksiegowosc@
studiogrupa.pl.
Firma zatrudni koordynatora
ds. organizacji imprez plenerowych.Wymagana kreatywność i dyspozycyjność. Firma
zapewnia szkolenia. Tel. 509
497 150, e-mail. ksiegowsc@
studiogrupa.pl.
Firma CATERINGOWA zatrudni przedstawiciela do spraw
gastronomii, mile widziane
doświadczenie. Wymagania:
prawo jazdy kat. B. CV przesłać na adres: ksiegowosc@
studiogrupa.pl.
Osoby do obsługi koncertów,
nagłośnienia, oświetlenia lub
sceny. CV proszę przesyłać na
adres: ksiegowosc@studiogrupa.pl.
Chętnych do pracy w firmie
nagłośnieniowej (www.studiotechnika.pl). CV proszę
przesyłać na adres: ksiegowosc@studiogrupa.pl.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, ul. Kolejowa. Powierzchnia 1554 m2. Cena za
m2 – 120 zł. Tel. 502 530 986.
Kupię każdą ilość drzewa. Dąb,
topola, osika, olcha. Płatne gotówką. Tel. 0 503 509 079.
Instalacje elektryczne. Jacek
Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509
306 718.
Sprzedam działki budowlane.
Tel. 0 602 432 338.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki, może być zadłużona.
Tel. 0 668 602 600.
Kupię gospodarstwo rolne lub
siedlisko. Tel. 602 496 580.
Masaż. Tel. 0500 828 181.
Wykończeniówka + dekoracja. Tel. 0 669 950 407.
Przy ul. Czereśniowej w Nasielsku znaleziono dwa klucze z
brelokami. Informacja - pokój
104 Urzędu Miejskiego.
Sprzedam komplet kół zimowych 175/70/13 po 1 sezonie.
Tel. 0 23 691 26 36
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Żbik wznowił treningi

fot. A. Zawadzki

Wiosną będzie lepiej
S

P. Komendarski, J. Czarkowski, G. Brzuzy, M.
Paczkowski.

Do drużyny wrócił Michał Bącik. W przygotowaniach do sezonu uczestniczy Nigeryjczyk
Mike Amobi. Wszystko wskazuje na to, że
zagra od początku rozgrywek. W zajęciach
biorą też udział wyróżniający się piłkarze
z drużyny młodzieżowej. Prowadzone są ponadto rozmowy mające na celu pozyskanie
2–3 zawodników prezentujących określone
umiejętności na określonych pozycjach.

Zajęcia prowadzi nadal trener Andrzej Bujakowski. Drużynę, jak pamiętają z pewnością
kibice, objął w trakcie rozgrywek. Podjął się
bardzo trudnego zadania. Wiedział, że oczekiwania Zarządu i kibiców są bardzo duże,
a wyniki wręcz słabe. Ponadto drużyna nie
była monolitem. To mieszanka rutyny i młodości. Według wstępnych ustaleń. miał ją
poprowadzić do końca rundy jesiennej. Miał
to być niejako okres próbny. W tym czasie
wyraźnie poprawiła się gra zespołu. Drużyna
przesunęła się z dolnych rejonów tabeli prawie na jej szczyt. Zajmuje czwarte miejsce
z dorobkiem 28 punktów. Poprawiła się też
atmosfera w samym zespole. Nic więc dziwnego, że zarówno trener, jak i Zarząd podjęli
decyzję o kontynuacji współpracy.

kończyły się ,,wakacje” piłkarzy Żbika. 5 stycznia stawili się
w hali miejskiej i rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej.
Niestety, niektórzy nie podjęli
jeszcze treningów. Wszystko jest
jednak pod kontrolą i z każdym
treningiem będzie przybywać
osób biorących udział w zajęciach.

W chwili obecnej skład drużyny seniorów
Żbika przedstawia się następująco: P. Dąbkowski, P. Franiewski, D. Domała, R. Cytloch,
P. Zubel, T. Gumowski, M. Krzyczkowski,
R. Załoga, J. Unierzyski, M, Bącik, M. Sobiepanek, P. Laskowski, Ł. Wieraszko, Ł. Ćwikliński,
G. Wilk, M. Amobi, W. Baran, K. Krawczyk,

Obecnie drużyna trenuje 4 razy w tygodniu.
Zajęcia odbywają się dwa razy w hali, raz na
boisku i raz w siłowni. Tak będzie do 5 lutego.
W tym czasie zespół weźmie udział w trzech
turniejach halowych: 18.I. w Nasielsku, 25.I.
w Glinojecku i 1.II. w Przasnyszu. W okresie
przygotowawczym planowane jest rozegranie 8 spotkań kontrolnych.

BRYDŻ

Tenis stołowy

Rozpoczął się dziesiąty sezon rozgrywek brydżowych
o Grand Prix Nasielska. Przed pierwszym turniejem
w nowym roku, nagrodę dla najlepszego brydżysty
Nasielska `2008, odebrał Paweł Wróblewski. Nagrodą
uhonorowano również Stanisława Sotowicza za zajęcie
drugiego miejsca w klasyfikacji końcowej.
W pierwszych zawodach sezonu `2009 wzięło udział
dziesięć par. Zwycięstwo odnieśli najlepsi brydżyści
sezonu `2007 – Janusz Wydra i Maciej Osiński.
Wyniki turnieju „pierwszego” 09.01.2009 r.:
1.
Maciej Osiński – Janusz Wydra		
				
88 pkt(61,11%)
2.
Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
				
86 pkt (59,72%)
3.
Jacek Jeżółkowski – Janusz Muzal		
				
83 pkt (57,64%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
				
79 pkt (54,86%)
5.
Paweł Lasocki – Piotr Turek			
				
78 pkt (54,17%)
6.
Grzegorz Kosewski – Krzysztof Michnowski
				
72 pkt (50,00%)
7.
Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
				
71 pkt (49,31%)
8. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
				
69 pkt (47,92%)
9.
Waldemar Gnatkowski – Dariusz Wydra
				
56 pkt (38,89%)
10. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
				
38 pkt (26,39%)
Klasyfikacja zawodników, którzy wzięli udział
we wszystkich dziewięciu cyklach brydżowego
Grand Prix Nasielska:
1.
Stanisław Sotowicz		 23 pkt
2.
Piotr Kowalski			 31 pkt
3.
Paweł Wróblewski			 34 pkt
4. Grzegorz Nowiński		 34 pkt
5.
Janusz Wydra			 74 pkt
6.
Janusz Czyżewski			 76 pkt
7.
Maciej Osiński			 78 pkt
8. Waldemar Gnatkowski		 93 pkt
9.
Grzegorz Kosewski		 107 pkt
10. Adam Banasiuk			 113 pkt
11. Józef Dobrowolski			 130 pkt
12. Teodor Brodowski			 138 pkt
13. Jerzy Krzemiński 			 155 pkt
14. Marek Rębecki			 175 pkt
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska `2009,
K.S. „Sparta” zaprasza w piątek 23 grudnia na godz.
18.45. do hali sportowej w Nasielsku.

PK

W połowie grudnia odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Postanowiono na
nim powiększyć skład Zarządu
do siedmiu osób i wybrano nowy.
W skład nowego Zarządu weszli:
Aleksander Górecki – prezes,
Krzysztof Gogolewski – wiceprezes, Jarosław Zakrzewski – sekretarz, Dariusz Kaczyński – skarbnik,
Ludmiła Bryśkiewicz i Krzysztof
Kordowski – członkowie. Do tego Mike Amobi powraca do gry.
gospodarza grał ,,na wyjeździe” w Pułtusku.
składu zostanie dokooptowana
Przewiduje się, że i mecze rundy wiosennej
jeszcze jedna, siódma osoba.
również będą rozgrywane poza Nasielskiem.
Nowy (częściowo stary) Zarząd zabrał się raźW chwili obecnej rozważane są trzy ewentuno do pracy. Problemów jest sporo. Brakuje
alne miejsca spotkań – nadal w Pułtusku (napieniędzy. Udało się jednak uporządkować
wierzchnia trawiasta) lub w Nowym Dworze
sprawy finansowe z zawodnikami. Wydatki
Maz. bądź też Legionowie (sztuczna murawa).
są coraz większe. Rosną opłaty, diety sędziowskie, koszty transportu, ubezpieczenia Obserwując przygotowania Żbika do rundy
itd. Awans byłby rzeczą pożądaną, ale za- rewanżowej, można mieć nadzieję, że druowocowałby nowymi kosztami. Potrzebna żyna zdobędzie dużo więcej punktów niż na
jest modernizacja pomieszczeń socjalnych, jesieni. Czy wystarczy ich do awansu, trudno
remont boiska rezerwowego. Poszukiwani są powiedzieć. Jak zawsze i wszędzie, czasami
potrzeba trochę szczęścia. Oby tym razem
też potencjalni sponsorzy.
tego szczęścia naszej drużynie nie zabrakło.
Przez całą rundę jesienną, ze względu na rexyz
mont własnej płyty stadionowej, Żbik w roli

Coraz bliżej awansu!

W grudniu zakończyła się I runda
V ligi tenisa stołowego, w której
uczestniczą dwa zespoły z naszej
gminy; w przypadku PLUKS-u Cieksyn zakończenie pierwszej rundy
nastąpiło 4 stycznia, z powodu
przełożenia meczu z UKS Sarbiewo.
Pierwsza runda miała na celu wyłonienie pięciu
drużyn, które w rundzie rewanżowej walczyć
będą o awans do IV ligi, a pozostałe zespoły
o utrzymanie się w V lidze. Zespół z Cieksyna już
dużo wcześniej zapewnił sobie miejsce w pierwsze piątce, natomiast Sparta musiała czekać do zakończenia pierwszej rundy. Ostatecznie oba nasze
zespoły znalazły się w grupie walczącej o awans.
Sparta zajęła 5 miejsce, a PLUKS zdecydowanie
zakończył rundę na 1 miejscu.
W ostatnim meczu pierwszej rundy Sparta wysoko wygrała na wyjeździe z PKS II Krasnosielc
10:3, mimo że w meczu tym nie wystąpił kapitan
zespołu Sławomir Szadkowski, a zastąpił go dziewięciolatek Szymon Zalewski. Punkty dla Sparty
zdobyli: Marek Grycz i Krzysztof Michnowski po
3,5, oraz Krzysztof Zalewski 3.
Natomiast PLUKS ostatni mecz rozegrał na wyjeździe z najgroźniejszym rywalem do awansu
– z UKS Sarbiewo, o pierwsze miejsce w grupie.
Przed meczem nie było zdecydowanego faworyta. Oba zespoły wystąpiły w najsilniejszych składach. Każdy wynik w tym meczu był możliwy,
co potwierdziło się podczas spotkania, którego
wynik zmieniał się niemal po każdej grze. Po
pierwszych dwóch pojedynkach gospodarze
objęli prowadzenie 2 : 0. Po dwóch następnych
było 2 : 2.Po grach deblowych 3 : 3. Po następnych pojedynkach było 5 : 5, a prowadziły na
przemian raz jedną, raz druga strona. Kolejny pojedynek Michała Kamińskiego z pierwszą rakietą
Sarbiewa Mariuszem Pasiorowskim zakończył
się niespodziewanym zwycięstwem naszego
zawodnika, a wkrótce po tym Arek Ziemiński
i Marek Stamirowski podwyższyli wynik na 8 :
5. Wydawało się, że zwycięstwo jest już blisko,
ale okazało się to złudne, bo gospodarze zaczęli
odrabiać straty. Kiedy Marek Stamirowski zdobył

dziewiąty punkt, pokonując Pasiorowskiego,
zapewniony był już remis i pierwsze miejsce
w grupie, ponieważ nasza drużyna wyraźnie prowadziła w setach i małych punktach. W kolejnym
pojedynku niespodziewanie Kamiński przegrał
z trzecią rakietą Sarbiewa, Rajewskim, i w tym
momencie był wynik 9 : 8 dla naszych zawodników. W przypadku remisu PLUKS zakończyłby pierwszą rundę z przewagą nad Sarbiewem
dwóch punktów. Ponieważ punkty z pierwszej
rundy liczą się w rundzie rewanżowej, nie byłaby
to zbyt duża przewaga do odrobienia przez rywali. Dlatego też przed ostatnim pojedynkiem, do
którego stanęli nasz najmłodszy zawodnik, trzynastolatek Kamil Białorudzki, z o wiele starszym
przeciwnikiem Dymkowskim, wiadomo było, że
jest o co walczyć. Kamil przed meczem uważnie
wysłuchał wskazówek trenera i wiedział, o co idzie
gra. Mimo młodego wieku zachował się jak rutyniarz. W pełni wykonał założenia i ograł rywala
3 : 0, ustalając końcowy wynik meczu na 10 : 8 dla
Cieksyna. W ten sposób przewaga PLUKS-u nad
trzema drużynami zajmującymi R
E
K
kolejne miejsca wyniosła 4
punkty i droga
do awansu stała
się bliższa. Punkty w tym meczu
zdobyli: Marek
Stamirowski 4,5.
Michał Kamiński
i Arek Ziemiński
po 2, Kamil Białorudzki 1,5.
Należy podkreślić, że najlepszym zawodnikiem V ligi po
pierwszej rundzie był nasz zawodnik Marek
S t am i rowsk i,
który jako jedyny nie poniósł
żadnej porażki.

Marek Stamirowski

Końcowa tabela pierwszej piątki:
1. PLUKS Cieksyn			
2. UKS Sarbiewo			
3. MOSiR Ostrów Maz.		
4. KS Wkra Sochocin		
5. Sparta Nasielsk			

18 : 0
14 : 4
14 : 4
14 : 4
10 : 8

Runda rewanżowa rozpocznie się 15 lutego.
Życzymy naszym zespołom jak najlepszych
wyników i awansu do IV ligi.
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