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Nasz 
wiceburmistrz 
w rządzie?
Tadeusz Nalewajk, wi-

ceburmistrz Nasielska, 
zostanie podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości – taka 
informacja pojawiła się 
w ubiegłym tygodniu 
w prasie, radiu, telewizji 
i portalach internetowych. 
Głośno zrobiło się także 
o oświadczeniu lustracyj-
nym T. Nalewajka i auto-
lustracji.

 „Ta szybka nominacja ma złagodzić 
napięcia w koalicji PO–PSL. Ludo-
wcy mieli pretensje, że sekretarzem 
stanu w resorcie sprawiedliwości 
został niedawno senator PO Krzysz-
tof Kwiatkowski. A przecież zgodnie 
z umową tam, gdzie ministrem jest 
człowiek z PO, jego pierwszym 
wiceministrem powinien być pe-
eselowiec”.

Gazeta Wyborcza

„Tadeusz Nalewajk z PSL zostanie 
nowym wiceministrem sprawie-
dliwości i w ten sposób wróci do 
rządu Donalda Tuska. Wcześniej 
był wiceszefem MSWiA, ale podał 
się do dymisji z powodu kłopotów 
lustracyjnych. W styczniu ubiegłego 
roku Nalewajk złożył rezygnację 
z funkcji wiceszefa MSWiA, twier-
dząc, że robi to z powodów osobi-
stych (premier dymisję przyjął). Ale 
szybko okazało, że zrobił tak, gdyż 
pojawiły się wątpliwości wokół jego 
oświadczenia lustracyjnego. Miał – 
jak donosiły media – być tajnym 
współpracownikiem służb specjal-
nych PRL. Nalewajk wystąpił o auto-
lustrację. Pod koniec ubiegłego roku 
Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, 
że nie ma żadnych dowodów na 

Zachowajmy szczególną 
ostrożność na drogach

W ostatnich dniach na 
terenie naszej gminy do-
szło do kilku tragicznych 
w skutkach zdarzeń dro-
gowych.
Na drogach panują bardzo trudne 
warunki. W takiej sytuacji należy 
zachować szczególną ostrożność. 
Trzeba dostosować prędkość do 
warunków panujących na drodze. 
Tylko stosując się do przepisów ru-
chu drogowego oraz zachowując 
szczególną uwagę, można uniknąć 
tragedii.

Policjanci prowadzą wiele działań 
na drogach. Niestety, wciąż do-
chodzi do tragicznych w skutkach 
wypadków. 

W piątek, 6 lutego, w Nasielsku we 
wczesnych godzinach popołudnio-
wych doszło do kolejnej tragedii na 
drodze. Kierujący samochodem 
marki Polonez nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu i na skrzyżowa-
niu ulic Piaskowej z P.O.W. wjechał 
pod koła nadjeżdżającego od strony 
centrum miasta Forda Escorta.

Niestety kierowca Poloneza mimo 
udzielonej pomocy medycznej 
zmarł w szpitalu, do którego został 
odwieziony.

W sobotę, 14 lutego, po otrzymaniu 
informacji o wypadku, do którego 
doszło w Lorcinie (gm. Nasielsk), na 
miejsce zostały skierowane załogi 
ruchu drogowego i prewencji. Z ich 
ustaleń wynika, że do tragicznego 
zdarzenia doszło po 7.00 rano. 
Wówczas to najprawdopodobniej 
kierowca samochodu Daewoo 
Lanos jadący w kierunku Nasielska 
stracił panowanie nad pojazdem 
i zjechał na przeciwległy pas ruchu, 
wprost przed nadjeżdżający auto-
bus. Doszło do zderzenia, w wyniku 
czego Lanos został zepchnięty do 
przydrożnego rowu i przygniecio-
ny autobusem.

Na miejscu zdarzenia zginał 50-let-
ni kierowca Lanosa. Chyba tylko 
opanowanie i doświadczenie dłu-
goletniego kierowcy autobusu za-
pobiegło jeszcze większej tragedii, 
ponieważ w pojeździe znajdowało 
się około 40 osób. Z wstępnych 
ustaleń policjantów wynikało, że 
pasażerowie nie zostali ranni. 

Przez kilka godzin policjanci i straża-
cy prowadzili czynności na miejscu 
zdarzenia, dlatego też były utrud-
nienia w ruchu drogowym.

Opracowano na podstawie
www.kppnowydwor.policja.waw.pl

fot. D. Majewski
Papierosy 
z kontrabandy 
w Nasielsku
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Przywracanie 
blasku 
cieksyńskiej 
świątyni

A po burzy 
pieniądze

fot. D. Majewski
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

fot. M. Stamirowski

Informujemy, iż w celu umożliwiania mieszkańcom Gminy Nasielsk, 
realizacji obowiązku podatkowego, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
uruchomiony zostaje punkt przyjmowania zeznań podatkowych 
za 2008 rok, w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym 
Dworze Mazowieckiem będą przyjmować ww. zeznania.
Punkt będzie czynny w następujących dniach:

26.02.2009r. (czwartek), 8.00-10.00• 
05.03.2009r. (czwartek), 8.00-10.00• 
12.03.2009r. (czwartek), 8.00-10.00• 
19.03.2009r. (czwartek), 8.00-10.00• 
26.03.2009r. (czwartek). 8.00-11.00• 

Punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy 
ul. Elektronowej 3, parter, pokój nr 117 (I piętro).
Na miesiąc kwiecień zostanie sporządzony odrębny harmono-
gram.

Spółki zamiast SP ZOZ Nasz wiceburmistrz 
w rządzie?
współpracę byłego wiceministra 
z kontrwywiadem wojska z lat 80., 
gdy po studiach odbywał on przy-
musową służbę wojskową”.

TVN 24

„Były starosta pułtuski, a ostatnio 
wiceburmistrz Nasielska Tadeusz Na-
lewajk będzie nowym wiceministrem 
sprawiedliwości. Premier poinformo-
wał o tym w środę, 12 lutego. Sam 
zainteresowany stwierdził, że urząd 
mógłby objąć w marcu. Tadeusz 
Nalewajk ma już doświadczenie mi-
nisterialne: przez kilka miesięcy był 

zastępcą szefa Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji”.

Tygodnik Ciechanowski

Są prowadzone rozmowy odno-
śnie do mojego powrotu do rządu. 
Jestem również przed rozmowami 
z ministrem sprawiedliwości o obo-
wiązkach, jakie miałbym pełnić. Jeżeli 
chodzi o termin nominacji, to trudno 
powiedzieć. Dopóki nie stanie się to 
faktem, jestem kandydatem na wice-
ministra – tak sam Tadeusz Nalewajk 
komentuje to, co obecnie dzieje się 
wokół jego osoby.

K.T.

Re f o r m a  o c h r o n y 
zdrowia będzie kon-

tynuowana – zapewnia 
rząd. Program wielo-
letni, prowadzony w la-
tach 2009–2010,  ma 
zachęcać samorządy 
do powoływania spółek 
świadczących usługi 
medyczne w miejsce 
likwidowanych samo-
dzielnych publicznych 
zakładów opieki zdro-
wotnej. 

Rada Ministrów przyjęła założe-
nia do programu wieloletniego 
„Wsparcie jednostek samorządu 
ter ytor ia lnego w dzia łan iach 
stabilizujących system ochrony 
zdrowia”. 

Jak informuje Ministerstwo Zdro-
wia, autor założeń, w programie 
mogą uczestniczyć samorządy, 
które spełnią łącznie następujące 
warunki: 

• przyjmą program reorganizacji, 
w tym zasady i harmonogram li-
kwidacji SP ZOZ i powołanie spół-
ki świadczącej usługi medyczne, 
przedstawią analizę ekonomiczną 
i medyczną spółki w ciągu co naj-

mniej 5 lat, sprawozdanie finan-
sowe z ostatnich 3 lat oraz pro-
pozycję restrukturyzacji i spłaty 
zobowiązań jednostki samorządu 
terytorialnego przejętych w wy-
niku przekształcenia SP ZOZ; 

• uzyskają pozytywną ocenę dy-
rektora oddziału NFZ, dotyczącą 
możliwości realizowania świad-
czeń przyjętych w programie 
reorganizacji; 

•  uz yskają poz yt y wną ocenę 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
odnoszącą się do finansowej sa-
mowystarczalności spółki i moż-
liwości spłaty zobowiązań; 

• zwrócą się z wnioskiem do wo-
jewody o objęcie programem. 

Samorządy przekształcające SP 
ZOZ–y otrzymają poręczenia 
oraz dotację na spłatę przejętych 
zobowiązań publicznoprawnych, 
cywilnoprawnych oraz zobowią-
zań wynikających z kredytów 
bankowych. 

Aby zagwarantować skuteczność 
programu, rząd proponuje prze-
kazanie pieniędzy samorządom 
dopiero po faktycznej realizacji 
zadań związanych z restruktu-
ryzacją. Chodzi o wykreślenie  
SP ZOZ-u z rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej i Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz przeję-
cie zobowiązań SP ZOZ. Warun-
kiem uzyskania środków ma być 
także powołanie spółki, w której 
samorząd ob ejmie wsz ystk ie 
udział y lub akcje. Spółka taka 
prowadziłaby zakład opieki zdro-
wotnej, chyba że jej powołanie 
nie byłoby konieczne ze wzglę-
du na możliwość zabezpieczenia 
świadczeń w innym zakładzie 
zdrowotnym. Utworzona spół-
ka ma otrzymać od samorządu 
majątek ruchomy i nieruchomy 
likwidowanego zoz-u. 

Program wieloletni „Wsparcie 
jednostek samorządu terytorial-
nego w działaniach stabilizują-
cych system ochrony zdrowia” 
realizowany będzie przez ministra 
zdrowia. 

Jak podkreś la resort zdrowia, 
z „ Informacj i  o przekszta łce-
niach własnościowych w sek-
torze ochrony zdrowia w latach 
1999–2008”, wynika, że prawie 
wszystkie „przekształcone” do-
tychczas ZOZ-y osiągają nad-
wyżkę przychodów nad kosztami 
i korzystny wynik finansowy. 

dar

Szanowni Państwo!
3 stycznia 2008r. złożyłem dymisję ze stanowiska Wiceministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji. W oświadczeniu skierowanym do Państwa napi-
sałem, że moja decyzja o dymisji nie jest przyznaniem się do winy, ale ma na 
celu umożliwienie wymiarowi sprawiedliwości w Polsce rzetelne i uczciwe 
przeprowadzanie procesu lustracyjnego, który oczyści moją osobę z wszel-
kich zarzutów i pomówień.

Był to dla mnie trudny okres w życiu. Samo podejrzenie o agenturalność to 
wykluczenie nie tylko z polityki, życia społecznego, ale nawet prywatnego. 

17 stycznia 2008 roku do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie  
V Wydział Karny złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego 
i stwierdzenie, że złożyłem zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne tzn., 
że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem współpracownikiem 
organów bezpieczeństwa państwa.

7 lutego 2008r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wszczął postępowanie 
lustracyjne oraz przekazał moje oświadczenie do Biura Lustracyjnego Insty-
tutu Pamięci Narodowej (IPN) w Warszawie celem przeprowadzenia przez 
prokuratora tegoż biura postępowania przygotowawczego. Przez 9 miesięcy 
prokurator w polskich archiwach, zbiorach cywilnych i wojskowych nie zna-
lazł żadnych dokumentów podpisanych przeze mnie, wytworzonych przez 
moją osobę albo przekazanych ustnie do informacji. W związku z powyższym  
21 października 2008r. Prokurator Biura Lustracyjnego IPN przedstawił Sądo-
wi Okręgowemu Warszawa-Praga stanowisko, w którym wniósł o wydanie 
orzeczenia stwierdzającego, iż Tadeusz Nalewajk złożył zgodne z prawdą 
oświadczenie lustracyjne (czyli uniewinnienia). 22 grudnia 2009 r. na roz-
prawie obrońca, lustrowany i prokurator podtrzymali wniosek o uznanie, iż 
złożyłem zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. W związku z powyższym 
Sąd oczyścił mnie z zarzutów już na pierwszej rozprawie, wydając orzeczenie 
cyt.: „stwierdza, że Tadeusz Nalewajk złożył zgodne z prawdą oświadczenie 
lustracyjne”. 

26 stycznia 2009r. wyrok stał się prawomocny i wykonalny, czyli jestem 
całkowicie oczyszczony z zarzutów na pierwszej rozprawie. 

Chcę jeszcze raz podziękować swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym, 
wszystkim tym, którzy wierzyli we mnie, za wsparcie zarówno oficjalne, jak 
i te nie mniej ważne bezimienne. Dziękuję. 

Tadeusz Nalewajk
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fot. M. Stamirowski

Decyzje o lokalizacji 
wiaduktów
Wojewoda mazowiecki wydał 
decyzje o lokal izacj i  budowy 
dwupoziomowych skrzyżowań 
dróg z terenami kolejow ymi. 
Jedna z decyzji dotyczy budowy 
wiaduktu w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 571 Nasielsk–Przy-
borowice. Wiadukt drogowy po-
wstanie po prawej stronie drogi, 
od Nasielska w stronę Pieściro-
gów. Lokalizacja przedsięwzięcia 
obejmuje działki znajdujące się 
przy przejeździe kolejowym na 
tej drodze. Druga decyzja woje-
wody dotyczy lokalizacji dwupo-

KRÓTKO
ziomowego skrzyżowania drogi 
z torami kolejowymi w ciągu 
drogi gminnej Gołębie–Jackowo 
Włościańskie. 

Budowa skrzyżowań jest ważnym 
czynnikiem, który pozwoli na 
skrócenie czasu jazdy pociągów. 
Będą mogł y osiągać prędkość 
rzędu 160 km na godzinę i wię-
cej. Jak uzasadnia wojewoda ma-
zowiecki w decyzji o lokalizacji 
wiaduktów, inwestycja wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Wiadukty umożliwią 
bezkolizyjne przekraczanie linii 
kolejowej. Wojewoda podkreśla 
również, że real izacja przed-

sięwzięcia jest ko-
nieczna z uwagi na 
Mistrzostwa Euro-
py w piłce nożnej 
EURO 2012. Ma na 
celu usprawnienie 
komunikacji.

Zainteresowani bu-
dową wiaduktów 
w miejscowościach 
Pieścirogi–Kosewo 
oraz Gołębie–Jac-
ko wo  W ł .  m o g ą 
z g ł a s z a ć  s i ę  d o 
Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, Wy-
dzia ł  G ospodark i 
Przestrzennej. Tam 
można dowiedzieć 
s ię,  które d z ia ł k i 

objęte są realizacją inwestycj i 
kolejowych. Osoby, które nie 
zgadzają się z decyzją o takiej 
lokalizacji, mogą złożyć odwoła-
nie do Ministra Infrastruktury. Nie 
spowoduje to jednak wstrzyma-
nia inwestycji.

„Uwierz w siebie”
Aktywizacja społeczno-zawodo-
wa osób niepracujących z terenu 
gminy Nasielsk to priorytet zada-
nia, jakie będzie realizować Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
od 1 maja do 30 listopada 2009 r. 
Jego celem jest wzrost kwalifikacji 
zawodowych, usamodzielnienie 
się, uniezależnienie od pomocy 
instytucjonalnej oraz nabycie 
zdolności do akceptowania sa-
mego siebie. W ramach projek-
tu prowadzone będą szkolenia, 
warsztaty i spotkania z różnymi 
doradcami. Zajęcia prowadzone 
będą bezpłatnie. Mogą w nich 
uczestniczyć zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. Osoby bezro-
botne i chętne do uczestnictwa 
w projekcie proszone są o kon-
takt z MOPS w Nasielsku.

Przekaż 1%
Składając zeznania podatkowe 
za 2008 r., warto pamiętać, że 
możemy pomóc organizacjom 
pożytku publicznego. Wystarczy 
wypełnić odpowiednią rubrykę 

w rocznym zeznaniu podatko-
wym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-28, PIT-38) zatytułowaną 
„Wniosek o przekazanie 1% po-
datku należnego na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego 
OPP”. Należy wpisać w niej nazwę 
organizacji i numer, pod jakim 
widnieje w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Numery te znajdzie-
my m.in. na liście publikowanej 
przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, a także na stronie 
internetowej www.ngo.pl.

Na jednym formularzu PIT po-
datnik może przekazać odpis 1% 
tylko dla jednej organizacji. Jeśli 
jednak podatnik rozlicza się na 
więcej niż jednym formularzu – 
w każdym z nich może wskazać 
inną organizację pożytku publicz-
nego. Pieniądze zostaną przeka-
zane na konto wybranej organiza-
cji w lipcu lub w sierpniu br.

1% podatku można przekazać na 
jedną z nasielskich organizacji 
pożytku publicznego:

Fundację „Centrum Ochrony 
Środowiska” – Nasielsk 
Numer KRS: 0000118029

EFFATA – By Lepiej Widzieć 
i Słyszeć – Pniewo poczta 
Nasielsk 
Numer KRS: 0000232632

Nasielska Fundacja Wspierania 

i Rozwoju Edukacji – Nasielsk 
Numer KRS: 0000295564

„Ekopatrole”
Już wkrótce na terenie gminy 
Nasielsk pojawią się „ekologicz-
ne patrole”. Ich zadaniem będzie 
wyłapywanie osób, które nie-
legalnie pozbywają się śmieci, 
zostawiając je przy drogach lub 
w lasach. Z pewnością nic nie 
umknie uwagi strażników. Zaopa-
trzeni w odpowiedni samochód 
, aparat fotograficzny i kamerę, 
będą pilnować ekologicznego 
sumienia mieszkańców naszej 
gminy. Kary mogą być naprawdę 
surowe. Za wyrzucanie śmieci 
w nielegalnych miejscach gro-
zi kara grzywny w wysokości 
orzeczonej przez sąd grodzki. 
Grzywna może wynosić nawet 
do 5 tys. zł.

Kurs chemizacyjny
Wydział  Rolnictwa i  Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
zaprasza rolników na kurs chemi-
zacyjny. 2 i 3 marca br. będą pro-
wadzone wykłady, których celem 
b ę d z i e  p o dn i e s i en i e  wi e d z y 
rolników z zakresu chemicznej 
ochrony roślin uprawnych przed 
chwastami, chorobami i szkodni-
kami. Informacje i zapisy w Urzę-
dzie Miejskim, pokój nr 110.

KT

Wszyscy zgadzamy 
się, że w XXI wieku 

troska o środowisko jest 
rzeczą niezbędną dla 
przetrwania naszej plane-
ty. Nie można nie docenić 
roli edukacji ekologicznej 
w prawidłowym wycho-
waniu dzieci i młodzieży, 
dzięki czemu kształtuje się 
wrażliwość na piękno.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwa-
niom, lokalni liderzy społeczności 
w gminie Nasielsk zaangażowali się 
w działania proekologiczne wyni-
kające z uczestnictwa Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 

w Nasielsku w programie Szkoły dla 
Ekorozwoju, realizowanym przez 
Fundację Partnerstwo dla Środo-
wiska. Fundacja jest członkiem 
Stowarzyszenia „Environmental 
Partnership for Sustainable Deve-
lopment” działającego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w Pol-
sce, Republice Czeskiej, na Słowa-
cji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii 
(www.ekoszola.pl).

Dlatego też 6 lutego 2009 r. odbyła 
się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
konferencja skierowana do szkół, 
mieszkańców gminy, liderów lo-
kalnych i przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych w regionie 

pod hasłem „Otwarci 
na zmiany przestrzeni 
publicznej – bliżej sie-
bie i natury”. Spotka-
nie to zainaugurowało 
kampanię dotyczącą 
wprowadzenia me-
todologii zarządzania 
przestrzeniami pu-
blicznymi do szkół na 
podstawie programu 
Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska „Ak-
tywna młodzież na-
szą przyszłością, czyli 
Szkoły dla Ekorozwoju 
według metodologii 
zarządzania przestrze-
nią publiczną”.

Program konferencji 
otwierało omówienie 

BLIŻEJ SIEBIE I NATURY
kwestii związanych ze wzro-
stem świadomości przyrod-
niczej i ekologicznej miesz-
kańców Nasielska, przy-
gotowane przez Bogdana 
Ruszkowskiego, Kierownika 
Wydziału Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku. Na-
stępnie Elżbieta Wróblewska, 
jako szkolny koordynator 
programu SdE, przekaza-
ła informacje nt. konkursu 
dotacyjnego w 2009 r., or-
ganizowanego w ramach 
kampanii dla szkół w całej 
Polsce, z uwzględnieniem 
zasad tworzenia i funkcjono-
wania szkół jako Lokalnych 
Centrów Edukacji Ekolo-
gicznej. W dalszej kolejności 
zebrani mieli możliwość zapoznać 
się z prezentacją pracy konkurso-
wej nagrodzonej w ogólnopolskim 
konkursie fotograficznym zorga-
nizowanym przez Fundację Recal 
wykonaną przez uczennice klasy 
piątej Szkoły Podstawowej im. Ste-
fana Starzyńskiego w Nasielsku: 
Natalię Piątkowką, Karolinę Sawicką 
i Ewelinę Karolak. Znaczną część 
spotkania poświęcono prelekcji 
wprowadzającej do metodologii 
zarządzania przestrzenią publiczną, 
którą wygłosił dr Tomasz Jeleński, 
Dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia Politechniki 
Krakowskiej. W profesjonalny spo-
sób wskazał on w swoim wykładzie 

korzyści wynikające z dobrej prze-
strzeni publicznej oraz ciekawie 
zaprezentował wizualną jakość 
przestrzeni w różnych miejscach na 
świecie i w Polsce. 

W spotkaniu uczestniczyli dyrek-
torzy i nauczyciele miejscowych 
szkół, radni Rady Miejskiej w Na-
sielsku, przedstawiciele lokalnych 
organizacji pozarządowych (Sto-
warzyszenia Europa i My, Nasielskiej 
Fundacji Wspierania i Rozwoju Edu-
kacji), reprezentant ZGKiM w Nasiel-
sku oraz zainteresowani mieszkańcy 
sołectw.

Inicjatorka konferencji Elżbieta 
Wróblewska zwróciła się do ze-
branych z propozycją współpracy 

dotyczącej pozyskania funduszy 
w celu utworzenia placu zabaw 
i atrakcyjnego terenu zieleni przy 
Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku a także 
poinformowała o zamierzeniach 
Stowarzyszenia Europa i My odno-
śnie do zorganizowania kampanii 
edukacyjno-ekologicznej „Bliżej 
siebie i natury – Otwarte Ogrody”, 
o której  dofinansowanie stowarzy-
szenie postara się wystąpić w ra-
mach konkursu ofert ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego, oraz zaprosiła do two-
rzenia oddolnych inicjatyw w tym 
zakresie, których dofinansowanie 
możliwe byłoby z funduszy unij-
nych w ramach Dz. 9.5 POKL.Bogdan Ruszkowski, Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

W okresie 29.01–04.02. na ulicy 
Warszawskiej nieznani sprawcy 
wybili szyby w szklarni . Straty 
wynoszą 500 zł na szkodę Teo-
dora P.

02–03.02. z parkingu przy uli-
cy Płońskiej nieznani sprawcy 
ukradli dwa koła od samochodu. 
Straty wynoszą 300 zł na szkodę 
Damiana K.

10.02. w Lelewie nieznani spraw-
cy włamali się do sklepu spożyw-
czego i skradli wódkę o wartości 
1100 zł na szkodę Mariusza D.

14.02. w Lorcinie kierowca La-
nosa z niewiadomych przyczyn 
zjechał na lewy pas jezdni wprost 
pod nadjeżdżający autobus. W 
wyniku wypadku kierowca oso-
bówki poniósł śmierć na miej-
scu.

Pijani na drodze
01.02. w Studziankach Edward 
T., mieszkaniec Cegielni Puckiej, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,40 mg/l).

02.02. w Krzyczkach Szumnych 
Daniel G., mieszkaniec Skoro-
szek, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,13 mg/l).

06.02. w Dobrej Woli Wojciech 
P., mieszkaniec Popielżyna Za-
wady , kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,75 mg/l).

07.02. na ulicy Kilińskiego An-
drzej G., mieszkaniec Nowego 
Miasta, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,18 mg/l).

09. 02. w Mogowie Leszek O., 
mieszkaniec Mogowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,45 mg/l).

11.02. w Budach Siennickich Ry-
szard S., mieszkaniec Dębinek, 
kierował motorowerem po spo-
życiu alkoholu (0,25 mg/l).

13.02. w Studziankach Robert S., 
mieszkaniec Brodów Parceli, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,52 mg/l).

14.02. na ulicy Polnej Grzegorz 
C., mieszkaniec Nasielska, kiero-
wał samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,74 mg/l).

15 .02 .  w B orkowie Pawe ł  B . , 
mieszkaniec Nowin, k ierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,36 mg/l).

15.02. na ulicy Nowa Wieś Ar-
tur P., mieszkaniec Krogul, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,50 mg/l).

Wesołe jest życie 
staruszka?
Policjanci z niepoko-

jem czekają na zmia-
ny w ustawie o oświad-
czeniach emerytalnych 
funkcjonariuszy służb 
mundurowych – obawia-
ją się, że przyniesie ona 
wiele niekorzystnych dla 
nich rozwiązań. Minister-
stwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji infor-
muje, że niezwłocznie po 
opracowaniu ostatecz-
nych założeń do projektu 
zostaną one skierowa-
ne do zaopiniowania 
przez wszystkie związki 
zawodowe służb, zgod-
nie z ustawą o związkach 
zawodowych.

MSWiA uspokaja: przygotowano 
dopiero wstępne założenia do 
projektu, które stanowią punkt 
wyjścia do dyskusji w gronie kie-
rownictwa służb oraz szefów in-
stytucji nadzorujących formacje  
mundurowe. Fakt przekazania 
wstępnych założeń do szerokiej 
grupy zainteresowanych pod-
miotów z prośbą o zapoznanie 
się i wniesienie stosownych uwag 
na tak wczesnym etapie prac 
wynika z troski resortu o wy-
pracowanie jak najtrafniejszych 
i najbardziej satysfakcjonujących 
dla funkcjonariuszy rozwiązań na 
miarę XXI wieku. Czując ogrom-
ne za in teresowan ie różnyc h 
grup społecznych kierownictwo 
resortu zdecydowało się na tak 
wczesny etap konsultacji.

Term i n p rze s ył an ia  mer y to -
rycznych uwag do wstępnych 
założeń projektu minął 6 lutego 
2009 r. Ministerstwo zapewnia, 
że wszystkie zostaną wzięte pod 
uwagę przy tworzeniu ostatecz-
nych założeń projektu. Założenia 
te zostaną przesłane do Rządo-
wego Centrum Legislacyjnego, 
które prawdopodobnie od marca 
tego roku rozpocznie intensyw-
ne prace nad przygotowaniem 
projektów stosownych ustaw. 
Ostateczny projekt będzie opi-
niowany przez  wszystkich zain-
teresowanych, w tym m.in. przez 
związki zawodowe oraz organiza-
cje społeczne. 

Przystępując do prac nad refor-
mą emerytalną, kierownictwo 
resortu spraw wewnętrznych i ad-
ministracji korzystało m.in. z roz-
wiązań funkcjonujących w innych 
krajach europejskich. Jednak, jak 
dodaje resort, nie chodziło tu 
o przeniesienie wprost zapisów 
ustawowych, funkcjonujących 
w innych państwach. MSWiA jest 
jednak przekonane, że wykorzy-
stanie sprawdzonych, dobrych 
rozwiązań, które okaza ł y s ię 
satysfakcjonujące dla funkcjo-
nariuszy innych krajów i moty-
wowały ich do pracy i rozwoju 
zawodowego pozwoli na wypra-

cowanie najlepszych i najbardziej 
adekwatnych do polskich realiów 
propozycji.

Ministerstwo posłużyło się kilko-
ma przykładami.

W Niemczech, Hiszpanii i Ho-
landii,  aby nabyć uprawnienia 
emerytalne, wystarczy osiągnąć 
określony wiek. Na Białorusi czy 
w Bułgarii istotne jest przepra-
cowanie określonej l iczby lat .  
W Austrii i Francji oba te warunki 
należy spełnić łącznie. 

Najszybciej policyjnym emery-
tem można zostać na Białorusi. Tu 
wystarczy, że przepracujemy 20 
lat w resorcie spraw wewnętrz-
nych. Najtrudniej uprawnienia 
emerytalne jest nabyć w Austrii. 
Na emeryturę można przejść 
bowiem dopiero po ukończeniu  
65 lat. Ponadto konieczne jest 
opłacanie składek na ubezpie-
czenie przez przynajmniej 240 
miesięcy, czyli przez 20 lat. 

dp

Papierosy z kontrabandy w Nasielsku
Ponad 8 tysięcy paczek 

papierosów różnych 
marek bez polskich zna-
ków akcyzy skarbowej 
o wartości ponad 67 tys. zł 
odnaleźli policjanci z ko-
mendy w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Papierosy 
były ukryte w domu wy-
najętym przez Aleksandra 
G. oraz w samochodzie 
zaparkowanym na tej 
posesji.
Policjanci z sekcji do walki z prze-
stępczością gospodarczą nowo-
dworskiej komendy zorganizowali 
działania, w wyniku których w Na-
sielsku, w jednym z pokoi domu 
wynajmowanego przez 47-letniego 
mężczyznę, znaleźli ponad 1200 
paczek papierosów bez polskich 
znaków akcyzy skarbowej. Pod-
czas przeszukania całej posesji 
znaleźli także samochód zaparko-

wanym przy 
domu, który 
był wypełnio-
ny niemal po 
sam dach ko-
lejnymi pacz-
kami. Jak się 
okaza ło,  na 
t ylnym sie-
dzeniu i w ba-
gażniku było 
ponad 7 tysię-
cy paczek pa-
pierosów. Jak 
wstępnie usta-
lili policjanci, 
wartość za-
bezpieczonego mienia przekracza 
67 000 zł.

Zatrzymany został Aleksandr G., 
wynajmujący dom, w którym prze-
chowywano towar. Mężczyzna już 
usłyszał zarzut zgodny z art. 65 par.  
1 kks, za co grozi wysoka kara grzyw-

Sąd Rejonowy w Pułtusku informuje, że w związku z Ty-
godniem pomocy ofiarom Przestępstw w dniach od 23 do 
27 lutego 2009 r. w Sądzie rejonowym w Pułtusku przy  
ul. Rynek 37 będą pełnione dyżury przez przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych w celu udzielania pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem w dniach:

23.02.2009 r. w godz. 13.00 – 15.30
24.02.2009 r. w godz. 8.00 – 12.00
25.02.2009 r. w godz. 12.00 – 15.30
26.02.2009 r. w godz. 8.00 – 12.00
27.02.2009 r. w godz. 12.00 - 15.00

Informacja w pokoju 21. Kontakt telefoniczny pod nr 023 692 
08 44 w.111

Lista organizacji zaproszonych do współpracy oraz grafik dy-
żurów;

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Pułtusku DYŻUR: 23.02.2009 r. godz. 13.00 – 
15.30

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku DYŻUR: 
24.02.2009 r. godz. 8.00 – 12.00

Poradnia Terapii Uzależnień Alkoholu i Współuzależnienia w Puł-
tusku DUŻUR: 25.02.2009 r. godz. 12.00 – 15.30

Poradnia Psychologiczno-Społeczna w Pułtusku DYŻUR: 
26.02.2009 r. godz. 8.00 – 12.00

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Pułtusku 
DYŻUR: 27.02.2009 r. godz. 12.00 – 15.00

ny albo kara pozbawienia wolności do 
lat 2, albo obie te kary łącznie. Sprawą 
zajmie się sąd. Policjanci ustalają, skąd 
towar wziął się u zatrzymanego oraz 
dokąd miał trafić.

Opracowano na podstawie
ij/kppnowydwor.policja.waw.pl

O G Ł O S Z E N I E
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Nasielsk, dnia 05.02.2009 rok

GP. 72243/ 46/09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 

z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr  XXXII/219/09  Rady 

Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydzier-

żawienia nieruchomości  podaję do publicznej wiadomości 

wykaz  nieruchomości
położonych w mieście Nasielsku  

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  

na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 4 lat. 

Lp. Nazwa
ulicy

Numer
działki

Dzierżawiona
pow. w m2

Numer
KW

1 2 3 4 5
1. Warszawska 1355/9 8,00 -
2. Sportowa 526/5 6,00 23011
3. -„- 526/4 7,90 21798
4. -„- 526/6 20,00 23012
5. -„- 526/10 12,00 23015
6. Garbarska 1157/5 14,00 44882
7. Sportowa 526/8 10,40 23013
8. Szkolna 1143/4 18,70 20042
9. Sportowa 526/10 14,00 23015
10. -„- 526/7 20,00 21799
11. -„- 526/11 3,80 23016
12. Warszawska 1354/2 18,50 -
13. Sportowa 526/8 4,00 23013
14. Warszawska 1354/2 11,00 -
15. -„- 1354/2 20,00 -
16. Sportowa 526/4 6,00 21798
17. -„- 526/11 15,50 23016
18. -„- 526/7 4,00 21799
19. -„- 526/9 20,00 23014
20. -„- 526/4 20,00 21798
21. -„- 526/9 17,00 23014
22. -„- 526/8 18,00 23013
23. -„- 526/8 15,00 23013
24. -„- 526/7 17,00 21799
25. -„- 526/6 18,00 23012
26. Tadeusza Kościuszki 667 9,00 -
27. Sportowa 526/11 12,00 23016
28. Garbarska 1157/5 15,00 44882
29. -„- 526/7 14,00 21799
30. -„- 526/7 12,00 21799
31. -„- 526/4 11,00 21798
32. -„- 526/10 9,00 23015
33. -„- 526/10 8,20 23015
34. -„- 526/7 13,00 21799
35. Warszawska 1354/2 16,60 -
36. -„- 1354/2 13,50 -
37. -„- 1354/2 13,50 -
38. Sportowa 526/8 12,00 23013
39. -„- 526/4 6,00 21798
40. -„- 526/11 10,50 23016

Czynsz dzierżawny zostanie ustalony na podstawie Zarządzenie Bur-

mistrza Nasielska z terminem płatności do dnia 15 każdego miesiąca  

+ należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku na 

podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsump-

cyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w oddzielnej 

umowie.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Nasielsku w okresie od dnia 05 lutego 2009 roku  – 27 lutego 2009 

roku.

EB

05.02.2009 r.

O G Ł O S Z E N I EJuż się nie opłaca

Makulatura i złom w kryzysie
Skupy złomu i makulatu-

ry przeżywają poważ-
ny kryzys. Pewnie wiele 
z nich go nie przetrwa. 
Nie opłaca się już zbierać 
gazet, książek i puszek 
po piwie. Ceny lecą na 
łeb na szyję i ci, którzy 
do niedawna dostarczali 
towar, po prostu wycofują 
się z tego zajęcia. 

Ceny spadły 
Dawniej bardzo popularne akcje 
zbierania makulatury w szkołach, 
mające na celu uczenie młodego 
pokolenia dbałości o środowisko 
naturalne i przy okazji zarabianie 
pieniędzy, dziś stają pod znakiem 
zapytania. Zbieranie makulatury po 
prostu się nie opłaca. Ludziom nie 
opłaca się już sortowanie śmieci 
i składowanie papieru, żeby oddać 
go do skupu. W nasielskim skupie 
kosztuje ona 5 groszy za kilogram.

Najlepiej wie o tym pan Jacek, który 
od lat dorabiał sobie sprzedawaniem 
starych gazet: – Gromadziłem je 
przez kilka miesięcy, a potem pa-
kowałem na przyczepkę i odwo-
ziłem do skupu. Nie były to może 
kokosy, ale kiedy kilogram makula-
tury kosztował kilka złotych zawsze 
wpadło trochę groszy na własne 
wydatki, o których nie musiała wie-
dzieć żona – żartuje. – Teraz kiedy 
poszedłem wczoraj sprawdzić, jak 
się sprawy mają, usłyszałem, że 
jak dopłacę, to owszem makula-
turę przyjmą. Biorą dopiero wtedy 
jak ktoś uzbiera 40 kg, a cena to 5 
groszy, czyli ogromny zysk 2 złote, 
a nadźwigać się trzeba – dodaje. 

Przypomnijmy, że jeszcze kilka 
miesięcy temu, bo w październiku 
ubiegłego roku, za kilogram ma-

kulatury można było dostać 25 gr, 
potem cena była coraz niższa. 

Podobnie sprawy się mają z innymi 
materiałami. Za kilogram miedzi 
pół roku temu można było dostać 
22 zł, teraz – tylko 7 zł. Kilogram 
aluminium kosztował 5 zł – dziś 
raptem 1, 50 zł. Puszki aluminiowe, 
np. po piwie (1 kg) dochodziły do 
4 zł – a obecnie 1 zł. Natomiast za 
kilogram złomu stalowego 1,20 zł 
– dziś tylko 15 groszy. 

W skupach widać, że klientów, a co 
za tym idzie i towaru, jest coraz 
mniej. Spadek cen za makulaturę 
i metale to dramat dla ludzi ubogich 
i bezdomnych. Sprzedaż pustych 
puszek po piwie czy wyciągnię-
tych ze śmietnika starych książek 
i gazet to często jedyne ich źródło 
dochodu.

– Nigdy nie było takiej zapaści 
jak obecnie. Nic nie opłaca się 
przyjmować. A przecież wiem, że 
przeważnie złom lekki, siatka, rurki 
i puszki to było źródło utrzymania 

dla wielu ludzi. Teraz się skończyło 
– mówi właściciel skupu złomu.  

Skutki kryzysu
Najwyraźniej kryzys spowodował, że 
brakuje odbiorców złomu tak w Pol-
sce, jak i zagranicą. Huty oraz cały 
przemysł motoryzacyjny dotknął 
kryzys. Załamał się eksport tych su-
rowców np. na rynek chiński, dokąd 
trafiał nasz papier. Na Ukrainie, do któ-
rej eksportowaliśmy stal, zamykane 
są zakłady. A nasze rodzime zakłady 
nie są w stanie przerobić złomu i ma-
kulatury. 

Czy nasi rządzący zauważą, co dzieje 
się z rynkiem surowców wtórnych 
i w porę podejmą decyzje? Jeśli nie 
przygotują programu zaradczego, 
który spowoduje, że sprzedaż papieru 
i złomu znów będzie się opłacać, bar-
dzo szybko zobaczymy skutki kryzy-
su także w naszych lasach i rowach, 
bo przecież nie trudno się domyślić, 
że tam właśnie trafią niepotrzebne 
i nieopłacalne przedmioty. 

(sp)

Zielona afera w Nasielsku
18 lutego br. 
w  N a s i e l s k u 
rozpoczęło się 
śledztwo w nie-
zwyk le  i s to t -
ne j  sp rawie. 
W Nasielskim 
Ośrodku Kultury 
pojawili się mło-
dzi mieszkańcy 
n a s z e j  g m i -
ny, aby razem 
z Inspektorem 
Zgrozą rozpo-
cząć działania 
mające na celu 
u św iadomie -
nie wszystkim, 
że powinniśmy 
dbać o środo-
wisko. 
Spektakl Zielona afera, 
czyli ostatnie śledz-
two Inspektora Zgrozy 
zorganizował Urząd 
Miejski dla uczniów ze szkół w gmi-
nie Nasielsk. Dynamiczna akcja 
i towarzyszące jej wesołe utwory 
muzyczne szybko ożywiły publicz-
ność. Po kilku minutach dzieci śpie-
wały razem z aktorami. Niezwykle 
humorystyczne teksty rozbawiły 

młodą publiczność i sprawiły, że 
przekaz Inspektora Zgrozy na długo 
zostanie w ich pamięci.

Każdy uczeń, który brał udział 
w „zielonej aferze” otrzymał ulotkę 
informacyjną o segregacji odpadów 
od Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska nasielskiego Urzędu 
Miejskiego. Chociaż o segregacji 
mówi się dużo, niestety jeszcze wie-
lu mieszkańców naszej gminy nie 
wie, w jaki sposób dzielić odpady, 
przyczyniając się tym samym do 
poprawy środowiska. 

K.T.
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URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Zmiana PKD
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
informuje, że z dniem 01.01.2008 r., 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności (PKD), obowiązuje Polska 
Klasyfikacja Działalności („PKD 
2007”) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885). 
Przy czym dotychczasowa klasyfi-
kacja „PKD 2004” może być stoso-
wana równolegle do końca 2009 r. 
Oznacza to, że podmioty, które 
mają już kod PKD, zobowiązane są 
do 31 grudnia 2009 r. zmienić kod 
na nowy, zgodny z „PKD 2007”.

W związku z tym rozporządzeniem, 
zostaje wyjaśniona sprawa zwią-
zana z ewidencją  i identyfikacją 
podatników i płatników (NIP). Od 
dnia 01.01.2009 r., wszyscy przed-
siębiorcy rozpoczynający po raz 
pierwszy działalność gospodarczą, 
uzyskają nowe kody zgodne z PKD 

2007. Dodatko-
wo uzyskają do 
końca 2009 r. 
kody zgodne 
z obowiązującą 
wcześniej kla-
syf ikacją PKD 
2004. Od dnia 
08.11 .2008 r. 
jest dostępny 
nowy wzór for-
mularza zgło-
szenia identyfi-
kacyjnego NIP-
1. W przypadku 
podmiotów dokonujących zgło-
szenia aktualizacyjnego (na for-
mularzach NIP-1 lub NIP-2) będzie 
dodatkowo udzielana informacja, 
iż zmiana numeru „PKD 2004” na 
„PKD 2007” musi nastąpić do koń-
ca roku 2009. W urzędzie skarbo-
wym będzie dostępna nowa wersja 
klasyfikacji działalności, wyjaśnienia 

oraz klucze przejścia z „PKD 2004” 
na „PKD 2007”, które będą dostęp-
ne do Państwa wglądu w formie 
papierowej w sali obsługi podatnika 
(pok. 12), oraz w formie elektronicz-
nej na stronie internetowej urzędu. 
Więcej informacji uzyskać można 
pod numerami telefonów: (022) 
765-90-12; 765-90-05. 

Sporządził: Tadeusz Wróblewski

PIT – wystarczy 
wypełnić i kliknąć
Składanie deklaracji 

podatkowych przez 
internet będzie łatwiejsze. 
Podatnicy lub płatnicy nie 
będą musieli zawiada-
miać naczelnika urzędu 
skarbowego o zamiarze 
złożenia deklaracji w for-
mie elektronicznej. Obec-
nie osoba, która zamierza 
złożyć deklarację przez 
internet, musi zawiadomić 
o tym naczelnika urzędu 
skarbowego. 
Zgodnie z nowymi przepisami, 
deklaracja składana przez internet 

może być podpisana także przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
do podpisywania deklaracji skła-
danej za pomocą internetu oraz 
zawiadomienie o odwołaniu tego 
pełnomocnictwa, podatnik lub 
płatnik będzie musiał złożyć naczel-

nikowi urzędu skarbowego. Minister 
finansów w rozporządzeniu określi 
wzór pełnomocnictwa i wzór za-
wiadomienia o odwołaniu tego 
pełnomocnictwa. Takie rozwiązanie 
zagwarantuje bezpieczeństwo sys-
temu e-Deklaracje, który obsługuje 
składanie deklaracji w formie elek-
tronicznej. 

Projekt ustawy zmieniające Ordyna-
cję podatkową oraz ustawę o opłacie 
skarbowej, przedłożony przez mini-
stra finansów, przyjął rząd.

Zaproponowano, aby znoweli-
zowane przepisy weszły w życie 

z dniem ogłoszenia. Taki termin ma 
umożliwić podatnikom podatku 
dochodowego złożenie w formie 
elektronicznej zeznań rocznych 
za 2008 r. z zastosowaniem nowej 
uproszczonej procedury. 

dar

Kryzysowy optymizm
Dynamika spożycia gospodarstw 
domowych utrzymała się na wy-
sokim poziomie z I półrocza. W IV 
kwartale 2008 r. nastąpiło dalsze 
spowolnienie aktywności inwe-
stycyjnej oraz nieznaczne spo-
wolnienie tempa wzrostu popytu 
konsumpcyjnego. 

Istotny wpływ na sytuację gospo-
darczą w Polsce miało cykliczne 
osłabienie produkcji przemysło-
wej. Wpłynęło ono również na 
sytuację na rynku pracy, w szcze-
gólności na odnotowany w listo-
padzie i grudniu 2008 r. spadek 
zatrudnienia w sektorze przed-
siębiorstw. Osłabienie produkcji 
przemysłowej w 2008 r. było 
kompensowane przez relatyw-
nie silny wzrost w budownictwie 
i usługach rynkowych. 

Ministerstwo Finansów nie jest 
jednak w stanie podać konkret-
nych i optymistycznych prognoz 
rozwoju sytuacji gospodarczej. 
Stwierdza jedynie, że „skala spo-
wolnienia wzrostu gospodarczego 
w Polsce w kolejnych kwartałach 
2009 r. będzie wypadkową głę-
bokości recesji w strefie euro oraz 
możliwości utrzymania silnego 
popytu konsumpcyjnego i re-
alizacji planowanych inwestycji 
infrastrukturalnych”. 

dar

Spadek aktywności w gospodar-
ce, recesja w strefie euro, spadek 
PKB, to tylko niektóre przykłady 
negatywnego wpł ywu świato-
wego kryzysu f inansowego na 
gospodarkę Europy. W IV kw. 
nastąpiło pogłębienie negatywnej 
tendencji – czytamy w informacji 
o aktualnej sytuacji gospodarczej 
w Polsce oraz w Europie. Z treścią 
dokumentu, przygotowanego 
przez ministra finansów zapoznała 
się Rada Ministrów.

Mimo to, nasz rząd jest optymistycz-
nie nastawiony do życia. W doku-
mencie czytamy dalej, że szacunki 
dotyczące wzrostu gospodarczego 
w 2008 r. wskazują, że Polska była 
jednym z najszybciej rozwijających 
się krajów Unii Europejskiej. Wyższe 
tempo wzrostu odnotowano jedynie 
w trzech państwach: Słowacji, Bułgarii 
i Rumunii. Szacuje się, że w skali ca-
łego 2008 r. wzrost PKB w Polsce 
wyniósł ok. 4,7–4,8 proc. 

Dobre wyniki za cały 2008 r. są 
konsekwencją stosunkowo ko-
rzystnej sytuacji w pierwszym 
półroczu ubiegłego roku. W ko-
lejnych miesiącach roku w danych 
makroekonomicznych widocz-
ne były skutki recesji w stref ie 
euro. W III kw. roku odnotowano 
znaczne osłabienie tempa wzrostu 
nakładów brutto na środki trwałe. 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 

w Nasielsku uchwały nr XXXII/217/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Na-

sielsku w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-

dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 

dotyczy.

Burmistrz Nasielska

mgr inż Bernard Dariusz Mucha

Mieszkania spółdzielcze

Spokojniejszy sen dłużnika?
Skarb Państwa będzie 

mógł zawierać ze spół-
dzielniami mieszkaniowy-
mi umowy – odroczenia, 
rozłożenia na raty lub 
umorzenia (całości lub 
części) zadłużenia. Cho-
dzi o spółdzielnie, które 
są dłużnikami Skarbu Pań-
stwa z tytułu wykonania 
umów poręczenia spła-
ty niektórych kredytów 
mieszkaniowych. Skarb 
Państwa zawarł umowy 
poręczenia z PKO BP SA 
i BGŻ SA. 
Propozycje zmian w ustawie o ob-
jęciu poręczeniami Skarbu Państwa 
spłaty niektórych kredytów miesz-
kaniowych, przedłożony przez 
ministra finansów, zaakceptowała 
Rada Ministrów.

Zgodnie z projektem, umowy 
odroczenia, rozłożenia na raty 
lub umorzenia zadłużenia byłyby 
zawierane na wniosek dłużnika 
i w sytuacji uzasadnionej względa-
mi społecznymi, gospodarczymi, 
a w szczególności możliwościami 
finansowymi dłużnika i interesem 
Skarbu Państwa. Każdy przypadek 
zawarcia takiej umowy byłby ana-
lizowany przez ministra finansów 
pod kątem przepisów o udziela-
niu pomocy publicznej. Obecnie 
podpisywanie takich umów nie 
jest możliwe, co oznacza, że od-
zyskiwanie należności odbywa się 
w trybie egzekucji. 

Nowe przepisy zaproponowane 
przez Ministerstwo Finansów prze-
widują także, że Skarb Państwa bę-
dzie mógł umorzyć całość lub część 
swojej wierzytelności w odniesieniu 
do tych spółdzielni mieszkanio-
wych, których sytuacja ekono-
miczna nie rokuje spłaty długów. 
Może tak się zdarzyć w sytuacji, 
gdy postępowanie egzekucyjne 
okaże się nieskuteczne lub wystąpi 

uzasadnione przypuszczenie, że 
nie uzyska się w nim kwoty wyż-
szej od kosztów dochodzenia danej 

należności – informuje Ministerstwo 
Finansów. 

dar
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Duchowe witaminy

Raj utracony 
Przeciętny Kowalski w dobie ogólnoświatowego kryzysu jak sobie tak 
pomarzy, to aż mu się robi lżej na duszy. Wszak marzenia dobra rzecz. 
Tylko ciekawe, czy pamięta jeszcze o tym, że jego „żywot człowieka 
poczciwego” nie kończy się na ziemi? A to zależy. Jeśli podąża za tzw. 
rynkową teorią religijności, to wyznaje pogląd, że religia jest tzw. kom-
pensatorem nagród: gdy nie wiedzie nam się w życiu, oczekujemy za-
dośćuczynienia po śmierci. A gdzie ten „ziemski dobrobyt”, bo do raju 
to przecież kawał… no może tylko kawałeczek drogi.

Siedemnastowieczny angielski poeta John Milton napisał znany na całym 
świecie poemat „Raj utracony”, o upadku pierwszych ludzi w ogrodzie 
Eden. Dzięki wielkiej wyobraźni w swoim dziele Milton odmalował obraz 
nie tylko ogrodu Eden, lecz także podstępu szatana, który doprowadził 
pierwszych ludzi do upadku, i jego buntu – wszak szatan został stworzony 
aniołem – przeciwko Bogu: „Wolę rządzić w piekle” – mówi szatan – „niż 
służyć w niebie”.

Często przeciętny Kowalski zapomina, że w życiu ważne jest nie tylko 
połączenie wiary i rozumu, ale także wiary z życiem, a więc choćby co-
dzienności z elementarną uczciwością. A z tym to już bywa bardzo różnie. 
Okazuje się, że świat nie jest „dokończony”, a my jako stworzeni na „ob-
raz i podobieństwo Boga” (oby nie na Bożą obrazę) również stwarzamy 
świat każdym swoim czynem. Nie tylko tym dobrym, ale także fałszem, 
kłamstwem… I świat wokół nas staje się taki, jak go sobie stworzymy.  
I nie ma co patrzeć na wszystko przez pryzmat spiskowej teorii dziejów 
i doszukiwać się winy w innych. Każdy nasz niegodziwy czyn sprawia, że 
świat staje się niegodziwy. A nie odwrotnie – niegodziwość innych wcale 
nie zmusza nas do zachowań niegodziwych. Bo tak po prostu jest.

Za niegodziwym czynem zawsze stoi dobrowolna decyzja jakiegoś Ko-
walskiego. Wystarczy tylko ponownie przeliczyć rachunek ze sklepowej 
kasy fiskalnej – nieraz można znaleźć produkt, którego nigdy się nie 
wzięło do ręki, spojrzeć na datę położonego na sklepowej półce towaru 
– tylko kilka dni po terminie, czy tygodniami oczekiwać na złożone za-
mówienie, które miało być zrealizowane natychmiast po złożeniu. Sprytni 
„matematycy” chcieliby w ten sposób żyć na czyjś koszt. Tylko czy te 
zasady „etyki Kalego” wyjdą im kiedykolwiek na zdrowie? Kij ma zwykle 
dwa końce, a bumerang wraca ze zdwojoną siłą. Potrzeba więc tylko cza-
su, żeby człowiek nieuczciwy „ugotował się” w swoim sosie. Czy wtedy 
ze smakiem będzie się delektował strawą wątpliwej świeżości…? 

To prawda, że pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali wygnani z raju, ale to 
nie znaczy, że do piekła. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zło na świecie 
powodują różne katastrofy naturalne, a za resztę odpowiedzialny jest 
człowiek, to wniosek jest bardzo prosty. Sami sobie budujemy piekło i nie 
ma co zwalać winy na Boga. Bo pewnie najłatwiej Go obarczać, kiedy 
w życiu zaczyna dziać się coś złego, piętrzą się trudności, a nam brakuje 
chęci i sił, żeby stawić czoła kolejnym wyzwaniom szarej rzeczywistości. 
I nic nie wskóra wtedy niemrawe poszukiwanie interesującego kanału… 
Życia nie da się zmienić jednym dotknięciem pilota telewizyjnego czy 
komputerowej myszki.     

Tak więc naszym marzeniom i tęsknotom za „rajem utraconym” to-
warzyszyć winien nie tylko lęk przed przyszłością i obawy przed po-
tępieniem, ale zaufanie w moc Bożej miłości i współpraca ze Stwórcą 
przy tworzeniu lepszego i sprawiedliwego świata. Bo jak nie dzisiaj, to 
kiedy? Jak nie my, to kto? Jak nie z nami, to z kim?  No właśnie. To nie 
tylko złodzieje, kryminaliści, bandyci, członkowie mafii żyją wokół nas.  
I choćby im wszystkim nawet umożliwił oglądanie świata „z innej strony”, 
to problem i tak nie przestanie istnieć. Dlaczego? Właśnie dlatego, że 
jak mówi Jezus w Ewangelii według św. Łukasza: „Kto w drobnej rzeczy 
jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto 
wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, kto wam da wasze?”.

Rodzi się więc pytanie: czy Pan Bóg, patrząc na takich „siewców uczci-
wości”, rozpozna, że ta dusza to ta sama, którą stworzył na Swój obraz 
i podobieństwo. Czy …pośle do diabła…?

ks. Leszek Smoliński

R E K L A M A

Nasielsk z oddali

Okrągły Stół w każdej gminie!
Dwudziesta rocznica 

obrad Okrągłego Stołu 
przyniosła olbrzymią ilość 
różnego rodzaju medial-
nych relacji, komentarzy 
i dyskusji. Przeciętnemu, 
szczególnie młodemu, od-
biorcy było bardzo trud-
no z tej powodzi często 
sprzecznych informacji 
i opinii wyłuskać sedno 
zagadnienia czy zająć 
określone stanowisko.
Wasz felietonista, który lata młodo-
ści ma już daleko za sobą, uważa, 
że było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w najnowszej historii Eu-
ropy. Dnia 6 lutego 1989 roku przy 
okrągłym stole w dawnym Pałacu 
Namiestnikowskim, obecnej siedzi-
bie prezydenta, przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie zasiedli 
przedstawiciele dwóch do niedawna 
ostro skłóconych stron – ówczesnej 
strony rządowej (władz PRL) i opozycji 
(„Solidarności”). Gospodarzami byli 
Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa.    

Droga do tego spotkania była  długa 
i kręta. Przypomnijmy tylko sobie, że 
poprzedzało je tragiczne wydarzenie, 
jakim było wprowadzenie 13 grudnia 
1981 roku stanu wojennego. Wtedy 
to zdecydowana większość uczest-
ników obrad strony solidarnościowej 
była internowana lub aresztowana. 
Wśród przedstawicieli strony rządo-
wej znaleźli się ci, którzy stan wojen-
ny bezpośrednio wprowadzali, jak 
gen. Kiszczak, lub to wprowadzenie 
popierali. Ile lodów trzeba było prze-
łamać, ile mądrości, zrozumienia 
i determinacji musieli wykazać, aby 
po kilku latach mogli się spotkać przy 
wspólnym stole i skutecznie radzić 
nad wyprowadzeniem naszego kraju 
z zapaści, w jakiej się znalazł...

Felietonista nie powinien streszczać 
podręczników historii. Dlatego nie 
będę dalej szczegółowo rozwijał tego 
zagadnienia, odsyłając zainteresowa-
nych do materiałów prasowych, np. 
tygodnika „Polityka” nr 7 z 14 II 2009 
r., gdzie znajdą aktualne materiały na 
ten temat.

Jeszcze jednak – jedna sprawa natury 
ogólnej, dotycząca obchodów rocz-
nicy obrad Okrągłego Stołu. Otóż, jak 
wiadomo, Polacy są podzieleni i w tej 
sprawie. Jedni uważają, że Okrągły 
Stół to wielki triumf rozwagi i kom-

promisu, który  doprowadził nasz kraj 
do przemiany ustrojowej i uzyskania 
pełnej niepodległości.

Są  jednak i tacy, którzy mówią o zdra-
dzie, spisku elit itp. Trzeba pamiętać, 
że niedawno Sejm przyjął zgodnie 
ustawę uznającą duże znaczenie 
obrad Okrągłego Stołu. Dziwna się 
więc wydaje postawa marszałka Ko-
morowskiego, który nie wziął udziału 
w uroczystym spotkaniu organizowa-
nym z tej okazji w gmachu polskiego 
parlamentu. Zabrakło na nim również 
premiera Tuska i innych przedstawi-
cieli rządzącej partii. Zapowiedział on, 
że uroczyste obchody odbędą się  
4 czerwca w rocznicę zwycięskich 
wyborów. Jednak logika wskazuje, że 
bez ustaleń Okrągłego Stołu niemoż-
liwe byłoby zwycięstwo wyborcze. 
Po co więc Polacy się ze sobą znowu 
kłócą i dzielą? Niemcy z pewnością 
będą zgodnie obchodzić rocznicę 
zburzenia muru berlińskiego i mogą 
tym przekonać wszystkich Europej-
czyków, że właśnie oni pierwsi do-
prowadzili do obalenia komunizmu.  
A Polacy, którzy się ze sobą dogadać 
nie mogą, przyczynią się sami  do de-
gradacji dokonań swojego narodu.

Zostawmy te sprawy jednak polity-
kom i  historykom. Znacznie ważniej-
sze są wnioski, jakie potrafimy z tych 
wydarzeń wyciągnąć. I to jest właśnie 
sedno sprawy, o którym wspominam 
na początku. Przecież już starożytni 
uczyli nas, że Historia magistra vitae – 
Historia jest nauczycielką życia. War-
to chyba ze strategii okrągłostołowej 
przenieść do codziennej praktyki rzą-
dzenia i zarządzania zasadę konsultacji 
najważniejszych decyzji podejmo-
wanych przez władzę ze wszystkimi 
zainteresowanymi i kompetentnymi 
stronami. Dzieje się to już częściowo 
na szczeblu centralnym, ogólnopań-
stwowym (obrady przy stole w spra-
wie reformy służby zdrowia, kon-
sultacje ze związkami zawodowymi 
i przedstawicielami przedsiębiorców 
przed uchwaleniem ważnych ustaw 
gospodarczych itp.)

Niestety, nie spotykamy się prawie 
zupełnie  z tą praktyką na niższych 
szczeblach władzy – w powiatach 
i gminach. A tutaj władza jest chyba 
najbliżej obywatela. Co z tego, kiedy 
większość ludzi aktualnie znajdu-
jących się u władzy uważa, że ma 
monopol na mądrość w każdej dzie-

dzinie i nie  bardzo chce zasięgać 
opinii nawet w sprawach, na których 
się nie zna. 

Powstaje pytanie, czy rady narodo-
we powołane do reprezentowania 
obywateli wobec administracji pań-
stwowej nie spełniają tego zadania. 
Z pewnością jedne robią to lepiej, 
inne gorzej. Jednak sam mechanizm 
funkcjonowania tych organów na 
naszym terenie nie sprzyja realizacji 
tego zadania. Na przykład nie było 
chyba nigdy w zwyczaju miejscowej 
rady włączać do pracy w komisjach 
ludzi, którzy dobrze się znają na za-
gadnieniach objętych ich zakresem 
działań. Nie chodzi tu o jednorazowe 
zaproszenie na posiedzenie komisji, 
tylko stały udział w jej pracach, który 
mógłby zagwarantować tej osobie 
faktyczny wpływ na funkcjonowanie 
organu rady.

Inny problem to brak regularnych 
kontaktów radnych z wyborcami. Nie 
został wypracowany żaden, obowią-
zujący wszystkich radnych, model re-
alizacji tego przecież podstawowego 
obowiązku 

Miałem ostatnio ograniczone kontak-
ty z Nasielskiem i dlatego nie bardzo 
widzę możliwość  podejmowania 
aktualnych  problemów, którymi żyje 
miasto. Chciałbym jednak zasygna-
lizować przynajmniej dwie sprawy, 
które wymagają rozwiązania w duchu 
okrągłostołowym, a więc przy udziale 
wszystkich stron.

Pierwsza jest bardzo pilna i odno-
si się do funkcjonującej już kilka 
miesięcy dwuwładzy w nasielskim 
gimnazjum. Ponieważ problem 
dotyczy dużej i bardzo trudnej do 
prowadzenia placówki oświatowej, 
wymaga szybkiego i mądrego 
rozstrzygnięcia. Drugi problem to 
planowane powołanie  w Nasiel-
sku straży miejskiej. Wydaje się, 
że decyzja w tej sprawie musi być 
dokładnie rozważona. Czy stać 
obecnie nasze miasto na tworzenie 
tej instytucji? Czy nie lepiej wspo-
móc, podobno bardzo dobrze 
działającą tu, policję? Chyba uzy-
skane po ZEAS-ie pomieszczenia  
warto by  przeznaczyć na potrzeby 
dzieci i młodzieży (sale prób, koło 
plastyczne, gry na instrumentach  
i temu podobne).
Rozważnych decyzji życzy   

Antoni z Ursusa
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Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie

Przywracanie blasku cieksyńskiej świątyni
Nasza gmina nie ma 

wielu zabytków. To 
prawda. Nie oznacza 
to jednak, że jest tury-
stycznie nieatrakcyjna. 
Jeżeli już, to raczej jest 
turystycznie zaniedbana. 
A tak naprawdę to sami 
nie wiemy, co posiadamy 
i czym możemy się po-
chwalić. A jest się czym 
pochwalić. Wystarczy 
lepiej poznać naszą gmi-
nę, a przekonamy się, jak 
wiele mamy do pokaza-
nia i zachęcenia innych 
do gościny na naszej 
nasielskiej ziemi. 
Jednym z obiektów, którym mo-
żemy, a nawet którym winniśmy 
się chwalić, jest kościół w Ciek-
synie. Już pierwsze spojrzenie na 
tę świątynię podpowiada nam, że 
musiała być pobudowana dosyć 
dawno. Jak dawno? Nad tym trzeba 
się już dokładniej zastanowić. 

Do głębszego zastanowienia zmu-
sza nas widoczne na pierwszy 
rzut oka przeplatanie się stylów, 
zwłaszcza gotyckiego i renesan-
sowego. Najczęściej przyjmuje się, 
że kościół w Cieksynie został zbu-
dowany w XVI wieku. Wielu mówi, 
że jest dziełem wenecjanina Jana 
Baptysty. Dociekania na ten temat 
zostawmy fachowcom. Wykonali 
już dużą pracę, a żmudnej pracy 
badawczej czeka ich bardzo wie-
le, bo wraz z odpowiedziami na 
wiele pytań pojawiają się kolejne, 
nowe kwestie wymagające wy-
jaśnienia. 

Te i inne pytania stawia naukow-
com proboszcz parafii św. Doroty 
w Cieksynie ks. kan. Józef Szcze-
ciński. Z parafią jest związany do-

piero od 8 lat, a już dokonał w niej 
tak dużo, że z pewnością będzie 
wspominany przez przyszłe po-
kolenia członków cieksyńskiej 
wspólnoty parafialnej. 

Pisząc te słowa, mam na myśli nie 
tyle jego działalność duszpaster-
ską, co działalność gospodarczą. 
Ksiądz Kanonik działalności dusz-
pasterskiej nie zaniedbuje, więcej, 
realizuje ją wzorowo. A że czasy 

nie są łatwe i szerzące się 
w świecie zło trafia i do 
mał ych miejscowości, 
więc i pracy w tej dzie-
dzinie wciąż jest coraz 
więcej. Stąd też m.in. ks. 
proboszcz wiele czasu 
poświęca pracy z dzieć-
mi i młodzieżą.

Tę stronę działalności 
ks. kanonika widać, ale 
jeszcze lepiej widać osią-
gnięcia w sferze mate-
rialnej .  Aktualny pro-
boszcz parafii św. Doroty 
w Cieksynie podjął się 
wie lk iego dzie ła  od-
nowy kościoła. O tym, 
że tak i,  nazwijmy go, 
kapitalny remont, był 
potrzebny nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Nie 
można było poprzestać 
na doraźnym jego odno-
wieniu. To robiło już wie-
lu jego poprzedników. 
Obecnie to już nie wy-
starczało. W dzisiejszych czasach 
jednak decyzja w tej sprawie była 
wielkim wyzwaniem. I podjął ją ks. 
proboszcz razem z całą wspólnotą 
parafialną.

Świadomość, że kościół jest du-
żej klasy obiektem zabytkowym, 
kazała ks. kanonikowi, człowie-
kowi o ogromnej wrażl iwości 
historycznej (cyt. ze wstępu do 
pracy o cieksyńskim kościele) 
przed przystąpieniem do prac 
budowlanych i konserwatorskich 
przyjrzeć się dokładniej historii 
parafii i kościoła. Zaowocowało to 
wydaniem publikacji pod redakcją 
ks. Waldemara Graczyka Kościół 
i parafia w Cieksynie .

Głównym zadaniem wykonanym 

w roku 2008 były prace związane 
z renowacją i konserwacją cenne-
go ołtarza głównego. Zadanie zo-
stało podzielone na dwa etapy. W 
pierwszym, trwającym od czerw-
ca 2008 r. do stycznia 2009r., 
dokonano renowacji i konserwacji 
ołtarzowych obrazów, figur, tronu 
eucharystycznego i niektórych 
elementów dekoracyjnych. Zada-
nie zlecono pracowni konserwa-

cji zabytków Joanny Ziemlewicz 
z Torunia. Odnowione obiekty 
wróciły już do kościoła. W ostat-
nią niedzielę stycznia nastąpiło ich 
„powitanie”.

Ks. proboszcz zaprosił w tę nie-
dzielę parafian i gości, aby po-
zostali po sumie i zapoznali się 
z przebiegiem prac konserwa-
torskich oraz przekonali się, jak 
bardzo te prace były potrzebne. 
Swoistego rodzaju lekcję historii 
sztuki poprowadzi ła członkini 
cieksyńskiej wspólnoty parafialnej 
mgr Anna Witkowska, absolwent-
ka Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie.  
W swej prezentacj i  (mult ime-
dialnej) wykorzystała materiały 
przygotowane przez konserwator 
Joannę Ziemlewicz. W spotkaniu 

tym uczestniczył dyrek-
tor Wydziału Budownic-
twa i Sztuki Sakralnej Kurii 
Diecezjalnej Płockiej ks. 
kan. Stefan Jan Cegłowski 
i dyrektor Delegatury 
Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków 
w Ciechanowie Krzysz-
tof Kaliściak. 

Obydwaj wysokiej rangi 
urzędnicy zajmujący się 
zabytkami wyrazili swe 
uznanie dla wszystkich 
tych, którzy przyczy-
niają się do przywraca-
nia blasku cieksyńskiej 
świątyni. Ks. kan. Jan Ce-
głowski w wygłoszonym 
w czasie sumy kazaniu 
podkreślił też, że kościół 
w Cieksynie jest cennym 

świadectwem minionych epok. W 
homilii tej zawarte było też prze-
słanie do obecnych i nieobec-
nych na tej mszy św. cieksyńskich 
parafian, że ich powinnością jest 
dbanie o to, co pozostawili nam 
nasi przodkowie, i pozostawienie 
świadectwa swej obecności dla 
następnych pokoleń. 

Wydaje się, że wierni tej parafii 
dają świadectwo swej obecności, 

skoro razem ze swymi duszpaste-
rzami podjęli się tak trudnego i, co 
też trzeba wyraźnie powiedzieć, 
kosztownego zadania. Proboszcz 
parafii w Cieksynie jest wdzięczny 
wszystkim tym, którzy wspie-
rają wysiłki jego i jego parafian. 
Podkreśla także, że swój udział 
w przywracaniu blasku cieksyń-

skiej świątyni ma też samorząd 
gminy Nasielsk. 

W roku 2009 prowadzony będzie 
II etap restauracji zabytkowego 
ołtarza głównego. Zostanie zde-
montowana i poddana konserwa-
cji cała jego nastawa.

xyz 

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 
KLAS TRZECICH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

1. Nazwa konkursu: 
Konkurs ortograficzny „Wiosenne zmagania z ortografią”.
2. Cele konkursu:
- Propagowanie idei poprawnej pisowni. 
- Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
- Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie orto-
grafii.
- Zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji.
3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Warunkiem udziału 
w konkursie jest napisanie testu konkursowego.
4. Przebieg (etapy) konkursu:
Etap I szkolny – nauczyciel uczący w danej szkole przeprowadza dyktando konkurso-
we wśród wszystkich uczniów. Wyłania laureatów spośród uczniów, którzy popełnili 
najmniejszą liczbę błędów (minimum 7 pkt ).
Etap II gminny – Komisja Konkursowa przeprowadza sprawdzian konkursowy wśród 
laureatów I etapu.
5. Termin konkursu:
Etap I – 23 lutego - 27 lutego 2009 r.
Etap II – 19 marca 2009 r.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Zgłoszenia do konkursu gminnego (II etap) przyjmowane będą do 9 marca 
2009 roku w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w 
Nasielsku.
Etap I – dyktando
Błąd I stopnia *- 1 pkt
Błąd II stopnia ** - 0,5 pkt
* Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię „nie” z czasow-
nikami, pisownię wyrazów wielką literą. 
** Za błędy II stopnia uważa się inne błędy, np.: ą + ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, 
opuszczone wyrazy (litery), zniekształcone końcówki wyrazów, pisownia „nie” 
z przymiotnikami, rzeczownikami, przysłówkami.
Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu drugiego stopnia.
Do drugiego etapu konkursu przechodzą uczniowie, którzy otrzymali 
od 7 do 10 pkt Drugi etap konkursu wygrywają uczniowie, którzy popełnili najmniejszą 
liczbę błędów. 
Nagrody dla laureatów:
Wpis na świadectwie:
- Laureat szkolnego konkursu ortograficznego.
- Laureat gminnego konkursu ortograficznego.
Nagrody rzeczowe dla laureatów gminnego etapu konkursu.
Pełen tekst regulaminu dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej  
w Nasielsku.

O G Ł O S Z E N I E

fot. A. Zawadzki
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fot. K. Tyc

KRZYŻÓWKA

Najlepsi czytelnicy nagrodzeni
Miejsko-Gminna Biblio-

teka Publiczna od 
wielu lat promuje czytel-
nictwo książek. Zadanie 
to realizuje, organizując 
różnego typu akcje. Trady-
cyjnie co roku wyróżniani 
są najbardziej aktywni 
czytelnicy. Tym razem 
uroczyste wręczenie na-
gród odbyło w czwartek, 
12 lutego (bez udziału 
Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki, jak bywało 
w latach poprzednich).
Uroczystość otworzył dyrektor 
nasielskiej b ibl ioteki Stanisław 
Tyc. Podkreślił, że dziś czytanie 
książek jest ważniejsze niż kiedy-
kolwiek. Jego zdaniem, obecnie 
media stwarzają największe za-
grożenie dla czytelnictwa i fakt, że 
w Nasielsku jest tak wielu stałych 

miłośników książek, jest nie lada 
osiągnięciem. 

W pierwszej kolejności nadano 
tytuły „Honorowego Czytelnika 
MGBP w Nasielsku”. Na miano 
takie zasłużyły: Irena Mazińska 
(285 książek), Teresa Osiecka (226 
książek) oraz Ewa Komanda (200 
książek). Szczególne wyróżnienia 
przyznano także przedszkolakom 
i uczniom szkół podstawowych- 
byli to: Kasia Łyczkowska (160 
książek), Kinga Fotek (124 książki), 
Kamil Borzym (123 książki), Mary-
sia Dłutowska (117 książek), Zuzia 
Białorucka (113 książek), Michał 
Białorucki (105 książek), Emilka 
Kazimierczak (87 książek) i Magda 
Tomaszyńska (51 książek). Ogrom-
ne brawa otrzymał Jarosław Nie-
dzielski, który wypożycza książki 
zarówno w nasielskiej bibliotece, 
jak i w filii w Pieścirogach (razem 
ponad 200 książek). Dyplomy 
i nagrody otrzymali także: Natalia 
Kraszewska (79 książek), Agniesz-
ka Daniszewska (70 książek), Mo-
nika Skurzyńska (53 książki). W 
kategorii wiekowej 16–19 lat wy-
różniono: Piotra Aleksandrowicza 
(90 książek), Ilonę Podgrudną (76 
książek) i Sylwię Wójcik (48 ksią-
żek). W kategorii wiekowej 25–44 
nagrody otrzymali: Joanna Kalicka 
(115 książek), Beata Korytkowska 
(111 książek), Monika Turek (71 
książek). 

Wśród najlepszych czytelników 
znaleźli się również tacy, którzy 

już kilkadziesiąt lat czytają i za-
rażają miłością do książek młod-
sze pokolenia: Teresa Dylewska 

(210 książek),  Ma-
rianna G ronowska 
(199 książek), Graży-
na Wiśniewska (180 
książek),  Krystyna 
Drwęcka (160 ksią-
żek), Halina Czyżew-
ska (148 książek) oraz 
Jadwiga Archacka 
(127 książek). 

Niewątpl iwą przy-
jemnością było wrę-
czanie nagród za ro-
dzinne czytanie. Ta-
kie nagrody odebrali 
Państwo Czyżewscy 
ora z Państ wo Ar-
chaccy. Wyróżnieni 
zostali także czytel-
nicy f ill i nasielskiej 

biblioteki, która mieści się w Pie-
ścirogach: Bronisława Gładyszew-
ska (203 ksiązki), Jerzy Kosakowski 
(182 książki), Wiesława Tobolska 
(116 książek), Justyna Idzikowska 
(96 książek), Wioletta Idzikow-
ska (92 książki), Hanna Krynicka 
(86 książek) i Wioletta Lesiak (72 
książki). 

Nasielska biblioteka, aby zachęcić 
do czytania książek, już zapowia-
da kontynuację akcji wyróżniania 
najlepszych czytelników. Poza tym 
już niebawem Miejsko-Gminna Bi-
blioteka będzie obchodzić okrągłą 
rocznicę swojego istn ienia – 
60-lecie. Z tej okazji planowanych 
jest mnóstwo atrakcji. O wszelkich 
wydarzeniach związanych z jubi-
leuszem będziemy informować 
na bieżąco. 

K.T.

REKRUTACJA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

na rok szkolny 2009/2010  
została rozpoczęta

i  będzie trwać  
od 02.02.2009 r. do 6.03.2009 r.

• Rocznik 2003  oddział zerowy
• Rocznik 2002  klasa pierwsza

Formą zapisu jest złożenie przygotowa-
nego przez szkołę podania, które należy 
przedłożyć w sekretariacie szkoły.
Ogłoszenie list przyjętych dzieci nastąpi
pod koniec sierpnia 2009 r.
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BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72241/2/08-09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 
lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)

ogłaszam
że w dniu 2 kwietnia 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 
3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej 
w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 663 o powierzchni 887 m2 za cenę wywoławczą 
113.500,00 złotych. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 
z dnia 05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 20034.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona prawami w postaci zajmowania 2-ch lokali przez dotychcza-
sowych najemców tj. lokal nr 2 o powierzchni 38,20 m2 znajdujący się na parterze i lokal nr 4 o powierzchni 22 m2 znajdujący 
się na I piętrze.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednopiętrowym podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym 
wybudowanym około 1900 roku. Dla budynku wykonano w 2000 roku ekspertyzę techniczną, z której wynika, że budynek 
ze względów technicznych i ekonomicznych kwalifikuje się do rozbiórki.

Podstawowe parametry budynku:

- pow. zabudowy : 252,5 m2,

- pow. użytkowa : 390,0 m2,

- kubatura : 2285,0 m3.

Na działce znajduje się także budynek gospodarczy, parterowy nie podpiwniczony, mieszczący tzw. komórki lokatorskie – 
w złym stanie technicznym.

Budynek mieszkalny jest ustawiony południową ścianą wzdłuż granicy działki z ulicą Kościuszki. Cała szerokość działki od 
ulicy jest zabudowana. Budynek nie ma bramy przejazdowej, przez co nie ma wjazdu na część działki położonej w głębi, za 
budynkiem. Obecnie wjazd na działkę nr 663 odbywa się przez nieruchomość sąsiednią stanowiącą własność osób trzecich.

Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji mieszkaniowej – bardzo dobra, blisko centrum miasta a jednocześnie przy 
ulicy o znaczeniu lokalnym, w bezpośrednim sąsiedztwie skweru. Kształt działki bardzo dobry.

Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg, telefon. Dojazd ulicą o nawierzchni asfaltowej.

Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną 
uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na 
terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenia 

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 11.350,00 złotych na konto 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 
0034 najpóźniej do dnia 27 marca 2009 roku do godz. 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,

2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku 
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do 
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego 
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na 
nabycie nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta 
jest wymagana.

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym 
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w gotówce najpóźniej na dzień przed zawarciem 
aktu notarialnego. 

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na 
stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

 B U R M I S T R Z

                   mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

EB

Nasielsk, dnia 03.02.2009 rok

BURMISTRZ   NASIELSKA

GP. 72243/42 /09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr  XXXII/220/09 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania 
w dzierżawę nieruchomości  podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Krzyczki-Pieniążki do oddania 

w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele oświaty, kultury, opieki społecz-

nej lub zdrowia.
 

Zabudowana nieruchomość położona we wsi Krzyczki-Pieniążki 
,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 
ha, posiadająca Księgę Wieczystą Nr 9694. Okres trwania dzierżawy 
nieruchomości następuje na czas określony tj. na okres 10 lat. Stawka 
miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4000,00 
złotych ( słownie : cztery tysiące złotych ) + należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku na 
podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w oddzielnej 
umowie.

Przedmiotowa nieruchomość  nie jest objęta  Miejscowym Planem   
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku  w okresie od dnia 5 lutego 2009 roku  do 27 lutego 
2009 roku.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tadeusz Nalewajk

Zastępca Burmistrza Nasielska

EB

03.02.2009r

Nasielsk, dnia 03.02.2009 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA    
GP. 72243/41/09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz 
Uchwały Nr  XXXII/221/09  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku 
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi  NUNA do oddania w dzierżawę  
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na 

cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub zdrowia.
Zabudowana nieruchomość położona we wsi Nuna, oznaczona w 
ewidencji gruntów jako działka nr 184/3 o powierzchni 1457 m2, po-
siadająca Księgę Wieczystą Nr 9696.

Okres trwania dzierżawy nieruchomości następuje na czas określony, 
tj. na okres 10 lat.

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 
4000,00 złotych (słownie : cztery tysiące złotych) + należny poda-
tek VAT.

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku na 
podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w oddzielnej 
umowie.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku w okresie od dnia 5 lutego 2009 roku do 27 lutego 2009 roku.

Z up. BURMISTRZA                                                                                                               

mgr inż. Tadeusz Nalewajk

Zastępca Burmistrza Nasielska
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania  
i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne 
do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania, 
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry 
owocu i korzenia. 

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do sia-
nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów  
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, 
w trzeciej kolejności kwadra korzenia. 

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbio-
rów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,  
w trzeciej owocu. 

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny 
czas do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla 
nich jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, 
uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do 
pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin 
plonujących nad ziemią. 

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza ko-
rzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

EKOLOGICZNY PORADNIK  KSIĘŻYCOWY NA MARZEC
Polska w marcu sławi zwycięstwo 
wiosny nad boginią śmierci i zimy 
– Marzanną. Starodawny obrzęd 
„topienia Marzanny”, przezwany 
po ochrzczeniu Polski „topieniem 
Judasza”, znaczy koniec panowania 
okrutnego bóstwa – zimy, przed 
którym drży wszelkie stworzenie. 
Przyroda budzi się do życia. Nad 
szumiącą wodą pochylają się łozy, 
usiane białymi  pączkami. Zależnie 
od okolicy zwą je baźkami, kotka-
mi lub kocankami. Srebrzysto lśni 
symbol polskiego przedwiośnia. 
Rolnicy pragną marcowego za-
siewu, gdyż „Kto sieje w marcu, 
ten zbiera w garncu – kto sieje 
w maju, ten zbiera w jaju”. Siewca 
pamięta, że czynność siewu musi 
być błogosławiona, nie można się 
niecierpliwić, złorzeczyć, gdyż 
nic by z jego siewu nie wyszło, 
bo spod rozdrażnionej dłoni pu-
ści się więcej ognichy niż zboża. 
A gdyby zaklął, to już pewne, że 
na pszenicy pojawi się śnieć, a na 
życie sporysz. 

Marzec to czas wiosennego wzru-
szania gleby oraz pierwszych sie-
wów do gruntu. Wysiewać rośliny 
liściowe, owocowe, kwiaty i zioła 
na rozsadnikach, w inspektach na 
wczesną rozsadę do 10. Potem 
korzystny czas będzie też  w kwa-
drze korzenia i po 26. Dla roślin 
korzeniowych, zwłaszcza selera 
i pora, najlepsza będzie kwadra 
korzenia, mniej korzystna kwadry 

owocu i liścia. Będzie to również 
dobry czas do przesadzania i sa-
dzonkowania roślin wysianych 
wcześniej. Prace wykonywać naj-
lepiej przed południem. 

Gdy księżyc ubywa od 11 do 26, 
zwłaszcza w kwadrze uprawy, 
można zbierać zioła korzeniowe. 
Najwcześniejsze siewy do gruntu 
roślin korzeniowych jednorocz-
nych marchwi, pietruszki, paster-
naku, skorzonery, rzodkiewki, 
a także cebuli rozpocząć najlepiej 
w końcu miesiąca po 26. Sadzić 
dymkę najlepiej też w tym czasie. 
W końcu miesiąca i na początku 
kwietnia można na cieplejszych 
i bardziej suchych stanowiskach 
wykonywać pierwsze siewy do 
gruntu roślin motylkowych, m.in. 
grochu i zbóż. Sadzenie wiosen-
ne drzewek, jeżeli mróz popuścił, 
przeprowadzać także w podob-
nym terminie. Po 26 w kwadrze 
l iścia, następny bardzo dobry 
termin to kwadra owocu i kwa-
dra korzenia, można przesadzać 
karpy roślin wieloletnich, m.in. 
dzielżany, złocienie, paprocie 
oraz różne rośliny skalne i trawy.  
Ciąć drzewa, krzewy, formować 
korony, prześwietlać, usuwać su-
che gałęzie i pędy, skracać pędy 
młodych drzewek i  krzewów, 
prz ycinać wcześnie kwitnące 
byliny i trawy najkorzystniej, gdy 
księżyc ubywa od 11 do 26 (brak 
linii lub linia przerywana). W kwa-

drze korzenia można przystąpić 
do przygotowania własnych sa-
dzonek, np. porzeczki, bukszpanu, 
jeżyn, ziół, roślin pokojowych.

Zrazy z drzew owocowych ścinać 
najlepiej przed pełnią 9 i 10, gor-
szy czas po pełni 12,13 i 14. Jeżeli 
tylko gleba trochę się osuszy, 
warto przystąpić do jej uprawy. 
Wszelkie prace uprawowe w polu 
i ogrodzie, orki, przekopywania, 
bronowania, wałowania, nisz-
czenie chwastów, szkodników 
najlepiej wykonywać w kwadrze 
uprawy. Dobry czas na te zabiegi 
będzie też w kwadrze korzenia po 
pełni. Jeżeli będzie zbyt chłod-
no, warto wykonywać te prace 
w kwadrze liścia, najgorsza jest 
kwadra owocu. W powyższych 
terminach, zwłaszcza jednak od 
18 do 25, przerabiać komposty, 
nawozić pola, ogrody, łąki. Jeżeli 
będzie zbyt zimno, prace przeło-
żyć na kwadrę liścia

Ptactwo domowe nasadzać na 
ekologiczny wylęg najlepiej od 
5 do 10. Ubijać zwierzęta do 10 
i po 26. 

Prace w pasiekach, przegląda-
nie, podmiatanie uli przeprowa-
dzać najlepiej od 12 do 25 w dni 
słoneczne, ciepłe, bezwietrzne. 
Szczególnie dobry czas od 18 
do 25. Podkarmiać korzystnie 
po 26.

Zbigniew Przybylak

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA MARZEC
Marzec znajdu-

jący się już 
od 21 pod pa-
nowaniem Mar-
sa, planety sym-
bolicznie pa-
tronującej 2009 
rokowi może być 
jeszcze dosyć 
zimny i  pogodny.  
Najwięcej zmian, wiatrów 
na początku  miesiąca.  
W dwu ostatnich deka-
dach znacznie  pogod-
niej, ale nadal niezbyt 
ciepło, choć okresowo 
może zdarzyć się kilka 
dni cieplejszych przed-
wiosennych  w ostatniej 
dekadzie.
Jeszcze  wietrzne, zmienne, z opada-
mi  śniegu, deszczu, deszczu ze śnie-
giem mogą być pierwsze marcowe  

ZIOŁOWA APTECZKA  
NA DZIECIĘCE DOLEGLIWOŚCI

Maliny i lipa 
na poty
Zmieszać równe części 
kwiatu lipy, kwiatów bzu 
czarnego i suszonych 
owoców maliny. Łyżkę 
ziół zaparzyć wrzątkiem. 
Odstawić. Pić ciepłe po 
szklance 3 razy dziennie. 
Dzieci 3 do 10 lat po pół 
szklanki.

Podobnie można przyrządzić her-
baty tylko z samej lipy z owocami 
malin albo lipy i dzikiej róży (ma 
wiele witamin), albo z czarnego 
bzu z owocami malin, albo bzu, 
lipy i malin. Herbatki można sło-
dzić miodem do smaku.

Zbigniew Przybylak

dni. Stopniowo będzie coraz więcej 
dni pogodnych. Możliwe silniejsze 
ochłodzenia w nocy i suche wiatry w 
dzień. Po okresowym pogorszeniu 
pogody na początku drugiej dekady 
znowu dosyć pogodnie ale chłodno 
i wietrznie. Możliwe nieprzyjemne 
zimne wiatry ze wschodu. Potem 
trochę zmian opadów. Na początku 
trzeciej dekady od 20 spore przed-
wiosenne ocieplenie. W końcu mie-
siąca znowu więcej chmur opadów, 
zmian.

Zbigniew Przybylak

Nadal mniej gazu
Do 30 kwietnia tego roku rząd przedłużył termin obowiązywania rozporzą-

dzenia ograniczającego dostawy gazu.

Na początku roku, 6 stycznia, Rada Ministrów wydała rozporządzenie umożliwiające ograniczanie 

poboru gazu ziemnego na terenie Polski. Przepisy rozporządzenia miały obowiązywać do 15 lutego 

br. Tak, jak dotychczas, ograniczenia w poborze gazu nie obejmą gospodarstw domowych, małych 

przedsiębiorstw i innych podmiotów, których zużycie gazu nie przekracza 417 m3 na godzinę. Roz-

porządzenie ministra gospodarki w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów. 

dar
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ARR do renowacji

Dymka – udany początekARiMR uruchamia kredyty dla gospodarstw  
poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Warzywa – ceny prawie 
bez zmianRząd chce poprawić gospodarkę 

finansową Agencji Rynku Rolnego 
(ARR), dostosować funkcjonowa-
nie rynków rolnych do aktualnych 
przepisów wspólnotowych oraz 
umożliwić wypłatę części krajo-
wych płatności uzupełniających dla 
producentów ziemniaków skrobio-
wych, w formie płatności niezwią-
zanych z produkcją. 

Zgodnie z propozycją Ministerstwa 
Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego 
ma być państwową osobą prawną. 
Dzięki temu będzie mogła otrzy-
mywać środki budżetowe w formie 
dotacji podmiotowych i celowych. 
Ma realizować programy krajowe, 
których celem będzie pomoc 
państwa podmiotom sektora rol-
nego i rybackiego, prowadzącym 
działalność związaną z produkcją, 
przetwórstwem lub obrotem. Agen-
cja ma także prowadzić działania 
informacyjne i promocyjne doty-
czące produktów rolnych i żyw-
nościowych, metod ich produkcji, 
a także systemów jakości. 

Projekt zmian w ustawie o Agencji 
Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych przyjęła Rada 
Ministrów.

Nowe przepisy przewidują, że pra-
wo do uzyskania płatności niezwią-
zanych z produkcją uzyskają pro-
ducenci ziemniaków skrobiowych, 
którzy otrzymali za nie płatność 
uzupełniającą. Chodzi o ziemniaki 
skrobiowe wyprodukowane na 
podstawie umowy kontraktacji 
zawartej w roku gospodarczym 
2007/2008. 

W projekcie określono także zasa-
dy realizacji krajowego programu 
restrukturyzacji przemysłu cukrow-
niczego. W tym wypadku chodzi 
o wspieranie zmiany profilu produk-
cji rolnej na inny niż uprawa buraka 

cukrowego. Chodzi też o poprawę 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w gmi-
nach, w których realizowana jest 
restrukturyzacja przemysłu cu-
krowniczego. Z tego programu 
będzie można pozyskać środki na 
modernizację gospodarstw rolnych 
oraz poprawę efektywności pro-
dukcji rolnej i leśnej. O pomoc będą 
mogli się ubiegać m.in. plantatorzy 
buraków cukrowych i prowadzący 
działalność rolniczą na obszarze 
gmin objętych restrukturyzacją, 
wskazanych w programie. 

dar

W ostatnich dniach nie uległ y 
istotnym zmianom ceny warzyw.  
– Paskudna pogoda, brak kup-
ców, dużo towaru, ogólnie nędza 
– tak komentują dzisiejszy handel 
ogrodnicy na Warszawskim Rolno-
Spożywczym Rynku Hurtowym 
w Broniszach.

Rzeczywiście, ceny nie idą w górę. 
Przeciwnie, odnotowaliśmy kilka 
spadków. Najbardziej, bo aż o po-
łowę, staniała kapusta włoska. Cena 
kilograma wynosi teraz około jed-

nego złotego. W podobnej cenie 
jest też marchew, która w ostatnich 
dniach staniała o 15 proc. 

Jeszcze kilka dni temu drożały ogór-
ki krótkie spod osłon. Spadek popy-
tu na to warzywo spowodował, że 
ich ceny obniżyły się o kilkanaście 

procent. Za kilogram płaci się teraz 
13 złotych.

Tańsza jest również cebula – jej cena 
waha się od 40 do 70 groszy.

dar

A po burzy pieniądze

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa informuje, że 
przyznana rolnikowi kwota:
-  inwestycyjnego kredytu klęsko-
wego (linia nKL01) nie może prze-
kroczyć wartości odtworzeniowej 
środków trwałych oszacowanej 
przez komisję powołaną przez wo-
jewodę;
- kredytu obrotowego (linia nKL02) 
– kwoty obniżenia dochodu wy-
nikającej z opinii wojewody, nie 
więcej jednak niż 4 mln zł na go-
spodarstwo rolne lub 8 mln zł na 
dział specjalny produkcji rolnej (np. 
fermę drobiu). 

Klęskowy kredyt inwestycyj-
ny może być udzielony na 8 lat, 
a w przypadku zakupu kwalifiko-
wanego materiału szkółkarskiego 
na odtworzenie sadu na 5 lat. Z kolei 
klęskowego kredytu obrotowego 
bank może udzielić na okres nie 
dłuższy niż 4 lata. Istnieje możliwość 
zastosowania dwuletniej karencji 
w spłacie kapitału.

dar

Drobna i niepozorna 
z wyglądu cebula zdo-

bywa rynki wschodnie. To 
dopiero początek, a zain-
teresowanie kupnem tego 
towaru jest coraz większe. 
Tradycyjnie już, po towar 
najwięcej kupców przyjeż-
dża z Rosji i Ukrainy. 
Ogrodnicy chętnie pozbywają się 
towaru, ponieważ, jak twierdzą, 
cena jest opłacalna. Dodają, że nie 
ma co czekać na lepszą, tym bar-
dziej, że brakuje im pieniędzy na 
bieżące wydatki. 

Rzeczywiście, w porównaniu 
z ubiegłym rokiem, ceny cebulki 
są wyższe. 

Na początku lutego 2008 roku ceny 
dymki kształtowały się następująco 
w zależności od rozmiaru:
- „jedynka” o średnicy od 5 do 10 
mm – 3,8 zł/kg;
- „dwójka” od 11 do 15 mm – 3 zł/kg;
- „trójka” od 16 do 20 mm – 1,5 zł/
kg;
- „czwórka” od 21 do 25 mm – 0,5 
zł/kg.

Pod koniec sezonu handlowego, 
w kwietniu ubiegłego roku, kształ-
towały się one następująco: I – 11 
zł/kg, II – 9 zł/kg, III – 6 zł/kg, IV 
– 4 zł/kg.

Teraz za dymkę trzeba zapłacić:  I – 
5 zł, II – 4 zł, III – 3zł. 

Jak prognozują eksperci, ceny te 
– podobnie jak rok temu - z każ-
dym dniem będą rosły. Niestety, 
jak podkreślają rolnicy, w tym se-
zonie cebula źle się przechowuje 
– jest sporo strat z powodu gnicia.  
Ogrodnicy przyznają, że latem nie 
zdążyli zebrać cebuli z pól przed 
deszczami. Musieli zwozić do ma-
gazynów cebulę niedoschniętą. 
Poza tym wyjątkowo zły wpływ na 
przechowywanie cebuli w maga-
zynach pozbawionych klimatyzacji 
mają dość wysokie, jak na tę porę 
roku, temperatury.

Cebula dymka jest materiałem siew-
nym, a jej uprawa podlega rygory-
stycznym przepisom. Rolnicy muszą 
zgłaszać plantacje do oceny polo-
wej, której dokonują Wojewódzkie 
Inspektoraty Inspekcji Nasiennej. 
Do wysiewu można stosować tylko 

materiał kwalifikowany. 
Cebula dymka nie może 
być uprawiana na polu, na 
którym w ciągu ostatnich 
4 lat uprawiano rośliny 
cebulowe. Ze względu na 
występowanie niszczyła 
zjadliwego nie powinno 
się jej uprawiać także po 
pietruszce, selerze, bo-
bie, bobiku, koniczynie 
czerwonej, ziemniakach 
i owsie. Ponadto pole 
uprawne musi być usy-
tuowane co najmniej 50 
m od innych upraw ce-
bulowych.

dar

W ubiegłym tygo-
dniu Ministerstwo 
Rolnictwa wydało 
pierwszą zgodę 
na uruchomienie 
kredytu klęskowe-
go, który zosta-
nie przeznaczony 
na pokrycie strat 
spowodowanych 
pr zez  huragan 
w woj. mazowiec-
kim w 2008 roku. 
Na podstawie zgód wy-
danych przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi od 1 
czerwca 2008 r., Agencja 
uruchomiła bankom na 
pierwszy kwartał 2009 
r. limit akcji kredytowej. 
Pozwoli on na udzielenie w tym 
czasie kredytów klęskowych na 
łączną kwotę 607 mln zł. Każdy, kto 
teraz otrzyma kredyt klęskowy za-
płaci należne odsetki w wysokości 
3,5%, pozostałą część zastosowa-
nego przez banki oprocentowania 
pokryje ARiMR.

Zgody wyrażone przez Ministra 
Rolnictwa na uruchomienie kre-
dytów klęskowych dotyczą tych 
terenów, na których komisje po-
wołane przez wojewodów oszaco-
wały straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi. 

Rolnik ubiegający się w banku 
o kredyt klęskowy musi dołączyć 
do wniosku opinię wojewody 
sporządzoną przez komisję, która 
szacowała powstałe w jego gospo-
darstwie straty.

W zależności od rodzaju poniesio-
nych strat rolnik może ubiegać się 
w banku o klęskowy kredyt obro-
towy bądź inwestycyjny.

Florysta w modzie
Szkolenia poświęcone sztuce wy-
dobywania piękna z kwiatów od-
bywają się na Warszawskim Rolno-
Spożywczym Rynku Hurtowym 
w Broniszach. Organizatorzy zapra-
szają wszystkich florystów amatorów 
i profesjonalistów, właścicieli oraz 
pracowników kwiaciarni na warsztaty 
florystyczne. 

Odbędzie się ono 29 marca 2009 
w niedzielę. Szkolenie upłynie pod 
hasłem „Wiosna, panie Sierżancie…” 
– czyli będą na nim królować bukiety 
i kompozycje wiosenne. 

Zajęcia poprowadzi mistrzyni flory-
styki Mariola Miklaszewska.

Udekorują salę weselną, samochód 
do ślubu, kościół na uroczystość 
komunijną i co tylko dusza zapragnie. 
Floryści – to zawód z przyszłością. 
Zapotrzebowanie na ich usługi jest 
coraz większe. Pachnąca profesja 
łączy trzy w jednym – jest piękna, 
interesująca oraz dochodowa!

Zarówno z ekonomicznego, jak i es-
tetycznego punktu widzenia warto 
nim być.  Florysta – stał się w ostat-
nich latach zawodem poszukiwa-
nym. W ogłoszeniach o zatrudnieniu 
kwiaciarnie jasno określają oczeki-
wania co do kwalifikacji - „Zatrudnię 
wykwalifikowanego florystę”. Ale 
nie tylko kwiaciarnie, bo czytamy 
też: „Florysta pilnie poszukiwany do 
udekorowania kościoła na uroczy-
stość ślubną”.

Żeby nim być, nie wystarczą same 
chęci, trzeba się jeszcze mieć serce 
do kwiatów i przejść specjalistyczne 
szkolenie. Jednym z takich miejsc, 
gdzie odbywają się stałe pokazy 
florystyczne oraz warsztaty dla przy-
szłych „rzeźbiarzy piękna naturalne-
go” jest Warszawski Rolno-Spożyw-
czy Rynek Hurtowy w Broniszach. 

dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.– 20.04.
W najbliższym czasie możesz liczyć na sympatyczne zbiegi 
okoliczności i miłe wiadomości. Skupisz się na sprawach kariery 
zawodowej, pomyślisz o awansie i zaległej premii. W miłości nie 
wchodź w konflikt z bliską osobą.

Byk 21.04.– 21.05.
Będziesz zajęty obowiązkami zawodowymi. Ktoś może posądzić Cię 
o brak wyrozumiałości. Lepiej pozostawić sprawy własnemu biegowi 
i nikomu się nie tłumaczyć. Koniecznie odpocznij i zajmij się swoim 
zdrowiem.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Otrzymasz wiele dobrych wiadomości i możesz liczyć na pomoc 
w załatwianiu własnych spraw. Nie nadużywaj jednak dobroci osoby, 
od której coś pożyczasz. Służbowe spotkanie przyniesie Ci wiele 
korzyści. Powodzenie w miłości.

Rak 23.06.– 22.07.
Będziesz pewny siebie i szybko będziesz podejmować ważne 
decyzje. Chętnie pomożesz pewnej nieporadnej osobie i udzielisz 
komuś bardzo dobrej rady. Szczęście sprzyja Ci także w życiu 
rodzinnym.

Lew 23.07.– 22.08.
Przez najbliższe dni będziesz bardzo zajęty. Będziesz mieć mnóstwo 
rzeczy do załatwienia. Niczego nie odkładaj na później. Nie rób 
zaległości. Potem pochłoną Cię towarzyskie ploteczki i miłosne 
sprawy. 

Panna 23.08.– 22.09.
Będziesz szukać dziury w całym. Lepiej skup się na ważnych zajęciach 
i nie przejmuj się uwagami innych. Przypomnisz sobie o starym 
nieporozumieniu i postanowisz szybko je wyjaśnić. W życiu osobistym 
nie bądź uparty. 

Waga 23.09. – 22.10.
Poczujesz przypływ dobrego humoru. Zapomnisz o niedawnych 
nieporozumieniach, a nawet sprawisz komuś prezent.  
W życiu zawodowym możesz liczyć na dodatkową gotówkę  
i uregulujesz wreszcie wszystkie zaległości. Dodatkowa praca 
będzie Ci odpowiadać. 

Skorpion 23.10– 21.11.
W pracy poczujesz się wykorzystywany, ale zamiast się złościć, 
porozmawiaj o tym, co Ci się nie podoba i postaraj się to zmienić. 
Zainteresujesz się medycyną niekonwencjonalna, tajemnicami 
przyrody i zjawiskami nadprzyrodzonymi. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Warto w końcu zabrać się do trudnych spraw, bo energia będzie 
Cię rozpierać. Wpadniesz na mnóstwo nowych i ekscentrycznych 
pomysłów. Okażesz się dobrym organizatorem. Może wreszcie 
spotkasz się z przyjaciółmi.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Czas sprzyja podejmowaniu odważnych decyzji i zdobywaniu 
poufnych informacji. Nie ustąpisz, dopóki nie dostaniesz tego, co 
chcesz osiągnąć. W miłości nie oszczędzaj na potrzebach partnera. 

Wodnik 20.01.– 18.02.
W najbliższym czasie będziesz w swoim żywiole. Ktoś poprosi 
Cię o pomoc lub będzie chciał poznać Twoje zdanie w trudnej 
sprawie. Czekają Cię same dobre wiadomości i to zarówno w życiu 
zawodowym jak i osobistym. 

Ryby 19.02.– 20.03.
Będziesz zmuszony bronić swoich interesów i zysków. Wykażesz się 
umiejętnościami dyplomatycznymi i dzięki nim postawisz na swoim. 
W życiu osobistym trzymaj nerwy na wodzy, szkoda czasu na spory 
i kłótnie. 

Kino NIWA ZAPRASZA
27 lutego–1 marca, godz. 17.00

Opowieści na dobranoc
Bedtime Stories (USA, 2008); Komedia/Familijny; Reżyseria:  Adam Shankman; 
Scenariusz:  Matt Lopez; Obsada: Piotr Adamczyk – Skeeter Bronson (głos w polskiej 
wersji jęz.), Anna Dereszowska – Jill (głos w polskiej wersji jęz.), Wojciech Paszkowski 
– Kendall (głos w polskiej wersji jęz.), Izabela Kuna – Aspen (głos w polskiej wersji 
jęz.), Agnieszka Judycka – Violet (głos w polskiej wersji jęz.).

Skeeter Bronson w ciągu dnia pracuje w hotelu, a wieczorami opiekuje 
się swoimi siostrzeńcami. Aby uspokoić dzieci przed snem, opowiada im 
niezwykłe historie, otwierając tym samym drzwi do ich nieograniczonej 
wyobraźni… Wkrótce okazuje się, że opowieści Skeetera w tajemniczy 
sposób przenikają do jego życia – wraz z szalonymi pomysłami jego sio-
strzeńców. I tak spełnia się marzenie dzieci o opowieściach na dobranoc, 
które stają się rzeczywistością.

27 lutego–1 marca, godz. 19.00

Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia
The Day the Earth Stood Still (USA, 2008); Science–Fiction; Reżyseria:  Scott Derrickson; 
Scenariusz:  David Scarpa; Obsada: Keanu Reeves – Klaatu, Jennifer Connelly – Helen, 
John Cleese – Dr. Barnhardt, Jon Hamm – Dr. Granier, Jaden Smith – Jacob.
Nowa wersja jednego z najsłynniejszych filmów fantastyczno–naukowych 
w historii kina.
Gdy na Ziemi ląduje statek kosmiczny, ludzkość staje w obliczu pierwszego 
w historii kontaktu z wysłannikami pozaziemskiej cywilizacji. Czy przyby-
wają oni na naszą planetę z misją pokojową?

6–8 marca, godz. 17.00

Sezon na misia 2
Open Season 2 (USA, 2008); Animacja; czas 80 min.; Reżyseria:  Matthew O’Callaghan, 
Todd Wilderman; Scenariusz:  David I. Stern.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Fortuna kołem się toczy
Powrót z Warszawy do domu Zosi 
i mój miał się odbyć samochodem 
Karola, a udział w wyprawie mojego 
solidnego syna – gwarantować, że 
wszystko przebiegnie zgodnie z pla-
nem. Jednak nawet najdoskonalsze 
plany bywają weryfikowane przez 
życie… 
Udałyśmy się po zakupach do domu 
Karola. Otworzyłam nam jego żona. 
– Jesteście już? Świetnie, chodźcie! 
– zapraszała. Weszłyśmy za nią do 
kuchni, bo piekła właśnie ciasto. 
– Jest Karol? – spytałam, rozejrzawszy 
się po mieszkaniu. 
– Nie, ale przyjdzie.
– Na pewno? – chciała wiedzieć 
Zosia. – Chcieliśmy jechać razem do 
sklepu fotograficznego, a potem miał 
nas odwieźć. 
Ludwika wzruszyła ramionami. – 
Sprawdź, czy jest opona – zapropo-
nowała.
– Jaka znów opona? – zdziwiła się 
moja córka. 
– Przed mieszkaniem.
Zosia wyjrzała na klatkę schodową. 
– Jakaś jest. 
– No, to przyjdzie.
– Dziwne to… Czy mój brat zostawia 
oponę przed drzwiami na znak, że 
wróci do domu?!
Ludwika wyjaśniła, że Karol ma pro-
blemy ze zdartą oponą zimową… czy 
też letnią oraz koniecznością wymiany 
jednej na drugą. Albo odwrotnie… bo 
w końcu nieco się pogubiłam. 
– Ale jeśli pod drzwiami jest opona, to 
i Karol się pojawi. Miał tę do wymiany 
zostawić, a potem iść po następną. 
– Chciałam się go poradzić w sprawie 
kupna aparatu – Zosia była rozcza-
rowana. 
– No, jest przecież opona… – powie-
działam pocieszająco. 

– I z nią mam teraz wszystko ustalać? – 
zirytowała się moja córka. – Ustanowił 
ją swoim pełnomocnikiem?
Wyobraziłam sobie, jak to konsultu-
jemy z oponą szczegóły dotyczą-
ce zakupów i późniejszej jazdy do 
domu… choć akurat w sprawie jazdy 
pewnie mogłaby się kompetentnie 
wypowiedzieć… Otrząsnęłam się z tej 
wizji i spojrzałam pytająco na synową. 
Ludwika wzruszyła ramionami. 
– Zadzwonię do niego – zapropo-
nowała.
Karol nie odbierał telefonu. Wyjrza-
łam – na klatce pojawiła się druga 
opona! 
– A co oznaczają dwie? – spytałam. 
Ludwika nie odpowiedziała, bo 
właśnie wyciągała z piecyka sernik.  
W całym mieszkaniu zapachniało cia-
stem. Nawet Zosia przestała nalegać 
na szybki powrót do domu. 
– Dlaczego upiekłaś w tortownicy? 
– spytała. 
– Ma dobrą objętość na kilogram 
twarogu – wyjaśniła Ludwika. – Kie-
dyś gdy piekłam sernik, miałam zajętą 
inną formę i musiałam użyć tortow-
nicy, a potem okazało się, że świetnie 
pasuje. 
– Okrągły sernik jest wygodny w trans-
porcie: można go potoczyć przed 
sobą – zauważyłam. 
– Jak koło fortuny! – roześmiała się 
Zosia. 
– Jak oponę – dodała Ludwika. 
Znów wyjrzałam na klatkę schodową. 
Niedaleko drzwi stały już trzy opony. 
Przetarłam oczy. Tego nawet moja 
synowa nie umiała wyjaśnić. Znów 
zadzwoniła do swojego męża, a on 
znów nie odebrał. 
Gdy ciasto już ostygło, a my jadły-
śmy po jego drugim kawałku, wrócił 
wreszcie Karol. Okazało się, że ni-

czego z oponami nie załatwił i jechać 
nie może. 
– Jak to? – zbulwersowała się Ludwika. 
– Miałeś odwieźć mamę i Zosię! 
– A te opony? – dodała Zosia. – Po 
co stawiałeś je przed drzwiami, i to  
w takich ilościach? 
– Jakie opony? – zdziwił się Karol. 
Wyjrzał na klatkę, a my za nim – było 
pusto. 
 – Już wiem – olśniło mojego syna. – 
To sąsiad pewnie je stawiał, jak przy-
nosił z powrotem zimowe. Też miał 
zamiar zmienić. 
– To może sąsiad by nas odwiózł? 
– spytałam niewinnie. – Za kawałek 
sernika…
– Szkoda ciasta – powiedział Karol, po 
czym wezwał nam taksówkę i opłacił 
kurs na Dworzec Gdański. 
– Fortuna naprawdę toczy się kołem 
– stwierdziłam, sadowiąc się w sa-
mochodzie, tak by nie zgnieść paczki 
z sernikiem. 

Babcia Jadzia

Sernik
1 kg twarogu (może być trzykrotnie 
mielony), 5 ziemniaków ugotowanych 
w mundurkach, 1/2  kostki masła, 3/4 
szklanki cukru, 6 jajek, opakowaniu 
kisielu cytrynowego, rodzynki, skórka 
pomarańczowa, masło i bułka tarta 
(lub papier) do pieczenia

Twaróg i ziemniaki zemleć razem w 
maszynce do mielenia. Dodać masło 
utarte z połową cukru, wymieszać. 
Utrzeć kogel-mogel z żółtek i reszty 
cukru, dodać do masy. Wsypać kisiel 
i dodać pianę ubitą z białek, dokładnie 
wymieszać. Dodać rodzynki i skórkę 
pomarańczową. Masę przełożyć do 
formy, piec ok. godziny w nagrzanym 
piekarniku. 
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Sprzedam samochód osobowy OLTCIT 
Club z 1990 roku. Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na miejsce.  
Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”, kom-
pletny, stan idealny. Tel. 0 507 047 
485.
Sprzedam biurko w idealnym stanie.  
Tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam kolek-
cję akwareli oprawionych przedsta-
wiających perły architektury kresowej.  
Tel. 0 502 035 852.
Piękne obrazy olejne, wykonane przez 
profesjonalnych artystów plastyków – 
tanio sprzedam. Tel. 0 502 035 852.
Przyjmę do pracy osobę po technikum 
samochodowym lub innym tech. me-
chanicznym na stację obsługi pojaz-
dów w Nasielsku. Tel. 600 805 052
Zakład stolarski – schody, drzwi itd.  
Tel. 503 401 399
Korepetycje z języka francuskiego.  
Tel. 518 146 617
Przyjmę do pracy kierowcę – prawo 
jazdy kat. C + E. Nasielsk. Tel. 603 
309 306
Osoby do obsługi koncertów, nagło-
śnienia, oświetlenia lub sceny. CV pro-
szę przesyłać na adres: księgowość@
studiogrupa.pl
Chętnych do pracy w firmie nagło-
śnieniowej (www.studiotechnika.
pl). CV proszę przesyłać na adres: 
księgowość@studiogrupa.pl
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
Sprzedam działkę budowlaną w Na-
sielsku, ul. Kolejowa. Powierzchnia 
1554 m2. Cena za m2 – 120 zł. Tel. 502 
530 986
Zespół muzyczny, wesela – wolne 
terminy. Tel. 602 630 680
Przyjmę panią na pokój. Tel. 668 524 
131
Tanie kwatery dla pracowników  
(15 łóżek) blisko dworca PKP. Tel. 023 
691 26 36
Korepetycje z jęz. Polskiego – przygoto-
wanie do matury, pomoc w redagowa-
niu prac magisterskich i licencjackich.  
Tel. 695 479 063
Sprzedam działkę leśno-rekreacyjną 
1000 m2, Lelewo, śliczna okolica.  
Tel. 790 51 80 40
Sprzedam działkę budowlaną z po-
zwoleniem na budowę domu, 800 m2, 
obok Nasielska. Tel. 790 51 80 40
Sprzedam dom w Nasielsku, ul. Pniew-
ska Górka 106/800, stan surowy 
zamknięty. Dom znajduje się na terenie 
nowo powstałego osiedla 50 do-
mów jednorodzinnych, ładna okolica, 
259000 zł. Tel. 790 51 80 40
Sprzedam mieszkanie 75 m2, 3 pokoje 
na ul. Piłsudskiego 4p/4p śliczne, 
po remoncie + garaż i dwie piwnice.  
Tel. 790 51 80 40
Sklep z NAWIGACJĄ SATELITARNĄ: 
Nasielsk, ul. Warszawska 68. tel. 023 
691 25 60; Legionowo, Błękitne Cen-
trum, ul. Piłsudskiego 31 parter. Tel. 
022 784 10 38
Serwis Nawigacji Satelitarnej. Tel. 888 
797 282
Sprzedam obrazy: olej, akryl i pastele. 
Tel. 695 55 325

R E K L A M A

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

POMÓŻCIE - pilnie szukamy 
domu dla pieska znalezio-
nego na ulicy (w obroży ze 
smyczą). Trudno powiedzieć, 
czy komuś zginął, czy może 
został wyrzucony. Jest dość 
nieufny, ale łatwo go do siebie 
przekonać i natychmiast staje 
się psem jednego pana. Jest 
młodziutki, skory do zabawy, 
bardzo żywiołowy, szybko 
się uczy. Potrafi wykonać ko-
mendę siad, daj łapę, proś, 
rozumie też słowo zostań. Ułożony przez dobrego 
opiekuna będzie bardzo mądrym psem. Jest śred-
niej wielkości, ma gładką, lśniącą sierść i smukłą 
sylwetkę. Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ pies 
przebywa u nas  tymczasowo. Nie mamy możliwo-
ści przygarnięcia go pod swój dach, gdyż mamy 
6 psów, które nie tolerują przybyszów. Pies źle znosi 
zamknięcie w boksie na dworze – prawdopodobnie 
mieszkał w domu. 
Kontakt: 507 104 678
Pilnie potrzebują dobrych domów dwa cudne 
bezdomne kocie maluszki.
Czarno-biała dziewczynka - malutka około 3-mie-
sięczna to niecały 1 kg puchu. Mruczy, gdy tylko 
położy się rękę na jej grzbiecie. To okropny żarłok 
i niezwykle wdzięczne stworzenie, sama słodycz. 
Przychodzi na tulenie. Doskonale korzysta z kuwety. 
Zapewniamy bezpłatną sterylizację, gdy dorośnie.

Chłopczyk (czarno-biały, ma więcej 
białego) - to uroczy 3-miesięczny kotek, 
który domaga się ciągłego zaintereso-
wania - nie lubi być sam. Odsuwa się 
i przy misce czeka na swoją kolej. Jest 
spokojny i raczej nieśmiały. Ten miły 
kociak również doskonale korzysta z ku-
wety. Zapewniamy bezpłatną kastrację, 
gdy dorośnie.
tel. 506-060-403

Jeśli chcecie wspomóc psiaki, możecie przekazać 
1% podatku na schronisko Fundacja Centrum 
Ochrony Środowiska, organizację pożytku publicz-
nego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk. 
KRS: 0000118029 Nr konta: 75 1240 5312 1111 0000 
5049 1861
tel.   0 660 277 648    lub   0-23 693 10 81

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 
zł

1.

powierzchniowe  
– moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

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

R E K L A M A
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Sprzedam dom w stanie surowym 
zamkniętym w Nasielsku. Tel. 509 666 
720

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku po 
kapitalnym remoncie. Tel. 506 105 584

Sprzedam działkę budowlana ok. 
Nasielska, 800 m2. Tel. 509 666 631

Sprzedam działki budowlane, inwe-
stycyjne przy ul. Piłsudskiego. Tel. 696 
468 255

Wydzierżawię budynek 200 m2 z pla-
cem. Tel. 696 468 255

Sprzedam działkę budowlaną w Na-
sielsku (prąd, woda, gaz, telefon).  
Tel. 728 599 951

Sprzedam dom z działka o powierzchni 
524 m2 w Nasielsku. Tel. 518 337 002

Sprzedam drewno kominkowo-opało-
we. Tel. 668 474 491

Sprzedam ciągnik C 365 Ursus, rok 
prod. 1973. Nasielsk, ul. Młynarska 39 a.  
Tel. 668 397 638

Sprzedam ziemię k. Nasielska. Tel. 023 
69 35 126

Wylewki mixokretem. Tel. 783 013 120

Ocieplenia, zabudowa poddaszy, gładzie 
gipsowe, malowanie, prace wykończe-
niowe. Tel. 501 433 127

Sprzedam M3. Tel. 665 800 112  
po 17.00

Sprzedam wysokiej jakości sianokiszon-
kę I pokos. Tel. 600 097 326

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 023 69 31 
931 (wieczorem).

Sprzedam pług 2 i betoniarkę 80 l.  
Tel. 609 209 325

Sprzedam domek holenderski 10,5 x 3 
m. Tel. 693 061 604

Zatrudnię w gospodarstwie ogrodni-
czym przy kwiatach. Tel. 514 781 522

Sprzedam dom w Nasielsku. Dom pię-
trowy, pow. 200m2. Działka:550m2.
Media, centralne ogrzewanie-piec mia-
łowo-węglowy, dom ocieplony, instalacja 
alarmowa. Do zamieszkania! Telefon 
kontaktowy: 0 604182957.

Zatrudnię na stałe do prowadzenia 
domu. Tel. 724 290 958 po 18.00

Zatrudnię kierowcę kat. B jako dostawcę 
po Warszawie. Siennica k. Nasielska.  
Tel. 693 408 350

Zarząd GS „SCh” w Nasielsku informuje, 
że posiada do wynajęcia magazyn  
o pow. 400 m2, halę (wiata obudowana) 
o pow. 700 m2 oraz magazyn o pow. 
250 m2. Obiekty zlokalizowane są w 
Pieścirogach Starych – Baza GS. Infor-
macji udziela Zarząd Gminne Spółdzielni  
w biurze przy ul. Warszawskiej 2 lub 
telefonicznie pod nr (023) 69 12 719

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

Instalacje elektryczne. Jacek Żabik. Fak-
tury 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.



BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego” 06.02.2009 r.:

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  

    88 pkt (69,84%)

2. Maciej Osiński – Janusz Wydra   

    82 pkt (65,08%)

3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   

    74 pkt (58,73%)

4. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal  

    65 pkt (51,59%)

5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  

    61 pkt (48,41%)

6. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś  

    53 pkt (42,06%)

7. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek  

    43 pkt (34,13%)

8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  

    38 pkt (30,16%)

Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska 

`2009, K.S. „Sparta” zaprasza w piątek 20 lutego  

na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.

PK
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fot. A. Zawadzki

Żbik – niełatwe wychodzenie z dołka

Spokojnie, to tylko sparingi
Do rozpoczęcia rundy rewanżo-

wej w rozgrywkach piłkarskich 
warszawskiej ligi okręgowej pozo-
stał już tylko miesiąc (21.III). Minął 
więc półmetek okresu, w czasie 
którego Żbik miał za zadanie usu-
nięcie mankamentów niepozwala-
jących mu na zebranie w rundzie 
jesiennej większej liczby punktów 
(28). A mankamenty były aż nadto 
widoczne. Mówią o tym i statystyki. 
Wystarczy chociażby porównać 
liczbę straconych i zdobytych 
bramek – Żbik w rundzie jesiennej 
więcej bramek stracił, niż zdobył 
(28:29). 
Były też i inne problemy. Dlatego też w połowie 
rundy jesiennej doszło do zmiany trenera – Rafała 
Markiewicza zastąpił Andrzej Bujakowski. Potrze-
ba zmiany trenera nie oznacza wcale, że trener 
Markiewicz był złym szkoleniowcem. Wręcz 
przeciwnie, był dobrym trenerem. Współpraca 
z kolegami z drużyny jednak wyraźnie mu się 
nie układała. Układ trener–drużyna to tak jak mał-
żeństwo. Nawet, gdy zawrze je dwoje dobrych 
ludzi, wcale nie oznacza to, że wszystko będzie 
się im układało.

Nowy trener, Andrzej Bujakowski, przejął druży-
nę niejako z marszu. Właściwie nie miał czasu na 
rozpoznanie jej atutów i braków. Jeden obejrza-
ny mecz i trzy treningi pozwoliły mu jednak na 
ustawienie zespołu. Nie można pomijać również 
informacji, jakie uzyskał od zawodników i swego 
poprzednika na stanowisku trenera. Wyniki poka-
zały, że zmiana wyszła drużynie na dobre. Żbik 
z dołów tabeli przesunął się w jej górne rejony. 
Zajmuje, jak wszyscy wiedzą, 4. miejsce. Od miej-
sca na najniższym stopniu podium dzielą go tylko 
trzy punkty, a tyle zdobywa się w jednym meczu. 
Do drugiego miejsca brakuje naszej drużynie pięć 
punktów. To także jest do odrobienia.

Do prowadzącej w tabeli drużyny z Wyszkowa 
Żbikowi brakuje 15 punktów. To już bardzo dużo 
i niwelacja tej straty nie będzie zależała tylko od 
Żbika. Wyszkowianie w rundzie jesiennej nie 
przegrali meczu. Stracili tylko dwa punkty, raz 
remisując. Przewaga wyszkowian jest duża, ale… 
w piłce nożnej wszystko się zdarzyć może. Bo 
piłka jest okrągła, a bramki są dwie, jak wszyscy 
o tym wiedzą („kanciaste piłki” są z polskiej piłki 
eliminowane).

Na szczęście Żbik liczyć nie może. Musi liczyć 
tylko na siebie i zdobyć jak najwięcej punktów, 
aby w najgorszym wypadku zająć miejsce drugie, 
ponieważ właściwie w każdym roku są nieprze-
widziane baraże. I tylko to byłoby szczęściem. 
Reszta zależałaby wtedy od Żbika.

W drugiej fazie przygotowań do sezonu Żbik 
oprócz planowych treningów rozgrywa mecze 
sparingowe. Drużyna wzięła udział w trzech tur-
niejach halowych. Każdy kolejny miał wyższy 
stopień trudności. Pierwszy turniej, a został on 
rozegrany w miejskiej hali w Nasielsku, był niejako 
przetarciem przed następnymi turniejami. Obsada 
była stosunkowo słaba i Żbik nie miał żadnych kło-
potów z zajęciem w nim pierwszego miejsca.

Może to wyglądać dziwnie, ale bardziej niż zdo-
byte w turnieju w Nasielsku pierwsze miejsce 
cieszyło działaczy i zawodników drugie miejsce 
w turnieju rozegranym w Glinojecku. Zwyciężyła 
drużyna z Glinojecka, a jest to zespół grający 
w wyższej klasie rozgrywkowej. Szkoda tylko, że 
Żbik przegrał finałowy mecz różnicą aż 4 bramek 
(5:1). Wynik jednak nie był tu najważniejszy, bo ten 
mecz był tylko spotkaniem sparingowym. 

Najbardziej cieszy jednak drugie miejsce w tur-
nieju w Przasnyszu. Żbik wyprzedził w tym turnie-
ju kilka zespołów grających w wyższej lidze. Dalej 
niż Żbik uplasował się zespół warszawskiej Legii, 
w którym występowali zawodnicy tzw. Młodej 
Legii. Tu także należy zachować spokój, bo to 
były tylko sparingi. I do tego odbywały się w hali, 
a tu się gra inaczej niż na normalnym boisku.

Ostatnie dwa sparingi odbyły się już na pełno-
wymiarowym boisku. Pierwszy pojedynek Żbik 
stoczył w Legionowie z Legionovią. Gospodarze 
wystawili zespół rezerwowy grający w warszaw-
skiej klasie A. Był on jednak nieco wzmocniony, 
ponieważ kilku zawodników miało już za sobą 
mecze w IV lidze, a nawet w ligach wyższych. 
Mecz był wyrównany i zakończył się wynikiem 
remisowym 1:1. Lepsze wrażenie pozostawił 
jednak nasz zespół, cóż z tego, skoro znowu dał 
o sobie znać podstawowy mankament, jakim jest 
brak skuteczności…

Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny był 
czwartoligowy zespół z Glinojecka. Mecz ro-
zegrany został w Glinojecku. Odbywał się on 
w warunkach zimowych. Pogoda zaskoczyła 
jednak na równi obydwu rywali. Przebieg tego 
spotkania był podobny do pierwszego jesienne-
go meczu Żbika w lidze okręgowej, stoczonego 
z Wilgą Garwolin. Zarówno tu, jaki tam pierwsza 
połowa była wyrównana. Zarówno tu, jak i tam 
Żbik stracił w tej połowie bramkę, której stracić nie 
powinien. Tym razem sędzia podyktował karne-
go. Słusznie czy nie, to już inna sprawa i nie warto 
się nad tym zastanawiać. Sytuację przeanalizować 
jednak warto. 

Jakże podobne były drugie połowy obydwu me-
czów... I tu, i tam Żbik przestał grać i stracił w tych 
częściach po pięć bramek. I tu jest nad czym się 
zastanawiać. Okolicznością ,,łagodzącą” w tym 
sparingu jest to, że do Glinojecka nie pojechało 
kilku czołowych zawodników naszej drużyny. 
W dodatku udało się ich na ten mecz zbyt mało, 
a w drugiej części meczu gospodarze zmienili 
prawie cały zespół. Naszym zawodnikom za-
brakło chyba sił. Wynik 6:0 może martwić, ale 

pamiętajmy, że to tylko sparing. Z pewnością dał 
on trenerowi odpowiedź na wiele pytań. 

Najbliższy mecz sparingowy Żbik rozegra już 
w czwartek (19.02) na boisku o sztucznej na-
wierzchni w Legionowie z Mławianką (IV liga). 
Kolejne spotkania sparingowe nasza drużyna 
rozegra z drużynami z Ciechanowa, Przasnysza 
i Płońska.

xyz

ZAWODY GMINNE W MINI-PIŁKĘ SIATKOWĄ
W piątek 6 lutego, tuż po feriach zimowych w na-
sielskiej hali sportowej odbył się gminny turniej 
mini-piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców, 
który był zarazem eliminacjami do zawodów 
powiatowych. Udział  w zawodach wzięły szkoły 
podstawowe z terenu miasta i gminy Nasielsk. Po 
rozpoczęciu przystąpiono do losowania i ustale-
nia kolejności meczów.

Poniżej przedstawiam wyniki poszczególnych 
spotkań.

M.K.
KATEGORIA DZIEWCZĄT

SP-NASIELSK : SP-DĘBINKI 2 : 0  ( 2 5 :1 7 )
(25:16)

I miejsce Szkoła Podstawowa z Nasielska 
    2 punkty

II miejsce Szkoła Podstawowa z Dębinek 
    1 punkt

Skład zwycięskiej drużyny z Nasielska: Kow-
nacka Jolanta, Wiśniewska Karolina, Zalew-
ska Joanna, Gąsiorowska Marta, Krodkopad 
Krystyna, Karkowska Katarzyna, Świderska 
Beata, Cyba Natalia, Sitek Ada, Rakowska Ola. 
Opiekun – Wróblewska Renata

KATEGORIA CHŁOPCÓW

SP-CIEKSYN : SP-DĘBINKI 0:2  
   (21:25) (23:25)

SP-NASIELSK : SP-DĘBINKI  2:1  
   (25:9)(16:25)(16:14)

SP-NASIELSK : SP-CIEKSYN 2:0  
   (25:16)(25:20)

I miejsce Szkoła Podstawowa z Nasielska 
    4 punkty

II miejsce Szkoła Podstawowa Dębinek 
    3 punkty

III miejsce Szkoła Podstawowa z Cieksyna 
    2 punkty

Skład zwycięskiej drużyny z Nasielska: 
Wróblewski Kacper, Karpiński Konrad, 
Domański Adam, Szmigiel Artur, Wiśniew-
ski Konrad, Żabik Bartek, Prusik Konrad, 
Gortad Łukasz, Wroński Jakub, Prusinowski 
Paweł, Gąsecki Mateusz, Drwęcki Maciej. 
Opiekun – Kraszewski Mariusz


