DODATEK TV

Terenówka pełen wypas

Jak utrzymać
porządek
w gminie?

N

asielscy policjanci
już od kilku dni mają
na wyposażeniu nowy
samochód – Nissana Pathfindera. Dwie terenówki z Komendy Stołecznej
trafiły do Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jedna
z nich została przekazana
w użytkowanie nasielskim
policjantom.

str. 2

Urzędowe
auto str. 2
Stracili dach
nad głową

– O taki samochód staraliśmy się
bardzo długo. Nasielskim policjantom
jest on niezbędny ze względu na drogi,
jakie mamy w naszej gminie – mówi
podinspektor Marcin Borowiński,
pełniący obowiązki Komendanta
Komisariatu Policji w Nasielsku.

Terenówka została dostosowana do
potrzeb i wymagań policji. Dokonano
montażu wyciągarek, haków, osłon
reflektorów, cyfrowych jednostek

radiowych, bezpiecznych pojemników na broń, przegród przestrzeni
bagażowej, systemów komunikacji
zewnętrznej z głośnikami i wprowadzono inne liczne zmiany.

Życzymy zatem szerokiej drogi
i owocnej pracy nasielskim policjantom! A swoją drogą, ciekawe ilu
„szczęściarzy” będzie miało okazję
obejrzeć nowe auto w środku?
K.T.

Kultura
i kosze
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Nasielscy harcerze
gościli w Płońsku

Łatanie dziur

str. 9

Jak co roku przed nadejściem wiosny, kierowcom nie jest do śmiechu.
Dziury w nawierzchniach dróg dają
się we znaki zarówno w Nasielsku,
jak i okolicznych miejscowościach.
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– Zdarzyło mi się kilka razy iść
pieszo do miasta, bo mąż wziął
samochód. Naprawdę to pobocze
jest fatalne. Samochody jadą tędy
bardzo szybko i wcale nie zwracają
uwagi na ludzi idących poboczem.
Raz, kiedy auta się mijały, musiałam
uskoczyć do rowu, bo o mały włos
samochód by mnie potrącił – mówi
pani Agnieszka. – Wydaje się, że
to nie jest daleko, ale po wszystko
musimy dostać się do Nasielska,
do sklepu czy też do lekarza. A już
najgorzej jest, kiedy zrobi się ciemno. Po prostu strach iść. Miałam
nadzieję, że ten chodnik nam wybudują szybko, a tu jakoś wszystko
ucichło – dodaje.
Dwa bloki mieszkalne na ul. Płońskiej w większości zostały zasiedlone już kilka miesięcy temu. Jednak
od samego początku nie było
ludziom łatwo w nich mieszkać. A
to pojawiły się problemy z energią
elektryczną, a to się okazało, że nie
doprowadzono na czas kanalizacji. Teraz, kiedy już wszystko jest
w mieszkaniach, okazuje się, że
pozostał jeszcze jeden problem do
rozwiązania, o którym jakimś cudem zapomniano, czyli chodnik.
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Czekają
na chodnik
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fot. M. Stamirowski

Czytaj na str. 5

Trudno znaleźć ulicę,
która nie wymagałaby
remontu.

Już w ostatnich dniach
lutego na ulicach powiatow ych miasta
pojawili się drogowc y naprawiając y
braki w nawierzchni.
– W pierwszej kolejności naprawiana
jest nawierzchnia ulic
w mieście – mówi
Wojciech Lewandowski z Zarządu Gospodarki Komunalnej.
Naprawianie odbywa
się metodą „na gorąco”. Łaty z zimnej
masy bitumicznej – to
rozwiązanie na dwa,
góra trzy tygodnie.
Solidne plomby robi
się z masy bitumicznej
o temperaturze 140
stopni Celsjusza.
Fachowcy naprawiają poszatkowane ulice, a my trzymamy kciuki,

żeby ich praca nie przypominała
walki z wiatrakami, bo jak wynika
z sygnałów docierających do na-

szej redakcji, dziur z każdym dniem
przybywa.
K.T.
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Z SAMORZĄDU
Na szkoleniu

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

Jak utrzymać porządek
w gminie?
S

ołtysi z naszej gminy
wraz z członkami Komisji Rolnictwa nasielskiej Rady Miejskiej oraz
pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego wzięli
udział w dwudniowym
wyjazdowym szkoleniu.
Odbyło się ono 26 i 27
lutego br. w Sztutowie.

Jak podkreśla Bogda Ruszkowski, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
UM: – Szkolenia dotyczące wprowadzania w życie zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku są
podstawą realizacji zadań ochrony
środowiska, bez sołtysów i ich wsparcia na terenach wiejskich sobie nie
poradzimy. Omawialiśmy także kwestię wymiany azbestowych pokryć
dachowych i wiele innych problemów.

Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03

6–19 marca

Urzędowe auto
O

d poniedziałku,
9 lutego br. nasielscy urzędnicy mogą korzystać z nowego pojazdu. Jest nim Skoda
Octavia 1.9 TDI. Służbowe auto kosztowało nasz
magistrat 59 500 zł. To
mniej, niż planowano,
ponieważ na ten cel zabezpieczono w budżecie
kwotę 70 tys. zł. Nowy
pojazd zastąpi wysłużonego już, sześcioletniego Fiata Albeę.
– Koszty eksploatacji naszego starego samochodu służbowego były coraz wyższe. W zeszłym roku na same
naprawy wydaliśmy 14 tys. zł, więc

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98

Jak podkreśla burmistrz, o wyborze
nowego auta zadecydowały dwa
elementy: jakość i cena.
Co stanie się z nieco zużytym urzędowym pojazdem? Rozważane są dwa
rozwiązania: albo zostanie przekazany
Straży Miejskiej, albo po prostu sprzedany. Sprawa ma się rozstrzygnąć do
końca marca br. Do tego czasu oba
samochody będą służyć naszym
urzędnikom.
To nie koniec tegorocznych zmian.
W planach jest bowiem zakup nowego
samochodu dla Miejskiego Ośrodka
Opieki Społecznej. – Najlepiej gdyby
było to auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, ponieważ w tej chwili nie dysponujemy
takim pojazdem. Czynimy starania,

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

Zgodnie z programem szkolenia omawiano następujące zagadnienia: 1.Rola
sołtysa w społeczności wiejskiej, 2.
Obowiązki właścicieli nieruchomości
wynikające z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku na terenie gminy i ustawy o odpadach. 3.Wpływ
egzystencji społeczności wiejskiej na
środowisko naturalne.

– I dodaje: – Takich szkoleń powinno
być zdecydowanie więcej. Wszyscy
byli z wyjazdu bardzo zadowoleni.
W szkoleniu wzięły udział 44 osoby.
Zostało ono zorganizowane przez
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Nasielsku i sfinansowane
ze środków UM.
(pi)

Co w powiecie piszczy
W czwartek, 26 lutego
odbyła się XXX sesja rady
powiatu nowodworskiego. Nie brakowało na niej
akcentów nasielskich.
Na samym początku sesji starosta Krzysztof Kapusta nagrodził
uczniów szkół średnich za szczególne osiągnięcia sportowe w minionym roku. Stypendia dostali
m.in. Łukasz Krzyżewski i Łukasz
Podgrudny z nasielskiego LO. Obaj
trenują wyciskanie sztangi leżąc.
Na tym temat LO się nie zakończył. Po
burzliwej dyskusji radni powiatu zadecydowali o utworzeniu Publicznego
Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza. Był to kolejny, niezbędny krok po
uchwale rady miejskiej. Jeżeli zgłosi się
odpowiednia liczba chętnych, gimnazjum ruszy już we wrześniu.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Pomiechówku z ostatnim dniem
sierpnia tego roku. Wynika to z decyzji
kuratora oraz nikłego zainteresowania
tą formą kształcenia wśród dorosłych.
Po likwidacji RCKU szkoła przyjmie
nazwę Zespołu Szkół im. Władysława
Sikorskiego.
Na tej sesji ustalono także priorytetowe
działania powiatu na rzecz ochrony

środowiska oraz osób niepełnosprawnych.
Za najważniejsze zadania finansowane
ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2009 roku uznano m.in.:
termoizolację garaży Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
zakup sorbentów i środków neutralizujących dla PSP, wspieranie akcji „Sprzątanie świata”, wspieranie inwestycji
ekologicznych oraz wykonanie opinii
i ekspertyz specjalistycznych. Wszystko to będzie kosztować 327 000 zł.
Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne – najwięcej, bo aż 739 800
zł, zaplanowano na dofinansowanie
warsztatów terapii zajęciowej. Na
uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych przeznaczono
160 000 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
– 85 544, na likwidację barier architektonicznych – 50 000 zł oraz
na dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 95 765 zł.
Ożywioną dyskusję w ywołała kwestia wynagrodzenia starosty.
Od 1 marca 2009 r. łączne wynagrodzenie Krzysztofa Kapusty wynosi
12 135 zł brutto.
km

utrzymanie go po prostu przestało
nam się opłacać – tłumaczy Bernard
Mucha, burmistrz Nasielska.
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aby chociaż częściowo samochód był
sfinansowany ze źródeł zewnętrznych
– mówi burmistrz.
(pi)
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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:

• 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 harmonogram.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc,
Martyna Kordulewska, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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6–19 marca

KRÓTKO

Kolejne decyzje o lokalizacji Studium uwarunkowań a plan cały swój emocjonalny
potencjał, w którym tekst,
wiaduktów
zagospodarowania
Wojewoda Mazowiecki wydał w ostatnich dniach następne decyzje o lokalizacji budowy dwupoziomowych
skrzyżowań dróg z terenami kolejowymi. Jedna z decyzji dotyczy budowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej
Miękoszyn–Studzianki. Lokalizacja
inwestycji obejmuje działki znajdujące się przy przejeździe kolejowym na
tej drodze. Druga decyzja wojewody
związana jest z lokalizacją dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami
kolejowymi w miejscowości Mazewo
Dworskie B.
Jak podkreśla wojewoda mazowiecki
w uzasadnieniu tych decyzji, budowa
skrzyżowań jest ważnym czynnikiem,
który pozwoli na skrócenie czasu
jazdy pociągów. Wiadukty umożliwią
również bezkolizyjne przekraczanie
linii kolejowej.

W związku z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego do
Urzędu Miejskiego w Nasielsku wpływa wiele wniosków o wprowadzenie
zmian. Niestety, wielu mieszkańców
nie wie, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, do
którego składane są uwagi na piśmie,
nie jest prawem miejscowym i nie
może być podstawą indywidualnych
rozstrzygnięć w zakresie lokalizacji
wszelkich inwestycji w naszej gminie.
Studium jedynie odzwierciedla politykę przestrzenną gminy Nasielsk.
Na podstawie studium nie można
otrzymać pozwolenia na budowę ani
decyzji o odrolnieniu działki. Uwagi
do studium uwarunkowań można
składać w nasielskim urzędzie jeszcze
do końca marca.

NOK zaprasza do Krainy ŁaZainteresowani budową wiaduktów godności
w miejscowościach Miękoszyn–Studzianki oraz Mazewo Dworskie B
mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, do Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Tam można
uzyskać informacje o tym, które
działki objęte są realizacją inwestycji
kolejowych. Osoby, które nie zgadzają
się z decyzją o takiej lokalizacji, mogą
złożyć odwołanie do Ministra Infrastruktury. Nie spowoduje to jednak
wstrzymania inwestycji.

18 marca o godz. 19.00 na nasielskiej
scenie odbędzie się drugi koncert
z cyklu Sceny Zaułek. Tym razem
w Nasielskim Ośrodku Kultury wystąpi
Jarosław Chojnacki, jeden z najwybitniejszych interpretatorów piosenki
poetyckiej i literackiej w Polsce. Artysta był wielokrotnie nagradzany
na ogólnopolskich festiwalach. Istotą
jego śpiewania jest energia, którą chce
przekazać słuchaczom i widzom. Aby
poruszyć ich serca i umysły, angażuje

W Miękoszynie
chętnych brak
J

uż po raz drugi w sobotę, 28 lutego odbyło się
spotkanie mieszkańców
wsi Miękoszyn mające na
celu dokonanie wyboru
sołtysa tej miejscowości.
Nadal bez rezultatu.

i nie mają czasu, by zajmować się
sprawami swojej miejscowości, skoro spośród blisko 200 osób uprawnionych do głosowania w drugim
podejściu udział wzięła tak mała
liczba osób. Co będzie dalej z wakatem?

Po tym, jak 14 stycznia dotychczasowy sołtys, Stefan Ciosek, złożył
rezygnację z pełnienia tej funkcji
z powodów
osobistych,
dwie kolejne
próby przeprowadzenia
wyborów
skończyły się
fiaskiem.

– Jeśli do 9 marca mieszkańcy
wsi nie zdecydują się na jakiegoś
kandydata i nie zgłoszą się do

Na pier wszych wyborach, które
odbył y się
20 lute go,
pojawiło się
zbyt mało
osób, więc postanowiono zmienić
termin. W sobotnim (28 lutego) zebraniu uczestniczyło 8 osób uprawnionych do głosowania, jednak
zabrakło kandydata na sołtysa, i po
burzliwej dyskusji wszyscy rozeszli
się do swoich domów. Obecni byli
Bernard Mucha, burmistrz Nasielska,
i Jerzy Lubieniecki, radny RM z tego
okręgu.
Najwyraźniej mieszkańcy Miękoszyna są bardzo zajętymi ludźmi

interpretacja, ekspresja,
a przede wszystkim barwa,
dynamika i operowanie
skalą głosu decydują o dramaturgii przedstawienia.
Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, funkcję
gospodarza sceny będzie
pełnił bard i kompozytor
– Wojtek Gęsicki. Cena
biletów na koncert: 10 zł –
normalny, 5 zł – młodzież
szkolna i studenci.

Wiosenne sprzątanie
jak najbardziej oczekiwane
Ostatni śnieg już stopniał,
a nasze miasto zrobiło się
brudne i szare. Wszędzie
przewalają się jakieś śmieci.
Butelki plastikowe i szklane,
puszki i torebki foliowe, no
i oczywiście psie odchody. Wydział
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku apeluje do
mieszkańców o wiosenne porządki
na swoich posesjach. Przypominamy,
że już wkrótce na nasielskich ulicach
pojawią się nowi funkcjonariusze, którzy będą karać tych, którzy nie dbają
o porządek.

Apel o niewypalanie traw
Przedwiośnie i wiosna to okres, w którym strażacy mają najwięcej pracy. Jak
Polska długa i szeroka palą się przydrożne rowy, skarpy, trzcinowiska na
wysychających stawach, torfowiskach
i łąki. Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co
porośnięte jest suchą trawą. Dla świata
przyrody wypalanie traw to katastrofa
ekologiczna. W pożarach giną chronione cenne gatunki roślin. Łąki i krzewy są miejscami życia ogromnej liczby
gatunków owadów, są ostoją ptaków
i zwierząt. Przy wypalaniu giną także

mrówki uważane za sanitariuszy pól.
Pole czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat, aby się zregenerować
i dawać takie plony jak przed pożarem.
Pasza pochodząca ze zniszczonej łąki
nie jest tak wartościowa, a wypasające
się na niej zwierzęta rosną wolniej.
Każdy wyjazd straży pożarnej to spore
koszty, które wszyscy pokrywamy.
Według Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, średnio jedna godzina działań gaśniczych przy pożarach
traw kosztuje podatnika 540 zł.
Osoba wypalająca trawy podlega
karze, a jej wymiar uzależniony jest
od kwalifikacji prawnej czynu. Artykuł
163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88
poz. 553 ze zmianami) stanowi: kto
sprowadza zdarzenie, które zagraża
życiu lub zdrowiu wielu osób, albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Twierdza
na sprzedaż
23 kwietnia br. odbędzie się już po raz kolejny li-

9 i 10 marca w sali kina Niwa – szkolenie w zakresie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007–2013;
11 marca w Urzędzie Miejskim – szkolenie Cross Compilance – Zasada
Wzajemnej Zgodności, czyli przestrzegania wymogów ochrony środowiska,
dobrej kultury rolnej i bezpieczeństwa
żywności;
18 marca w Urzędzie Miejskim – szkolenie dotyczące wniosków powierzchniowych, wniosków o płatności bezpośrednie na 2009 r.
Ponadto Wydział ROŚ zaprasza na kurs
chemizacyjny 16 i 17 marca br.

Inwentaryzacja azbestu
W najbliższych dniach mieszkańcy
naszej gminy otrzymają z Urzędu
Miejskiego ankiety z prośbą o określenie, czy posiadają azbest. Ci, którzy
nie otrzymają żadnego dokumentu,
a na ich posesjach znajduje się azbest,
proszeni są o zgłoszenie tego do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Inwentaryzacja azbestu związana
jest z wnioskiem, jaki gmina składa, aby
uzyskać dofinansowanie na zmianę
pokryć dachowych.

Ustalanie lokalizacji

działką. Będą mogły wziąć w niej udział osoby, które

Wiesz, gdzie znajdują się miejsca
o nazwach: Choina, Czajki, Czapskiego, Bagno, Dębiny, Gąszcz,
Głosy, Nowina, Powłoczki, Budki,
Jackówek, Kędzierzawice-Folwark,
Kobylak, Kosewo Dworskie, Kosewo
Włościańskie, Pianowo-Folwark, Rumunki? Jeśli tak, zgłoś się do Urzędu
Miejskiego do Wydziału Gospodarki
Przestrzennej. Wszelkie informacje
związane z położeniem tych miejsc
i weryfikacją nazwy można przekazywać bezpośrednio w pokoju 209
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Celem działania jest ocalenie przed
zaginięciem wielu nazw przekazywanych jedynie ustnie, a będących
jednocześnie świadectwem miejscowej kultury i historii.
Opracowała K.T.

zł. Cena wywoławcza to 160 mln zł.
W poprzednim przetargu, który odbył się w grudniu 2008 r., zabrakło
chętnych na ten obiekt.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej już
9 marca. Czy mieszkańcy Miękoszyna zdążą się do tego czasu
zmobilizować?
(pi)

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędy Miejskiego w Nasielsku
zaprasza na szkolenia:

cytacja modlińskiej cytadeli wraz z 55-hektarową
do 17 kwietnia wpłacą wadium w wysokości 32 mln

mnie w kwestii przeprowadzenia
wyborów, złożę wniosek na sesji
Rady Miejskiej o połączeniu sołectwa Miękoszyn z sołectwem
Toruń Dworski II – zapowiada Bernard Mucha, burmistrz
Nasielska.

Szkolenia i kursy dla rolników

Twierdza Modlin to dawny kompleks fortyfikacyjny z zewnętrznym
i wewnętrznym pierścieniem umocnień i zabudowań. Wzniesione
przez Napoleona i rozbudowywane przez władze carskie fortyfikacje
należą do największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.
Wystawione na sprzedaż obiekty są wpisane do rejestru zabytków i
podlegają ochronie konserwatorskiej. Dlatego potencjalny nabywca
nieruchomości będzie mógł skorzystać z 50-proc. bonifikaty od
wylicytowanej kwoty. Jeżeli znajdzie się nabywca cytadeli, będzie
musiał dbać o zabytkowe budynki i zieleń. Natomiast teren wokół
cytadeli i część budynków muszą pozostać ogólnodostępne.
(pi, za: gazeta.pl)
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Zmiany w SP ZOZ
i zmiany w Policji
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Stracili dach nad głową
P

W ostatnich dniach lutego nastąpiły istotne zmiany w nasielskim SP
ZOZ-ie i Komisariacie Policji. Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Nasielsku Sebastian Petrykowski już na początku lutego złożył rezygnację
z pełnionej funkcji. Powodem jego decyzji była lepsza propozycja
pracy w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie Piotr Lesiuk, który wcześniej
był zastępcą S. Petrykowskiego, pełni obowiązki Dyrektora SP ZOZ
w Nasielsku.

iątek, 27 lutego okazał
się niezwykle tragiczny dla jednej z rodzin z
Jaskółowa. Rano w ich
domu wybuchł pożar,
który w mgnieniu oka
strawił wszystko, co tylko
napotkał na swojej drodze. Kobieta, mężczyzna i
roczne dziecko zostali bez
dachu nad głową.

budynku, to murowany komin. Po
za nim wszystko było drewniane.
Na miejsce przybyły także: pogotowie, policja oraz pogotowie
energetyczne, które zabezpieczyło przewody elektryczne wisząca
nad pogorzeliskiem. Jako prawdopodobną przyczynę pożaru Komenda Powiatowa PSP z Nowego
Dworu Mazowieckiego podaje
nieszczelność komina.

16 lutego odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Komisariatu
Policji w Nasielsku Wojciecha Janika. Podinspektor Wojciech Janik po
19 latach pracy w policji odszedł na zasłużoną emeryturę. Obecnie
obowiązki Komendanta KP w Nasielsku pełni jego dotychczasowy
zastępca, podinspektor Marcin Borowiński.

Jak mówi Mariusz Wysz yński
z Państwowej Straży Pożarnej
Nowym Dworze Mazowieckiego: – Ogień strawił dom bardzo
szybko. Jako pierwsza na miejsce

Na szczęście rodzinie mieszkającej w budynku udało się go
bezpiecznie opuścić. W wyniku
pożaru nikt nie doznał obrażeń. Na
miejscu szybko zjawiła się przedfot. M. Stamirowski

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie 21–28 lutego w Borkowie
nieznani sprawcy skradli z domku
letniskowego drzwi wejściowe.
Straty wynoszą 1700 zł na szkodę
Zbigniewa S.
Nocą z 26 na 27 lutego nieznani
sprawcy skradli zacierarkę, zagęszczarkę i szlifierki kątowe. Straty
wynoszą 21 600 zł na szkodę Dariusza O.
01.03. Łukasz M., mieszkaniec
Nasielska, skradł 7 butelek whisky
ze sklepu Tesco.

Pijani na drodze
20.02. na ulicy Piłsudskiego Jan W.,
mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,77 mg/l).
21.02. w Borkowie Roman K.,
mieszkaniec Nowin, kierował ciągnikiem po spożyciu alkoholu
(1,29 mg/l).
22.02. w Borkowie Piotr W., mieszkaniec Popielżyna Zawady, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (1,11 mg/l).

Sebastian Petrykowski

Wojciech Janik

EURO 2012

– zgodnie z planem?
Nie zdążymy – to opinia pesymistów, wyrobimy się bez problemu
– twierdzą optymiści! Ministerstwo
Sportu i Turystyki (MSiT) uspokaja
polskich kibiców, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Jak podkreśla Mirosław Drzewiecki, szef resortu,
najważniejsze inwestycje konieczne
do sprawnej organizacji EURO 2012
weszły w fazę przetargów na wyłonienie wykonawcy lub realizacji
kolejnych etapów budowy. Jego
zdaniem gwarantuje to terminowe
powstanie obiektów niezbędnych do
przeprowadzenia mistrzostw.
Na początku października 2008 r.
rozpoczęto prace ziemne na Stadionie

Po jarmarku Europa nie ma już śladu.

Narodowym w Warszawie. Zgodnie
z harmonogramami, prowadzone są
prace na stadionach w Krakowie i Poznaniu. Przygotowano teren do rozpoczęcia robót w Gdańsku i Wrocławiu,
uzyskując wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy.

MSiT zapewnia, że przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju UEFA EURO 2012
przebiega profesjonalnie i zgodnie
z założonymi harmonogramami.
Potwierdzają to kolejne oceny
przekazane przez ekspertów UEFA
w raporcie końcowym z września
2008 r.
dar

fot. D. Panasiuk

przybyła jednostka z OSP z Jaskółkowa. Kiedy przybyli na miejsce,
budynek stał już cały w ogniu.
Następne zastępy z OSP Nasielsk,
OSP Winnica oraz PSP Nowy Dwór
Mazowiecki po przybyciu na miejsce zdarzenia dogaszały płonące
zgliszcza. Jedyne, co zostało z

stawicielka Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku,
która zajęła się rodziną. Cała trójka
zdążyła wyjść z płonącego budynku w tym, co miała na sobie.
Zdążyli zabrać jednak dowody
osobiste.
K.T.

27.02.na ulicy Kolejowej Marek
J., mieszkaniec Kosewa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,03 mg/l).
01.03. w Kosewie Bonifacy G.,
mieszkaniec Kosewa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,79 mg/l).
01.03. na ulicy POW Wojciech Z.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,04 mg/l).

Działania „Prędkość”
Pod takim kryptonimem policjanci ruchu drogowego komendy stołecznej Policji i komend powiatowych będą przeprowadzać
działania kontrolno-prewencyjne. W trakcie działań prowadzić będą kontrole prędkości, wykorzystując fotorejestratory,
wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości.
W 2008 roku z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu na terenie działania wydziału ruchu drogowego komendy
stołecznej Policji doszło do 192 wypadków, w których śmierć poniosło 23 osoby, a 270 zostało rannych. Liczby te wskazują na stały,
duży poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z powodu nieprzestrzegania przez kierujących ograniczeń dozwolonych
prędkości.Wychodząc naprzeciw inicjatywie, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego komendy stołecznej Policji i policjanci komend
powiatowych od dzisiaj prowadzą na drogach działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem „Prędkość”.
W ramach prowadzonych działań policjanci będą prowadzić kontrole prędkości, przy wykorzystaniu fotorejestratorów, wideorejestratorów oraz laserowych mierników prędkości. Funkcjonariusze będą również kontrolować pod kątem jazdy w pasach bezpieczeństwa
kierujących, jak i pasażerów oraz właściwego przewożenia dzieci w fotelikach.
Działania przeprowadzane będą cyklicznie w całym 2009 roku.
dt/ij http://kppnowydwor.policja.waw.pl
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Interwencja

Czekają na chodnik
– Zdarzyło mi się kilka razy iść
pieszo do miasta, bo mąż wziął
samochód. Naprawdę to pobocze
jest fatalne. Samochody jadą tędy
bardzo szybko i wcale nie zwracają
uwagi na ludzi idących poboczem.
Raz, kiedy auta się mijały, musiałam
uskoczyć do rowu, bo o mały włos
samochód by mnie potrącił – mówi
pani Agnieszka. – Wydaje się, że
to nie jest daleko, ale po wszystko
musimy dostać się do Nasielska,
do sklepu czy też do lekarza. A już
najgorzej jest, kiedy zrobi się ciemno. Po prostu strach iść. Miałam
nadzieję, że ten chodnik nam wybudują szybko, a tu jakoś wszystko
ucichło – dodaje.
Dwa bloki mieszkalne na ul. Płońskiej w większości zostały zasiedlone już kilka miesięcy temu. Jednak
od samego początku nie było
ludziom łatwo w nich mieszkać. A
to pojawiły się problemy z energią
elektryczną, a to się okazało, że nie
doprowadzono na czas kanalizacji.
Teraz, kiedy już wszystko jest w
mieszkaniach, okazuje się, że pozostał jeszcze jeden problem do rozwiązania, o którym jakimś cudem
zapomniano, czyli chodnik.
Owszem, droga jest, i to prawie
ekspresowa, bo samochody mkną
nią, nie zważając na ograniczenia
prędkości obowiązujące na terenie zabudowanym. Ale nie każdy
ma samochód, a że odległość od
centrum miasta spora, to wypadało
zagwarantować możliwość bezpiecznego tam dotarcia. Niestety,
nic z tego. Choć wykonanie dokumentacji na budowę chodnika prowadzącego do bloków planowano
jeszcze w ubiegłym roku, nic wtedy
z tego nie wyszło.

Dopiero 20 lutego br. gmina wystąpiła do zarządcy tej drogi, czyli
Wojewódzkiego Zarządu Dróg, o
współfinansowanie tej inwestycji
drogowej, to jest budowę chodnika
o długości 800 metrów. Kiedy nadejdzie odpowiedź, będzie można
mówić o terminach rozpoczęcia
budowy.
– Dokumentacja jest już w trakcie
przygotowania – zapewnia Bernard
Dariusz Mucha, burmistrz Nasielska.
– Mamy wstępną koncepcję, ale
same uzgodnienia i negocjacje
z zarządcą drogi mogą potrwać.
Jeśli chodzi zaś o wykonanie, to
zajmie ono najwyżej 3 tygodnie
– dodaje.
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że
chodnik w naszym mieście to luksus,
o którym niektórzy mogą tylko
pomarzyć, ale może warto przyspieszyć prace, zanim wydarzy się
jakiś nieszczęśliwy wypadek. Warto
przypomnieć, że na tej drodze miało
już miejsce kilka wypadków drogowych, w których zginęli ludzie.

większenie skuteczności kontroli skarbowej
oraz ograniczenie rozmiarów „szarej strefy”, w tym
zwłaszcza funkcjonującej
za pośrednictwem internetu – przewiduje projekt
zmian w ustawie o kontroli
skarbowej.

– Wielokrotnie widziałem, jak
matki chodzą z wózkami poboczem tej drogi i mijają je pędzące
auta. To naprawdę jest bardzo
n ieb ezp ieczne dl a p ieszyc h,
dlatego zabiegam o ten chodnik
systematycznie – mówi Wojciech
Piątkowski, prezes Spółki Towarzystwo Budowlane w Nasielsku.
– Przez pewien czas było w tym
rejonie widać radiowóz, którego widok sprawiał, że kierowcy
zwalniali nieco. Działało. Ale nie
jest to rozwiązanie docelowe –
dodaje.
Apelujemy zatem do policji, by
póki chodnik nie powstanie, a
zanosi się na to, że w najbliższym
czasie raczej możemy o nim
zapomnieć, poświęcała więcej
uwagi temu rejonowi naszego
miasta.
A swoją drogą, jak to się stało, że
w inwestycji, którą planowano i
realizowano przez kilka lat, zabrakło tzw. ciągu pieszego?
(pi)

Kultura i kosze
bieg ulic Lipowej i Sportowej w naszym mieście,
niestety, nie należą do
miejsc, gdzie właściciele
prywatnych posesji mają
szanse na utrzymanie przylegających do nich pasów
zieleni w stanie względnego porządku. Powód?
Jak zwykle w takich przypadkach dość prozaiczny,
czyli kultura, a właściwie
jej brak. U kogo? Chwila,
zaraz wydedukujemy.

W tej okolicy bowiem mamy zarówno stadion miejski, odwiedzany
codziennie przez fanów kulturystyki
i adeptów piłki kopanej tudzież
innych sportsmenów, jak i sklepy
spożywcze, raz w tygodniu targowisko miejskie i szkołę średnią,
której uczniowie pozostawiają swój
papierkowy ślad wzdłuż obu wyżej
wymienionych ulic. Mamy więc
w tym, trzeba przyznać, miejscu publicznym raz po raz pełno różnego
rodzaju śmieci. Puszki po napojach,
także tych wyskokowych, butelki
plus mnóstwo innych odpadków.
Bywa, że ktoś wyrzuci cały worek
ze śmieciami, ale o taką perfidię nie

śmiem podejrzewać
młodzieży, szczególnie tej aktualnie
się kształcącej.
Jeśli chodzi o pozostałe śmieci, to owszem, prym wiodą
sportowcy i młodzież, to oni bowiem
nie mają dość sił, by
dźwigać opakowanie po batoniku
czy puszkę, ewentualnie puste pudełko po papierosach do najbliższego ulicznego kosza. Złośliwość
rzeczy martwych polega na tym,
że jedyny kosz na śmieci postawiono przy furtce szkolnej, a kto
by tam zaraz wyrzucał papierek do
kosza, lepiej machnąć nim pod nogi
parę metrów dalej. Bez wątpienia
sportowcy też do niego specjalnie
pędzić nie będą, a że nie mają nic
po drodze, efekt jest podobny …
czyli ludziom na trawnik, ludziom
do ogródka, ludziom pod nos. Byle
dalej od siebie. Służbom dbającym
o porządek w naszym mieście starczyło wyobraźni tylko na jeden kosz
uliczny, to jest co najmniej o kilka
za mało w drodze na stadion. Bo
chyba nikt z racjonalnie myślących

Ostrożnie z handlem w sieci
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obywateli naszej miejscowości nie
da wiary, że młodzież zdobędzie
się na tytaniczny wysiłek i wrzuci
papierek po batoniku do kontenera
z napisem „papier”, chociaż taki
właśnie można bez trudu znaleźć
przy ul. Sportowej.
Apele o kulturę w tym mieście
rzadko kiedy skutkują, bo jakimś
cudem wszyscy uważają się za
kulturalnych, (ciekawe tylko, skąd
tyle śmieci, że o psich kupach nie
wspomnę), więc może kiedy już
nam nastanie straż miejska, będzie
szansa na mandaty za zaśmiecanie
miasta. A może oprócz mandatów
doczekamy się też więcej koszy
ulicznych, bo o eleganckich chodnikach, tablicach informacyjnych
czy ukwieconych pergolach chyba
możemy na razie zapomnieć.
(pi)

Nowe przepisy umożliwią odejście
od sprawowania stałej i opartej na
planowaniu kontroli związanych
z pracą jednostek skarbowych
podległych ministrowi finansów.
Taki rodzaj wewnętrznej kontroli
organów administracji skarbowej
zostanie powierzony Generalnemu
Inspektorowi Kontroli Skarbowej.
Kontrola sprawowana przez niego
będzie miała charakter doraźny i ma
być podejmowana na podstawie informacji
o ujawnionych,
wymagających szybkiej
reakcji, naruszeniach prawa
lub zjawiskach
patologicznych
w jednostkach
organizacyjnych kontroli
skarbowej – informuje resort
finansów.
Dotychczasowa
kontrola skarbowa związana
z obrotem towarowym z zagranicą i obrotem towarami przywożonymi z zagranicy przestanie
funkcjonować, ale tylko w zakresie,
w jakim stanowi ona powielenie
zadań realizowanych przez organy
celne i Służbę Celną. Wprowadzona
zmiana zlikwiduje zagrożenie wielokrotnego podejmowania kontroli
przez różne organy w stosunku do
tych samych czynności obrotu.
Wprowadzono uprawnienia dla
organów kontroli skarbowej, związane z kontrolą e-handlu i wykorzystywaniem internetu do prowadzenia nieujawnionej i nieopodatkowanej działalności gospodarczej. Ponieważ organy kontroli
skarbowej dysponują najczęściej
wyłącznie numerem rachunku
bankowego podmiotu, adresem
IP, nazwą domeny lub ogłoszeniem
o oferowanych produktach, konieczne stało się wyposażenie tych
organów w uprawnienia do występowania do instytucji finansowych
o dane dotyczące wskazanego
numeru bankowego. Przesłanką
do wystąpienia o takie informacje będzie uprawdopodobnione
przypuszczenie, że jego posiadacz
uzyskuje dochody nieznajdujące
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów albo w składanych deklaracjach podatkowych.
Kontrola handlu elektronicznego
będzie ważnym instrumentem
w wykrywaniu i zwalczaniu podatkowej przestępczości internetowej
polegającej na uchylaniu się od
płacenia podatków.
Dane pozyskiwane przez organy
kontroli skarbowej od instytucji
finansowych będą chronione jak

informacje pozyskiwane w postępowaniu kontrolnym lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia skarbowe.

Wprowadzono przepisy, na podstawie których Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (bądź
dyrektor urzędu kontroli skarbowej) w związku z wszczętym
postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa
i wykroczenia oraz przestępstwa/
wykroczenia skarbowe będzie
mógł zwrócić się do instytucji finansowych o szerszy niż dotąd zakres informacji. Zgodnie z nowymi
przepisami będą to dane dotyczące
m.in.: przepływów na rachunkach,
odbiorcy i nadawcy tych przepływów, celu i wysokości udzielanych
fot. M. Stamirowski

pożyczek, kredytów oraz przebiegu ich spłat, rachunków papierów
wartościowych, nabytych akcji lub
obligacji Skarbu Państwa. Obowiązek dostarczenia ww. informacji,
oprócz banków, będą miały: towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
zakłady ubezpieczeń, towarzystwa
emerytalne. Do listy podmiotów
zobowiązanych ujawniać te informacje włączono SKOK-i, ponieważ
prowadzą one działalność zbliżoną
do działalności bankowej.
Uproszczony zostanie także proces kontroli i audytu środków pochodzących z UE. Projektowana
zmiana rozszerza krąg osób uprawnionych do przeprowadzania audytu o inspektorów i pracowników
urzędów kontroli skarbowej, którzy
będą je wykonywać na podstawie
upoważnienia wydawanego przez
Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej lub przez upoważnionego do tego dyrektora urzędu
kontroli skarbowej. Zmiany te są
szczególnie istotne, jeśli chodzi
o audyt regionalnych programów
operacyjnych w perspektywie
finansowej 2007-2013. Audyty
systemów zarządzania i kontroli
oraz wydatków w tych programach
koordynowane i przeprowadzane będą przez miejscowy urząd
kontroli skarbowej, co pozwoli na
sprawne i terminowe realizowanie
zadań.
Dokument z propozycją zmian
w ustawie o kontroli skarbowej,
przygotowany przez Ministerstwo
Finansów, przyjęła Rada Ministrów.
dar
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URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Wydatki na cele rehabilitacyjne

S

tosownie do art.26 ust. 1
pkt. 6 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14
poz.176 z późn. zmian.), podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na
którego utrzymaniu są osoby
niepełnosprawne, ma prawo
do odliczenia od dochodu
osiągniętego w danym roku
podatkowym wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych
z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych.
1) Wydatki limitowane:
– wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista – nadwyżka
wydatków ponad 100 zł miesięcznie,
– opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczonych do I grupy inwalidztwa – limit
roczny do 2280 zł,
– utrzymanie przez osoby niewidome psa
przewodnika – limit roczny do 2280 zł,
– używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II
grupy inwalidztwa lub podatnika mającego
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo
dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych
z koniecznym przewozem na niezbędne
zabiegi leczniczo–rehabilitacyjne – limit
roczny do 2.280 zł.
2) Wydatki nielimitowane ustalone na
podstawie dokumentów stwierdzających
ich poniesienie (faktury, paragony, przelewy,
dowody kasowe):
– adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz
budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– zakup i naprawę indywidualnego sprzętu,
urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa
domowego,
– zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
– odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
– odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–
opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi
rehabilitacyjne,
– opiekę pielęgniarską w domu nad osobą
niepełnosprawną w okresie przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie się
oraz usługi opiekuńcze świadczone dla
osób niepełnosprawnych zaliczonych do
I grupy inwalidztwa,
– opłacanie tłumacza języka migowego,
– kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25
roku życia,
– odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo–rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką
transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej
do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 – również
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innymi środkami transportu niż karetką
transportu sanitarnego,
– odpłatne przejazdy środkami transportu
publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej,
zakładach opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły
25 roku życia.

Należy pamiętać, że:
odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków,
które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych lub ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo
zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.W przypadku gdy wydatki były
częściowo sfinansowane (dofinansowane)
z tych funduszy (środków), odliczyć można
jedynie różnicę pomiędzy poniesionymi
wydatkami a kwotą sfinansowaną ( dofinansowaną) z tych funduszy ( środków)
lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

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. 9 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.
00

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 dotychczasowych
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,

Wydatki na cele rehabilitacyjne może
odliczać:

- pow. użytkowa : 390,0 m2,

W zależności od tego, kto poniósł wydatki,
może to być:

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

– osoba niepełnosprawna albo
– podatnik, na którego utrzymaniu jest
osoba niepełnosprawna, jeżeli w roku
podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył kwoty 9120 zł
(w całym 2008 r.). Przepisy zaliczają do
tych podatników: współmałżonka, dzieci
własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców,
rodziców współmałżonka, rodzeństwo,
ojczyma, macochę, zięcia i synową.

- kubatura : 2285,0 m3.

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

Uwaga:

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

a) rachunki muszą być wystawione na
osobę, która będzie odliczała wydatek,

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.

b) osoba, której dotyczy dany wydatek,
musi posiadać jeden z dokumentów:
– orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
(wcześniej było to odpowiednio orzeczenie
zaliczające do I, II albo III grupy inwalidztwa),

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.

– decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
rentę szkoleniową albo rentę socjalną,

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.

– orzeczenie o niepełnosprawności osoby,
która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

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.

– orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie
odrębnych przepisów obowiązujących do
dnia 31 sierpnia 1997 r.
Ponieważ zespoły orzekające o stopniu
niepełnosprawności w wydawanych decyzjach nie określają już grup inwalidztwa,
a przepisy podatkowe mówią o inwalidach
I i II grupy, dlatego też za osoby zaliczane
do:
1) I grupy inwalidztwa – należy rozumieć
osoby, w stosunku do których, na podstawie
odrębnych przepisów, orzeczono:
– całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo
– znaczny stopień niepełnosprawności,
2) II grupy inwalidztwa – należy rozumieć
osoby, w stosunku do których, na podstawie
odrębnych przepisów, orzeczono:

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), 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.
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– całkowitą niezdolność do pracy albo
– umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Opracowała: Grażyna Rączka

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk, dnia 24.02.2009 rok

Warto przeczytać:

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwały Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2008
roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

Dla małych, ale i całkiem dużych czytelników wspaniałą
lekturą będą książki z serii Monstrrrualna erudycja, znajdujące
się na naszym rynku za sprawą
Wydawnictwa Egmont Polska.
W przystępny i zabawny sposób
przedstawiają one zagadnienia popularnonaukowe z różnych
dziedzin,
do datkowo
opatrzone dowcipnymi rysunkami.

wykaz nieruchomości

To d o s ko n a ł a l e kt u ra d l a
wszystkich ciekawych świata.
I co bardzo ważne – wiadomości, nawet te najbardziej
skomplikowane, podane są
w bardzo atrakcyjny sposób.
To atut całej
serii i podstawa jej
ogromnego
sukcesu czyte l n i c ze go,
b o uka z a ło
się już blisko
30 książek.
(pi)
E

Zastanawia mnie pytanie: „dlaczego wiara jest trudna?”, które pojawiło
się ostatnio w kilku wypowiedziach spotkanych ludzi. Przecież skoro
Bóg z prostym orędziem przychodzi do człowieka, to wiara powinna
być czymś zupełnie prostym… Wielu spotykanych przeze mnie ludzi
mówi: „wierzę” i za chwilę stawia jakieś konkretne „ale” związane zwykle
ze sprawami codziennego życia. No właśnie. Jeśli droga wiary jest taka
prosta, to dlaczego tylu ludzi chodzi obok niej i zagląda na nią od czasu
do czasu, jak na sklepową wystawę, tylko po to, żeby zobaczyć, czy są
jakieś nowości, a może jakaś promocja czy posezonowa wyprzedaż? Inni
z kolei chowają się za parawanem „tych, co to leżą krzyżem w kościele”
czy „codziennie latają do kościoła” albo „co to tacy święci”.

położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
Nieruchomość oznaczona jako:
1/ działka nr 1887/11 o powierzchni		
933 m2,
2/ działka nr 1885/6 o powierzchni		
2393 m2,
3/ działka nr 2070/3 o powierzchni		
1549 m2,
4/ działka nr 1883/5 o powierzchni		
1120 m2,
5/ działka nr 1881/6 o powierzchni		
2411 m2,
6/ działka nr 1879/6 o powierzchni		
1236 m2,
7/ działka nr 1887/10 o powierzchni		
1588 m2
posiadająca Księgę Wieczystą Nr 18577 i 16352.
Opis nieruchomości :
Niezabudowane działki przeznaczone pod obiekty przemysłowe, składy, magazyny,
usługi gospodarcze w szerokim zakresie, usługi komunalne, rzemiosło, usługi komunikacyjne (w tym stacja paliw), handel hurtowy i inne zbliżone funkcje. Jako funkcje
uzupełniające dopuszcza się pomieszczenia hotelowe na potrzeby zakładów.
Działki stanowią część większego obszaru o takim samym przeznaczeniu i stanowią
zwarty kompleks gruntów położonych między główną zabudową miasta Nasielska
i wsi Stare Pieścirogi. Działki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej oczyszczalni
ścieków. Na terenie w/w działek znajdują się pozostałości w postaci: hałd ziemi,
porzuconego gruzu budowlanego, wyrobisk i wykopów oraz miejscami wyrzucanych
śmieci.Teren ma lekki skłon w stronę południową. Kształt przedmiotowego kompleksu
działek jest regularny, prostokątny. Poszczególne działki są jednak zbyt wąskie lub
niekształtne dla ich samodzielnego wykorzystania. Docelowo zagospodarowanie
powinno obejmować łącznie wszystkie przedmiotowe działki.
Działki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.
Dojazd: Od zachodu do przedmiotowego kompleksu działek nieurządzona droga
gruntowa łącząca się z asfaltową ul. Komunalną. Ponadto od wschodu do działek
przylega fragment nowej drogi gminnej, nieurządzonej i na obecnym etapie realizacji
planu miejscowego, niemającej połączenia z siecią drogową.
Uzbrojenie: W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się wodociąg o średnicy
110 biegnący wzdłuż ul. Komunalnej. W pobliżu biegną też linie energetyczne
średniego napięcia. Należy się liczyć z koniecznością budowy nowych stacji trafo.
Bliskość oczyszczalni ścieków umożliwia także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
obsługującej przedmiotowe działki.
Wartość nieruchomości oznaczonej jako:
- działka nr 1887/11 wynosi
20.750,00 złotych
- działka nr 1885/6 wynosi
53.220,00 złotych
- działka nr 2070/3 wynosi
34.450,00 złotych
- działka nr 1883/5 wynosi
24,909,00 złotych
- działka nr 1881/6 wynosi
53.621,00 złotych
- działka nr 1879/6 wynosi
27.489,00 złotych
- działka nr 1887/10 wynosi
35.317,00 złotych
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
w okresie od dnia 27.02.2009 roku do dnia 20.03.2009 roku.
EB

Można wśród nich znaleźć między innymi pozycję oswajającą
czytelników z zawiłościami matematyki (Ta zabójcza matma
Kjartan Poskitt) czy też całe
kompendium wiedzy na temat
teatru (Tragikomiczne
dzieje teatru
Rachel Wright) lub podane w p igułce dzieje
t a j e m n yc h
kodów (Tajemniczy świat kodów Diana Kimpton). Są też
opracowania dotyczące biologii (Śmiertelne choroby), geografii (Przerażające pustynie),
chemii (Chemiczny chaos),
muzyki (Odlotowa muzyka)
i wiele, wiele innych.

K

L

A
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Duchowe witaminy

Trudna wiara
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Trudno jest zrozumieć wiarę, patrząc na życie człowieka tylko z zewnątrz.
Przypomina mi się w tym miejscu stwierdzenie, które pojawiło się w
książce Georga Weigela, a zostało wypowiedziane ustami Jana Pawła
II: „Usiłują mnie zrozumieć od zewnątrz, a mnie trzeba rozumieć od
wewnątrz”. No właśnie, bo wiara jest konkretną drogą, na której oprócz
płatków róż znajduje się także wiele kolców, które są uciążliwe, a czasem
nawet sprawiają ból. I pewnie trudno jest zrozumieć, patrząc z pozycji
obserwatora, że wiara jest łaską. A więc nie można do niej nikogo namówić, nakłonić – można mu jedynie pomóc tę łaskę rozwijać. I gdy
patrzę na wskazania Ewangelii, to nie ma tam zaproszenia do budowania
„królestwa zdrowia, szczęścia i pomyślności”, ale znajduje się wezwanie
do „wzięcia krzyża”, „bycia miłosiernym”, „przebaczania po raz siedemdziesiąty siódmy”. Wniosek jest bardzo prosty: wiara jest trudną drogą,
bo kto na nią wszedł, ma do wykonania wielką pracę. I to wcale nie nad
doskonaleniem siebie, tylko nad pokonaniem – z Bożą pomocą – drogi
wiodącej do spotkania z Ojcem w niebie. Nieraz wymaga to poświęcenia
siebie, swojego czasu, nieraz pokonania bólu, kryzysu czy zdrady kogoś
najbliższego. I jest pójściem do końca. W rozmowie na temat filmu „Popiełuszko” (2009) reżyser Rafał Wieczyński, mówiąc o księdzu Jerzym,
głównym bohaterze, którego przedstawił jako człowieka energicznego,
wesołego, a jednocześnie bardzo głębokiego i odważnego, wyznaje:
„Poszedł za Chrystusem do końca, a więc odniósł ostateczne zwycięstwo. Nie zdradził swoich słów, nie zamilkł mimo olbrzymiej presji, dzisiaj
stanowi dla nas wzór, a swoją postawą mnóstwo ludzi zwrócił ku Panu
Bogu”. Wiara jest więc trudna choćby właśnie ze względu na to, że nie
zadowala się bylejakością, minimalizmem czy chwilowym sukcesem.
Człowiek wiary patrzy i myśli długodystansowo, mając przed oczyma
Tego, który nad nim czuwa. Nie musi się niepotrzebnie zamartwiać o
rzeczy mało istotne, bo po prostu szkoda na nie czasu.

A

Pośród wielu różnych obrazów, które mają służyć ukazaniu postawy
człowieka wierzącego, do mnie osobiście przemawia ten, który ukazuje
„skok wiary”. Człowiek znajduje się na dużej wysokości i z zaufaniem rzuca się w objęcia miłującego Boga. Jak dziecko, które wyskakuje na głos
swojego ojca z dużej wysokości – chociaż nie widzi stojącego na dole
ojca, ale słyszy jego głos – i bezpiecznie ląduje w ojcowskich ramionach.
Nieraz ryzyko pokonania tak dużego odcinka jest tak ogromne, że lęk
o siebie paraliżuje wszelkie inicjatywy i powoduje odkładanie decyzji
o pójściu do przodu. I myślę, że tym, co zwykle powoduje dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jest zafałszowany obraz Stwórcy i Odkupiciela. Skoro w świecie dzieje się tyle nieszczęść, umierają niewinni
ludzie, ginie miłość, solidarność i zaufanie, to gdzie wtedy znajduje się
Bóg? No właśnie, gdzie? Odpowiedź jest dość prosta, bardzo oczywista:
Bóg jest wszędzie tam, gdzie człowiek Go wpuści/zaprosi/dokąd pozwoli Mu wejść. A przez swoje stworzenia jest także i na ziemi. Tylko ilu
wierzących przed podjęciem swoich decyzji, także tych ważących na
życiu, nadających mu konkretny kształt, pyta Boga o zdanie? Ilu próbuje
poszukiwać odpowiedzi na swoje pytania, biorąc do ręki słowo Boże? I
tu pewnie leży ów „sekret” trudności: Bóg – kochający Ojciec, czekający na nas przez całą dobę we wszystkie dni roku, nie zawsze znajduje
w nas pilnych i posłusznych synalków. Często ta niesforna gromadka
rozbieganych i rozkrzyczanych dzieci woli zrobić coś „po swojemu”,
wziąć coś „bez łaski”. A w ostatecznym rozrachunku? „Jak trwoga to do
Boga”. Tak zwyczajnie i po ludzku.
ks. Leszek Smoliński

Szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci
syna Łukasza
Annie i Andrzejowi Wilskim
			

składa rodzina Charzyńskich
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DRUŻYNOWE ZAWODY
W TENISA STOŁOWEGO

6–19 marca

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
W piątek, 20 lutego na parkiecie nasielskiej hali sportowej odbył gminny turniej piłki siatkowej dla szkół gimnazjalnych. W zawodach tych
zmagali się ze sobą uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach,
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie i Publicznego Gimnazjum z Nasielska.
Turniej ten był zarazem eliminacjami do zawodów powiatowych, które
odbędą się w Nowym Dworze Mazowieckim. Po uroczystym przywitaniu reprezentantów szkół przystąpiono do losowania kolejności
meczów, a następnie rozpoczęto rozgrywki. Poniżej przedstawiamy
wyniki wszystkich spotkań.

W ostatni piątek lutego, 27.02, odbył się na hali sportowej
w Nasielsku gminny turniej tenisa stołowego dla szkół
gimnazjalnych i podstawowych. Były to zawody drużynowe, w których szkołę może reprezentować jedna
drużyna składająca się z minimum dwóch, a maksimum
czterech zawodników, oddzielnie w kategoriach dziewcząt i chłopców. Tenis stołowy cieszy się dużą popularnością na naszym terenie, dlatego też frekwencja szkół
na zawodach była 100-procentowa.

KATEGORIA DZIEWCZĄT

KATEGORIA CHŁOPCÓW

Grupa A
Dziewczęta
SP Nasielsk – SP Dębinki 3:1
SP Cieksyn – SP Dębinki 3:0
SP Nasielsk – SP Cieksyn 3:0
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Dębinki
III miejsce SP Cieksyn

Grupa B
Dziewczęta
SP Popowo B. – SP Budy S. 1:3
SP Budy S. – SP Pieścirogi 0:3
SP Popowo B. – SP Pieścirogi 0:3
I miejsce SP Pieścirogi
II miejsce SP Budy Siennickie
III miejsce SP Popowo Borowe

Mecze międzygrupowe
SP Nasielsk – SP Pieścirogi		
SP Dębinki – SP Budy Siennickie
SP Cieksyn – SP Popowo Borowe

3:2
3:0
3:0

Grupa A
Chłopcy
SP Nasielsk – SP Dębinki 3:0
SP Cieksyn – SP Dębinki 3:0
SP Nasielsk – SP Cieksyn 0:3
I miejsce SP Cieksyn
II miejsce SP Nasielsk
III miejsce SP Dębinki

Grupa B
Chłopcy
SP Popowo B. – SP Budy S. 3:0
SP Budy S. – SP Pieścirogi 0:3
SP Popowo B. – SP Pieścirogi 3:2
I miejsce SP Popowo Borowe
II miejsce SP Pieścirogi
III miejsce SP Budy Siennickie

Mecze międzygrupowe
SP Cieksyn – SP Popowo Borowe
SP Nasielsk – SP Pieścirogi		
SP Dębinki – SP Budy Siennickie

3:0
3:0
3:0

Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP Nasielsk (Hermanowska, Grycz)
II miejsce
SP Pieścirogi
III miejsce
SP Dębinki
IV miejsce
SP Budy Siennickie
V miejsce
SP Cieksyn
VI miejsce
SP Popowo Borowe

Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP Cieksyn (Zembrzuski, Kancerek, Dalecki)
II miejsce
SP Popowo Borowe
III miejsce
SP Nasielsk
IV miejsce
SP Pieścirogi
V miejsce
SP Dębinki
VI miejsce
SP Budy Siennickie

Kategoria dziewcząt – szkoły gimnazjalne
ZS-3 Cieksyn – PG Nasielsk		
2:3
PG Nasielsk – ZS-2 Pieścirogi
3:0
ZS-3 Cieksyn – ZS-2 Pieścirogi
3:1

Kategoria chłopców – szkoły gimnazjalne
ZS-3 Cieksyn – PG Nasielsk		
3:2
PG Nasielsk – ZS-2 Pieścirogi
3:0
ZS-3 Cieksyn – ZS-2 Pieścirogi
3:0

I miejsce Publiczne Gimnazjum w Nasielsku (Walczak,
Rucińska)
II miejsce
Gimnazjum w Cieksynie
III miejsce
Gimnazjum w Pieścirogach

I miejsce Gimnazjum w Cieksynie (Białorudzki, Zembrzuski, Olczak)
II miejsce
Publiczne Gimnazjum w Nasielsku
III miejsce
Gimnazjum w Pieścirogach
M.K.

Hala Sportowa w Nasielsku

Turniej rocznika 1996 i młodsi
Pod koniec lutego w Nasielskiej Hali
Sportowej odbył się turniej w Halowej
Piłce nożnej chłopców rocznika 1996
i młodszych. Był to zarazem ostatni turniej, w którym rywalizowały ze sobą
zespoły klubowe. Chęć uczestnictwa
w zawodach zgłosiło aż osiem zespołów; Żbik Nasielsk I, Żbika Nasielsk II,
Legionovia Legionowo I, Legionovia
Legionowo II, Wesoła I, Wesoła II oraz
Korona I Hid Ostrołęka i Korona II Hid
Ostrołęka. W drodze losowania zespoły zostały przydzielone do dwóch
czteroosobowych grup, z których do
fazy półfinałowej awans uzyskiwały
dwa najlepsze zespoły. Gupa A Legionovia Legionowo I, Żbik Nasielsk I,
Korona II Hid Ostrołęka, Wesoła II.
Grupa B Legionovia Legionowo II,
Żbika Nasielsk II, Korona I Hid Ostrołęka, Wesoła I. Po rozegraniu wszystkich
spotkań w grupach awans ten uzyskały: Legionovia I L-wo, Korona I Hid
Ostrołeka (pierwsza półfinałowa para),
oraz Legionovia II L-wo z Koroną II
Hid Ostrołęka (druga para półfinałowa).
Niewiele zabrakło, by w tej części rozgrywek znalazła się nasza miejscowa

drużyna Żbika II Nasielsk. Do pełni
szczęścia dosłownie o punkt ulegli oni
w swojej grupie drużynie z Ostrołęki
i w końcowym rozrachunku zajęli
piąte miejsce, pokonując w bezpośrednim pojedynku swoich kolegów
z pierwszego zespołu. Półfinały to już
prawdziwa walka, dużo emocji, a nawet
łez wzruszenia. W obu rozegranych
spotkaniach triumf odnosili zawodnicy
z Legionowa.
PÓŁFINAŁY
Legionovia I L–wo 2–1 Korona I Hid
Ostrołeka
Legionovia II L–wo 1–0 Korona II Hid
Ostrołeka
Łatwo zauważyć, że w spotkaniu
o pierwsze jak i o trzecie miejsce pary
utworzyły zespoły ze swoich miast.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się
wydawać, że były to mecze o charakterze przyjaźni, lecz boiskowa rzeczywistość okazała się całkiem inna.
W samym finale chłopcy z Legionowa dostarczyli nam nie lada horroru,
ponieważ w regulaminowym czasie
gry padło aż osiem goli (4:4), a o zwy-

cięstwie w całym turnieju musiały
zadecydować dopiero rzuty karne.
W nich lepszą skutecznością wykazali
się zawodnicy Legiovii I Legionowo,
pokonując swoich kolegów z drugiej
drużyny 2 do 1. Trzecie miejsce, również po serii rzutów karnych, przypadło ekipie Korony Hid I Ostrołeka.
Pokonali oni drugą drużynę Ostrołęki
1 do 0. Miejsca 7–8 zajęły zespoły
z Wesołej. Jak zwykle organizatorzy
nie zapomnieli o indywidualnych
nagrodach dla najbardziej wyróżniających się zawodników całego
turnieju. Najlepszym bramkarzem
został Wiktor Stankowski (Legionovia I Legionowo), a statuetka króla
strzelców przypadła Kamilowi Bułce
(Legionovia I Legionowo), który we
wszystkich spotkaniach strzelił aż
7 goli (wielkie gratulacje). Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy oraz puchary za trzy pierwsze miejsca. Dziękujemy wszystkim
zespołom za tak liczne uczestnictwo, kibicom za wspaniały doping.
Do zobaczenia za rok.
M.Ch

Miejsce

Punkty

Punkty

ZS – Pieścirogi

PG – Nasielsk 0:2 X 2:0 3 pkt II

PG – Nasielsk

PG – Nasielsk 2:1 X 1:2 3 pkt (3:3) II

Kategoria chłopców – szkoły podstawowe

x

ZS – Cieksyn

Kategoria dziewcząt – szkoły podstawowe

Miejsce

ZS – Cieksyn x 2:0 2:0 4 pkt I

ZS – Pieścirogi

x 1:2 2:0 3 pkt (3:2) I

x

PG – Nasielsk

ZS – Cieksyn

ZS – Cieksyn

Ze względu na ograniczenia czasowe związane z dowozem uczniów do miejsc zamieszkania w kategorii szkół
podstawowych przyjęto system rozgrywek „każdy z
każdym” w dwóch grupach. Po losowaniu w grupie A
znalazły się następujące szkoły: SP Nasielsk, SP Dębinki,
SP Cieksyn. W grupie B znalazły się następujące szkoły: SP Popowo Borowe, SP Budy Siennickie, SP Pieścirogi. Poniżej
przedstawiamy wyniki spotkań w poszczególnych grupach.

ZS – Pieścirogi 0:2 2:1 X 3 pkt (2:3) III ZS – Pieścirogi 0:2 0:2 X 2 pkt III

O PUCHAR PREZESA
Liga Halowa o Puchar Prezesa firmy „Konior” trwa. Amatorzy kopania piłki
spotykają się w każdą niedzielę w Hali Sportowej w Nasielsku, by łączyć
przyjemne z pożytecznym – wszak sport to zdrowie. W lidze bierze udział
11 zespołów z terenu gminy Nasielsk i nie tylko. Organizacją ligi zajmuje się
Marek Prusinowski. Mecze rozgrywane są w godzinach 16.00–18.00.
Poniżej podajemy wyniki i tabelę po 8 kolejce spotkań.
5 KOLEJKA 08.02.09 WYNIKI
1. PIJANI – NEON			
3–0
2. AMATOR – POPOWO		
6–1
3. MAZEWO – MAJSTER		
3–4
4. OUTSIDERZY – KOSEWO 2 – 1
5. NUNA – RUM			
1–1
6. DREAM – pauza

6 KOLEJKA 15.02.09 WYNIKI
1. MAZEWO – OUTSIDERZY
2. AMATOR – DREAM		
3. PIJANI – KOSEWO		
4. RUM – NEON			
5. POPOWO – MAJSTER		
6. NUNA – pauza

6–3
2–3
8–0
2–1
1–5

7 KOLEJKA 22.02.09 WYNIKI
1. RUM – PIJANI			
2. MAJSTER – NEON		
3. KOSEWO – AMATOR		
4. DREAM – MAZEWO		
5. OUTSIDERZY – NUNA		
6. POPOWO – pauza

8 KOLEJKA 01.03.09 WYNIKI
1. AMATOR – NUNA		
2. PIJANI – OUTSIDERZY		
3. NEON – DREAM		
4. POPOWO – KOSEWO		
5. MAJSTER – RUM		
6. MAZEWO – pauza

1 – 11
12 – 0
3–4
1–4
5–4

3–1
3–1
4–2
7–2
1–7

TABELA PO 8 KOLEJCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAZWA DRUŻYNY
PIJANI POWIETRZEM
NUNA
RUM TEAM
DREAM TEAM
MAJSTER
OUTSIDERZY
NEON ŚWIERCZE
MAZEWO
KOSEWO
AMATOR
POPOWO

MECZ
7
7
8
7
8
7
8
7
7
7
7

PUNKTY
18
17
16
16
12
10
9
9
6
3
1

BRAMKI
37-7
34-8
21-13
28-13
23-29
11-28
23-21
29-32
14-28
13-30
9-33

UWAGA: Kolejność w tabeli liczy się bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi
drużynami później bramki na plusie
Królem Strzelców po rozegraniu ośmiu kolejek jest Piotr Osiński z zespołu DREM TEAM.

Drużyna „PIJANI POWIETRZEM”

Nasielscy harcerze gościli w Płońsku
W dniach 20–22 lutego nasielscy
harcerze brali udział w zlocie zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Płońsk im
phm. Czesława Markiewicza i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
w Płońsku. Imprezę zorganizowano

Drugiego dnia harcerze ZHP i ZHR,
a także uczestniczący gościnnie
członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza” już
wspólnie realizowali program zlotu.
Wzięli udział w dwóch grach terenowych. Pierwsza z nich była skie-

wspólnym świeczkowisku, na które
obok Zastępcy Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm Beaty
Pacek przybyli zaproszeni goście
z Nasielska: ks. phm Tadeusz Jabłoński i hm Andrzej Zawadzki. Spotkanie
przeplatane wspólnym śpiewem

rowana do najmłodszych. Celem
zabawy było zapoznanie z sylwetką
gen. Roberta Baden-Powella, twórcy skautingu. Druga gra skierowana
była do pozostałych uczestników.
Mieli oni za zadanie odtworzenie
fikcyjnej akcji zbrojnej Szarych
Szeregów po wybuchu II wojny
światowej, a także wykonanie wielu
zadań w punktach kontrolnych rozlokowanych na terenie Płońska. Po
południu harcerze obejrzeli film na
temat II wojny światowej.

i wystąpieniami zaproszonych gości
żywiołowo poprowadził Komendant
Zlotu ks. pwd Jarosław Cichocki.

Wspólne zdjęcie na zakończenie.

w ramach obchodów Dnia Myśli
Braterskiej. Celem organizatorów
było też uczczenie przypadającej
w tym roku 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej oraz 70. rocznicy
powstania Szarych Szeregów.
Pierwszego dnia obie organizacje,
ZHP i ZHR, realizowały własne programy. Związek Harcerstwa Polskiego, oprócz zajęć integracyjnych,
podczas których młodzież uczyła
się nowych zabaw, gier i piosenek,
zorganizował wieczorne świeczkowisko, w którym udział wziął m.in.
dh hm Janusz Konerberger.

Wieczorem wszyscy uczestnicy
spotkali się w harcerskim kręgu na

Niedziela, ostatni dzień zlotu, rozpoczęła się uroczystym apelem
w Parku im. phm Czesława Markiewicza pod pomnikiem harcerzy
poległych w latach 1939–1945. Po
apelu harcerze przemaszerowali
ulicami Płońska do kościoła, aby
wspólnie uczestniczyć we mszy
świętej. Po drodze do kościoła
składano kwiaty i zapalano znicze
w Miejscach Pamięci Narodowej.
tekst i foto: Tomasz Zawadzki

Halina Kunicka i Czesław Majewski po latach znowu w Nasielsku

To był wyjątkowo piękny wieczór
Przyjazd do Nasielska gwiazdy
polskiej piosenki, Haliny Kunickiej,
sprawił, że znowu zapełniła się sala
naszego kina „Niwa”. I to do granic
wytrzymałości. Zjawisko to, nie tylko w Nasielsku, jest ostatnio bardzo
rzadkie, można nawet powiedzieć,
że wyjątkowe. Podobno wszystkiemu winna… telewizja, odciągająca
widzów z kin, teatrów, galerii (nie
mylić z galeriami handlowymi)
i innych przybytków kultury. Jest
to jednak jedna z tak zwanych półprawd. Świadczą o tym chociażby
dwa nasielskie spotkania z gwiazdami polskiej piosenki lat 60. i 70.
– Haliną Kunicką i Piotrem Szczepanikiem. Bo na to, co dobre i piękne,
jest w dalszym ciągu popyt.
Dyrektor NOK zapraszając artystów
„z przeszłością”, liczył zapewne na
obecność w nasielskim przybytku
kultury tej części społeczności naszej gminy, która dorastała, słuchając
piosenek Kunickiej i Szczepanika.
Zwłaszcza tych, które dotyczyły życiowych meandrów. Jakże prorocze
były ich słowa. Jakże chwytające za
serce były ich melodie. Adresaci
nie zawiedli dyrektora. Tłumnie stawili się na obydwu spotkaniach. Tak
było, gdy śpiewał Piotr Szczepanik,
tak było i ostatnio, gdy nasielską salą
kinową zawładnęła Dama Polskiej
Piosenki – Halina Kunicka.
Salę widowiskową zapełnili jednak nie tylko ludzie, którzy są już
w drugim półwieczu swojego życia.
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Z babciami, dziadkami i rodzicami przyszło wielu młodych ludzi.
Nawet bardzo młodych. I oni byli
również zauroczeni samymi artystami i ich piosenkami.
Przyjść na te spotkania chciało jeszcze wiele osób. Niestety, wkrótce
po ukazaniu się informacji o koncertach i możliwości nabycia biletów
w przedsprzedaży pojawiła
się dodatkowa
informacja, że
bilety został y
rozp r ze dan e .
Nawet te na dostawki. I to rodzi
pytanie, dlaczego ostatnio nic
się właściwie nie
mówi o budowie w Nasielsku
sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia.
Wiem jednak, że
dyrektor NOK
o tym myśli, a że
jest młody i kreat y wny, więc
należy mieć nadzieję, że uda mu
się przekonać decydentów o takiej
potrzebie.
Halinie Kunickiej towarzyszył powszechnie znany i lubiany akompaniator Czesław Majewski. Publiczność serdecznie powitała artystów,
a ci bez dłuższych dywagacji od

razu przystąpili do dzieła. Zaznaczyli tylko, że nie są w Nasielsku
pierwszy raz. Tym, z pewnością,
zyskali wśród publiczności jeszcze
większą sympatię. To zaszczyt dla
naszego miasteczka, że tej miary
artystka i znakomity akompaniator
zapamiętali, że wśród tysięcy koncertów w kraju i za granicą były i te,
w prowincjonalnym Nasielsku. Nie

pytali wprawdzie, kto na nich był,
ale zapewniam, że były na widowni
osoby, które przed laty w tych koncertach uczestniczyły.
Niejako w tle nasielskiego recitalu
Haliny Kunickiej czuło się obecność jej zmarłego przed dwoma laty
męża, znakomitego konferansjera,
dziennikarza i publicysty Lucjana

z BIBLIOTEKI...
W oczekiwaniu na wiosnę
W środę, 25 lutego uczniowie z kl. II d ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku wraz ze
swoją wychowawczynią Beatą Białorucką zawitali do Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nasielsku, by uczestniczyć w zajęciach na temat wiosny.
Dzieci są już bardzo zmęczone zimową pogodą i z utęsknieniem czekają na słońce
i zieleń, i dłuższe dni, kiedy to będzie nareszcie można poszaleć na rowerze czy
pograć w piłkę. Co prawda, ta kalendarzowa wiosna przybędzie do nas dopiero 21
marca, ale na spotkaniu w bibliotece dzieci starały się ze wszystkich sił przybliżyć
jej przyjście. I kto wie – może im się ta sztuka uda…
Zajęcia przygotowały i prowadziły: Izabela Mazińska i Zofia Niesłuchowska.
Na początku spotkania odczytany został pilny telegram od pani Wiosny, który
brzmiał następująco: „Kochane Dzieci! Bardzo chciałabym się z Wami spotkać, ale
niestety nie mogę. Zła Zima zamknęła mnie w pieczarze. Otworzy ją wtedy, gdy
udowodnicie jej, że jesteście gotowi na moje przyjście. Zima przygotowała Wam
zadania do wykonania. Jeżeli dokładnie i poprawnie je rozwiążecie na pewno się
spotkamy. Życzę powodzenia! Wiosna”.
Dzieci bardzo przejęły się zadaniami, które miały do wykonania. Najpierw musiały opowiedzieć
o pierwszych
oznakach przyjścia wiosny, co
wcale nie było
t a k i e ł a t w e.
Później trzeba
było rozwikłać
zagadki wiosenne o roślinach
i zwierzętach. Jak
np.
1. Srebrne futerko
mają wiosną i na
każdej wierzbie
rosną.
2. W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce.
3. Skaczę po łące, pływam w wodzie, żyję z bocianem w ciągłej niezgodzie.
Uczniowie poradzili sobie z ich rozwiązywaniem znakomicie. Ale to nie był koniec
zgadywanek, ponieważ w dalszej części zajęć losowano karty z nazwami zwierząt, po czym jedno dziecko musiało pokazywać, a pozostali zgadywać, co to za
zwierzę. Oczywiście, nic nie można było mówić. Śmiechu przy tej konkurencji było
co niemiara.
Poza tym dzieci interpretowały wiersze Jana Brzechwy: „Przyjście wiosny” i „Wiosenne
porządki”. Była też okazja do wykazania się zdolnościami plastycznymi, gdyż uczniowie
dostali do kolorowania obrazki przedstawiające panią Wiosnę tonącą w kwiatach
i rozpływającego się w promieniach słonecznych bałwanka. Za zaangażowanie
wszyscy otrzymali w prezencie ołówki i kredki. Na zakończenie zajęć mali czytelnicy
wymieniali wypożyczone książki.
Z tematycznych lekcji połączonych z wypożyczaniem książek organizowanych w naszej
bibliotece chętnie korzystają uczniowie klas 0–III Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Zajęcia prowadzone są kilka razy w miesiącu, w zależności od zapotrzebowania.
Dlatego nauczycieli chętnych do uczestnictwa w takich lekcjach wraz ze swoimi
uczniami prosimy o kontakt z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nasielsku.
To doskonały sposób na przyzwyczajenie dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

(p)

Kydryńskiego. I jeżeli wielu nazywa go dżentelmenem estrady, to
z pewnością tytuł damy estrady
należy się Halinie Kunickiej.
Nasielski recital
Haliny Kunickiej składał się
z trzech części.
W pierwszej piosenkarka przypomniała swoje
najbardziej znane przeboje, takie jak: Orkiestry
dęte, Gwiazda
miłości, Kasieńka, Lato, lato,
Niech no tylko
zakwitną jabłonie, Od nocy do
nocy, To były
piękne dni, Z Cyganką ślubu nie
fot. M. Stamirowski bierzcie i jeszcze
wiele, wiele innych. A piosenki płynęły jedna za drugą, tak że zauroczeni słuchacze nie mieli zbyt wielu
okazji, aby podziękować piosenkarce za wykonanie poszczególnych
utworów.
W drugiej części artystka zaśpiewała piosenki, jak je określiła,

mniej znane, ale bliskie jej sercu.
Tyle że w Nasielsku i te piosenki
były na ogół znane.
Niespodzianką była część trzecia
recitalu. W tej części piosenkarka
zaprosiła widownię do wspólnego śpiewania, a repertuar dobrała wyjątkowo odpowiadający
nasielskiej publiczności. Były to
głównie piosenki harcerskie. A
na koniec była owacja na stojąco
i bisy.
Te n s e n t ym e n t a l ny w i e c zó r
w nasielskim kinie pokazał, jak
duże jest zapotrzebowanie w Nasielsku na dobrą kulturalną rozrywkę, a dyrekcji NOK należy się
podziękowanie za to, że odpowiada na potrzeby różnych grup
wiekowych w tej dziedzinie.
Mnie osobiście czegoś jednak
zabrakło. Jedną ze sztandarowych
piosenek Haliny Kunickiej jest ta,
w której śpiewa o mocy tkwiącej
w orkiestrach dętych. Jakże by
to było pięknie, gdyby na zakończenie koncertu ,,wparowała” na
salę nasza strażacka orkiestra dęta
i podziękowała za to, że artystka
tak pięknie śpiewa o tego typu
zjawisku kulturalnym.
xyz
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8 marca z goździkiem

UE - stawki mleczne
zwiększone
K

o m i s j a E ur o p e j s k a
zwiększyła stawki refundacji wywozowych do
większości przetworów
mlecznych - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
Wczoraj, 19 lutego 2009 r. na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds.
Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
przyjęto rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące zwiększenia stawek
refundacji:

1) ustalanych w ramach procedury
przetargowej dla:
- naturalnego masła w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego
kodem produktu ex 0405 10 19 9700
o 20% do maksymalnego poziomu
60,00 EUR/100 kg,
- bezwodnego tłuszczu mlecznego
w pojemnikach o masie netto co
najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 90 10 9000 o 26%
do maksymalnego poziomu 73,00
EUR/100 kg,
- odtłuszczonego mleka w proszku
w workach o masie netto co najmniej
25 kg i zawierającego wagowo nie

więcej niż 0,5% domieszek, objętego kodem produktu ex 0402 10
19 9000 o 10% do poziomu 21,98
EUR/100 kg,
2) z góry ustaloną stawką refundacji dla
wszystkich przetworów mlecznych
objętych systemem refundacji o kodach od 0401 30 31 9100 do 0405
90 90 9000,w tym dla proszków
mlecznych średnio o ok. 11 % oraz dla
masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego o ok. 22 % - stawki refundacji do
serów pozostały na poziomie ustalonym w dniu 22 stycznia 2009 r.;
3) dla produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu odpowiednio do
podwyżek refundacji dla proszków
mlecznych i masła.

Sprzedawcy kwiatów mają wszystko. Ich oferta handlowa na Rynku
Hurtowym w Broniszach jest jak
zwykle kolorowa. Niestety, nie jest
już tak pachnąca, jak dawniej, bo
już nie ma starych odmian, za którymi teraz tylko łza się w oku kręci.
Hodowcy kwiatów stawiają teraz na
różnorodność i wielkość, zapach
zszedł na drugi plan. Nie zmienia
to jednak faktu, że klientów czeka
kolorowy zawrót głowy!
Właściciele kwiaciarni nie czekają na
ostatnią chwilę. Już od tygodnia robią zakupy na Święto Kobiet. Prawdziwy szturm na kwiaty rozpoczął
się już pod koniec lutego.
Na Rynku Hurtowym w Broniszach
widać prawdziwą wiosnę. Kalendarzowej zimy tu nigdy nie ma.

Jest bez, są tulipany, frezje, irysy,
amarylisy, alstromerie. Nie mija
moda na kwiaty doniczkowe i to na
nie jest największy popyt. Oczywiście nadal niezmienny i duży popyt
jest na róże.

Jak podkreślają handlowcy, w tym
roku nastąpił powrót do „socjalistycznej tradycji”. Otóż, największe
wzięcie mają goździki. Niestety, nasi
producenci powinni się wstydzić, bo
większość tych kwiatów w obrocie
handlowym pochodzi z importu.
Za sztuke płaci się nieco powyżej
złotego.
Z kwiatów doniczkowych najtaniej
sprzedawane są pierwiosnki i krokusy - już od 2 złotych, najdroższe
są cyklameny i róże - do 10,00
złotych za jedną doniczkę.

Nowe stawki refundacji wywozowych
obowiązują już od 20 lutego 2009 r.
Resort informuje, że szczegółowe
dane tabelaryczne zostaną udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa po opublikowaniu
rozporządzeń Komisji Europejskiej
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
dar

Ubezpieczenie jednak
obowiązkowe

O

soby pobierające
zasiłek macierzyński
(lub zasiłek w wysokości
zasiłku macierzyńskiego),
wykonujące równocześnie
m.in.: pracę na umowę
zlecenie, pracę na podstawie umowy agencyjnej, pracę nakładczą oraz
prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą,
będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu
emerytalnemu i rentowemu. Przyjęto ponadto, że
mogą, na swój wniosek,
zostać objęte tymi ubezpieczeniami także z innych tytułów.
Nowe rozwiązania przewidziano
w projekcie zmienionych ustaw:
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe.
Nowe przepisy opracowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jak informuje resort, dotychczas
osoby pobierające zasiłek macierzyński (lub zasiłek w wysokości
zasiłku macierzyńskiego) podlegają
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, pod warunkiem, że nie wykonują w tym czasie innego zajęcia,
stanowiącego tytuł do ubezpieczeń
społecznych.
Projekt nowelizacji wskazuje ponadto, który przedsiębiorca zwolniony
będzie z obowiązku składania deklaracji i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
Zwolnienie może dotyczyć tylko
tych przedsiębiorców, którzy nie są
zobowiązani do rozliczania, opłacania składek za inne osoby ubezpieczane, np. za zleceniobiorców.

Zaproponowane przepisy zakładają
także objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym osób wykonujących zlecenia lub pracę agencyjną poza siedzibą zleceniodawcy.
Do tej pory osoby takie podlegały
ubezpieczeniu wypadkowemu tylko
w sytuacji, jeżeli wykonywały umowę
w siedzibie lub miejscu prowadzenia
działalności zleceniodawcy.
Projekt zakłada również uchylenie
przepisu ograniczającego możliwość złożenia skutecznego wniosku o dobrowolne kontynuowanie
ubezpieczeń emerytalnych i rentowych do 30 dni od daty ustania obowiązkowych ubezpieczeń.
W aktualnej sytuacji ekonomicznej
utrzymywanie tak krótkiego terminu
na złożenie wniosku o dobrowolne
przystąpienie do ubezpieczeń nie
jest uzasadnienie.
Ministerstwo pracy proponuje też,
aby osoby duchowne opłacające
składkę wyłącznie za siebie, były
zwolnione ze składania deklaracji
rozliczeniowej za kolejny miesiąc,
jeżeli w stosunku do miesiąca poprzedniego nie nastąpiła żadna zmiana. Biorąc pod uwagę, że podstawą
wymiaru składek na ubezpieczenie
duchownych jest kwota minimalnego wynagrodzenia ustalana raz
do roku, comiesięczne składanie
deklaracji nie ma uzasadnienia.
Rządowe zmiany w ustawie Prawo
bankowe zobowiązują banki do
przekazywania organom emerytalno-rentowym informacji o danych umożliwiających identyfikację
współwłaścicieli rachunku wspólnego, na który zostały przekazane
świadczenia za miesiące następujące
po śmierci świadczeniobiorcy.
dar
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Za tulipany cięte (opakowanie
z 25 kwiatami) odbiorca musi
zapłacić od 20 do 35 złotych.
Producenci kwiatów nie narzekają na pogodę. Ostatnie, dość
wysokie temperatury korzystnie
wpływają na zmniejszenie kosztów uprawy w szklarniach. Ceny
większości kwiatów są niższe niż
rok temu.
Ceny hurtowe kwiatów doniczkowych:
cyklamen 8,50 - 10,00 zł;
hiacynt 1,50 – 3,50 zł;
krokus 2,00 – 2,80 zł;
róże doniczkowe – 10 zł;
anturium 20 zł.
Ceny hurtowe kwiatów ciętych:
goździk 1,00 – 1,40 zł;
bez 1,50 – 7,00 zł;
frezja - 1,20 – 2,00 zł;
irys - 1,00 – 1,20 zł;
róża - 0,60 –8,50 zł;
tulipan - 0,60 – 1,40 zł;
alstromeria 1,00 – 2,00 zł;
amarylis 10 zł;
Powtarza się sytuacja sprzed
Walentynek, bo jak mówią kwiaciarze, ze względu na wyjątkowo
dużą podaż kwiatów, nie należy oczekiwać, żeby ich ceny
wzrosły tuż przed Dniem Kobiet.
Przeciwnie, ceny mogą spaść, i to
znacznie.
dar

Pierwsze koty za płoty

Oznaki ocieplenia w handlu między Rosją i Polską
Po długich negocjacjach został
wreszcie podpisany „Protokół z rozmów pomiędzy Głównym Inspektoratem Weterynarii Rzeczypospolitej
Polskiej, a Federalną Służbą Nadzoru
We ter ynar yj ne go i F i to s a n i t a r n e g o F e d e r a c j i Ro s yj s k i e j ”, z aw i e raj ą c y m . i n .
następujące ustalenia:
1. Strona rosyjska powiadomiła
o przekazaniu stronie polskiej projektów świadectw weterynaryjnych
na eksportowane z Polski do Federacji Rosyjskiej pasze i dodatki, bydło
hodowlane i użytkowe, bydło rzeźne, koninę, surowiec pochodzenia
zwierzęcego (m.in.: skóry, rogi i kopyta, jelita, pióra i puch kurzy, kaczy,
gęsi i innego ptactwa) wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt
nieprzeznaczonych do konsumpcji
przez ludzi.
2. Osiągnięto porozumienie o przeprowadzeniu regionalizacji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej
ewentualnego wystąpienia w naszym kraju BSE. Dotyczy to dostaw
bydła hodowlanego i rzeźnego do
Federacji Rosyjskiej.
3. Strona rosyjska poinformowała stronę polską o konieczności
spełnienia wymogów bezpieczeństwa, zawartych w Regulaminie
Technicznym dotyczącym mleka
i produktów mlecznych przez polskich dostawców produktów mlecznych do Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie strona rosyjska poinformowała, że w marcu 2009 r. w Pradze
(Republika Czeska) planowane jest
zorganizowanie posiedzenia Okrą-

fot. D. Panasiuk

głego Stołu, poświęconego kwestiom przestrzegania nowego Regulaminu. Strona polska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem polskich
podmiotów gospodarczych w tym
przedsięwzięciu.
4. Wstępnie uzgodniono warunki
dostaw jaj wylęgowych i piskląt
jednodniowych do Federacji Rosyjskiej. Strony uzgodniły, że polska
służba weterynaryjna przedstawi
listy polskich zakładów wylęgowych
i importerów rosyjskich, zainteresowanych dostawami tej produkcji
do rozpatrzenia przez Rossielchoznadzor.
5. Strony uzgodniły, że umieszczenie
na liście zakładów paszowych,atestowanych pod kątem dostaw do
Federacji Rosyjskiej, będzie się odbywać po przeprowadzeniu kontroli
przez polską służbę weterynaryjną,
pod warunkiem przedłożenia przez

nią gwarancji dotyczących spełnienia przez te zakłady wymagań
rosyjskich. Przedmiotowe zakłady
zostaną poddane wybiórczej kontroli
przez rosyjskich inspektorów weterynaryjnych. Na podstawie wyników
kontroli będą podejmowane decyzje
o wniesieniu niezbędnej korekty do
tej listy.
Rozmowy dotyczące m.in. wznowienia eksportu polskiego mięsa do
Rosji odbyły się pod koniec lutego.
Polskiej delegacji przewodniczył
sekretarz stanu w ministerstwie
rolnictwa, Kazimierza Plocke oraz
Janusza Związka – główny lekarz
weterynarii. Stronę rosyjską reprezentowali przedstawiciele Federalnej
Służby Nadzoru Weterynaryjnego
i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej
pod przewodnictwem Siergieja Dankwerta, szefa Rossielchoznadzoru.
dar
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W bieżącym roku nasielska świątynia obchodzi stulecie konsekracji, której 22 maja 1909 roku dokonał biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski. Z okazji wiekowej rocznicy, chcielibyśmy w kilku odcinkach przybliżyć historię budowy obecnego kościoła oraz jego ponad
stuletnie dzieje. Poznamy je opierając się na pracy magisterskiej Małgorzaty Pakuły „Kościół parafialny p. w. św. Wojciecha w Nasielsku.
Monografia zabytku sztuki”, którą napisała na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca napisana została
pod kierunkiem dr Kazimierza Głowackiego na wydziale pedagogicznym i artystycznym w 2007 roku. Jest to bogato udokumentowana
pod względem źródłowym i ikonograficznym praca. Niewątpliwie wzbogaci ona wiedzę o naszym kościele, którego piękno architektury,
bogaty wystrój wewnętrzny i wyposażenie, jest wielką chlubą dla mieszkańców miasta i całej gminy Nasielsk. Na potrzeby artykułu
wykorzystano wybrane fragmenty pracy, zaś bibliografia zostanie podana w ostatnim odcinku.
Red.

W stulecie konsekracji nasielskiego kościoła – część I
W roku 1819 nastąpiła kasata
konwentu Kanoników Regularnych Laterańskich kongregacji
czerwińskiej i w związku z tym,
parafia nasielska wraz z kościołem została włączona w struktury
administracyjne diecezji płockiej.
Czterdzieści lat później kościół
nasielski znajdował się w stanie
ruiny i groził zawaleniem, dlatego
podjęto decyzję o jego zamknięciu w 1860 roku i rozpoczęto
jego gruntowną restaurację. Proboszczem nasielskiej parafii był
wówczas ks. Józef Dynakowski.
Rok później, dnia 13 października
kościół został ponownie konsekrowany. Po konsekracji kościół
był nadal restaurowany, jednak
mimo starań proboszcza, jego
stan był nadal zł y. Zniszczony
budynek sakralny był za mały, jak
na potrzeby siedmiotysięcznej
liczby parafian.
Decyzję o obudowie nowego
kościo ła p odjęto już w roku
1890, lecz wielkie pożary, które
nawiedziły Nasielsk w latach 1891
i 1894, musiały mieć wpływ na
opóźnienie działań związanych
z budową. Próbowano ratować
jeszcze starą świątynię poprzez
kolejną gruntowną restaurację.
Zadanie to zlecono architektowi
Józefowi Piusowi Dziekońskiemu.
W roku 1895 Dziekoński przygotował plan powiększenia i regotyzacji kościoła przez dodanie
kaplic poprzecznych. Nie doszło
jednak nigdy do realizacji tych
zamierzeń.
W 1896 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Kościoła
do którego należeli: prezes Kurtz,
sędzia Grzebski i Feliks Rostkowski. Komitet ten współpracował
z ówczesnym proboszczem – ks.
Piotrem Krasińskim oraz architektem Dziekońskim. Kronika
parafialna podaje, że: „Komitet
Budowy Kościoła (...) w większości swej wypowiadał się za
tym, aby pod nowy kościół kupić
dwa morgi ziemi, leżącej naprzeciwko ulicy św. Wojciecha, i tam
budować nowy kościół. Ale ks.

Krasiński nie chciał się zgodzić nych w parafii, jak i z prywatnych
na ten projekt, b o i plebania pieniędzy proboszcza. Wikariusz
i wikariat i wszystkie budynki ks. Franciszek Jagodziński odpoparafialne musiałyby się przez to wiedzialny był za gromadzenie
samo znaleźć daleko od kościoła. materiałów budowlanych oraz
Na ostatnim zebraniu komitetu, zbieranie datków od parafian na
kiedy miała już zapaść ostatecz- budowę kościoła. Sprawy finanna decyzja ks. Krasiński zwrócił sowe rozwiązano w ten sposób,
się do architekta Dziekońskiego że: „ Nie płacono z „morga” ale
z pytaniem, czy podejmie się na starym
miejscu wybudować
taki kościół, aby nie
było w nim wilgoci? Na t wierdzącą
o dp ow i e d ź i n ż yniera, że podejmie
się tego zadania i że
osią g nie to przez
rozszerzenie terenu i podwyższenie
go co najmniej o 3
metr y – wsz ysc y
członkowie komitetu op owiedzieli
się za budowaniem
kościoła na dawnym Kościół w Nasielsku rozebrany w 1898 roku.
miejscu.”

Fasada kościoła według niezrealizowanego projektu.

Dwa lata później gotowy był plan
zupełnie nowej świątyni. W 1898
roku został on zat wierdzony
i rozpoczęto pierwsze prace przy
jej budowie. Prace rozpoczęto od
rozbiórki starego kościoła. Nabożeństwa w tym czasie odbywały
się w stodole parafialnej, znajdującej się obok cmentarza. W okolicach Nowej Wsi wybudowano
cegielnię, gdzie wypalana była
cegła do budowy nowego kościoła. Pieniądze na budowę kościoła pochodziły z ofiar zbiera-

Na miejscu starego, rozebranego
kościoła przystąpiono do zakładania fundamentów. Na dawnym
poziomie rozpoczęto kopanie olbrzymich dołów do 3 lub więcej
metrów głębokich i sięgających
aż do stałego gruntu. W doły te
wsypano całe fury kamieni i zalewano je dopiero cementem. Gdy
fundament wyrósł
już ponad poziom
dawnego kościoła,
wtedy równocześnie z dalszym fundamentem sypano
ziemię i piasek, aby
podnieść poziom,
a równocześnie rozszerzyć teren placu
kościelnego. Fundament zakończono
i u góry obłożono
go dwoma rzędami
czarnego kamienia.
Wsz ystk ie te prace kamieniarskie
p r z e p r o wa d z o n o
na miejscu (...) te-

Elewacja boczna kościoła wg. niezrealizowanego projektu.

z „dymu”, lecz 50 – cio krotnie
więcej niż wynosił podatek tzw.
„podymne”. Jeśli więc ktoś płacił
1 rubla podatku „podymnego”
– na kościół musiał zapłacić 50
rubli.”
W latach 1898 – 1904 wzniesiono nowy kościół według projektu
architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Kronika parafialna
zawiera obszerne sprawozdanie
z przebiegu samej budowy: „Poprzedni stary kościół rozebrano.

raz rozpoczęło się budowanie
murów. Ale na to potrzeba było
ogromnej ilości cegł y. W tym
celu wybudowano pod Nową
Wsią, przy drodze odbiegającej
od szosy modlińskiej do Nowej
Wsi, specjalną cegielnię, w której wypalano cegłę na kościół.
Ponieważ była to cegła w bardzo
dobrym gatunku więc używano
jej do zewnętrznej części murów.
Do środka zaś używano gorszej
cegł y sprowadzanej z Ciechanowa (. . .) G dy mur y zost a ł y

Konsekracja kościoła

– ( łac. consecratio ecclesiae, od consecrare – poświęcić, consecratio – poświęcenie, przekazanie na własność Bogu).
Uroczyste poświęcenie zastrzeżone dla
biskupa nowo powstałej świątyni.
Ceremonia ta dokonywana jest według
obrzędu, którego główne elementy powstały w liturgii gallikańskiej i rzymskiej
między IV a IX wiekiem. Ceremonia składa się z trzech części. Poprzez pokropienie
ścian budynku wodą święconą biskup
obejmuje go w posiadanie, by następnie
odbyć procesję do wnętrza świątyni. Po
śpiewie hymnu Veni Creator wypisuje
pastorałem na popiele alfabet grecki
i łaciński.
W kolejnej części za pomocą wody gregoriańskiej uświęca wnętrze kościoła,
po czym zostaje odmówiona prefacja,
w której biskup błaga o wspomożenie
Ducha Świętego.
Dopiero w ostatniej części dokonuje się
właściwa konsekracja murów poprzez
namaszczenie olejem tzw. zacheuszków
symbolizujących dwunastu apostołów.
Po namaszczeniu ołtarza spala się na
nim kadzidło w czterech rogach i pośrodku.

Źródło: Internet
wykończone, dano drewniane
belkowanie i wiązania dachowe.
(...) Dach nakryty został czerwoną
dachówką. Tylko sam hełm wieży
przykryto miedzianą blachą. W
ten sposób po sześciu latach od
chwili rozpoczęcia budowy stanął
wspaniał y trzynawowy, w gotyckim stylu zbudowany kościół,
mogący w sobie pomieścić siedem tysięcy wiernych. Na wieżę
nowo wybudowanego kościoła
wciągnięto z dawnego kościoła
dzwony.”
Na miejscu starego kościoła podniesiono fundamenty i rozszerzono plac kościelny. Następnie
wzniesiono mury i szczyty. We
wszystkich etapach prac budowlanych brali udział również parafianie. Prace przy budowie trwały
nieprzerwanie aż do roku 1904.
Trzy lata później, 22 maja, nastąpiła konsekracja kościoła przez
biskupa płockiego Antoniego
Juliana Nowowiejskiego.
dokończenie na stronie 12
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W stulecie konsekracji nasielskiego kościoła – część I
dokończenie ze strony 11

Trójnawowy, bazylikowy kościół
św. Wojciecha w Nasielsku, wybudowany został w stylu gotyku
wiślano – bałtyckiego. Wysokość
kościoła wewnątrz wynosiła 19,5
m, natomiast wysokość wieży
wbudowanej od zachodu – ok.60
m. Zewnętrzna elewacja pozostawiona była w niet ynkowanej cegle w tzw. stylu Rohbau,
zaczerpniętego z architektury
niemieckiej drugiej ćwierci XIX
stulecia. Dach był pokryty dachówką.
Wyposażenie nowego kościoła
było zadaniem dla kolejnego proboszcza nasielskiego – ks. prałata
Ignacego Lasockiego. Ze względu na fakt, iż stale przebywał on

w Płocku, kupno ołtarza, ambony
i organ przypadło ks. Podkrakowskiemu, administrującemu parafią od śmierci ks. Krasińskiego.
W roku 1910 zostały wykonane na
zamówienie dla nasielskiego kościoła 18 – głosowe organy oraz
prospekt organowy neogotycki
w firmie braci Rieger z Krnova.
W tym samym roku świątynia
wzbogaciła się o konfesjonał y
i ławki. Wikariusz nasielski ks.
Piotr Chodkowski złożył zamówienie, w warszawskim Zakładzie
Artystycznych Robót Kościelnych Stanisława Stadnickiego,
na neogotycki ołtarz z drzewa
dębowego za cenę 3500 rubli.
Jak wspomina kronika parafialna:
„Ołtarz na oznaczony termin firma wykonała i wysłała koleją do

Nasielska. Gospodarze z Morgów,
jako najbliżej mający do stacji kolejowej, dobrowolnie przywieźli
go ze stacji do kościoła.” W tej
samej firmie zamówiono również nową neogotycką ambonę,
której projekt wykonał rysownik
Golejawski(?). Stacje Męki Pańskiej
dla nasielskiej świątyni został y
wykonane w 1914 roku przez
Zbigniewa Mastelskiego.
W sierpniu 1914 roku wybuchła
I wojna światowa. Działania militarne ścierających się wojsk niemieckich i rosyjskich nie oszczędziły miasta ani kościoła, który
stał się celem rosyjskiej artylerii.
„Artyleria rosyjska wzięła sobie
za obiekt obstrzału wieżę kościoła
nasielskiego, jako najważniejszy

punkt obserwacyjny w okolicy.
Jedna kula armatnia uderz yła
w mur przy bocznych drzwiach
wejściowych, druga – w środek
południowej ściany bocznej kościoła wyrywając mu kawałek
muru i druzgocąc u podstaw
prawie całkowicie jeden z filarów
oddzielających nawę główną od
bocznej. Trzecia uderzyła w dach
nawy głównej, zarywając dach
i sklepienie od chóru aż prawie
po kaplice boczne kościoła. Największą jednak szkodę wyrządziła
kula, która uderzyła w południową ścianę prezbiterium, wyrywając kawał muru i druzgocąc
ołtarz wielki.” Niemcy zrabowali
miedzianą blachę z dachu wieży
i wszystkie dzwony. Uratowano przed kradzieżą zabytkową

monstrancję, kielich i piszczałki
organowe (został y one ukryte
przez kościelnego Sitka i cieślę
Szillera). Nowy kościół nasielski
znalazł się w ruinie.
Po zakończeniu wojny proboszcz
Piotr Dmochowski z pomocą parafian zdołał naprawić najbardziej
widoczne zniszczenia i urządzić
tymczasowy ołtarz, gdyż stary
został rozbity. W czasie dwudziestolecia międzywojennego
kiedy na świecie nastał spokój,
nie działo się w parafii nic nadzwyczajnego. Nie budowano, nie
było też większych remontów.
W 1922 roku w parafii nasielskiej
odbyły się Misje, poprowadzone
przez jezuitów z Poznania.
Małgorzata Pakuła

Ku niepodległości – część IV (ostatnia)
W 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona. Poszczególne ugrupowania polityczne zaczęły
się przygotowywać do przejęcia
władzy. Na terenie powiatu tworzono Straż Narodową, rekrutującą
się z członków ochotniczych straży
ogniowych, która miała zabezpieczać mienie społeczne i dostarczać rekruta dla odradzającego się
Wojska Polskiego. Nasielski Obwód
POW brał udział w ogólnopolskiej
akcji rozbrajania Niemców w listopadzie 1918 roku. Zadanie miejscowych peowiaków w tym zakresie
było skomplikowane i ryzykowne.
Polegało ono na udaremnieniu
próby przedostania się załogi fortecznej twierdzy Modlin do Prus
Wschodnich. Niemcy w pełnym
rynsztunku bojowym usiłowali
pociągiem z Modlina przedostać
się przez Nasielsk do granicy pruskiej. Miejscowy komendant POW
– Sikorski, późniejszy kapitan WP,
przyjął walkę po uprzednim uszkodzeniu torowiska. Załoga pociągu
zmuszona została do cofnięcia się

do Modlina. Ci sami żołnierze kilka
dni później zostali odtransportowani
z twierdzy, ale już jako partia jeńców
wojennych. Podobny los spotkał
wycofującą się niemiecką załogę
Serocka, która została rozbrojona
w Nasielsku.
Po odzyskaniu niepodległości cześć
peowiaków zasiliła szeregi 32 pułku
piechoty formowanego w Ciechanowie przez płk Stefana Dąb – Biernackiego. Dwa bataliony tego pułku
w grudniu 1918 roku brały udział
w obronie Lwowa.
W konfrontacji z nową rzeczywistością uosabianą przez odradzające
się Wojsko Polskie, nie należały
do rzadkości przypadki wrogiego
nastawienia do żołnierzy części ludności żydowskiej. 13 grudnia 1918
roku w Nasielsku, Żyd chciał wyrwać karabin żołnierzowi. Incydent
ten zakończył się śmiertelnym zranieniem napastnika. Śledztwo w tej
sprawie prowadził komendant załogi
w Nasielsku podchorąży Gadomski,
który w meldunku do przełożonych

Historia w kadrze
Pozostałości dawnych Mokrzyc Dobrych, które zostały całkowicie zniszczone podczas
rosyjskiej ofensywy marcowej (1915 r.).

raportował, że „szerzy się w okręgu
agitacja bolszewicka”. Agitatorami
byli przeważnie Żydzi – uchodźcy
z Rosji, bądź też specjalnie wyszkoleni agenci rządu sowieckiego.
W Nasielsku dochodziło również do
agitacji prowadzonej przez dezerterów z 32 pułku piechoty w Ciechanowie, podburzających żołnierzy
przeciwko oficerom. Według raportów polityczno – informacyjnych Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego, w powiecie pułtuskim
tworzyły się oddziały Czerwonej
Gwardii dysponujące poważnymi
środkami materialnymi, zbierające
informacje o ilości broni i dyslokacji wojsk. W grudniu 1918 roku płk
Szydłowski donosił do Sztabu Generalnego o istnieniu w Pułtusku Rady
Delegatów Robotniczych.

W Zarządzie Gminy, która w okresie
rządów rosyjskich miała charakter
jedynie stowarzyszenia wyznaniowego, a w czasie okupacji niemieckiej nabrała cech samorządu choć
w bardzo ograniczonym zakresie,
rywalizowali o wpływy asymilatorzy, ortodoksi, folkiści i syjoniści.
Asymilatorzy, których przywódcą
był Abraham Krispal, opowiadali
się za wyrównaniem różnic narodowościowych, traktując odmienność kulturową i związane
z nią obyczaje jako przejaw zacofania i skutek odrębności stanowej.
Kompetencje Gminy ograniczali
oni do zadań religijnych i filantropijno – oświatowych. Okres wojny
sprzyjał polaryzacji poglądów, stąd
też asymilatorzy szybko tracili swoje
dotychczasowe wpływy.

Z chwilą utworzenia Rządu Lubelskiego w Lublinie, na znak
poparcia w powiecie zebrano
i przekazano do Lublina kwotę
4000 marek. Powołano także
Powiatową Radę Ludową, która
przejęła władzę w Pułtusku. Na
jej czele stanął wzmiankowany
inż. Feliks Grzebski, którego ustanowiono Komisarzem Ludowym
Powiatu Pułtuskiego.

Silne wpł ywy mieli natomiast
ortodoksi posiadający poparcie
rabina i konserwat ywno – religijnych członków diaspory żydowskiej. W 1916 roku przy pomocy ortodoksów niemieckich,
założone zostało w Warszawie
stronnictwo polityczne Agudat
Izrael potocznie zwane Agudą,
popierane przez część niemieckiego aparatu okupacyjnego.
Bardzo szybko, Aguda stała się
dominującą organizacją żydowską w Nasielsku, która w 1920
roku, w 1924 roku i w 1931 roku
zwyciężała w wyborach municypalnych, zajmując połowę miejsc
w radzie miejskiej. Prz y wódcą nasielskich ortodoksów był
miejscowy nadrabin Mordechaj
Moszyn. Oddział partii ortodoksów w Nasielsku licz ył około
250 członków, rekrutujących
się z prawie wszystkich warstw
społecznych diaspory żydowskiej, a więc kupców, handlarzy,
właścicieli domów, rzemieślników, a nawet i robotników. Byli to
jednak przede wszystkim przedstawiciele starszego pokolenia.
Wyróżniającymi się działaczami
ortodoksów w Nasiel sku byli:
Dawid Bergazyn, Chaim Brynberg
i Abram Kuczyński.

Aktywny udział w życiu polityczno – społecznym Nasielska lat I
wojny światowej brała ludność
ż ydowska. D ysponowała ona
własną Gminą Wyznaniową, której zarząd wybrany został w 1912
roku. Utrzymywała ona rabinat
nasielski, bożnicę, dom modlitwy, kąpiele rytualne, cmentarz,
troszczyła się o zaopatrzenie ludności żydowskiej w mięso z uboju
rytualnego, wychowanie religijne
młodzieży. Prowadziła także instytucje dobroczynne niosące
pomoc przede wszystkim ubogim Żydom.
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Ortodoksi kładli duży nacisk na
rozbudowę sieci szkół religijnych.

W Nasielsku oprócz szkoły Betha
Jacoba, partia ta otworzyła też
bibliotekę oraz kółko teatralne
zrzeszające 35 osób.
Ostrą walkę z wyżej wymienionymi nurtami żydowskiego życia
politycznego prowadzili syjoniści.
W ramach ugrupowań tzw. Ogólnych Syjonistów istniały dwie frakcje: umiarkowanych „EL Liwnot”
i opozycjonistów „Al hamiszmar”.
Na czele opozycyjnego skrzydła
Ogólnych Syjonistów stał w Nasielsku Lejb Owsianko, jego zastępcą
był Zylberstein Lejb Kamiński. Syjoniści walcząc o laicyzację Gminy
wyznaczali jej istotną rolę zarówno,
w obszarze zadań krajowych, jak
i zadań na przyszłość związanych
z tworzącym się państwem żydowskim w Palestynie. Chcieli oni
przekształcić Gminę w instytucję autonomii narodowościowej,
w jednostkę żydowskiego samorządu terytorialnego, koncentrując
działalność na oświacie, służbie
zdrowia, pomocy społecznej czy
spółdzielczości.
Odrodzeniu się polskiej państwowości w listopadzie 1918 roku towarzyszyły obawy mazowieckich
Żydów, ale też i nadzieja na lepsze
życie. O możliwości włączenia się
diaspory żydowskiej w nurt odrodzonego życia zadecydować
miał jej liczny udział w różnych
obszarach życia politycznego,
społeczno – kulturalnego i gospodarczego Drugiej Rzeczypo
spolitej.
Koniec wojny przyniósł spełnienie marzeń czterech pokoleń
Polaków o niepodległej Ojczyźnie, choć o jej granicach miały
zadecydować wydarzenia lat 1919
– 1921. Doświad czon o wówczas,
że ciężko wywalczonej wolności
trzeba było bronić – t ym razem przed nawałą bolszewicką.
W sierpniu 1920 roku rozegrały
się na północnym Mazowszu
wydarzenia, które zadecydowały
w dużej mierze o dalszych losach
wojny. W strefie tych działań znalazł się również Nasielsk.
Stanisław Tyc
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ŻYCIE OD KUCHNI

Pieniądze szczęścia nie dają
– Ja się zabiję – powiedziała Zosia,
opadając ciężko na krzesło.
– Znowu? – zainteresował się mój
zięć, nalewając do talerzy rosół, który
właśnie ugotowałam. – Ogłaszasz to
średnio raz na kwartał.
Wychyliłam się do przedpokoju wołać
wnuki do stołu, ale nie wychodziłam
z kuchni, żeby nie uronić ani słowa.
– Co się stało? – spytałam, upewniwszy się, że Kasia i Franek poszli
myć ręce.
– Mogę stracić pracę – oświadczyła
Zosia.

– Do tej pory nie. Ale teraz wszystko
się może liczyć – zakończyła złowieszczo Zosia.
W krótkim czasie moja córka doprowadziła się do stanu nieużywalności,
a my razem z nią. Żadnej sprawy nie
można było z nią ustalić, a każdą
rozmowę sprowadzała do jednego
tematu.
– Co robimy na Wielkanoc? – pytał
niewinnie Piotrek. Ale w odpowiedzi
słyszał, że nie wiadomo, bo Zosia
może stracić pracę.

– Każdy może – stwierdził rozsądnie
jej mąż.

– Może pojedziemy do Warszawy? –
nie ustawał zięć. Nie podejrzewałam
go o taką cierpliwość.

– Ale ja bardziej – chlipnęła Zosia.

– E, lepiej nie…

Resztę rozmowy odbyliśmy, gdy
dzieci poszły do swoich książek i zeszytów.

– To może skoczymy gdzieś na weekend majowy? Mam ochotę wyrwać
się na parę dni.

– Mają zwolnić 10 osób – opowiadała córka, gdy piliśmy na poprawę
humoru kawę ze śmietanką.

– Można by… – odpowiadała Zosia,
a po chwili znów wracała do swojego.
– A co z pieniędzmi? Przecież zgodnie z moimi przewidywaniami będę
wtedy bez pracy. I nie mogę niczego
zaplanować, poza obiadem na weekend: będzie zupa grochowa.

– Według jakiego klucza? – spytał
Piotrek, a ja zrozumiałam, że ma już
za sobą podobną rozmowę w swojej
pracy, i dopiero wtedy się przestraszyłam.
– Niektórzy mówią, że zwolnią tych,
którzy pracują najkrócej, a inni – że
tych, co najdłużej, bo mają najwyższe pensje.
– To ciebie nie – pocieszyłam się.
– Nie zarabiam największych pieniędzy, nie pracuję ani długo, ani krótko
– wyliczała Zosia – ale znam tylko
angielski.
– I…? – nie zrozumiałam.
– Krysia, ta druga dziewczyna, zna
jeszcze francuski!
– Przecież do tej pory francuski nie
był ci w pracy potrzebny – zauważył
Piotrek.

– Jak dorosnę, też wyjadę do narzeczonego do Paryża – oświadczyła
Kasia, zjawiając się wśród nas z dużym
wyczuciem sytuacji, a rodzice popatrzyli na nią zaskoczeni.
– No a mnie szef powiedział, że bez
względu na wszystkie pieniądze świata
nie pozbyłby się takiego pracownika – pochwaliła się Zosia, skromnie
spuszczając oczy.

– Jak rozumiem, chcesz już kolację?
– poznała się na nim Zosia.
– No, zjadłbym coś.
– Coś solidnego? – upewniłam się. Poszłam do kuchni i doprawiłam sałatkę
z ziemniaków puszką tuńczyka.
– A na wakacje możemy pojechać
gdzieś pod namiot… – doszły mnie
słowa Piotrka. – Jak dawniej… W końcu pieniądze szczęścia nie dają…
Nie zdzierżyłam i zawołałam z kuchni:
– Pieniądze – nie. Dopiero zakupy, jak
powiedziała Marylin Monroe!
Babcia Jadzia

Sałatka z tuńczykiem

Po kilku dniach niepewności doszło
do przewidywanych zwolnień. Pracę
straciły 3 osoby, a nie 10, jak głosiła
plotka. W tym, z działu Zosi, Krysia,
która znała język francuski. A moja
córka zachowała posadę.

4 duże ziemniaki, puszka tuńczyka
w sosie własnym, puszka czerwonej
fasoli, 2 jajka na twardo, natka pietruszki, oliwa, sok z cytryny, 2 ząbki
czosnku, sól, pieprz

– Może uczyć francuskiego – zauważył Piotrek.
– Nie musi – odpowiedziała Zosia. –
Okazuje się, że i tak planowała wyjazd
do Paryża, do narzeczonego.
– Fiu, fiu!

Baran 21.03.– 20.04.

W życiu zawodowym będziesz zaskakiwać odważnym zachowaniem.
Będziesz niepokorny, nie podporządkujesz się żadnym regułom
i zaskoczysz wszystkich nowymi pomysłami. Nie żałuj czasu na sport
lub odpoczynek.

Byk 21.04.– 21.05.
W najbliższych dniach poczujesz przypływ ambicji i zabierzesz się
do pracy. Jeśli uda Ci się zrealizować chociaż połowę zamierzeń
zaimponujesz wszystkim. Aura sprzyja sukcesom także w życiu
osobistym.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Nie zmuszaj się do codziennych zajęć i bardziej uważaj na szczegóły.
Możesz zapomnieć kluczy lub prawa jazdy. Życzliwa osoba przypomni
Ci o wszystkich niedociągnięciach. Bądź więc ostrożny, a najbliższe dni
będą mimo wszystko udane. W miłości skup uwagę na potrzebach
partnera.

– Moja solidna żonka… – wzruszył
się zięć.

– Grochowa? – skrzywił się zięć.

– Zarabiała aż takie pieniądze? –
zmartwiłam się nieznaną mi bliżej
Krysią. – I co ona teraz zrobi?

HOROSKOP

Ziemniaki ugotować w mundurkach, przestudzić, obrać, pokroić
w plastry. Dodać rozdrobnionego
tuńczyka, fasolę, plasterki jajek na
twardo i posiekaną natkę pietruszki.
Z oliwy, soku z cytryny, soli, pieprzu
oraz zduszonego czosnku przygotować sos winegret. Polać nim sałatkę. Przed podaniem ochłodzić.

Rak 23.06.– 22.07.
Będziesz bardzo dociekliwy. Zajmiesz się swoimi finansami i budżetem
domowym. Przypomnisz sobie o dłużnikach, skontrolujesz rodzinne
wydatki, a nawet staniesz się skąpy. Nie wypominaj jednak bliskim
tego, bez czego sam nie możesz się obejść.

Lew 23.07.– 22.08.
Energicznie zabierzesz się za porządki, i to zarówno w życiu zawodowym,
jak i osobistym. Zainteresujesz się modą, a talenty artystyczne odezwą się
ze zdwojoną siłą. Będziesz oglądać wystawy sklepowe, wiosenne kreacje
i wszystko przymierzać.

Panna 23.08.– 22.09.
Osiągniesz sukces w trudnej sprawie, jeśli tylko uwierzysz w swoje
siły i zaryzykujesz. W uczuciach będziesz w romantycznym nastroju.
Samotne Panny mogą liczyć na uczucie osoby, na którą dotychczas nie
zwracaliście uwagi. Zaufajcie intuicji, a nie plotkom.

Waga 23.09.– 22.10.
W najbliższych dniach będziesz w swoim żywiole. Twórcze pomysły
sypać się będą jak z rękawa. Będziesz mieć szczęście w grach
i w miłości. Będziesz marzyć o przygodach, podróżach i nawiążesz
mnóstwo ciekawych nowych znajomości. Wykorzystaj ten czas.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Nadchodzący czas sprzyja sukcesom i omawianiu ważnych spraw.
Będziesz tropić cudze tajemnice i rozszyfrowywać zagadki. Pewna
sprawa wyjaśni się i poczujesz się bardziej pewny siebie. W uczuciach
zdaj się na osąd partnera.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym wszystko będzie się toczyć zwykłym trybem.
Czeka Cię spotkanie z kimś znajomym, kto może mieć wpływ na Twoją
karierę. W miłości nie pozwól, aby stare sprawy wpływały na początek
obiecującej znajomości.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będziesz nieugięty w swoich decyzjach. Swoje przemyślenia dotyczące
zasad postępowania i dobrego zachowania postanowisz zaraz wcielać
w czyn. W uczuciach przyda Ci się więcej wyrozumiałości i cierpliwości
dla bliskiej osoby.

Kino NIWA ZAPRASZA
6–8 marca, godz. 17.00

Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym będziesz bardzo przedsiębiorczy. Twoje
zalety i zdolności zostaną zauważone i docenione przez
zwierzchników. Musisz liczyć się z dodatkowymi obowiązkami,
ale też i z możliwością uzyskania większej gotówki. W miłości nie
zapominaj o danej obietnicy.

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

6–8 marca, godz. 19.00

Idealny facet dla mojej dziewczyny
(Polska, 2008); Komedia; Reżyseria: Tomasz Konecki; Scenariusz: Andrzej Saramonowicz;
Obsada: Marcin Dorociński - Kostek, Magdalena Boczarska - Luna, Izabela Kuna - Klara
Rojek, Tomasz Karolak - Norbert Plesica, Krzysztof Globisz - Profesor Katzówna, Daniel
Olbrychski - Doktor Gebauer.

Film opowiada historię Kostka, który zakochuje się bez pamięci w Lunie. Sprawa
nie jest taka prosta, bo Luna jest instruktorką krav-magi, a on kompozytorem
muzyki sakralnej. Ona przeżywa głęboką fascynację feminizmem, jest po nieudanym romansie z dziennikarzem telewizyjnym Norbertem Plesicą, do tego
obecnie związana jest z kobietą, przywódczynią polskich feministek, a on obraca
się w bardzo konserwatywnym towarzystwie.
13–15 marca, godz. 17.00

Cziłała z Beverly Hills

Beverly Hills Chihuahua (USA, 2008); Przygodowy/Komedia; Reżyseria: Raja Gosnell;
Scenariusz: Analisa LaBianco, Jeffrey Bushell
20–22 marca, godz. 16.00

Włatcy móch. Ćmoki, czopki i mondzioły
20–22 marca, godz. 19.00

Popiełuszko. Wolność jest w nas

Ryby 19.02.– 20.03.
Będziesz bardzo pewny siebie i bez wahania wytkniesz komuś wszystkie
błędy. Uważaj jednak, bo upór i duma mogą okazać się złymi doradcami,
szczególnie w sprawach dotyczących miłości. Życzliwej rady udzieli Ci
starsza osoba.

Z przymrużeniem oka

Kontynuacja jednego z największych przebojów kina animowanego ostatnich lat.
Niezwykłe przygody rozpieszczonego jamnika, który ucieka od wygodnego życia w domu, by dołączyć do zbuntowanych dzikich zwierząt w pobliskim lesie.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”, kompletny, stan idealny.
Tel. 0 507 047 485.
Sprzedam biurko w idealnym
stanie, Tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam
kolekcję akwareli oprawionych
przedstawiających perły architektury kresowej. Tel. 0 502 035
852.
Piękne obrazy olejne, wykonane
przez profesjonalnych artystów
plastyków – tanio sprzedam.
Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam telewizor Daewoo
20 cali (z pilotem); stan idealny.
Tel. 0 507 047 485.
Przyjmę do pracy osobę po technikum samochodowym lub innym tech. mechanicznym na
stację obsługi pojazdów w Nasielsku. Tel. 600 805 052.

PRZYGARNIJ

ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ
PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

Zakład stolarski – schody, drzwi
itd. Tel. 503 401 399.
Korepetycje z języka francuskiego. Tel. 518 146 617.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, ul. Kolejowa. Powierzchnia 1554 m2. Cena za m2
– 120 zł. Tel. 502 530 986.
Kupię gospodarstwo rolne lub
siedlisko. Tel. 602 496 580.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 668 602 600.

Pomóżcie uratować przed
schroniskiem ładnego
i zgrabnego 4–letniego
pieska. Już dość wycierpiał.
Potrzebuje dużo miłości,
jest psem po przejściach
(źli ludzie wybili mu zęby
w górnej szczęce).
Mimo to nie stracił wiary
w ludzi, jest przyjacielski.
Jest nauczony czystości.
506 403 514

Sprzedam działkę leśno-rekreacyjną 1000 m2, Lelewo, śliczna
okolica. Tel. 790 51 80 40.
Sprzedam działkę budowlaną z pozwoleniem na budowę
domu, 800 m2, obok Nasielska.
Tel. 790 51 80 40.
Sprzedam dom w Nasielsku,
ul. Pniewska Górka 106/800,
stan surowy zamknięty. Dom
znajduje się na terenie nowopowstałego osiedla 50 domów
jednorodzinnych, ładna okolica,
259 000 zł. Tel. 790 51 80 40.
Sprzedam mieszkanie 75 m 2 ,
3 pokoje na ul. Piłsudskiego
4p/4p śliczne, po remoncie +
garaż i dwie piwnice. Tel. 790
51 80 40.
Sprzedam ziemię k. Nasielska.
Tel. 023 69 35 126.

Ta piękna i dorodna suczka
błaga o ratunek. Ma ok.
3 lat. Jest pieszczochem,
który lubi zabawy. Potrzebuje dużo miłości. To mądry
i posłuszny pies. Jest dobrym stróżem. Została odrobaczona, zaszczepiona
i WYSTERYLIZOWANA
506 403 514

Ocieplenia, zabudowa poddaszy,
gładzie gipsowe, malowanie,
prace wykończeniowe. Tel. 501
433 127.
Sprzedam domek holenderski
10,5 x 3 m. Tel. 693 061 604.
Zatrudnię na stałe do prowadzenia domu. Tel. 724 290 958
po 18.00.

6–19 marca

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam dom w Nasielsku. Dom
piętrowy, pow. 200m2. Działka:
550m2. Media, centralne ogrzewanie-piec miałowo-węglowy,
dom ocieplony, instalacja alarmowa. Do zamieszkania! Telefon
kontaktowy: 0 604182957.
Szukam mieszkania M2 do wynajęcia w Nasielsku. Tel.517 528
594.
Sprzedam lub wynajmę dom
w Pieścirogach Starych. Tel. 693
021 707.
Sprzedam pług 2-skibowy, kosiarkę listwową i siewnik. Tel. 023
69 40 144.
Sprzedam maszynę do produkcji
sztucznego świerku. Tel.606 163
684.
Wynajmę pomieszczenie 36 m2
do działalności gospodarczej na
ul. Płońskiej. Tel. 606 163 684.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe M3, ul. Piłsudskiego,
II piętro. Tel. 501 604 947.
Zespół weselny, wolne terminy.
Tel. 602 183 169.
Sprzedam siewnik Poznaniak,
Lorcin k. Nasielska. Tel. 022 794
41 79.
Sprzedam M4, Nasielsk, ul. Płońska 41, parter. Te. 600 018 882.
Kupię nieruchomość w centrum
Nasielska. Tel. 668 474 491.
Sprzedam działkę budowlaną
1127 metrów w Nasielsku przy
ul. Sosnowej z przyłączem do
wodociągu, 120 zł/m. tel. 606
143 942.
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 989 m2 położoną w Nasielsku, ul. Sosnowa. Tel. 602 419
494.
Sprzedam pług 2, brony 5, przyczepkę samochodową, okna
używane 207 x 145 – 2szt. i 87 x
145 – 1 szt. Tel. 609 209 325.
Sprzedam silnik 7,5 kW. Tel. 023
661 92 38.
Wylewki mixokretem. Tel. 783
013 120.
Tanie kwatery dla pracowników
(5 łóżek), blisko dworca PKP.
Tel. 023 691 26 36.
Sprzedam lub wynajmę dom
w Pieścirogach Starych. Tel. 0693
021 707.

REKLAMA

15

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

T

W połowie lutego rozpoczęła się runda rewanżowa V ligi tenisa stołowego województwa
mazowieckiego, w której pięć najlepszych zespołów po pierwszej rundzie walczyło o awans
do IV ligi. Wśród tych zespołów znalazły się
dwie drużyny z naszej gminy: Sparta Nasielsk
i LUKS Cieksyn.
Po pierwszej rundzie LUKS był zdecydowanym
faworytem. Miał cztery punkty przewagi nad
trzema następnymi drużynami i tylko wielki
pech mógłby pozbawić go bezpośredniego
awansu. Natomiast Sparta miała jeszcze przy wyjątkowo sprzyjających okolicznościach, teoretyczne szanse na zajęcie drugiego miejsca, które
pozwoliłoby na awans po barażach z drużynami
z dwóch pozostałych grup V ligi. Aby to było
możliwe, Spartanie musieliby wygrać wszystkie

SPORT

cztery mecze, a pozostałe drużyny podzieliłyby
się punktami pomiędzy sobą.
Ale teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką.
Tak też było i tym razem.
W pierwszym meczu tenisiści Sparty, po bardzo
zaciętym i wyrównanym pojedynku z głównym kandydatem do drugiego miejsca UKSem Sarbiewo, zremisowali 9:9. Punkty w tym
meczu dla Sparty zdobyli: Sławek Szadkowski
i Marek Grycz po 2,5 oraz Krzysztof Michnowski i Krzysztof Zalewski po 2.
Natomiast LUKS pokonał na wyjeździe Wkrę
Sochocin 10:7 i znacznie przybliżył się do IV
ligi. Punkty zdobyli: Marek Stamirowski 4,5,
Michał Kamiński 3, Arek Ziemiński 1,5 i Kamil
Białorudzki 0,5.
W drugiej kolejce doszło do derbów gminnych. Przed meczem nie było zdecydowanego faworyta. Liczono się z tym, że pojedynek będzie wyrównany, a nawet większe
szanse dawano Sparcie, która ostatnio solid-

Potencjalni kandydaci na słabiej obsadzone
pozycje są, i są na tyle dobrzy, że w wypadku
ewentualnego awansu z powodzeniem mogą
występować w IV lidze, a nawet można się z nimi
w kolejnych latach pokusić o awans do ligi III. A
tam, tak naprawdę, już byliśmy, ponieważ obecna
III liga jest odpowiednikiem dawnej IV ligi. I ta liga
w perspektywie winna być naszym celem.
Ostatnie sparingi wykazały, że forma naszych
zawodników rośnie. Są wyraźnie szybsi, lepiej
rozumieją się na boisku, częściej inicjują dynamiczne akcje i kończą je strzałami. Niestety, jeszcze nie zawsze są one celne. Często uderzenia są
sygnalizowane i bramkarze nie mają kłopotów
z wyłapaniem piłki. Niemniej postęp jest, i to cieszy. Ostateczny skład na rundę wiosenną nie jest
jeszcze znany. Prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskania nowych zawodników. Oby tylko
zakończyły się powodzeniem.

nie trenowała. Niektórzy z zawodników Sparty często brali udział w różnych turniejach
w Warszawie, osiągając niezłe wyniki.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem
10:3, który definitywnie przesądził o awansie
tenisistów LUKS-u Cieksyn.
Punkty dla Cieksyna zdobyli: Stamirowski
3,5, Ziemiński 3, Białorudzki 2,5, Kamiński 1,
a dla Sparty: Michnowski 2,5, Zalewski 0,5.

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska
`2009:
1–2. Maciej Osiński			 29 pkt
Janusz Wydra			 29 pkt
3–4. Stanisław Sotowicz		 26 pkt
Paweł Wróblewski			 26 pkt
5.
Janusz Muzal			 25 pkt
6–7. Piotr Kowalski			 23 pkt
Grzegorz Nowiński		 23 pkt
8. Grzegorz Kosewski		 22 pkt
9–10. Kazimierz Kowalski		 20 pkt
Krzysztof Morawiecki		 20 pkt
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska `2009,
K.S. „Sparta” zaprasza w piątek 6 marca na godz.
18.45. do hali sportowej w Nasielsku.

PK

Po tym meczu wielka radość zapanowała
wśród zawodników i sympatyków drużyny
LUKS-u. Szaleństw jednak nie było. Prezes
klubu ks. prałat Józef Szczeciński zamiast
szampana, z uwagi na Wielki Post, zaprosił
wszystkich do Pizzerii u Kabana, fundując
wspaniałe zestawy pizzy i napoje pomarańczowe.
Do zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze dwie kolejki i niewykluczone, że LUKS
wystąpi w nich w rezerwowym składzie,
dając możliwość zagrania młodym zawodnikom.
Marek Stamirowski i debel Stamirowski–Białorudzki zakończyli rozgrywki jako jedyni
bez porażki.
Gratulujemy awansu i życzymy udanego
startu w IV lidze.
as

liga). Po ciekawej grze spotkanie zakończyło się
wynikiem nierozstrzygniętym. Zarówno trener
Andrzej Bujakowski, jak i prezes klubu Aleksander Górecki byli bardzo zadowoleni z postawy
naszych zawodników.
Kolejnym przeciwnikiem był lider II grupy warszawskiej ligi okręgowej KS Piaseczno II. Wszystko wskazuje, że od nowego sezonu zespół ten
znajdzie się w IV lidze. Przypomnę, że w grupie I
tej ligi nasz zespół zajmuje miejsce 4. Przeciwnik
był więc wymagający. Nasi zawodnicy podjęli
walkę. Wygrali ten mecz 4:3 (1:2). Ważniejsze jest
jednak to, co zaprezentowali w Legionowie. Pokazali, że umieją grać i tkwią w nich duże jeszcze
możliwości. Spotkanie z Mławianką i ten drugi
mecz to nowa jakość nasielskiej drużyny. Do
tej pory zespół oddawał zazwyczaj inicjatywę
przeciwnikowi i czekał na dogodną okazję do
wyprowadzenia kontry. Piłka rozgrywana była
wolno. Tym razem nasi piłkarze starali się narzucić
swój styl przeciwnikowi, a ci zaskoczeni byli chyba poczynaniami naszych zawodników. To były
bardzo ciekawe i pożyteczne mecze kontrolne.
Optymizm przed rundą rewanżową jest w pełni
uzasadniony.
Martwi jednak to, że nie doszło do dwóch zaplanowanych spotkań. Pierwszym przeciwnikiem
miała być drużyna z Ciechanowa. Ze sparingu
z naszą drużyną zrezygnowali przeciwnicy. Podobno mają mało pieniędzy na wyjazdy. W ostatniej chwili Zarządowi udało się załatwić sparing z II
zespołem KS Piaseczno. I ta zamiana była chyba
korzystna dla naszej drużyny.

fot. M. Tyc

Przed meczem widać było zdenerwowanie
obu drużyn; większe jednak u zawodników
Sparty, którzy czasami zachowywali się jak
debiutanci. Mimo doświadczenia i rutyny
zjadła ich trema, która po każdym kolejnym
pojedynku wzrastała.

fot. A. Zawadzki

Przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek
ligowych 2008/2009 nabierają tempa. Wciąż
jednak jeszcze próbowani są nowi zawodnicy,
którzy mogliby zasilić naszą drużynę. Wzmocnień potrzebuje właściwie każda linia, ponieważ
zbyt dużo bramek tracimy, zbyt mało bramek
strzelamy, a i linia pomocy nie spełnia pokładanych w niej nadziei.

Michał Kamiński, Arek Zieliński, Adam Stamirowski - trener, Adrian Żyła, Kamil Białorudzki, Sylwester Białorudzki
- kierownik sekcji, Marek Stamirowski - kapitan.

Wyniki turnieju „czwartego” 20.02.2009 r.:
1.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		
				
65 pkt (67,71%)
2.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
				
56 pkt (58,33%)
3.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
				
53 pkt (55,21%)
4.Maciej Osiński – Janusz Wydra			
				
51 pkt (53,13%)
5.Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek		
				
50 pkt (52,08%)
6.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
				
49 pkt (51,04%)
7.Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal		
				
47 pkt (48,96%)
8.Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
				
41 pkt (42,71%)
9.Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski		
				
20 pkt (20,83%)

SPORT

Obiecujące sprawdziany Żbika

To na teraz, a później, kiedy skład drużyny będzie
ustabilizowany, warto pokusić się o wypracowanie własnego systemu pracy z młodzieżą. Pierwsze próby w tej sprawie zostały już podjęte, ale
czy zakończą się sukcesem? Trudno powiedzieć.
Zależy to od dobrej woli wielu ludzi, bo talentów
w naszej gminie nie brakuje. Wiele jest też ich
w gminach ościennych.

BRYDŻ

SPORT

Za dwa tygodnie rusza liga

Już jest awans!
enisiści stołowi LUKS-u Cieksyn, na dwie kolejki przed
zakończeniem rozgrywek V ligi
tenisa stołowego, zapewnili sobie awans do IV ligi.

SPORT

fot. A. Zawadzki

W ostatnim okresie Żbik rozegrał dwa ważne
mecze kontrolne. Obydwaj przeciwnicy zmusili
naszych zawodników do wykazania wszystkich
swych umiejętności. Nasi piłkarze sprostali zadaniu i udowodniE
K
li, że stać ich na R
wiele. I nie chodzi tu, jak pisałem
wcześniej, tylko o wynik. Ten
w sparingach ma
znaczenie drugoplanowe. Ważniejsze jest to, jak
piłkarze realizują zadania, które
postawił przed
nimi trener.
Obydwa mecze
sparingowe rozegrane zostały
w Legionowie, na
boisku o sztucznej nawierzchni.
Pierwszym przeciwnikiem był zespół z Mławy (IV

Ze sparingu ze Żbikiem zrezygnował też zespół
z Przasnysza. Przyczyną był podobno stan boiska w tej miejscowości, a boisko w Legionowie
było zajęte. Informacja o rezygnacji z meczu
przyszła na tyle późno, że nie udało się załatwić
odpowiedniego sparingpartnera. Najbliższymi
przeciwnikami naszej drużyny będą prawdopodobnie zespoły Tęczy Płońsk i rezerw Świtu
Nowy Dwór.
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