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R E K L A M A

Obradowała Rada

Nowe opłaty targowe
W poniedziałek, 9 marca 
br. odbyła się XXXIII sesja 
Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Po drobnych zmianach 
w porządku obrad, przenie-
sieniu na następne obrady 
punktu dotyczącego opłat 
za wywóz odpadów stałych 
i płynnych oraz omiatanie, 
przyjęto protokół z poprzed-
niej sesji. Następnie Prze-
wodniczący Rady Dariusz 
Leszczyński poinformował 
o działaniach, które podej-
mował między obradami. 
Mówił o uczestnictwie w posiedze-
niach Komisji oraz poniedziałkowych 
dyżurach w Urzędzie Miejskim. Pod-
czas jednego z dyżurów zgłosili się 
do niego mieszkańcy z ul. Płońskiej 
ze sprawą słupów telefonicznych, 
z których zwisają przewody. Inter-
wencja mieszkańców związana była 
z prośba o usunięcie niepotrzebnych 
słupów i zadbanie o estetykę miejsca. 
Dariusz Leszczyński spotkał się także 
z mieszkańcami miejscowości Dębinki, 
zaniepokojonymi stanem dróg, któ-
rymi jeżdżą samochody przewożące 
materiały budowlane w związku z mo-
dernizacją linii kolejowej. Mieszkańcy 
zaznaczyli, że samochody te jeżdżą 
z ogromną prędkością. Do przewodni-
czącego wpłynęła również prośba od 
mieszkańca Mokrzyc Włościańskich 
o uzupełnienie oznakowania. Następ-
nie D. Leszczyński przypomniał rad-
nym o terminie składania oświadczeń 
majątkowych, który upływa z końcem 
kwietnia br. 

Po nim głos zabrał Burmistrz Bernard 
Dariusz Mucha. Poinformował o od-

bytych kontrolach utrzymania czy-
stości na terenie naszej gminy – na 
ul. Łąkowej, Nowa Wieś, Piaskowej 
i Wiejskiej oraz w Mogowie na ul. Sien-
nickiej i Jana III Sobieskiego. W związku 
z kwestią ochrony środowiska urząd 
wysłał ponad 500 ankiet dotyczących 
inwentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest. Burmistrz mówił także 
o konferencji, w której uczestniczył na 
początku marca. Konferencja ta odbyła 
się za sprawą Ambasadora Królestwa 
Belgii w Polsce Jana Luykxa z okazji 
90. rocznicy nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Belgią 
a Polską. Podczas wizyty doszło do 
pierwszego oficjalnego spotkania na-
szego Burmistrza z Stanym de Rechte-
rem – Burmistrzem Stekene, tj. gminy, 
z którą Nasielsk zamierza zawrzeć 
współpracę partnerską. Następnie B. 
Mucha przedstawił, jak wyglądał na-
bór na wolne stanowiska w Urzędzie 
Miejskim. Na stanowisko Kierownika 
Wydziału Rozwoju Regionalnego 
została złożona tylko jedna oferta, a na 
stanowisko Inspektora w Wydziale 
Rozwoju Regionalnego – pięć, z cze-
go dwie spełniały wymogi formalne. 
Na stanowisko Kierownika Wydziału 
został wybrany Radosław Kasiak, a In-
spektorem w tym wydziale została 
Ewa Dymus. 

B. Mucha omówił również sprawę 
przetargów. 24 lutego został ogłoszo-
ny przetarg na modernizację ośrodka 
zdrowia w Pieścirogach. 18 lutego 
rozstrzygnięto przetarg na remont 
bloku żywieniowego w Szkole Pod-
stawowej Nasielsku. Wybrano wyko-
nawcę tego zadania: Zakład Usługowy 
Z.A. GUZIK z Ciechanowa. 25 lutego 
unieważniono przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projektowej oraz 
budowę oczyszczalni ścieków wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
dla kompleksu budynków znajdu-
jących się na terenie Zespołu Szkół  
nr 3 w Cieksynie. Następnie Burmistrz 
poruszył temat wniosków związanych 
z pozyskaniem funduszy zewnętrz-

nych. Poinformował, że w ramach 
działania „Rozbudowa i rozwój wsi” 
gmina planuje złożyć wniosek doty-
czący Cieksyna. Natomiast w trakcie 
opracowania jest projekt na moder-
nizację budynku Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku. Gmina otrzymała dotację 
na ten cel, ale potrzebna jest pełna do-
kumentacja techniczna i pozwolenie 
na budowę, ponieważ budynek jest 
wpisany do rejestru zabytków. Przy-
pomniał następnie, że 4 lutego odbyła 
się debata publiczna nad planem zago-
spodarowania miasta Nasielska. Debata 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Do planu wpłynęło 30 uwag. Poinfor-
mował również, że rozpisano przetarg 
na wykonawcę studium uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nasielsk. 

B. Mucha przekazał także, że woje-
woda mazowiecki wydał decyzję 
o lokalizacji wiaduktów w związku 
z modernizacją linii kolejowej. Z pełną 
dokumentacja można zapoznać się 
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
w Urzędzie Miejskim. Na 16 plano-
wanych wiaduktów od Warszawy do 
Świercz osiem zlokalizowanych jest 
na terenie gminy Nasielsk. Przetarg 
na budowę wiaduktów planowany 
jest w kwietniu. Tuż przed obradami 
Burmistrz odbył spotkanie z miesz-
kańcami miejscowości Pianowo-
Daczki w sprawie zagospodarowania 
świetlicy wiejskiej. Gmina Nasielsk 
niedawno stała się właścicielem tej nie-
ruchomości. Budynek wybudowano 
w czynie społecznym, więc ważne 
jest, jak mieszkańcy chcą go zago-
spodarować. Zdecydowano, że gmi-
na sprzeda nieruchomość w drodze 
przetargu, z zaznaczeniem, że nowy 
nabywca wyremontuje i udostępni 
obiekt mieszkańcom. Budynek ten zo-
stał wpisany do rejestru zabytków. Na 
zakończenie sprawozdania ze swojej 
działalności między sesjami Burmistrz 
przedstawił w kilku zdaniach raport 

Rozmowa z Krzysztofem 
Stefaniakiem z Biura Public 
Relations Grupy VECTRA, 
nowego operatora telewi-
zji kablowej w Nasielsku. 
Ilu abonentów z Nasielska podpi-
sało umowy z firmą Vectra? Czy 
wszyscy, którzy korzystali wcześniej 
z usług poprzedniego dostawcy 
telewizji kablowej?

Nowe umowy z Vectrą podpisała 
zdecydowana większość abonentów 
dotychczasowego operatora. 

W jakim stanie jest cała infra-
struktura, okablowanie itd.? Czy 
planowana jest modernizacja?

Obecnie nie możemy podać kon-
kretnego terminu rozpoczęcia mo-
dernizacji nasielskiej sieci. Możemy 
jednak zapewnić, że docelowo 
zostanie ona dostosowana do stan-
dardów Vectry, które umożliwiają 
świadczenie wszystkich nowocze-
snych usług multimedialnych drogą 
przekazu cyfrowego.

Jakie są pakiety oferowane przez 
firmę? Z ilu kanałów mogą ko-
rzystać telewidzowie? Czy Vectra 
ma w swojej ofercie jakieś hity? 
Jakie?

Każdą z oferowanych usług – te-
lewizja, internet, telefon – Vectra 
proponuje w różnych pakietach, co 
pozwala abonentom dobrać zakres 
tych usług do swoich indywidual-
nych potrzeb. Wiele dodatkowych 
korzyści jest oferowanych także 
w wypadku korzystania z więcej niż 
jednej usługi. Vectra jest liderem ryn-
ku kablowego, jeśli chodzi o liczbę 
oferowanych programów w wersji 
cyfrowej – jest ich obecnie prawie 
140, w tym 8 w technologii HD. 
Unikatowa jest także nasza oferta 
dostępu do internetu. 

Jak kształtują się opłaty? Obecnie 
pakiet podstawowy to zdaje się 
34 zł. Czy należy spodziewać się 
podniesienia cen?

Dostępny w Nasielsku podstawowy 
pakiet telewizyjny to 25 programów 
oraz kanał teletekstowy, w cenie 34 
zł miesięcznie. Zawiera on wszystkie 
programy, które zaspokajają po-
trzeby całej rodziny. Są tu zarówno 
kanały sportowe, filmowe, popu-
larnonaukowe, jak i przeznaczone 
dla najmłodszych i starszych dzieci. 
Obecnie nie mamy planów zmiany 
cen.

Kablówka  
– na razie 
bez zmian
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Zgoda na start 
w Modlinie

Wolne miejsca 
– stop dla 
„zdrowych” aut

Rowerzysta  
miał 3,6 
promila
Przystanek 
widmo
Lekarz kontra 
pacjent
Góry 
śmieci
Do boju, do boju, 
do boju, Żbiku nasz…
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

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

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

Obradowała Rada

Nowe opłaty targowe
z sytuacji społeczno-ekonomicznej 
w gminie Nasielsk. Wynika z niego, że 
w grudniu 2008 r. na terenie naszej 
gminy zarejestrowanych było 108 
bezrobotnych, w styczniu 2009 r. licz-
ba wzrosła do 122, a w lutym 2009 r. 
liczba rejestrujących się bezrobotnych 
wynosiła 111 osób. Wskaźnik bezro-
bocia na terenie powiatu nowodwor-
skiego wzrasta. Obecnie wynosi ono 
10,8%. Przy tej okazji radna Katarzyna 
Świderska zapytała, czy docierają sy-
gnały o zwolnieniach z pracy miesz-
kańców pracujących na terenie naszej 
gminy. Burmistrz odpowiadając na to 
pytanie, nie ukrywał, że docierają do 
niego wiadomości o zwolnieniach 
z niektórych zakładów pracy.

Potem przyszedł czas na interpelacje 
i zapytania radnych. Jako pierwszy 
głos zabrał radny Stanisław Sotowicz, 
który poruszył temat lądowiska dla 
helikopterów. Zaznaczył, że należa-
łoby przygotować utwardzony teren 
przy nasielskim ośrodku zdrowia, 
gdzie mógłby bezpiecznie lądować 
helikopter lecący ratować czyjeś ży-
cie. Zapytał również o bezpańskie psy, 
czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy jakiś 
pies został odłowiony i skierowany do 
schroniska. Następnie głos zabrał radny 
Wojciech Krzyczkowski, informując, 
że zgłosiło się do niego kilku sołtysów 
ze sprawami dotyczącymi drogi Po-
powo Północ, tłucznia na drogi, latarni, 
które się nie świecą, naprawienie drogi 
w kierunku Winnicy oraz utworzenia 
chodnika w stronę Pniewa. Po nim 
radna Świderska zapytała o nasadzenia 
przy sklepie Biedronka, czy zajmowała 
się tym tylko nasza gmina, czy również 
przedstawiciele Biedronki. Zapytała też 
o ugodę między gminą a Marianną 
Turek. Następnie radny Krzysztof Fron-
czak poprosił o spotkanie odnośnie do 
modernizacji ulicy kolejowej. Po nim 
radny Grzegorz Duchnowski poruszył 
sprawę ulicy Płońskiej, a dokładnie 
drogi wewnętrznej, gdzie przesunięto 
słup, ale droga nadal jest nieprzejezdna. 
Zapytał także o „witacze”, przystanki, 
teren po Bioconie oraz przegląd i uzu-
pełnienie znaków drogowych. Radny 
Mirosław Świderski natomiast nawiązał 
do tego, co wcześniej mówił Burmistrz 
o bloku żywieniowym przy Szkole 
Podstawowej w Nasielsku, zapytał więc 
o to, kiedy ten blok zostanie urucho-
miony. Po nim radny Marek Gerasik 
pytał o przebudowę dróg gminnych 
na terenie miejscowości Konary i Ciek-
syn. Poruszył również temat osoby 
zajmującej się kontrolą w nasielskim 
Urzędzie – chodziło o to, że osoba 
ta jest jednocześnie pracownikiem 
nasielskiej spółki budowlanej, zapytał 
więc, czy nie istnieje w związku z tym 
konfliktu interesów. Radny Andrzej 
Wierzchoń poruszył temat kanalizacji 
w Pieścirogach oraz ulicy Storczyko-
wej i pomiarów geodezyjnych. Radny 
Jerzy Lubieniecki natomiast zajął się 
problemem hydrantów na terenie 
gminy Nasielsk. 

W kolejnej części obrad radni zajęli się 
podejmowaniem uchwał. Pierwsza 
dotyczyła zmian w budżecie roku 

2009. W związku ze zmianą dotacji 
z Narodowego Funduszy Ochrony 
Środowiska, zmniejszeniem dofinan-
sowania na utrzymanie dróg powia-
towych i zwiększeniem dochodów 
z Urzędu Pracy oraz działaniami zwią-
zanymi z budową chodnika przy ulicy 
Płońskiej, wynagrodzeniami dla oświa-
ty oraz planem odnowy wsi Cieksyn 
trzeba było zmienić plan wydatków. 
Rada po uprzedniej pozytywnej opinii 
Komisji jednogłośnie podjęła uchwa-
łę. Kolejne głosowanie dotyczyło 
udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu nowodworskiego. Uchwała 
ta związana jest z dofinansowaniem 
przebudowy drogi powiatowej Rusz-
kowo–Studzianki–Nuna. Radni rów-
nież tę uchwałę podjęli jednogłośnie. 
Podobnie wyglądała sytuacja z inny-
mi uchwałami: w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych oraz ustalenia 
warunków ich sprzedaży dotyczącej 
lokalu przy ul. Sportowej na rzecz do-
tychczasowego najemcy; w sprawie 
zmiany uchwały Nr XV/99/05 z dnia 
15 listopada 1995 r. w sprawie oddania 
w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości położonej w Nasielsku dotyczą-
cej ujednolicenia okresu użytkowania 
w stosunku do innych nieruchomo-
ści; w sprawie zmiany załącznika do 
Uchwały Nr XXVI/159/04 w sprawie 
utworzenia okręgów wyborczych; 
w sprawie utworzenia stałych obwo-
dów głosowania oraz utworzenia ob-
wodu głosowania w Domu Pomocy 
Społecznej w związku z wyborami 
do Parlamentu Europejskiego. Radni 
jednogłośnie zatwierdzili Plan Odnowy 
Miejscowości Cieksyn na lata 2008–
2015. Następnie zajęli się uchwałami 
dotyczącymi oświaty. Jednogłośnie 
przyjęli uchwałę określającą rodzaje 
oraz warunki i sposoby przyznawa-
nia świadczeń w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Nasielsk, w tym 
nauczycieli będących emerytami 
i rencistami, oraz uchwałę w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin. 
Przy dwóch głosach wstrzymujących 
się  ustalili również regulamin okre-
ślający wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz niektóre 
inne składniki wynagrodzenia, a także 

wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego. 

Najwięcej emocji wzbudziła uchwała 
o opłacie targowej. Jak podkreślił Bur-
mistrz, jest to krok w celu uporządko-
wania handlu w mieście. Uchwała ta 
określa stawki, zasady poboru opłat 
oraz reguluje kwestie związane z inka-
sentami. Kwestie dotyczące opłat tar-
gowych radni uchwalili jednogłośnie.

Podczas odpowiedzi na interpelacje 
i zapytania radnych Burmistrz powie-
dział, że przy okazji realizacji projektu 
ulic Lipowa i Krupka powstanie duży 
parking. Potencjalnie będzie mógł on 
służyć jako lądowisko dla helikopterów. 
W sprawie bezpańskich psów głos 
zabrał Bogdan Ruszkowski, kierownik 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska. Poinformował, że gmina ma 
podpisaną umowę ze schroniskiem 
w Chrcynnie. W ostatnim czasie odło-
wiono 6 psów z miasta i 4 spoza mia-
sta. Gmina płaci 250 zł za odłowienie 
jednego psa, a 1000 zł za przyjęcie do 
schroniska. Temat ten kontynuował 
Burmistrz, który poinformował, że 
trwają prace nad powołaniem spółki 
na terenie wysypiska w Jaskółowie. 
Być może wspólnie z gminą Wieliszew 
uda się tam utworzyć schronisko dla 
zwierząt. Burmistrz powiedział także, że 
materiał, który zostanie z przebudowy 
torowiska, zostanie w całości przezna-
czony dla gminy Nasielsk. Zostanie on 
wysypany na drogi w celu poprawy ich 
obecnego stanu. Materiał ten przekaże 
gminie firma TORPOL, zajmująca się 
remontem linii kolejowej na naszym 
terenie. W swoich odpowiedziach na 
pytania radnych Burmistrz zaznaczył 
także, że zostało zlecone przygoto-
wanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika przy ulicy Płońskiej. Dołoży 
także wszelkich starań, aby powstał 
chodnik w stronę Pniewa. Poruszył 
także kwestię nasadzeń przy sklepie 
Biedronka. Poinformował, że kosz-
ty tych nasadzeń w całości pokryła 
gmina. W tym punkcie obrad powró-
ciła sprawa Marianny Turek. Burmistrz 
Mucha przekazał radnym, że dostanie 
ona 14 tys. odszkodowania. W kwestii 
nasielskich „witaczy” głos zabrał Marek 
Maluchnik. Poinformował, że gmina 
wraca do rozmów z zarządcami dróg 
w tej sprawie. Po nim Burmistrz poru-
szył sprawę przystanków, podkreślając, 
że koniecznie trzeba zająć się tym 
tematem. Następnie odpowiedział na 
pytanie dotyczące Bioconu i terenu 
leżącego przy wjeździe do Nasielska 

od strony Nowego Miasta. Teren ten 
uporządkuje ZGKiM, ale należy się 
zastanowić, jak go zagospodarować. 
W kwestii znaków drogowych głos 
zabrała Małgorzata Rosłońska. Prze-
kazała informację, że ZGKiM zamówił 
20 znaków i oznakowanie dróg będzie 
sukcesywnie uzupełniane. Następnie 
Burmistrz przeszedł do wyjaśnienia 
sytuacji osoby zatrudnionej w Urzę-
dzie Miejskim, a zarazem w Spółce 
Nasielskie Budownictwo Mieszkanio-
we. Stwierdził, razem z radcą praw-
nym, że konflikt interesów nie istnieje. 
W dalszej części obrad wyjaśniono 
kwestię kanalizacji w Pieścirogach. Jak 
poinformował Burmistrz, w najbliż-
szym czasie zostaną przygotowane 
dokumenty przetargowe dotyczące 
tego przedsięwzięcia. 

Następnie radny Andrzej Wierzchoń 
przedstawił pisma kierowane do Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Wśród nich 
znalazły się wnioski, które wpłynęły 
do studium uwarunkowań, pismo 
mieszkańców osiedla Krupka doty-
czące ulic, którymi nie da się chodzić 
ze względu na błoto, jakie się tam 
znajduje, pismo dotyczące działek 
w miejscowości Pianowo-Daczki oraz 
prośba o pomoc od mieszkanki nasze-
go miasta, która samotnie wychowuje 
dwoje niepełnosprawnych dzieci i jest 
w dramatycznej sytuacji – potrzebuje 
mieszkania. 

W kolejnej części obrad przyszedł 
czas na wolne wnioski i zapytania. 
Jako pierwszy w tej głos zabrał radny 
Świderski, który zapytał, czy jest szan-
sa, że ciąg żywieniowy przy Szkole 
Podstawowej w Nasielsku zostanie 
uruchomiony z początkiem najbliż-
szego roku szkolnego. Radosław Ka-
siak zapewnił go, że z pewnością tak 
się stanie. Ponownie powróciła sprawa 
opłat targowych. Burmistrz zapewnił, 
że każdemu handlującemu będzie 
wydawany bilet, a z tych biletów 
administratorzy targowisk będą się 
rozliczać w Urzędzie Miejskim. Sprawa 
ta zostanie uporządkowana w regu-
laminie targowisk. Następnie radny 
Sotowicz przypomniał, że w związku 
z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
w szkołach na terenie naszej gminy od 
początku kwietnia powinny pojawić 
się księgowe. Zapytał, co się stanie, 
gdy ich zabraknie. Burmistrz zapew-
nił, że rozumie problemy związane 
ze znalezieniem dobrej księgowej. 
Szkoły, które nie mają jeszcze osoby 
na tym stanowisku, będą mogły liczyć 
na doraźną pomoc ze strony Urzędu 
Miejskiego. Potem ponownie głos 
zabrał radny Świderski, pytając, co 
dalej z nasielskim ośrodkiem zdro-
wia. Burmistrz wyjaśnił, że Sebastian 
Petrykowski, do niedawna dyrektor 
nasielskiego SP ZOZ, odszedł, po-
nieważ podjął pracę w Ministerstwie 
Zdrowia. Obecnie prowadzone są 
rozmowy z kandydatami na dyrek-
tora tej placówki. Obrady zakończyło 
zaproszenie Elżbiety Wróblewskiej do 
współpracy dalszych działaniach akcji 
„Masz głos, masz wybór”.

K.T.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy 
Nasielsk:

Sprzedaż z samochodu ciężarowego 10 zł
Sprzedaż z samochodu ciężarowego z przyczepą i naczepą 15 zł
Sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą 5 zł
Sprzedaż z samochodu osobowego o ładowności do 3,5 ton, straganu, 
stołu, wózka ręcznego 5 zł

Sprzedaż z ręki, kosza 2 zł
Za wjazd pustym samochodem ciężarowym w celach handlowych 10 zł
Za wjazd pustym samochodem osobowym i ciężarowym o ładowności 
do 3,5 tony 2 zł

Za wjazd ciągnikiem rolniczym z pustą przyczepą 2 zł
Za działalność gastronomiczną 10 zł
Inne 5 zł

dokończenie ze str. 1
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Zgoda na start w Modlinie
W czwartek, 12 marca Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego Jacek 
Kowalski wydał decyzję środowiskową 
dla lotniska w Modlinie. Inwestycja ma 
klauzulę natychmiastowej wykonal-
ności i jest wpisana na listę budów 
związanych z EURO 2012.

Decyzja oznacza zielone światło dla 
inwestycji. Do tej pory modernizacja 
lotniska była blokowana przez ekolo-
gów. Szczególnie aktywnie działało na 
tym polu Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków. 

OTOP przeciwstawiał się decyzji z uwa-
gi na położone w (…) najbliższym są-
siedztwie kluczowe w kraju obszary 
specjalnej ochrony ptaków sieci Na-
tura 2000, w szczególności obszar 
Dolina Środkowej Wisły, jak również 
z uwagi na znajdujące się w pobliżu 
przedsięwzięcia miejsca żerowania 
i odpoczynku w trakcie wędrówek 
tysięcy ptaków wodno-błotnych, 
w tym gęsi i mew, co stwarza groźbę 
kolizji samolotów z ptakami, istotną 
przy dużej skali planowanej liczby 
operacji lotniczych (startów i lądowań) 
dziennie. 

Jacek Kowalski podkreślał, że decyzja 
była poprzedzona kompleksowymi 
badaniami przyrodniczymi i nakłada 
na spółkę Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa – Modlin liczne wymagania 

w tym zakresie (patrz: tabela obok). Jak 
mówił, zależy mu, żeby nowodworza-
nie nie odczuli negatywnych skutków 
inwestycji, i jednocześnie zaznaczył, 
że ponad 90% mieszkańców gmin 
sąsiadujących z lotniskiem jest za jego 
rozbudową. 

Wszyscy mają nadzieję, że moderni-
zacja i uruchomienie lotniska przy-
spieszy rozwój gospodarczy oraz 
podniesie atrakcyjność inwestycyjną 
i turystyczną regionu. Według spe-
cjalistycznych obliczeń 1 000 000 
turystów daje 1500 miejsc pracy. 
Prognozy Europejskiego Stowa-
rzyszenia Regionów ds. Lotnictwa 
Cywilnego jasno stwierdzają, że kry-
zys nie dotknie lotnictwa w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Nie ma 
więc obaw, że w Modlinie zabraknie 
pasażerów.

Port ma być komplementarny w sto-
sunku do warszawskiego Okęcia 
i ma służyć przede wszystkim prze-
woźnikom niskokosztowym i czar-
terowym. 

Wniosek o pozwolenie na budowę, 
według zapowiedzi Piotra Okienczy-
ca, prezesa spółki Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa – Modlin, ma 
zostać złożony w ciągu tygodnia od 
wydania decyzji środowiskowej. 

Zbudowany będzie m.in. 
terminal przewidziany dla 
1 500 000 pasażerów rocz-
nie, parking i drogi dojazdowe. 
Hangary, płytę postojową 
oraz drogę startową czeka re-
mont. Obiekt ma być gotowy 
na EURO 2012.

Burmistrz Kowalski wydał 
decyzję na specjalnej kon-
ferencji prasowej, w której 
uczestniczyli m.in. Adam 
Struzik – marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
Jacek Kozłowski – wojewoda mazo-
wiecki, posłowie – Janusz Piechociński 
i Jadwiga Zakrzewska, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury – Ta-
deusz Jarmuziewicz, prezes Agencji 
Mienia Wojskowego – Krzysztof Mi-
chalski, Andrzej Bogucki – członek 
zarządu spółki PL.2012 i Michał Ma-
rzec z Przedsiębiorstwa Państwowe-
go Porty Lotnicze. Wszyscy wyrażali 
nadzieję, że przedsięwzięcie będzie 
dochodowe. 

Ko s z t  i n we s t yc j i  w y n i e s i e 
400 000 tys. zł, z czego 76 000 tys. 
zł to środki unijne. 

Właścicielami spółki Mazowiecki 
Port Lotniczy Warszawa – Modlin są: 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego, Przedsiębiorstwo Państwo-

Niektóre wymagania środowisko-
we dla lotniska w Modlinie:

• System radarowy do śledzenia 
przelotów ptaków

• Brak wysypisk śmieci w promieniu 
5–10 km

• Dostosowywanie tras przelotów do 
ruchu ptaków

• Unikanie powstawania kałuż na 
lotnisku

• Wysokość trawy do 20 cm
• Usuwanie z lotniska bazy pokarmo-

wej ptaków
• Ograniczanie hałasu

• Zapobieganie wyciekom paliwa

we Porty Lotnicze, Agencja Mienia 
Wojskowego i Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki.

coma

Remont linii kolejowej 

We wtorek 24 marca br. firma TOR-
POL rozpoczyna remont linii kolejo-
wej na terenie gminy Nasielsk. Prace 
modernizacyjne będą obejmować 
m.in. układy torowe szlaków, sieć 
trakcyjną z elementami zasilania, 
linie potrzeb nietrakcyjnych, likwi-
dację i wymianę przejazdów kole-
jowych wraz z budową dróg objaz-
dowych, przebudowę istniejących 
obiektów inżynierskich (przepusty, 
wiadukty, mosty) oraz peronów 
wraz z wybudowaniem odpowied-
nich przejść podziemnych i zabu-
dową urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Firma TORPOL prosi 
o wyrozumiałość oraz przygoto-
wanie się na ewentualne trudności 
wynikające z prowadzonych prac, 
głównie tych dotyczących prze-
budowy przejazdów. – Jednym 
z naszych głównych priorytetów 
jest wykonywanie powierzonych 
zadań z możliwie jak najmniejszym 
obciążeniem i ingerencją w oto-
czenie – mówi Piotr Odzijewicz, 
specjalista ds. marketingu firmy. 
Biuro Budowy zlokalizowane jest 
w Nasielsku przy ul. Srebrnej 1 (III 
piętro) tel. 023 691 21 99. 

Grupa wsparcia dla matek wy-
chowujących niepełnosprawne 
dzieci

Każdy człowiek w niektórych mo-
mentach swojego życia potrzebuje 
pocieszenia, rady lub informacji. Po-
mocy tej szuka na początku wśród 
najbliższych i zaufanych osób. Ale 
w wielu miastach Polski działają 
grupy wsparcia, które prowadzą 
szeroką działalność uświadamiają-

co–informacyjną. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nasielsku 
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom 
matek, które wychowują niepeł-
nosprawne dzieci. Za jego sprawą 
została utworzona grupa samo-
pomocowa. Celem tej grupy jest 
zwiększenie u kobiet świadomości 
własnych zasobów i potrzeb, zwięk-
szenie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, wzmocnie-
nie stanu psychicznego i poprawa 
funkcjonowania, przeciwdziałanie 
samotności i izolacji, zawiąza-
nie przyjaźni i wzajemna pomoc. 
Pierwsze spotkanie grupy odbędzie 
się w kwietniu. Osoby zaintere-
sowane uczestnictwem w grupie 
wsparcia dla kobiet wychowują-
cych niepełnosprawne dzieci mogą 
zgłaszać się do ośrodka pomocy 
społecznej w naszym mieście, do 
p. Wioletty Zawadzkiej. W ramach 
działania nasielskiej grupy organizo-
wane będą spotkania z prawnikiem, 
treningi radzenia sobie ze stresem 
oraz zajęcia dotyczące tego, jak 
rozmawiać z dzieckiem i słuchać 
go. Wszystko po to, aby utwierdzić 
uczestniczki grupy w przekonaniu 
o własnych możliwościach radzenia 
sobie z problemami oraz po to, aby 
nie traciły wiary we własne kompe-
tencje rodzicielskie. 

Uwagi do studium uwarunkowań

Jeszcze tylko do końca marca 
mieszkańcy mogą składać uwagi do 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu. Studium 
uwarunkowań nie jest podstawą 
do indywidualnych rozstrzygnięć, 
ale odzwierciedla politykę prze-

strzenną gminy. Jest to dokument 
określający ogólnie planowany 
sposób zagospodarowania całego 
terytorium gminy Nasielsk. Zawiera 
informacje o położeniu obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę 
i inne funkcje, o przebiegu głów-
nych szlaków komunikacyjnych, 
terenów chronionych itp.

NOK zaprasza

We wtorek, 7 kwietnia br. o godz. 
18.00 Nasielski Ośrodek Kultury 
zaprasza na wieczór autorski Ewy 
Stangrodzkiej–Kozłowskiej – po-

etki, dziennikarki oraz działaczki 
społecznej. W naszym mieście au-
torka będzie promować swój nowy 
tomik poezji Siedem Łez. Wieczór 
z Ewą Stangrodzką–Kozłowską to 
doskonała okazja do poznania jej 
twórczości. Każdy może w nim 
uczestniczyć. Wstęp na spotkanie 
jest bezpłatny. 

Opracowała K.T.

Akcja ewakuacja
W czwartek, 12 lutego br. przed 
nasielskim kinem nagle pojawiła się 
Straż Pożarna i Policja. Szybko zablo-
kowano ruch na ulicy Kościuszki. Z kina 
ewakuowano młodzież oglądającą 
właśnie film „Wesele”. Na szczęście 
były to tylko ćwiczenia.
Budynek NOK jest obiektem użyteczno-
ści publicznej. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
zarządcy takich obiektów zobowiązani 
są do prowadzenie co najmniej raz na 
dwa lata obowiązkowych ćwiczeń ewa-
kuacyjnych. 
Kilka minut po godz. 12.00 na salę kinową, 
w której przebywali uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Nasielsku, wpusz-
czono dym teatralny. Pracownicy ośrodka 
kultury natychmiast podjęli akcję ewa-
kuacji wszystkich osób znajdujących się 
w budynku. Po kilku minutach na miejsce 
przybył pierwszy zastęp Ochotniczej Straży 
Pożarnej Nasielsku. Nauczyciele sprawdzili 
obecność wśród uczniów i odprowadzili 
młodzież do szkoły. Ćwiczenia przebie-
gły sprawnie i zgodnie z założeniami. 
Uczestniczyło w nich 5 pracowników 
Nasielskiego Ośrodka Kultury, 127 uczniów 
LO i 5 nauczycieli. Akcję przeprowadzili 
strażacy z Nasielska i Nowego Dworu 
Mazowieckiego przy pomocy nasielskich 
funkcjonariuszy Policji. Ćwiczenia można 
zaliczyć do bardzo udanych dzięki nauczy-
cielom nasielskiego liceum i młodzieży, 
która spokojnie, bez paniki opuszczała 
zadymioną salę nasielskiego kina. 

K.T.

Jakie są dalsze plany Vectry w od-
niesieniu do odbiorców nasiel-
skich?

Plany zmian oferty nasielskiej sieci 
dopiero powstają. Jednak nasi od-
biorcy mogą być pewni, że Vectra 
to gwarancja stałej poprawy jakości 
oraz stale zwiększająca się liczba 
usług, które dostar-
czamy do mieszkań 
naszych klientów po-
przez jedno gniazd-
ko abonenckie. Vec-
tra jest drugim pod 
względem liczby abo-
nentów operatorem 
kablowym w Polsce 
oraz dostawcą usługi 
triple play – dostępu 
do telewizji, internetu 
i telefonu. Oferuje tak-
że telewizję cyfrową, 
w tym programy wy-
sokiej rozdzielczości 
(HD). Jesteśmy liderem 
rynku kablowego, po-
nieważ wyznaczyli-
śmy sobie wysokie 
standardy korpora-
cyjne, jednakowe dla 
wszystkich lokalizacji, 
gdzie jesteśmy obecni. 
W nowo przejętych 
sieciach standardy te osiągamy, pro-
wadząc inwestycje, aby jak najszybciej 
zapewnić wysoką i niezakłócaną awa-
riami jakość usług.
Dziękuję za rozmowę. 

Agata Wojtko

Grupa VECTRA (www.vectra.pl) to 
drugi pod względem liczby abo-
nentów operator kablowy w Polsce, 

dostawca usługi triple play. Obejmuje 
swoim zasięgiem 152 miasta i dociera 
do 740 tys. gospodarstw domowych. 
W ofercie VECTRY, obok prawie 140 
programów telewizyjnych oferowa-
nych w technologii cyfrowej oraz 50 
programów realizowanych przez nie-
zależne telewizje lokalne, znajduje się 
usługa szerokopasmowego dostępu 

do internetu oraz usługa telefonii sta-
cjonarnej. Dzięki unikalnej na polskim 
rynku ofercie kablowej telewizji cy-
frowej, VECTRA zdobyła 200 tysięcy 
abonentów i jest krajowym liderem tej 
usługi. Odbiorcami szerokopasmo-
wego dostępu do internetu VECTRY 
jest 210 tys. gospodarstw domowych. 
Z telefonu VECTRY korzysta 47 tys. 
abonentów.

Kablówka  
– na razie bez zmian
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Interwencja

Wolne miejsca – stop dla „zdrowych” aut
– Kiedy w dzień targowy próbo-
wałam zaparkować pod supermar-
ketem Tesco w naszym mieście, 
nie było na to najmniejszych szans. 
Wszystkie miejsca na parkingu były 
zajęte. Nawet te, specjalnie wydzie-
lone dla osób niepełnosprawnych. 
Poszłam sprawdzić, czy rzeczywi-
ście korzystają z nich osoby do tego 
uprawnione. Na samochodach, 
które tam stały, nie było znaczków 
informujących o tym, że służą do 
przewozu osób niepełnosprawnych, 
ani żadnej legitymacji za szybą – 
mówi zdenerwowana mieszkanka 
naszej gminy. 

Niestety, to dość powszechne zja-
wisko. Zazwyczaj jest tak, że niepeł-
nosprawny, który chce zaparkować 
auto przed większym sklepem czy 
też urzędem lub bankiem, zastaje je 
takie miejsce zajęte przez zdrowe-
go kierowcę. W Nasielsku jest kilka 
obiektów użyteczności publicznej, 
w tym Urząd Miejski, banki, super-
markety, z których korzystają także 
osoby niepełnosprawne, co więcej, 
na parkingach wydzielono dla nich 
i oznakowano specjalne miejsca do 
parkowania. Jednak mało kogo to 
obchodzi. Jeśli jest wolne miejsce 
na parkingu, ludzie po prostu tam 
parkują.

– Owszem, zdarzało mi się 
parkować na kopercie dla 
niepełnosprawnych, gdy nie 
było innych miejsc, ale tylko 
wtedy, kiedy wiedziałem, 
że zaraz będę wychodził ze 
sklepu – mówi pan Andrzej.  
– Zawsze jednak obawiałem 
się, że ktoś zwróci mi uwagę. 
Nikt jednak tego nigdy nie 
zrobił. To chyba jakiś martwy 
przepis, bo jakoś nikt się do 
niego nie stosuje. Nie widzia-
łem, żeby ktoś dostał mandat 
za parkowanie bez uprawnień 
na miejscach dla niepełno-
sprawnych – dodaje.

To prawda. Mieszkańcy 
Nasielska dość swobodnie 
podchodzą to tego tematu. 
Skoro jest wolne miejsce, 
trzeba z niego skorzystać. Dlatego 
naprawdę potrzebujący i co więcej, 
uprawnieni do tego niepełnosprawni 
rzadko mają szansę parkować blisko 
wejścia. A przecież takie udogodnienia 
powstały nieprzypadkowo. Poza tym 
być może kiedyś sami znajdziemy się 
w takiej sytuacji, że będziemy upraw-
nieni do korzystania z takich kopert. 
Czy te argumenty są wystarczająco 
przekonujące? Chyba nie, bo nawet 
pracownicy ochrony nie zwracają 

uwagi na oznakowanie aut parkowa-
nych na miejscach dla osób niepełno-
sprawnych. Nie ma więc mowy o tym, 
by zwrócili komuś uwagę. W końcu to 
klienci sklepu. Problem pewnie rów-
nież w tym, że ochrona pilnuje tego, 
co dzieje się w samym sklepie, a nie na 
parkingu. A przecież za parking przed 
sklepami czy urzędami odpowiadają 
właściciele obiektów. 

Być może w dużych sklepach jak 
zimny prysznic podziałałoby podanie 
przez głośnik informacji o tym, którzy 

kierowcy zaparkowali w miejscu nie-
dozwolonym…

Za bezprawne zajmowanie miejsc par-
kingowych przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych grozi mandat 
i punkty karne. Jeśli więc ochrona nie 
potrafi załatwić sprawy z bezmyślnym 
kierowcą, trzeba interweniować na po-
licji. Ta powinna zareagować, w końcu 
jest to wykroczenie, jak każde inne, 
chociaż być może wielu z nas się już 
do niego przyzwyczaiło. 

(p)

04.03. na ulicy Staszica kierowca 
volkswagena golfa potrącił 13-let-
nią dziewczynkę i oddalił się z miej-
sca zdarzenia. Ranną dziewczynkę 
przewieziono do szpitala. Sprawcę 
policjanci ustalili dzięki tablicy re-
jestracyjnej, którą zgubił w miejscu 
wypadku. Okazał się nim Kamil K., 
mieszkaniec Skoroszy.

04.03. w Borkowie nieznani spraw-
cy skradli dwa okna z domku letni-
skowego. Straty wynoszą 1500 zł 
na szkodę Krzysztofa S.

05.03. w Krzyczkach Żabiczkach 
kierujący Polonezem Paweł B., 
mieszkaniec Błędostowa, z niewy-
jaśnionych przyczyn zjechał z dro-
gi i uderzył w przydrożne drzewo. 
Rannego kierowcę przewieziono 
do szpitala.

10–11.03. w Toruniu Dworskim 
nieznani sprawcy z pomieszczenia 
gospodarczego skradli m.in. skrzy-
dło okienne, wiertarkę z osprzętem 
i butle gazowe. Straty wynoszą  
2000 zł na szkodę Adama P.

12.03. na ulicy Rynek nieznany 
sprawca włamał się do dwóch 
samochodów f irmy Negresco 
i skradł radio CB i panel od radiood-
twarzacza. Straty wynoszą 300 zł.

13–14.03. nieznani sprawcy skradli 
z Domu Opieki w Siennicy domo-
fon. Straty wynoszą 500 zł.

Pijani na drodze
02.03. w Andzinie Andrzej G., 
mieszkaniec Andzina, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,99 mg/l).

02.03. w Cieksynie Paweł O., 
mieszkaniec Skraboszewa, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,95 mg/l).

02.03. na ulicy Cmentarnej Wal-
demar M., mieszkaniec Nasielska, 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (1,12 mg/l).

03.03. w Chrcynnie Mieczysław 
M., mieszkaniec Żabiczyna, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,78 mg/l).

06.03. w Starych Pieścirogach Eryk 
B., mieszkaniec Pieścirogów, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,30 mg/l).

09.03. w Żabiczynie Andrzej G., 
mieszkaniec Mogowa, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,30 mg/l).

10.03. na ulicy Kolejowej Przemy-
sław J., mieszkaniec Pieścirogów, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,35 mg/l).

13.03. na ulicy Nowa Wieś Mariusz 
O., mieszkaniec Lelewa, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (1,16 mg/l).

13.03. w Kątnych Kazimierz J ., 
mieszkaniec Konar, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,61 
mg/l).

Uprowadzenie miało być ich alibi
Ojcu wysłał sms-a, że 

razem ze swoją pięt-
nastoletnią koleżanką 
zostali uprowadzeni. Za-
niepokojeni rodzice na-
tychmiast powiadomili 
policję. Po dwóch godzi-
nach wywiadowcy z Ko-
mendy Stołecznej zna-
leźli dwójkę nastolatków 
w centrum handlowym 
w Śródmieściu. Okazało 
się, że nie było żadnego 
porwania, a dzieciaki po-
stanowiły zrobić sobie wy-
cieczkę do Warszawy. Nie 
poinformowały o swoich 
planach rodziców, więc 
uprowadzenie miało być 
ich alibi.
Jak ustalili policjanci, dwójka na-
stolatków po zajęciach w szkole 

wpadła na pomysł wybrania się do 
Warszawy. Oboje nic nie mówili 
rodzicom, bo obawiali się, że ci 
nie pozwolą im na samodzielne 
podróżowanie. Wpadli więc na 
pomysł, aby wysłać sms-a do ojca 
Rafała i przekazać mu w ten sposób, 
że zostali porwani przez niezna-
nych sprawców. Z treści wiadomo-
ści wynikało, że do pozbawienia 
wolności miało dojść około 17.00 
pomiędzy ul. Starzyńskiego a ul. 
Tylną w Nasielsku. Zaniepokojony 
ojciec piętnastolatka nie czekał ani 
chwili i natychmiast powiadomił 
miejscową policję.

Rozpoczęł y się poszukiwania 
nastolatków. W działania włączyli 
się policjanci z Nowego Dworu 
Mazowieckiego oraz wydziału 
do walki z terrorem kryminalnym 
i zabójstw. Powiadomiono wszyst-

kie patrole w terenie. Każda załoga 
policyjna dysponowała rysopisami 
zaginionych. Przy udziale rodziców 
sprawdzono miejsca, w których 
Rafał mógł przebywać z koleżanką. 
Niestety, nikt z ich znajomych nie 
wiedział, gdzie są.

Sprawa wyjaśniła się o 22.00. Sto-
łeczni wywiadowcy zauważyli 
dwójkę nastolatków w centrum 
handlowym w Śródmieściu. Zasko-
czeni interwencją funkcjonariuszy 
od razu przyznali, że całą historię 
z uprowadzeniem wymyślili. Oboje 
bardzo chcieli wybrać się do stolicy. 
Wiedzieli jednak, że rodzice nie po-
zwolą im na samodzielną podróż. 
Postanowili więc wysłać wiadomość 
o uprowadzeniu na komórkę ojca 
Rafała. To miało być ich alibi.

ak/zamieściła ij
KPP Nowy Dwór Maz.

Rowerzysta  
miał 3,6 
promila
W ręce policjantów ruchu 
drogowego nowodwor-
skiej komendy wpadł 
Arkadiusz S. Mężczyzna 
kierował rowerem, ma-
jąc 3,6 promila alkoholu 
w organizmie. Za takie 
zachowanie grozi mu 
kara pozbawienia wol-
ności do roku.
12 marca, po godz. 15.00 w Andzi-
nie policjanci z sekcji ruchu drogo-
wego nowodworskiej komendy 
zauważyli rowerzystę, który jechał 
niemal całą szerokością drogi. 
Mężczyzna stwarzał zagrożenie nie 
tylko dla siebie, ale także dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

Mundurowi bezzwłocznie za-
trzymali rowerzystę do kontroli 
drogowej. Badanie alkomatem wy-
kazało u 31-letniego Arkadiusza S. 
3,6 promila alkoholu w organizmie. 
Policjanci po wykonaniu niezbęd-
nych czynności odwieźli mężczy-
znę do jego miejsca zamieszkania.  
W najbliższym czasie zostanie prze-
słuchany i najprawdopodobniej 
usłyszy zarzut kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości.

KPP Nowy Dwór Maz.

Poszukuję świadków, a zwłasz-
cza mężczyzny (z blizną na brwi) 
z czarnego Audi, który widział 
bójkę 6 września przy sklepie 
GULIWER. Napastnicy z wiśnio-
wej Hondy pobili mężczyznę. 
Tel. 787 480 077
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Nie daj się!

Lekarz kontra pacjent
– Nie ten rejon – usłyszała kilka ty-
godni temu jedna z mieszkanek 
naszej gminy w szpitalu w Puł-
tusku. Pani Danuta w Nasielsku 
mieszka od 3 lat, ale jej adres 
zameldowania wskazuje na woje-
wództwo dolnośląskie. Jak mówi, 
nie ma potrzeby, żeby na stałe 
meldować się w naszej gminie, 
jako że prawdopodobnie niedłu-
go wróci do siebie. Niestety, z jej 
doświadczeń wynika, że adres 
tymczasowego pobytu według 
lekarzy z Pułtuska nie gwarantu-
je, że zostanie ona objęta opieką 
w tamtejszym szpitalu. 

– To, jak lekarze mnie potrak-
towali, jest okropne. Nie chcieli 

mnie na oddziale, bo blokuję 
miejsce pacjentom z Pułtuska 
i okolic. Lekarz ewidentnie dał 
mi to do zrozumienia i odesłał 
z kwitkiem – mówi zbulwersowa-
na pacjentka. Pani Danuta nie ma 
siły już wojować z lekarzami, po-
stanowiła więc pojechać do szpi-
tala, gdzie zajmują się leczeniem 
chorób płuc, do Kowar. – Tam 
mam pewność, że mnie przyj-
mą i zajmą się moim leczeniem  
– mówi. Nie może jednak uwie-
rzyć w to, co się dzieje ze służbą 
zdrowia na naszym terenie. 

– Nie ten rejon – to powiedze-
nie lekarzy nie tylko w szpitalu 
w Puł tusku.  Jak w ynika z sy-

gnałów naszych 
c z y t e l n i k ó w, 
traktowani tak są 
także mieszkań-
cy naszej gminy 
w szpitalu w Cie-
chanowie. Czyż-
by lekarze n ie 
znali przepisów? 
Mamy jeden Na-
rodowy Fundusz 
Zdrowia. Ustawa 
o świadczeniach 
zdrowotnych fi-
n a n s o w a n yc h 
ze środków pu-
bl icznych daje 
pacjentowi wol-
ny wybór szpi-
tala,  w którym 
chce się leczyć. 
D yrektor  B iu-
ra Praw Pacjen-

ta działającego przy Ministrze 
Zdrowia zaznacza, że w takich 
przypadkach powinno się złożyć 
skargę bezpośrednio u dyrektora 
placówki, w której pacjent został 
tak potraktowany. Jeśli to nie po-
skutkuje, można też skorzystać 
z infolini i  Biura praw Pacjenta 
przy Ministrze Zdrowia tel. 0800 
190 590, czynnej od godz. 9.00 
do 21.00 od poniedziałku do 
piątku.

Pacjenci często są zdezoriento-
wani i nie wiedzą, jakie prawa im 
przysługują oraz do kogo mogą 
zgłosić się o pomoc. NFZ w każ-
dym swoim oddziale uruchomił 
stanowisko Rzecznika Praw Pa-
cjenta. W oddziale mazowieckim 
funkcję rzecznika sprawuje Wła-
dysława Wójcik, nr tel. (22) 582 
84 15. Najważniejsze to nie dać 
się zbyć i jeżeli nie chcą nas przy-
jąć do szpitala, zażądać podania 
powodu na piśmie. Jest wówczas 
niezbity dowód na to, że łamane 
są prawa pacjenta. Poszkodowany 
może też wystąpić na drogę są-
dową, a także zwrócić się do sądu 
dyscyplinarnego lekarzy. Droga 
dochodzenia praw pacjenta wy-
daje się jednak zbyt zawiła i nie-
wiele osób decyduje się na tego 
typu kroki. W obecnej sytuacji 
pozostaje nam jedynie czekać na 
zamiany w służbie zdrowia. Tylko 
jak długo jeszcze?

K.T.

Z gminy

Przystanek widmo
Do Popowa Północ od 
zjazdu w Chrcynnie pro-
wadzi wąska i bardzo 
zniszczona droga. Tyle że 
jadąc nią aż do Jaskółko-
wa, nigdzie nie zobaczymy 
tabliczki z nazwą miejsco-
wości „Popowo Północ”. 
Być może dlatego zapo-
mniano przed laty także 
o oznakowaniu przystanku 
autobusowego. 
Przez Chrcynno, Popowo Północ 
i Jaskółkowo autobusy PKS przejeż-
dżają tylko dwa razy dziennie. Rano 
w kierunku Warszawy – wyjazd z Cie-
chanowa o godz. 5.00, w Popowie 
o godz. 6.30, oraz w przeciwnym 
kierunku z Warszawy do Ciechanowa, 
wyjazd o godz. 17.30 (w Popowie ok. 
godz. 18.00).

Linia autobusowa przebiega tą samą 
trasą od wielu lat i codziennie korzysta 
z niej wiele osób, raz więcej, raz mniej, 
są wśród nich dojeżdżający do pracy 
i szkoły. Przede wszystkim do Legio-
nowa i Warszawy. 

Na autobus w Popowie Północ regu-
larnie czekają trzy do pięciu i więcej 
osób. Wszyscy z pobliskich domostw 
i z Popowa Północ, i z Popowa Bo-
rowego, bo niektórym tu jest bliżej. 
Pasażerowie czekają. Owszem, tyle że 
czekają w bardzo umownym miejscu, 
gdzieś mniej więcej w połowie drogi 
między Chrcynnem a Jaskółowem.

– Tak naprawdę to nikt nie wie dokład-
nie, gdzie jest przystanek. Kiedyś był 
tam słup z rozkładem jazdy, ale już od 
lat go nie ma. Dlatego autobus staje 
koło lasku olszynowego, raz trochę 
bliżej, raz dalej; tam, gdzie zbierze się 
kilka osób tam zatrzymuje się autobus 
– mówi pani Małgorzata, często korzy-
stająca z ciechanowskiego PKS-u. 

Największe problemy są jesienią i zimą, 
ponieważ autobus jedzie do Warszawy 
o takiej porze, gdy jest jeszcze ciemno, 
a przy drodze nie ma żadnego oświe-
tlenia. Nie wiadomo więc dokładnie, 
czy pasażer czeka w dobrym miejscu. 
Podobne problemy mają powracający 
autobusem ze stolicy.

– Wiele raz zdarzyło mi się tłumaczyć 
kierowcy, gdzie należy się zatrzymać. 
Bywało, że nie chciał się zatrzymać 
albo zatrzymywał się dalej, niż powi-
nien. Szczególnie, że w ciemnościach 
tego umownego lasku wcale nie wi-
dać.  Jeszcze w Jaskółowie jest jakieś 
oznakowanie, a u nas nic, prosta droga 
z wybojami, nie ma nawet tabliczki 
z nazwą miejscowości – dodaje pani 
Małgorzata.

Rzeczywiście, do Jaskółkowa dotarły 
już nowe oznakowania przystanków 
autobusowych. Jest tam także prowi-
zoryczna wiata, która może ochronić 
przed deszczem i wiatrem. W Chrcyn-
nie za to znajdziemy resztki przystanku, 
który choć ma jeszcze dach, ochroną 

przed wiatrem nie będzie już raczej 
żadną, ktoś bowiem zniszczył ścianki 
boczne. Ale wszyscy, i pasażerowie 
i kierowcy wiedzą, gdzie przystanek 
jest. 

– Od kilku lat interweniujemy w spra-
wie tego przystanku. Były telefony 
mieszkańców, były pisma do PKS
-u z prośbą o oznakowanie tego 
miejsca, gdzie powinien zatrzymywać 
się autobus. Na ostatnim z tego, co 
pamiętam, podpisało się 20 osób – 
mówi pan Stanisław. – To problem, 
który dotyczy nas wszystkich. Przecież 
każdy z naszych mieszkańców może 
znaleźć się w takiej sytuacji, że będzie 

musiał dojechać gdzieś autobusem 
– dodaje.

Sprawą zajął się również radny z tego 
rejonu Wojciech Krzyczkowski.

– Rozmawiałem z przedstawicielami 
PKS-u, ale tam mi powiedziano, że do 
nich należy tylko przewóz pasażerów, 
a nie ustawianie znaków. Skierował 
mnie do zarządcy drogi – wyjaśnia 
radny.

W ciechanowskim PKS-ie, na którego 
stronie internetowej widnieje przysta-
nek w Popowie Północ, gm. Nasielsk, 
usłyszeliśmy od kierownika działu 
przewozów Janusza Chojnackiego: 

– Nasi kierowcy wiedzą, gdzie się za-
trzymywać, stają koło takiego lasku. 
Jeżdżą od lat, więc nie ma problemów, 
ale gdyby się jakieś pojawiały, proszę 
o interwencję. Jeśli chodzi o słupek 
przystankowy, pamiętam, że był 
jeszcze kilka lat temu. Ale za ozna-
kowanie przystanków odpowiada 
zarządca drogi, my nie ustawiamy 
takich znaków. 

Przedstawiciel PKS-u przypomina 
sobie ostatnie monity mieszkańców 
Popowa Północ: – Doradziłem, aby 
zwrócili się w tej sprawie do Urzędu 
Gminy, a urząd wystąpił do zarządcy 
drogi. To jedyna możliwość. Ale jeśli 
na tej drodze trwa remont, to jest duża 
szansa, że pojawi się nowe oznakowa-
nie przystanków.

Święta racja! Jest szansa. Bo jest szansa 
na remont będącej w fatalnym stanie 
drogi wojewódzkiej nr 622. Udało 
się to kilkudziesięciukilometrowym 
odcinku na terenie gminy Serock, być 
może uda się i na pozostałych 5 kilo-
metrach, na terenie gminy Nasielsk.

I właśnie dlatego mieszkańcy zapo-
mnianego przez drogowców Popowa 
Północ zwrócili się do nas o nagłośnie-

nie sprawy przystanku autobusowego, 
po którym nie ma śladu.

(p)

W ostatniej chwili do naszej redakcji 
wpłynęły odpowiedzi od rzecznika 
prasowego Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w sprawie dalszej 
przebudowy drogi nr 622 biegnącej 
przez Popowo Północ.

– Obecnie aktualizowany jest kosztorys 
na przebudowę wyżej omawianej drogi. 
Niewykluczone, że zadanie może zostać 
realizowane w drugiej połowie br., pod 
warunkiem, że Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w pierwszej połowie br. 
otrzyma aktualne kosztorysy – wyjaśnia 
Monika Burdon, rzecznik MZDW. 

Co do zakresu wykonywanych robót oraz 
ich kosztu rzecznik pisze: – Ewentualne 
roboty obejmą przebudowę  4,5 km od-
cinka drogi, poszerzenie jezdni (obecnie 
droga należy do nienormatywnych, jej 
szerokość to 4 m, po przebudowie będzie 
6 m), odtworzenie rowów, umocnienie 
poboczy, ustawienie krawężników, budo-
wę zatok autobusowych oraz przebudo-
wę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 622 
i 632. Szacujemy, że przebudowa drogi 
będzie kosztować około 5 mln zł.

Natomiast w odpowiedzi na temat uzu-
pełnienia znaków informacyjnych z na-
zwami miejscowości oraz oznaczeniami 
przystanków autobusowych znajdują-
cych się w obrębie drogi otrzymaliśmy 
następującą informację: – Jeśli chodzi 
o ustawienie znaków oznaczających 
przystanki autobusowe, to obowiązek 
ten spoczywa na przewoźniku bądź 
gminie, która dba o obsługę komuni-
kacyjną terenu.

Wyjaśnienia rzecznika prasowego MZDW 
różnią się od informacji, jakie uzyskaliśmy 
w PKS–ie. Czy jest to odbijanie odpowie-
dzialności, jak piłeczki pingpongowej, 
czy rzeczywiście załatwienie sprawy leży 
w gestii gminy?

Pan Stanisław pokazuje niewidzialny przystanek.

„Na drodze życia są światła  
i mroki, raz szczęście jasne,  

raz smutek głęboki,  
ale gdy razem  

idzie się we dwoje,  
łatwiej się znosi  

nawet ciężkie znoje.”

Z okazji 9. rocznicy  
zawarcia związku małżeńskiego 

Adriannie i Robertowi Kosewskim
zdrowia, spełnienia marzeń i wielu wspólnych radości  

przez następne lata życzą: rodzina i przyjaciele

S E R D E C Z N O Ś C I
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URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Dożywocie – zapomniana forma przeniesienia własności
Umowa o dożywocie, kie-

dyś powszechnie sto-
sowana przy przeniesieniu 
własności nieruchomości 
na następców prawnych 
(np. dzieci), obecnie w ob-
rocie nieruchomościami 
jest stosowana sporadycz-
nie. Tymczasem dożywocie 
daje większe bezpieczeń-
stwo i zabezpieczenie wła-
ścicielom przekazującym 
swoje mienie następcom 
niż powszechnie obec-
nie stosowana darowizna. 
Umowa dożywocia może 
być też z powodzeniem 
wykorzystywana w rynko-
wym obrocie nieruchomo-
ściami. 

Umowa dożywocia
Umowa o dożywocie została uregu-
lowana w kodeksie cywilnym w art. 
908–916. Zgodnie z art. 908, jeżeli 
w zamian za przeniesienie własności 
nieruchomości nabywca zobowiązał 
się zapewnić zbywcy dożywotnie 
utrzymanie (umowa o dożywocie), 
powinien on – w braku odmiennej 
umowy – przyjąć zbywcę jako do-
mownika, dostarczać mu wyżywienia, 
ubrania, mieszkania, światła i opału, 

zapewnić mu odpowiednią pomoc 
i pielęgnowanie w chorobie oraz spra-
wić mu własnym kosztem pogrzeb 
odpowiadający zwyczajom miejsco-
wym. Jeżeli w umowie o dożywocie 
nabywca nieruchomości zobowiązał 
się obciążyć ją na rzecz zbywcy użyt-
kowaniem, którego wykonywanie jest 
ograniczone do części nieruchomo-
ści, służebnością mieszkania lub inną 
służebnością osobistą albo spełniać 
powtarzające się świadczenia w pie-
niądzach lub w rzeczach oznaczonych 
co do gatunku, użytkowanie, służeb-
ność osobista oraz uprawnienie do 
powtarzających się świadczeń należą 
do treści prawa dożywocia. 

Jak wynika z treści art. 908, strony 
mogą swobodnie kształtować treść 
obowiązków nakładanych na na-
bywcę nieruchomości w związku 
z umową dożywocia, czyli to strony 
określają, co należy rozumieć pod 
pojęciem dożywotniego utrzyma-
nia, a dopiero w braku postanowień 
umownych wchodzą świadczenia 
określone w art. 908 kodeksu cy-
wilnego. Przedmiotem przeniesienia 
własności w drodze umowy doży-
wocia będzie zawsze konkretna nie-
ruchomość gruntowa lub lokalowa. 
Przedmiotem umowy może być nie 
tylko własność całej nieruchomości, 

ale również udział w niej, nie może 
być natomiast spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu mieszkalnego. 
Zbywcą nieruchomości może być 
wyłącznie osoba fizyczna. Nabywcą 
natomiast może być zarówno osoba 
fizyczna, jak i osoba prawna. 

Umowa dożywocia, podobnie jak 
każda umowa przenosząca wła-
sność nieruchomości (sprzedaż, 
darowizna), musi być zawarta pod 
rygorem nieważności w formie aktu 
notarialnego. Treść prawa dożywo-
cia, uzyskiwanego w zamian za prze-
niesienie własności nieruchomości, 
musi być określona w umowie 
w sposób szczegółowy. Postano-
wienia umowy są wiążące nie tylko 
dla stron, czyli zbywcy i nabywcy 
nieruchomości, ale także dla osoby 
bliskiej zbywcy, jeżeli dożywocie 
zostało dla takiej osoby zastrzeżone. 
Zbywcę i osobę bliską zbywcy, dla 
których dożywocie zostało zastrze-
żone, nazywamy dożywotnikami. 
Umowa powinna dokładnie określać 
rodzaj i wielkość świadczeń, a także 
ich zmianę w wypadku wygaśnię-
cia prawa dożywocia w stosunku 
do jednego z dożywotników, gdy 
pozostaje jeszcze drugi z nich. W 
innym wypadku prawo dożywocia 
ustanowione na rzecz kilku osób ule-

ga w razie śmierci jednej z tych osób 
odpowiedniemu zmniejszeniu. 

Przeniesienie własności nierucho-
mości na podstawie umowy doży-
wocia następuje z jednoczesnym 
obciążeniem tej nieruchomości 
prawem dożywocia. Do takiego 
obciążenia stosuje się odpowiednio 
przepisy o prawach rzeczowych 
ograniczonych. Prawo dożywocia 
jest prawem niezbywalnym, co 
oznacza, że dożywotnik nie może 
przenosić go na inną osobę w dro-
dze czynności prawnej, nie może też 
ono być przedmiotem dziedziczenia 
i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci 
dożywotnika. Prawo to może wyga-
snąć również za życia dożywotnika, 
gdy ten się tego prawa zrzeknie. Na-
tomiast prawo własności nierucho-
mości nabytej na podstawie umowy 
dożywocia nie podlega żadnym 
ograniczeniom, można je zarówno 
zbyć, jak i obciążyć ograniczonymi 
prawami rzeczowymi (służebnością 
bądź hipoteką). Jednak w odróżnieniu 
od umowy darowizny, powszechnie 
stosowanej do przeniesienia własno-
ści w stosunkach rodzinnych, w razie 
zbycia nieruchomości obciążonej 
prawem dożywocia jej nowy na-
bywca ponosi także osobistą od-
powiedzialność za świadczenia tym 

prawem dożywocia objęte. Z chwilą 
zbycia nieruchomości obciążonej 
dożywociem dotychczasowy jej 
właściciel zostaje zwolniony z obo-
wiązków związanych z dożywociem. 
Może jednak ponosić odpowiedzial-
ność osobistą za świadczenia zaległe. 
Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy 
o dożywocie zbył otrzymaną nieru-
chomość, dożywotnik może żądać 
zamiany prawa dożywocia na doży-
wotnią rentę odpowiadającą wartości 
tego prawa. 

W wypadku gdy między nowym 
właścicielem a dożywotnikiem 
powstaną się takie stosunki, że nie 
można wymagać od stron, żeby 
pozostawały nadal w bezpośredniej 
styczności ze sobą, sąd na żądanie 
jednej z nich zamieni wszystkie lub 
niektóre uprawnienia objęte treścią 
prawa dożywocia na dożywotnią 
rentę odpowiadającą wartości tych 
uprawnień. Z żądaniem zamiany 
świadczeń objętych treścią prawa 
dożywocia na dożywotnią rentę 
może wystąpić każda ze stron umo-
wy. W wyjątkowych wypadkach sąd 
może rozwiązać umowę o dożywo-
cie na żądanie zobowiązanego lub 
dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest 
zbywcą nieruchomości. 

Marek Rączka

Spacerkiem po okolicy

Góry śmieci
Zaledwie kilkadziesiąt metrów od 
piaszczystej drogi prowadzącej 
z Nasielska w kierunku Broninka, 
wśród pól „podziwiać” można skła-
dowiska odpadów. Polne drogi nie 
są żadną przeszkodą do pokonania. 
A przecież trzeba się było natrudzić, 
by zapakować wory pełne śmie-
ci, wywieźć je w pola i wyrzucić 
pod drzewa. To, co można znaleźć 
w okolicach naszego miasta, prze-
chodzi najśmielsze oczekiwania. 

Od popiołu, obierek, szmat, butów, 
po resztki mebli i odbiorników tele-
wizyjnych. Kulturalniejsi śmieciarze 
zapakowali odpadki w plastikowe 
worki, ci bardziej otwarci na naturę 
zrzucili balast bez żadnego opako-
wania. 

Niestety, nie ma szans, by winę za 
masowe zaśmiecanie tej okolicy 

zrzucić na kierowców przejeżdża-
jących przez naszą gminę. Te śmieci 
musieli pozostawić miejscowi. Albo 
mieszkańcy najbliższych domostw, 
albo sprytni mieszkańcy miasta, któ-
rzy znają ścieżki wśród pól. Niestety, 

absolutny brak kultury i arogancja 
się szerzą, bo śmieci przybywa 
z tygodnia na tydzień. Jak się oka-
zuje, na terenie gminy Nasielsk jest 
nie tylko składowisko odpadów 
w Jaskółowie, ale też setki dzikich 
wysypisk. 

Jeśli nie potraktujemy tego pro-
blemu poważnie, za chwilę okaże 
się, że mieszkamy na wysypisku 
śmieci! 

(p)

O tym, że mieszkańcy coraz po-
ważniej traktują problem zaśmie-
cania lasów, może świadczyć dość 
duża ilość listów, które docierają 
do naszej redakcji, z prośbą o po-
ruszenie tego problemu. Niektórzy 
z naszych czytelników prowadzą 
swego rodzaju śledztwa i na pod-
stawie znalezionych w śmieciach 

dokumentów podają nazwiska 
śmieciarzy. Jak na razie, nie zdecy-
dowaliśmy się na podawanie tych 
danych do publicznej wiadomości, 
ale może wkrótce to zmienić?

Redakcja

A tu ktoś właśnie zakończył remont – prawda, że ładnie?

R E K L A M A

NACZELNIK URZĘDU 
SKARBOWEGO INFORMUJE

W ramach działań usprawnia-
jących przeprowadzenie ak-
cji rozliczeń za 2008 r. Urząd 
Skarbowy w Nowym Dworze 
Mazowieckim informuje, że 
dnia 26.03.2009 r. (czwartek) 
w godzinach 8:00 – 10:00 pra-
cownicy Urzędu będą  udzielali 
informacji i przyjmowali zezna-
nia podatkowe w siedzibach: 
Urzędu Miasta Nasielsk, Urzędu 
Gminy Czosnów, Urzędu Gminy 
Pomiechówek, Urzędu Gminy 
Zakroczym oraz Urzędu Gminy 
Leoncin.

Informacje na temat rozliczeń za 
2008 rok – www.szybkipit.pl, 
www.is.waw.pl

„Dzień Otwarty”  
w Urzędzie Skarbowym  

w Nowym Dworze Mazowieckim
W ramach działań usprawniających przeprowadzenie akcji rozliczeń za 
2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje, że w dniu 
28 marca 2009 r. (sobota) w ramach „Dnia Otwartego” w godzinach 
9.00 – 13.00 pracownicy urzędu pełnić będą dyżur.

Podatnicy będą mogli:
• złożyć/pobrać formularze podatkowe,
• uzyskać informacje w zakresie:  
 – odliczeń od podatku z tytułu wychowywania dzieci,
 – odliczenia ulgi rehabilitacyjnej,
 – zasad rozliczania dochodów uzyskanych zagranicą,
• złożyć inne dokumenty (deklaracje, podania wnioski itp.)

Na chwilę obecną Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim 
przyjął o 21 % więcej zeznań rocznych w porównaniu z analogicznym 
okresem roku ubiegłego.
Informacje na temat rozliczeń za 2008 rok  – www.szybkipit.pl,  
www.is.waw.pl
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Duchowe witaminy
Dylematy  
(nie) do rozwiązania
Kiedy wspominam lata edukacji filozoficznej, to na myśl przychodzą mi 
interesujące dylematy nauki. Na przykład w średniowieczu zastanawiano 
się, czy Pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego sam nie będzie 
w stanie podźwignąć. Albo pytano, ile diabłów zmieści się na łepku od 
szpilki. Ci ludzie to naprawdę mieli niezłe dylematy… Może z punktu 
widzenia człowieka XXI wieku pozostają one śmieszne. Ale jednak ktoś 
szukał odpowiedzi na takie pytania. Czy w naszych czasach jest inaczej? 
I tak, i nie. Zmienili się ludzie, ale dylematy dotyczące istnienia Boga, 
pochodzenia człowieka, sensu życia czy ostatecznego przeznaczenia 
pozostały. Często też zdarza się, że głowimy się nad rzeczami pozornie 
nie do rozwiązania. Dlaczego pozornie? Bo jak ktoś znajduje się, jak ów 
człowiek przedstawiony przez Platona w jaskini, tyłem do wejścia i widzi 
tylko cienie rzeczywistości, to nawet mała myszka może urosnąć do 
wielkości słonia. I z igły powstają wtedy widły. 

Jednym z takich dylematów – dla wielu nie do rozwiązania – wydaje się 
kwestia istnienia Boga i sposobu Jego poznania. Dla wierzących sprawa 
nie budzi zbyt wielu emocji, choć też się nad nią zastanawiają. Ale oka-
zuje się, że zarówno ludzie uważający się za niewierzących – ateiści, 
jak i powątpiewający w możliwość udowodnienia – czyli agnostycy, 
tak sobie to wszystko misternie tłumaczą, że chyba sami nie są do koń-
ca przekonani o słuszności własnego myślenia. Ciekawe jest dla mnie 
to, że ci uważający się za niewierzących korzystają z posługi Kościoła, 
podobnie jak i agnostycy. 

Najprościej chyba rozmawia się z ludźmi prostymi, którzy życia nie 
komplikują sobie przez niepotrzebne łamanie głowy i doszukiwanie się 
przysłowiowej dziury w całym. Wystarczy, że kochają, a już wiedzą, że ta 
miłość jest z Boga. A jakoś dziwnie tym, co to „z Panem Bogiem mają nie 
po drodze”, tak prosto to nie przychodzi. I twierdzą, że po śmierci istnieje 
tylko czarna dziura. Tylko najciekawsze, że nikt jeszcze nie potwierdził jej 
istnienia, a o zmartwychwstaniu zaświadczył sam Chrystus. 

Zdarzają się sytuacje trudne, w których kto żyw myśli o Bogu. Po co? 
Bo odczuwa swoją ograniczoność, sam rozum nie potrafi wszystkiego 
wyjaśnić. Potrzebne jest także dotarcie do sfery ducha – niewidocznej 
dla ludzkich oczu, ale jednak istniejącej bezdyskusyjnie. Czy się komu 
podoba, czy nie. I wtedy nie wystarczy „zmierzyć, zważyć czy dotknąć”. 
Tak się nie da. Ale wystarczy dotknąć sercem, zrozumieć chwilą ciszy 
czy gestem wyciągniętej ręki. Aż chciałoby się powiedzieć: „bieda i głód 
panuje tam, gdzie człowiek w swoich dylematach pozostaje sam”.   

Kiedy szwankuje instalacja domowa, potrzebny jest specjalista – ostatnio 
co drugi, nawet bez większej znajomości rzeczy, tytułuje siebie: „ja – 
fachowiec”. Kiedy jednak szwankuje nasz system wartości, byle partacz 
nie wystarczy. Potrzebny jest wysokiej klasy specjalista, który będzie 
gwarancją właściwego rozwiązania. Podobno saper myli się tylko raz, tu 
natomiast niedopuszczalna jest żadna pomyłka. Takie dylematy, które 
pozornie wydawały się nie mieć rozwiązania, przemieniały się w radość 
po spotkaniu z Mistrzem z Nazaretu. I kończyły się jak każda prawdziwa 
bajka – choć były rzeczywistością – pomyślnie. Biblijny Zacheusz, choć 
był niskiego wzrostu, znalazł drzewo, z którego widział przechodzącego 
Jezusa. Więcej, Jezus zatrzymał się w jego domu. Również Lewi miał po-
ważny dylemat: jak można żyć, gdy przestanie się pracować na rzecz 
rzymskiego okupanta i pobierać złodziejskie podatki? Okazało się, że od-
dał część swojego majątku, wynagrodził  krzywdy, a sam znalazł szczęście 
u boku Jezusa. Maryja nie wiedziała, że Boża obietnica zawiera w sobie 
również pomoc Opatrzności w realizacji niezwykłego dzieła – zaufała 
i dzięki temu Bóg mógł posłużyć się nią w zbawianiu świata. 

Nie wystarczy narzekać, że jest źle, wokół nie ma przyjaznych ludzi, po co 
się wysilać, jak i tak tego nikt nie dostrzeże. W naszych ludzkich sercach 
jest wiele dylematów, w których tkwi lęk przed sobą, niepowodzeniem, 
opinią innych. Jak pozbyć się owych trudności? Wystarczy tylko – jak 
kobieta cierpiąca od wielu lat na krwotok – dotknąć się szaty i konse-
kwentnie podążyć za jej Właścicielem drogą codziennego zaufania 
w tym, co po ludzku niemożliwe.  

ks. Leszek Smoliński

Nasielsk z oddali

„Do szkoły nie chodzą anioły”
Za tytuł do dzisiejszego felietonu 
posłużyła mi fraszka znaleziona 
w internecie, której autora nie zdo-
łałem ustalić. Trafność tego sfor-
mułowania jest oczywista. Fraszka 
niejako poucza nas, szczególnie 
chyba nauczycieli, że od człowieka 
w wieku szkolnym nie należy zbyt 
dużo wymagać. Przecież dorośli, 
w tym i nauczyciele, też nie są anio-
łami. Z drugiej strony może stanowić 
usprawiedliwienie dla pedagogów, 
potwierdzenie tego, że ich praca jest 
zdecydowanie niełatwa – uczniowie 
sprawiają często wiele trudności wy-
chowawczych. 

O tym, że w ławkach szkolnych 
nie zasiadają anioły, informują 
co pewien czas opinię publiczną 
środki masowego przekazu. Oto 
w ubiegłym roku telewizja wielo-
krotnie pokazywała utrwalone na 
uczniowskiej komórce sceny aro-
ganckiego zachowania się uczniów 
na lekcji w jednej z toruńskich szkół 
ponadgimnazjalnych. Punktem kul-
minacyjnym było założenie nauczy-
cielowi na głowę kosza na śmieci. W 
tym roku znowu uczniowie szkoły 
zawodowej w Rykach nagrali na 
komórkę wulgarne zachowanie kilku 
uczniów w stosunku do nauczyciela 
na lekcji.

O „chwilach grozy” w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Płocku informuje 
ostatnio lokalne wydanie „Gazety 
Wyborczej”. Oto trzynastoletni 
uczeń wychowywany przez babcię 
terroryzuje całą szkołę. Stosuje prze-
moc zarówno wobec rówieśników, 
jak i nauczycieli. Uczniowie boją się 
chodzić do szkoły, specjalnie choru-
ją lub udają chorobę. Z tej relacji wy-
nika, że szkoła, która przyjęła ucznia 
w 2007 roku, przez długi czas była 
bezradna. Dopiero na skutek prote-
stu rodziców zwróciła się o pomoc 
do policji i o sprawie powiadomiła 
kuratorium.

Dziennikarz komentujący to wyda-
rzenie pisze: „Za nic w świecie nie ro-
zumiem postawy szkoły, która całą 
sprawę chciała ukryć przed czujnym 
okiem opinii publicznej.” Dyrektor-
ka szkoły zgodziła się na rozmowę 
dopiero na wyraźne polecenie miej-
skiego wydziału edukacji. Podobnie 
zachował się zastępca dyrektora 

szkoły zawodowej w Rykach, który 
stanowczo odmówił jakichkolwiek 
informacji dziennikarzom TVN.

Przemoc w wielu szkołach wystę-
powała i występuje. Dobrze, że 
się teraz coraz więcej o niej mówi. 
Znajomość czynników, które ją po-
wodują, pozwala na łagodzenie jej 
skutków i może sprzyjać stopniowej 
eliminacji tego zjawi-
ska. Nie jest to jednak 
sprawa łatwa i prosta. 
Bardzo trudno popra-
wić funkcjonowanie 
rodzin wychowawczo 
niewydolnych, które 
w znaczącym stopniu 
przyczyniają do nara-
stania agresji w szkole. 
Więcej można w tej 
dziedzinie wymagać 
od szkoły i nauczycieli. 
Działalność placówek 
oświatowo-wycho-
wawczych oparta na 
naukowych zasadach 
powinna skutecznie likwidować 
przynajmniej te najbardziej drastycz-
ne formy przemocy. Jak widać, nie 
wszystkim szkołom to się udaje. 

Sprzyja temu tendencja do ukry-
wania tego problemu. Nauczyciele 
z jednej strony narzekają na uczniów, 
z drugiej zaś twierdzą, że to niepraw-
da, że problem nie dotyczy ich klasy 
czy szkoły. Dopiero kiedy uczniowie 
utrwalą sceny agresji i to wyjdzie 
poza szkołę – robi się afera. 

Jak można pomóc placówkom 
o ś wi a towo - wyc h owawc zym 
w zwalczaniu przemocy? Agresja 
często jest spowodowana nudą, 
brakiem możliwości kulturalnego 
spędzenia wolnego czasu, rozwija-
nia swoich uzdolnień artystycznych 
czy wyżycia się w sporcie. Szkoła, 
jeżeli ma możliwości finansowe, 
powinna organizować jak najwięcej 
zajęć pozalekcyjnych. Wspoma-
gać ją winien dobrze zorganizo-
wany i wyposażony dom kultury 
dysponujący wieloma pomiesz-
czeniami na organizację różno-
rodnych zajęć i imprez. Dostępne 
boiska i sale gimnastyczne mogą 
zachęcić do uprawiania sportu.  
O tym powinny pamiętać władze 
samorządowe. 

Zostawmy już może problem agresji 
i przemocy. Jest on bardzo skompli-
kowany, bo przecież nie bez winy są 
tu również środki masowego prze-
kazu, a szczególnie telewizja ukazu-
jąca w filmach sceny okrucieństwa, 
agresji i zabijania.

Mówiąc o funkcjonowaniu szkół, 
warto może zwrócić uwagę na 

konieczność lepszej informacji 
o osiąganych przez nie wynikach 
nauczania. Nie wiem, co stoi na 
przeszkodzie, żeby szkoły umiesz-
czały na swoich portalach interne-
towych dokładne dane o wynikach 
uzyskanych przez uczniów na eg-
zaminach końcowych. Dotyczy to 
przede wszystkim testów gimna-
zjalnych i egzaminów maturalnych. 
Naturalnie, nie powinno się wymie-
niać nazwisk uczniów, ale dane do-
tyczące tego, ilu uczniów zdawało 
z poszczególnych przedmiotów 
i jakie osiągnęli wyniki.

Daje to dobry obraz pracy szkoły. 
Jest to informacja niezbędna rów-
nież dla kandydatów do szkoły, 
którzy mogą sobie wybrać placówkę 
odpowiednią do swoich aspira-
cji. Ponadto ujawnienie wyników 
egzaminów może spełnić jeszcze 
jedno ważne zadanie – promować 
nauczycieli dobrze pracujących, 
a tych, którzy osiągnęli słabsze wy-
niki – mobilizować do lepszej pracy. 
Taka informacja może więc dopro-
wadzić w konsekwencji do podnie-
sienia poziomu pracy szkoły. Na tym 
powinno zależeć przede wszystkim 
dyrektorom tych placówek.

Antoni z Ursusa 

fot. M. Stamirowski
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Dwie Anny „Jabłonowskich spotkań z poezją”
W Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jabłonnie 
odbywa się cykl spotkań 
z poezją. Pomysłodaw-
czynią i organizatorką 
tych spotkań jest Anna 
Czachorowska (z d. Pru-
sik), kierowniczka tej pla-
cówki. 
Pani kierownik urodziła się wpraw-
dzie w Warszawie, lecz swe dzie-
cięce i młodzieńcze lata spędziła 
w Nasielsku. Tu chodziła do „dwój-
ki” (ale uczyła się na piątki). Ukoń-
czyła następnie nasielskie Liceum 
Ogólnokształcące. Jest absolwentką 
Pomaturalnego Studium Ekono-
micznego i Wydziału Historyczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego. 
Obecnie mieszka w Legionowie, 
a pracuje w Jabłonnie.

Życiową pasją Anny Czachorow-
skiej jest poezja. Wydała cztery 
tomiki wierszy (Byłam różą Twojej 
zimy; Dotykanie szczęścia; To mi-
łość do drzwi zapukała; Zanim słoń-
ce zejdzie zboczem). Bliska jej sercu 
jest poezja zmarłego niedawno ks. 
Jana Twardowskiego. Jest edytorską 
dwóch zbiorków jego poezji. Pisała 
też teksty piosenek. Wygrała w 1992 
r. konkurs, ogłoszony przez radiową 
audycję Lato z Radiem, na piosenkę 
dla Maryli Rodowicz.

Pani Anna skupia wokół siebie dużą 
grupę ludzi kochających poezję. 
Głównie jej poezję, ale nie tylko, 
bo poetka promuje także utwory 
innych twórców. Na spotkania przez 
nią organizowane i na jej wieczory 
autorskie przychodzi bardzo wie-
le osób. Zawsze brakuje miejsc. 

Wśród uczest-
ników tych spo-
tkań są prawie 
zawsze nasielsz-
czanie oraz ko-
ledz y i  kole-
żank i ,  którz y 
uczyli się z nią 
w nasielskim li-
ceum. Dzisiej-
sza młodzież 
powiedziałaby, 
że są to jej fani.

Ostatnie spotkanie w tym kwartale, 
jakie zorganizowała w ramach cy-
klu spotkań z poezją, poświęcone 
było Annie German. Odbyło się 
ono w sali Gminnego Centrum Kul-
tury i Sztuki w Jabłonnie. Jak zawsze, 
sala była wypełniona po brzegi. 
Nastrój był wyjątkowo podniosły. 
Na sali obecny był mąż nieżyjącej 
już piosenkarki i poetki – Zbigniew 
Tucholski.

Byli też i nasielszczanie. Przybyli na 
ten uroczy (i uroczysty) wieczór 
z dwóch powodów. Obydwie Anny 
są im bliskie. Anna Czachorowska, 
mimo że mieszka w Legionowie, 
jest uznawana za nasielszczankę. 
I słusznie, bo jest to jej miasto ro-
dzinne. 

Anna German jest natomiast bliska 
Nasielskowi poprzez dzieło swego 
syna Zbigniewa Tucholskiego (oj-
ciec i syn noszą to samo imię). Jest 
on autorem wartościowej pracy 
poświęconej kolejce wąskotorowej 
(Nasielska kolej wąskotorowa). Po-
zycję tę otrzymała od nasielszczan 
na zakończenie spotkania Anna 
Czachorowska. 

Był to podziękowanie dla pocho-
dzącej z Nasielska animatorki kul-
tury i wyraz hołdu dla wspaniałej 
i niezapomnianej piosenkarki Anny 

German. A jej pieśń Człowieczy 
los jakoś dziwnie kojarzy się wielu 
z losem naszej kochanej nasielskiej 
ciuchci.…

Samo spotkanie było niezwykle sta-
ranie przemyślane i przygotowane. 
Pomagały pani Annie jej koleżanki 
z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jabłonnie, a także miłośnicy jej 
talentu.

W pierwszej części miał miejsce 
swoistego rodzaju poetycki dialog 
o miłości. Prowadziła go tekstami 
wierszy ich autorka, Anna Cza-
chorowska, z aktorem scen war-
szawskich Dariuszem Odiją. Było to 
niejako preludium do części głów-
nej zatytułowanej Tańcząca Eury-
dyka. O życiu i artystycznej drodze 

wspaniałej piosenkarki opowiadała 
autorka książki o tym właśnie tytule 
Mariola Pryzwan. Przerywnikami 
w tym opowiadaniu były fragmen-
ty tekstu jej książki, czytane przez 
wspomnianego wcześniej aktora 
scen warszawskich Dariusza Odiję 
i piosenki, wykonywane niegdyś 
przez Annę German. Na tym spo-
tkaniu wykonywała je ukraińska 
piosenkarka, mieszkająca od 9 lat 
w Polsce, Oleksandra Żurawel.

Było to wyjątkowo wzruszające 
spotkanie. Z rozmów z uczestnikami 
spotkania wynikało, że niektórzy 
z nich uważają, iż te dwie Anny wiele 
łączy. Łączy je w pierwszym rzędzie 
wyjątkowa wrażliwość i zadumanie 
nad meandrami ludzkich losów. 

xyz

„Komputer łączy pokolenia”
W lutym br. w Szkole Pod-
stawowej im Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku 
zakończyła się realizacja 
projektu edukacyjnego 
„Komputer łączy pokole-
nia”. Było to jedno z dzie-
sięciu przedsięwzięć, które 
dofinansowało Stowarzy-
szenie Europa i My w kon-
kursie dotacyjnym 2008 r., 
zorganizowanym w ramach 
Programu „Działaj lokalnie 
VI” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, reali-
zowanym przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii 
w Polsce.

Celem głównym projektu 
była integracja międzypo-
koleniowa. Oferta cieka-
wych warsztatów komputerowych 
dla młodszych i starszych zachęciła 
wielu juniorów i osoby dorosłe. 
Ponieważ zainteresowanie uczest-
nictwem w zajęciach było duże 
utworzone, zostały dwie grupy 
osób uczących się. Nauka odbywała 
się pod kierunkiem nauczycielek 
informatyki –  Moniki Paluszek 
i Agnieszki Sztabnik. Spotkania miały 
bardzo kameralny charakter, w mi-
łej atmosferze można było poznać 
wiele interesujących zagadnień 
dotyczących komputera i internetu. 
Uczniowie mieli okazję udoskonalić 
swoje umiejętności informatyczne, 
przekazać je prostym, dostępnym 
językiem swoim „podopiecznym”, 
starsze osoby zaś mogły w przyja-
znej atmosferze poznać kompute-
rowe tajniki. Można bowiem rzec, 
że w dzisiejszych czasach internet to 
okno na świat i posiadanie umiejęt-

ności korzystania z niego przynosi 
korzyści oraz wiele przyjemności.

W czasie szkolnego kursu zapo-
znano jego uczestników z intere-
sującymi formami wyszukiwania 
informacji w sieci oraz tworzenia 
własnych prezentacji. Zakończe-
nie odbyło się przy kawie i herba-
cie. Wszyscy uczestnicy szkolenia 
w obecności dyrekcji szkoły mieli 
okazję obejrzeć wykonane przez 
siebie prezentacje multimedialne. 
Dorośli kursanci, w sumie 16 osób, 
otrzymali dyplomy, a prowadzą-
cym serdecznie podziękowano.

Na zakończenie projektu uczniowie 
z kółka informatycznego i powstała 
nieformalna grupa „Babcia na cza-
cie” zorganizowali konkurs plastycz-
ny „Otwórz się na pokolenia”. Zyskał 
on duże zainteresowanie pozostałej 
szkolnej społeczności. Prace będące 
artystyczną wypowiedzią na temat 

wzajemnych kontaktów starszych 
i młodszych były niezwykle cieka-
we. Część z nich została wystawio-
na w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nasielsku. Wystawa 
czynna będzie do końca marca, 
serdecznie zapraszamy zatem do 
odwiedzenia biblioteki i obejrzenia 
wyróżnionych prac.

Należałoby podkreślić fakt, że taka 
forma współpracy młodzieży i osób 
dorosłych tworzy dobry kontakt 
międzypokoleniowy, prowadzi do 
wzajemnego zrozumienia pomię-
dzy młodymi a starszymi i podnosi 
samoocenę obydwu grup. Mamy 
nadzieję, że spotkania kompute-
rowe uczniów z seniorami będą 
w szkole kontynuowane. Wspólne 
zainteresowania informatyczne 
uwrażliwią na to, co łączy pokolenia, 
zarówno juniorów, jak i seniorów.

Elżbieta Wróblewska

THE ENGLISH DAY
Pod takim hasłem świętowano 
27.02.2009 w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym w Starych 
Pieścirogach Dzień Języka An-
gielskiego. W programie prze-
widziano wiele atrakcji i niespo-
dzianek. Od rana korytarzami 
szkoł y kursowała angielska 
czarna taksówka oraz me-
tro. Odbyła się projekcja filmu 
o kulturze Wielkiej Brytanii oraz 
wystawa prac projektowych 
dotyczących różnych aspek-
tów życia w krajach anglosa-
skich, m.in. zabytków, jedzenia, 
szkolnictwa, języka, angielskiego 
humoru. 

Punktem kulminacyjnym był kon-
cert piosenki angielskiej dedykowa-
ny gościom specjalnym. Wśród VIP
–ów znaleźli się: Królowa Elżbieta II 
w asyście strażników, J. K. Rowlling, 
Harry Potter, Bob Marley, Flip i Flap 
oraz wiele innych postaci ze świata 
muzyki i polityki. Na scenie wystąpił 
Robbie Williams, Michael Jackson, 

zespół The Beatles oraz gościnnie 
Abba. Swoje możliwości zaprezen-
towali również najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły. 

Program cieszył się dużym zainte-
resowaniem i został bardzo entu-
zjastycznie przyjęty przez publicz-
ność. Przygotowali go uczniowie 
ZSP razem z nauczycielami języka 
angielskiego –p. B. Rączka, p. B. Kur-
piewską oraz p. M. Ogrodowską.
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III WTK Żaków i Żaczek
W ostatnią sobotę lutego 
w hali sportowej w Na-
sielsku odbył się kolejny 
wojewódzki turniej teni-
sa stołowego, którego 
organizatorami byli: Ma-
zowiecki Związek Tenisa 
Stołowego w Warszawie 
i Urząd Miejski w Nasiel-
sku.
Tym razem przy stołach pingpongo-
wych rywalizowali najmłodsi tenisiści 
z całego Mazowsza: chłopcy i dziew-
częta do 10 lat. Wśród uczestników 
turnieju były dwie żaczki i czterech 
żaków z naszej gminy. Z dużym 
powodzeniem walczyli oni z naj-
lepszymi na Mazowszu, z których 
kilkoro to ścisła czołówka krajowa 
w tej kategorii wiekowej.

Turniej ten był trzecią i ostatnią eli-
minacją do Mistrzostw Mazowsza, 
a następnie do Mistrzostw Polski, 
w których weźmie udział 32 najlep-
szych zawodniczek i zawodników.

W nasielskim turnieju najlepiej 
z naszych reprezentantów wypadła 
Kasia Hermanowska – uczennica IV 
klasy Szkoły Podstawowej w Nasiel-
sku, która została sklasyfikowana 
na 7/8 miejscu, zapewniając sobie 
udział w Mistrzostwach Mazowsza. 
Również druga z naszych dziewcząt, 
Ola Grycz, – uczennica III klasy 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku, 
sklasyfikowana na miejscu 9/12, 
zapewniła sobie udział w mistrzo-
stwach Mazowsza.

Natomiast spośród czterech star-
tujących w turnieju chłopców do 
Mistrzostw Mazowsza zakwalifiko-
wał się tylko Paweł Zembrzuski – 
uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej 
w Cieksynie. Pozostali chłopcy: 
Szymon Zalewski z IV klasy i An-
drzej Filipowicz z klasy III Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku, oraz Bar-
tosz Wierzchoń z klasy IVze szkoły 
w Starych Pieścirogach znaleźli się 
tuż, tuż za miejscem dającym im 
awans do mistrzostw.

W III WTK w Nasielsku najlepsi byli:

Dziewczęta:
1.Bagrowska Katarzyna  
MLUKS „Nadwiślanin” Płock
2. Karasek Aleksandra  
ULKS „Nadwiślanin” Słubice
3. Ciesielska Klaudia  
KS „Ożarowianka” Ożarów Maz.
4. Rokicka Klaudia   
KS „Puznówka” Teresin

Chłopcy:
1. Wojtkowski Kamil  
Salos Sokołów Podlaski
2. Ogrodnik Piotr   
MLUKS Wąsewo
3. Sztuka Rafał   
SKS 40 Warszawa
4. Soszyński Artur   
MLKS „Józefovia” Józefów 

Za miejsca 1–3 zawodnicy otrzy-
mali puchary i dyplomy, a za miej-
sca 4–6 dyplomy, które ufundował 
Urząd Miejski w Nasielsku

as

Turniej osób niepełnosprawnych  
w tenisie stołowym
W piątek, 13 marca w hali 
sportowej w Nasielsku od-
był się III Powiatowy Turniej 
Tenisa Stołowego osób nie-
pełnosprawnych, uczest-
niczących w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej i prze-
bywających w Domach 
Pomocy Społecznej.
Przebieg dwóch poprzednich tur-
niejów, które również odbyły się w 
Nasielsku z inicjatywy WTZ w Starych 
Pieścirogach, działających przy Za-
kładzie JAN POL, wskazywał na dużą 
potrzebę organizowania corocznie 
takich spotkań, dla osób o różnym 
charakterze niepełnosprawności.

Duży wkład w organizację tych spo-
tkań ma kierownik WTZ w Pieściro-
gach Teresa Skrzynecka, której poma-
gają jej pracownicy i wychowankowie, 
a wspomaga prezes firmy JAN POL, 
człowiek o wspaniałym sercu, Janusz 
Konerberger.

To oni zwrócili uwagę na rozmaite 
codzienne potrzeby wychowanków, 
umożliwiając w różnych formach wy-
równywanie różnic wynikających z ich 
niepełnosprawności, w tym również i 
w sporcie.

W tegorocznym turnieju tenisa sto-
łowego udział wzięły reprezentacje z 
Domu Pomocy Społecznej w Nasiel-
sku, oraz z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Wyszkowa, Legionowa, Nowego 

Dworu i gospodarz 
turnieju – WTZ Stare 
Pieścirogi.

Turniej zaszczycili 
swoją obecnością 
p rze dstawic ie le 
Urzędu Marszał-
kowskiego, Sejmi-
ku Mazowieckiego, 
Powiatu Nowo-
dworskiego, radni 
miejscy i przedsta-
wiciele urzędów 
działających na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz liczne grono rodzin i 
przyjaciół.

Ogółem w turnieju wystartowało 50 
zawodniczek i zawodników. Odbył 
się on w pięciu kategoriach: kobiety 
i mężczyźni wśród osób niepeł-
nosprawnych, kobiety i mężczyźni 
spośród pracowników i kadry oraz 
niepełnosprawni na wózkach inwa-
lidzkich. Do końcowej klasyfikacji 
drużynowej liczyły się punkty zdobyte 
przez pięciu pierwszych zawodników 
w każdej kategorii.

Ostateczne wyniki turnieju:
Wśród kobiet zwyciężyła Sandra 
Goszczyńska z WTZ Pieścirogi. Ko-
lejne miejsca zajęły: 2. – Beata Ka-
czorowska, 3. – Beata Walasiewicz, 4. 
– Agata Obrazińska, 5. – Beata Jasińska 
– wszystkie z WTZ Pieścirogi.

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce 
zajął Marek Osiecki – DPS Nasielsk, a 
na kolejnych miejscach znaleźli się: 2. 
– Kazimierz Cichocki – WTZ Nowy 
Dwór Maz., 3. – Mariusz Dąbrowski 
– WTZ Legionowo, 4. – Sebastian 
Szymański – WTZ Nowy Dwór Maz., 
5. – Krzysztof Mackiewicz – DPS 
Nasielsk.

Wśród zawodników na wózkach 
inwalidzkich zwyciężył Mariusz An-
drzejewski z WTZ Nowy Dwór Maz. 
przed Norbertem Szulimem – WTZ 
Pieścirogi.

W kategorii pracowników wśród kobiet 
zwyciężyła Joanna Mrozowska – WTZ 
Legionowo, a kolejne miejsca zajęły: 2. 
– Skrzynecka Anna – WTZ Pieścirogi, 
3. – Sobierska Katarzyna – WTZ Nowy 
Dwór Maz., 4. – Biedrzycka Agata – 
DPS Nasielsk, 5. – Jagnieża Aleksandra 
– WTZ Nowy Dwór.

Wśród mężczyzn pierwsze miejsce 
zajął Tadeusz Jabłoński – WTZ Pieści-
rogi, miejsce 2. – Dariusz Magdziarski – 
WTZ Legionowo, 3. – Tomasz Szmaj-
dor – WTZ Legionowo, 4. – Robert 
Jankowski – WTZ Nowy Dwór Maz., 5 
–.Krzysztof Roszak – WTZ Pieścirogi.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły 
WTZ Stare Pieścirogi z 29 pkt, kolejne 
miejsca zajęły: 2. WTZ Nowy Dwór 
Maz. – 17 pkt, 3. WTZ Legionowo – 
15 pkt, 4. DPS Nasielsk – 8 pkt, 5 WTZ 
Wyszków – 0 pkt.

Na zakończenie najlepsi zawodnicy 
otrzymali medale, dyplomy i upo-
minki, a najlepsze zespoły puchary, 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkim zawodnikom, opiekunom 
i osobom pomagającym w przepro-
wadzeniu turnieju organizatorzy za-
fundowali smaczny obiad w stołówce 
Publicznego Gimnazjum w Nasielsku.

Przy pożegnaniach ze wszystkich stron 
było słychać „do zobaczenia za rok”.

as

Ministranci też grają w tenisa
W sobotę, 14 marca w hali sportowej 
w Nasielsku odbył się I Turniej Tenisa 
Stołowego Ministrantów Dekanatu 
Nasielskiego, w którym udział wzięło 
52 ministrantów z parafii św. Wojcie-
cha w Nasielsku, parafii św. Katarzyny 
z Nasielska, parafii św. Doroty w Ciek-
synie i z parafii ze Strzegocina. 

Organizatorami zawodów byli: ks. Ta-
deusz Jabłoński, ks. Paweł Kułakowski 
i ks. Robert Głuchowski. Był to już 
kolejny turniej organizowany przez 
księży. Poprzednie, podczas których 
grano w piłkę nożną halową, cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, więc 
postanowiono rozszerzyć je o inne 
dyscypliny sportowe. Nadmienić 
również trzeba, że proboszcz parafii św. 
Doroty w Cieksynie ks. Józef Szczeciń-
ski organizuje często dla ministrantów 
turnieje szachowe. 

Jak przystało na turniej ministrantów, 
zawody rozpoczęły się odśpiewaniem 
hymnu, po czym przystąpiono do 
sportowej rywalizacji. Turniej rozegra-
ny został w czterech kategoriach wie-
kowych: klasy III–IV, klasy V–VI, szkoły 
gimnazjalne i szkoły średnie.

Poziom turnieju był przeciętny, 
ale kilka pojedynków mogło się 
podobać, bowiem wzięło w nim 
udział kilku zawodników, którzy 
często uczestniczą w różnych 
zawodach na szczeblu gminnym, 
powiatowym, a nawet wojewódz-
kim.

W najmłodszej kategorii klasy III–IV 
zwyciężył Bartosz Wierzchoń z pa-
rafii św. Katarzyny, przed Karolem 
Chrustowskim, parafia św. Wojciecha. 
Miejsce 3. zajął Marceli Bober, a na 

miejscu 4. znalazł 
się Kacper Ćwik, 
obaj z par. św. Woj-
ciecha.

W kategorii klas 
V–VI p ierwsze 
miejsce zajął Kry-
stian Ostrowski, 
drugi był Emil 
Mrozek obaj z par. 
św. Katarzyny, na miejscu 3. znalazł 
się Jakub Wroński, par. św. Wojciecha, 
a miejsce 4. zajął Kamil Gronowski 
z parafii Strzegocin.

W kategorii szkół gimnazjalnych, 
w której był najwyższy poziom, zwy-
ciężył Damian Zembrzuski, parafia 
św. Doroty. Miejsce 2. zajął Mateusz 
Daszczyński, parafia św. Wojciecha. 
Trzeci był Damian Sitkiewicz, z parafii 

św. Doroty, a miejsce czwarte zajął 
Mateusz Bromowicz.

W najstarszej kategorii zwyciężył Bar-
tłomiej Białorucki, przed Adamem 
Wawrzyńskim, Kamilem Wawrzyń-
skim i Wojciechem Dobrowolskim.

Na zakończenie ks. Robert Głuchowski 
udzielił wszystkim Bożego błogosła-
wieństwa, a następnie najlepszym wrę-
czono dyplomy i cenne upominki.

as

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72241/2/08-09

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

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

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

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

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

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 20034.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona prawami w postaci zajmowania 2-ch lokali przez 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 wybu-
dowanym około 1900 roku. Dla budynku wykonano w 2000 roku ekspertyzę techniczną, z której wynika, że budynek ze względów 
technicznych i ekonomicznych kwalifikuje się do rozbiórki.

Podstawowe parametry budynku:

- pow. zabudowy : 252,5 m2,

- pow. użytkowa : 390,0 m2,

- kubatura : 2285,0 m3.

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

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

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

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

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

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

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

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 B U R M I S T R Z

                   mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

EB

Nasielsk, dnia 03.03.2009 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GP.72241/ 5 /08-09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z później-
szymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do 
publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Popowo Borowe  przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 81/3 o powierzchni 0,19 ha, 
posiadająca Księgę Wieczystą Nr 11518.

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym stanowiącym 
pozostałość dawnego siedliska rolniczego. Ponadto na nieruchomości znaj-
duje się stara, zniszczona studnia z kręgów betonowych.

Działka zbliżona do rombu, o lekkim pochyleniu ku północy, przylega do 
drogi o nawierzchni ziemno–żwirowej.

Uzbrojenie techniczne gruntu: energia elektryczna – linia napowietrzna bie-
gnąca wzdłuż przyległej drogi, nieruchomość nie ma wykonanego przyłącza. 
Wodociąg: najbliższa sieć wodociągowa w odległości ok. 60 m.

Nieruchomość leży na terenie nie objętym planem. W studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy Nasielsk – nieruchomość usytuowana 
jest w strefie gruntów rolnych.

Wartość nieruchomości wynosi    –    8.800,00 złotych
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku w okresie od dnia  05.03.2009 roku do dnia 28.03.2009 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

EB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

Z DNIA 16 MARCA 2009 ROKU
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nasielsk miejsc na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych.

Działając na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja 
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), 
niniejszym wyznaczam: 
1. jako miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych na terenie Gminy Nasielsk:
1) Urząd Miejski w Nasielsku – gabloty informacyjne na terenie budynku,
2) tablica ogłoszeniowa w witrynie kina NIWA w Nasielsku,
3) lokale obwodowych komisji wyborczych,
4) uliczne słupy ogłoszeniowe,
5) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.

Ponadto, urzędowe obwieszczenia wyborcze mogą być umieszczane w 
innych miejscach wyłącznie za zgodą ich właścicieli.

2. jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów ko-
mitetów wyborczych na terenie Gminy Nasielsk:
1) uliczne słupy ogłoszeniowe,
2) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.
Ponadto, plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane w innych 
miejscach wyłącznie za zgodą ich właścicieli.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie, publikację na łamach „Życia Nasielska”, a także po-
przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

R E K L A M A
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA KWIECIEŃ
Przyroda rozkwita, rowy są pełne 
wody, żabiego skrzeku i kęp kwit-
nących kaczeńców. Nierzadko 
wieje jeszcze ostry wiatr z pół-
nocy, czasem sypnie śniegiem, 
ale słońce już mocno dogrzewa, 
więc wiosna w pełni. Niegdyś o tej 
porze święcono pogańskie gody 
wiosenne. Dziś rozesłały się one 
u stóp Wielkanocy, największego 
święta chrześcijaństwa. Stara tra-
dycja chrześcijańska, zachowana 
dotąd w wielu okolicach, nakazuje 
witać w dzień Wielkanocny każde-
go napotkanego słowami: Chrystus 
zmartwychwstał. Zmartwychwstał 
prawdziwie – odpowiada pozdro-
wiony i wymieniają pocałunek.  
I choćbyś spotkał śmiertelnego 
wroga, przeciw któremu zapieka się 
w tobie nienawiść, musisz tego dnia 
odpuścić, darować, zapomnieć, bo 
ani tych słów wypowiedzieć, ani 
pocałunku dać nie wolno fałszywie, 
chowając urazę w sercu. 

Kwiecień to okres najbardziej in-
tensywnych prac w ogrodach i na 
polach. Rośliny jednoroczne owo-
cujące nad ziemią, drzewka i krze-
wy, kwiaty jednoroczne, zboża, 
zioła najlepiej siać i przesadzać do 
15, szczególnie korzystny, zgodnie 

z tradycją jest Wielki Tydzień (od 6 do 
11). Potem dobry czas będzie po 25.  
Najbardziej korzystny czas siewu 
i sadzenia roślin korzeniowych, 
cebulowych, bylin, m.in. marchwi, 
buraków, cebuli, będzie w Wielkim 
Tygodniu, zwłaszcza w kwadrze 
korzenia, ale dobra też jest kwadra 
liścia 1 i po 25.

Rośliny liściowe siać, rozsadzać 
najkorzystniej 1 i po 25. Bardzo ko-
rzystna jest też kwadra owocu i ko-
rzenia w Wielkim Tygodniu. Drzewa 
owocowe, krzewy sadzić najlepiej 
w podobnych terminach, bardzo 
korzystny będzie Wielki Tydzień.  
O ile liście nie rozwiną się za bardzo, 
dobra będzie również kwadra liścia 
w końcu miesiąca. Zanim korzenie 
drzewek i sadzonek trafią w glebę, 
wcześniej zamaczać je w gęstej 
gnojówce z czystego końskiego 
nawozu i krowieńca. Dodatkiem 
może być deszczówka i glina. Poda-
ne terminy też są odpowiednie do 
sadzenia roślin jagodowych, m.in. 
truskawek, poziomek, jeżyn itp. 

Cięcie i formowanie drzew, krze-
wów, przyginanie gałęzi wykony-
wać najlepiej po Wielkanocy do 24, 
szczególnie w kwadrze uprawy. 

Szczepić rośliny od 6 do 8 i od 10 
do 12. Dobry czas do ukorzeniania 
sadzonek m.in. porzeczek, agrestu 
i wielu drzew owocowych, tak-
że forsycji, bukszpanu przypada 
w Wielkim Tygodniu oraz po pełni 
w kwadrze korzenia, później nieco 
mniej korzystna będzie kwadra 
liścia.

Wszelkie prace uprawowe w ogro-
dach i na polu: orki, bronowanie, 
spulchnianie, przekopywanie, roz-
garnianie kopczyków itp., także 
niszczenie chwastów przeprowa-
dzać najlepiej przy ubywającym 
księżycu po 9 do 25, szczególnie 
w kwadrze uprawy w dniach za-
kreskowanych linią przerywaną. 
Nawozić kompostami, gnojówką 
też w tym czasie w dniach zakresko-
wanych. Szkodniki niszczyć najlepiej 
w kwadrze uprawy.

Gęsi, kaczki, kury najlepiej nasa-
dzać na ekologiczny wylęg piskląt 
od 3 do 8. Ubijać zwierzęta do 8 
i po 25.

Prace pielęgnacyjne w pasiekach 
przeprowadzać od 10 do 24, 
zwłaszcza od 17 do 24. Dokarmiać 
intensywniej do 9 i po 25.

Zbigniew Przybylak

Biblioteka poleca
Warto wiedzieć
W czytelni nasielskiej biblioteki 
dostępne są najnowsze roczniki 
statystyczne, w których znaj-
dziemy informacje dotyczące 
minionego roku. 

W dobie tak dużej dostępności 
do internetu ciągle jeszcze ta 

forma prezentacji aktualnych 
danych z różnych dziedzin jest 
bardzo popularna wśród czytel-
ników, a przede wszystkim wśród 
studentów. 

Na zainteresowanych czeka-
ją następujące wydawnictwa 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego: Mały rocznik statystycz-
ny 2008, Rocznik statystyczny 
2008 i Rocznik województw 
2008.

(p)

z BIBLIOTEKI...

Czytamy seniorom
W czwartek, 
12 marca br., 
zainicjowana 
została nowa 
f o rm a  u p o -
wszechniania 
czytelnictwa 
w naszej gmi-
nie. Po dzie-
ciach, którym 
dorośli czytają 
w szkole czy 
w bibliotece, 
przyszedł czas 
na osoby starsze.
– Uznaliśmy, że warto wyjść z taką propozycją do osób korzystających 
z nasielskiego Klubu Seniora działającego przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Spotykają się tam codziennie, jedzą posiłki, 
wspólnie spędzają czas, więc zaproponowaliśmy im słuchanie książek, 
które czytać będą pracownicy naszej placówki – informuje Stanisław Tyc, 
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. – Pierwsze 
spotkanie już za nami. Oceniam je bardzo pozytywnie i mam nadzieję, 
że takie „czwartki z książką” staną się tradycją Klubu Seniora – dodaje.

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, które z zainteresowaniem 
wysłuchały fragmentów wybranej przez siebie książki. Jako pierwszą 
wybrano do głośnego czytania powieść J.I.Kraszewskiego pt. Ulana. 
Przez godzinę czytały ją panie: Izabela Mazińska i Bożena Sierzputowska 
z nasielskiej biblioteki.

(p)



12 20 marca–2 kwietniaZA MIASTEM

fot. D. Panasiuk

Dopłaty – już można składać wnioski
Od poniedziałku (16 

marca) rolnicy mogą 
składać wnioski o przy-
znanie płatności bezpo-
średnich na 2009 rok. 
Teoretycznie termin składania 
wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich powinien rozpocząć 
się w niedzielę (15 marca). Jednak, ze 
względu na fakt, że tym pierwszych 
ustawowym dniem była niedziela, 
biura powiatowe ARiMR dopiero 
od poniedziałku rozpoczęły przyj-
mowanie wniosków o przyznanie 
płatności obszarowych. 

Wniosek należy złożyć w biurze 
powiatowym ARiMR właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę wnioskodawcy, moż-
na też wysłać go pocztą. Rolnicy 
z gminy Nasielsk są obsługiwani 
przez biuro w Pomiechówku.

Agencja wysłała do wszystkich rol-
ników, którzy ubiegali się o płatności 
w roku ubiegłym, wnioski spersona-
lizowane wraz z załącznikami gra-
ficznymi. Natomiast rolnicy, którzy 
będą występowali po raz pierwszy 
o przyznanie takich płatności, mogą 
uzyskać formularz wniosku w biurze 
powiatowym bądź pobrać taki for-
mularz ze strony internetowej www.
arimr.gov.pl.

Na jednym formularzu wniosku rol-
nicy mogą ubiegać się w tym roku 
o następujące rodzaje płatności:
– jednolitą płatność obszarową 
(JPO);
– krajowe uzupełniające płatności 
obszarowe (UPO), w tym: 
– płatność do grupy upraw pod-
stawowych, 
– płatność do powierzchni uprawy 
chmielu, zadeklarowanej przez rolni-
ka we wniosku o przyznanie płatności 
do gruntów rolnych na dany rok, 
– płatność do powierzchni upra-
wy chmielu, do której rolnikowi 
przyznano płatność uzupełniającą 
do powierzchni uprawy chmielu za 
2006 rok, 
– płatność do powierzchni roślin 
przeznaczonych na paszę, uprawia-
nych na trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęce). 
– płatność do upraw roślin ener-
getycznych;
– oddzielną płatność z tytułu owo-
ców i warzyw (płatność do pomido-
rów);
– przejściowe płatności z tytułu 
owoców miękkich;
– płatność cukrową;
– pomoc do rzepaku; 
– pomoc f inansową z tytułu 
wspierania gospodarowania na ob-
szarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (dopłaty ONW).

W tym roku rolnicy już po raz szósty 
będą mogli ubiegać się o płatności 
bezpośrednie. W ramach tego sche-
matu pomocowego rolnicy będą 
mogli otrzymać ponad 2,9 mld 
euro. Stawka dla jednolitej płatno-
ści obszarowej (JPO) na rok 2009 
wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. 
Stawka płatności uzupełniającej dla 
grupy upraw podstawowych wy-
niesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka 
dla płatności zwierzęcej przyznawa-
nej do trwałych użytków zielonych 
– ok. 118,84 euro/ha. 

Stawki płatności podane w euro zosta-
ną przeliczone na złotówki na podsta-
wie kursu wymiany walut ustalonego 
przez Europejski Bank Centralny 
w dniu 30 września 2009 roku.

Podstawowy termin na składanie 
wniosków upływa w dniu 15 maja 
2009 r., przy przesyłaniu wniosków 
pocztą decydować będzie data stem-
pla pocztowego. Dopuszczalne jest 
złożenie wniosku w terminie 25 dni 
kalendarzowych po tym terminie, 
czyli do 9 czerwca 2009 r., ale w takich 
wypadkach należna rolnikowi płatność 
będzie pomniejszana o 1% za każdy 
dzień roboczy opóźnienia.

dar

Zielony rynek

Spokojny przednówek
Wprawdzie nieznacznie wzrosły 
podrożały niektóre warzywa i owo-
ce (pochodzące z chłodni), ceny są 
jednak umiarkowane. Jest tak, jak 
przewidzieli handlowcy – szoku 
nie ma. 

Na rynkach hurtowych rośnie podaż 
nowalijek i to nie tylko importowa-
nych. Są już olbrzymie ilości krajo-
wych ogórków, pomidorów i sałat. 
Jest rzodkiewka, ale tylko importo-
wana. Krajowa na pewno będzie na 
święta wielkanocne. 

Na Rynku Hurtowym w Broniszach 
gdzie sprzedawane są głównie pro-
dukty przeznaczone do bezpośred-
niej konsumpcji ceny warzyw są 
nieznacznie wyższe w porównaniu 
z cenami sprzed roku. Droższe są 
buraki, cebula, marchew, selery. Tań-
sze natomiast są kapusta, pietruszka, 
kwaszone ogórki, szczypior i natka. 

Warzywa nie zdrożały proporcjo-
nalnie do wzrostu cen środków do 
produkcji i usług, które w ubiegłym 
roku zwiększyły się o ponad 12%. 
Znacznie podrożały nawozy – fos-

forowe prawie o 60%, azotowe o bli-
sko 39%. Środki ochrony roślin były 
droższe w 2008 roku w porówna-
niu z 2007 o 10% (dane Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej).

Tania jest w tym roku pietruszka – 
kilogram korzeni w ofercie hurtowej 
kosztuje średnio 2,85 zł, w ubiegłym 

roku 3,75. Droższa jest marchew. 
Najczęściej występująca cena to 1,50 
zł za kg (w 2008 roku 1,20 zł/kg).

Droższe są także ziemniaki. Średnia 
cena ziemniaków wynosi 73 grosze 
za kilogram. W ubiegłym roku ziem-
niaki były wyjątkowo tanie, średnia 
cena kilograma nie przekraczała 38 
groszy.

Od dłuższego czasu w sprzedaży są 
młode ziemniaki w cenie od 2,50 
do 3,00 zł za kilogram. Ziemniaki 
pochodzą z Cypru, Maroka i Włoch. 
Minimalny zakup hurtowy to 15 kg.

Z chłodni i kontrolowanej atmos-
fery

Jabłka sprzedawane w Broniszach 
pochodzą z chłodni zwykłych oraz 
z kontrolowaną atmosferą. Nie ma 
już jabłek pochodzące z tradycyj-
nych przechowalni, dlatego cena 
tych owoców nieznacznie wzrosła. 
Najwyższe ceny notują odmiany 
Golden Delicius i Gala od 1,20 do 
1,75 zł za kg.  Cena hurtowa więk-
szości odmian waha się od 0,80 do 
1,00 zł/kg. W porównaniu z bardzo 
wysokimi cenami sprzed roku, te-
goroczne ceny są niższe o 50–70%. 
Popyt na owoce jest mały.

N a c e ny k ra j ow yc h g ru szek 
odmiany Konferencja wpł ywa 
cena gruszek importowanych. 
Minimalna cena to 4,50 zł za kg. 
Krajowe truskawki pojawią się do-
piero za 6 tygodni, ale w ofercie 

są już importowane 
owoce. Ceny jeszcze 
b ard zo w ysok ie  o d 
16,00 do 18,00 zł za 
k i logram. Dostawcą 
truskawek są: Hiszpa-
nia i Włochy. 

Jaja zaskakują

W s z y s t ko  w s k a z u -
je,  że w z wiązku ze 
wzro s te m c e n p a sz 
i  k o s z t ó w  e n e r g i i 
e lektr ycznej  ja ja  na 

wielkanocnym stole będą dro-
gie. Już teraz ich średnia cena 
w ynosi  42 g rosze za sz tukę.  
W 2008 było to tylko 23 gro-
sze.

Najmniejsze jaja kosztują 35 groszy, 
duże 48 groszy za sztukę.

Zwiększony popyt na jaja spo-
dziewany jest dopiero za dwa 

tygodnie, ale już teraz widać, że pro-
ducenci nie powinni mieć problemu 
ze zbytem. Specjaliści z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa prognozują, 
że wzrost cen mięsa będzie sprzyjał 
konsumpcji jaj. Według analityków 
spożycie jaj wyniesie w 2009 roku 
207 sztuk na 1 mieszkańca.  

dar

Jedz, bo polskie
1 l ipca 2009 tego 
roku zostanie utworzo-
nych siedem funduszy 
promocji produktów 
rolno-spożywczych. 
Będą to fundusze pro-
mocji: mleka, mięsa 
wieprzowego, mięsa 
wołowego, końskie-
go i owczego, ziar-
na zbóż i przetworów 
zbożowych, owoców 
i warzyw, mięsa dro-
biowego, ryb. 
Ich głównym zadaniem będzie 
wspieranie wzrostu spożycia 
i promocji tych produktów 
na rynku krajowym i świa-
towym. Fundusze powinny 
także przyczynić się do po-
prawy jakości wytwarzanych 
wyrobów i tworzenia silnych 
grup producenckich. Rada Mi-
nistrów przyjęła projekt ustawy 
o funduszach promocji produk-
tów rolno-spożywczych w wer-
sji opracowanej przez ministra 
rolnictwa. 

Nowe przepisy przewidują, że 
z funduszy będzie f inansowane 
m.in.: informowanie o jakości i ce-
chach produktów, w tym ich zale-
tach; promowanie spożycia; udział 
w wystawach i targach; badania 
rynkowe dotyczące spożycia; ba-
dania naukowe i prace rozwojowe 
mające na celu poprawę jakości 
produktów i ich przetworów (na 
te zadania przewiduje się 90 proc. 
środków); szkolenia producentów 
i przetwórców; działalność krajo-
wych organizacji branżowych (10 
proc. środków). 

W projekcie ustawy określono 
także stawki wpłat na te fundusze. 

Ich wysokość będzie wynosić ok. 
0,1 proc. średniej ceny rynkowej 
danego produktu. Jest to rozwią-
zanie przejęte z Funduszu Pro-
mocji Mleczarstwa. Wpłat tych 
będą dokonywać przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospo-
darczą w danej branży. Środki 
f inansowe funduszy będą gro-
madzone na wyodrębnionym dla 
każdego z nich rachunku Agencji 
Rynku Rolnego (ARR). 

Zgodnie z projektem, prezes ARR 
będzie m.in. dysponował środka-
mi funduszy na podstawie uchwał 
komisj i  zarządzających. Będą 
one powoływane do zarządza-
nia funduszami, a w ich składzie 
znajdą się przedstawiciele danej 
branży. Zadaniem komisji będzie 
m.in. ustalanie planu finansowe-
go funduszu i zasad gospoda-
rowania jego środkami. Prezes 
Agencj i  będzie tak że zapew-

niał funduszom obsługę prawną 
i techniczno-biurową, sporządzał 
sprawozdania z wykonania przez 
nie planu f inansowego. Koszty 
związane z realizacją przez ARR 
zadań administracyjnych będą 
pokrywane ze środków funduszy. 
Wysokość tych kosztów nie może 
przekroczyć 3,5 proc. rocznych 
wpływów na poszczególne fun-
dusze. 

Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, 
że ustawa umożliwi także pozy-
skanie środków z Unii Europej-
skiej. Chodzi o możliwość łączenia 
pieniędzy z funduszy promocji ze 
środkami dostępnymi w ramach 
mechanizmu (WPR) „Wsparcie 
działań promocyjnych i informa-
cyjnych na rynkach wybranych 
produktów rolnych ”, co zapewni 
szerszy strumień środków na dzia-
łania promocyjne i informacyjne. 

dar

Ceny średnie w zł za kilogram

Asortyment 16 marca 
2009

W ubie-
głym roku

Buraki ćwikłowe 0,85 0,58
Cebula biała 0,80 0,75

Kapusta biała 0,35 0,75
Marchew 1,50 1,20

Ogórki krótkie spod osłon 9,00 6,20
Pomidory 18,00 15,00

Włoszczyzna 2,00 zł /szt 2,00 zł/szt
Ziemniaki 0,73 0,38

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.– 20.04.
Będziesz próbować wszystkimi rządzić. Przed Twoim krytycznym 
wzrokiem nic nie umknie. Postaraj się być nie tylko sprawiedliwy, 
ale także życzliwy dla innych. Inaczej ktoś się Ci sprzeciwi i kłopoty 
gotowe. W miłości zapragniesz zmian. 

Byk 21.04.– 21.05.
W najbliższych dniach będziesz bardzo pracowity i uczynny. Nie bierz 
jednak na siebie zbyt wielu trudnych spraw i cudzych obowiązków, 
bo ktoś leniwy wykorzysta Twoje dobre serce. W życiu osobistym 
pochłoną Cię plany wyjazdów, prezentów i niespodzianek.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Napotkasz na swej drodze zagadkowe zdarzenia i zdobędziesz 
interesujące informacje, które pomogą Ci w karierze zawodowej. 
Dni będą sprzyjać sprawom związanym z finansami. Pewne 
nieporozumienie wyjaśni się na Twoją korzyść.

Rak 23.06.– 22.07.
Szybko załatwisz różne urzędowe i towarzyskie sprawy i zaplanujesz 
wielkie wiosenne porządki. Ułożysz harmonogram pracy 
i rozstawisz wszystkich wkoło po kątach. Domownicy poczują się 
zaskoczeni rozmachem tych planów i mogą protestować.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym możliwe są drobne nieporozumienia ze 
współpracownikami. Nowe sprawy i przedsięwzięcia okażą się 
trudniejsze niż myślałeś. Zatęsknisz za ciszą i spokojem, więc po 
nadrobieniu zaległości, pomyśl o własnych potrzebach. 

Panna 23.08.– 22.09.
Będziesz w doskonałym humorze, pełen optymizmu i ambicji. 
Stworzysz coś niepowtarzalnego lub wpadniesz na pomysł, który 
zadziwi szefa. Sprzyja Ci także powodzenie i szczęście w miłości. 

Waga 23.09.– 22.10.
Twoje zdolności przywódcze i talent organizacyjny zostanę 
docenione, ale nie przesadzaj w swoich wymaganiach. Trzymaj 
się z daleka od zazdrosnych współpracowników i gderliwych 
krewnych. W uczuciach trochę niepokojów.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Załatwisz trudną sprawę, na której od dawna Ci zależało. Dokonasz 
tego dzięki odwadze i nowym pomysłom. Skoncentruj się na 
wykonywanych obowiązkach. W życiu osobistym miłe wydarzenie 
wprawi Cię w doskonały nastrój. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym będziesz cierpliwy i spokojny. Nadrobisz 
zaległości i dokończysz rozpoczęte sprawy. Przekonasz kogoś do 
lepszych pomysłów i wyegzekwujesz zaległe obietnice i długi.  
W miłości zadbaj o potrzeby partnera.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy możliwe różne dyskusje, a nawet nieporozumienia. 
Nie rezygnuj ze swojego zdania i nie poddawaj się zbyt szybko, 
a szczęście będzie Ci sprzyjać. Samotne Koziorożce mają szansę na 
nowe uczucie. 

Wodnik 20.01.– 18.02.
Drobiazgi i szczegóły domagać się będą Twojej uwagi. Możesz 
pomylić się w rachunkach lub o czymś zapomnieć. W pracy 
słuchaj swojej intuicji, Twoje pomysły będą niezwykłe, ale 
w efekcie przyniosą Ci sukces zawodowy i powodzenie w życiu 
osobistym.

Ryby 19.02.– 20.03.
Będziesz w centrum ciekawych wydarzeń. Najlepszą bronią na 
niespodzianki będzie cierpliwość i logika. Zbuntujesz się przeciwko 
niewygodnym przepisom i wytkniesz komuś błędy. Zakochane Ryby 
mogą stać się zazdrosne. 

Kino NIWA ZAPRASZA
20–22 marca, godz. 16.00

Włatcy móch. Ćmoki, czopki i mondzioły
(Polska, 2009); Animacja; Reżyseria:  Bartosz Kędzierski; Scenariusz:  Bartosz Kędzierski; 
Obsada: Adam Cywka – Maślana (głos), Bartosz Kędzierski – Czesio (głos), Krzysztof 
Kulesza – Anusiak (głos), Beata Rakowska – Konieczko (głos), Elżbieta Golińska – Pani Frał 
(głos), Krzysztof Grębski – Higienistka (głos).

Wersja kinowa kultowego serialu animowanego. Opowieść o paczce ośmio-
latków z klasy II B. Każdy z nich jest inny. Każdy jest niepowtarzalny. Każdy to 
wielka indywidualność. Jest jednak coś, co zespala grupę – podobne marzenia. 
Nie są to jednak typowe marzenia ośmiolatków – są bowiem o wiele poważ-
niejsze i sięgają całe lata świetlne dalej niż nowy rower, kolejka elektryczna czy 
konsola do gier. Ich celem jest władza nad światem. Na to jak ją zdobyć, każdy 
ma jednak inny plan.

20–22 marca, godz. 18.00

Popiełuszko. Wolność jest w nas
(Polska, 2008); Biograficzny/Dramat; czas 150 min.; Reżyseria:  Rafał Wieczyński; Scenariusz:  
Rafał Wieczyński; Obsada: Adam Woronowicz – Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Marek Frąckowiak 
– Ksiądz Teofil Bogucki, Zbigniew Zamachowski – Ireneusz, Radosław Pazura – Piotr, Joanna 
Szczepkowska – Ewa, Jan Englert – Profesor, Krzysztof Kolberger – Ksiądz kanclerz, Maja 
Komorowska – Maja.
Biograficzna opowieść o legendarnym kapelanie „Solidarności” – księdzu Jerzym 
Popiełuszce zamordowanym przez funkcjonariuszy SB w 1984 roku.

27–29 marca, godz. 17.00

Walkiria
Valkyrie (USA,Niemcy, 2008); Biograficzny,Dramat,Thriller; Reżyseria:  Bryan Singer; 
Scenariusz:  Christopher McQuarrie, Nathan Alexander; Obsada: Tom Cruise – Pułkownik 
Claus von Stauffenberg, Manfred–Anton Algrang – Albert Speer, David Bamber – 
Adolf Hitler, Matthias Freihof – Heinrich Himmler, Kenneth Branagh – Henning von 
Tresckow, Tom Wilkinson – Friedrich Fromm.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

W naszym wieku…
– To co w końcu zrobimy na obiad? 
– spytała Marysia, gdy już mniej 
więcej ustaliłyśmy plan na najbliższe 
spotkanie naszego nieoficjalnego 
klubu seniora. 

– Steki z polędwicy – rozmarzyłam 
się, wiedząc doskonale, że pomysł 
nie przejdzie. 

– Gotowany kurczak?

– Pieczony schab ze śliwkami…

– W naszym wieku chcesz jeść schab? 
To za ciężkie na nasze żołądki! – za-
protestowała Marysia. 

– Skoro tak, to ugotujmy kaszkę na 
mleku – obraziłam się. 

– Wolę kleik ryżowy – odcięła się 
Marysia. 

Od czasu do czasu spotykaliśmy się 
w kilkuosobowym gronie: Marysia, jej 
kuzyn z Płocka, małżeństwo sąsiadów, 
nieraz jakaś koleżanka… W zależności 
od sezonu oglądaliśmy filmy, roz-
mawialiśmy, a czasem zdarzało nam 
się potańczyć. Tym razem mieliśmy 
świętować okrągłe urodziny Janusza, 
kuzyna Marysi, szczególnie ze mną za-
przyjaźnionego. Tym bardziej zależało 
mi, aby przygotować coś smacznego. 
Jednak Marysia najwyraźniej była nie-
dawno u naszego lekarza i wszędzie 
widziała niebezpieczeństwa czyhające 
na nasze żołądki i wątroby. 

– A ciasto? Co powiesz na sernik? – 
spytała pojednawczo po chwili moja 
przyjaciółka. 

– A jakie Janusz lubi najbardziej?

– Takie, które upieczesz ty – zaśmiała 
się Marysia.

– Świetny dowcip – odpowiedziałam 
chłodno. 

– Ciasto przygotuje sąsiadka – Mary-
sia znów była rzeczowa. – Tylko ten 
obiad…

Zamyśliłam się, a Marysia sięgnęła po 
książkę kucharską. 

– „Kuchnia polska”? – zdziwiłam się. – 
Nie „100 potrwa dietetycznych”?

– Jadziu, w naszym wieku powinniśmy 
dbać o zdrowie – powiedziała moja 
przyjaciółka tonem nauczycielki ła-
godnie tłumaczącej dzieciom, że są 
nierozgarnięte. 

– W naszym wieku – podchwyciłam 
– nie urządza się w ogóle spotkań 
towarzyskich. Siedzi się tylko w domu 
z różańcem w ręku i czeka na śmierć. 

Marysia zrozumiała, że na tym etapie 
mogę być już tylko jeszcze bardziej 
nieprzyjemna, więc spytała:

– A schab duszony w jarzynkach?

Przerwałyśmy, bo pojawił się syn Ja-
nusza, z którym miałyśmy wybierać 
prezent dla szacownego jubilata. 

– O, wujek Darek! – ucieszył się Fra-
nek, przybiegając i witając się z nowo 
przybyłym. 

Syn Janusza wziął go na ręce i uści-
skał, nieznacznie tylko przy tym się 
zasapując. 

– A wujek to się czesze czy poleruje? 
– Franek pogłaskał Darka po głowie, 
a ten się z miejsca speszył. 

– Franek, idź po mamę – poleciłam, 
wiedząc, że zwracanie mu uwagi spo-
woduje jedynie to, że mój wnuk będzie 
wypytywał Darka o jego zaawanso-
waną łysinę jeszcze częściej.

– No, dobrze, to teraz radźmy, co 
kupić na prezent – zarządziłam, gdy 
Zosia dołączyła do nas. 

Ale z wyborem prezentu wcale nie 
szło nam lepiej niż przy decydowaniu 
o obiadowym menu. To za drogie, 
za tanie, co za pomysł, po co mu to, 
nie, to jest bez sensu, na takie coś jest 

za stary, o pardon, za młody, to nigdy 
mu się nie przyda…

– W naszym wieku to już zwykle 
wszystko się ma – powiedziała roz-
sądnie Marysia. 

– Czyli w jakim? – zainteresowała się 
Zosia.

– Już wiem – doznałam olśnienia. – Bi-
lety do teatru do Warszawy. Na tę sztu-
kę, o której Janusz niedawno mówił. A 
na obiad kurczak, ale pieczony. 

– Ale które to właściwie urodziny? – 
chciała wiedzieć moja córka.

– E, nieważne, w naszym wieku ludzie 
już na ogół nie obchodzą urodzin 
– odrzekłam – bo zwykle tak długo 
nie żyją. 

Babcia Jadzia

Pieczone podudzia  
kurczaka
6 kawałków kurczaka, 1/4 szklan-
ki oliwy, 3 łyżki sosu sojowego,  
1 łyżka płynnego miodu, sól, pieprz 
czarny, pieprz ziołowy, zioła pro-
wansalskie

Przygotować 6 podudzi z kurcza-
ka: umyć, zdjąć skórkę, osuszyć. W 
misce wymieszać oliwę z sosem 
sojowym, miodem i przyprawami. 
Włożyć kawałki kurczaka, tak aby 
całe były zanurzone w zalewie. 
Wstawić do lodówki. Po kilku go-
dzinach rozgrzać piekarnik do 180 
stopni C. Podudzia wraz z zalewą 
przełożyć do brytfanny. Wstawić do 
piekarnika. Po 10 minutach mięso 
obrócić na drugą stronę i znów piec 
10 minut. Po tym czasie lekko skro-
pić wodą, brytfannę przykryć i piec 
jeszcze 20–30 minut. Podawać 
z pieczonymi ziemniakami i sałatą.
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Sprzedam samochód osobo-
wy OLTCIT Club z 1990 roku.  
Tel. 0 502 035 852.

Kupię trociny z dowozem na miejsce. 
Tel. 0 502 035 852.

Sprzedam regał „młodzieżo-
wy”, kompletny, stan idealny.  
Tel. 0 507 047 485.

Sprzedam biurko w idealnym stanie, 
Tel. 0 503 016 899.

Wilno, Lwów i inne – sprzedam ko-
lekcję akwareli oprawionych przed-
stawiających perły architektury kre-
sowej. Tel. 0 502 035 852.

Piękne obrazy olejne, wykonane 
przez profesjonalnych artystów 
plastyków – tanio sprzedam.  
Tel. 0 502 035 852.

Korepetycje z języka francuskiego. 
Tel. 518 146 617

Kupię gospodarstwo rolne lub siedli-
sko. Tel. 602 496 580

Kupię ziemię rolną lub nieużytki.  
Tel. 668 602 600

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 nowo powstałego 
osiedla 50 domów jednorodzinnych, 
ładna okolica, 259 000 zł. Tel. 790 
51 80 40

Sprzedam mieszkanie 75 m2, 3 pokoje 
na ul. Piłsudskiego 4p/4p śliczne, po 
remoncie + garaż i dwie piwnice. Tel. 
790 51 80 40

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

Ocieplenia, zabudowa poddaszy, 
gładzie gipsowe, malowanie, prace 
wykończeniowe. Tel. 501 433 127

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

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
M3, ul. Piłsudskiego, II piętro. Tel. 501 
604 947

Zespół weselny, wolne terminy.  
Tel. 602 183 169

Sprzedam M4, Nasielsk, ul. Płońska 
41, parter. Te. 600 018 882

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
989 m2 położoną w Nasielsku,  
ul. Sosnowa. Tel. 602 419 494

Oddam małe pieski w dobre ręce.  
Tel. 608 328 515

Atrakcyjna pożyczka bez BIK, pomoc 
dla zadłużonych, bank Ci odmówił? 
Zadzwoń. Tel. 886 500 152 PROFI-
CREDIT

Sprzedam siano–kostki I pokos.  
Tel. 696 631 308

Sprzedam Fiat Seicento, czerwony,  
r. 1999, benzyna+gaz, pierwszy wła-
ściciel, radio. Tel. 608 307 442

Firma transportowa zatrudni kierow-
cę C+E. tel. 604 480 599

Cennik reklam 
i ogłoszeń  
w „Życiu 

Nasielska”
obowiązuje  

od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto 

zł

1.

powierzchniowe  
– moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2.
ogłoszenia rodzin-
ne, podziękowania 
(1 moduł)

20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

4.
artykuł promocyj-
no-reklamowy 1 str. 
+ foto

800,00

5. insert (wkładkowa-
nie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, 
dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 
13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie re-
dakcyjnej + 50%

II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden 
moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 
modułów 

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń 
powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

R E K L A M A
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Sprzedam 125 p – stan dobry.  
Tel. 504 300 369

Kupię kopaczkę ciągnikową. Tel. 504 
300 369

Sprzedam słomę w kostkach.  
Tel. 509 212 350

Sprzedam motor MZK 250. Tel. 516 
908 394

Sprzedam małe gospodarstwo rolne 
1,14 ha – MORGI – dom po remon-
cie, budynki gospodarcze. Tel. 509 
313 218

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku, 
ul. Warszawska, 72 m2, parter. Tel. 
023 69 12 931

Sprzedam działkę budowlaną w Na-
sielsku. Tel. 600 889 684

Sprzedam łubin Polonez. Tel. 022 
794 33 93

Sprzedam Seata Toledo, rok 1994, 
silnik 1,8 benzyna+gaz. Tel. 691 650 
198

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku – 2 
pokoje z widną kuchnią o pow. 34 m2. 
tel. 880 0668 692 lub 665 937 504

Sprzedam siano w kostkach. Tel. 609 
927 506

Sprzedam działki budowlane w Na-
sielsku – okolice ul. Ogrodowej (nie-
daleko Urzędu Gminy). Tel. 519 797 
766

Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych. Tel. 602 426 878

Sprzedam bagażnik do Matiza,  
50 zł. Tel. 660 044 130

Sprzedam schody drewniane zawie-
szone, 60 zł. Tel. 660 044 130

Sprzedam drzwi białe wejściowe.  
Tel. 660 044 130

Sprzedam deski dębowe 2m3,  
2,5 tys. tel. 660 044 130

Tanie unasienianie krów nasieniem 
importowanym, typy mleczne i mię-
sne wszystkich ras. Unasienianie 
loch. Porady weterynaryjne. Tel. 505 
175 045

Sprzedam kuca. Tel. 508 264 723

Sprzedam atrakcyjne działki bu-
dowlane w centrum Nasielska.  
Tel. 601 581 743

Motocykl Cagiva Mito 1998 r., 150/50 
do małej naprawy sprzedam. Tel. 601 
581 743

Kupię ziemię rolną lub nieużytki.  
Tel. 796 654 980

Kupię gospodarstwo rolne. Tel. 602 
496 580

Wylewki mixokretem. Tel. 783 013 
120

Wideofilmowanie. Tel. 790 225 144

Sprzedam działkę rolną 1,94 ha 
w okolicach Nasielska, podłączona 
woda. Tel. 508 372 507

Zatrudnię do prowadzenia domu.  
Tel. 785 183 640

Zatrudnię na kierownicze stanowisko 
w przedsiębiorstwie rolnym technika, 
studenta lub z wykształceniem wyż-
szym. Tel. 602 726 959



Przez dwa i pół miesiąca trwały przygo-
towania Żbika do rundy rewanżowej 

mazowieckiej ligi okręgowej. W tym roku 
w klubie nie ma większych zmian. Świad-
kami poważnych przetasowań byliśmy od 
kilku lat i nie wyszło to drużynie na dobre. 
Skład jest w zasadzie ustabilizowany. Do 
zespołu dołączyło kilku nowych piłkarzy, ale 
wszystko wskazuje, że o poziomie gry decy-
dować będą dotychczasowi zawodnicy. 
Były wprawdzie próby pozyskania piłkarzy o określonych 
predyspozycjach i umiejętnościach, ale w obecnej chwili 
klubu na nich po prostu nie stać. Wydaje się, że już grający 
zawodnicy posiadają jeszcze duży potencjał i należy zrobić 
wszystko, aby tkwiące w nich możliwości zostały wykorzysta-
ne. Z pewnością pomógłby w tej sprawie obóz szkoleniowy 
w przerwie letniej. 

Nie zmieniono także szkoleniowca pierwszego zespołu. An-
drzej Bujakowski pokazał już, co umie i na co go stać. A umie 
dużo i stać go na wiele. Ma dobry kontakt z drużyną.

W bieżącym sezonie trudno będzie o awans i z tym w zasadzie 
trzeba się pogodzić. Są jednak pewne możliwości i na ewen-

BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego” 06.03.2009 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   
       57 pkt (59,38%)
2. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal   
       57 pkt (59,38%)
3. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś   
       52 pkt (54,17%)
4. Maciej Osiński – Janusz Wydra    
       49 pkt (51,04%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   
       49 pkt (51,04%)
6. Mariusz Figurski – Waldemar Gnatkowski   
       44 pkt (45,83%)
7. Stanisław Sotowicz – Piotr Turek    
       44 pkt (45,83%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   
       44 pkt (45,83%)
9. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek   
       36 pkt (37,50%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska:
1–2. Maciej Osiński   35 pkt
 Janusz Wydra   35 pkt
3–5. Piotr Kowalski   33 pkt
 Janusz Muzal   33 pkt
 Grzegorz Nowiński  33 pkt
6. Grzegorz Kosewski  30 pkt
7. Stanisław Sotowicz  29 pkt
8. Paweł Wróblewski   26 pkt
9–10. Kazimierz Kowalski  25 pkt
 Krzysztof Morawiecki  25 pkt
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska ̀ 2009, K.S. „Sparta” 
zaprasza w piątek 27 marca na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku.
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Do boju, do boju, 
do boju, Żbiku nasz…

Za dwa dni rusza ligowa karuzela
tualne wykorzystanie ich trzeba być przygotowanym. 
Wszystko wskazuje, że drużyna już jest przygotowana do 
gry w IV lidze. Wykazały to też ostatnie sparingi. Nawet 
te przegrane.

W ostatnich dwóch meczach kontrolnych przeciwnika-
mi Żbika były zespoły z klas niższych – rezerwy Świtu 
Nowy Dwór Maz. i Tęczy Płońsk. Obydwa mają podobne 
walory, a co najważniejsze obydwa grają podobnie do 
drużyn występujących w lidze okręgowej. Prezentują 
też poziom zbliżony do poziomu drużyn z naszej ligi. Ich 
atutem jest dobra technika, duża szybkość rozgrywania 
akcji i młodzieńcza fantazja. Jednym słowem, rywale byli 
dobrze dobrani.

Młodzi zawodnicy z tych drużyn już wkrótce znajdą miej-
sce w pierwszych zespołach swych klubów i już wkrótce 
pewnie nie damy im rady. Dzisiaj jeszcze jesteśmy z nimi 
w stanie walczyć jak równorzędni przeciwnicy, a nawet 
z nimi wygrywać. 

Podobnie było z wcześniejszym naszym sparingpart-
nerem grającym już w lidze okręgowej, KS Piaseczno 
II. Tam też młodzież z okolicznych miejscowości przy-
gotowywana jest do gry w dobrym pierwszym zespole. 

Patrząc na to, co dzieje się wokół nas 
w piłkarskim światku, wydaje się, że 
w Nasielsku czas stanął w miejscu 
i partykularne interesy zamykają 
zdolnej młodzieży drogę do wybicia 
się i zaistnienia w dobrej drużynie. 
W naszej gminie brakuje systemu 
szkolenia młodzieży. O sile sportu 
w gminie nie stanowi liczba klubów 
i klubików. Ilość nie przeradza się 
w jakość.

Mecz z najsilniejszym z tych ze-
społów KS Piaseczno II Żbik wygrał 
4:3. Pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze „Życia Nasielska”. Spotka-
nie z rezerwami Świtu Nowy Dwór 
Maz. zakończyło się porażką Żbika 
1:2. W przekroju całego meczu nasza 
drużyna była lepszym zespołem. Do 
przerwy prowadziła nawet 1:0, a mo-
gła prowadzić dużo wyżej. Ponownie 
dał o sobie znać brak skuteczności 
– szczególnie w drugiej połowie, 
w której straciliśmy dwie bramki. 

Celem tego meczu nie było zwycięstwo za wszelką 
cenę, lecz przetestowanie pewnych koncepcji gry. Cel ten 
został osiągnięty, czego dowodem jest wynik uzyskany 
w kolejnym meczu.

Tym razem przeciwnikiem naszego zespołu była druga 
drużyna Tęczy Płońsk wzmocniona pięcioma zawodni-
kami z pierwszego zespołu. To także był bardzo dobry 
i szkoleniowo przydatny mecz. Żbik pokonał przeciw-
ników 5:0 (1:0), ale jak w każdym sparingu nie wynik był 
tu najważniejszy. Obydwaj szkoleniowcy – nasz Andrzej 
Bujakowski i płoński Mirosław Kamiński – byli bardzo za-
dowoleni z kontrolnego meczu. Wynik, wskazywałby, że 
przeciwnik był slaby. Nie jest to prawdą. Piłkarze z Płońska 
mają bardzo duże umiejętności i stoczyli bardzo dobry 
pojedynek. Młodzi zawodnicy nie wytrzymali jednak 
tempa narzuconego przez nasz zespół w drugiej połowie. 
Bramki zdobyli Rafał Załoga – 3, oraz Wojciech Baran 
i Piotr Komendarski po jednej. A trzecia bramka Rafała 
Załogi zasługiwała na utrwalenie na taśmie filmowej.

I jeszcze jedna ważna informacja. Żbik swoje mecze 
w roli gospodarza będzie rozgrywał w rundzie wiosennej 
w Pułtusku. Mile widziani są kibice z Nasielska, bo kibiców 
z Pułtuska na nasze mecze przychodzi naprawdę sporo.

W rundzie wiosennej nasz klub reprezentować będą: 
Piotr Dąbkowski, Mikołaj Wielgus, Radosław Cytloch, 
Przemysław Zubel, Tomasz Gumowski, Damian Do-
mała, Mike Amobi, Mateusz Paczkowski, Mateusz 
Chyczewski, Hubert Wierzchowski, Michał Dąbski, 
Grzegorz Wilk, Piotr Komendarski, Michał Paczkow-
ski, Łukasz Ćwikliński, Jarosław Unierzyski, Mariusz 
Krzyczkowski, Paweł Laskowski, Rafał Załoga, Łukasz 
Wieraszko, Wojciech Baran, Kamil Krawczyk i Michał 
Bącik. 

xyz

O PUCHAR PREZESA
Liga Halowa o Puchar Prezesa firmy „Konior” dobiega końca. Do rozegra-
nia pozostała jeszcze tylko jedna kolejka spotkań. Znamy już zwycięzcę 
rozgrywek, ale o tytuł wicelidera walka będzie trwała do samego końca. 
Zapraszamy na ostatnią kolejkę spotkań, która odbędzie się w 22 marca 
w Hali Sportowej w Nasielsku. Mecze rozpoczynają się o godzinie 13.00.
Poniżej podajemy wyniki i tabelę po 10 kolejce spotkań.
9 KOLEJKA 08–03–09
RUM – POPOWO   3 – 1
KOSEWO – NEON   2 – 4
DREAM – PIJANI    1 – 3
OUTSIDERZY – AMATOR  6 – 0 walkower 
NUNA – MAZEWO   6 – 1
MAJSTER – pauza

UWAGA: Kolejność w tabeli liczy się bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami później bramki na plusie.
Królami Strzelców po rozegraniu ośmiu kolejek są Piotr Osiński  z zespołu DREM TEAM  
(15 bramek) i Mariusz Załoga z RUM (15 bramek).

10 KOLEJKA 15–03–09
KOSEWO– MAJSTER 2 – 3
OUTSIDERZY – NEON 2 – 9
DREAM – POPOWO 3 – 7
NUNA – PIJANI  2 – 4
MAZEWO – RUM  9 – 0 

LP. NAZWA DRUŻYN MECZ PUNKTY BRAMKI
1 PIJANI POWIETRZEM 9 24 44 - 10 
2 RUM TEAM 10 22 33 - 14
3 NUNA 9 20 42 - 13
4 MAJSTER 10 18 32 - 31
5 DREAM TEAM 9 16 32 - 23
6 NEON ŚWIERCZE 10 15 36 - 25
7 OUTSIDERZY 9 13 18 - 27
8 MAZEWO 10 12 36 - 47
9 KOSEWO 9 6 18 - 37
10 POPOWO 9 4 17 - 39
11 AMATOR 10 3 13 - 50

NUNA

RUM


