
www.zycie.nasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 023 691 23 43 
e–mail:zycie@nasielsk.pl

DODATEK TV

str. 8

str. 12

str. 2

str. 11
Czytaj na str. 5

str. 3

str. 4

Czytaj na str. 4
R E K L A M A

Pierwszy ważny egzamin

Sprawdzian dla 
szóstoklasistów
W czwartek, 2 kwietnia br. 
punktualnie o godz. 9.00 
uczniowie klas szóstych 
szkół  podstawowych  
w  całej Polsce przystąpili 
do sprawdzianu. Uczest-
nictwo w nim obowiąz-
kowe i jest warunkiem 
ukończenia szkoły pod-
stawowej. 
Ten dzień był dla pozostałych uczniów 
w szkołach podstawowych wolnym 
od lekcji.

Sprawdzian dla szóstoklasistów trwał 
60 minut, zaś dla uczniowie z dys-
funkcjami (np. dysleksją) mieli na roz-
wiązanie zadań testowych 90 minut.

Minione święta  
na naszych drogach

Zmiany 
w opłatach 
targowych

Idzie wiosna

Plakatowy 
wandalizm

Setna rocznica 
konsekracji  

nasielskiego  
kościoła

Czekamy 
na nowe 
skrzyżowania

Kasztan 
z czipem

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

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

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

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

dokończenie na str. 3

Obradowała Rada

Zmiany w opłatach targowych
W środę 8 kwietnia br. 
w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego odby-
ła się XXXIV sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Po 
jednogłośnym przyjęciu 
porządku obrad oraz pro-
tokołu z poprzedniej sesji 
przewodniczący Dariusz 
Leszczyński poinformo-
wał o działaniach, jakie 
podejmował między ob-
radami. 
Mówił, o uczestnictwie w posiedze-
niach Komisji. Spotkań tych było 
sporo, z uwagi na zbliżającą się sesję 
absolutoryjną. Tradycyjnie w po-
niedziałki pełnił dyżury w Urzędzie 
Miejskim. 

Po nim głos zabrał burmistrz Bernard 
Dariusz Mucha. Poinformował, że 
od 1 kwietnia przestał funkcjonować 
Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół i Przedszkoli w Nasiel-
sku. Zaznaczył przy tym, że wyna-
grodzenia dla nauczycieli wpłyną 
w normalnym terminie. Wszystkie 
obawy dotyczące tej kwestii okaza-
ły się bezzasadne. Placówki funkcjo-
nują prawidłowo. W dalszej części 
swojego sprawozdania burmistrz 
przeszedł do omawiania przetargów 
dotyczących działań na terenie na-
szej gminy. 7 kwietnia ogłosił prze-
targ nieograniczony na zadanie pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z przykanalikami w Starych 
i Nowych Pieścirogach ”. Została 
podpisana umowa na modernizację 
Ośrodka Zdrowia w Pieścirogach. 
Przetarg wygrała firma BUDOMUR, 
a termin realizacji tego przedsię-
wzięcia upływa 31 grudnia 2009 r. 
Burmistrz poinformował również, iż 
został złożony wniosek w ramach 
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 
dotyczący miejscowości Cieksyn. 
31 marca został wprowadzony wy-
konawca zajmujący się remontem 
bloku żywieniowego w Szkole Pod-
stawowej w Nasielsku. Zadanie to 
zostanie zrealizowane do 30 czerw-
ca 2009 r. 2 kwietnia został prze-
prowadzony przetarg dotyczący 
nieruchomości przy ul. Kościuszki 
(budynek po byłym komisariacie 
policji). Budynek nabył Krzysztof 
Gogolewski za kwotę 400 tys. zł. 
12 maja odbędzie się przetarg doty-
czący dzierżawy nieruchomości po 
szkołach w Nunie i w Krzyczkach. 
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 
450 wniosków od rolników do-
tyczących zwrotu podatku akcy-

zowego, który jest zawarty 
w cenie oleju napędowego. 
Obecnie podejmowane są 
decyzje w tej sprawie. Zostało 
sporządzone sprawozdanie 
finansowe Urzędu Miejskiego 
oraz sprawozdanie opisowe 
za 2008 r. W ostatnich dniach 
wojewoda mazowiecki wydał 
kolejną decyzję o lokalizacji 
wiaduktu. Tym razem dotyczy 
ona budowy skrzyżowania 
dwupoziomowego w ciągu 
drogi gminnej Dębinki–Stu-
dzianki. Z pełną dokumentacją 
można zapoznać się w Wy-
dziale Gospodarki Przestrzen-
nej w Urzędzie Miejskim. Z 
końcem marca zostały podpisane 
umowy na kupno działek w Nasiel-
sku w celu poszerzenia ulicy Komu-
nalnej. Poinformował również, iż 
trwa rozpatrywanie uwag do planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nasielska. Burmistrz Mucha 
przedstawił także raport o sytuacji 
społeczno-ekonomicznej w naszej 
gminie. Wynika z niego, że liczba 
bezrobotnych zarejestrowanych na 
koniec lutego i na koniec marca jest 
dokładnie taka sama. Bezrobocie na 
terenie gminy Nasielsk nie zwięk-
szyło się, przy czym w powiecie 
nowodworskim wzrosło z 8,5 do 
8,9 %. W ostatnim czasie zostało 
odłowionych 6 bezpańskich psów 
z terenu naszej gminy. Do miesz-
kańców zostało wysłanych 400 
ankiet dotyczących inwentaryzacji 
azbestu.

Do sprawozdania burmistrza radni 
zadawali pytania. Radny Grzegorz 
Duchnowski chciał wiedzieć, czy są 
zabezpieczone środki na realizację 
inwestycji „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przykanalikami w miej-
scowości Stare i Nowe Pieścirogi”. 
Burmistrz odpowiedział, że w spe-
cyfikacji istnieje zapis, iż w wypad-
ku braku środków finansowych 
przetarg zostanie unieważniony, 
ale przetarg jest ogłaszany kiedy 
istnieje duże prawdopodobień-
stwo otrzymania środków na takie 
zadanie. Radny Duchnowski, kon-
tynuując, zapytał, czy podobnie 
będzie wyglądała sytuacja z budową 
dróg na osiedlu Sportowa i Lipowa. 
Burmistrz podkreślił, że najgorsza 
sytuacja jest, jeśli chodzi kwestie 
związane z drogami: pula złożonych 
wniosków jest tu znacznie większa, 
zaś pewność uzyskania tych środ-
ków jest tu mniejsza. Kolejne pyta-

nie zadał radny Stanisław Sotowicz. 
Dotyczyło one wniosków do planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
a konkretnie, kto będzie je rozpatry-
wał i kiedy zostaną udzielone od-
powiedzi. Burmistrz odpowiedział, 
że prace już trwają. Z Kierownik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
Barbarą Pająk zostało ustalone, które 
wnioski są zasadne. Okazało się, że 
zdecydowana większość jest słusz-
na. W rozmowach z projektantem 
planu trzeba będzie je uwzględnić, 
żeby wszystkim, którzy złożyli 
wnioski, pomóc.

W następnej części obrad burmistrz 
przedstawił nową dyrektor nasiel-
skiego SP ZOZ, Marię Michalczuk 
– magister pielęgniarstwa, która 
ukończyła Akademię Medyczną 
w Lublinie, specjalistę w zakresie 
medycyny społecznej . Potem 
przyszedł czas na interpelacje i za-
pytania radnych. Jako pierwsza głos 
zabrała radna Katarzyna Świderska, 
która w imieniu mieszkańców ul. 
Broniewskiego zapytała, kiedy 
mogą liczyć na budowę kanaliza-
cji sanitarnej, ponieważ decyzja 
o pozwoleniu na budowę wygasa. 
Następne pytanie zadał radny Mi-
rosław Świderski. Dotyczyło ono 
terminu zakończenia wymiany 
chodnika przy ulicy Rynek. Po 
nim głos zabrał radny Wojciech 
Krzyczkowski, który interweniował 
w sprawie oświetlenia, projektów 
drogowych oraz pomysłu utwo-
rzenia schroniska w Jaskółowie. Po 
nim radny Jerzy Lubieniecki zapytał 
o plan dotyczący miejscowości Pie-
ścirogi oraz o nasadzenia świerków 
w Lelewie przy drodze. Poruszył 
również ważny problem dojazdu 
do rzeki – ostatnio wybuchł pożar 
niedaleko rzeki i strażacy nie mogli 
dojechać na miejsce. 

W kolejnej części obrad radni zajęli 
się podejmowaniem uchwał. Pierw-
sza dotyczyła zmian w budżecie na 
2009 rok. Po pozytywnej opinii 
Komisji Budżetu i Finansów rad-
ni podjęli uchwałę jednogłośnie. 
Jednak podczas czytania projek-
tu uchwały pojawiła się kwestia 
stypendiów socjalnych. Radna 
Świderska zapytała, kto będzie się 
tym zajmował, skoro ZEAS już nie 
funkcjonuje. Burmistrz zapewnił, 

że problemu nie będzie, jako że 
przed ZEAS-em zajmował się tym 
Urząd Miejski. Przy tym temacie 
burmistrz wspomniał również, że 
rozważane jest zapewnienie innej 
pomocy dzieciom z biedniejszych 
rodzin. Chodzi mianowicie o zajęcia 
dodatkowe.

Kolejna uchwała dotyczyła opłat 
targowych, którymi radni zajmowali 
się już na poprzedniej sesji. Podob-
nie jak poprzednim razem, pojawiło 
się wiele pytań. Radny Lubieniecki 
zwrócił uwagę na bałagan panujący 
na targowisku przy ul. Młynarskiej. 
Zapytał, czy można wyegzekwo-
wać od właścicieli tego terenu, 
żeby zaprowadzili tam porządek. 
Jak powiedział burmistrz, okazuje 
się, że właściciele tego targowiska 
twierdzą, że jest to już końcówka 
jego funkcjonowania i że najpraw-
dopodobniej sprzedadzą ten teren. 
Jednak trwają prace nad ustalaniem 
regulaminu targowisk na terenie 
Nasielska. Mimo wielu kontrower-
sji dotyczących funkcjonowania 
targowisk radni podjęli uchwałę 
jednogłośnie. Następna uchwała 
dotyczyła wyboru biegłego re-
widenta do badania sprawozdania 
finansowego za 2008 rok Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. 
Przy niej Skarbnik Ludwina Turek 
powiedziała, że dobrym zwyczajem 
jest, aby księgi badane były raz na 
rok. Radni uchwałę podjęli jedno-
głośnie. Kolejna dotyczyła powo-
łania Rady Społecznej w Ośrodku 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
– Samodzielnym Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej w Na-
sielsku. Radni również tę uchwałę 
podjęli jednogłośnie. W skład Rady 
Społecznej weszli: Przewodnicząca 
Janina Kownacka, Przedstawiciel 
Wojewody Ludmiła Bryśkiewicz 
oraz przedstawiciele wybrani: Le-
sław Tulej, Edyta Frączak i Monika 
Norbert. 

Następna uchwała dotyczyła wy-
rażenia zgody na zawarcie przed 
Komisją Regulacyjną do Spraw 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
ugody pomiędzy gminą Nasielsk 
a Gminą Wyznaniową Żydowską 
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Z miasta

Idzie wiosna
– Mam wrażenie, że nasze miasto 
jest zaniedbane. Już nawet nie cho-
dzi o to, że chodniki i ulice dziurawe, 
chociaż to ważny problem, ale nie 
ma pomysłu na jakieś sensow-
ne zagospodarowanie centrum 
Nasielska. Ani ładnego oznako-
wania, ani kwiatów. Szaro, 
smutno i wiatr śmieci roz-
wiewa. Czy to się zmieni? – 
z takim pytaniem zwróciła 
się do naszej redakcji pani 
Jadwiga z Nasielska.

Ostatnie cieplejsze nieco 
dni pozbawiają mieszkań-
ców naszego miasta złu-
dzeń. Rzeczywiście, ulice 
dziurawe na potęgę, chod-
niki – lepiej nie mówić. 
Zaś wątpliwej jakości zieleń 
miejska jeszcze nie zdążyła 
się na dobre zazielenić. 
Pozytywnych elementów 
wystroju naszego miasta ze 
świeczką szukać. Owszem 
są. Oto przykład. Z okazji 
zmiany siedziby Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku na 
skrzyżowaniu ulic Warszaw-
skiej z Piłsudskiego posta-

wiono znak informacyjny z nazwami 
ulic, wskazujący kierunek dojazdu do 
UM. Podobny stoi kilkaset metrów 
dalej przy wjeździe w ul. Elektrono-
wą. W sumie są dwa i prezentują się 
ładnie. Tyle że skrzyżowań w mieście 
jest dużo, dużo więcej. Może warto 

byłoby pomyśleć o wprowadzeniu 
jednolitego, a przy tym estetyczne-
go oznakowania?

Bernard Mucha, burmistrz Nasielska 
zapewnia, że dostrzega ten pro-
blem: – Tak, takie znaki mogłyby 
stanąć na głównych skrzyżowa-

niach – przyznaje. – W 
sprawie poprawienia este-
tyki miasta rozmawiałem 
już z p. Małgorzata Ro-
słońską, dyrektor ZGKiM. 
Szczególnie o porządek 
należy zadbać przy po-
mniku Papieża Jana Pawła 
II, dlatego ustaliliśmy, że 
będzie on czyszczony raz 
w tygodniu, pojawią się 
tam również kwiaty. Poza 
tym wiem, że zamówione 
zostaną kwietniki. Na pew-
no już niedługo miasto 
będzie wyglądało ładniej 
– dodaje.

Na drobne zabiegi kosme-
tyczne nie potrzebne są 
wielkie nakłady finansowe. 
Czy będą skuteczne, zoba-
czymy niebawem. 

(p)

Fundusze do wzięcia

Dla dzieci i dla dorosłych
Gmina Nasielsk od 

kilku lat ubiega się 
o dotacje unijne do róż-
nego rodzaju przedsię-
wzięć. I trzeba przyznać 
– z dużymi sukcesami. 
Obecnie pozytywną we-
ryfikację pod względem 
formalnym przeszło 9 
wniosków złożonych jesz-
cze w 2008 roku. 
Dotyczą one m.in. przebudowy 
ulic na terenie miasta i gminy 
Nas ie l sk ,  modern i zac j i  s tac j i 
uzdatniania wody w Jackowie 
Włościańskim i ośrodka zdrowia 
w Pieścirogach, a także budowy 
kanalizacji sanitarnej w Starych 
i Nowych Pieścirogach. 

Ponadto gmina będzie benef i-
cjentem tzw. środków miękkich, 
czyli przyznawanych na różnego 
rodzaju przedsięwzięcia, których 
odbiorcami będą mieszkańcy 
naszego regionu. Już we wrze-
śniu 2009 r. w gminie Nasielsk 
rozpocznie się realizacja pro-
jektu unijnego skierowanego do 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych zlokalizowanych 
na terenach wiej sk ich gminy 
Na s ie l sk  p o d t y tu łem „C hcę 
i potrafię”. 

Projekt zakłada objęcie zajęciami 
wyrównawczymi (łącznie 7170 
godz.) i pozalekcyjnymi (łącznie 
5370 godz.) 655 uczniów w roku 
szkolnym 2009/2010. Zajęcia 
wyrównawcze będą prowadzo-
ne z jęz. polskiego, matematy-
ki, f izyki, chemii i biologii, zaś 
pozalekcyjne z j . angielskiego, 
j . rosyjskiego, j . niemieckiego, 
zajęć informatycznych, przy-

rodniczo-matematycznych oraz 
przedsiębiorczości. Dodatkowo 
przewidziane jest w projekcie 
dla uczniów wsparcie psycholo-
ga i pedagoga. W ramach zajęć 
wyrównawczych, z których sko-
rzysta ok. 240 uczniów, każde 
dziecko otrzyma komplet mate-
riałów szkoleniowych. Dzieciom, 
które będą musiał y dojeżdżać 
na dodatkowe zajęcia, zostaną 
przekazane nieodpłatnie bilety 
miesięczne, zaś wszystkim 655 
uczniom zostaną zapewnione 
dodatkowe posi łk i .  Na b i let y 
i posiłki wydane zostanie ponad 
350 tys. zł. W ramach projektu 
do szkół zostanie przekazanych 
30 zestawów komputerowych 
z oprogramowaniem oraz wypo-
sażenie 4 pracowni językowych. 
W sumie na realizację tego zadani 
gmina Nasielsk pozyska 1300 
tys. zł. 

Jak informuje Marcin Kazimierski, 
pracujący w nasielskim Urzędzie 
Miejskim na samodzielnym sta-
nowisku do spraw pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, już teraz 
rozpoczynają się przygotowania 
do realizacji bliźniaczego pro-
jektu dla uczniów naszej gminy 
w roku szkolnym 2010/2011, 
w którym planowane jest uczest-
nictwo znacznie większej liczby 
uczniów. 

Kolejny duży projekt, który bę-
dzie realizowany od kwietnia br. 
do stycznia 2011r., opiewający 
na 1800 tys. zł, dotyczyć będzie 
rolników. Uczestniczyć w nim 
będzie 310 osób, w tym 270 
mężczyzn i 40 kobiet. 

– Nasz projekt adresowany jest 
do rolników i ich domowników, 
a więc osób, które utrzymują się 
z rolnictwa. To dla nich zostaną 
zorganizowane kursy zawodowe 
(np. prawo jazdy, operator wóz-
ków widłowych, kosmetyczka). 
Będziemy zapewniać psycho-
loga, doradców zawodowych, 
badania lekarskie, dojazdy, wy-
żywien ie  – w yl icza M .  Ka zi-
mierski. – Najpierw oczywiście 
planujemy akcję informacyjno-
promocyjną, która pozwoli nam 
pozyskać chętnych do udziału 
w naszym projekcie. Zakładamy, 
że będą to osoby z naszej oraz 
okolicznych gmin – dodaje. 

Pozytywną ocenę Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażającej Projekty 
Unijne otrzymały również dwa 
projekty opiewające na mniej-
sze środki finansowe i dotyczące 
zdecydowanie mniejszej liczby 
uczestników. Oba zostaną zre-
alizowane podczas najbliższych 
wakacji. 

– W jednym będzie uczestni-
czyło 20 uzdolnionych uczniów 
z naszej gminy, którzy wezmą 
udział w wyjazdowych warsz-
tatach dziennikarstwa radiowe-
go w Zakopanem. Drugi zaś to 
szkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, zakończone 
przyznaniem odpowiednich cer-
tyfikatów, dla 20 mieszkańców 
gminy – mówi M. Kazimierski. 
– Koszt każdego z projektów to 
ok. 50 tys. zł. Czekamy jeszcze 
na akceptację merytoryczną 
i przystępujemy do dalszej pra-
cy – dodaje. 

(p)

w Warszawie. Radni podjęli uchwa-
łę jednogłośnie, zgadzając się na 
przekazanie nieruchomości leżącej 
przy ul. Płońskiej w Nasielsku na 
rzecz Związku Gmin Żydowskich, 
ale pod warunkiem zrzeczenia się 
przez Związek wszelkich roszczeń 
co do gminy Nasielsk.

Po podjęciu uchwał przyszedł czas 
na odpowiedzi na interpelacje 
i zapytania radnych Burmistrz na 
początku powiedział, że przed bu-
dową drogi w stronę Strzegocina 
gmina Nasielsk musi uregulować 
sieć kanalizacyjną w mieście. Trwają 
prace projektowe dotyczące ulic 
Kościelnej i Mł ynarskiej . Jeżeli 
chodzi o wymianę chodnika przy 
ul. Rynek, to planowana jest rewi-
talizacja centralnego punktu miasta. 
W związku z tym bezcelowe byłoby 
teraz wykonanie tych chodników 
z kostki Bauma. Rynek powinien 
jako całość być odrestaurowany, 
łącznie z chodnikami. Na pewno na 
tych ulicach zostanie ograniczony 
ruch pojazdów, wówczas centrum 
miasta stanie się miejscem space-
rów. Burmistrz zapewnił, że jeżeli 
chodzi o projekty drogowe, będą 
przygotowywane przetargi na dro-
gi, na które zostały złożone wnioski. 
Wracając do sprawy Lelewa, B. 
Mucha zaznaczył, że z tym dojaz-
dem do rzeki trzeba koniecznie coś 

zrobić. A jeżeli chodzi o nasadzenia 
przy drodze, to geodeta sprawdzi, 
czy nie są one posadzone w pasie 
drogowym. 

W dalszej części obrad Przewod-
niczący Rady Dariusz Leszczyński 

przedstawił pisma kierowane do 
Rady. Znalazło się wśród nich pismo 
od Rady Sołeckiej w Jaskółowie, 
która nie zgadza się na utworze-
nie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w swojej miejscowości, 
pismo dotyczące oddania świetli-
cy w Pianowie z przeznaczeniem 
na budynek komunalny, pismo 
od mieszkańców Pniewskiej Górki 
z prośbą o wymianę mostka, pismo 
od mieszkańców osiedla Krupka, 
którzy domagają się doprowadzenia 
ulic do stanu umożliwiającego nor-
malną jazdę. Do Rady wpłynął także 
sprzeciw mieszkańców ulic Kościel-
nej i Młynarskiej dotyczący utwo-
rzenia salonu gier w budynku, który 
znajduje się na rogu tych ulic. 

W ostatnim punkcie obrad pojawiły 
się wolne wnioski i zapytania. Rad-
ny Duchnowski wrócił do sprawy 
salonu gier na rogu ulic Kościelnej 
i Młynarskiej. Zaznaczył, że z pew-
nością to nie jest to trafna inwesty-
cja. Zapytał również o odławianie 
psów. Temat ten rozwinął Kierownik 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Bogdan Ruszkowski, który 
poinformował, że psy są i będą 
odławiane, zaś schronisko będzie 
odławiało tyle psów, ile gmina ze-
chce. Po nim radny Świderski zapy-
tał o remont ulicy Młynarskiej, czy 
w związku z nim zostanie wykonany 

też chodnik. Na pytanie odpowie-
dział burmistrz, który poinformował, 
że chodnik zostanie wykonany do 
nowego wjazdu w ulicę Topolową. 
Na tym obrady zakończono.

K.T.

dokończenie ze str. 2

Obradowała Rada

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej  
na terenie miasta i gminy Nasielsk:

Sprzedaż z samochodu ciężarowego    10 zł
Sprzedaż z samochodu ciężarowego  
z przyczepa lub naczepą     15 zł
Sprzedaż z przyczepa rolniczego  
z przyczepą      5 zł
Sprzedaż z samochodu osobowego  
o ładowności do 3,5 ton, straganu, stołu,  
wózka ręcznego      5 zł
Sprzedaż z innego pojazdu      5 zł
Sprzedaż z ręki, kosza itp.      2 zł
Za działalność gastronomiczną     10 zł

Od lewej: Maria Michalczuk - nowy dyrektor SP ZOZ i księgowa, Hanna Borkowska.
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KRONIKA 
POLICYJNAfot. D. Majewski

Minione święta na naszych drogach
Niestety, mimo wzmo-

żonych patroli poli-
cyjnych podczas świą-
tecznego weekendu, nie 
udało się uniknąć trage-
dii na naszych drogach. 
Dwa wypadki drogowe, 
dwie osoby zabite, jed-
na ranna, pięć kolizji 
i sześciu nietrzeźwych 
kierujących to bilans 
minionych świąt na dro-
gach powiatu nowo-
dworskiego.
W sobotę po 15:00 w Popo-
wie Borowym z nieustalonych 
przyczyn kierowca volkswagena 
zjechał na pobocze, a następnie 
dachował. Kobieta i mężczyzna 
jadący t ym pojazdem zostal i 
przewiezieni do szpitali. Nieste-
ty, obydwoje zmarli w wyniku 
odniesionych obrażeń. Policjanci 
ustalają okoliczności tragedii.

Do kolejnego wy-
padku doszło w po-
niedziałek po 16:00 
w Mogowie (gm. 
Nasielsk). Jak ustalili 
policjanci, motocy-
klista wyjechał z łuku 
drogi, najprawdopo-
dobniej stracił pano-
wania nad pojazdem 
i uderzył w przydroż-
ne drzewo. 40-letni 
mężczyzna został 
przewieziony do 
szpitala. Świadków 
zdarzenia policjan-
ci proszą o kontakt  
(0-22 775-22-03).

11 kwietnia zosta-
ło zatrz ymanych 
trzech nietrzeźwych, 
dwóch kierowców 
samochodów i jeden rowerzysta. 
Następnie w poniedziałek zostały 

zatrzymane kolejne trzy osoby, 
które kierowały pojazdami, będąc 

w stanie nietrzeźwości. Tym razem 
było to trzech rowerzystów.

KPP Nowy Dwór Maz.

Plakatowy wandalizm
Drzewo, słup, przystanek 

autobusowy – to miej-
sca, w których najczęściej 
wieszane są ogłoszenia 
i plakaty. Mimo iż w Na-
sielsku słupów ogłosze-
niowych jest sporo, to wła-
śnie w innych miejscach 
najczęściej spotykamy 
przyklejone różnego ro-
dzaju kartki No cóż, nie 
ma to jak najszybsze do-
tarcie do odbiorcy. Tylko 
jakim kosztem?
Nie wszyscy chyba zdają sobie spra-
wę, że istnieje prawny zakaz upra-
wiania tego procederu. Zgodnie 
z art. 63a kodeksu wykroczeń: kto 
umieszcza w miejscu publicznym 
do tego nieprzeznaczonym ogło-
szenia, plakat, afisz, ulotkę, napis 
lub rysunek albo wystawia je na 
widok publiczny w innym miejscu 

bez zgody zarządzające-
go tym miejscem, pod-
lega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny. 
Zidentyfikowanie spraw-
cy jest dziecinnie proste, 
a jednak nikt nie potrafi 
poradzić sobie z plakato-
wym wandalizmem.

Niestety, przez takie dzia-
łania nasze miasto wyglą-
da tak jak wygląda, czy-
li brudno i nieciekawie.  
Z drzew zwisają wysłużone 
plakaty lub ogłoszenia, po 
ulicach zaś fruwają kartki, 
które zdążyły już odpaść. 
Faktem jest, że jeżeli sami 
nie zadbamy o własne 
otoczenie, to nikt o nie 
nie zadba. Nie pomogą 
żadne służby odpowiedzialne za 
egzekwowanie utrzymania porządku 

i czystości, żadne mandaty. Drzewa 
nadal będą służyły za wygodne słupy 
ogłoszeniowe, a kiedy przyjdzie czas 

na kampanię wyborczą, tradycyjnie 
ozdobią je oblicza kandydatów. 

K.T.

Posterunek Straży Ochrony Ko-
lei w Nasielsku informuje, że dnia 
05.04.2009 r. o godz. 18.25 na stacji 
klejowej w Nasielsku, w stojącym 
w peronach pociągu nr 1549 relacji 
Warszawa Wola – Ciechanów, Daniel 
W., zamieszkały Klukówek, Sebastian 
K., zamieszkały Legionowo, oraz 
Marcin C., zamieszkały Stare Pieścirogi, 
dokonali rozboju na Andrzeju J. – po-
dróżnym ww. pociągu. Funkcjonariu-
sze miejscowego Posterunku Straży 
Ochrony Kolei w Nasielsku zatrzymali 
ww. trzech sprawców i przekazali ich 
do Komisariatu Policji w Nasielsku.

Opracował Sławomir Kaczerski

W sobotę, 4 kwietnia, około godz. 14.00 na drodze Nasielsk–Pomie-
chówek doszło do wypadku. Kierujący Oplem Vectrą nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w drzewo. Na szczęście tym razem nie doszło do 
tragedii. Kierowca, ze stosunkowo lekkimi obrażeniami ciała, został prze-
wieziony do szpitala.

fot. D. Majewski

We wtorek, 14 kwietnia na ul. Kościuszki w Nasielsku doszło do wy-
padku, w którym brały udział trzy pojazdy. Jadący od strony centrum  
samochód marki Lublin nie zdążył wyhamować przed sygnalizującym 
skręt w lewo Deawoo Tico i zepchnął go na przeciwległy pas drogi, 
wprost pod nadjeżdżającego Matiza. Kierująca Matizem i kierowca 
Tico zostali odwiezieni do szpitala. Policja bada przyczyny zdarze-
nia.

W okresie między 22 a 30 marca 
w Cieksynie nieznani sprawcy włamali 
się do domku letniskowego i skradli dwa 
głośniki ze wzmacniaczem. Straty wy-
noszą 150 zł na szkodę Tadeusza O.

26–27.03. w Lelewie spaliły się dwa 
domki letniskowe i garaż. Straty wynoszą 
350 000 zł na szkodę Józefa R.

30.03. na ulicy Broninek policjanci 
KP Nasielsk zatrzymali Władysława M., 
który próbował włamać się do domku 
letniskowego.

30.03. w Żabiczynie policjanci zatrzy-
mali na gorącym uczynku kradzieży 
szlabanu Pawła W., Kazimierza W. i Euge-
niusza B., mieszkańców Nuny. Ponadto 
Kazimierz W. kierował ciągnikiem po 
spożyciu alkoholu (1,16 mg/l).

30.03–01.04. w Borkowie nieznani 
sprawcy skradli 60 m siatki ogrodzenio-
wej. Straty wynoszą 2500 zł na szkodę 
Daniela Ś.

01.04. w gimnazjum w Cieksynie nie-
znany sprawca skradł z plecaka telefon 
komórkowy o wartości 400 zł.

06–07.04. w Jackowie Włościańskim 
nieznani sprawcy skradli 790 m liny 
podtrzymującej trakcję. Straty wynoszą 
24 000 zł na szkodę PKP.

08.04. w Lelewie nieznani sprawcy 
podpalili sklep spożywczy. Straty wyno-
szą 2000 zł na szkodę Mariusza B.

10.04. w Pniewie Mieczysław S., miesz-
kaniec Bylic, kierował samochodem 
pomimo zakazu sądu.

Pijani na drodze

31.03. w Andzinie Józef Ł., mieszkaniec 
Grabowa, kierował rowerem po spoży-
ciu alkoholu (0,66 mg/l).

31.03. w Mogowie Roman Z., miesz-
kaniec Mogowa, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,80 mg/l).

01.04. w Budach Siennickich Grzegorz 
K., mieszkaniec Mogowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (1,05 
mg/l).

02.04. w Pieścirogach Waldemar Z., 
mieszkaniec Pieścirogów, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,84 
mg/l).

05.04. w Konarach Kazimierz J., miesz-
kaniec Konar, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,55 mg/l).

06.04. w Nowych Pieścirogach Zbi-
gniew M., mieszkaniec Pieścirogów, 
kierował rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,79 mg/l).

06.04. w Nowych Pieścirogach Kazi-
mierz J., mieszkaniec Konar, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (1,02 
mg/l).

07.04.w Ruszkowie Paweł O., mieszka-
niec Zakroczymia, kierował samocho-
dem po spożyciu alkoholu (1,22 mg/l).
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rozumowanie, korzystanie z infor-
macji i wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce (w tym liczenie). 

W sześciu placówkach oświatowych 
znajdujących się w naszej gminie do 
sprawdzianu przystąpili uczniowie klas 
VI: w Szkole Podstawowej w Nasiel-
sku – 124 osoby, w Zespole Szkolno 
Przedszkolnym nr 1 w Starych Pie-
ścirogach – 44 os., w Zespole Szkół 
nr 3 w Cieksynie – 29 os., Szkole 
Podstawowej w Dębinkach – 22 
os.; w Budach Siennickich – 14 os., 
w Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym – 8 os.

Przygotowanie takiego sprawdzianu 
pod względem organizacyjnym było 

największym wyzwaniem dla szkoły 
w Nasielsku, w której zgłoszonych do 
niego zostało aż 125 uczniów. – W 
czwartek na godzinę 9.00 stawiło 
się 124 szóstoklasistów. W sumie 
stworzono dla nich sześć komisji, 

fot. SP Nasielsk

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

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

DOBRYM DOMEM!!! 
Nadal na dom czekają szcze-
niaki ,pamiętajcie o nich, nie 
skazujcie ich na wegetację  
w klatkach i cierpienie!
Lord to dostojny i przystojny 
czteroletni pies. Jego pełne 
smutku oczy wciąż jeszcze wy-
rażają nadzieję, że ktoś zechce 
zabrać go ze schroniskowej klat-
ki i dać mu wolność i własny kąt 
na stałe. Lord ma wiele zalet, jest 
bardzo czujny, doskonale bę-
dzie bronił posesji swego pana. 
On czeka za kratami schroniska, 
nie zawiedźcie go!!!

Muli jest młodziutkim, ok. 
1,5–2–letnim mixem kaukaza. 
To piękny okaz psa, ale w wa-
runkach schroniskowych nie 
może wyglądać ładnie. Wy-
maga kąpieli, czesania i wtedy 
ten spokojny pies o ciekawym 
mleczno–kawowym umasz-
czeniu, będzie wyglądał prze-
pięknie. To wspaniały, mądry 
i zrównoważony pies. Każdy , kto 
ofiaruje mu własny dom, zyska 
oddanego, nieprzekupnego 
przyjaciela i stróża dobytku. Po-
patrzcie w jego mądre i bardzo 
smutne oczy i nie pozwólcie mu 
dłużej cierpieć w schronisku.

0 660 277648     
lub   0–23 693 10 81

R E K L A M A

Zmniejszone środki na pomoc dla niepełnosprawnych 
Z powodu cięć budżeto-
wych dotacja na rehabili-
tację niepełnosprawnych 
będzie w tym roku niższa 
o 99 mln zł. PFRON wyda 
mniej pieniędzy na pomoc 
tym osobom. 
W 2009 r. Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
może ograniczyć realizację własnych 
programów rehabilitacji. Z planu finan-
sowego PFRON na ten rok wynika, że 
fundusz miał otrzymać dotację z bu-
dżetu państwa w wysokości 747 mln zł. 
Z powodu cięć budżetowych kwota ta 
ma być jednak zmniejszona o 99 mln 
zł, czyli o 13,2 proc. Jak informuje Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
powiat nowodworski w roku bieżą-
cym dysponuje środkami finanso-
wymi PFRON o ok. 23% mniejszymi 
w stosunku do roku ubiegłego. Zaś 
w wypadku dofinansowania uczest-
nictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyj-
nych środki PFRON, jakimi dysponuje 
PCPR w roku bieżącym, są mniejsze 
o niemal 36% w porównaniu ze środ-
kami z 2008 r.

– Mając na uwadze znaczny niedobór 
wspomnianych środków w 2009 r. 
w stosunku do istniejących potrzeb, 
na mocy zarządzenia dyrektora PCPR 
nr 3/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
wprowadzona została zasada przy-

znawania dofinansowania do uczest-
nictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
tej samej dorosłej osobie niepełno-
sprawnej raz na dwa lata – wyjaśnia 
Marek Rączka, dyrektor PCPR w No-
wym Dworze Mazowieckim. 

Wprowadzenie tej zasady zgodne jest 
z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 
1694). Zgodnie z wyrokiem z dnia 17 
maja 1999 r. Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego (II SA 447/99) definicja 
osoby dorosłej (w rozumieniu art. 43 
kodeksu postępowania administracyj-
nego) jest tożsama z definicją osoby 
pełnoletniej użytej w art. 10 § 1 kc., 
z czego wynika, że zasada ta dotyczy 
wszystkich niepełnosprawnych wnio-
skodawców, którzy ukończyli 18 lat.

Jak informuje M. Rączka, dyrektor no-
wodworskiej placówki, PCPR, w roku 
bieżącym realizuje zadania powiatu 
ze środków PFRON, podobnie jak 
w latach ubiegłych, zgodnie z ustawą 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. Co prawda środki przezna-
czone na realizację poszczególnych 
zadań są w większości drastycznie 
pomniejszone, jednak niedopusz-
czalne jest, aby jakieś zadania nie były 
dofinansowywane w ogóle, z uwagi 
na niedobór ww. środków. Tak więc 
w roku bieżącym w PCPR możliwe 

jest ubieganie się o dofinansowanie ze 
środków PFRON do:
– uczestnictwa osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych;
– sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych;
– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie od-
rębnych przepisów; 
– likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzeba-
mi osób niepełnosprawnych.

Ponadto ze wspomnianych środków 
przyznawane jest dofinansowanie 
kosztów tworzenia i działania warsz-

tatów terapii zawodowej, jak również 
zadań zlecanych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym z za-
kresu rehabilitacji społecznej. Przy 
czym ostatnie zadanie jest realizowane 
od bieżącego roku. W związku z tym 
przy znacznym niedoborze środków 
PFRON w 2009 r. oprócz funduszy 
przeznaczonych na realizację zadań 
realizowanych dotychczas konieczne 
było wygospodarowanie środków na 
nowe zadanie. 

– Zasady ubiegania się o dofinan-
sowanie ze środków PFRON uległy 
zmianie jedynie w wypadku dofinan-
sowania uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych – podkreśla dyrektor 
PCPR. 

(r)

Pierwszy ważny egzamin

Sprawdzian dla szóstoklasistów
W czwartek, 2 kwietnia br. 
punktualnie o godz. 9.00 
uczniowie klas szóstych 
szkół podstawowych w  
całej Polsce przystąpili do 
sprawdzianu. Uczestnic-
two w nim obowiązkowe 
i jest warunkiem ukończe-
nia szkoły podstawowej. 
Ten dzień był dla pozostałych uczniów 
w szkołach podstawowych wolnym 
od lekcji.

Sprawdzian dla szóstoklasistów trwał 
60 minut, zaś dla uczniowie z dys-
funkcjami (np. dysleksją) mieli na roz-
wiązanie zadań testowych 90 minut.

Sprawdzian dla szóstoklasistów 

zwany jest kompetencyjnym lub 
ponadprzedmiotowym. Ma on 
sprawdzać nie tylko wiedzę ucznia, 
ale i jego umiejętności. A przede 
wszystkim ocenić, w jakim stop-
niu opanował on czytanie, pisanie, 

które czuwały nad prawidłowym 
przebiegiem sprawdzianu. W tym 
było 15 uczniów tzw. dysfunkcyj-
nych W każdej z komisji pracowali 
też nauczyciele spoza naszej szko-
ły – informuje Mariusz Kraszewski, 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. – Uczeń, który nie przy-
stąpił do sprawdzianu będzie go pisał 
w drugim terminie. Najważniejsze, 
że nie było żadnych zasłabnięć, żad-
nych opóźnień, wszystko odbyło się 
zgodnie z planem, choć uczniowie 
podkreślali, że sprawdzian był trudny 
– dodaje. 

W pozostałych szkołach do egzaminu 
zgłosiły się wszystkie dzieci, co jak 
podkreślali dyrektorzy placówek ma 
zasadnicze znaczenie dla uczniów, 
nawet bez względu na wynik testów. 

Poza Nasielskiem, także w Cieksynie 
i Budach Siennickich do sprawdzianu 
przystąpili uczniowie z różnego ro-
dzaju dysfunkcjami, specjalnie dla nich 
powołane zostały oddzielne komisje, 
mieli też o 30 min. wydłużony czas na 
rozwiązywanie zadań.

– Na rozpoczęcie sprawdzianu, jak co 
roku życzyliśmy naszym dzieciom po-
wodzenia i poczęstowaliśmy ich cze-
koladkami, żeby myśleli przy rozwią-
zywaniu zadań. Ale trzeba przyznać, 
że w tegorocznym sprawdzianie prze-
ważały zagadnienia matematyczne, 
a nie było ani jednego pytania z historii. 
Dzieci musiały też napisać opowia-
danie o przyjaźni – mówi Marianna 
Danisiewicz, dyrektor SP w Budach 
Siennickich. – W ubiegłym roku byłam 
dumna z naszych uczniów, ponieważ 
mieli najlepszą średnią ze sprawdzianu 
w całym powiecie. Co będzie w tym 

roku nie wiadomo. Dzieci narzekały, 
że miały za mało czasu na zastano-
wienie się – dodaje. 

Dla uczniów w całym kraju test jest 
jednakowy. Ponieważ jest to jeden 
z ważniejszych egzaminów zewnętrz-
nych, prace uczniów zostały zakodo-
wane i będą sprawdzane przez eg-
zaminatorów z okręgowych komisji 
egzaminacyjnych.

Przystąpienie do tego sprawdzianu jest 
warunkiem ukończenia szkoły. Dlate-
go jeśli uczeń z powodu choroby lub 
ważnych wypadków losowych nie 
mógł uczestniczyć w nim w czwar-
tek, będzie musiał go pisać w drugim 
terminie, na początku czerwca.

Natomiast uczeń, który zostanie przy-
łapany na ściąganiu podczas spraw-
dzianu musi przystąpić do niego jesz-
cze raz. Szóstoklasiści, którzy w ogóle 
nie przystąpią do sprawdzianu w tym 
roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę 
szkoły podstawowej i zgłosić się na 
egzamin za rok.

Wyniki sprawdzianu są istotne dla 
wszystkich uczniów, którzy będą 
ubiegali się o miejsca w gimnazjach 
spoza rejonu, szkół prywatnych czy 
społecznych. Wtedy obok ocen na 
świadectwie, także wynik testu moż-
ne decydować o tym, czy uczeń 
zostanie przyjęty do wybranej szkoły. 
Wyniki tegorocznego sprawdzianu 
zostaną przekazane uczniom pod ko-
niec maja br. Zostaną też umieszczone 
na specjalnych zaświadczeniach wy-
dawanych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną, które szóstoklasiści 
otrzymają na koniec roku szkolnego 
wraz ze świadectwami.

(p)

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO INFORMUJE

Dzień 30 kwietnia 2009r. jest ostatnim dniem na złożenie 
zeznania za 2008 rok i zapłaty należnego podatku. 
Należny podatek PIT można wpłacić bezpośrednio w Kasie 
Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu ul. Legionów 7, 
w godzinach 8.15 – 15.30, bądź przelewem na rachunek 
bankowy o numerze 88 1010 1010 0166 7822 2300 0000.

Informacje na temat rozliczeń za 2008 rok  
- www.szybkipit.pl, www.is.waw.pl
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ZALICZKA CZY ZADATEK
O tym, czy kwota wpła-
cona jest zadatkiem, czy 
zaliczką, decyduje za-
warta pomiędzy stronami 
umowa. Kwota wręczona 
drugiej stronie staje się 
zadatkiem tylko wtedy, 
gdy zostanie to jasno 
określone w umowie – 
bez tego zaznaczenia 
będzie to zaliczka. 
W praktyce dnia codziennego 
bardzo często wpłacamy kon-
trahentom na poczet przyszłego 
zawarcia umowy sprzedaży czy 
wykonania usługi pewną kwotę 
pieniędzy. Sytuacje takie zdarzają 
się również np. przy zlecaniu wy-
miany okien lub drzwi. 

Niby te same pieniądze, ale skutki 
wręczania wykonawcy zadatku 
i zaliczki są inne. Różne są także 
przepisy prawne, które określają 
te obie formy „przedpłaty”. 

Gdy umowa nie zostanie zre-
alizowana, kodeks cywilny (art. 
394) precyzyjnie określa dalsze 
losy zadatku. O tym, co się dzieje 
z zaliczką, można wywnioskować 

z ogólnych przepisów o wykony-
waniu wzajemnych umów. 

Czy wpłacona kwota jest zadat-
kiem, czy zaliczką, ma ogromne 
znaczenie w sytuacji, gdy umo-
wa nie dojdzie do skutku. Z tego 
też względu w umowie należy 
bardzo precyzyjnie określić, czy 
stronom chodzi o zadatek, czy 
o zaliczkę. 

W myśl art.394 kodeksu cywil-
nego, w razie braku odmienne-
go zastrzeżenia w podpisanej 
umowie albo zwyczaju, zadatek 
dany przez jedną ze stron ma to 
znaczenie, że w przypadku nie-
wykonania umowy przez jedną 
ze stron druga strona może bez 
w yznaczenia terminu dodat-
kowego od umow y odstąp ić 
i otrzymany zadatek zatrzymać, 
a jeśli sama go dała, może żądać 
sumy dwukrotnie wyższej. 

W razie wykonania umowy za-
datek ulega zaliczeniu na poczet 
świadczenia strony, która go dała 
– gdy jest to niemożliwe, zadatek 
podlega zwrotowi. 

W przypadku rozwiązania umowy 
zadatek powinien być zwróco-
ny, a obowiązek zapłaty kwoty 
dwukrotnie wyższej nie należy 
się. To samo występuje wtedy, 
gdy niewykonanie umowy na-
stąpiło wskutek okoliczności, za 
które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności albo za które 
ponoszą odpowiedzialność obie 
strony. 

Jeżeli strony umowy zamierzały 
ustanowić zadatek, a posłużyły 
się terminem „zaliczka”, kontra-
hentowi, który wobec niewyko-
nania umowy chciałby uzyskać 
lub zachować zadatek, pozostaje 
powoływanie się na taką wolę obu 
stron. Gdy dojdzie jednak do spo-
ru sądowego, to on będzie zmu-
szony wykazać, że zaliczka była 
w rzeczywistości zadatkiem. 

Zadatek stanowi zabezpieczenie 
wykonania umowy, jest rodzajem 
odszkodowania za ewentualne 
niewykonanie umowy.

W razie należytego wykonania 
zobowiązania zaliczka podlega 

zaliczeniu na poczet należnego 
świadczenia, w przeciwnym razie 
konsument może domagać się jej 
zwrotu i naprawienia szkody. 

Do zaliczki nie stosuje się wska-
zanych zasad dotyczących prze-
padku zadatku lub obowiązku jego 
zwrotu w podwójnej wysokości. 

Zaliczka jest kwotą wpłaconą na 
poczet przyszł ych należności 
i nie stanowi, jak zadatek, formy 
zabezpieczenia wykonania umo-
wy, a jedynie część ceny.

Często stosowane w umowach 
przez kontrahentów konsumen-
tów postanowienia dotyczące 
przepadku wpłaconej przez kon-
sumenta zaliczki w wypadku od-
stąpienia przez niego od umowy 
należy uznać za klasyczny przy-
kład „klauzul niedozwolonych ”.

ZALICZKA
• po wykonaniu usługi zostaje 
wliczona w jej cenę, 
• jeśli umowa zostaje rozwiąza-
na za zgodą obu stron, to zwracają 
one sobie wzajemne świadczenia, 
w tym także zaliczkę, 

• jeśli umowę rozwiąże strona 
biorąca zal iczkę, jest ona zo-
bowiązana do zwrotu pobranej 
zaliczki,
• jeśli umowę rozwiąże strona 
dająca zaliczkę, może ona się 
domagać jej zwrotu. 

ZADATEK 
• jeś l i  umowa zostaje roz-
wiązana za zgodą obu stron, to 
zwracają one sobie wzajemne 
świadczenia, w tym także zada-
tek, 
• jeśli umowa została wykona-
na prawidłowo, zadatek zostaje 
zaliczony w na poczet ceny, 
• jeśli umowa nie została wy-
konana, z uwagi na rezygnację 
strony, która zadatek dała, zada-
tek przepada na rzecz biorącego 
zadatek, 
• jeśli umowa nie została zre-
alizowana z przyczyn leżących po 
stronie biorącej zadatek, strona 
dająca zadatek może od umowy 
odstąpić i żądać zwrotu zadatku 
w podwójnej wysokości.

Marek Rączka

MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR KONTYNUOWANY
Stowarzyszenie Europa 

i My już po raz czwarty 
rusza w Nasielsku z akcją 
„Masz głos, masz wybór”. 
Jest to akcja ogólnopol-
ska, zorganizowana przez 
Fundację im. Stefana Ba-
torego i Stowarzyszenie 
Szkoła Liderów. Jak co roku 
bierze w niej udział ok. 300 
organizacji z całej Polski, 
które aktywnie angażują 
się w rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. Akcja służy 
budowaniu dialogu między 
mieszkańcami a władzami 
samorządowymi. 
Jej celem jest zachęcenie obywateli 
do uczestnictwa w życiu publicznym, 
m. in. w wyborach lokalnych, a także 
wzmacnianie – zarówno u wybor-
ców, jak i u wybieranych – poczucia 
odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje.

W dotychczasowych działaniach pro-
wadzonych kolejno w latach 2006, 
2007 i 2008 na terenie gminy Nasielsk 
udało się wspólnie z lokalnymi władza-
mi samorządowymi przeprowadzić 
działania na rzecz rozszerzenia debaty 
publicznej o lokalnych problemach 
i sposobach ich rozwiązywania. De-
klaracje Burmistrza Nasielska z dnia 11 
maja 2007 r. i z dnia 7 maja 2008 r. 
oraz sprawozdania z monitoringu spo-
łecznego tych dokumentów zostały 
zamieszczone na stronach interne-
towych www.maszglos.pl oraz www.
um.nasielsk.pl.

W 2009 r. Stowarzyszenie Europa 
i My planuje podjąć się zadań zmie-
rzających do monitorowania jednego 
wybranego problemu lokalnego: Jak 
władze lokalne Nasielska rozwiązują 
kwestie związane z ochroną środowi-
ska i wyglądem gminy?

W harmonogramie akcji Masz głos, 
masz wybór w 2009 przewidziane 
są następujące działania:

– przeprowadzenie Ankiety do prze-
siewowych badań opinii publicznej 
(kwiecień 2009) skierowanej do 
mieszkańców, rodziców i nauczycieli 
przez uczniów miejscowych szkół po-
nadgimnazjalnych (ZSZ i LO) oraz opra-
cowanie przez młodzież jej zbiorczych 
wyników w celu ustosunkowania się 
do zdiagnozowanego problemu;

– Debata publiczna w dniu 29 maja 
2009 r. w kinie Niwa z udziałem 
młodzieży, mieszkańców oraz zapro-
szonych gości, na której oczekujemy 
złożenia przez Burmistrza Nasielska 
pisemnej deklaracji dotyczącej zobo-
wiązań odnośnie do rozwiązywania 
problemów lokalnych w 2009 r., 
a w szczególności wskazanie istot-
nych zagadnień z zakresu ochrony 
środowiska i wyglądu gminy. Pod-
czas tej debaty uczniowie ZSZ wraz 
z nauczycielem opiekunem projektu 
Jak działa gmin@?, realizowanego 
wspólnie z Polską Fundacją im. Roberta 
Schumana, zaprezentują najciekaw-
szą pracę pokonkursową dotyczącą 
aktywności społecznej mieszkańców 
gminy, a uczniowie LO przedstawią 
prezentację „Samorząd łączy poko-
lenia”, wykonaną w ramach projektu 
„@ktywny obywatel” będącego 
częścią akcji „Masz głos, masz wybór 
2009” na terenie gminy Nasielsk. W 
kinie Niwa zostanie zorganizowana 
wystawa prac nadesłanych na gminny 
konkurs plastyczny ogłoszony pod 
hasłem „Europejska pocztówka mojej 
gminy” w celu zwiększenia zaintere-
sowania społeczeństwa wyborami do 
Parlamentu Europejskiego;

– Działania angażujące mieszkańców 
gminy Nasielsk przeprowadzone 
w okresie VI–X 2009, wśród nich jest 
zaś przewidziane, w ramach projektu 
„Jak działa gmin@?”, w lipcu 2009 r. 
wydarzenie pod nazwą „Sesja Rady”.

- Debata podsumowująca (listopad 
2009), na której zostanie upublicznio-
ny Raport z monitoringu społecznego 

odnośnie realizacji Deklaracji w 2009r. 
opracowany przez koordynatora akcji 
MGMW na terenie gminy Nasielsk. 
Uczniowie LO zaprezentują biuletyn 
informacyjny „Echo gminy”. Podczas 
debaty przewidujemy, że zostaną 
uroczyście wręczo-
ne przez harcerzy 
z LO podziękowania 
dla wyróżnionych 
samorządowców 
z obecnej kadencji 
Rady Miejskiej i ka-
dencji poprzednich 
w ramach Dnia Za-
służonego Samo-
rządowca. Ich syl-
wetki zostaną przez 
uczniów zaprezen-
towane pod hasłem 
„Wpisani w dzieje 
nasielskiego samo-
rządu”. Opracowa-
nie to zostanie do-
konane przy współ-
pracy z Pracownią 
Dziejów Miasta i Re-
gionu istniejącą przy 
Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicz-
nej w Nasielsku. De-
bacie towarzyszyć 
będzie fotogaleria 
zorganizowana w ki-
nie Niwa pod nazwą 
„Pięknie i wstydliwie 
w naszej gminie”.

Czekamy na wypeł-
nione przez Państwa 
ankiety dotyczące 
opinii mieszkańców 
o funkcjonowaniu 
gminy a dzieci i mło-
dzież zachęcamy do 
udziału w konkursie 
plastycznym „Eu-
ropejska pocztów-
ka z mojej gminy”, 
którego regulamin 
zamieścimy na stro-

nie internetowej www.um.nasielsk.pl 
Przyjmiemy chętnie wszelkie wnioski 
na temat spraw lokalnych aby je zapre-
zentować na majowej debacie, która 
mamy nadzieję tym razem zgromadzi 
zadawalającą ilość uczestników. 

Bliższych informacji udziela koordy-
nator Elżbieta Wróblewska tel. 0 606 
923 971 e-mail: wroblewska@euro-
paimy.org
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Duchowe witaminy

W poszukiwaniu 
sensu Wielkanocy
Kiedy zaczyna się mówienie o Wielkanocy, na plan pierwszy wysuwają 
się znane wszystkim obrzędy: święcenie pokarmów, śniadanie wielka-
nocne i lany poniedziałek. Jakby o to naprawdę jedynie chodziło „płasz-
czyznę poziomą”. Pośród wiosennych reklam, świątecznych promocji, 
biegających kurczaków i zajączków ginie gdzieś natomiast „perspekty-
wa pionowa”. Święta wielkanocne i zwyczaje z nimi związane – same 
z siebie – nie są w stanie nikomu dać prawdziwej radości. Warto więc 
pośród tych różnych kolorowych wydarzeń poszukać esencji tego, co 
niesie ze sobą największe święto chrześcijaństwa, ta „niedziela niedziel”. 
I zobaczyć, że chodzi w tym wszystkim o KOGOŚ jedynego i wyjątko-
wego. Bo sens chrześcijaństwa nie tkwi w wędrówce z koszyczkiem do 
kościoła, ale możemy go zobaczyć w zupełnie innej wędrówce – tej, 
którą po święcie Paschy odbywali uczniowie z Jerozolimy do Emaus. 
Jakże te ich zawiedzione nadzieje bardzo pasują do różnych współcze-
snych kryzysów: „a myśmy się spodziewali”. I wtedy niespodziewanie 
pojawia się nadzieja. Jezus buduje ich nowy świat, pełen zrozumienia 
i miłości. Nie są w stanie tego szczęścia dzielić tylko z sobą – jeszcze 
tego samego wieczoru wracają do Jerozolimy, by radosną wiadomością 
podzielić się z innymi. 

Kiedy już przebijemy się przez zewnętrzną warstwę wydarzenia wielka-
nocnego, okraszonego jakże twórczymi sms-ami, to nasz świat nabiera 
zupełnie innych kolorów. Nie musimy patrzeć na otaczającą nas rzeczy-
wistość z perspektywy człowieka mieszkającego w krainie „mroku i cieni 
śmierci”, ale wyzwolonego z niewoli grzechu umiłowanego dziecka 
Boga. Ten optymizm nieco przygasa, gdy spojrzy się na najnowsze dane 
statystyczne polskiej religijności. O 3,8% spadła liczba osób uczestniczą-
cych w niedzielnej Mszy św. w 2008 r. w porównaniu z rokiem wcze-
śniejszym, o 2,3% mniej wiernych przystąpiło do Komunii św. – wynika 
z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. A jaki to 
ma związek z Wielkanocą? Ma i to bardzo konkretny – każda niedziela 
jest nazywana w liturgii Kościoła „małą Wielkanocą”. 

O co więc warto zadbać, na co zwrócić uwagę, aby nie zagubić sensu 
świętowania Wielkanocy? Czego dotyczy nasze świętowanie? To nasze 
świętowanie dotyczy zwycięstwa Bożego Baranka, który okazał się 
silniejszy od ludzkich wilków, przekroczył granicę śmierci i rozlał na 
cały świat łaskę. Wskazał, że życie ma niekończącą się perspektywę, 
a Wielkanoc jest przyszłością dla każdego człowieka i całego kosmosu. 
Jako chrześcijanin mogę zrozumieć siebie, gdy spojrzę na swoje życie 
w perspektywie Wielkanocy, która pozwoli mi rozwinąć skrzydła do 
dalszego lotu. 

Ciekawą inicjatywą przypominającą o sensie świąt wielkanocnych, na 
którą zwróciłem uwagę, okazała się tegoroczna wielkopostna akcja pla-
katów Austrii. Na billboardach i na przystankach komunikacji miejskiej 
w stolicy rozwieszono plakaty z napisem „W Wielkanoc zmartwych-
wstał Jezus. Radosne święto dla ludzi”. „Wielkanoc najczęściej kojarzy 
się z jajkiem i zajączkiem, my natomiast chcieliśmy przypomnieć, jakie 
przesłanie niesie z sobą to święto” – powiedział na konferencji prasowej 
prof. Armin Fehle, inicjator akcji. Austriacki politolog uważa, że zadaniem 
wszystkich świeckich katolików jest kształtowanie przestrzeni publicznej. 
Jest to już druga tego typu inicjatywa prowadzona przez świeckich ka-
tolików we współpracy z Kościołem katolickim Austrii. 

Poszukiwanie znaczenia Wielkanocy zaczęło się już po upływie szabatu, 
kiedy kobiety – zgodnie z ówczesnym zwyczajem żydowskim – poszły 
do grobu namaścić ciało Jezusa. Chciały tylko spełnić swój obowiązek 
względem zmarłego, a okazało się, że zostały niespodziewanie zasko-
czone. Nie tylko spotkały Zmartwychwstałego, ale Go również rozpo-
znały. Nie zamknęły się więc w kręgu swoich zajęć i swoich domostw, 
ale miały otwartą wyobraźnię na Boga… Każdego z nas to niezwykłe 
i wyjątkowe w całej historii świata wydarzenie inspiruje do głębszych 
poszukiwań, do dostrzeżenia nadziei na spotkanie z tymi, którzy są po 
drugiej stronie życia. 

Oczywiście, że tego typu akcje, jak ta zorganizowana w Austrii, są bardzo 
potrzebne i pomocne dla promocji wartości w świecie. Nic natomiast 
nie zastąpi osobistego spotkania – na wzór podążających uczniów 
do Emaus – ze Zmartwychwstałym. Nic też nie ożywi naszej wiary jak 
osobiste doświadczenie. I choć nie każdy dysponuje głosem Placido 
Domingo czy Luciano Pavarottiego, to każdy zna i może wyśpiewać 
najkrótszą pieśń wielkanocną – Alleluja.

ks. Leszek Smoliński

Nasielsk z oddali

Zły pieniądz wypiera dobry I
Zły pieniądz wypiera dobry pie-
niądz – to prawo ekonomiczne 
sformułowane przez Mikołaja Ko-
pernika. Wszyscy wiemy, że był on 
największym polskim astronomem, 
że „wstrzymał Słońce, ruszył Zie-
mię”. Co jednak miał on wspólne-
go z ekonomią? Dlaczego właśnie 
miałby być autorem nowego prawa 
w tej dziedzinie? Stawiając takie 
pytania, posługujmy się kategoria-
mi myślenia XX i XXI w., kiedy to 
uczeni są tylko specjalistami w jed-
nej, uprawianej przez całe życie, 
dyscyplinie naukowej.

Mikołaj Kopernik żył i tworzył swoje 
teorie naukowe prawie pięć wieków 
temu, w okresie Odrodzenia. Na za-
chodzie Europy pojawiło się wtedy 
wiele wybitnych indywidualności 
twórczych, wszechstronnie uzdolnio-
nych i wykształconych. Byli oni często 
w jednej osobie malarzami, poetami, 
architektami, wynalazcami i lekarza-
mi; nierzadko opanowali całą ówcze-
sną wiedzę naukową. Wymieńmy 
tylko takie nazwiska, jak Leonardo da 
Vinci, Michał Anioł, Erazm z Rotterda-
mu czy Krzysztof Kolumb. Nasz naj-
wybitniejszy astronom nie ustępował 
im pod żadnym względem. Nie tylko 
zajmował się budową wszechświata. 
Był również matematykiem, leka-
rzem, prawnikiem i ekonomistą. Jako 
kanonik kapituły warmińskiej musiał 
się zajmować również praktycznym 
rozwiązywaniem problemów eko-
nomicznych.

W tym czasie w Polsce nie było 
jednolitego systemu monetarne-
go. W obiegu krążyło kilkanaście 

rodzajów monet. Obok polskich 
były również pruskie, czeskie, li-
tewskie i krzyżackie. Wtedy też upo-
wszechniło się zjawisko podrabiania 
pieniędzy. Monety bardziej warto-
ściowe, zawierające więcej złota 
i srebra, przetapiano na większą 
ilość monet o niewielkiej zawartości 
szlachetnych kruszców. Kopernik 
opracował projekt reformy wa-
lutowej i memoriał w tej sprawie 
przedłożył na sejmiku w Toruniu. 
Szczegółowe uzasadnienie swo-
ich poglądów na ten temat zawarł 
w traktacie „O monecie” ogłoszo-
nym w 1526 r. Sformułował w nim 
zasady reformy monetarnej oparte 
na projekcie poprawy pieniądza 
i ujednolicenia monety pruskiej 
i polskiej. Tam właśnie znalazło się 
stwierdzenie o wypieraniu lepszej 
monety przez gorszą.

Przepraszam czytelników za ten 
obszerny wstęp historyczny. Wynika 
z niego, że już w XVI w. tęga gło-
wa Kopernika uchroniła Pierwszą 
Rzeczpospolitą przed kryzysem 
monetarnym. Możemy więc mieć 
nadzieję, że nasze współczesne 
tęgie głowy prof. Rostkowskiego 
i wspierającego go z pozycji dorad-
cy europejskiego prof. Balcerowi-
cza wyprowadzą Trzecią Rzeczpo-
spolitą z kryzysu finansowego.

Samo Kopernikowskie sformuło-
wanie – pieniądz gorszy wypiera 
lepszy, w znaczeniu, że niższe war-
tości wypierają wyższe – zrobiło 
obecnie wielką karierę. Stało się 
w różnych publikatorach mantrą, 
wyrażeniem powtarzanym wielo-

krotnie. Oto czytamy w internecie 
i na łamach prasy, że miernej jako-
ści towar zajmuje miejsce towaru 
wysokiej jakości; kiepscy ludzie 
wypierają mądrych i zacnych; złe 
drogi wypierają gorsze, a „spieprzaj, 
dziadu” wypiera „przepraszam”.

To ostatnie wyrażenie jest akurat 
dosłownym cytatem wypowie-
dzi, na której został przyłapany 
najwyższy urzędnik Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej . A ponieważ 
bardzo często podkreśla on, że jest 
pierwszą osobą w państwie, i chęt-
nie wytyka innym prominentnym 
osobom brak kindersztuby – mamy 
na tym przykładzie ewidentne po-
twierdzenie słuszności teorii Miko-
łaja Kopernika.

Liryczno-bajkowym komentarzem 
do tej sytuacji może być cytat z nie-
zawodnego internetu:
„Lustereczko, powiedz przecie,
ile chamstwa jest na świecie”.

Cóż, przykład idzie z góry i jeżeli 
niższe wartości wypierają wyższe 
na samych szczytach władzy – to 
trudno, aby nie działo się podobnie 
i w tak zwanym terenie. A obejmuje 
on wiele miast, miasteczek i wsi, 
w tym również gród nad Nasiołką 
i jego okolice. Jest to z pewnością 
materiał na kilka kolejnych felieto-
nów, które będą się ukazywać rów-
nież pod tytułem zapożyczonym 
od naszego genialnego Rodaka.

Wierni czytelnicy znajdą w nich 
więcej materiałów aktualnych. Hi-
storię mamy już za sobą.

Antoni z Ursusa

Biblioteka poleca
Drugiego kwietnia br. minęła czwarta rocznica śmierci papieża Polaka – Jana Pawła II. Dla upamiętnienia naszego 
Rodaka w nasielskiej bibliotece prezentowane są książki, zarówno te, autorstwa Karola Wojtyły, jak i te, które 
o nim opowiadają. Całe przebogate życie i jeden z najdłuższych pontyfikatów w kościele katolickim Karola Woj-
tyły, który wybrany na głowę Kościoła przybrał imię Jana Pawła II, obfitowały, jak nigdy przedtem, w ogromną 
liczbę publikacji jemu poświęconych. Nigdy bowiem na czele Kościoła nie stał tak wszechstronnie uzdolniony 
i otwarty na problemy ludzi i świata człowiek, jakim był właśnie Jan Paweł II.

W naszej bibliotece znajdziemy m.in. takie oto książki autorstwa Wielkiego Polaka: Poezje, Brat Naszego Boga, 
Przed sklepem jubilera, Pieśń o Bogu ukrytym, Myśli światła, Szukałem was, Wstańcie, chodźmy!, Dzień po dniu, 
Dar i Tajemnica, O przebaczeniu, Pamięć i tożsamość.

Ponadto zarówno w bibliotece dla dorosłych, jak i w czytelni dostępna jest bardzo bogata literatura poświęcona 
życiu i twórczości Karola Wojtyły, w tym np. dwutomowe, bogato zdobione ilustracjami Kalendarium Wielkiego 
Pontyfikatu wydane w 2005 r. przez wydawnictwo Biały Kruk. 

(p)
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fot. M. Stamirowski

Setna rocznica konsekracji nasielskiego kościoła pw. św. Wojciecha

Czas budowy
„Życie Nasielska” od niemal 15 
już lat przybliża swym czytelni-
kom dzieje nasielskiego kościoła. 
Była to odpowiedź na zwiększone 
zainteresowanie jego dziejami 
związane z setnymi rocznicami lat 
1899 i 1909, czyli poszczególnych 
etapów jego budowy. Ważnych wy-
darzeń związanych z całym cyklem 
budowy, a wartych wspomnienia 
i upamiętnienia, było w tym okresie 
wiele. Warto tu jeszcze podkreślić, 
że ten cykl trwał o wiele dłużej – nie 
zaczął się w roku 1899 i ostatecz-
nie nie zakończył się w roku 1909. 
Wcześniej był jeszcze okres sporzą-
dzania planów i innych czynności 
organizacyjnych, a po roku 1909 
długo jeszcze trwało wyposażanie 
zbudowanej już świątyni.

Historią budowy naszego kościoła 
zajmowało się wiele osób. Pisała 
o niej prasa; poświęcono jej kilka 
prac magisterskich. Parafia wy-
dała album Kościół w Nasielsku. 
Niestety, mimo szerokiej bazy 
źródłowej wszystkim osobom 
zajmującym się tą tematyką nie 
udało się uniknąć pewnych błę-
dów. Nam także. Szkoda tylko, że 
są one powielane. Jedne z nich są 
mniej znaczące, inne zaś dosyć 
ważne. Rozbieżności dotyczące 
problemów związanych z budową 
kościoła występują już w zapi-
skach, które powstały w okresie 
jego poszczególnych faz budowy. 
Potrzebna jest więc krytyczna 
analiza materiału źródłowego.

Nie ma żadnych rozbieżności 
dotyczących budowniczych na-
sielskiej świątyni. Funkcję tę z ra-
mienia władz kościelnych do 
roku 1906 pełnił ówczesny pro-
boszcz nasielski ks. Piotr Krasiński. 
Wspierał go w tej pracy wikariusz 
ks. Franciszek Jagodziński. Pod 

względem fachowym budowlę 
zaprojektował i jej realizację nad-
zorował znany w tamtych czasach 
budowniczy obiektów sakralnych 
architekt Józef Dziekoński.

Ważną rolę w tak olbrzymim dzie-
le odgrywali też parafianie. W ich 
imieniu działał specjalnie powoła-
ny przez zgromadzenie parafialne 
Komitet. W jego skład wchodziły 
następujące osoby: Władysław 
Chmieliński – właściciel Świerko-
wa, Wacław Mieczyński – właści-
ciel Świeszewska, Jan Dembowski 
– mieszczanin z Nasielska, Jan 
Żbikowski – gospodarz ze wsi 

Popowo Borowe i Jan Grabowski 
– aptekarz z Nasielska. 

Skład Komitetu podaję na podsta-
wie informacji podanej przez ks. W. 
Bugajczyka – jednocześnie autora 
dokumentu napisanego w języku 
łacińskim, polskim i rosyjskim 
i umieszczonego w szklanym 
słoju, który został zamurowany 
we wnęce pod kamieniem węgiel-
nym. Tekst tego dokumentu po-
dajemy w języku łacińskim i pol-
skim. Podajemy również krótką 
informację o życiu i dokonaniach 
ks. Piotra Krasińskiego.

xyz W szklanym słoju umieszczonym we framudze pod 
kamieniem węgielnym nasielskiego kościoła pa-
rafialnego umieszczono między innymi dokument 
napisany na pergaminie. Jego autorem jest ksiądz 
W. Bugajczyk. Podajemy jego zapis łaciński i tłuma-
czenie na język polski.

At perpetuam rei memoriam. Anno Domini millesimo nongentesimo 
die nono Septembris, quae fuit Dominica quarta decima post Penteco-
sten, Leone XIII universalis Ecclesiae Pastore, imperatore Rusiae Nicolao 
II, sede episcopali plocensi vacante ex commissione administratoris 
ejusdem dioeceseos Vincentii Petrykowski, a Petro Krasiński parocho 
nasielscensi impositus benedictusque est lapis primmarius ecclesiae 
sub titulo St. Adalbertii Episcopi Martyris ad majorem Dei gloriam et 
fidelium bonum spirituale in oppido Nasielsk parochianorum sumptibus 
aedificandae. Ichnographiam praebuit Josephus Dziekoński architectus 
varsaviensis, muros extrui curat Stanislaus Bisser ex Varsavia. Solemnitati 
asisteband infrascripti presbiteri et magnus numerus fidelium.

Na wieczną rzeczy pamiątkę. Roku pańskiego 1900 d. 9-go września, 
który był niedzielą 14 po Świątkach, za papieża Leona XIII, cesarza 
rosyjskiego Mikołaja II, podczas nie zajętej płockiej stolicy biskupiej, 
z upoważnienia rządcy diecezji płockiej ks. Wincentego Petrykowskie-
go, ks. Piotr Krasiński proboszcz nasielski założył i poświęcił kamień 
węgielny kościoła pod tytułem św. Wojciecha biskupa męczennika na 
większą chwałę Bożą i dobro duchowe wiernych w mieście Nasielsku 
kosztem parafian, mającego się wybudować. Planów dostarczył Józef 
Dziekoński budowniczy warszawski, roboty murarskie podjął się pro-
wadzić St. Bisser. Uroczystość tworzyły liczne zastępy wiernych i niżej 
podpisani kapłani.

Ks. Piotr Krasiński – budowniczy nasielskiej świątyni
Osób, które mają swój 

udział w dziele bu-
dowy, odbudowy czy też 
wzbogacania i upiększa-
nia nasielskiej świątyni, 
było w okresie stu lat jej 
istnienia wiele. Pierw-
szeństwo jednak wśród 
nich należy się z wielu 
względów proboszczowi 
nasielskiej parafii z lat 
1983–1906 – księdzu Pio-
trowi Krasińskiemu. 
O n p o dj ą ł  t rud b udow y ko -
ścioła i na tę budowę przezna-
czył ze swych zasobów znaczną 
sumę. Sylwetkę tego zacnego 
kap łana przedstawial i śmy już 
naszym czytelnikom w jednym 
z poprzednich numerów „Życia 
Nasielska”. Teraz, w setną roczni-
cę konsekracji kościoła, chcemy 
ją tylko przypomnieć.

Paradoksem jest to, że kapłan 
ten nie uczestniczył w jednym 
z najważniejszych momentów 
w dziejach budowanego przez 

siebie kościoła, w konsekracji . 
Akt ten jest pewnego rodzaju 
zakończeniem budowy świątyni. 
Niestety, w życiu często tak bywa, 
że siewca nie zawsze zbiera plon. 
Zbierają go inni .  Tymi innymi 
są i obecni nasielscy parafianie 
modlący się w swej przepięknej 
świątyni i udzielający jej mate-
rialnego wsparcia. To swoistego 
rodzaju sztafeta pokoleń. Każde 
pokolenie dokłada swoją cegieł-
kę. I chociaż 8 maja 1906 r. Bóg 
powołał ks. Piotra Krasińskiego 
do wieczności, to jego dzie ło 
trwa. 

P iotr Krasińsk i  urodzi ł  s ię 22 
lutego 1833 r. we wsi Mysze-
wo, w powiecie sierpeckim. Po 
ukończeniu szkoł y w Łukowie 
(ówczesna gubernia siedlecka) 
wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Pułtusku. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich został mia-
nowany wikariuszem w Przasny-
szu. Pracował tam 15 lat. W roku 
1873 władze diecezji powierzyły 
mu probostwo w Wyszogrodzie. 

Po ośmiu latach gorliwej i wzo-
rowej pracy w tej paraf ii został 
dziekanem dekanatu płońskiego. 
Objął jednocześnie stanowisko 
proboszcza w Płońsku. Po czte-
rech latach został przeniesiony 
na mniej eksponowaną placówkę 
do parafii Wieczfnia. Zmiana ta 
spowodowana została wyraźnym 
żądaniem ówczesnych władz 
świeckich. Podkreśla to mocno 
jeden z biografów ks. Krasińskie-
go. Odczytać to należy w ten 
sposób, że zbyt gorliwa praca ka-
płana nie podobała się władzom 
zaborców.

Przejście z Wieczfni do Nasielska 
nastąpiło w 1893 r. Powierzenie 
ks. Piotrowi Krasińskiemu nasiel-
skiej parafii świadczyło niewątpli-
wie o zaufaniu, jakim władze du-
chowne obdarzały tego kapłana. 
Paraf ia potrzebowała dobrego 
duszpasterza i dobrego gospo-
darza. Jak czytamy w zapiskach 
z tego okresu, kościół w Nasiel-
sku zbudowany jeszcze w 1444 r. 
przez ks. Andrzeja, opata kano-

ników regularnych z Czerwińska, 
był bardzo zrujnowany i chylił się 
ku upadkowi. Ksiądz proboszcz 
szybko zyskał sympatię i zaufa-
nie nasielskich parafian i wspól-
nie z nimi zaczął budować Dom 
Boży na miarę potrzeb parafii i na 
miarę czasów. Podjęty wysiłek 
był ogromny, ponieważ rozmiar 
planowanej świątyni był naprawdę 
imponujący, a czasy wyjątkowo 
trudne. Z pewnością nie łatwiej-
sze niż dzisiaj.

Ks. Piotr Krasiński, jak zaznaczy-
łem wcześniej, nie tylko organi-
zował pracę, zabiegał o zgroma-
dzenie odpowiednich środków, 
a le budowę wspar ł  własnymi 
funduszami. Jemu też przypadł 
zaszczyt położenia i poświęcenia 
w imieniu władz diecezji kamienia 
węgielnego (9. IX. 1900 r.) oraz 
poświęcenia murów świątyni (11. 
XII. 1904 r.).

Wspominając zasługi ks. Piotra 
Krasińskiego dla nasielskiej parafii 
i całego Kościoła płockiego, nie 

można nie wspomnieć o najbliż-
szym jego współpracowniku – ks. 
Franciszku Jagodzińskim, który 
dzielnie go w tej pracy wspierał.

Nasielskie dokonania ks. Piotra 
Krasińsk iego zosta ł y w ysoko 
ocenione przez władze diecezji 
i powierzonych mu wiernych. W 
końcowej części nekrologu po-
święconego jego pamięci, a napi-
sanego przez ks. K. Targowskiego, 
czytamy: Troszcząc się o chwałę 
Bożą,  n ie skąpi ł  ks .  Kras ińsk i 
własnych funduszów na budowę 
nowego domu Bożego, a mając 
dzielnego pomocnika w osobie 
ks. Franciszka Jagodzińskiego, 
wzniósł przepiękną świątynię, 
która może być chlubą diecezji 
p łockiej . Nie pozwoli ł mu Pan 
Bóg doczekać wykończenia tego 
domu Bożego – choroba powa-
liła go na łoże boleści i wkrótce 
Bóg powołał go do Siebie. Oby 
przynajmniej tam wynagrodził 
mu najwyższy za przykrości, jakie 
nieraz dotykały go na ziemi. 

xyz
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Najważniejsze 
jest niewidoczne 
dla oczu…
Tuż przed Wielkanocą w Szkole Podstawo-
wej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli 
niezwykle wymowne i pouczające przed-
stawienie pt  Szukam przyjaciela, na pod-
stawie Małego Księcia Antoine’a de Saint- 
Exupèry. Była w nim mowa o poszukiwaniu 
tego, co w życiu najważniejsze: przyjaźni, 
szczęścia i Boga. 

Mały Książę spotykał na swojej drodze 
ludzi, których życie nacechowane było 
ogromnym pośpiechem, nerwowym 
tempem, nadmiarem obowiązków i prze-
różnych czynności domagających się 
natychmiastowego wykonania. Ludzie ci 
byli samotni i smutni. Brakowało im czasu 
na przyjaźń, szczerą rozmowę z drugim 
człowiekiem. 

Przedstawienie to zwracało uwagę, że w 
życiu człowieka nie jest najważniejsze po-
siadanie różnych rzeczy. Szczęścia nie od-
najdziemy w pieniądzach, sławie, ucieczce 
od codzienności, ale w przyjaźni, miłości, 
życzliwości wobec drugiego człowieka. 
Trzeba więc poświęcić się komuś, bo jest 
to ważne w życiu każdego człowieka. 

Mamy nadzieję, iż tematyka obejrzanego 
przedstawienia i jego myśl przewodnia, 
że zawsze należy szukać sercem, bo naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu na 
długo pozostanie w pamięci naszych wy-
chowanków.

Anna Korycka
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Wieści z biblioteki

Barbi – najsłynniejsza 
lalka świata
W oddziale dziecięcym naszej 
b ib l ioteki od k i lku dni można 
podziwiać prawdziwe piękności 
ze świata zabawek. Zagościła tu 
bowiem na dobre wystawa lalek 
Barbi, które w tym roku obchodzą 
swoje, bagatela… 50. urodziny. 
Ale jak na swój wiek ciągle mają 
się doskonale, a posiadanie ca-
łej serii tych lal jest marzeniem 
dziewczynek na całym świecie. 
To la lka  p rodukowana p rzez 
firmę Mattel, jest jedną z najle-
piej sprzedających się zabawek. 
Została stworzona w 1958 roku 
przez Ruth Handler na podstawie 
przeznaczonej dla dorosłych nie-
mieckiej lalki Lilly. Barbie zade-
biutowała 9 marca 1959 roku na 
nowojorskich targach zabawek. 
Pełne nazwisko lalki to Barbara 

Millicent Roberts, stanowi ono 
tylko część wymyślonej biogra-
f ii, w której występują między 
innymi chłopak Barbie, Ken i jej 
przyjació łka Teresa. Barb i jak 
na gwiazdę przystało jest także 
b ohaterką f i lmów, komiksów 
oraz gier. 

Warto wiedzieć, że:
* Lalka Barbie waży 198,5 gram, 
a liczy sobie 29,2 centymetra.

* Barbie ma cztery siostry: Skip-
per, Stacie, Kelly i Krissy.

* Pierwsza lalka Barbie została 
sprzedana za 3 dolary.

* Najlepiej sprzedającym się mo-
delem Barbie była lalka Totally 
Hair Barbie z 1992 r. z włosami 
sięgającymi jej do kostek.

* Od roku 1959 dla Barbie wypro-
dukowano 1 miliard kreacji.

* Na uszycie ubrań dla Barbie, 
zużyto 96 milionów metrów ma-
teriału. Uczyniło to firmę Matte, 
jednym z największych produ-
centów odzieży na świecie.

* Charakterystycznym kolorem 
dla Barbie jest róż, odcień 219 
w skali kolorów Panteon.

* 100 osób – projektantów, szwa-
czek, stylistów i szablonistów – 
potrzeba do stworzenia jednego 
modelu lalki Barbie ze strojem.

* 50 zwierząt miała już Barbie. 
Najczęściej były to psy, konie, 
kucyki . Traf i ła się też papuga, 
panda i zebra.

L a l k i  m ożn a  o g l ą d a ć  d z i ę k i 
uprzejmości czytelniczek, które 
zgodziły się wypożyczyć je na 
wystawę. Są to: Alicja Arciszew-
ska, Wiktoria Stachowicz, Iwonka 
Kowalska, Martynka Kowalska, 
Zuzia Białorucka. 

Będzie można je podziwiać do 
wakacj i .  A wszystk ich, którzy 
chcą, aby ich lalki także znalazły 
się na wystawie albo chcą podzi-
wiać te, które udało się zgroma-
dzić dotychczas zapraszamy do 
biblioteki. 

(p)

Na zdjęciu: Alicja Arciszewska

z BIBLIOTEKI...

Wielkanocne obyczaje
W piątek, 3 kwietnia br., uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, klasa II d wraz ze swoją wychowawczynią 
Beatą Białorucką, gościli w nasielskiej bibliotece. Tym razem tematem zajęć przygotowanych przez panie bibliotekarki 
były święta wielkanocne oraz zwyczaje z nimi związane. Dzieci brały udział w różnych konkursach, a także wykazały 
się umiejętnościami plastycznymi, ponieważ specjalnie dla nich przygotowano obrazki do kolorowania. 

– Od kilku lat systematycznie przychodzę do biblioteki ze swoimi uczniami i zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni 
z lekcji bibliotecznych. Są bardzo ciekawe i urozmaicone, a przy okazji naszych odwiedzin dzieci mogą wymienić 
też książki – mówi Beata Białorucka.

Dzieciom też bardzo podobają się zajęcia w bibliotece. Dlaczego? Oto co nam powiedziały:
Karol: – Lubimy czytać książki.
Emilia: – Lubimy zagadki.
Karolina: – Lubimy słuchać, gdy pani czyta.
Weronika: – Możemy sami wybierać książki.
Mateusz: – Najbardziej lubię zagadki i nagrody.

Po zajęciach był też czas na zapoznanie się z wystawami, które aktualnie można zobaczyć w bibliotece: „Barbie” 
i „Wielkanoc z bajką”. 

(p)
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Nasielsk, dnia 01.04.2009 r.

BURMISTRZ  NASIELSKA

GP. 7145/15/08-09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali miesz-
kalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży podaję do publicznej 
wiadomości

wykaz 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Cieksyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A
Numer działki 176/2
Powierzchnia działki 1200 m2

Numer Księgi Wie-
czystej

29924

Przeznaczeni nieru-
chomości

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego i znajduje się w na terenie usług 
podstawowych wbudowanych lub na działkach 
wydzielonych. Dopuszcza się powiązanie ich 
z funkcją mieszkaniową.

Numer lokalu 2
Powierzchnia  użyt-
kowa lokalu

45,3 m2

Udział w częściach 
wspólnych

786/2834

Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, skła-
dający się z:
- 2-ch pokoi,
- kuchni
- przedpokoju,
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości 
wspólnej, w tym w działce nr 176/2.
Do lokalu należy pomieszczenie przynależne 
w piwnicy budynku mieszkalnym o powierzchni 
11,7 m2 oraz garaż - pomieszczenie przynależne 
do lokalu w budynku gospodarczo - garażo-
wym o powierzchni 14,8 m2.

Cena nieruchomo-
ści

39.300,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od 
dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 maja 2009 r.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku na okres 21 21 dni tj. od 02 kwietnia 2009 r. do 22 
kwietnia 2009 r.

BURMISTRZ
mgr inż Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 01.04.2009 r.

BURMISTRZ   NASIELSKA

GP. 7145/20/08-09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży 
podaję do publicznej wiadomości

wykaz 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Cieksyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A
Numer działki 176/2
Powierzchnia działki 1200 m2

Numer Księgi Wieczystej 29924
Przeznaczeni nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospo-

darowania Przestrzennego i znajduje się w na terenie usług podstawowych 
wbudowanych lub na działkach wydzielonych. Dopuszcza się powiązanie 
ich z funkcją mieszkaniową.

Numer lokalu 4
Powierzchnia użytkowa lokalu 57,9 m2

Udział w częściach wspólnych 812/2834
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze, składający się z:

- 3-ch pokoi,
- kuchni
- 2-ch przedpokoi,
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce 
nr 176/2.

Do lokalu należy pomieszczenie przynależne w piwnicy budynku miesz-
kalnym o powierzchni 17,5 m2 oraz  gospodarcze pomieszczenie przy-
należne w budynku gospodarczo - garażowym  pow. 5,8 m2

Cena nieruchomości 43.700,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,  
tj. do dnia 14 maja 2009 r.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 21 dni tj. 
od 02 kwietnia 2009 r. do 22 kwietnia 2009 r.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Czekamy na nowe 
skrzyżowania
Mieszkańcy Nasielska, 

a także wszyscy kie-
rowcy mający okazję stać 
w korkach w centrum na-
szego miasta, z dużym znie-
cierpliwieniem oczekują 
budowy nowych skrzyżo-
wań z sygnalizacją świetl-
ną. Przypomnijmy, że miały 
one powstać w tym roku. 
– Jeszcze w tym roku rozpocznie 
się przebudowa tego skrzyżowa-
nia ul. POW-u i Kościuszki. MZDW 
w Warszawie ogłosił przetarg na 

przebudowę skrzyżowania z pełną 
sygnalizacją (tzn. zostaną wydzielone 
pasy wyłącznie dla lewoskrętów) – 
informuje na Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. – Trudno 
na dzień dzisiejszy określić termin 
wykonywanych robót. Ostateczny 
koszt robót poznamy po podpisa-
niu umowy z wykonawca. MZDW 
szacuje, że będzie to kwota ok. 1400 
tys. zł – dodaje.

(p)

U sąsiadów

Uwaga remonty dróg
Wszyscy, którzy 

wybierają się 
do sąsiedniego Puł-
tuska, muszą liczyć 
się z utrudnieniami 
na drodze. W po-
bliżu samego mia-
sta trwa gruntowna 
przebudowa drogi 
nr 571. 
Jak informuje nas Monika 
Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich: – 
Obecnie trwają prace przy 
kanal izacj i  deszczowej , 
wycince drzew. Ustawiane 
są również krawężniki.

Prace będą prowadzone 
na odcinku ponad 1,5 km. Ruch na remontowanej drodze odby- wa się wahadłowo. 

– Drogowcy prace wykonują na nie-
wielkich odcinkach 150–200 m, tak 
aby ruch mógł odbywać się w miarę 
płynnie – wyjaśnia rzecznik MZDW. – 
Ze względu na okres zimowy prace 
zostały przerwane w grudniu ub.r. 
Kilka dni temu drogowcy na nowo 
rozpoczęli roboty. Planujemy, że 
utrudnienia potrwają do końca czerw-
ca – dodaje.

Warto wiedzieć, że także w samym 
mieście napotkać można wiele utrud-
nień na drogach związanych z ich 
remontami.

(p)
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Ministerstwo Finansów nie ufa ARiMR Zmiany cen żywności 

Kasztan z czipem

Kwiaty tanieją 

ARiMR  
– nowy prezes
Tomasz Kołodziej jest 

prezesem Agencji Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Powo-
łania na to stanowiska 
dokonał Prezes Rady 
Ministrów Donald Tusk, 
na wniosek ministra fi-
nansów Jana Vincent-
Rostowskiego oraz mini-
stra rolnictwa i rozwoju 
wsi Marka Sawickiego. 
Dotychczasowy prezes ARiMR Dariusz 
Wojtasik złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji w dniu 12 marca tego roku. 

Tomasz Kołodziej (ur. 1973 r.) jest 
magistrem ekonomii, specjalność 
finanse i bankowość, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, który ukończył w 1996 
r. oraz Studium Doktoranckiego z Nauk 
Ekonomicznych. 

Od lipca do listopada 2008 r. był zastęp-
cą prezesa ARiMR. Ostatnio był dyrek-
torem Biura Nadzoru Właścicielskiego 
w CIECH S.A. i jednocześnie doradcą 
prezesa ARiMR.

Przed rozpoczęciem pracy odbył prak-
tyki w Narodowym Banku Polskim, 
a następnie w Biurze Maklerskim Banku 
Rozwoju Eksportu S.A.

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 
r o k u , w  Po w s z e c h n y m  B a n k u 
Kredytowym S.A., gdzie zajmował się 
kompleksową obsługą podmiotów go-
spodarczych. W latach 1998 – 2007 
pracował w Funduszu Składkowym 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 
gdzie jako Zastępca Dyrektora oraz 
Przewodniczący Komisji ds. Zamówień 
Publicznych odpowiadał za całokształt 
spraw związanych z wydatkowaniem 
środków finansowych Funduszu. 
Ponadto nadzorował sprawy z obszaru 
zarządzania aktywami, planowania 
rzeczowego i finansowego oraz współ-
pracy z organizacjami społecznymi 
działającymi na rzecz rolników.

Od marca 2007 r. do lipca 2008 r. za-
trudniony w PZU S.A. i PZU Życie S.A. na 
stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura 
Zakupów, gdzie nadzorował w szcze-
gólności zakupy z obszaru technologii 
informatycznych oraz nieruchomości.  

Ukończył liczne kursy i szkolenia z za-
kresu prawa, finansów, mediów, za-
rządzania i sztuki negocjacji. Uczestnik 
organizowanej przez Fundację im. 
Roberta Schumana „Szkoły liderów”.

dar

Minister finansów będzie nadzo-
rować gospodarowanie środkami 
publicznymi przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR). Chodzi o środki 
z Unii Europejskiej i krajowe środki 
publiczne, przeznaczone na współ-
finansowanie projektów realizo-
wanych za pieniądze unijne. Ma to 
dotyczyć także krajowych środków 
publicznych, przeznaczonych na 
funkcjonowanie Agencji i realiza-
cję jej zadań oraz pomoc publiczną 
w rolnictwie. 

Nadzór ministra f inansów nad 
ARiMR będzie polegał na spraw-
dzeniu, czy jest ona przygotowana 
do wydawania pieniędzy, zgodnie 
z wymogami unijnymi. Minister 
finansów będzie także nadzorował 
przygotowanie projektu planu finan-
sowego Agencji na dany rok. Będzie 
mógł też żądać od prezesa Agen-

cji informacji 
i  w y j a ś n i e ń 
oraz udostęp-
niania doku-
mentów, a tak-
że wnioskować 
o przeprowa-
dzenie kon-
troli w Agencji. 
Sprawdzi też, 
czy pieniądze 
są właśc iwie 
wydawane. 

Prezes ARiMR 
będzie musiał informować mini-
stra finansów o wszczęciu kontroli 
w Agencji przez organy skarbowe, 
Najwyższą Izbę Kontroli oraz służby 
UE. Będzie musiał także przekazać 
ministrowi wyniki kontroli wraz 
zaleceniami pokontrolnymi oraz 
swoją opinią. Na podstawie tych 
informacji minister będzie mógł 

podejmować kolejne czynności 
związane z nadzorem. 

Rozporządzenie w sprawie nad-
zoru nad Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w zakre-
sie gospodarki finansowej przyjęła 
Rada Ministrów.

dar

Rosną dostawy nowalijek, ale ich 
ceny są nadal dość wysokie. Po-
zostałych warzyw jest mnóstwo. 
Duża podaż i niewygórowane ceny 
produktów ogrodniczych, zarówno 
krajowych, jak i importowanych, 
ściągają kupców na Rynek Hurtowy 
w Broniszach nawet z odległych 
rejonów Polski.

Warzywa i owoce

Kolorowy zawrót głowy czeka 
odwiedzających alejki handlowe 
z rzodkiewką, sałatą, pomidorami 
i ogórkami.

Nowalijki, zwłaszcza z polskich 
szklarni, schodzą jak świeże bu-
łeczki. Krajowa rzodkiewka kosztuje 
średnio 2,20 zł za pęczek, impor-
towana jest 35 groszy tańsza. Sałata 
masłowa z krajowych tuneli kosztuje 
2,60 zł za szt., tyle samo płaci się za 
towar z importu ( dostawy w opa-
kowaniu 16 szt.). Droższe są krajo-
we pomidory, kilogram w ofercie 
hurtowej to 10,00 zł, importowane 
o 2,50 zł taniej.

K r a j o w e  o g ó r -
ki sprzedawane są 
w cenie około 6 zł/ 
za kilogram (w opa-
kowaniach po 5 i 10 
kilogramów), impor-
towanych już nie ma.

N ie co więcej  n i ż 
rok temu płacą od-
biorcy za warzywa 
korzeniowe. Buraki 
kosztują 80 groszy 
za kilogram, o kilka 
groszy jest tańsza ce-

bula. Droższa jest także marchew, 
selery i pory. Marchew sortowana 
i myta sprzedawana jest po 1,75 zł/ 
za kilogram, o połowę taniej moż-
na dostać marchew niższej klasy 
(w opakowaniach 10 kg). 

Za kilogram ziemniaków trzeba za-
płacić około 70 groszy. 

Tanie są jabłka. Ceny krajowych 
owoców są o ponad połowę niż-
sze w porównaniu z cenami sprzed 
roku. Maksymalna cena kilograma 
jabłek odmian Ligol, Cortland w kla-
sie ekstra wynosi 1,66 zł. Najdroż-
sza jest odmiana Golden Delicius 
– maksymalna cena dochodzi do 
1,75 zł/kg. 

Jaja

Drożej zapłacimy w tym roku za jaja 
kurze. Ceny takie jak przed tygo-
dniem. Od 35 groszy do 48 groszy 
za szt. Cena zależy od wielkości 
jaj i ilości zakupu. Jaja przepiórcze 
kosztują tyle samo, jak przed rokiem 
- od 20 do 23 groszy za sztukę. 

dar

Będą zmiany w prze-
pisach dotyczących 

identyfikowania koniowa-
tych. Właściciel będzie 
musiał udzielić osobie 
dokonującej identyfikacji, 
czyli umieszczającej spe-
cjalny czip pod skórą na 
szyi zwierzęcia, pomocy 
niezbędnej do wykona-
nia tej czynności. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie 
spełniony będzie można 
odstąpić od identyfikacji, 
ale wtedy zwierzę to nie 
będzie mogło opuścić 
gospodarstwa. 
Proponowane przepisy wdraża-
ją postanowienia rozporządze-
nia wspólnotowego nr 
504/2008, dotyczą-
ce metod identyfikacji 
koniowatych, głównie 
koni i osłów oraz ich 
krzyżówek. Regulacje 
wspólnotowe zobowią-
zują do ich znakowania 
za pomocą elektronicz-
nych identyfikatorów 
i tworzenia centralnych 
baz danych o zidenty-
fikowanych koniowa-
tych w każdym kraju 
członkowskim Unii Eu-
ropejskiej. 

Projekt ustawy w tej 
sprawie, przygotowany 
przez Ministerstwo Rol-
nictwa, przyjęła Rada 
Ministrów.

Dane dotyczące konio-
watych będą wprowa-
dzane do nowo utworzonej centralnej 
bazy danych, która będzie prowadzo-
na przez Polski Związek Hodowców 
Koni (PZHK). Pozostałe organizacje 
prowadzące rejestry koniowatych, ta-
kie jak np. Polski Klub Wyścigów Kon-
nych czy Stowarzyszenie Hodowców 
i Użytkowników Kłusaków, będą 
przekazywały posiadane informacje 
do centralnej bazy danych. Koszty 
prowadzenia bazy będą ponosili 
wszyscy właściciele zwierząt. 

Nowe przepisy zakładają, że właści-
ciel koniowatych będzie mógł uzy-

skać informacje zawarte w rejestrze, 
dotyczące zwierząt będących jego 
własnością. Będzie mógł także zgłosić 
się do organizacji prowadzącej rejestr 
z wnioskiem o zaktualizowanie infor-
macji, aby były one zgodne ze stanem 
faktycznym. Podniesie to wiarygod-
ność danych zawartych w rejestrach 
– zapewnia resort rolnictwa. 

Projekt zakłada też, że pewne czyn-
ności dotychczas wykonywane 
przez posiadaczy koniowatych (np. 
zgłaszanie urodzenia zwierzęcia) 
będą wykonywane przez ich wła-
ścicieli. Przewidziano także możli-
wość zaopatrywania w paszporty 
koniowatych żyjących w parkach 
narodowych lub krajobrazowych. 

Pozostałe zmiany polegają na 
doprecyzowaniu obowiązują-
cych przepisów dotyczących 
identyfikacji oraz rejestracji bydła, 
owiec, kóz i świń. Zapewniają też 
większe możliwości korzystania 
z danych zawartych w systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt, 
prowadzonym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

Rząd proponuje, żeby nowe prze-
pisy obowiązywał y od 1 l ipca 
2009 r. 

dar

Kilka cieplejszych dni, 
zwiększony import – to 
wystarczyło, żeby rynek 
kwiatowy natychmiast 
zareagował zmianami 
cen. Na Rynku Hurtowym 
w Broniszach, w ciągu 
jednej nocy staniała więk-
szość kwiatów ciętych. 
Najbardziej, bo aż o ponad jedną 
trzecią staniały gerbery „mini” oraz 
wielkokwiatowe. Znacznie tańsze są 
róże i goździki. Niskie ceny zachę-
cają też do kupna większych ilości 
innych kwiatów – m.in.: alstromerii, 
anturium, eustomy oraz irysów.

Nie obyło się też bez podwyżek. W 
zaskakującym tempie rosną ceny 
ananasów, anemonów, bawełny, 
bzu, słoneczników i chryzantem.

Notowania niektórych kwiatów na 
Rynku Hurtowym w Broniszach, 
których ceny wzrosły (ceny w zło-
tych za sztukę) :
– alstromeria krajowa  1,0–1,7;
– alstromeria importowana  2,5;
– anturium  2,0–8,80;
– eustoma importowana  3,0–3,5;
– gerbera mini  0,8–1,2;
– gerbera wielkokwiatowa  1,0–
2,0;
– goździki  1,0–1,4;
– irysy  1,0;
– róże  0,6–4,5.

Notowania niektórych kwiatów, 
których ceny znacznie wzrosły 
(w złotych za sztukę):

– ananas  15;
– anemony  1,4;
– bawełna  6;
– bez  2,0–6,0;
– słonecznik  4,0;
– chryzantemy im-
portowane  2,0–2,8. 

Podaż kwiatów w Bro-
niszach znaczenie 
przewyższa popyt, 
zdaniem handlow-
ców, należy się więc 
spodziewać w najbliż-
szych dniach kolej-
nych spadków cen.

dar
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Baran 21.03.–20.04.
W najbliższym czasie zajmiesz się różnymi zaległościami. Ktoś ważny 
zmusi Cię do wywiązywania się z umów. Przeprowadzisz poważne 
rozmowy i wyciągniesz z nich mądre wnioski. W miłości dobry czas. 

Byk 21.04.–21.05.
Gwizdy będą Ci sprzyjać. Dni będą pełne emocji. Twoje wysiłki zostaną 
docenione i osiągniesz sukces, zarówno w życiu zawodowym, jak 
i osobistym. Warto spotkać się z przyjaciółmi.

Bliźnięta 22.05.–22.06.
W życiu zawodowym unikaj ważnych decyzji. Twoje reakcje mogą 
być zbyt emocjonalne i trudno będzie Ci o obiektywizm. Przydałby 
Ci się wolny dzień, aby trochę odpocząć. Nawet do zakupów lub 
spotkań z przyjaciółmi trudno będzie Cię namówić. 

Rak 23.06.–22.07.
W sprawach zawodowych przyda się więcej ostrożności. Możesz 
liczyć na pomoc życzliwych osób, także nowe znajomości 
okażą się korzystne. W życiu osobistym będziesz potrzebny jako 
rozjemca zwaśnionych stron. Powodzenia.

Lew 23.07.–22.08.
Możesz liczyć na korzyści finansowe. Dokładnie zaplanuj wszystkie 
zakupy, aby nie stracić tej dodatkowej gotówki na niepotrzebne rzeczy. 
Czas nie sprzyja ryzykownym przedsięwzięciom. Koniecznie zadbaj 
o zdrowie.

Panna 23.08–22.09.
W najbliższym czasie będziesz zabiegany i wielce zaaferowany. Tuż 
przed końcem pracy wyjdą na jaw różne zaległości. W miłości bądź 
czujny, bo wszystko może się zdarzyć. 

Waga 23.09.–22.10.
Aktywnie zajmiesz się pracą i zapragniesz pozbyć się wszelkich 
niedokończonych spraw. Będziesz nadgorliwy w wykonywaniu 
obowiązków, a nawet dasz się poznać jako wymagający szef.  
W uczuciach niewielkie nieporozumienia, ale wszystko się ułoży po 
Twojej myśli.

Skorpion 23.10.–21.11.
Poczujesz przypływ energii i odwagi i będziesz w dobrym humorze. 
Zapragniesz wszystkim się zająć, być w kilku miejscach naraz 
i odwiedzić wszystkich znajomych jednocześnie. W życiu osobistym 
nie decyduj pochopnie o losach bliskiej osoby.

Strzelec 22.11.–21.12.
Będziesz opanowany i spokojny. To dobry czas na podsumowania 
i rachunki. Będziesz myśleć przede wszystkim o pieniądzach. 
Skorzystaj z każdej okazji, aby pomnożyć swoje dobra. Twoim atutem 
są refleks i zaskakujące pomysły.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Czeka Cię czas nowych możliwości. Zajmiesz się usprawnieniami 
swojego codziennego życia. Wymyślisz wiele genialnych rozwiązań. 
Nadmiar energii warto wykorzystać na wiosenne porządki.

Wodnik 20.01.–18.02.
W najbliższym czasie możesz liczyć na sukces w życiu zawodowym. 
Zaczniesz myśleć o awansie lub podwyżce. Urok osobisty pomoże 
Ci rozwiązać niektóre problemy. Po pracy pochłoną Cię domowe 
sprawy. Ktoś bliski czeka na Twoją pomoc. 

Ryby 19.02.–20.03.
Swój czas i cierpliwość poświecisz, żeby komuś doradzić lub pomóc. 
Twoje prywatne sprawy mogą na tym ucierpieć, ale czyjaś wdzięczność 
wszystko Ci wynagrodzi. Samotne Ryby będą mieć powodzenie 
w miłości. 

Kino NIWA ZAPRASZA
17–19 kwietnia

Wyspa dinozaura 2
Urmel voll in Fahrt (Niemcy, 2008); Animowany; czas 84 min.; Reżyseria:  Reinhard 
Klooss, Holger Tappe; Scenariusz:  Reinhard Klooss, Max Kruse, Oliver Huzly, Sven 
Severin.

17 i 19 kwietnia, godz. 19.00

Lektor
The Reader (USA,Niemcy, 2008); Dramat/Romans; Reżyseria:  Stephen Daldry; 
Scenariusz:  David Hare; Na podstawie książki:  Bernhard Schlink; Obsada: Ralph 
Fiennes – Michael (jako dorosły), David Kross – Michael, Kate Winslet – Hanna 
Schmitz, Alexandra Maria Lara – Ilana, Volker Bruch – Dieter Spenz.

„The Reader” to rozgrywająca się współcześnie w Niemczech historia 
mężczyzny, który wraca wspomnieniami do czasów tuż przed drugą wojną 
światową. Przeżył wówczas erotyczne przebudzenie dzięki potajemnemu 
romansowi ze starszą od siebie kobietą.

25–26 kwietnia, godz. 18.00

Złoty środek
(Polska, 2009); Komedia; Reżyseria:  Olaf Lubaszenko; Scenariusz:  Jerzy 
Kolasa, Olaf Lubaszenko; Obsada: Anna Przybylska – Mirka, Szymon 
Bobrowski – Tomasz Łopian, Edward Linde–Lubaszenko – Józef, Cezary 
Pazura – Stefan, Tamara Arciuch – Wiktoria.
Mirka (Anna Przybylska) to dziewczyna z warszawskiej Pragi. Wy-
chowana i zakochana w typowo praskim klimacie, wybrała jednak 
zasadniczo inną drogę życiową niż jej przyjaciele z dzieciństwa – ukończyła bowiem prestiżowy wydział pra-
wa. Choć wydawać by się mogło, że jej zawód to wręcz ujma na honorze rodziny z cwaniackimi korzeniami, 
okazuje się być dla mieszkańców starej kamienicy ostatnią deską ratunku. Aby pomóc najbliższym, Mirka, 
używając osobistego wdzięku, wrodzonego sprytu, pomocy wuja i trików rodem z Hollywood, będzie musiała 
zdobyć się na najbardziej zwariowany numer w całej swojej dotychczasowej karierze...

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI
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Jak dobrze wstać skoro świt
Kilka dni po świętach obudziłam się 
przed resztą rodziny, która korzysta-
ła wolnego dnia i spała w najlepsze. 
Postanowiłam zrobić sobie kawy 
i wrócić z nią do łóżka. Po namyśle 
sięgnęłam jeszcze po kawałek świą-
tecznego ciasta i jedną z powieści 
Jane Austen. 

Rozłożona wygodnie, posilałam się, 
ciesząc się jednocześnie miłą lekturą. 
Gdy po jakimś czasie poszłam po 
dokładkę ciasta, mój wzrok padł na 
stojący w kuchni laptop. Zabrałam 
go więc ze sobą. 

Poranek mijał mi przyjemnie. Po 
zjedzeniu ciasta oddałam się grze 
w madżonga. Udało mi się ułożyć do 
końca układ kraba i zastanawiałam 
się właśnie, jaki teraz wybrać, gdy do 
mojego pokoju weszła moja córka, 
a za nią Kasia. 

– Jak się czujesz, mamo? – spyta-
łam Zosia, ale na widok laptopa nie 
zdzierżyła i zaczęła starą śpiewkę:

– A ty znowu grasz w madżonga!

– Gram.

– Mamo, ile można! 

– Mówiłam ci przecież, że wszyscy 
starcy w Chinach w to grają. 

– Nie wiedziałam, że jesteś chińskim 
starcem – powiedziała z przekąsem 
Zosia.

– Bo ty wielu rzeczy jeszcze o mnie 
nie wiesz – odcięłam się i zamierza-
łam wrócić do gry. 

– I na pewno nie grają na laptopach 
– stwierdziła Zosia.

– A skąd wiesz? – spytałam złowro-
go. 

– Oj, mamo, teraz laptopy są bardzo 
tanie, Chińczycy też je mają – po-
wiedziała łagodząco Kasia, ale moja 
córka nie wyglądała na przekonaną.

– Przyszłaś po komputer? – spyta-
łam.

– Jak się czujesz? – spytała Zosia 
z westchnieniem. 

– Jak gram, to bardzo dobrze. 

– A ja nie – odpowiedziała córka. – 
Jestem dziwnie ciężka. 

Z niedowierzaniem popatrzyłam na 
zgrabną figurę mojej córki. 

– A przynajmniej przejedzona - do-
dała. 

Pokiwałam głową. Znów naszyko-
wałyśmy za dużo jedzenia na święta, 
a do tego rodzina Karola, zamiast 
pomóc nam zjeść nasze zapasy – 
przywiozła z Warszawy dodatkowe. 
Liczyłam, że odwiedzi nas Pawełek 
albo Robert, ale obaj spędzali święta 
z rodzinami swoich świeżo poślu-
bionych żon. W rezultacie, doświad-
czyliśmy na własnej skórze, że od 
przybytku głowa boli. A brzuszki – to 
już na pewno. Ja tym bardziej – bo 
skręcenie nogi wyłączyło mnie ze 
spacerów. 

Po chwili w moim pokoju byli już 
Piotrek i Franek, obaj zaspani, roz-
czochrani i w piżamach.

– A wy co, dospać nie możecie? – 
spytał zięć, ziewając jednocześnie 
rozdzierająco.

– Ty chyba też – odpowiedziałam. 
Konwersując na siedząco w łóżku, 
czułam się jak królowa angielska 
podczas oficjalnych audiencji. 

– Jestem jakiś przejedzony – poskar-
żył się zięć. 

– To co robimy? – spytała Zosia, którą 
już rozpierała chęć działania. 

– Chyba śniadanie – powiedziałam, 
spoglądając na zegarek. 

– Wolałbym dziś niczego nie jeść – 
powiedział Piotrek. 

– Spróbuj – poradziłam. Jednak nie 
znalazło to uznania u Zosi. 

– Jeść będziemy. Zrobię sałatkę, nie 
przejesz się na pewno. A potem może 
weźmiemy się za jakieś sporty. 

– Świetny plan – powiedziałam. – Wy 
pogracie w siatkówkę, a ja w ma-
dżonga. 

– Co ty, mamo, w tym widzisz! – ziry-
towała się Zosia i poszła do kuchni. 

Na obiad, zgodnie z zapowiedzią, 
zjedliśmy miskę sałaty z mozarellą. 
A potem moje dzieci i wnuki udały 
się do ogrodu. Ja zresztą też, tyle że 
z książką. 

Następnego dnia znów obudziłam 
się bardzo wcześnie. Znów udałam 
się do kuchni po kawę i ciasto. Tym 
razem jednak musiałam poprze-
stać na lekturze powieści Austen… 
Zaglądając po drodze do otwarte-
go na oścież pokoju Zosi i Piotrka 
zobaczyłam córkę pochyloną nad 
laptopem, a na jego ekranie roz-
poznałam mój ulubiony układ ma-
dżonga – kraba.

Babcia Jadzia

Lekka sałata włoska
sałata roszponka, sałata karbo-
wana, sałata rukola, pomidory 
koktajlowe, mozarella (w kulkach), 
oliwki zielone, oliwki czarne, oliwa, 
sól, pieprz czarny, zioła prowan-
salskie

Sałatę wypłukać, karbowaną po-
rozrywać na mniejsze części. Do 
miski z wymieszaną sałatą dodać 
przekrojone na pół pomidorki i kulki 
mozarelli oraz oliwki. Całość polać 
oliwą, doprawić solą, pieprzem 
i ziołami prowansalskimi. Delikat-
nie wymieszać i ochłodzić przed 
podaniem.
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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 – sprze-
dam kolekcję akwareli opra-
wionych przedstawiających 
perły architektury kresowej. 
Tel. 0 502 035 852.

Piękne obrazy olejne, wy-
ko n a n e  p r z e z  p r o fe s j o -
nalnych artystów plasty-
k ó w  –  t a n i o  s p r z e d a m .  
Tel. 0 502 035 852.

Kupię ziemię rolną lub nie-
użytki. Tel. 796 654 980

Kupię gospodarstwo rolne. 
Tel. 602 496 580

Sprzedam dom w Nasiel-
sku o pow. 200m2. Dział-
ka:550m2, media, centralne 
ogrzewanie - piec miałowo-
węglowy, dom ocieplony, 
instalacja alarmowa. Do za-
mieszkania! Tel. 0 604 182 
957.

Sprzedam działkę budow-
laną, ul. Sosnowa. Tel. 606 
143 942

Wynajmę opiekę do dzieci 9 
lat i 7 lat. Tel. 605 554 821

Nadzory budowlane, eksper-
tyzy, opinie. Tel. 501 508 427, 
023 69 12 255

Sprzedam witrynę sklepową 
wraz z drzwiami z PCV o wy-
miarach, rama dwudzielna 
242÷2 m plus drzwi 242÷1 m 
(przeszklone, szkło wzmoc-
nione). Tel. 501 508 427, 023 
69 12 255

Schody, drzwi, balustrady, 
łóżka do sypialni. Tel. 503 
401 399

Sprzedam działkę budowlaną 
910 m2 w Nasielsku, uzbrojo-
ną – osiedle Ogrodowa – So-
snowa. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 664 206 944

Sprzedam TANIO dwie ma-
szyny do szycia. Tel. 023 69 
12 228

Zespół muzyczny – wesela. 
Tel. 602 630 680

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje  
od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.

powierzchniowe  
– moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

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

3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

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

ogłoszenie powierzchniowe 
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 
13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redak-
cyjnej + 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



1517–30 kwietnia 2009 REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE

Szukam kucharki na komu-

nię. Tel. 663 406 292

O c i e p l e n i a  b u d y n k ó w.  

Tel. 601 498 330

Zatrudnię przy produkcji pa-

let – Poniaty. Tel. 604 221 

233

Sprzedam działki budowlane 

w Nasielsku przy ul. Piłsud-

skiego. Tel. 500 115 959

Zatrudnię młodą osobę do 

biura, preferowana osoba na 

staż. Tel. 604 565 774

Zatrudnię kierowcę na sa-

mochód ciężarowy z upraw-

nieniami na HDS. Tel. 604 

565 774

Sprzedam siedlisko 1200 m2. 

Tel. 510 838 731

Sprzedam słomę w kostkach 

ze stodoły. Tel. 022 794 30 

71

O g r o d z e n i e  A - Z . B ra m y 

i ogrodzenia z metalu, szta-

chet, s iatki. Podmurówki, 

kl inkier. Wyrób i  montaż.  

Tel. 607 687 306

W y l e w k i  m i x o k r e t e m .  

Tel. 783 013 120

Wideofilmowanie. Tel. 790 

225 144

Sprzedam działki budowlane 

w Nasielsku. Tel. 602 432 

338

Usługi hydrauliczne – dachy, 

ocieplenia. Tel. 500 287 920

Sprzedam wózek dziecię-

cy, głęboki ze spacerówką.  

Tel. 023 693 03 50

Sprzedam działkę 1200 m2 

pod zabudowę, Kosewo-Na-

sielsk. Tel. 607 606 593.
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Żbik – Bug Wyszków 0:6 (0:2) (-3)
Sokół Serock – Żbik 1:2 (1:0) (+3)

Wreszcie komplet punktów
Tej wiosny sympatycy naszej 

drużyny nie mają powodów 
do radości. Po dwóch meczach 
przegranych (Bug i Legion) i jed-
nym remisie (Wilga) Żbik wresz-
cie zwyciężył, zdobywając tym 
samym pierwszy w rundzie re-
wanżowej komplet punktów. Do 
tego sukces ten odniósł w meczu 
wyjazdowym z Sokołem w Se-
rocku. Ważne jest w tej sytuacji 
również to, że jesienią u „siebie” 
Żbik poniósł z tą drużyną poraż-
kę (4:2), czyli rachunki zostały 
wyrównane. 
W sumie nasza drużyna do tej pory z 12 punk-
tów, jakie mogła zdobyć, zdobyła zaledwie 
4. Obecnie Żbik znajduje się jeszcze nadal na 
czwartym miejscu, ale warto pamiętać, że 
następna w tabeli drużyna OKS II rozegrała 
o jeden mecz mniej. Przewaga poprzedzają-
cych nasz zespół drużyn wyraźnie się zwięk-
szyła. Liczono na znacznie lepszy wynik. Tak 
więc piłkarze sprawili swym sympatykom 
ogromny zawód. 

Olbrzymim zawodem był styl, w jakim nasi 
piłkarze przegrali mecz z Bugiem Wyszków. 
Określić to można jednym słowem: kompro-
mitacja. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
6:0 (2:0) dla drużyny z Wyszkowa. Wynik ten 
mógł być dużo wyższy. Na szczęście bardzo 
dobry mecz rozegrał nasz bramkarz Mikołaj 
Wielgus, a i przeciwnicy, widząc słaniającego 
się z wycieńczenia przeciwnika, większą część 
drugiej połowy potraktowali jako sparing. W 
tej części meczu przeciwników dzieliły przy-
najmniej dwie klasy. Wydaje się, że to spotka-
nie było tylko wpadką, podobnie jak jesienne 
spotkanie z Wilgą Garwolin przegrane w po-
dobnym stosunku i w podobny sposób.

Najbardziej rzucającym się w oczy manka-
mentem naszej drużyny jest skuteczność. 
Wygląda na to, że piłkarze boją się strzelać na 

bramkę. W środku pola toczą równorzędną 
walkę. Ładnie nawet rozgrywają piłkę. Zbyt 
wolno zdobywają jednak teren, a im bliżej 
są pola karnego, tym bardziej ich akcje tracą 
na szybkości. Mnożą podania, ale trudno im 
się zdobyć na strzał. Najczęściej przeciwnik 
przejmuje piłkę i przeprowadza szybką kontrę. 
Kiedy zaś któryś z naszych zawodników 
wreszcie zdecyduje się na strzał, robi to tak 
nieudolnie, że bramkarze nie mają kłopotów 
z wyłapaniem lub wybiciem piłki.

W meczu z Bugiem w naszej drużynie kilka 
minut zagrał pozyskany ostatnio Nigeryjczyk 
Ewah Stephen Ikpi. Widać, że zawodnik ten 
może grać zarówno w liniach ofensywnych, 
jak i w defensywie. Szybki, zwrotny, twardy. 
Cechuje go dobre peryferyjne widzenie. Z 
pewnością będzie dużym wzmocnieniem 
drużyny.

W ostatnim rozegranym meczu z okresu, 
z którego jest to sprawozdanie, Żbik, jak za-
znaczyłem wcześniej, pokonał drużynę z są-
siedniego Serocka. Odniósł niezbyt wysokie, 
ale raczej pewne zwycięstwo 2:1 (0:1). Nasza 
drużyna górowała nad tym zespołem we 
wszystkich elementach piłkarskiej sztuki. 

W pomeczowych dyskusjach przeważało 
zdanie, że był to wyjątkowa słaby przeciwnik, 
a Żbik grał słabo i dlatego wynik bramkowy nie 
jest zbyt imponujący. Zgodzić się należy, że 
nasi zawodnicy zawodzili strzelecko. Nie wy-
korzystali kilku więcej niż stuprocentowych 
okazji. Moim zdaniem nie był to jednak prze-
ciwnik słaby. Nie odbiega dużo od czołowych 
zespołów tej grupy ligi okręgowej. To, że uwi-
doczniła się spora przewaga naszej drużyny, 
jest głównie wynikiem lepszej gry naszych 
piłkarzy. Byli bardziej agresywni niż zazwyczaj 
i więcej walczyli. To zaś, że nie bardzo potrafili 
udokumentować swej przewagi bramką, jest 
wynikiem słabych umiejętności strzeleckich 
oraz trudnościami z przystosowaniem się do 
serockiego boiska. Jest ono wyjątkowo wąskie 
i krótkie. Do tego ma bardzo duży spadek 
w stronę jednej bramki. Trzeba jednak jasno 
powiedzieć, że umiejętność gry w różnych 
warunkach pogodowych i boiskowych to je-
den z elementów należących do całokształtu 
piłkarskich umiejętności.

Jeden jeszcze ważny szczegół zwraca uwa-
gę kibiców. Żbik przystępuje do meczu nie 
w pełni skupiony. Traci bramki już w pierw-
szych minutach. W tych czterech meczach 
wszystkie pierwsze bramki wpadły w iden-

tyczne sposób. Wrzutka 
przeważnie z naszej lewej 
strony w pole karne i tam 
zawodnik nie niepokojony 
przez obrońców spokojnie 
kieruje piłkę głową obok 
bramkarza.

W meczu z Sokołem Se-
rock grał już w pełnym 
czasie gry Ewah Stephen 
Ikpi. Był to bardzo udany 
występ. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się dwaj 
młodzi zawodnicy, Mate-
uszowie: Paczkowski i Chy-
czewski.

Bramki dla Żbika zdobyli: 
60’ Rafał Załoga, 80’ Jaro-
sław Unierzyski. Dla Sokoła 
bramkę zdobył Tomasz 
Luks.

W następnym meczu czeka 
Żbika ciężka przeprawa. U 

siebie (to jest na obcym terenie, w Pułtusku) 
nasza drużyna zmierzy się z rezerwami OKS
-u Otwock. Problem w tym, że nie użytkując 
własnego boiska, mecze musimy rozgrywać 
mecze w niekorzystnych terminach. Prze-
ciwnicy mają wtedy możliwość skorzystania 
z zawodników pierwszego zespołu. Gdyby ich 
pierwsza i druga drużyna grała tego samego 
dnia, mieliby mniejsze pole manewru i windo-
wania rezerw w tabeli ligi okręgowej.

xyz 

XI Festiwal Rockowy  
w Nasielsku
24 kwietnia br. odbędzie się kolejna edycja naj-
większej rockowej imprezy w naszym mieście. 
Już od godz. 10.15 w Nasielskim Ośrodku Kultury 
będą trwały przesłuchania młodych zespołów 
grających szeroko rozumianą muzykę rockową. 
W tym roku do siedziby NOK wpłynęło bardzo 
dużo zgłoszeń. Lista zespołów, które zakwalifi-
kowały się do przeglądu, została zamknięta już 7 
kwietnia. W przesłuchaniach wezmą udział m.in. 
muzycy z Nasielska, Warszawy, Mławy, Legiono-
wa, Wyszkowa, a nawet z Ostrowa Wielkopolskie-
go. Ich zmagania oceniać będzie Jury w składzie: 
Todd Wolfe – gitarzysta i lider grupy Todd Wolfe 
Band, który sławę zdobyła jako gitarzysta Sheryl 
Crow; Suavek Zaniesienko – basista Todd Wolfe 
Band, mieszkający w USA od około 20 lat, mają-

cy na swoim kącie wiele występów na żywo po 
obu stronach Atlantyku (www.myspace.com/
SuavekZ) oraz Stanisław Antośkiewicz – wokalista 
i dziennikarz muzyczny.

Nagrodą za zaję-
cie I miejsca w XI 
Festiwalu Rocko-
wym jest 1100 zł, 
II miejsca – 600 
zł, a III miejsca – 
300 zł. 

Gwiazdą tego-
rocznego Festi-
walu Rockowe-
go w Nasielsku 
będzie świato-
wej klasy grupa 
bluesowa Todd 
Wolfe Band. Ze-
spół zjeździł cały 
świat na wspól-
nych tournée 
z takimi artystami, 
jak: Rolling Sto-
nes, The Eagles, 
Bob Dylan, Elton 

John, Page & Plant i wiele innych. Po rozstaniu się 
z Sheryl, z którą grał 5 lat, rozpoczął działalność 
niezależną i stylistycznie zbliżył się do bluesa, któ-
ry stał się jednym z podstawowych elementów 
jego muzyki. Pierwszą płytę koncertową wydał 
jako Todd Wolfe Blues Project. Z biegiem czasu 
nazwa została uproszczona do Wolfe, a następnie 
zmieniła na Todd Wolfe Band. W skład zespołu, 
poza Toddem i Suavkiem, wchodzi Roger Voss 
– perkusista, który na co dzień zajmuje się dzia-
łalnością edukacyjną w zakresie gry na perkusji, 
koncertuje i nagrywa z grupą Scott Weis Band. 

Cena biletu na wieczorny koncert: 15 zł – w dniu 
koncertu, 10 zł – w przedsprzedaży. 

Patronat medialny nad XI Festiwalem Rockowym 

sprawuje Rock Metal Radio. Więcej na www.
noknasielsk.pl

K.T.

NOWHERE LAND - Warszawa

GRAND DAMAGE - Chotomów/Legionowo

Załoga próbuje znaleźć miejsce na oddanie strzału


