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Nidzica. Czy radni uratujà szpital przed zamkni´ciem?
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◆ NIDZICA. Spotkanie,

Na d∏ugach
mo˝na zarobiç

które zbli˝a

Byç mo˝e za pó∏tora miesiàca nidzicki szpital zostanie zamkni´ty. Jego zad∏u˝enie
przekroczy∏o ju˝ 2 mln z∏ i roÊnie. Szansà mo˝e byç zamiana d∏ugu na obligacje.
M∏odzie˝ z Berlina przed nidzickim ratuszem

zpital, przy obecnym zad∏u˝eniu,
mo˝e funkcjonowaç maksymalnie 45 dni. Po tym
czasie trzeba b´dzie go
zamknàç — powiedzia∏
Grzegorz Kujawski, dyrektor administracyjny
Zak∏adu Opieki Zdrowotnej, na ostatniej sesji rady
powiatu.

S

Ju˝ od trzech lat trwa coroczna wymiana uczniów mi´dzy OÊrodkiem Szkolenia Zawodowego Uniwersus w Nidzicy, a szko∏à dla doros∏ych w Berlinie. W ubieg∏ym tygodniu, grupa niemieckiej m∏odzie˝y przebywa∏a w Jab∏once ko∏o Nidzicy i wspólnie z uczniami Uniwersusa
bawi∏a si´ i zwiedza∏a okolice.
Bardzo im si´ spodoba nasza przyroda, jeszcze nie zadeptana i ˝yczà nam, ˝eby takà pozosta∏a.
— Zmieni∏am poglàd o Polakach, ma∏o wiedzieliÊmy
o sobie nawzajem. JesteÊcie bardziej „zachodni”, ni˝ si´
nam wydawa∏o — mówi Ele Schwabe z Berlina. — Historia nas nie dzieli, ˝yjemy tym, co jest dzisiaj i w takim
Êwiecie jaki zastaliÊmy. B´dziemy ciep∏o wspominali Polsk´ i Polaków, z którymi sp´dziliÊmy tu niezapomniane
jeg
wakacje.

Da∏, ile móg∏
Uchwalony przez rad´
powiatu 27 marca program oszcz´dnoÊciowy,
który zak∏ada∏ zmniejszenie deficytu szpitala do
320 tys. z∏ nie przyniós∏
efektu. Dzisiejsze zad∏u˝enie przekroczy∏o ju˝ 2
mln. z∏.
— ˚eby ratowaç szpital
nale˝a∏oby obni˝yç koszty i zwi´kszyç liczb´
us∏ug — wyjaÊnia∏ na sesji Krzysztof Narkun, dyrektor ZOZ. — Koszty obni˝yliÊmy maksymalnie,
a na dodatkowe us∏ugi nie
ma miejsca.
Mimo zad∏u˝enia zrealizowano budowà sterylizatorni za 900 tys. z∏,
z czego 500 tys. z∏ mia∏
daç Urzàd Marsza∏kowski. Z obietnicy si´ wycofa∏. Dyrekcja Narkun zaproponowa∏a zaciàgni´-

◆ JANOWIEC KOÂCIELNY

Szukajà swoich korzeni

O prywatyzacji szpitala majà zadecydowaç radni na kolejnej sesji
cie kredytu, na co radni
si´ nie zgodzili.
— Powiat da∏ tyle, ile
móg∏. W kasie nie ma ju˝
pieni´dzy — powiedzia∏
Ludwik Ekiert, radny powiatowy.

Zarobi cwaniak?
Chyba dyrektor spodziewa∏ si´ takiej decyzji
radnych, bo zaprosi∏ na
sesj´ Roberta Fabryckie-

go, przedstawiciela poznaƒskiej firmy zajmujàcej si´ restrukturyzacjà
d∏ugu zozów. Ten zaproponowa∏ sprzeda˝ d∏ugu
szpitala w formie obligacji. 51 proc. z nich mia∏oby pozostaç w r´kach powiatu, a pozosta∏e 49 wystawione na sprzeda˝.
— Projekt jest rzeczowy. Z informacji, jakie posiadam, jestem za przed-

Fot. Rados∏aw Borkowski

stawionym projektem —
mówi∏ po sesji Edward
Zakrzewski, wicestarosta
powiatu.
— Na d∏ugach mo˝na
dobrze zarobiç. Istnieje realne
zagro˝enie,
˝e
i w tym przypadku jest jakiÊ cwaniak, który chce na
naszym szpitalu zrobiç kas´ — powiedzia∏ Tadeusz
Miler, radny powiatowy.
Rados∏aw Borkowski

Powiat. „Siódemkà” do stacji paliw

Ryzykowne tankowanie
olnicy z miejscowoÊci le˝àcych na
wschód od Nidzicy
majà ogromne trudnoÊci
z dojazdem do mieszczàcej si´ w po∏udniowej
cz´Êci miasta lecznicy
dla zwierzàt, czy stacji
paliw. ˚eby si´ tam dostaç, muszà jechaç niebezpiecznà, o du˝ym nat´˝eniu ruchu trasà E-7.
— Jazda traktorem
„siódemkà” jest ryzykowna. Du˝o bezpieczniej i krócej jest przez
rynek miasta. Ale tam
obowiàzuje zakaz ruchu
pojazdów rolniczych —
mówi Pawe∏ Tarasiuk,
so∏tys Grzegórzek.
— Odpowiedzialnym

R

za takà organizacj´ ruchu jest Powiatowy Zarzàd Dróg — mówi podinsp. Romuald Wojtanowski, komendant Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.
— Rolnicy muszà z∏o˝yç do nas podanie. Do
dzisiaj takiego podania
nie otrzymaliÊmy. Gdy
wp∏ynie, wówczas spotkamy si´ z nimi oraz
policjà i wybierzemy korzystne rozwiàzanie —
wyjaÊnia
Krzysztof
Brzeziƒski, kierownik
obwodu
drogowego
w Powiatowym Zarzàdzie Dróg.
Istnieje inne rozwiàzanie dojazdu do stacji pa-

Od lat rolnicy ryzykujà, przemierzajàc traktorami „siódemk´”
Fot. Rados∏aw Borkowski

liw i lekarza weterynarii. Wy∏àczona z ruchu
polna droga przy miejskim targowisku, po nie-

wielkiej modernizacji,
by∏aby najkrótszà i najbezpieczniejszà.
rb

REKLAMA

Przedsi´biorstwo Us∏ugowe
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy

ZAK¸AD POGRZEBOWY
ul. Tatarska 2
tel. 625 23 10
po pi´tnastej 625 22 62

PERSEFONA

ZAK¸AD POGRZEBOWY
by∏y Hades

US¸UGI POGRZEBOWE
Gabriel i Krystyna Smoleƒscy

us∏ugi pogrzebowe
ca∏odobowy przewóz zw∏ok
NN-236/ME/Y/C
Gazeta Nidzicka str. 5

Fot. Ewa Ekiert

NIDZICA
al. Wojska Polskiego 6
tel. 625 32 87
kom. 0 603 248 032

– ca∏odobowy przewóz
zw∏ok
– trumny
– wieƒce
– wiàzanki
– odzie˝ dla zmar∏ych
– gwarancja wysokiej
jakoÊci us∏ug
NN-237/ME/Y/C

Prof. Ryszard JuÊkiewicz (stoi)

Fot. Rados∏aw Borkowski

Po raz drugi w Janowcu KoÊcielnym odby∏o si´ seminarium historyczne poÊwi´cone Pobo˝anom. Lud, który
pierwotnie mieszka∏ na terenie obecnej gminy jest przedmiotem badaƒ historyków. Na spotkanie przybyli m.in.
prof. Ryszard JuÊkiewicz, senator urodzony w gminie janowieckiej oraz Irena Kotowicz-Borowy, autorka ksià˝ki
o Janowcu KoÊcielnym.
Jednà z najstarszych w gminie rodzin sà Szczepkowscy
ze Szczepkowa Borowe. Nie˝yjàca ju˝ Scholastyka
Szczepkowska, nauczycielka historii w janowieckiej
szkole, zapoczàtkowa∏a badania nad dawnymi rodami.
— Po rozmowach doszliÊmy do wniosku, ˝e nale˝y te badania dalej zg∏´biaç. Historia naszych terenów jest bardzo ciekawa. Ciàgle dowiadujemy si´ czegoÊ nowego —
mówi Barbara Wrzeszczyƒska, wspó∏organizatorka seminarium. W przysz∏ym roku planuje si´ zorganizowanie
spotkania wszystkich przedstawicieli rodów pobo˝aƒskich. Za poÊrednictwem Internetu organizatorzy chcà
zaprosiç do Janowca KoÊcielnego potomków by∏ych rorb
dzin szlacheckich.

