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Czekają nas zmiany cen żywności
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Unijna o!cena jedzenia

produktów istotny wpływ na obniżenie ich ceny 
będzie miało zniesienie opłat celnych. I tu dobra 
wiadomość dla znawców i smakoszy dobrych 
trunków – ceny win (nie mylić z jabolami) będą 
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trunków – ceny win (nie mylić z jabolami) będą 
wiadomość dla znawców i smakoszy dobrych 

niższe. Trzeba pamiętać, że zmiany cen nie na-
stąpią z dnia na dzień. Ekonomiści podkreślają, 
że mimo wielu lat pogłębiania integracji, a nawet 
wprowadzenia wspólnej waluty (EURO), ułatwia-
że mimo wielu lat pogłębiania integracji, a nawet 
wprowadzenia wspólnej waluty (EURO), ułatwia-
że mimo wielu lat pogłębiania integracji, a nawet 

Od dwóch tygodni Polska 
jest członkiem Unii Euro-
pejskiej. Od dwóch tygodni 
robimy zakupy. Od dwóch 
tygodni z ciekawością spo-
glądamy na sklepowe półki 
i z niepokojem  zaglądamy 
do naszych portfeli. 

Z każdym dniem stres 
jest coraz mniejszy, bo 
przekonujemy się, że tak 
do końca nie sprawdziły 
się apokaliptyczne wizje 
niektórych eurosceptycz-
nych polityków, że oto, 
po pierwszym maja będzie 
drożyzna, jakiej dotąd jesz-
cze w Polsce nie było. Póki 
co, nie taki diabeł straszny. 
Owszem, jakieś zmiany na 
pewno będą – ale nie tak 
od razu. Po dwóch, w mia-
rę spokojnych, tygodniach 
warto więc się zastanowić 
jak zmienią się ceny pro-
duktów rolnych i żywno-
ści. Znawcy rynku mówią, 
że „będzie i taniej i drożej”. 
Otóż, ich zdaniem, należy 
się spodziewać, że towary, 
które są u nas dużo tańsze 
niż w dotychczasowej Unii 
mogą podrożeć. 

Podwyżki na pewno obejmą produkty „krowie” 
–  na przykład mleko, masło i wołowinę. Zgodnie 
z tą zasadą, towary, które w byłej „15” mają niższe 
ceny niż w Polsce powinny stanieć także u nas. 
Tańsze więc będą produkty zbożowe, sery, ryby, 
wieprzowina i drób. W wypadku niektórych 

jącej porównania, na rynkach poszczególnych 
państw unijnych panuje znaczne zróżnicowanie 
cen. Warto przy tym dodać, że proces kształto-
wania się cen jest skomplikowany. Wpływają na 
niego m.in. sami konsumenci, którzy podejmują 
decyzje o kupnie tych, a nie innych towarów. 
I tak, na przykład, w niektórych krajach mniejsze 
spożycie masła jest rekompensowane wzrostem 
spożycia margaryny. W innych – mniejszy popyt 
na wieprzowinę oznacza w konsekwencji spadek 
cen pszenicy i jęczmienia, a wiadomo, że te zboża 
są wykorzystywane jako pasze w żywieniu trzody 
chlewnej. Jednym słowem – co kraj, to obyczaj. 

Eksperci – daj Boże, żeby mieli rację - twierdzą, że 
w miarę upływu czasu, w Polsce, będzie następo-
wać systematyczny spadek udziału wydatków na 
żywność w budżetach gospodarstw domowych. 
Niestety, nadal jest tak, że przeciętna polska ro-
dzina wydaje na jedzenie dwa, a nawet trzy razy 
więcej niż unijna – chociaż ceny wielu produktów 
są u nas ciągle niższe niż w „starej” Unii. W ciągu 
ostatnich piętnastu lat, wyraźny spadek udziału 
wydatków na produkty żywnościowe zaobser-
wowano w biedniejszych państwach Unii - m.in. 
w Grecji i Portugalii. Wszystko jest przed nami. 
Pożyjemy – zobaczymy. Wymowne jest jedynie 
to, że eksperci i politycy cały czas zastanawiają się 
nad zmianami cen i, trzeba przyznać, świetnie się 
w tym wszystkim orientują. Jednak nikt nie mówi 
o ewentualnych zmianach zarobków. Politycy nie 
chcą zawieść swoich wyborców i może nie chcą 
mówić szczerej (do bólu!) prawdy. Do diabła z 
chcą zawieść swoich wyborców i może nie chcą 
mówić szczerej (do bólu!) prawdy. Do diabła z 
chcą zawieść swoich wyborców i może nie chcą 

taką integracją, przy której będą unijne ceny 
i polskie płace.

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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Cukier przez Unię, ropa przez terroryzm?
Kilka tygodni temu zwariowały ceny 

cukru. Powód był powszechnie 
znany. Sztuczną panikę wywołali 
sami jego producenci. Ludzie ulegli 
psychozie przedunijnego strachu 
i kupowali ile wlezie, bez względu 
na cenę słodkiego towaru. W ten 
oto sposób cukrownie pozbywały 
się starych zapasów, a my „osłodzi-
liśmy” sobie życie. Na szczęście, po 
1 maja, sytuacja już się uspokoiła, 
a ceny nadal stoją jak wryte. Jednak 
taki stan nie utrzyma się długo, bo 
jak twierdzą eksperci – rynek wy-
musi na cukrowniach obniżkę cen. 
Trzeba przyznać, że już w niektórych 
sklepach za kilogram cukru płacimy 
poniżej trzech złotych. Są to pierwsze 
jaskółki normalności. 
Po cukrowej burzy przyszła kolejna. Tym razem 
mamy do czynienia z paliwowym szaleństwem. 
Ceny benzyn, na niektórych stacjach, już znacz-
nie przekraczają 4 złote za litr i stale rosną. Nie 
zanosi się na szybki koniec cenowego szaleń-
stwa. Od początku roku paliwo zdrożało o jedną 
piątą. Powód? Unia Europejska jest w każdym 
razie poza podejrzeniami. Ceny ropy na świa-
towych rynkach rosną, bo na Bliskim Wscho-
dzie jest niespokojnie, a rafinerie są zagrożone 
zamachami terrorystycznymi – w ten sposób 
usprawiedliwiają paliwowe zamieszanie analitycy 
giełdowi. Inni znawcy rynku twierdzą, że jest to 
bzdura, bo na Bliskim Wschodzie rzadko kiedy 
jest spokojnie, a terroryzm zagraża światu nie od 
dziś. Pytają - to dlaczego zmniejsza się światowe 
wydobycie ropy? Po prostu, komuś zależy, żeby 
było drożej. 

Każdy pretekst jest dobry, żeby zarobić grubą 
forsę. Światowy biznes nie ma skrupułów. A jeśli 
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chodzi o nasz kraj, to wystarczyłoby zweryfiko-
wać politykę fiskalną Państwa. Powszechnie wia-
domo, że ceny paliw mają bezpośredni wpływ 
na całą gospodarkę. Są pierwszym klockiem w 
dominie, który uruchamia podwyżki cen pozo-
stałych towarów i usług. 

W gospodarce robi się niebezpiecznie. Ekono-
miści doradzają, żeby jak najszybciej obniżyć 
akcyzę – skoro nie możemy mieć wpływu na 

światowe ceny ropy. Resort finansów broni się 
jak może przed zmniejszeniem wpływów bu-

dżetowych, wynikających właśnie 
z tego podatku. Zapomina, że nie 
warto żałować róż, gdy płonie las 
– a tym lasem są tysiące małych 
i dużych firm i około dwóch mi-
lionów gospodarstw rolnych. Co 
jest ważniejsze: ich los, czy kilka 
punktów procentowych akcyzy? 
Czy przetrwają? Czas pokaże. 
Wcześniej, czy później przeminie 
i ta burza. Sytuacja powróci do 
normy. A ceny? Są one jak race 
świetlne. Lecą do góry z hukiem i 
z olbrzymią prędkością, a spadają, 
spadają ...powoli.

Tekst i zdjęcia Dariusz 
PanasiukTak było w poniedziałek 10 maja w niektórych stacjach benzynowych 

Jego Wysokość Cukier
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Gmina Nasielsk na Targach we Wrocławiu
Musimy promować gminę Nasielsk, aby potencjalni 

inwestorzy zechcieli  u nas zainwestować, bowiem 
dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w coraz większym 
stopniu dotyczy nie tylko dużych miast, ale i tych mniejszych, 
co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Uroczyste otwarcie X Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Finan-
sów REFE we Wrocławiu odbyło się 7 maja w Centrum Wystawienniczo-
Konferencyjnym IASE. Wystawcami, którzy prezentowali i promowali swoje 
produkty, i okolice byłysamorządy, firmy doradczo-consultingowe, banki, 
agencje państwowe, firmy zarządzające oraz pośredniczące w obrocie 

nieruchomościami. Te pierw-
sze stanowiły grupę nieliczną 
niemniej jednak wyróżniały się 
indywidualnym podejściem do 
prezentacji. 

Spośród prezentowanych sa-
morządów najniższego szczebla 
wyróżniała się gmina Będzin. 
Z przeprowadzonych rozmów 
z osobami reprezentującymi 
gminę wynikało, że od kilku lat 
Będzin  wystawia się na różnych 
imprezach targowych. W ten 
sposób posiedli wiedzę jak się 
promować, by uzyskiwać z ta-
kiej formy swojej działalności  jak 
największe korzyści. Dla przy-
kładu  Gmina Będzin uzyskała 
I nagrodę na Targach w Ostrawie, 
nie wspominając o korzyściach 

wynikających z pozyskania inwestorów w dziedzinie turystyki.

Gmina Nasielsk została zaprezentowana na Targach REFE po raz pierwszy.  
Wśród materiałów promocyjnych 
były oferty inwestycyjne oraz 
gadżety w formie widokówek, 
kalendarzyków, notesów oraz 
innych materiałów informacyj-
nych przygotowanych w ramach 
współpracy Nasielskiego Ośrodka 
Kultury i Wydziału Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Głównym elementem 
promocyjnym była prezentacja 
komputerowa przygotowana przez 
Marcina Bagińskiego, informatyka 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
w oparciu o materiały opracowane 
przez Radosława Kasiaka referenta 
Wydziału Rozwoju Regionalnego. 
Gminę Nasielsk jako Wystawcy re-
prezentowali: Małgorzata Rosłońska 
i Radosław Kasiak oraz Kazimierz Borkowski. Przygotowanie stoiska oraz 

bezpośredni udział 
w Targach nadzo-
rował Burmistrz 
Nasielska. 

Udział w Targach 
to wspaniałe do-
świadczenie, lek-
cja  umiejętności 
pozyskiwania kon-
taktów z  poten-
cjalnymi inwesto-
rami oraz integracji 
środowisk w nich 
uczestniczących. 

Zarówno ekspozycje targowe jak i zdobyta wiedza przyczynią się do 
dalszego rozwoju rynku lokalnego i będą znakomitą okazją do udanych 
inwestycji.

Wszystkie te doświadczenia można zdobyć poprzez aktywny udział 
w zaproponowanym programie targów. Należy bowiem wspomnieć, 

że równocześnie 
z prezentacją od-
bywały się wykłady 
i konferencje. 

7 maja Organiza-
torzy zapropono-
wali  konferencje 
z zakresu ryzyka 
inwestowania, fi-
nansowania sekto-
ra nieruchomości, 
rynku budowlane-
go w Polsce teraz 
i w przyszłości. 

W drugim dniu były to spotkania dotyczące wizji architektury współcze-
snej oraz sposobów finansowania projektów budowlanych w warunkach 
unijnych. Ostatni dzień targów, to  warsztaty z cyklu psychologia biznesu 
„Predyktory sukcesu, czyli jaka jest Twoja szansa na sukces?”

Nieprzypadkowo czas pozyskania środków finansowych z Programu Phare 
2003 SSiG zbiegł się ze wzmożonym wysiłkiem promocyjnym. Te dwa 
tematy, wbrew pozorom, bardzo się ze sobą łączą. Wynikiem zrealizowania 
projektu „Poprawa warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w Nasielsku” ma być m. in. wzrost przedsiębiorczości oraz minimalizacja 
problemu bezrobocia. 

Małgorzata Rosłońska

IX Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Konferen-
cja REFE odbyły się już po raz kolejny we Wrocławiu, 
w nowoczesnym budynku wystawienniczo-konferen-
cyjnym IASE. 
Oprócz przedstawicieli branży nieruchomości, takich jak spółdzielnie 
mieszkaniowe, biura nieruchomości, deweloperzy wśród wystawców 
znalazły się także banki i inne instytucje oferujące produkty finansowe, 
rzeczoznawcy, firmy consultingowe, a zwłaszcza urzędy miast, korzystające 
z możliwości wypromowania swoich regionów. 

Atutem Targów i Konferencji REFE jest fakt, że impreza nie ogranicza 
się do oferty wystawienniczej, ale wykracza znacznie dalej. O specyfice 
targów REFE stanowi ich interdyscyplinarność. Z jednej strony bowiem 
targi stwarzają okazję do zawierania transakcji i podpisywania umów, 
z drugiej zaś są doskonałą okazją do wymiany poglądów czy wręcz 
miejscem poszerzania wiedzy o rynku nieruchomości, czemu sprzy-
jają liczne wykłady i prezentacje. Motto konferencji IX REFE, brzmiące 
„Nieruchomości -inwestuj w przyszłość”, doskonale wpisuje się w realia 
i potrzeby w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na 
wykładach mówiono między innymi o możliwościach inwestowania 
przez polskich obywateli w nieruchomości rekreacyjne w Niemczech, 
Hiszpanii, Czechach, Słowacji i Austrii; euroizacji i globalizacji jako aspektach 
międzynarodowego obrotu nieruchomościami. W związku z nieuchron-
nymi zmianami aspektów prawnych oraz koniecznością zaadaptowania 
terminologii fachowej w zakresie pośrednictwa i inwestowania w nieru-
chomości, organizatorzy zorganizowali także wykład pt.: „Angielski w 
międzynarodowym obrocie nieruchomościami - specyfika terminolo-
giczna pośrednictwa i inwestowania w nieruchomości, pojęcia prawne przy 
zawieraniu umów”. Niewątpliwą atrakcją dla gości konferencji było także 
marketingowe szkolenie „Jak stać się niekwestionowanym autorytetem”, 
obejmujące zagadnienia samoświadomości, samokontroli, autoprezentacji, 
psychologii negocjacji z elementami marketingu, a w końcu skuteczności 
negocjacji biznesowych.
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Po niedzielnym wypadku, który miał miejsce w nocy 9 maja w Psucnie 
w dwóch miejscowościach naszej gminy: Psucinie i Studziankach panuje ża-

łoba. W tragicznym wypadku 
samochodowym zginęło 
dwóch młodych mężczyzn, 
a dwie osoby również pa-
sażerowie tego auta, walczą 
o życie w szpitalach w War-
szawie. 

Zdarzenie miało miejsce na 
drodze powiatowej łączącej 
Nasielsk z Pomiechówkiem 
kilka metrów przed pierw-
szymi zabudowaniami wsi. 

Opel Vectra jadący od strony 
Pomiechówka na łuku drogi 
wypadł z trasy i uderzył naj-
pierw w betonowy słupek a 
później w drzewo. W wyniku 

silnego uderzenia samochód został bardzo zniszczony od strony kierowcy. 
Na miejscu zginął kierowca oraz pasażer jadący za nim z tyłu. Pozostali 
pasażerowie: kobieta i mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała zostali 
przewiezieni do szpitala.

W ratowaniu poszkodowanych brała udział policja, pogotowie ratunkowe 
oraz jednostka państwowej straży pożarnej z Nowego Dworu Maz.

Rob.

KRONIKA 
POLICYJNA

SYLWETKI
Michał Wójciak 

– Urodził się w 1958 roku 
w Pułtusku. W Nasielsku 
mieszka od urodzenia. Żona 
Mariola, dwoje dzieci: 15 let-
nia Anna uczennica II klasy 
Gimnazjum i 13 letni Andrzej 
uczeń VI klasy szkoły pod-
stawowej.

Ukończył Technikum Ho-
dowlane w Golądkowie. 
Jest absolwentem wydziału 
zootechniki Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. W latach 
1983 – 1990 pracował 
w Wojewódzkim Ośrod-
ku Postępu Rolniczego 
w Poświętnem. W okresie 
od czerwca do sierpnia 1990 

roku pełnił obowiązku Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk. Od września 
1990 roku do stycznia 1994 roku był wicewojewodą ciechanowskim. 
W czasie, gdy premierem był J. K. Bielecki wchodził w skład zespołu dorad-
ców d/s rolnictwa, tzw. Rady Rozwoju Wsi. Od 1995 roku praca na różnych 
stanowiskach w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Radzie 
Miejskiej zasiada po raz drugi. Jest członkiem Komisji Gospodarki i Budżetu 
oraz Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. Przez jedną kadencję 
zasiadał w Radzie Powiatu.

Priorytetem dla niego jest stworzenie warunków dla inwestorów, którzy 
tworzyliby nowe miejsca pracy. Za istotne uważa również rozwiązanie 
problemu ilości i jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy, wybu-
dowanie oczyszczalni ścieków, a także uporządkowanie stanu technicznego 
budynków komunalnych.

Jego pasją jest pszczelarstwo, prowadzi wraz z rodziną dość duże gospo-
darstwo pszczelarskie.

4 maja zgłoszona została kradzież 400 mb. linii telefonicznej, której doko-
nano w miejscowości Kątne. TP S.A. wyceniła straty na 2360zł.

Nocą z 4 na 5 maja w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się na teren 
budowy domku jednorodzinnego. Skradziono 13 grzejników Purmo 
wiertarkę, kosiarkę elektryczną, zlewozmywak i inne przedmioty o łącznej 
wartości 13500 zł.

Nocą z 8 na 9 maja nieznani sprawcy włamali się do 4 domków działko-
wych na osiedlu Warszawska. Skradziono przedmioty o łącznej wartości 
1000 zł.

Śmiercionośny zakręt

Komisja zaczyna pracę
Najpierw postanowiono tropić tych, którzy wyrzucają śmieci w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych, a teraz przyszedł czas na kolejne działania skie-
rowane przeciwko brudasom. Teraz pod lupą znajdą się właściciele posesji, 
szczególnie tych, na których jest bałagan. 

Jeszcze w kwietniu Burmistrz Nasielska powołał specjalną komisję, której 
zadaniem będzie kontrola porządku na prywatnych posesjach. Jako gospo-
darz gminy ma do tego wszelkie pełnomocnictwa. Zapisy o obowiązku 
utrzymywania porządku i czystości w gminie znajdują się, choćby w usta-
wie o samorządzie terytorialnym. Postanowiono więc zadbać o wizerunek 
gminy i wykorzystując możliwości nadzoru sprawić, by mieszkańcy, jeśli 
nie z własnej woli to z przymusu wzięli się za porządki. Trzeba przyznać, że 
niektórzy mają sporo do zrobienia. Kontrole obejmą miasto i wsie, a nawet 
działki letniskowe.

- Są na terenie gminy działki zaśmiecone. Ich właściciele nie dbają o po-
rządek dlatego będziemy próbowali ich zmobilizować do sprzątania. A jeśli 
się to nie uda, wtedy uprzątnięciem terenu zajmie się ZGKiM, ale właściciel 
działki będzie musiał za tę usługę zapłacić – twierdzi B. Mucha, Burmistrz 
Nasielska.- Komisja została powołana także w celu sprawdzenia czy nasi 
mieszkańcy posiadają umowy na wywóz nieczystości stałych i płynnych. 
Być może trzeba będzie podjąć jakieś działania, żeby takie umowy zostały 
zawarte – dodaje.zawarte – dodaje.zawarte

Jak zapewnia Burmistrz pierwsza wizyta komisji na naszej działce będzie miała 
jedynie charakter sprawdzający. Dopiero jeśli okaże się, że stan działki lub 
dokumentów budzi zastrzeżenia, to przedstawiciele komisji wyznaczą 
terminy usunięcia wszelkich niedociągnięć i pojawią się po raz kolejny. 
A następna wizyta może być już związana z wyciągnięciem konsekwencji, 
w razie niezastosowania się do wcześniejszych zaleceń. Możemy więc 
dostać mandat. 

Komisja Porządku Publicznego, w skład której wchodzą trzy osoby: pracownik 
Urzędu Miejskiego, przedstawiciel Zarządu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej oraz dzielnicowy rozpoczęła swoją pracę we środę 12 maja br.

MK
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dostrzec  słowa będące formą „mody językowej”.  
Wyrazami modnymi współcześnie są wyrazy, 
które ciągle słyszymy w radio, telewizji, czyta-
my w gazetach. Są to na przykład słowa: cool, 
ekologiczny, kultowy, wspaniały, odlotowy, extra, 
czad, super, fantastycznie. Ciągłe, a czasem nawet 
przesadnie używane wyrazy „mody” są pewnym 
zagrożeniem dla języka i mogą spowodować zu-
bożenie w języku polskim.

W naszym języku narodowym, oprócz odmian 
mówionej i pisanej mamy również odmiany 
zwane stylami. Jednym ze stylów, który na ogół 
jest  obcy i rzadko się nim posługujemy jest styl 
naukowy.  Używany jest na wyższych uczelniach, 
w instytutach badawczych ,na sympozjach 
naukowych , a także w prasie i publikacjach 
o charakterze naukowym. Teksty i mowy 
naukowe charakteryzują się specyficznym 
słownictwem. Używane terminy naukowe, 
czyli słowa o ściśle określonym znaczeniu w 
danej dziedzinie nauki są trudne i często nie-
zrozumiałe dla niewtajemniczonego w dany 
problem słuchacza. Wyrazy, dzięki którym 
możemy rozpoznać styl naukowy to m.in.: (Jak 
problem słuchacza. Wyrazy, dzięki którym 
możemy rozpoznać styl naukowy to m.in.: (Jak 
problem słuchacza. Wyrazy, dzięki którym 

było wcześniej powiedziane, przejdźmy z kolei 
do itp.). Styl naukowy cechuje się odpowiednio 
było wcześniej powiedziane, przejdźmy z kolei 
do itp.). Styl naukowy cechuje się odpowiednio 
było wcześniej powiedziane, przejdźmy z kolei 

dobraną składnią wyrazową, zwięzłością i do-
kładnością treści.

Następnym stylem jest styl urzędowy. W tym 
stylu najczęściej pisane są uchwały, instrukcje, 
przepisy, dokumenty. Są to najczęściej formy 
pozwoleń, przepisów, nakazów i zakazów. 
Służy  do porozumiewania się między jakąś 
instytucją, urzędem czy pracownikami a oby-
watelami. Podstawowe cechy wyróżniające styl 
urzędowy to bezosobowy charakter wypowie-
dzi kierowanej do ludności, precyzja, zwięzłość, 
język potoczny oficjalny, czyli odpowiednio 
dobrany do łatwego zrozumienia przez ogół 
społeczeństwa. 

Kolejny  styl występujący w naszej polszczyźnie to 
styl artystyczny. Związany jest on szczególnie z li-
teraturą. Posługują się nim poeci, pisarze. W swoich 
utworach starają się być oryginalni i niepowtarzalni. 
Używają specjalnych wyrazów zwanych środkami 
stylistycznymi. Środki ożywiają, nadają kolorysty-
Używają specjalnych wyrazów zwanych środkami 
stylistycznymi. Środki ożywiają, nadają kolorysty-
Używają specjalnych wyrazów zwanych środkami 

kę lub odzwierciedlają uczucia w utworach. 

Styl indywidualny jest stylem, który posiada każdy 
z nas. Wpływają na niego elementy psychiki i oso-
bowości człowieka, także środowisko, w którym 
żyje i jego pozycja społeczna. Styl indywidualny 
jest charakterystyczny dla każdej pojedynczej jed-
nostki. Jest  naszą  cechą i sposobem wypowiedzi. 
Zmienia się i kształtuje w nas przez całe życie. 

Obecnie najbardziej popularną i rozpowszech-
nioną  formą komunikacji masowej są media, 
czyli środki masowego przekazu. Najwcześniej 
było to tylko literatura , listy i prasa. Następnie 
radio,  które umożliwia przesyłanie informacji do 
nieograniczonego kręgu radiosłuchaczy poprzez 
fale elektromagnetyczne. Radio jest o tyle dobrą 
formą przekazu, że dociera i jest dostępna również 
dla analfabetów. Fale radiowe łatwo pokonują grani-
ce państw, duże odległości  i przeszkody naturalne-
(góry, pustynie, morza). Stopniowo następował też 
ce państw, duże odległości  i przeszkody naturalne-
(góry, pustynie, morza). Stopniowo następował też 
ce państw, duże odległości  i przeszkody naturalne-

rozwój telewizji. Telewizja za pomocą urządzeń 

Komunikacja międzyludzka jest podstawową 
formą porozumiewania się ludzi. Najprostszy 
akt komunikacji składa się z komunikatu oraz 
nadawcy i odbiorcy. Komunikat może być 
przedstawiony za pomocą kodu mówionego 
lub pisanego. Aby zaszła pełna relacja podczas 
komunikacji muszą być spełnione następu-
jące warunki: kontakt (wzrokowo-słuchowy), 
komunikacji muszą być spełnione następu-
jące warunki: kontakt (wzrokowo-słuchowy), 
komunikacji muszą być spełnione następu-

kontekst, czyli sytuacja, kanał informacyjny. 
Nadawca kodu powinien wykazać się mak-
symalną koncentracją na odbiorcy, natomiast 
odbiorca musi się całkowicie skupić i całą swoją 
uwagę skierować wyłącznie na rozmówcy. Mó-
wiąc, musimy starać się zachować spójność słów 
i znaków ciała. Powinniśmy wykazać się by-
strością, znajomością gestykulacji i mowy ciała 
mówiącego, oraz wczuć się w sytuację .

Sposoby porozumiewania się zależą od wielu 
bardzo ważnych czynników. Między innymi od 
okoliczności, w której się znajdujemy, od osób, 
z którymi rozmawiamy, od miejsca i środowiska, 
w którym przebywamy i żyjemy. Inaczej bę-
dziemy rozmawiać z znajomymi, inaczej z 
nauczycielem, dorosłym czy w sklepie. Roz-
mawiając z dorosłymi zazwyczaj używamy 
zwrotów grzecznościowych. Zwrotami grzecz-
nościowymi są wyrazy oficjalne typu: Proszę 
Pani/a, Dziękuję, Dzień dobry, Szanowny/a. 
Używane są również podczas pisania listów 
i świadczą o naszej kulturze osobistej oraz 
o szacunku, który mamy do danej osoby.

Na co dzień porozumiewamy się językiem ogól-
nym. Jest to podstawowa odmiana języka polskie-
go. Do terytorialnych odmian języka ogólnego 
należą dialekty i gwary. Gwary są to odmiany tego 
samego języka charakteryzujące dane środowi-
sko lub grupę społeczną. Dialekty kształtowały się 
w ciągu wieków i do dzisiaj   wyróżniamy pięć 
podstawowych: kaszubski, mazowiecki, wielko-
polski, małopolski i śląski.

W podziałach na dialekty najważniejszą rolę od-
grywa słownictwo i cechy fonetyczne. Językiem 
ogólnym posługuje się ludność na całym obszarze 
kraju, gwarą zaś – na wsi. Różnice między języ-
kiem ogólnym a gwarami ludowymi dotyczą 
głównie wymowy i akcentowania.

Język potoczny zajmuje szczególne miejsce 
w odmianie języka narodowego. Jest to styl 
mówienia, którym posługujemy się na co dzień, 
w zdarzeniach naturalnych, życiowych. Może 
występować zarówno w formie mówionej i pisa-
nej. Używamy go, gdy mówimy o zdarzeniach, 
uczuciach, potrzebach w codziennych kontaktach 
z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi. W języku 
potocznym występuje słownictwo ekspresywne, 
czyli zabarwione, konkretne z licznymi frazeolo-
gizmami. Dany język, mimo iż jest wygodny, jest 
bardzo niedbały i  niestaranny. Często posługując 
się „mową potoczną” zniekształcamy i kaleczymy 
język polski.

Bardzo ciekawym slangiem posługuje się śro-
dowisko uczniowskie i studenckie. Ja sam należę 
do jednej z tych grup i na co dzień spotykam się 
w wyrazami typu: belfer, pała, waksy, matma, 
opisówka, facetka, kujon czy zakuwać. 

Coraz częściej w naszych rozmowach możemy 

elektronicznych rozpowszechnia – adresowane 
dla kręgu telewidzów – specjalnie opracowane 
programy informacyjne, publicystyczne, oświa-
towe, artystyczne, sportowe i rozrywkowe. Tele-
wizja znacznie różni się od wcześniejszych form 
przekazu. Różni ją możliwość obejrzenia obrazów, 
w których występuje ruchomy obraz i dźwięk, 
a słowa kierowane dla telewidzów bardzo szybko 
docierają do ludności. Telewizja poprzez wizual-
ność stwarza nam oddziaływanie emocjonalne 
i rozwój intelektualny. Dzięki telewizji rozwijamy 
nasze zainteresowania, mamy pośrednią łączność 
ze światem i na bieżąco bierzemy bierny udział 
w wydarzeniach w kraju i na świecie. Odbiornik 
telewizyjny znajduje się niemal w każdym domu 
i nikt nie wyobraża sobie już życia bez telewizji. 
Jest ona również pewnego rodzaju „środkiem 
uzależniającym” i nieodłącznym elementem 
naszego życia. 

W ostatnich latach nastąpił wzrost popularności 
telefonów, zarówno stacjonarnych jak i komór-
kowych. Telefony istnieją już od 1876 roku, kiedy 
to amerykański fizyk Alexander Graham Bell skon-
struował  pierwszy model telefonu. Wydarzenie 
to jest bardzo znaczące, ponieważ przyczyniło 
się do rozwinięcia  telefonii – nowego sposobu 
komunikacji.

Dzięki telefonom mamy możliwość rozmowy 
na dalekie odległości, lecz bez wizualnego ob-
razu naszego rozmówcy. Telefony stacjonarne 
znalazły swoje miejsce niemal w każdym domu 
podobnie jak radio i telewizja. Ostatnio modne sta-
ły się telefony bezprzewodowe, osobiste, zwane 
komórkowymi. Telefony komórkowe zapewniają 
niezależność i łatwą dostępność do użytkowników. 
Dziś już co piąty nastolatek posiada własny telefon 
kom. Telefonia komórkowa pociągnęła za sobą 
rozwój kolejnej formy kontaktów na odległość, 
czyli sms. Sms to krótka wiadomość tekstowa, któ-
rą posługują się wszyscy. Najchętniej z tej usługi 
korzysta młodzież. Za jej pomocą w prosty i szybki 
sposób można dostarczyć i odebrać wiadomość. 
Sms-y stały się bardzo wygodną formą. Osoba 
nieśmiała, wstydliwa, której trudno zawierać nowe 
znajomości , swoje bariery psychiczne przełamuje 
za pomocą sms-ów. Chociaż sms-y są dość lu-
bianym (dziś na porządku dziennym) sposobem 
za pomocą sms-ów. Chociaż sms-y są dość lu-
bianym (dziś na porządku dziennym) sposobem 
za pomocą sms-ów. Chociaż sms-y są dość lu-

porozumiewania się posiadają negatywna cechę. 
Powodują, iż ludzie wolą „iść po najmniejszej linii 
oporu”, czyli kontaktować się i rozmawiać ze 
sobą za pomocą kilku ograniczonych liczbą zna-
ków, skrótami słówek. Nie czują potrzeby wyjścia 
z domu i bezpośredniego kontaktu z innymi. 
W ten sposób stają się ograniczeni. Zawiązuje się 
nierozerwalna para: użytkownik i jego komórka. 
A przecież nie możemy dopuścić, aby telefony 
zastępowały nam przyjaciół.

Najnowszym źródłem informacji jest internet. 
Jest to ogólnoświatowa sieć komunikowania się 
globalnych społeczeństw. Początki Internetu 
przypadają na rok 1969, kiedy to na Uniwersytecie 
Kalifornijskim połączono komputer z urządzeniem 
pozwalającym utworzyć sieć. Postęp w rozwoju 
mikroelektroniki przyczynił się do obniżenia 
kosztów i powstania pierwszych grup dyskusyj-
nych.  Za pośrednictwem Internetu czerpiemy 

ciąg dalszy na str. 7
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informacje na każdy temat. Dziś, w Internecie możemy znaleźć dosłownie 
wszystko. Za jego pomocą nie wychodząc z domu mamy możliwość zro-
bienia zakupów, przeczytania książek i prasy, zamówienia biletów, a także 
ostatnio nawet uczestniczenia w internetowej modlitwie. 

Dużą sławą i powodzeniem cieszą się grupy dyskusyjne, forum interneto-
we, czaty, kawiarenki i różnego rodzaju pogawędki. Poprzez anonimowe 
rozmowy poznajemy nowych ludzi, poszerzamy nasze znajomości 
i kontakty. Anonimowe są dlatego, iż jeśli nie życzymy sobie ujawnienia 
naszej tożsamości podajemy obojętnie jakie imię lub pozostawiamy 
sam numer. Nikt nie jest w stanie sprawdzić kim jest dana osoba i skąd 
pochodzi. Miliony ludzi na świecie codziennie prowadzi pogawędki 
internetowe w pracy, w szkole, w domu. Czasem zawierają dzięki temu 
nowe znajomości, bo przyjaźnie byłoby tu za dużo powiedziane. Jed-
nak przeważnie jest tak, że ludzie nie piszą prawdy, a po krótkiej kilku 
minutowej rozmowie dochodzi do wyzwisk pod adresem jednego 
z rozmówców. Podczas szybkiego pisania na klawiaturze uczymy się 
dużego niechlujstwa i „zjadania” liter.  Składając wyrazy piszemy liczny-
mi skrótami , przekręcając wyrazy, co często jest widocznym skutkiem 
w formach pisemnych np. w szkole. Jest to bardzo niestaranne i prowadzi 
do zaniedbywania języka.

Internet daje również możliwość wysyłania listów internetowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej zwanej E-mail. Poczta działa na 
podobnych zasadach jak smsy, tylko różni się tym, że wiadomości nie są 
ograniczone ilością znaków. E-mail jest dobrym środkiem komunikacji, 
ale niestety posiada i cechy negatywne. Poprzez Internet zanika wspaniała 
tradycja wysyłania listów i kartek pocztowych. Ludzie wolą wysyłać listy 

RÓŻNE ŚRODOWISKA - RÓŻNE SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ
dokończenie ze str. 6

przez Internet, siedząc przy komputerze. Takie listy po przeczytaniu są 
usuwane i nikt o nich później nie pamięta. Dzieje się tak np. z życzeniami 
świątecznymi, noworocznymi czy urodzinowymi. A przecież każdy 
z nas na pewno dostał kiedyś list i wie jak miło jest dostawać listy, szcze-
gólnie miłosne.do których zawsze możemy powrócić. Przy ponownym 
czytaniu budzą się w nas wspomnienia, powstaje niepowtarzalny klimat. 
Czytając przenosimy się do przeszłości. Mimo że internet jest bardzo 
wygodną formą i dobrą łącznością ze światem, jest jeszcze zbyt drogi 
dla wszystkich ludzi. 

Każdy naród posiada własny, odrębny język. Nie jest łatwo porozumieć się 
z człowiekiem innej narodowości nie znając obcego języka. Na podstawie 
powyższej analizy środków komunikacyjnych wśród ludzi możemy stwier-
dzić, że sposoby porozumiewania się są najróżniejsze. Zmieniały się one 
i unowocześniały na przestrzeni lat. Przechodziły od form piktograficznych 
do najbardziej  rozwiniętych form pisma, które funkcjonuje do dzisiaj. Języ-
ków komunikacji, jak widzimy, jest wiele. Mogą być werbalne i niewerbalne, 
potoczne, naukowe, urzędowe, artystyczne, masowe. Obecnie rozwój ko-
munikacji następuje bardzo szybko. Dostępne są  już  kamery internetowe, 
umożliwiające widoczność rozmówcy. Przy tak szybkim rozwoju technolo-
gii za kilka lat możemy spodziewać się jeszcze lepszych i doskonalszych form 
przystosowanych do współczesnego, szybkiego tempa życia. Obawiam się 
jednak, że w dużej mierze będą one powodować „rozluźnienie” kontaktów 
międzyludzkich , ograniczenie kontaktów emocjonalnych, a także zubo-
żenie naszego słownictwa. 

Opracował
Robert Parzonka

ciąg dalszy na str. 16

Egzaminy wiosenne
Zaczął się sezon na ważne egzaminy w szkołach. Już pierwszego kwietnia, 
i to wcale nie był prima aprilis, swój pierwszy poważny egzamin pisali 
szóstoklasiści, uczniowie ostatniej klasy szkół podstawowych. W sumie we 
wszystkich szkołach podstawowy naszej gminy pisało 333 uczniów.

We środę, 5 maja i we czwartek, 6 maja egzaminacyjny stres przeżywali 
gimnazjaliści.  A było czym się denerwować, nie na darmo określany bywa 
„małą maturą”, ponieważ jego wyniki są podstawą rekrutacji do szkół śred-
nich. Zdobyta na egzaminach liczba punktów może otworzyć lub zamknąć 
drogę do wymarzonej szkoły średniej. Uczniowie trzecich klas gimnazjal-
nych pisali we środę test humanistyczny, w czwartek zaś sprawdzano ich 
wiedzę z przedmiotów ścisłych. 

Wielu z nich najbardziej bało się języka polskiego. - Próbne egzaminy były 
trudne. Wydaje mi się, że trudniejsze niż te, na polskim tekst do analizy 
dotyczył mody, temat wypracowania też nie był bardzo trudny. Natomiast 
drugiego dnia było już dużo spokojniej. Było mało matematyki, za to sporo 
fizyki i biologii. Jakoś poszło. Teraz czekam na wyniki, chciałabym je znać 
zanim złożę dokumenty do liceum – twierdzi Magda, uczennica jednego zanim złożę dokumenty do liceum – twierdzi Magda, uczennica jednego zanim złożę dokumenty do liceum
z gimnazjów znajdujących się na terenie naszej gminy.

Zalakowane testy  „powędrowały” do kuratorium, gdzie będę sprawdzone 
i ocenione punktowo. Wyniki powinny zostać ogłoszone najpóźniej do 17 
czerwca. W gimnazjach w Nasielsku, Pieścirogach i Cieksynie do egzaminu 
przystąpiło 360 uczniów.

We wtorek, 11 maja, od pisemnych zmagań z językiem polskim rozpoczęli 
swój egzamin dojrzałości tegoroczni abiturienci szkół średnich. W nasielskich 
szkołach do tego egzaminu przystąpiło: 98 osób z Liceum Ogólnokształcą-
cego i 84 z Zespołu Szkół Zawodowych. Uczniowie LO pisali maturę w hali 
sportowej, natomiast uczniowie ZSZ na holu w swojej szkole.

Przez pięć godzin pisali wypracowanie, rozwiązywali test lub analizowali 
wiersz. W tym roku mieli do wyboru następujące tematy: 1. Czy zgadzasz 
się ze stwierdzeniem, że twórców, którzy dają ludziom chwile radości, po-
winno się cenić wyżej niż tych, którzy każą im płakać? Swój pogląd uza-
sadnij, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł filmowych. 2. 
„Uciekłszy kiedyś, jeszcze w dzieciństwie, wyemigrowawszy w duchu nad 

Morze Śródziemne, rychło spostrzegłem, że uciekłem nie od Polski, lecz w 
głąb Polski”. Skomentuj słowa Zygmunta Kubiaka, analizując związki literatury 
polskiej wybranego okresu z tradycjami kultury śródziemnomorskiej. Od-
wołaj się do kilku utworów literackich. 3. „Materia i wyobraźnia” (sprawdzian 
polskiej wybranego okresu z tradycjami kultury śródziemnomorskiej. Od-
wołaj się do kilku utworów literackich. 3. „Materia i wyobraźnia” (sprawdzian 
polskiej wybranego okresu z tradycjami kultury śródziemnomorskiej. Od-

z rozumienia czytanego tekstu i pisania własnego). 4. Interpretacja wiersza 
wołaj się do kilku utworów literackich. 3. „Materia i wyobraźnia” (sprawdzian 
z rozumienia czytanego tekstu i pisania własnego). 4. Interpretacja wiersza 
wołaj się do kilku utworów literackich. 3. „Materia i wyobraźnia” (sprawdzian 

Haliny Poświatowskiej. 



8  9Życie Nasielska 14 - 20 maj 2004 Życie Nasielska14 - 20 maj 2004
Alicja Lejk-Kępka

Emeryt w Unii Europejskiej
Obowiązujące w Polsce od 

1 maja 2004 r. przepisy rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 
i nr 574/72 w sprawie stosowania 
systemów zabezpieczenia społecz-
nego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność 
na własny rachunek i do członków 
ich rodzin, gwarantują swobodny 
przepływ obywateli państw człon-
kowskich w ramach terytorium Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Może więc się zda-
rzyć, że obywatel jednego z państw 
członkowskich w ciągu swojej aktyw-
ności zawodowej będzie pracować 
i opłacać składki w więcej niż jed-
nym państwie Wspólnoty. Przepisy 
rozporządzeń unijnych gwarantują 
takiej osobie możliwość otrzymania 
świadczeń emerytalno-rentowych 
w każdym państwie, w którym osoba 
taka była ubezpieczona, co najmniej 
12 miesięcy. Warunkiem otrzymania 
emerytury (renty) jest spełnienie wa-
runków wymaganych przez ustawo-
dawstwo każdego z tych państw.
Przepisy rozporządzeń unijnych dotyczą 
również rolników i pracujących w ich go-
spodarstwach rolnych domowników, którzy 
są (byli) ubezpieczeni w KRUS i posiadają 
spodarstwach rolnych domowników, którzy 
są (byli) ubezpieczeni w KRUS i posiadają 
spodarstwach rolnych domowników, którzy 

okresy ubezpieczenia w innych państwach 
Wspólnoty.

Prawo do emerytury lub renty rolniczej a 
przepisy unijne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
emerytura lub renta przysługuje pod wa-
runkiem posiadania wymaganych okresów 
ubezpieczenia (co najmniej 25 lat w przy-
runkiem posiadania wymaganych okresów 
ubezpieczenia (co najmniej 25 lat w przy-
runkiem posiadania wymaganych okresów 

padku emerytury rolniczej i 5 lat w przy-
padku renty inwalidzkiej rolniczej). Jeżeli 
padku emerytury rolniczej i 5 lat w przy-
padku renty inwalidzkiej rolniczej). Jeżeli 
padku emerytury rolniczej i 5 lat w przy-

rolnik (domownik) nie ma wystarczających 
padku renty inwalidzkiej rolniczej). Jeżeli 
rolnik (domownik) nie ma wystarczających 
padku renty inwalidzkiej rolniczej). Jeżeli 

polskich okresów ubezpieczenia (w KRUS 
rolnik (domownik) nie ma wystarczających 
polskich okresów ubezpieczenia (w KRUS 
rolnik (domownik) nie ma wystarczających 

i w ZUS) - oddział regionalny KRUS, który 
polskich okresów ubezpieczenia (w KRUS 
i w ZUS) - oddział regionalny KRUS, który 
polskich okresów ubezpieczenia (w KRUS 

rozpatruje prawo do emerytury lub renty, 
może uwzględnić okresy ubezpieczenia, ja-
kie rolnik (domownik) przebył we  wszystkich 
może uwzględnić okresy ubezpieczenia, ja-
kie rolnik (domownik) przebył we  wszystkich 
może uwzględnić okresy ubezpieczenia, ja-

państwach UE/EOG.

Okres ubezpieczenia w innym państwie 
członkowskim traktowany jest tak jakby był 
przebyty w Polsce. KRUS ustalając prawo do 
emerytury (renty), przyjmie wszystkie okre-
przebyty w Polsce. KRUS ustalając prawo do 
emerytury (renty), przyjmie wszystkie okre-
przebyty w Polsce. KRUS ustalając prawo do 

sy, które dane państwo członkowskie traktuje 
jako okresy ubezpieczenia, nawet jeżeli polskie 
przepisy stanowią inaczej.

KRUS może także uwzględnić okresy ubez-
pieczenia (a w niektórych przypadkach rów-
KRUS może także uwzględnić okresy ubez-
pieczenia (a w niektórych przypadkach rów-
KRUS może także uwzględnić okresy ubez-

nież okresy zamieszkania) w innym państwie 
pieczenia (a w niektórych przypadkach rów-
nież okresy zamieszkania) w innym państwie 
pieczenia (a w niektórych przypadkach rów-

członkowskim, mimo że ubezpieczony posiada 
wystarczający w Polsce okres ubezpieczenia. 

A zatem, przyznane wcześniej świadczenia 
emerytalno-rentowe mogą być przeliczone, 
o ile zainteresowana osoba była ubezpieczo-
na w innym państwie członkowskim. Okresy 
„zagraniczne” zostaną uwzględnione, jeżeli 
instytucja państwa członkowskiego potwier-
dzi, że zainteresowany był ubezpieczony 
w tym państwie.

Zgodnie z przepisami unijnymi, gdy zostanie 
zgłoszony wniosek o emeryturę lub rentę, 
uprawnienia do tego świadczenia musi ustalić 
instytucja ubezpieczeniowa każdego państwa, 
w którym wnioskodawca był ubezpieczony co 
najmniej rok, chyba, że złoży on wniosek o od-
roczenie ustalenia prawa do emerytury (nie ma 
najmniej rok, chyba, że złoży on wniosek o od-
roczenie ustalenia prawa do emerytury (nie ma 
najmniej rok, chyba, że złoży on wniosek o od-

odroczenia prawa przy ustalaniu renty).
roczenie ustalenia prawa do emerytury (nie ma 
odroczenia prawa przy ustalaniu renty).
roczenie ustalenia prawa do emerytury (nie ma 

Przykład

Rolnik, który mieszka w Polsce, udowodnił 
następujące okresy ubezpieczenia: w Polsce 
– 25 lat, w Danii – 5 lat, w Norwegii – 2 lata, 
w  Niemczech – 8 lat. W dacie składania wniosku 
mężczyzna ukończył 65 lat. Osoba ta nie speł-
nia warunków do emerytury przewidzianych 

w ustawodawstwie duńskim i norweskim, bo tam 
wymagany wiek wynosi 67 lat. Osoba ta składa 
wniosek o odroczenie rozpatrywania emerytury 
w tych państwach.

Do ustalenia emerytury KRUS uwzględni okres 
ubezpieczenia tylko w Polsce i w Niemczech 
oraz przekaże wniosek do niemieckiej instytucji 
ubezpieczeniowej w celu ustalenia prawa do 
emerytury niemieckiej. Z chwilą, gdy osoba ta 

ukończy 67 lat, zostaną ustalone uprawnienia 
do emerytury w Norwegii i Danii, a w Polsce 
i w Niemczech emerytury będą musiały być 
ponownie przeliczone.

Jeżeli okresy ubezpieczenia przebyte w każ-
dym państwie członkowskim są krótsze niż 
12 miesięcy i przy uwzględnieniu jedynie 
tych okresów zainteresowany nie ma prawa 
do emerytury, instytucja ostatniego państwa, 
w którym wnioskodawca był ubezpieczony, 
uwzględnia wszystkie te okresy, traktując je 
tak, jak przebyte w tym państwie. Jeżeli w 
ostatnim państwie członkowskim emerytura 
nie może być przyznana (wnioskodawca nie 
ostatnim państwie członkowskim emerytura 
nie może być przyznana (wnioskodawca nie 
ostatnim państwie członkowskim emerytura 

spełnia warunków wymaganych przez ustawo-
dawstwo tego państwa), prawo do emerytury 
spełnia warunków wymaganych przez ustawo-
dawstwo tego państwa), prawo do emerytury 
spełnia warunków wymaganych przez ustawo-

ustala instytucja poprzedniego państwa człon-
kowskiego, w którym osoba zainteresowana  
podlegała ubezpieczeniu, itd.

Przykład 

Wnioskująca o emeryturę rolniczka – posiada wg 
kolejności następujące okresy ubezpieczenia:
- w Szwecji  - 11 miesięcy,
- w  Niemczech - 10 miesięcy

- w Holandii  - 11 miesięcy
- w Polsce  - 11 miesięcy.
Ostatni okres ubezpieczenia był w Polsce, a więc 
KRUS będzie pierwszą instytucją, która rozpa-
trzy prawo do emerytury. Ponieważ kobieta nie 
nabędzie prawa do emerytury w myśl polskich 
przepisów (brak - nawet po zsumowaniu - wy-
nabędzie prawa do emerytury w myśl polskich 
przepisów (brak - nawet po zsumowaniu - wy-
nabędzie prawa do emerytury w myśl polskich 

maganego okresu ubezpieczenia), KRUS wyda 
przepisów (brak - nawet po zsumowaniu - wy-
maganego okresu ubezpieczenia), KRUS wyda 
przepisów (brak - nawet po zsumowaniu - wy-

decyzję odmowną i przekaże wniosek o rozpa-
trzenie uprawnień emerytalnych do właściwej 
instytucji w Holandii.

Wysokość emerytury lub renty rolniczej a 
przepisy unijne

Wysokość emerytury lub renty ustala każde 
państwo według obowiązujących w tym pań-
stwie przepisów. Zasady ustalania wysokości 
emerytury rolniczej określone zostały w usta-
wie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. Zatem na wysokość 
rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych 
wpływają okresy ubezpieczenia w KRUS oraz 
ubezpieczenia w ZUS (określane jako okresy in-
wpływają okresy ubezpieczenia w KRUS oraz 
ubezpieczenia w ZUS (określane jako okresy in-
wpływają okresy ubezpieczenia w KRUS oraz 

nego ubezpieczenia). Te ostatnie okresy liczone 
ubezpieczenia w ZUS (określane jako okresy in-
nego ubezpieczenia). Te ostatnie okresy liczone 
ubezpieczenia w ZUS (określane jako okresy in-

są w wymiarze półtorakrotnym, tj. 1,5% eme-
rytury podstawowej za każdy okres podlegania 
innemu ubezpieczeniu. Okresy ubezpieczenia 
w innych państwach członkowskich traktowane 
są tak jak krajowe okresy innego ubezpieczenia 
społecznego.

Z kolei przepisy rozporządzeń unijnych regulują 
ustalanie wysokości świadczeń emerytalno-

rentowych, gdy świadczenia te:

1.  zastały przyznane bez konieczności su-
mowania okresów ubezpieczenia przebytego w 
innym państwie członkowskim,

2. przysługują dopiero po uwzględnieniu 
„zagranicznych” okresów ubezpieczenia 

ciąg dalszy na str. 9
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Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r.
ZPOW-9414-4/04

STANOWISKO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z informacjami, że niektóre komitety 
wyborcze w zamian za zbieranie podpisów popierających listy okręgowe ofe-
rują osobom zbierającym podpisy zgłoszenie ich kandydatur do obwodowych 
komisji wyborczych stwierdza, co następuje.
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza 
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zbieranie podpisów osób, 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza 
do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zbieranie podpisów osób, 
Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza 

na ustawowo określonym wykazie, popierających okręgowe listy kandydatów 
na posłów do Parlamentu Europejskiego należy do komitetu wyborczego 
i może być prowadzone tylko w miejscu i czasie oraz w sposób, które wyklu-
czają stosowanie groźby, podstępu lub jakichkolwiek nacisków zmierzających 
do uzyskania podpisów wyborców.
Zabronione jest również udzielanie wynagrodzenia pieniężnego osobom, które 
zbierają podpisy oraz płacenie za złożenie przez wyborcę podpisu popierające-
go okręgową listę kandydatów na posłów. Naruszenie tych zakazów zagrożone 
jest sankcjami karnymi (art. 147 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej).
go okręgową listę kandydatów na posłów. Naruszenie tych zakazów zagrożone 
jest sankcjami karnymi (art. 147 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej).
go okręgową listę kandydatów na posłów. Naruszenie tych zakazów zagrożone 

Komitety wyborcze biorące udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
będą mogły zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji 
wyborczej powoływanej na obszarze danej gminy. Kandydatem do obwodowej 
komisji wyborczej może być wyłącznie osoba stale zamieszkała w tej gminie. 
Obwodowe komisje wyborcze powołuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. 
Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego członkostwa 
w komisji, gdyż w wypadku zgłoszenia do komisji większej liczby kandyda-
tów niż 10, skład komisji zostanie ustalony w drodze losowania. Członkom 
obwodowych komisji wyborczych będą przysługiwały diety zryczałtowane 
w wysokości około 140 zł. Dieta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym 
z budżetu państwa, związanym wyłącznie z wykonywaniem obowiązków 
członka obwodowej komisji wyborczej, do których należą: udział w szkoleniu 
i posiedzeniach komisji, a także w przeprowadzeniu głosowania w obwodzie 
 i ustaleniu jego wyników. Wypłacanie zryczałtowanej diety nie ma zatem żad-
nego związku ze zbieraniem podpisów osób popierających listy okręgowe.
W wypadku nieuczestniczenia w pracach komisji dieta zryczałtowana nie 
przysługuje.

Autor: Państwowa Komisja Wyborcza

Emeryt w Unii Europejskiej
dokończenie ze str. 8

W pierwszym przypadku właściwa instytucja państwa członkowskiego ustala 
wysokość emerytury lub renty na podstawie przepisów obowiązujących 
w danym państwie członkowskim, a następnie porównuje ich wysokość 
z wysokością ustaloną przy zastosowaniu zasady sumowania okresów 
ubezpieczenia. Jeżeli emerytura, obliczona zgodnie z zasadą sumowania 
okresów, będzie mniej korzystna, wypłacona zastanie emerytura ustalona 
według przepisów krajowych. W drugim przypadku emerytura zostanie 
obliczona wyłącznie według zasady „pro rata temporis” (tj. stosownie do 
według przepisów krajowych. W drugim przypadku emerytura zostanie 
obliczona wyłącznie według zasady „pro rata temporis” (tj. stosownie do 
według przepisów krajowych. W drugim przypadku emerytura zostanie 

upływu czasu).
obliczona wyłącznie według zasady „pro rata temporis” (tj. stosownie do 
upływu czasu).
obliczona wyłącznie według zasady „pro rata temporis” (tj. stosownie do 

Ustalanie emerytury wg zasady „pro rata temporis”

Zgodnie z zasadą „pro rata temporis”, emerytura ustalana i wypłacana 
jest w wysokościach częściowych, wynikających z proporcji okresów 
ubezpieczenia przebytych w danym państwie członkowskim do łącz-
nych okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich państwach 
członkowskich.

W efekcie przyznana emerytura składa się z „cząstek”, np. cząstki polskiej 
i „cząstki” przysługującej na podstawie ustawodawstwa innego państwa 
członkowskiego. Oznacza to, że każde państwo wypłaca emeryturę (rentę) 
i „cząstki” przysługującej na podstawie ustawodawstwa innego państwa 
członkowskiego. Oznacza to, że każde państwo wypłaca emeryturę (rentę) 
i „cząstki” przysługującej na podstawie ustawodawstwa innego państwa 

wyłącznie za okresy ubezpieczenia przebyte na swoim terytorium.

Przykład 

Rolnik (65 lat) zgłosił wniosek o emeryturę rolniczą w Polsce. Wniosko-
dawca udowodnił okres ubezpieczenia w Polsce (20 lat) i w Niemczech 
Rolnik (65 lat) zgłosił wniosek o emeryturę rolniczą w Polsce. Wniosko-
dawca udowodnił okres ubezpieczenia w Polsce (20 lat) i w Niemczech 
Rolnik (65 lat) zgłosił wniosek o emeryturę rolniczą w Polsce. Wniosko-

(10 lat). Z uwagi, że okres ubezpieczenia w Polsce jest krótszy niż 25 
dawca udowodnił okres ubezpieczenia w Polsce (20 lat) i w Niemczech 
(10 lat). Z uwagi, że okres ubezpieczenia w Polsce jest krótszy niż 25 
dawca udowodnił okres ubezpieczenia w Polsce (20 lat) i w Niemczech 

lat, rolnik nie ma prawa do emerytury w myśl polskich przepisów, nato-
miast po zsumowaniu okresów i zastosowaniu rozporządzenia 1408/71 
osoba ta, mając wystarczający okres ubezpieczenia, nabędzie prawo do 
polskiej emerytury. KRUS będzie wypłacał cząstkę polskiej emerytury 
wg zasady pro rata temporis. Jeżeli rolnik spełni warunki do emerytury 
w Niemczech, instytucja właściwa tego państwa wypłaci „swoją” część 
emerytury – proporcjonalną do przebytych w tym państwie okresów 
ubezpieczenia.

W takim przypadku KRUS ustali:

- teoretyczną wysokość emerytury lub renty (część składkową i część 
uzupełniającą lub tylko część składkową, wg przepisów polskich), jaka 
- teoretyczną wysokość emerytury lub renty (część składkową i część 
uzupełniającą lub tylko część składkową, wg przepisów polskich), jaka 
- teoretyczną wysokość emerytury lub renty (część składkową i część 

przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (polskie 
uzupełniającą lub tylko część składkową, wg przepisów polskich), jaka 
przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (polskie 
uzupełniającą lub tylko część składkową, wg przepisów polskich), jaka 

i niemieckie, czyli w tym przypadku łącznie 360 miesięcy) rolnik przebył 
przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (polskie 
i niemieckie, czyli w tym przypadku łącznie 360 miesięcy) rolnik przebył 
przysługiwałaby rolnikowi, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia (polskie 

zgodnie ustawodawstwem polskim, a następnie ustali: 

- rzeczywistą (Ekrz) wysokość emerytury lub renty (część składkową i 
część uzupełniającą lub tylko część składkową, gdy emeryt lub rencista nie 
zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej) poprzez pomnożenie kwoty 
część uzupełniającą lub tylko część składkową, gdy emeryt lub rencista nie 
zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej) poprzez pomnożenie kwoty 
część uzupełniającą lub tylko część składkową, gdy emeryt lub rencista nie 

teoretycznej przez stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy 
wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych przez rolnika w Polsce i 
w Niemczech:

Kwota rzeczywista

     240 miesięcy (polskie okresy)
Ekrz =  Ekt  x  --------------------------------------------------------
   240 miesięcy (okresy polskie) + 120 miesięcy (okresy niemieckie)

W tym przypadku KRUS wypłaci emeryturę rolniczą w części wynoszącej 
240/360, a więc przyjmując, że kwota 600,63 zł jest kwotą teoretycz-
ną polskiej emerytury obliczoną z łącznego okresu 360 miesięcy, to 
kwota rzeczywista polskiej emerytury wyniesie 400,42 zł. (240/360 x 
ną polskiej emerytury obliczoną z łącznego okresu 360 miesięcy, to 
kwota rzeczywista polskiej emerytury wyniesie 400,42 zł. (240/360 x 
ną polskiej emerytury obliczoną z łącznego okresu 360 miesięcy, to 

600,63 zł.) Emerytura polska zostanie wypłacona w podanej proporcji, 
kwota rzeczywista polskiej emerytury wyniesie 400,42 zł. (240/360 x 
600,63 zł.) Emerytura polska zostanie wypłacona w podanej proporcji, 
kwota rzeczywista polskiej emerytury wyniesie 400,42 zł. (240/360 x 

niezależnie czy zainteresowany ma prawo do nienieckiej emerytury lub 
renty.

Wypłata emerytury lub renty rolniczej do kraju unijnego

Z dniem 1 maja 2004 r. każdy emeryt lub rencista, który złoży wniosek o 
przekazanie emerytury lub renty do państwa należącego do Wspólnoty 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie miał to 
świadczenie przekazane do tego kraju, w którym mieszka.

Zgodnie z przepisami rozporządzeń unijnych świadczenia emerytalno-ren-
towe nie mogą być zmniejszane, zmieniane czy zawieszane tylko z tego 
powodu, że emeryt lub rencista mieszka na terytorium innego państwa 
członkowskiego niż to, w którym znajduje się instytucja zobowiązana do 
wypłaty świadczenia.

Przepisy te uchylają więc klauzule krajowe, według których wypłata świad-
czeń następuje tylko wtedy, gdy osoba uprawniona mieszka na terytorium 
tego państwa, które przyznało świadczenie.

Emeryt lub rencista, któremu wcześniej KRUS odmówił wypłaty świadczeń 
pieniężnych za granicę (do krajów UE i EOG), może obecnie zgłosić wnio-
Emeryt lub rencista, któremu wcześniej KRUS odmówił wypłaty świadczeń 
pieniężnych za granicę (do krajów UE i EOG), może obecnie zgłosić wnio-
Emeryt lub rencista, któremu wcześniej KRUS odmówił wypłaty świadczeń 

sek o przekazywanie polskiej emerytury lub renty do kraju zamieszkania. 
Przepisy unijne odgrywają w tym przypadku rolę nadrzędną, nad przepisami 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 
Przepisy unijne odgrywają w tym przypadku rolę nadrzędną, nad przepisami 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 
Przepisy unijne odgrywają w tym przypadku rolę nadrzędną, nad przepisami 

132), na podstawie których KRUS przed wejściem Polski do Unii Europej-
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 
132), na podstawie których KRUS przed wejściem Polski do Unii Europej-
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 

skiej odmawiała wypłaty emerytury (renty) rolniczej za granicę, w tym do 
132), na podstawie których KRUS przed wejściem Polski do Unii Europej-
skiej odmawiała wypłaty emerytury (renty) rolniczej za granicę, w tym do 
132), na podstawie których KRUS przed wejściem Polski do Unii Europej-

państw unijnych.

Alicja Lejk-Kępka
Główny Specjalista w Biurze Świadczeń

Centrali KRUS
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Miejsko-Gminny Zespół Reagowania informuje

Jak postępować w sytuacjach zagrożeń!!!

POŻARY
Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie 
ma czasu na zbieranie kosztownych rzeczy czy 
telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać 
się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom 
może stanąć w płomieniach.

Wysoka temperatura i dym są tak samo niebez-
pieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo 
gorącym powietrzem może spowodować po-
parzenia płuc.

Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłó-
cić orientację człowieka i spowodować osłabienie 
czynności ruchowych oraz ospałość.

PRZED POŻAREM

1. Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze 
dymu, które dwukrotnie zwiększą szansę prze-
życia. 
2. Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź, czy 
nie są zablokowane zaschniętą farbą, nie montuj 
stałych krat w oknach.
3. Utrzymuj w czystości i porządku pomiesz-
czenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.). 

Utrzymuj w czystości i porządku pomiesz-
czenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.). 

Utrzymuj w czystości i porządku pomiesz-

Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, 
czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.
4. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności 
instalację elektryczną, przedłużacze, kable, 
gniazdka.
5. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z 
rozgałęziacza z bezpiecznikiem, bezpiecznikiem 
unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
6. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku 
benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać 
tylko w odpowiednich pojemnikach  dobrze wen-
tylowanych pomieszczeniach.
7. Nie używaj otwartego ognia ( zapałek, świec, 
papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Nie używaj otwartego ognia ( zapałek, świec, 
papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Nie używaj otwartego ognia ( zapałek, świec, 

8. Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, 
piece, grzejniki, grzałki). Grzejnik nie może być 

Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, 
piece, grzejniki, grzałki). Grzejnik nie może być 

Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, 

umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów 
palnych.
9. Sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrz-
ną.
10. Pokryj warstwą piasku ok.5-8 cm podłogi 
strychu, jeśli są wykonane z materiałów palnych.
11. Popiół gromadź w oddalonym od budynku 
metalowym pojemniku.
12. Upewnij się, czy izolacja domu nie dotyka 
do przewodów elektrycznych.
13. Poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, 
wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników 
i sposobu ich wyłączenia w razie zagrożenia. Do 
gazu wzywaj pracowników gazowni.
14. Udostępnij pomieszczenia inspekcji p/
pożarowej i natychmiast usuń wszystkie niewła-
ściwości wykazane w trakcie kontroli.
15. Jeżeli mieszkasz poza obszarem zwartej 
zabudowy, w gospodarstwie pod lasem, bądź 
przygotowany i:

• zwróć się do Urzędu Miasta lub PSP o ocenę 
niebezpieczeństwa dla twojego domu,
• używaj w budownictwie ognioodpornych 
materiałów, a technologii – budowy łatwej do 
odbudowy,
• stwórz strefę bezpieczeństwa oddzielającą 
twój dom od palnej roślinności,
• utrzymaj teren wokół twojego domu wolny 
od suchej roślinności,
• przechowuj palne materiały w specjalnych 
pojemnikach,
• bądź gotowy do ewakuacji.
W CZASIE POŻARU

1. Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia ma-
łych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, któ-
rego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź 
domowników i wezwij straż pożarną.

2. Nigdy nie używaj 
wody do gaszenia 
pożarów urządzeń 
elektrycznych.

3. Palący się tłuszcz 
lub ogień powstały w 
kuchni ugaś sodą do 
pieczenia lub solą, lub 
przykryj pokrywką 
jeżeli ogień powstał w 
garnku.

4. Jeżeli zapaliło się 
twoje ubranie, zatrzy-
maj się, połóż na ziemi 
i tarzaj się dotąd, aż 
zdusisz ogień. Ucieczka 
powoduje zwiększenie 
płomienia.

5. Jeżeli obudzisz 
się w trakcie pożaru, 
zbadaj dół drzwi, zanim 
je otworzysz. Jeśli drzwi 
są gorące uciekaj, jeśli 
możesz, przez okno; 
jeśli nie, to trzymaj w 
oknie białe przeście-
radło, wzywając w ten 
sposób na pomoc 
strażaków.

6. Pomóż zwierzę-
tom – w tym celu:

• wyprowadź konie 
i krowy z narzuconymi 
na łby kocami,

• owce i barany wyprowadź zaczynając od 
przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, 
wyprowadź pierwszą z brzegu owcę zmuszając ją 
do beczenia, wówczas stado opuści pomieszcze-
nie,

• ptactwo wynieść w workach w bezpieczne 
miejsce,

• trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz,

• udziel pomocy poparzonym zwierzętom 
sam lub wezwij miejscowego weterynarza.

PO POŻARZE

1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień 
budynku, zanim służby pożarowe i komunalne 
nie sprawdzą, czy jest bezpieczny pod względem 
budowlanym, energetycznym itp.

2. Skontaktuj się z Urzędem Miejskim, jeśli 
potrzebujesz mieszkania, żywności, przedmio-
tów osobistych.

3. Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed 
wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. 

     Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij 
właściciela.

4. Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które 
narażone były na wysoką temperaturę i dym. 

Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożonej 
żywności.

5. Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że bu-
dynek jest niebezpieczny – zabierz dokumenty, 
rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, 
przyjaciół lub krewnych, Urząd, szkołę, urząd 
pocztowy o miejscu twojego tymczasowego 
zakwaterowania. To, co pozostało, będzie strze-
żone przez Policję lub inne służby.

fot. M. Stamirowski
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Zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w Kon-
kursie POEZJI ROSYJSKIEJ na etapie gminnym. Elimi-
nacje odbędą się w dniu 24.05.2004r. o godz.10.00
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.

REGULAMIN KONKURSU
I. UCZESTNICY:
Uczniowie gimnazjum klas I-III gminy Nasielsk.
II. CELE KONKURSU:
1. Zainteresowanie uczniów poezją rosyjską.
2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji.
3. Poznanie życia i twórczości poetów rosyjskich.
4. Analiza i interpretacja wiersza w oryginale.
5. Wyrabianie nawyków poprawnej akcentacji i intonacji rosyjskiej.
III. WYMOGI KONKURSOWE:
- Uczeń przygotowuje wiersz dowolnego poety rosyjskiego (dowolnej 
długości) w oryginale.
- Uczeń przygotowuje wiersz dowolnego poety rosyjskiego (dowolnej 
długości) w oryginale.
- Uczeń przygotowuje wiersz dowolnego poety rosyjskiego (dowolnej 

- Do eliminacji gminnych przechodzi 5 najlepszych uczestników konkursu 
szkolnego.
Jury będzie oceniało umiejętność stosowania zasad:

- artykulacji,
- akcentacji, 
- intonacji.

Zgłoszenia należy kierować do Zespołu Szkół Nr 1 w Nasielsku 
do 20.05.2004r. tel. 691-25-15

POWODZENIA
Organizator konkursu: 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

Bioenergoterapia 
W piątek 14 maja w Nasielsku

Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne 
tel. 0-22 679 07 11 lub 0 606 743 777

Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
chorobach kręgosłupa i stawów, dyskopatii, torbielach (wątroba, nerki, jajniki), 
chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie, chorobach serca i układu krąże-
nia, owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy, złogach w nerkach, pęcherzyku 
żółciowym, rwie kulszowej, zapaleniu korzonków, mięśniakach, urazach, 
nerwicach, stanach lękowych, zakażeniach bakteryjnych.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

Baran 21.03. – 19.04.
Korzystny czas do zdawania egzaminów i testów np. na 
prawo jazdy. Nie zwierzaj się nikomu ze swoich zamierzeń 
i planów, bo raczej nie możesz liczyć na dyskrecję przy-
jaciół. Uda się rozwiązać problem, który nie dawał Ci spokoju od dłuższego 
czasu. Pod koniec tygodnia miłe spotkanie z bliską osobą. 

Byk 20.04.- 20.05.
Wprowadzaj zmiany stopniowo i rozważnie. Wszelkie podró-
że i wyjazdy odłóż na później. Każdą propozycję dokładnie 
przeanalizuj i nie podpisuj pochopnie żadnych dokumentów. 
Życie rodzinne nabierze tempa, bo być może powiększy się 
przeanalizuj i nie podpisuj pochopnie żadnych dokumentów. 
Życie rodzinne nabierze tempa, bo być może powiększy się 
przeanalizuj i nie podpisuj pochopnie żadnych dokumentów. 

rodzina. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W najbliższym czasie zamienisz się w pracoholika. Zostanie 
to docenione przez szefa i masz szansę na lepsze stanowi-
sko w pracy. Podpiszesz korzystny kontrakt, który będzie przynosić zyski w 
przyszłości. Pamiętaj nie zaniedbuj rodziny. Osoby samotne poznają kogoś 
interesującego.

Rak 22.06.- 22.07.
Obowiązki w pracy będą Ci ciążyć i trudno będzie Ci się 
skoncentrować na ich wypełnianiu. Dlatego najlepiej weź 
kilka dni urlopu i wypocznij. Dobrze to zrobi Twojej psychice i zdrowiu 
fizycznemu. Unikaj alkoholu i ciężkostrawnych potraw. 

Lew 23.07.- 22.08.
Nie wydawaj pieniędzy na niezaplanowane zakupy, bo mo-
żesz mieć kłopoty finansowe. Lepiej poczekaj na lepsze czasy. 
Nie ufaj osobom, które będą Ci proponować tzw. „złoty in-
teres”. W pracy czeka Cię podróż służbowa i nowa propozycja zawodowa.

Panna 23.08.- 22.09.
Dobre dni na załatwianie spraw urzędowych lub kredytowych. 
Rozwiążesz problem, który hamował Twoje starania i plany. Bę-
dziesz mieć trochę więcej wolnego czasu. Spędzisz go w gronie 
rodziny lub przyjaciół. Możesz wybrać się na majówkę. 

Waga 23.09. – 22.10.
Nadciągają czarne chmury. Najlepiej zrobisz przeczekując spo-
kojnie ten czas. Możesz poświęcić więcej uwagi obowiązkom 
zawodowym i dokładnie rozważaj podejmowane decyzje. 
Przyniesie to korzyści finansowe. Spędź weekend w domu.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Możesz liczyć na pomoc przyjaciół w trudnych chwilach. Przyda 
Ci się ta świadomość w pracy, gdzie mimo wysiłku i ogromnej 
energii włożonej w podjęte starania, nie wszystko będzie się ukła-
dać po Twojej myśli. Dobrze zrobi Ci spotkanie z przyjaciółmi.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Mimo Twoich wysiłków trudno będzie liczyć na stabilizację w pra-
cy. Nerwowy okres nie potrwa na szczęście długo. Nie podejmuj 
tylko żadnych nowych decyzji, odłóż to na później. Dzięki nowym 
znajomym poczujesz się dowartościowany i potrzebny.

Koziorożec 22.11.- 19.01.
Nareszcie nastąpi poprawa sytuacji finansowej. Twoje starania 
przyniosą wymierne efekty. Będziesz mógł zrealizować niektó-
re plany i marzenia. Życzliwiej spojrzysz na osoby z Twojego 
przyniosą wymierne efekty. Będziesz mógł zrealizować niektó-
re plany i marzenia. Życzliwiej spojrzysz na osoby z Twojego 
przyniosą wymierne efekty. Będziesz mógł zrealizować niektó-

otoczenia i być może samotny Koziorożec spotka miłość. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Każda decyzja podjęta w najbliższym czasie okaże się bardzo ko-
rzystna i będzie przynosić korzyści w przyszłości. Dlatego warto 
zdecydować się na ważną rozmowę, spotkanie lub podpisanie 
umowy. Pod koniec tygodnia niezapowiedziana wizyta znajomych.

Ryby 19.02.- 20.03.
Zachowaj umiar w każdej dziedzinie życia. Daj sobie chwilę 
wytchnienia i zaufaj intuicji. Rozejrzyj się dookoła i na pewno 
dostrzeżesz osobę, która czeka na Twój pierwszy krok. Masz 
szansę na szczęście. 

H O R O S K O P

W schronisku w Chrcyn-
nie czeka na nowych, 
dobrych panów
Młoda o oryginalnej urodzie, 
sympatyczna czarna suka o 
dłuższej, miękkiej sierści.

tel. kontakt. 7840534 

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

UWAGA KONKURS!!!
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
BrydżPiłka nożna
Tylko sześć par wzięło udział w „siódmym” turnieju par w brydżu spor-
towym, który odbył się 30.04.2004 r. w hali sportowej. Zawody zostały 
rozegrane na punkty meczowe, a ich niespodziewanym zwycięzcą została 
para Józef Dobrowolski i Piotr Turek. Zawodnicy ci grają ze sobą rzadko, ale 
spokojna licytacja i dokładna rozgrywka pozwoliła im odnieść sukces. Drugie 
miejsce pary Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski dało im samodzielne 
prowadzenie w klasyfikacji ogólnej cyklu Grand Prix.

Wyniki turnieju „siódmego” 30.04.2004 r.:

1. Józef Dobrowolski i Piotr Turek + 32 IMP
2. Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski + 27 IMP
3. Janusz Czyżewski i Grzegorz Kosewski + 24 IMP
4. Adam Banasiuk i Tadeusz Czeremużyński +   2 IMP
5. Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński –   9 IMP
6. Teodor Brodowski i Krzysztof Michnowski – 76 IMP

Czołówka klasyfikacji po siedmiu turniejach:

1-2. Stanisław Sotowicz 46 pkt
Paweł Wróblewski 46 pkt

3-4. Piotr Kowalski 43 pkt
Grzegorz Nowiński 43 pkt

5-8. Waldemar Gnatkowski 38 pkt
Janusz Wydra 38 pkt
Janusz Czyżewski 38 pkt
Grzegorz Kosewski 38 pkt

9-10. Maciej Osiński 32 pkt 
Andrzej Urbański 32 pkt

Na następny turniej zapraszamy 14.05.2004 r. na godz. 18.30.
PK

ŻBIK GRA W KRATKĘ
MLKS ŻBIK NASIELSK – RADOMIAK RADOM  2: 1
Kordowski D., Gumowski M.

5 MAJA na stadionie w Nasielsku nasz zespół w ramach Pucharu Polski po-
dejmował wicelidera III ligi zespół Radomiaka Radom. Mecz był rozegrany 
na bardzo dobrym poziomie, dorównywał rozgrywkom trzeciej ligi. 

Rozpoczął się od mocnego uderzenia gości, którzy szybko uzyskali 
przewagę i strzelili bramkę. Z minuty na minutę gra się wyrównywała. Żbik 
Rozpoczął się od mocnego uderzenia gości, którzy szybko uzyskali 
przewagę i strzelili bramkę. Z minuty na minutę gra się wyrównywała. Żbik 
Rozpoczął się od mocnego uderzenia gości, którzy szybko uzyskali 

pod koniec pierwszej połowy uzyskał wyraźną przewagę. Bramkę z rzutu 
karnego strzelił Dariusz Kordowski. Mógł on podwyższyć wynik spotkania 
w końcówce pierwszej połowy, lecz nie strzelił bramki z drugiego rzutu 
karnego podyktowanego za faul na Markiewiczu. 

W drugiej połowie zwycięstwo naszej drużynie zapewnił strzałem z 18 
metrów Marcin Gumowski. Za to spotkanie naszym zawodnikom należą 
się zasłużone gratulacje.

KASZTELAN SIERPC – MLKS ŻBIK NASIELSK  4:2
Eresaba, Eresaba

8 maja w Sierpcu, w ligowym spotkaniu nasz zespół przegrał z tamtejszym 
Kasztelanem. 

Zmęczenie po środowym pucharowym meczu dało się niestety  we znaki 
naszym zawodnikom.

Zagraliśmy otwartą piłkę na terenie przeciwnika, który najwidoczniej na to 
czekał i umiejętnie to wykorzystał. 

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 23 kolejki

KASZTELAN SIERPC : MLKS ŻBIK NASIELSK 4:2
TĘCZA 34 PŁOŃSK : ULKS CIÓŁKOWO 2:0
GKS STRZEGOWO : PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI 3:5
PIAST ZAP PIASTÓW : SKRA DROBIN 5:2
KORONA HID OSTROŁĘKA : BORUTA KUCZBORK 1:0
LEGIONOVIA II LEGIONOWO : OSTROVIA OSTRÓW MAZ. 4:4
MAZOWSZE PŁOCK : MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI 6 :1
MKS CIECHANÓW : STOCZNIOWIEC PŁOCK 7:1
TABELA PO 23 KOLEJCE

1. MLKS ŻBIK NASIELSK 23 51 61:29
2. PIAST ZAP PIASTÓW 23 49 58:29
3. BORUTA KUCZBORK 23 46 50:29
4. MAZOWSZE PŁOCK 23 44 56:21
5. KASZTELAN SIERPC 22 42 57:35
6. LEGIONOVIA II LEGIONOWO 23 37 46:36
7. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI 23 36 45:27
8. TĘCZA 34 PŁOŃSK 23 36 49:34
9. KORONA HID OSTROŁĘKA 23 36 44:50
10. MAKOWIANKA MAKÓW MAZ. 23 35 39:43
11. SKRA DROBIN 23 25 47:50
12. MKS CIECHANÓW 23 25 47:58
13. STOCZNIOWIEC PŁOCK 23 18 26:66
14. GKS STRZEGOWO 22 16 41:72
15. OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKI 23 15 23:61
16. ULKS CIÓŁKOWO 23 10 26:69

Majowe zawody
W dniach od 1 do 3 maja br. w hali sportowej w Nasielsku odbyły się „ma-
jowe” zawody w tenisie ziemnym, stołowym i badmintonie. 

W sobotę, 1 maja, na hali „królował” tenis ziemny. Najlepsi w tej dyscyplinie 
sportu byli: 

1. Krzysztof Stamirowski 2. Marek Stamirowski 3. Adam Stamirowski.

Natomiast w niedzielę, 2 maja, rozegrano turniej tenisa stołowego. Zawody 
odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. 

Wyniki 

W kategorii do lat 10 pierwsze trzy miejsca zajęli: 
1. Adam Jasiński, 2.Adrian Żyła, 3. Marcin Włodarczyk. 
W kategorii od 11 do 16 lat: 
1. Adam Niedzielski, 2. Paweł Czarnecki 3. Patryk Włodarczyk. 
W kategorii powyżej 16 lat: 
1. Krzysztof Stamirowski, 2. Marek Stamirowski 3.Jacek Falęcki.
W ostatnim, poniedziałkowym dniu zawodów rozegrano turniej badmintona. 
Najlepsi zawodnicy to: 
1.Adam Kamiński, 2. Paulina Woźniak 3. Daniel Turek.
W ciągu trzech nich trwania zawodów w imprezach sportowych udział 
wzięło 28 osób. Zwycięzcy poszczególnych turniejów nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi pucharami, natomiast zdobywcy miejsc drugich i trzecich 
otrzymali dyplomy. 

A.M.  

Wiadomości z hali sportowej



14  15Życie Nasielska 14 - 20 maj 2004 Życie Nasielska14 - 20 maj 2004

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam tanio duże ilości marchwi tel. 0507 329 583 
po 2000 

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe (65m2), 
na osiedlu Warszawska 51/53c, I piętro, tel. 0600 211 022.

Sprzedam Passata 95/96 combi tel. 0508 300 607

Wynajmę samodzielne mieszkanie na kwaterę pracowni-
czą lub małżeństwu. Blisko dworca PKP tel. 691 26 36

Kupię działkę ul. Warszawska, Krupki, P.O.W., lub Pieścirogi 
tel. 0507 177 455

Zatrudnię na stanowisku kierowniczym ze znajomością 
agrobiznesu, technika, studenta lub absolwenta. Nasielsk. 
0602 303 143. CV-fax 691 23 50

Szukam pracy, zaopiekuję się dzieckiem, tel. 0503 023 727

Miejsce na reklamę

Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43

KOMUNIKAT
o zgłaszaniu kandydatów 

do obwodowych komisji wyborczych
Informuję, iż pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który uzy-
skał rejestrację okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu 
Europejskiego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić do 
Burmistrza Nasielska po jednym kandydacie do każdej z 10 obwodo-
wych komisji wyborczych powoływanych w Gminie Nasielsk. Osoba 
dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgło-
szenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, po okazaniu mu oryginału upoważnienia. 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
będzie dokonywane na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w 
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921), które można otrzymać 
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921), które można otrzymać 
sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, II piętro, pokój nr 21. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może 
być wyłącznie osoba stale zamieszkała w Gminie Nasielsk.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez Pełnomocnika Burmistrza ds. 
Wyborów i Referendów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. 
Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 21 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 16.00 (oprócz 3 maja), zgodnie z kalendarzem wyborczym dla 
Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 21 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 16.00 (oprócz 3 maja), zgodnie z kalendarzem wyborczym dla 
Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 21 od poniedziałku do piątku w godz. 

wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 
r. stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 40, poz. 354), do dnia 14 maja br.
Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 40, poz. 354), do dnia 14 maja br.
Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do 

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Wyborów i Referendów

/-/ mgr Marek Maluchnik
Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego (Dz. U. Nr 40, poz. 354), rozporządzenia Ministra Spraw We-
9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego (Dz. U. Nr 40, poz. 354), rozporządzenia Ministra Spraw We-
9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu 

wnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. 
wnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. 
wnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania 

U. Nr 84, poz. 921) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. 
U. Nr 84, poz. 921) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. 

wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).
U. Nr 84, poz. 921) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja 
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).
U. Nr 84, poz. 921) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja 
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Kino NIWA 
ZAPRASZA

14 - 16 maj godz. 18.00
„KILL BILL Vol.2”

21 - 23 maj godz. 18.00
„Hidalgo - Ocean ognia”

Hidalgo (USA, 2003). 
Akcja/Przygodowy. Czas 133 min.
Reżyseria:  Joe Johnston 
Scenariusz:  John Fusco
Stany Zjednoczone, lata 90. XIX wie-
ku. Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen), 
Stany Zjednoczone, lata 90. XIX wie-
ku. Frank T. Hopkins (Viggo Mortensen), 
Stany Zjednoczone, lata 90. XIX wie-

doświadczony kurier słynnej poczty 
konnej Pony Express dowiaduje się o 
niezwykłym wyścigu zwanym „Oce-
an Ognia”, organizowanym w Arabii 
Saudyjskiej przez bogatego szejka. 
Zaproszony do udziału w rywalizacji i 
skuszony wysoką nagrodą, postanawia 
wraz ze swym wiernym wierzchowcem 
– mustangiem Hidalgo – wziąć w niej 
udział. Wyścig liczy 3000 mil, a jego 
trasa wiedzie przez pustynne tereny...

Kill Bill Vol. II (USA, 2004). Akcja. Czas 
111 min.
Reżyseria:  Quentin Tarantino. 
Scenariusz:  Quentin Tarantino
Po zamordowaniu dwóch pierwszych 
osób z “listy śmierci” - O-Ren Ishii i 
Vernity Green, Panna Młoda kontynuuje 
vendettę. Celem tej krwawej podróży 
jest wyśledzenie i zgładzenie pozosta-
łych z szajki 5 płatnych zabójców: Elle 
Driver, Budda i w końcu Billa. Jednak 
plan nieco się komplikuje kiedy Panna 
Młoda dowiaduje się, że jej córka, którą 
uważała za zmarłą, jednak żyje...

Matura 2004
Największym powodzeniem wśród maturzystów cieszył się 
temat trzeci, niektórzy wybierali temat pierwszy. 
- Liczyliśmy, że tematy będą dotyczyły unii europejskiej, 
humanitaryzmu, tolerancji. Nie sprawdziło się. Tematy były 
trudne. Dlatego nie zdecydowałam się na wybór jednego z 
dwóch pierwszych, gdzie trzeba byłoby się wykazać wiedzą 
z zakresu literatury i kultury. Temat trzeci wydał mi się naj-
bardziej przystępny – powiedziała nam po egzaminie jedna bardziej przystępny – powiedziała nam po egzaminie jedna bardziej przystępny
z uczennic nasielskiego LO. 
Drugiego dnia pisemnych matur, we środę 12 maja, abitu-
rienci zdawali wybrany przez siebie przedmiot. Mogli wy-
brać: matematykę, historię, biologię, język obcy, geografię 
i chemię. 
Po ogłoszeniu wyników, miejmy nadzieję tylko pozytywnych, 
uczniowie przystąpią do egzaminów ustnych. Od tego roku 
mają dodatkowo okazję popisać się swoją wiedzą z takich 
przedmiotów jak: informatyka, filozofia i nauka o człowieku. 
Za wszystkich 182 maturzystów - trzymamy kciuki!!! 

MK

dokończenie ze str. 7


