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Mecze Żbika w telewizji?
MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki poinfor-
mował na swojej stronie internetowej, że włoska 
firma Media 5 kupiła prawa do transmisji telewi-
zyjnych z meczów III i IV ligi. Mimo że nie będą 
to przekazy „na żywo”, to jest nadzieja, że kibice 
Żbika będą mogli oglądać mecze swojej drużyny 
w programach Polonia 1 i Tele 5. Stacje te planują 
retransmisje z drugiej połowy spotkania oraz pię-
ciominutowe skróty z pierwszej. Według infor-
macji Świtu specjalny program sportowy ma się 
ukazywać w poniedziałki, natomiast w niedzielne 

wieczory będzie emitowany magazyn podsu-
mowujący wyniki spotkań weekendowych.

Umowa kupna praw do transmisji zawarta została 
na trzy i pół roku. Oznacza to, że w tym czasie 

drużyny - niedoceniane do tej pory przez media 
- będą oglądane przez fanów piłki nożnej z całe-
go kraju. Być może programami zainteresują się 
również „łowcy” talentów. Wiadomo, co to wte-
dy oznacza dla zawodników III albo IV ligi. Tylko 
jedno – początek drogi do sukcesu. Drużynie 
Żbika wypada życzyć awansu do III ligi!
MKS Świt poinformował również, że mecze 
rundy wiosennej II ligi piłkarskiej będą transmito-
wane na antenie programu regionalnego telewizji 
publicznej. „Trójka” będzie pokazywać mecze 

w niedzielne popołudnia i poniedziałkowe wie-
czory. Żeby dokładnie wiedzieć co, gdzie i kiedy, 
trzeba na bieżąco śledzić program TVP 3.

Dariusz Panasiuk 
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 Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
– w imieniu całej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz swoim własnym 
– pragniemy złożyć Mieszkańcom Miasta i Gminy Nasielsk życze-
nia radosnych i pogodnych Świąt, smacznej święconki, a także tradycyjnego 
śmigusa-dyngusa.
  Przewodniczący     Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Nasielsku   Rady Miejskiej w Nasielsku

       Wojciech Andrzej Królak                 Janina Kownacka

„Jak długo istnieje życie, 
tak długo istnieć będą nadzieje.” 

                                    [Teokryt]

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas tryumfu życia nad 
śmiercią, czas zwycięstwa dobra nad złem. Chrystus, powstając 
z grobu trzeciego dnia po swojej śmierci, ukazuje nam oczywistą 
prawdę, której tak często nie potrafimy sobie uzmysłowić w otaczającej 
nas rzeczywistości – tę, że zawsze zwycięża dobro, sprawiedliwość, 
pokój oraz tę, że zawsze musimy wierzyć i mieć nadzieję.

Życzę wszystkim Czytelnikom „Życia Nasielska”, a w sposób szczególny 
Mieszkańcom Gminy Nasielsk i osobom goszczącym w tych dniach na Zie-
mi Nasielskiej, aby zbliżające się Święta Wielkanocne były pełne nadziei, 
pokoju i miłości, aby były dobrym pretekstem do większej zadumy nad 
naszym życiem oraz aby sprzyjały odnowie w różnych aspektach naszej 
egzystencji. Niech te Święta upłyną Państwu w rodzinnej atmosferze, niech 
będą również czasem dobrego odpoczynku od codziennego trudu i pracy. 
Życzę także smacznej święconki oraz mokrego śmigusa-dyngusa. 

Radosnego Alleluja!
      Burmistrz Nasielska

      Bernard Dariusz Mucha

Na uroczyste otwarcie nowej siedzi-
by Urzędu Miejskiego mieszczącego 
się obecnie przy ul. Elektronowej 
3 w Nasielsku, które odbywało się 
w środę, 16 marca br., przybyło 
wielu gości. Byli wśród nich między 
innymi: Janusz Piechociński - poseł 
na Sejm RP, przedstawiciele Woje-
wody Mazowieckiego, ościennych 
samorządów, duchowieństwa, policji, 
straży i wojska. Podczas uroczystej 
sesji, która po raz pierwszy odbyła 
w nowej sali konferencyjnej Burmistrz 
przedstawił historię realizacji koncep-
cji przeniesienia siedziby urzędu, 
dziękując przy tym wszystkim pra-
cownikom za ogromny wkład pracy, 
a szczególnie Z.Rutkowskiemu, Se-

kretarzowi miasta i M.Maluchnikowi, 
kierownikowi wydziału administracji 
kontroli i nadzoru. W kilku zadaniach 
zaprezentował też najważniejsze dla 
gminy przedsięwzięcia, które zosta-
ną wykonane w najbiższych latach. 

Wszyscy goście gratulowali Burmi-
strzowi i radnym nie tylko wspaniałej 

Przewodnik po nowym Urzędzie
Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3; 05 – 190 Nasielsk

tel. (023) 693- 30 – 00; fax. (023) 691-24-70
parter

Biuro Obsługi Klienta – wew. 101, 121 (693-30-01 lub 693-30-21)
Ochrona – wew. 115 (693-30-15)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
pok. nr 3  – U. Goszczyńska, Ł. Gołębiewski (wew. 103) 693-30- 03
pok. nr 4 – W. Kamińska, M. Chmielewska (wew. 104) 693-30-04
pok. nr 5 – J. Pawluk, M. Nojbert (wew. 105) 693-30-05
pok. nr 6 – M. Marszałek, B.Szlaska, M.Witkowska (wew. 106, 107) 
  693-30-06 lub 693-30-07 
pok. nr 7 – M. Budnik, J.Pietruszczak (wew. 108) 693-30-08
pok. nr 8 – Dyr. A. Brzezińska 
pok. nr 9 – A. Kordulewska, J. Ziemkiewicz (wew. 110) 693-30-10 
pok. nr 10 – sala socjalna (wew. 111) 693-30-11

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
pok. nr 11 – M. Brzezińska, A. Pniewski (wew. 112) 693-30-12

Warta, KRUS 
pok. nr 12 – ( wew. 113) 693-30-13

PZU, Adamir 
pok. nr 14 – geodeta (wew. 114) 693-30-14

Starostwo Powiatowe
pok. nr 16   – Komunikacja – A. Obojska, B. Białoszewska (wew. 116, 117)
     693-30-16 lub 693-30-17
pok. nr 17 i 18 – Architektura – M. Rejchel, Ł. Kucharzewski (wew. 118, 119) 
     693-30-18 lub 693-30-19
pok. nr 19   – geodezja – B. Michalczuk, A. Smakulska (wew. 120, 122)
     693-30-20 lub 693-30-22

I piętro
pok. nr 101  – Wydz. Administracji Kontroli i Nadzoru – M. Maluchnik (wew. 150) 
   693-30-50
pok. nr 102  – Wydz. Administracji Kontroli i Nadzoru – M. Swojak, K. Swojak, 
   K. Miller (wew. 151, 152) 693-30-51 lub 693-30-52
pok. nr 103  – pomieszczenie gospodarcze – sprzątaczki
pok. nr 104  – Sekretariat – J. Lachendrowicz (wew. 222)
   Burmistrz – Bernard Dariusz  Mucha
   Sekretarz – Zbigniew Rutkowski
pok. nr 108  – Wydz. Rozwoju Regionalnego – M. Rosłońska (wew. 158) 
   693-30-58
pok. nr 109  – Wydz. Rozwoju Regionalnego  – F. Kuciński, P. Mychliński 
   (wew. 159, 160) 693-30-59 lub 693-30-60
pok. nr 110  – Wydz. Rozwoju Regionalnego – M. Biernacka, R. Kasiak
   (wew. 161) 693-30-61
pok. nr 111  – Biuro Rady – B. Saracyn, H. Pietrzak (wew. 162) 693-30-62
pok. nr 112  – sala konferencyjna i sala slubów
pok. nr 113  – pokój Radnych
pok. nr 114  – Skarbnik – L. Turek
pok. nr 115  – kasa – E. Górecka (wew. 166) 693-30-66
pok. nr 116  – Wydz. Budżetu i Finansów – A. Przybysz, J. Olbryś, D. Jarosławska 
   (wew. 167) 693-30-67
pok. nr 117  – Wydz. Budżetu i Finansów – I. Głogowska, E. Podgrudna 
   (wew. 168) 693-30-68

II piętro
pok. nr 201  – archiwum – B. Saracyn
pok. nr 203  – pion ochrony – kancelaria tajna – Z. Zarański (wew. 201) 
   693-31-01
pok. nr 204  – Ref. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i OC  
   – A. Krzyczkowski, K. Łuczak (wew. 221) 693-31-21
pok. nr 205  – Wydz. Rozwoju Regionalnego – B. Ruszkowski, A. Lasocki 
   (wew. 202) 693-31-02
pok. nr 206  – Wydz. Budżetu i Finansów – T. Ambrosewicz, M. Mosakowska,
   A. Sierzputowska, A. Zaręba (wew. 203, 204) 693-31-03 
   lub 693-31-04
pok. nr 207  – Wydz. Budżetu i Finansów – J. Zalewska, A. Kalinowska, 
   M. Olbratowska, R. Tyc, B. Olbryś ( wew. 205, 206) 693-31-05
    lub 693-31-06
pok. nr 208  – informatyk – M. Bagiński (wew. 207) 693-31-07
pok. nr 209  – Wydz. Gospodarki Przestrzennej – B. Pająk ( wew. 208)
    693-31-08
pok. nr 210  – Wydz. Spraw Obywatelskich – Al. Żołnierzak, A. Żołnierzak 
   (wew. 209) 693-31-09
pok. nr 211  – Wydz. Spraw Obywatelskich – H. Głębowicz, E. Mikulska (wew. 210) 693-31-10
pok. nr 212  – USC, Biuro Dowodów Osobistych – K. Kurpiowska – Niezgoda, 
   I. Goszczyńska (wew. 211) 693-31-11
pok. nr 213  – USC – B. Kobusiak (wew. 212) 693-31-12
pok. nr 214  – Wydz. Gosp. Przestrzennej – M. Lewandowska, M. Romanowska, 
   B. Strzelecka (wew. 213, 214) 693-31-13 lub 693-31-14
pok. nr 215  – Wydz. Gosp. Przestrzennej  – E. Binkiewicz (wew. 215) 693-31-15
pok. nr 216  – pokój socjalny
Przepraszamy wszystkich interesantów, którzy nie mogą dodzwonić się do Urzędu 
Miejskiego. Związane z tym problemy techniczne nie wynikają jednak z naszej winy. 
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będą one rozwiązane.

UM Nasielsk

siedziby, ale przede wszystkim kon-
sekwencji w realizacji zamierzonych 
celów. Po zakończeniu części oficjal-
nej goście mieli wyjątkową okazję 
zwiedzania nowego obiektu. 
Fotoreportaż z uroczystości na 
stronie 8.

MK

Uroczyste otwarcie
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Pytania o Nasielsk
Rozmowa z Jerzym Lubienieckim, radnym, przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 

układem krążenia w gminie jest 
prawidłowy ciąg komunikacyjny, 
sieć wodociągowa, gazowa, ener-
getyczna. Ogromne znaczenie ma 
sieć kanalizacji deszczowej – układ 
odprowadzający nieczystości płyn-
ne itp.

W tym roku w budżecie, na budo-
wę nowej i rozbudowę istniejącej 
infrastruktury przeznaczymy ogó-
łem 13,6 mln. złotych, w tym na 
budowę dróg ok. 6 mln. złotych. 
Oczywiście najważniejszą jest bu-
dowa oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacji w Nasielsku, której skala 
to 3,2 miliony Euro. Każde z zadań 
ma mieć oczywiście wsparcie finan-
sowe z różnych źródeł pozabudże-
towych. Wymaga to jednak bardzo 
dużej pracy Burmistrza i odpowied-
nich wydziałów Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. 

W ubiegłym roku samorząd prze-
jął za długi nieruchomość przy 
ulicy Płońskiej (niewykończone 
bloki i kilka hektarów gruntu). 
Czy Komisja Infrastruktury, której 
Pan przewodniczy, ma pomysł 
na wykorzystanie tego majątku? 
Jeżeli tak, to, jaka kwota wchodzi 
w grę na realizację tego przedsię-
wzięcia?

Przejęcie nieruchomości przy ulicy 
Płońskiej nie było sprawą prostą. 
Odbyło się dziesiątki rozmów z wła-
ścicielami. Jest to sukces Burmistrza. 
Na pewno będą stosunkowo tanie 
mieszkania dla mieszkańców naszej 
gminy. Również nie bez znaczenia 
jest fakt, iż ten teren (przy wjeździe 
do Nasielska) nie będzie już straszył 

i szpecił naszego miasta. Będzie to 
bardzo ładne miejsce. Kwota, któ-
rą wydamy z budżetu na remont 
bloków na pewno w całości wróci 
z powrotem. Nie podjęto jeszcze 
ostatecznej decyzji co do strony 
technicznej zadania. Ale jest to spra-
wa drugorzędna. 

Czy jest szansa na to, aby w Nasiel-
sku powstało targowisko z praw-
dziwego zdarzenia? Przyzna Pan, 
że to, co się dzieje w centrum 
miasta, w dni targowe, trudno 
nazwać ucywilizowaniem handlu. 
Dlaczego muszą istnieć w jednym 
mieście dwa oddzielne i oddalone 
od siebie targowiska?

Zawsze jest szansa, aby powstało 
targowisko z prawdziwego zdarzenia. 
Zresztą jest to na pewno niedaleka 
przyszłość. Jesteśmy w Unii Euro-
pejskiej. Wymogi co do tego typu 
przedsięwzięć będą coraz bardziej 
rygorystyczne. To kwestia czasu. 
Naszym zadaniem jest tylko analiza, 
czy rzeczywiście powinno być ono 
w tym miejscu, a nie w innym.

Czy muszą być dwa targowiska? 
Mogą być nawet trzy czy cztery 
jeśli to ma służyć ludziom – z tym, 
że oczywiście warunkiem musi być 
bezpieczeństwo i higiena tych miejsc. 
Tym tematem tak naprawdę nie zaj-
mowaliśmy się aż tak szeroko. Były 
tematy ważniejsze, jak chociażby 
brak bieżącej wody w wielu gospo-
darstwach domowych. Na pewno do 
sprawy targowisk wrócimy. 

Czy nie uważa Pan, że Komisja In-
frastruktury powinna zająć się –i to 
jak najszybciej- uporządkowaniem 

Inwestycje, to temat, któ-
ry ostatnio wzbudza naj-

większe zainteresowanie 
wśród mieszkańców gmi-
ny. Czytelnicy zwracają się 
do redakcji Życia Nasiel-
ska z różnymi problemami 
i pytaniami. Interesuje ich 
budowa dróg i oczyszczal-
ni ścieków, dalsze losy blo-
ków przy ulicy Płońskiej, 
miejskie targowisko, bez-
pieczeństwo ich dzieci, 
ciepłownia. 

Pytań pada wiele. Oczy-
wiście to nie redakcja 

powinna być ich adresa-
tem. O odpowiedź na te, 
które dotyczą gminnej 
infrastruktury, zwróciliśmy 
się do Jerzego Lubieniec-
kiego, naszym zdaniem 
osoby kompetentnej, 
ponieważ jest on prze-
wodniczącym Komisji 
Infrastruktury i Porządku 
Publicznego w tutejszej 
Radzie Miejskiej.
Jaka kwota w tegorocznym bu-
dżecie jest przewidziana na rozwój 
gminnej infrastruktury? 

Które inwestycje, najbardziej po-
trzebne miastu, będą wykonane 
w tym roku? Czy wystarczy na nie 
pieniędzy?

Infrastrukturę gminną można porów-
nać z układem krążenia człowieka. 
Trudno wyobrazić sobie prawidłowo 
funkcjonujący organizm w sytuacji, 
gdy pewne jego odcinki nie działają 
lub działają w sposób nieprawidło-
wy. Podobnie jest z gminą. Takim 

organizacji ruchu 
drogowego przy 
Szkole Pod-
stawowej przy 
ulicy Kościuszki? 
Jest to bodaj 
n a j b a r d z i e j 
niebezpieczny 
punkt w mie-
ście, zwłaszcza 
przed godziną 
8 rano, kiedy 
w jego okolicach 
pojawiają się 
dziesiątki samo-
chodów przywo-
żących dzieci na 
lekcje.

O ile dobrze 
wiem, to Bur-
mistrz prowadził 
już rozmowy na temat bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego przy ulicy 
Kościuszki – zarówno w kontekście 
Szkoły Podstawowej, jak i Domu 
Pomocy Społecznej. Droga jest 
drogą wojewódzką. Skrzyżowanie 
ul. Kościuszki i Płońskiej ma być 
przebudowane. Będzie tu pierwsze 
rondo w Nasielsku. Spowolni to na 
pewno ruch na ulicy Kościuszki, 
ale będzie bezpieczniej. To są plany. 
Przyszłość, być może jeszcze odle-
gła, ale konieczna – to obwodnica 
Nasielska. 

Na zakończenie ciepła sprawa. Czy 
Komisja Infrastruktury i Porządku 
Publicznego ma propozycje roz-
wiązania problemu ciepłowni? 
Co zamierzacie zrobić, żeby 
w mieszkaniach Nasielszczan 
było wreszcie ciepło? 

W tej sprawie spotykaliśmy się już 
kilka razy. Odbyło się również, na 
wniosek Burmistrza, kilka sesji Rady 
Miejskiej. Był obecny właściciel 
kotłowni, ewentualni nabywcy, 
przedstawiciele Polskiej Izby Cie-
płowniczej, eksperci, doradcy i ... 
nic. Na szczęście, na razie ciepło jest 
dostarczane. Były momenty bardzo 
nerwowe. Na pewno Burmistrz, 
o ile nie będzie miał gwarancji, że 
sytuacja sprzed kilku tygodni się 
nie powtórzy, podejmie radykalne 
kroki w kierunku małych kotłowni, 
a my go poprzemy. Decyzje zapad-
ną niebawem. Nie może być sytuacji, 
że zagrożone mogą być dostawy 
ciepła dla naszych mieszkańców 
– tym bardziej, że za nie zapłacili. 
Jestem optymistą.
Z Jerzym Lubienieckim rozmawiał 

Dariusz Panasiuk 

ZIMOWISKA Z PARAFIADĄ
Już cztery lata na naszym terenie działa Stowarzysze-
nie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza z War-
szawy. Nasielski oddział terenowy realizuje programy 
edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne. Podsta-
wą działania jest autorski program Zakonu Pijarów 
oparty na starożytnej greckiej triadzie stadion – teatr 
– świątynia.

natomiast pozostałą kwotę (całko-
wity koszt wynosił 580 zł) uzupeł-
niła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Przejazd zrefundowało 
Stowarzyszenie Parafiada.

Wypoczynek obejmował dwa turnu-
sy. Pierwszy odbył się w dniach 12-
21.02.2005 roku w Gołkowicach 
w Beskidzie Sądeckim. Uczestniczy-
ła w nim 40 –osobowa grupa dzieci 
z terenów wiejskich naszej gminy. 
Program zimowiska obejmował 
wycieczki, naukę jazdy na nartach 
oraz gry i zabawy integracyjne 
w hali sportowej. Codzienna Eucha-
rystia, wspólna modlitwa i przyjazna 
atmosfera sprawiły, że uczestnicy 
ćwiczyli nie tylko ciało, ale również 
ducha odnajdując swoje miejsce 
we współczesnym świecie, by móc 
w pełni sprostać stawianym wyzwa-
niom dnia codziennego. Drugi turnus 
odbył się w dniach 19-26.02.2005 
roku w miejscowości Zdiar na tere-

nie Słowacji, w którym wzięło udział 
25 osób z naszego terenu.

Uśmiechnięte twarze po powro-
cie do domu najlepiej świadczyły 
o niezapomnianych wrażeniach ze 
wspólnie spędzonych chwil. Wielu 
uczestników zadeklarowało chęć 
spędzenia wakacji z PARAFIADĄ.

Mamy nadzieję, że wzorem lat 
ubiegłych uda nam się zorganizować 
wypoczynek letni. Stowarzyszenie 
Parafiada w obecnym roku planuje 
także swoim działaniem objąć dzieci 
niepełnosprawne.

Dziękujemy wszystkim życzliwym 
osobom, które pomogły przy orga-

nizacji zimowisk. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości do naszego grona dołączą 
inne osoby chętne do pracy charyta-
tywnej, dla których wychowanie dzieci 
i młodzieży w duchu chrześcijańskich 
wartości moralnych i społecznych nie 
jest rzeczą obojętną.

Prezes oddziału w Nasielsku
Ewa Kamińska

Wśród wielu celów realizowanych 
przez stowarzyszenie należy wy-
różnić: edukację i wychowanie przez 
sport, ożywienie zainteresowania 
kulturą fizyczną i sportem.

Stowarzyszenie Parafiada jest laure-
atem konkursu na najlepszą inicja-
tywę obywatelską PRO PUBLICO 
BONO 2003 w kategorii inicjatyw 
edukacyjnych. Ponadto otrzymało 
nagrodę TOTUS 2004 za osiągnięcia 
w dziedzinie promocji człowieka, pra-
cy charytatywnej i edukacyjno-wy-
chowawczej oraz Złoty Krzyż Zasługi 
w uznaniu działań na rzecz środowiska 
Polonii i Polaków za granicą.

Dzięki zaangażowaniu i pomocy 
wielu osób w tegoroczne ferie 
zimowe udało się zorganizować 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
z naszej gminy, z którego skorzy-
stało 65 osób. Należy tu dodać, że 
uczestnicy wpłacali kwotę 120 zł, 
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Jedna z bram wjazdowych na modlińskie lotnisko.

KRONIKA 
POLICYJNAfot. D. Panasiuk

Lotnisko w Modlinie

tylko ich pobożnymi życzeniami – oczy-
wiście daj Boże, żeby się sprawdziły. Ze 
spraw konkretnych udało się nam ustalić 
istnienie „dwóch siódemek”. Otóż, od-
lot pierwszego samolotu pasażerskiego 
z lotniska w Modlinie planowany jest na 
07.07. 2005 roku. Nieoficjalnie, od osób 
związanych z „Portami Lotniczymi”, wiemy, 
że jest to data nierealna. Przewidywane jest 
kilkutygodniowe opóźnienie. 

Jest koniec marca i wierzyć się nie chce, że 
termin pierwszego odlotu jest już tak bliski 
– lipiec, a może sierpień. Trudno w to uwie-
rzyć patrząc dzisiaj na zdewastowane mo-
dlińskie lotnisko i otaczające je zarośla. Nie 

Eldorado czy koncert życzeń?

Takiego poruszenia 
wśród mieszkańców 
powiatu nowodwor-

skiego – zwłaszcza tych, 
którzy nie mają pracy - już 
dawno nie było. A wszystko 
za sprawą Modlina. Są już 
potwierdzone, pewne i jak 
na razie jedyne, suche in-
formacje, że niebawem ma 
tu powstać lotnisko obsłu-
gujące tanie linie lotnicze. 
Działa to pobudzająco na 
wszystkich.

Bezrobotni się cieszą, bo mają na-
dzieję na znalezienie dobrej pracy 
- to zrozumiałe. Cieszą się również 
samorządowcy, którzy w Modlinie 
upatrują szansę na rozwiązanie pro-
blemu bezrobocia. Jednak, przyglą-
dając się bliżej zamieszaniu wokół 
lotniska, można dojść do smutnego 
wniosku, że ktoś tę radość skrzętnie 
wykorzystuje i sztucznie podgrzewa. 
Na czym można zbić większy kapi-
tał polityczny, jak nie na robieniu 
ludziom nadziei. Ten, kto obiecuje 
i gwarantuje - zbiera punkty. Przy-
dadzą się w następnych wyborach 
samorządowych. 

Zaczęło się od liczb. Z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego poszły w świat 
nieoficjalne informacje (plotki ) 
o liczbie miejsc pracy, według zasady, 
– kto powie więcej, ten lepszy. Tak 
oto mogliśmy się dowiedzieć, że znajdzie 
się praca dla dwustu, czterystu, ośmiuset, 
a nawet dla ponad tysiąca osób. Rozeszły 
się, również nieoficjalne, informacje o tym, 
ile to różnych firm powstanie.... A ostatnio 
pojawiły się, tym razem oficjalnie, ogłosze-
nia zachęcające wszystkich ubiegających 
się o zatrudnienie na lotnisku do składania 
aplikacji w siedzibie Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego „Porty Lotnicze”. Chciałoby się 
rzec – „w czepku urodzony, który przyszedł 
na świat w nowodworskim powiecie”. 

Perspektywy są rzeczywiście optymistycz-
ne. Nie da się zaprzeczyć. Jednak na razie 
wiadomo tylko tyle, że nic nie wiadomo. 
Przynajmniej tyle można się dowiedzieć 
u źródła, czyli w przedsiębiorstwie, które 
ma największą wiedzę na temat lotniska 
w Modlinie. 

W Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty 
Lotnicze” nie uzyskaliśmy odpowiedzi na 
pytanie o przewidywaną liczbę zatrudnio-
nych na lotnisku. 

– Nie została jeszcze powołana spółka, 
która będzie zarządzać lotniskiem, nie 
wiadomo jeszcze ile osób znajdzie pracę 
w Modlinie – powiedziała Edyta Mikołaj-
czyk, rzecznik prasowy PP „Porty Lotnicze”. 
Ponadto dowiedzieliśmy się, że nie została 
jeszcze sporządzona analiza kosztów przed-
sięwzięcia. 

Co to znaczy? Oznacza to, że nie ma 
jeszcze mowy o żadnych konkretach. Że 
przedwczesne jest składanie w Warszawie 
podań o pracę – kto ma je rozpatrywać, jeśli 
nie ma jeszcze biura spółki. Wszelkie do-
tychczasowe informacje, upowszechniane 
tu i ówdzie przez lokalnych decydentów, są 

widać jeszcze ekip remontowych i maszyn. 
Wszystko ma się niebawem rozpocząć i, jak 
twierdzą fachowcy, potrwa krótko. Ich zda-
niem przystosowanie lotniska wojskowego 
dla potrzeb ruchu cywilnego to kwestia 
tylko kilku miesięcy. Miejmy nadzieję, że 
w najbliższych tygodniach wszystko już się 
wyjaśni. Tymczasem do Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze” w ostatnich 
dniach zgłosiły się (telefonicznie i osobiście) 
setki chętnych do pracy – nie tylko z powia-
tu nowodworskiego.

Drzwi wejściowe do siedziby firmy nie za-
mykają się, telefony nadal nie milkną. 

WA 

Nowe prawo jazdy poproszę albo samochód
Wymień prawko
Prawa jazdy wydane przed 1 maja 1993 roku 
można wymieniać tylko do 30 kwietnia – po 
tym terminie tracą one ważność. Oznacza to, że 
ich dalsze używanie może być dla kierowców 
bardzo kosztowne. 

Policjanci z drogówki ostrzegają, że kierowca, 
który zostanie zatrzymany z nieważnym pra-
wem jazdy zapłaci mandat w wysokości 50 zło-
tych. Mało tego – ich „stary” dokument będzie 
rekwirowany i automatycznie przekazywany 
wydziałom komunikacji do wymiany. Zamiast 
tego kierowca dostanie do ręki pokwitowanie 
uprawniające do kierowania pojazdem przez 
tydzień. Jeżeli okaże się, że po siedmiu dniach 
policja ponownie złapie kierowcę bez ważnego 
prawa jazdy wówczas zatrzyma samochód.

Przypominamy, że wniosek o wydanie nowego 
prawa jazdy składa się w starostwie powiato-

wym lub – w przypadku Na-
sielska - w jego filii. Do wnio-
sku należy dołączyć:
- kserokopię dotychczasowe-
go prawa jazdy;
- znaczki skarbowe;
- fotografię;
- dowód uiszczenia opłaty za 
wydanie prawa jazdy.

Koszty załączników do wnio-
sku (wliczając w to cenę zdjęć) 
blisko dwukrotnie przekroczą 
wartość mandatu. Mimo 
wszystko – warto je ponieść. 
Zaoszczędzimy na zdrowiu 
– mniejszy stres i, co najważ-
niejsze, ocalimy samochód.

WA

fot. D. Panasiuk

W czwartek 3 marca w Nasielsku na ulicy Spor-
towej dwaj nieznani sprawcy skradli Przemysła-
wowi J. telefon komórkowy o wartości 250 zł.

W nocy z 5 na 6 marca w Pieścirogach No-
wych nieznani sprawcy włamali się do garażu 
Mirosława W. i skradli piłę spalinową o wartości 
2500 zł.

Nocą z 6 na 7 marca w Miękoszynie nieznani 
sprawcy skradli 200m. linii energetycznej na 
szkodę Zakładu Energetycznego w Płocku.

W piątek 11 marca w Pieścirogach Nowych 
nieznani sprawcy umyślnie wybili w aptece 
szybę o wartości 800 zł 

11 marca w filii Powiatowego Urzędu Pracy 
przy ul. Płońskiej w Nasielsku Dariusz K. 
z Pniewa skradł Martynie P. telefon komórkowy 
o wartości 998 zł.

W sobotę 12 marca w Mokrzycach Rafał N. 
z Andzina kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwym (2,01 i 1,97 prom.).

W niedzielę 13 marca w Dębinkach nieznany 
sprawca skradł Jerzemu K. telefon komórkowy 
o wartości 900 zł.

W poniedziałek 14 marca w Pieścirogach No-
wych na stacji PKP Błażej B. mieszkaniec Mła-
wy znieważył funkcjonariuszy SOK i zniszczył 
drzwi wejściowe do wc.

14 marca w Nasielsku na ulicy Rynek nieznany 
sprawca grożąc pobiciem nieletniemu Adamo-
wi S. skradł mu telefon komórkowy. W wyniku 
pracy operacyjnej ustalono i zatrzymano 
sprawcę – Kamila W.

W środę 16 marca w Nasielsku na ulicy Ki-
lińskiego Wiesław E. kierował samochodem 
w stanie nietrzeźwym. (0,83 i 0,84 mg/l.).

W piątek 15 marca w Chrcynnie kierowca sa-
mochodu Fiat Uno w czasie manewru wyprze-
dzania potrącił rowerzystę, który z obrażeniami 
ciała został przewieziony do szpitala.

W nocy z 17 na 18 marca na ulicy Warszawskiej 
nieznany sprawca włamał się do garażu, wybił 
szybę w samochodzie i skradł m.in. koło zapa-
sowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i komplet 
kluczy. Łączna wartość wyniosła 650 zł. na 
szkodę Jana Ż. W wyniku pracy operacyjnej 
sprawca został ustalony – Ariel Cz.
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sa-
dzenia, wykonywania  przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne. 

RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pie-
lęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania 
i połowu ryb.

RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do 
wędkowania i połowu ryb.

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - KWIECIEŃ
Kwiecień to zawsze czas gdy w krajo-
brazie pól i ogrodów zaczyna domino-
wać świeża zieleń, gdy zaczyna kwitnąć 
coraz więcej roślin i wszędzie słychać ra-
dosne świergoty ptaków. Jednocześnie 
jest to okres najbardziej intensywnych 
prac w ogrodach i na polach. Rośliny 
jednoroczne owocujące nad ziemią, 
drzewka i krzewy, kwiaty jednoroczne, 
zboża, zioła najlepiej siać i przesadzać 
jeszcze na początku miesiąca 1, przede 
wszystkim z racji zbliżających się za-
ćmień. Potem bardzo korzystny czas 
będzie jeszcze po 25 kwietnia. Tym 
razem z racji zaćmień mniej korzystny 
czas do siewów, sadzenia w okresie 
między zaćmieniami. Te zjawiska grożą 
pogodowymi anomaliami, gdy nie ma 
potrzeby delikatnych roślin lepiej zbyt 
szybko nie wysadzać. 

Najbardziej korzystny czas siewu 
i sadzenia roślin korzeniowych, 
cebulowych, bylin m.in. marchwi, 
buraków, cebuli będzie także w wy-
mienionych wyżej terminach.

 Rośliny liściowe siać, rozsadzać najko-
rzystniej 1, potem po 25. Nieco mniej 
korzystna z racji zaćmień kwadra liścia 
(pojedyncza linia ciągła) oraz kwadra 
owocu. 

Drzewa owocowe, krzewy sadzić naj-
lepiej jeszcze 1. O ile liście nie rozwiną 
się za bardzo to dosyć korzystna też 
będzie kwadra liścia, ewentualnie owo-
cu. Zanim korzenie drzewek i sadzonek 
trafią w glebę wcześniej zamaczać je 
w gęstej gnojówce z czystego koń-
skiego nawozu i krowieńca. Dodatkiem 
może być deszczówka i glina. Podane 
terminy też są korzystne do sadzenia 
roślin jagodowych m.in. truskawek, 
poziomek, jeżyn itp. 

 Cięcie i formowanie drzew, krzewów, 
przyginanie gałęzi wykonywać najlepiej 
do 8, szczególnie w kwadrze uprawy. 

Szczepić rośliny z racji zaćmień lepiej już 
po pełni od 25 do 26. Dobry czas do 
ukorzeniania sadzonek m.in. porzeczek, 
agrestu wielu drzew owocowych m.in. 

forsycji, bukszpanu jeszcze 1 kwietnia, 
później nieco mniej korzystna będzie 
kwadra liścia.

Wszelkie prace uprawowe w ogrodach 
i na polu: orki, bronowanie, spulch-
nianie, przekopywanie, rozgarnianie 
kopczyków itp. także niszczenie chwa-
stów, przeprowadzać najlepiej przy 
ubywającym Księżycu, do 8, potem 
po 24, szczególnie jednak w kwadrze 
uprawy w dniach zakreskowanych linią 
przerywaną. Nawozić kompostami, 
gnojówką też w tym czasie w dniach 
zakreskowanych, szczególnie 5 i 7. 
Szkodniki niszczyć najlepiej w połowie 
miesiąca kwadrze uprawy.

Gęsi, kaczki, kury najlepiej nasadzać na 
ekologiczny wylęg piskląt od 18 do 22. 
Ubijać zwierzęta od 8 do 24, najlepiej 
11 i 12.

Prace pielęgnacyjne w pasiekach 
przeprowadzać do 6 i po 25 zwłaszcza 
od 2 do 6. Dokarmiać intensywniej od 
8 do 24.

Zbigniew Przybylak

PROGNOZA POGODY NA KWIECIEŃ 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Kwiecień to okres zaćmień, pro-
gnozowanie jest więc utrudnione, 
niewykluczone są zaskakujące 
anomalie, pogodowe zwłaszcza 
w drugiej połowie miesiąca. 
Temperatury raczej umiarkowane, 
ale w drugiej połowie możliwe 
nawet nagłe spore ocieplenie. 
Opady w normie, choć lokalnie 
mogą być obfite i nawalne. Moż-
liwe silne wiatry. 

Początek kwietnia dosyć pogodny. 
Potem pogorszenie aury, więcej 
zmian, deszczów, silnych wiatrów. 
Niekiedy opady są spore, pojawią 
się burze, zwłaszcza na południu. 

Potem przybywa dni dosyć ład-
nych, słonecznych, choć wielkiej 
stabilności w pogodzie trudno 
oczekiwać. Po raz kolejny więcej 
chmur, deszczów, wiatrów i burz 
lokalnie si lnych i gwałtownych 
w połowie trzeciej dekady. Opady 
niekiedy mogą być obfite. Koniec 
miesiąca też dosyć pochmurny, 
deszczowy.

Z.PRZYBYLAK

KURACJE 
DOMOWE
Najzdrowsze są jajka na miękko. Jeżeli 
jednak lubimy jajka na twardo i mamy 
jednocześnie wrażliwy żołądek lub 
wątrobę, to możemy poprawić ich 
przyswajalność poprzez odpowiednie 
przygotowanie. Skróci to wtedy zalega-
nie jajek w żołądku i ułatwi ich trawienie. 
Sposób przyrządzania zaś jest następu-
jący następujący: Włożyć świeże jajka 
do garnka z wodą o temperaturze około 
60 stopni Celsjusza i trzymać je w takiej 
kąpieli około 45 minut, do chwili ścięcia 
białka. W tym czasie żółtko zrobi się syp-
kie i przez to lepiej strawne. Poza tym by 
poprawić przyswajalność jajek koniecz-
nie powinno się je jadać z przyprawami, 
zwłaszcza chrzanem lub musztardą.

Z.PRZYBYLAK

Wielkanocne spotkanie ze sztuką 
Kurpi Białych
W piątek 18 marca do 

Szkoły Podstawowej 
w Pianowie, na zaprosze-
nie Pani Dyrektor Elżbiety 
Słonczewskiej, przybyła 
przedstawicielka Puszczy 
Białej. Spotkanie zorga-
nizowała Pani Agnieszka 
Laskowska. 
Reprezentująca sztukę Kurpiow-
ską Pani Julianna Puławska należy 
do najaktywniejszych twórczyń 
Puszczy Białej. Bierze udział w 
konkursach sztuki ludowej, targach 
sztuki, jarmarkach na terenie całego 
kraju. Reprezentowała też polską 
sztukę ludową w Szwecji i Lwowie. 
Ukoronowaniem jej pracy twórczej 
było otrzymanie w 1994r. nagrody 
im. Oskara Kolberga.

Podczas spotkania uczniowie poznali 
historię regionu Kurpi Białych i Kurpi 
Zielonych. Mieli również okazję 
podziwiać wytwory sztuki ludowej: 

hafty, pisanki, palmy, dekoracje kwia-
towe. Prowadząca spotkanie zapre-
zentowała materiały potrzebne do 
zrobienia palm oraz ozdabiania jajek 
wielkanocnych. Potem pod okiem 
mistrzyni nauczyciele i uczniowie 
wykonywali elementy ozdób wielka-
nocnych. Efektem pracy były wspa-
niałe palmy i oryginalne kurpiowskie 
pisanki zdobione sitowiem.

Uczestnicy spotkania byli bardzo 
zaangażowani w tworzenie swoich 
dzieł. Przekonali się, że jest wiele 
materiałów przyrodniczych, które 
można wykorzystać do wykonania 
wspaniałych ozdób. Niektóre prace 
wzbogaciły wystawę pt. „Wielkanoc”, 
którą można obejrzeć w Bibliotece 
Miejskiej w Nasielsku.

A. Laskowska
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fot. M. Stamirowski

Uroczyste otwarcie

Nagrody rozdane
W piątek, 18 marca br. o godz. 10 w kinie „Niwa” rozdano nagrody zwycięzcom gminnego konkursu plastycznego. 
Był on częścią zajęć na temat asertywności prowadzonych w gimnazjach i szkołach średnich w pierwszym semestrze 
bieżącego roku szkolnego przez J. Gawrońskiego i E. Szatkowską. W zajęciach tych wzięło udział około 500 uczniów. 
Odbywały się one w ramach realizowanego przez Nasielski Ośrodek Kultury programu profilaktyki uzależnień. 

Na konkurs wpłynęło 40 prac, wykonanych różną techniką. Zostały one ocenione 15 lutego br. przez jury w składzie: 
Maria Sierzputowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jacek Gawroński 
– pedagog, Leszek Gałężewski – plastyk, Marek Tyc- przedstawiciel Nasielskiego Ośrodka Kultury. Jury zdecydowało 
o przyznaniu czterech nagród i trzech wyróżnień. Pierwsze miejsce zajęła praca pt. „Zlikwiduj wroga” Kingi Aleksan-
drowicz z Publicznego Gminazjum nr 1, drugie miejsce praca pt. „Nałóg zniewala – powiedz nie” Jolanty Pichalskiej 
z Publicznego Gimnazjum nr 1. Trzecie miejsce prace pt. „Granice” Dariusza Szlaskiego i „W szponach nałogu nikt 
nie jest sobą” Ewy Jaskulskiej. Oboje są uczniami Publicznego Gimnazjum nr 1. Wyróżnienia przyznano: Oliwii Gbu-
rzyńskiej ZS nr 2 Pieścirogi, Magdalenie Wdowińskiej ZS nr 1 i Grzegorzowi Kruszewskiemu ZS nr 3 w Cieksynie. 

Nagrody i dyplomy wręczone zostały laureatom konkursu w przerwie spektaklu „Powiedzieć NIE” przygotowanego 
przez uczniów nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Ewy Tulej, Roberta Parzonka i Fryderyka 
Laskowskiego. 

Red. Spektakl „Powiedzieć NIE” w wykonaniu uczniów nasielskiego L.O.

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. StamirowskiPrzecięcia wstęgi dokonali: Maria Kowalska - starosta nowodworski, Wojciech Andrzej Królak - przewodniczący Rady 
Miejskiej i Bernard Dariusz Mucha - Burmistrz Nasielska.

Ks. Proboszcz Kazimierz Śniegocki święci krzyż, który zawieszony został w sali kon-
ferencyjnej

Zaproszeni goście podczas uroczystej sesji Rady MiejskiejZwiedzanie nowego Urzędu Miejskiego fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

fot. D. Panasiuk
Dzień otwarty w skarbowym
Kto pyta, nie błądzi – prze-
konali się o tym mieszkańcy 
powiatu nowodworskiego, 
którzy w sobotę, 12 marca 
odwiedzili Urząd Skarbowy 
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Tego bowiem dnia 
drzwi do fiskusa były dla nich 
otwarte - dosłownie i w prze-
nośni. Mógł przyjść każdy, kto 
ma jakiekolwiek problemy czy 
wątpliwości dotyczące rozli-
czenia podatków. Byli również 
i tacy, którzy przyszli tylko po 
to, aby zobaczyć jak wygląda 
praca fiskusa „od środka”. 

US zorganizował „Dzień 
otwarty”. Zainteresowanie 
tym przedsięwzięciem było 
wyjątkowo duże.

- Najwięcej interesantów przychodziło 
po to, aby złożyć rozliczenie i uzyskać 
na jego temat wszelkie możliwe infor-
macje. Wiele osób wykorzystało ten 

dzień tylko na pobranie druków roz-
liczeń podatkowych. Odwiedziło nas 
ponad 150 osób – powiedział Antoni 
Krzysztof Sobczak, Naczelnik Urzędu 
Skarbowego. 

Prawo podatkowe dla przeciętnego zja-
dacza chleba nie jest sprawą prostą – nic 
więc dziwnego w tym, że pracownicy 

urzędu byli zasypywani pytaniami. Jak 
nas zapewniono, żadne nie pozostało 
bez odpowiedzi. 

- Każdy boi się finansowych kon-

sekwencji popełnienia błędu, zanim 
złoży się zeznanie podatkowe lepiej 
zapytać czy wszystko w nim gra, 
trzeba pytać nawet o błahe sprawy 
i dlatego tu jestem – powiedział An-
drzej P.

W ramach „Dnia Otwartego” odbyły 
się również spotkania ze strażakami. 

Były one połączone ze szkoleniem 
o zmianach w systemie podatko-
wym – dotyczących rozliczeń CIT. 
Zgodnie z nowymi zasadami rozli-
czania podatku dochodowego od 
osób prawnych OSP są zobowiązane 
do rozliczania właśnie CIT-u. 

Szkolenia strażaków są efektem po-
rozumienia, jakie Urząd Skarbowy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
zawarł z Komendantem Powiatowym 
Straży Pożarnych. Wśród przedstawi-
cieli jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych byli również strażacy 
z gminy Nasielsk.

„Podatki należy płacić, aby budżet i sie-
bie bogacić” – ta myśl Zbigniewa Toma-
szewskiego zwyciężyła w konkursie na 
hasło promujące rzetelne wypełnianie 
obowiązków podatkowych. Organiza-
torem konkursu był naczelnik urzędu. 
Brali w nim udział wszyscy uczestnicy 
„Dnia Otwartego”. Jednym z laureatów 
konkursu był Stanisław Stankiewicz 
z Cieksyna, który został wyróżniony 
za największą liczbę haseł. Nagrodzeni 
dostali honorowe dyplomy. 

Dariusz Panasiuk 

Kto pyta, nie błądzi
Publikujemy odpo-
wiedź na pytanie 
czytelniczki Życia 
Nasielska, które za 
naszym pośrednic-
twem skierowała do 
Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 
 

Jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą, a drugi jest 
zatrudniony w jednostce budżetowej (jest nauczycielem). Czy mogą się 
wspólnie rozliczyć z dochodów uzyskanych w 2004 roku? 

Dorota P. 

Wspólne opodatkowanie małżonków jest uzależnione od formy opodat-
kowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej .

Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków mogą 
skorzystać podatnicy, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez 
cały rok podatkowy o ile do żadnego z małżonków nie miały zastoso-
wania przepisy:

a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące poza-
rolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg 19 % stawki liniowej 
(art.30 c updof). Wybór opodatkowania wg stawki 19 % oznacza także re-
zygnację z prawa do wspólnego opodatkowania się z małżonkiem. 

b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne dotyczące opodatkowania 
w formie:
- karty podatkowej,
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem przycho-
dów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, itp., jeżeli przychody te 
nie były uzyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (np. 
przychody z najmu mieszkania).

Od 1 stycznia 2001 r.- małżonkowie, jeżeli jedno z nich osiąga dochody 
opodatkowane w formie karty podatkowej, nie mogą już opodatkować się 
wspólnie. Obowiązuje bowiem regulacja art.6.ust.8 updof. Przepis ten sta-
nowi, iż zasada łącznego opodatkowania małżonków nie ma zastosowania, 
jeżeli chociażby do jednego z małżonków, mają zastosowanie przepisy usta-
wy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.

Podstawa prawna:
• Art.6 ust 1, art.6a ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176/,
•  Art.6 i art.8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne /Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zm./.

Spotkanie Naczelnika Urzędu Skarbowego ze strażakami.

fot. A.K. Sobczak

STAN WÓD W RZEKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Ubiegłotygodniowe opady z jednocze-
snymi roztopami śniegu spowodowały 
gwałtowny przybór wód w małych 
rzekach i strumieniach, które nie przyj-
mując dużej ilości wody spowodowały 
lokalne podtopienia i zalania.

- w Garwolinie godz. 16.45 – 18.55 
nieprzejezdna była droga nr 76 zorga-
nizowano objazdy ulicami miasta,
- w gminie Warka w wyniku podtopie-
nia kilku gospodarstw - ewakuowano 
1 rodzinę,
- w powiecie pułtuskim w miejscowości 
Kocice – Boby w godz. 14.05 – 17.20 
nieprzejezdna była droga nr 17,
- w powiecie żuromińskim w miejsco-
wości Chojnowo z brzegów wystąpiła 
rzeka Przylepnica powodując zagroże-
nie dla kilkunastu gospodarstw – ewa-
kuowano kilka rodzin,
- w Przasnyszu rzeka Węgierka zalała 
drogę nr 57 na długości 40 m - policja 
zorganizowała objazdy,

- w gminie Płoniawy w powiecie Ma-
kowskim rzeka Węgierka zalała drogę 
na długości 200 m zorganizowano 
objazd przez m. Szczaki.

Jednocześnie informujemy, że zostały 
przekroczone stany:
- alarmowy na rzece Liwiec w Zaliwiu 
– 246cm (stan alarmowy 240, nie po-
woduje zagrożenia dla ludzi i mienia),

- ostrzegawcze na rzekach:
- Pilicy – Białobrzegi 220cm (stan 
ostrzegawczy 200, alarmowy 250)
- Wkrze - Borków 291cm (stan ostrze-
gawczy 280, alarmowy 330), Trzcinka 
292 cm (stan ostrzegawczy 280, alar-
mowy 330),
- Bugu - Frankopol 250 cm (stan 
ostrzegawczy 250, alarmowy350),

Podtopienia:
Piaseczno – m. Zalesie Dolne, Szczaki, 
Prażmów, Lesznowola, Zalesie Górne, 
Gołków, Lesznowola, Mroków, Alek-

sandrów.
Chojnowo – wylała rzeczka 
Przylepnica.
Powiat Nowy Dwór Maz. – pod-
myte drogi powiatowe Zakro-
czym-Janowo, Pomiechówek-
Borkowo
Powiat Maków – podtopienia 
budynków mieszkalnych i go-
spodarstw, zalanie drogi krajowej 
57
Powiat Pruszków – nieprzejezdna 
ze względu na zalanie droga wo-
jewódzka nr 270 w m. Dawidy 
zagrożona droga wojewódzka 
nr 719 w m. Kanie.

Ogółem  w województwie:
Zdarzeń – 512
Użyte siły – 865 zastępów
- 3802 strażaków

Rzeki Wisła i Narew nie przekraczają 
stanów ostrzegawczych.

Od 18 marca 2005r. na stronach 
internetowych Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego zamieszczamy 
aktualne informacje dotyczące stanu 
i poziomu wód w rzekach na Ma-

zowszu. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony (www.ma-
zowieckie.pl).

Zespół Prasowy
Wojewody Mazowieckiego

Borkowo 19 marca.
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Baran 21.03.-20.04.
Gwiazdy życzą Ci 
powodzenia w Twoich 
planach. Możesz 
założyć firmę lub 
poszukać lepszej pracy albo zapisać 
się na ciekawy kurs. Zaskocz partnera 
niecodziennym zachowaniem, 
a spędzicie niezapomniane chwile przy 
świątecznym stole lub na spacerze.

Byk 21.04.-20.05.
Będziesz zasypywać 
swoich współpracowników 
i przyjaciół zaskakującymi 
propozycjami i pomysłami. W natłoku 
zajęć pomyśl o rodzinie i koniecznie 
wygospodaruj trochę czasu dla siebie 
i partnera.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
W sprawach zawodo-
wych będziesz pewny 
siebie i  niecierpliwy. 
Z łatwością zdobędziesz to, czego 
pragniesz, ale pamiętaj nie za wszelką 
cenę. Nie angażuj się w sprawy osobiste 
innych osób. Plotki o cudzych romansach 
nie powinny Cię zajmować. Pomyśl teraz 
o świątecznych porządkach.

Rak 22.06.-22.07.
Przestaniesz być 
wyrozumiały i zadziwisz 
tym swoje otoczenie. 
Twoje postępowanie 
będzie powodem dociekań i domysłów. 
Ograniczysz także spotkania towarzyskie, 
a wszystko to za sprawą niezbyt 
korzystnego układu gwiazd. Ale nie 
martw się, już niedługo nadejdzie zmiana. 

Lew 23.07.- 22.08.
Nie prowokuj sprzeczek. 
Trzymaj nerwy na wodzy, 
bo trudno Ci będzie 
zapanować nad słowami. 
Lepiej stracić trochę czasu na spokojne 
wyjaśnienia niż od razu popadać 
w konflikty ze współpracownikami czy 
domownikami. Postaraj się wypocząć 
w samotności na wiosennym długim 
spacerze. 

Panna 23.08.- 22.09.
Swoje sprawy załatwisz 
szybko i bez pomocy 
kogokolwiek będziesz 
bardzo zadowolony 
z rezultatów i podziwiany przez 
wszystkich. Dodatkowo masz niezwykle 
korzystny czas na zawieranie nowych 
znajomości. 

Waga 23.09.- 22.10.
W nadchodzącym czasie 
będziesz bardzo energiczny 
i zdecydowany. Z trudnością 
przyjdzie Ci zrozumieć wahania 
i niepewność innych w działaniu. Mile 
zadziwi Cię Twój partner i wasze stosunki 
nabiorą świeżości.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Będziesz mógł trochę 
wypocząć. Swoje 
zamierzenia w większości 
już zrealizowałeś. Nie 
bądź, więc zbyt ambitny 
i daj szansę wykazać się innym. Ty 
poświęć wolne chwile rodzinie lub 
przyjaciołom. Nadarza się znakomita 
okazja w świąteczny czas. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Twoja samodzielność 
i nieustępliwość w interesach da 
Ci opinię osoby bezwzględnej. 
Ale dzięki temu odniesiesz 
sukces finansowy, a przyjaciele 
wiedzą, że zawsze mogą liczyć na Twoją 
pomoc i zainteresowanie. W miłości 
nie bądź zbyt ufny, dokładniej poznaj 
partnera nim poważnie się zaangażujesz. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W najbliższym czasie będziesz zajęty 
wprowadzaniem w życie 
swoich planów i zamierzeń. 
Uparcie i zdecydowanie 
będziesz bronić swoich decyzji. 
Twoje postępowanie przyniesie wkrótce 
efekty finansowe. Czeka Cię udany czas 
również w życiu uczuciowym. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Z ochotą i energią zabierz się do 
pracy. Wciel w życie pomysły, 
nad którymi pracujesz już tak 
długo. Na pewno przyspieszą 
Twój awans i znacząco wpłyną na poprawę 
domowego budżetu. W życiu uczuciowym 
unikaj romansów, bo plotki mogą zniszczyć 
Twoje dobre imię. Samotne Wodniki niech 
słuchają rad przyjaciół. 

Ryby 19.02.-20.03.
Przez nadchodzące dni 
będziesz w znakomitym 
humorze, a dobra passa 
potrwa trochę dłużej. 
Niektórzy będą Ci zazdrościć powodzenia, 
nie przejmuj się tym. Zajmij się sprawami, 
które dają Ci satysfakcję. Razem z najbliższą 
osobą wybierz się na krótki, świąteczny 
wypoczynek. 

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

H O R O S K O P

ADOPTUJ PIESKA 
ZE SCHRONISKA
Mam na imię Misiek - jestem mło-
dym, ładnym, zrównoważonym, 
dużym psem doskonałym do pil-
nowania dobytku swego pana. 
Przygarnij mnie, będę wiernym 
i oddanym przyjacielem.

tel. 022 784 05 34; 

www.schronisko99.republika.pl

Serdecznie zaparaszamy
mieszkańców Nasielska i okolic

do Biblioteki Miejskiej w Nasielsku
w dniach 18.03 - 15.04

na wystawę dekoracji wielkanocnych,
wykonanych przez uczniów i nauczycieli

ze Szkoły Podstawowej w Pianowie.

   dyrektor Szkoły Podstawowej w Pianowie
   Elżbieta Słonczewska
   dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nasielsku
   Stanisław Tyc

Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza

05-190 Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10
tel. (023) 69 12313

informuje wszystkich uczniów kończących gimnazjum, iż od 9 do 20 maja 2005r. 
będzie prowadziło nabór do klas pierwszych.

Przyszłym uczniom liceum proponujemy:
  • gruntowne zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach następujących przedmiotów wiodących, realizowanych 
 w klasach:
 - biologiczno - chemiczna - przygotowanie do studiów przyrodniczych i medycznych
 - matematyczno -geograficzna - przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, administracyjnych
 - humanistyczna - przygotowanie do studiów humanistycznych
  • rozszerzone programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
  • wybór co najmniej dwóch ścieżek edukacyjnych w poszczególnych klasach spośród następujących:

   -edukacja medialna,  -edukacja regionalna,
   -wiedza o kulturze,  -edukacja europejska,
   -edukacja ekologiczna, -edukacja prozdrowotna,
   -edukacja filozoficzna,
  • innowacyjną organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (wykłady monograficzne, ćwiczenia warsztatowe, SKS,
 harcerstwo)
  • możliwość nawiązania w starszych klasach bliskich kontaktów z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi
 współpracującymi z liceum
  • rodzinną życzliwą atmosferę szkolną oraz troskliwą opiekę wychowawczą.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji t.j.:
- terminarz składania podań,

- zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
-rodzaj składanych dokumentów,

-rodzaj zwolnień oraz zasady w pierwszeństwie przyjęć,
można uzyskać codziennie (poniedziałek-piątek) w sekretariacie liceum

w godz. 8.00 -16.00
oraz na stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy na „Dzień otwarty” w liceum 29.04.2005r. godz. 11.00 -13.00 
DODATKOWY ATUT -DOGODNE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE !!!
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KOMUNIKAT!
W poniedziałek 4 kwietnia w Hali Sportowej w Nasielsku odbędzie się

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR 7 REDAKCJI

Turniej jest eliminacją do 50. jubileuszowego finału centralnego

 Kategorie wiekowe:
 klasy I - IV  (rocznik - 1994 i młodsi)
 klasy V - VI (rocznik - 1992/93)
 Gimnazja  (rocznik - 1989/91)

Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela  A. Stamirowski tel. 0604 605 927 lub 69 12 343

CIEKSYN MISTRZEM POWIATU 
W MINI-PIŁKĘ SIATKOWĄ 
ORAZ W TENISIE STOŁOWYM
W środę 16 marca br. na hali sportowej 
w Nasielsku odbył się Powiatowy Turniej 
Mini-Piłki Siatkowej dla chłopców. Wzięli 
w nim udział reprezentanci następujących 
gmin: Pomiechówek (Szkoła Podstawowa 
w Pomiechówku), Nowy Dwór Mazowiecki 
(Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze 
Maz.) i Nasielsk (Szkoła Podstawowa przy ZS 
nr 3 w Cieksynie). Po losowaniu i ustaleniu 
kolejności spotkań przystąpiono do roz-
grywek. 

Wyniki końcowe

I miejsce SP Cieksyn 3 pkt. (3:2)

II miejsce SP Pomiechówek 3 pkt. (3:3)

III miejsce SP 7 Nowy Dwór Maz. 3 pkt. (2:3)

Szkoła Podstawowa przy ZS nr 3 w Cieksynie 
będzie reprezentowała Powiat Nowodworski 
na zawodach rejonowych w Wołominie. 
Wielkie gratulacje dla zawodników oraz ich 
opiekunki pani Izy Ropielewskiej – trzymamy 
za Was kciuki.

Skład zwycięskiego zespołu: Wojeński Mariusz, 
Szlachta Arkadiusz, Gortad Mateusz, Kozaczuk 
Adrian, Białorudzki Bartosz, Kowalski Piotr, 
Ostrowski Andrzej, Krakowski Piotr.

Dzień później tj. 17 marca gimnazjaliści z Zespo-
łu Szkół nr 3 w Cieksynie reprezentowali naszą 
gminę na zawodach powiatowych w tenisa sto-
łowego. Turniej odbył się w Leoncinie. Wzięły 
w nim udział 4 zespoły męskie i 2 żeńskie. 
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Chłopcy 

I miejsce Gimnazjum w Cieksynie i awans do 
zawodów rejonowych w Piasecznie
II miejsce Gimnazjum w Łomnej
III miejsce Gimnazjum w Nowym Dworze Maz.
IV miejsce Gimnazjum w Leoncinie
Dziewczęta
I miejsce Gimnazjum w Leoncinie 
II miejsce Gimnazjum w Cieksynie

M.K.

GRY I ZABAWY DLA NAJMŁODSZYCH
15 marca hala sportowa była udostępniona 
dla najmłodszych, tj. klas II,III i IV ze szkół 
podstawowych. Uczniowie współzawod-
niczyl i  ze sobą w różnych wyścigach, 
w których liczyła się szybkość, zwinność, 
zręczność oraz siła. W trakcie rywaliza-
cji  sportowej widać było u dzieci duże 
podniecenie, które charakteryzowało się 
głośnym dopingiem oraz niepohamowa-
nymi podskokami z zaciśniętymi w dłoniach 
kciukami. 

W zawodach sportowych dla klas młodszych 
wzięły następujące szkoły: SP w Budach Sien-
nickich, SP w Cieksynie, SP w Nasielsku, SP 
w Pieścirogach.

Po zaciętej walce sportowej klasyfikacja 
wyglądała następująco:

I miejsce SP Pieścirogi  94 pkt
II miejsce SP Cieksyn  90 pkt
III miejsce SP Nasielsk  86 pkt
IV miejsce SP Budy Siennickie 80 pkt

M.K.

Wyniki turnieju szóstego 18.03.2005 r.:
1.Krzysztof Gałek - Henryk Przybysławski 
    100 pkt (62,50%)
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  
    99 pkt (61,88%)
3.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski 
    91 pkt (56,88%)
4.Jerzy Krzemiński - Marcin Wojciechowski 
    87 pkt (54,38%)
5.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński  
    81 pkt (50,63%)
6-7.Teodor Brodowski - Lech Ślubowski 
    78 pkt (48,75%)
      Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart 
    78 pkt (48,75%)
8.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 
    77 pkt (48,13%)
9.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński 
    67 pkt (41,88%)
10.Marek Rębecki - Paweł Wróblewski 
    65 pkt (40,63%)

11.Stanisław Makowski - Dariusz Rzucidło 
    57 pkt (35,63%)

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

1.Grzegorz Nowiński  56 pkt

2-4. Janusz Czyżewski  51 pkt

 Piotr Kowalski   51 pkt

 Grzegorz Kosewski  51 pkt

5. Maciej Osiński  43 pkt

6-7. Adam Banasiuk  37 pkt

 Tadeusz Czeremużyński 37 pkt

8-9. Zbigniew Michalski  32 pkt

 Paweł Wróblewski  32 pkt

10. Jacek Jeżółkowski  29 pkt
Na następny turniej zapraszamy 08.04.2005 r. 
na godz. 18.30. do hali sportowej.

PK

Amatorskie „5”
W niedzielę 13 lutego br. w nasielskiej hali spor-
towej rozegrany został turniej halowej piłki nożnej 
„5” amatorskich. 
Wzięło w nim udział 8 drużyn: RED BULL’S, 
GWARDIA, POPOWO, MANHATAN, ZUCHY, 
WIELISZEW, WARSOVIA, PIEŚCIROGI.
W półfinale zespół ZUCHY pokonał RED BULLS 4 
do 3, a MANHATAN WARSOVIĘ 3 do 2.
Zwycięzcą turniej został zespół MANHATAN. 
Drugie miejsce zajął RED BULL’S, trzecie – ZU-
CHY, czwarte WARSOVIA.
Królem strzelców turnieju został Mariusz 
Chrzanowski z  MANHATANU, a najlepszym 
bramkarzem Emil Wesołowski z zespołu RED 
BULL’S.

Turniej Wielkanocny
W niedzielę, 20 marca br., w nasielskiej hali 
sportowej odbył się wielkanocny turniej piłki 
siatkowej. 

Wzięło w nim udział 10 drużyn: „GRAND” 
Nowy Dwór Maz., „CZWARTEK’’ TEAM, 
„DREAM” TEAM, „SPARTAN”, „FAMED’’ I 
POMIECHÓWEK, „FAMED” II POMIECHÓ-
WEK, „BS” NOWY DWÓR MAZOWIECKI, UKS  
„JEDYNKA” I  NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 
LEONCIN „PLUSZOWE MISIE”, ŁOMIANKI.

Zwycięzcą turniej została drużyna Banku Spół-
dzielczego Nowy Dwór Maz., drugie miejsce 
zajęła drużyna „Grand” Nowy Dwór Maz., trze-
cie „Czwartek” Team, a czwarte UKS „Jedynka” 
Nowy Dwór Maz.


