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Obradowała Rada
Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Płońska
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43

Tuż przed sylwestrem
Ostatnia sesja nasielskiej Rady Miejskiej odbywała się 29 grudnia 2006
r. Obrady prowadził D. Leszczyński,
przewodniczący RM. Po przyjęciu
planu posiedzenia oraz protokołu
z czwartej sesji RM przewodniczący
oddał głos zgromadzonym na sali
mieszkańcom gminy.
Sołtys Pieścirogów –Zenon Wiśniewski zwrócił się do komisji infrastruktury
o poszerzenie ul. Szmaragdowej, pytał
również o rozpoczęcie robót kanalizacyjnych w tej miejscowości oraz
o tablice dla sołtysów.
Mieszkaniec Cieksyna był zainteresowany budową chodnika w ul. Piłsudskiego, a także uporządkowaniem działek
przy cmentarzu. Sołtys Chlebiotek, H.
Kamińska, podziękowała za budowę
wodociągu i przypomniała o obietnicy budowy drogi w tej miejscowości.
Upominano się także o budowę lamp
w Chrcynnie.
Następnie radni podjęli uchwały:
w sprawie zmiany w budżecie na rok
2006 – jednogłośnie; w sprawie

– Znamy potrzeby
mieszkańców – zapewnił B. Mucha,
Burmistrz Nasielska. – Są potrzebne
lampy w Chrcynnie
i zostały zamontowane w najbardziej
newralgicznych
miejscach, ale także są one potrzebne
w innych miejscowościach, np. w Konarach do tego roku w ogóle ich nie
było. Staramy się nimi dysponować
sprawiedliwie. Myślę, że w 2007 roku
znowu uda się zamontować ok. 100
punktów świetlnych – mówił.

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
gminy Nasielsk w 2007 roku:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni
–
0,59
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Nowa ustawa o opłacie skarbowej
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że od dnia 1 stycznia
2007 r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

z wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków
jako rekreacyjno–wypoczynkowe dla których stawka wynosi od 1 m2
powierzchni
–
0,34
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

–

0,45

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej
–
12,79

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
–
3,41

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25

O

Na zakończenie obrad przewodniczący RM przekazał wszystkim
uczestnikom sesji życzenia noworoczne.
MK.

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni
–
0,10

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25

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

Prośbę o wsparcie młodzieżowej orkie-

stry przedstawił T. Bielecki, komendant
OSP w Nasielsku.

Zmiany w opłacie skarbowej

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52

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

Odpowiedział też na pozostałe pytania
mieszkańców, wskazując na konieczność pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy zewnętrznych, co
zwiększa szansę na realizację wielu
inwestycji w gminie.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni
–
3,59

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
–
8,65

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

fot. D. Panasiuk

ustalenia wykazu
wydatków, które
nie wygasają wraz
z upływem roku
2006 – jednogłośnie; w sprawie
ustalania diety dla
sołtysów w wysokości 200 zł za
udział w sesji – jednogłośnie.

e) pozostałych w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej
–
3,41
gospodarczych
–
3,41
garaży
–
3,41
innych
–
5,17

Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej
oraz formy jej uiszczania. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zapłaty
należnej opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie w
formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Oznacza to tym samym, że z dniem 1 stycznia 2007 r. tracą
moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej.
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód
uiszczenia opłaty skarbowej.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr
18 8226 0008 0000 1746 2000 0002 lub bezpośrednio
w kasie urzędu.

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

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Szczegółowych informacji dotyczących poboru opłaty
skarbowej udzielają pracownicy właściwych dla załatwienia
sprawy wydziałów Urzędu Miejskiego.

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi – 30,00 zł od jednego psa.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2007 roku wynosi – 88,80 zł.

Skarbnik Nasielska Ludwina Turek
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Na zdrowie!
N

Rada Ministrów przyjęła projekt
zmian w ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony
przez ministra zdrowia.
Doprecyzowano także zapisy doty-

czące bezpłatnej opieki medycznej.
Projekt nowelizacji przewiduje, że
prawo do niej będzie przysługiwało wszystkim kobietom w ciąży,
w okresie porodu i połogu, a także
dzieciom do ukończenia 18. roku
życia, niezależnie od tego, czy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu
i spełniają kryteria dochodowe
i majątkowe.
Wyeliminowanie nieprawidłowości
w przepływie środków publicznych
przeznaczonych na finansowanie
świadczeń zdrowotnych oraz likwidacja patologii w obrocie lekami to
kolejne ważne propozycje nowelizowanej ustawy – poinformowało
Centrum Informacyjne Rządu.
Nowością jest wprowadzenie regulacji dotyczących zakazu sztucznego
kreowania popytu na leki refundo-

wane, nieuzasadnionego względami
medycznymi. Według przedstawicieli
ministerstwa zdrowia, korupcjogenne
praktyki na linii hurtownie-aptekilekarze-pacjenci powodowały, że
NFZ ponosił nieuzasadnione koszty.
W ocenie ministra zdrowia przekraczały one miliard złotych rocznie.
Wprowadzony zakaz przyjmowania
korzyści materialnych przez lekarzy,
felczerów, farmaceutów i pacjentów,
a więc przez podmioty uczestniczące w obrocie lekami i ponoszenie
odpowiedzialności karnej za takie
działania, będą dotyczyć następujących sytuacji:
- przyjmowania korzyści majątkowej
uzależnionej od poziomu obrotu
lekami refundowanymi i wyrobami
medycznymi oraz od działań wpływających na poziom sprzedaży tych
leków i wyrobów,
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Zmiany w starostwie
Znamy już pełny skład zarządu
powiatu nowodworskiego. Starostą
i przewodniczącą zarządu jest Maria
Sochocka, zaś wśród członków
zarządu są: Zygmunt Wrzosek
- wicestarosta, Maria Jarząbek,
Kazimierz Drabik i Bogdan Ruszkowski.
Przypomnijmy, że radnymi
powiatowymi
z gminy
Nasielsk są: K. Drabik (PSL),
G. Paczewski (PSL), B. Ruszkowski(WND) i S. Tyc (PO).

Na trzeciej sesji rady powiatu nowodworskiego, która
odbyła się, w czwartek 28
grudnia 2006 r., radni przyjęli przygotowany przez
poprzedni zarząd projekt Beata Duch Kosiorek, nowy sekretarz powiatu
budżetu. Większością
rek. Nowa sekretarz ostatnio pracowagłosów zdecydowali również o od- ła w urzędzie gminy w Łomiankach,
wołaniu Marty Kulczyckiej z funkcji również na stanowisku sekretarza.
(m)
- przyjmowania korzyści majątkowej
przez lekarzy i felczerów, posiadających umowy z NFZ, od osób,
które prowadzą działania na rzecz
zwiększenia poziomu sprzedaży
leków refundowanych i wyrobów
medycznych,
- przyjmowania korzyści materialnych przez osoby zaopatrującej
świadczeniodawców w leki refundowane i wyroby medyczne, których
uzyskiwanie uzależnione jest od zakupu leku i wyrobu medycznego.
Nowe przepisy będą dotyczyć firm
i hurtowni farmaceutycznych oraz
aptek i lekarzy. Narodowy Fundusz
Zdrowia będzie mógł żądać od
apteki informacji o każdej umowie na zakup leków lub wyrobów
medycznych, zawartej z hurtownią
farmaceutyczną. Jeśli apteka nie
będzie chciała udostępnić tej informacji, wówczas NFZ powiadomi
o tym Głównego Inspektora Far-

Drożej za polizanie znaczka
Poczta Polska wprowadziła od początku tego
roku nowe cenniki opłat
za usługi pocztowe w
obrocie krajowym i zagranicznym.
Przedsiębiorstwo w oficjalnym
komunikacie poinformowało, że
„zmiany dotyczą przede wszystkim
usług, których ceny nie były podnoszone przez ostatnie dwa lata. Średni
ich wzrost wynosi około 4. procent.
Bez zmian pozostały między innymi ceny przekazów pocztowych,
potwierdzenia odbioru czy tzw.
„polecenie” przesyłki. Generalnie
na zeszłorocznym poziomie pozostały także ceny w obrocie zagranicznym”.
Usługi w obrocie krajowym
O 5 groszy wzrosła opłata za najpopularniejszą usługę pocztową, czyli
za najlżejszą ekonomiczną przesyłkę

listową - kartkę pocztową czy list
o masie do 50 g - która teraz kosztuje już 1,35 zł. Cena za
priorytetową najlżejszą
przesyłkę listową - kartkę pocztową, list o masie do 50 g – wzrosła
o 10 groszy, tj. z ubiegłorocznych 2 złotych
do 2 złotych 10 groszy.
Zmieniła się również wysokość opłat za nadanie
paczki pocztowej. O złotówkę wzrosły ceny paczek ekonomicznych,
priorytetowych złotego
półtora złotego. Na
przykład
najlżejsza
ekonomiczna paczka,
o masie do jednego kilograma kosztuje 6,50 zł, natomiast najlżejsza paczka priorytetowa 8,00 zł.
Bez zmian pozostały ceny tzw. usług
komplementarnych - dodawanych

do usług podstawowych. Nie zmieniły się, obowiązujące od 2003 roku,

Zrezygnowano z dotychczasowej
opłaty pobieranej przez Pocztę
w przypadku zabezpieczenia etykietą lub taśmą
przesyłki z zadeklarowaną
wartością. Nie podrożały
przekazy pocztowe.
Usługi w obrocie zagranicznym

ceny za potwierdzenie odbioru przesyłki lub przekazu pocztowego przez
odbiorcę – nadal 1,90 zł oraz za
„polecenie” - 2,20 zł.

sekretarza powiatu
i powołaniu na
ten
urząd,
zaproponowanej przez
starostę,
Beaty Duch
– Ko sio-

fot. E. Stangrodzka

owe przepisy mają
zapewnić łatwiejszy
dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej kombatantom, inwalidom
wojskowym oraz osobom
represjonowanym. Będą
oni mogli korzystać, bez
skierowania oraz poza
kolejnością, z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, z ambulatoryjnej opieki medycznej oraz
z usług farmaceutycznych
w aptekach.

Z SAMORZĄDU

Poczta Polska poinformowała, że nie wzrosły ceny
za przekazy i przesyłki
nadawane za granicę.
Wyjątkiem są jedynie
cięższe (powyżej 5 kg)
ekonomiczne paczki do
niektórych krajów Europy. Podwyżka cen za te
paczki wynika jednak ze
wzrostu opłat uiszczanych przez
Pocztę Polską innym operatorom za doręczanie paczek w ich
krajach. Poczta nie pobiera już

maceutycznego i wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego, który
będzie mógł cofnąć zezwolenie na
jej prowadzenie.
Przewidziano również korzystne rozwiązania dla producentów i importerów,
którzy na swoje produkty zaproponują
cenę niższą niż konkurenci. Producenci
leków i hurtownie farmaceutyczne nie
będą mogły stosować cen dumpingowych. Będzie to korzystne dla
pacjentów i podmiotów finansujących
leki ze środków publicznych, ponieważ zwiększy dostęp pacjentów do
leków i wyrobów medycznych oraz
wpłynie na obniżenie ich cen. Obecnie
istniejące mechanizmy uzależniają
apteki od hurtowni farmaceutycznych
i producentów leków. Prowadzona
przez te podmioty polityka cenowa
powoduje, że część leków jest dostępna wyłącznie w określonych aptekach,
a ich cena nie zawsze jest ekonomicznie
uzasadniona.
Dariusz Panasiuk

opłaty pobieranej poprzednio za
zabezpieczenie przesyłki z zadeklarowanej wartością.
W komunikacie nie ma mowy
o poprawie jakości usług. Nie wiemy, dlaczego właśnie do nas, ale do
redakcji Życia Nasielska przychodzą
oburzeni klienci Poczty, którzy
przeważnie narzekają na długi
okres oczekiwania na listy. Z ich
informacji wynika, że dopiero pod
koniec pierwszego tygodnia stycznia otrzymywali krajowe przesyłki
z życzeniami świątecznymi wysłane
w połowie grudnia – czyli po upływie prawie trzech tygodni. Niestety,
taka sytuacja powtarza się co rok
w okresie wielkanocnym oraz Bożego Narodzenia. Miejmy nadzieję,
że może po ostatnich podwyżkach
Poczta nabierze wiatru w żagle i listy
popłyną szybciej.
Dar
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Znów wypadek!
Czarnym punktem na mapie Nasielska są niewątpliwie okolice skrzyżowania
ulic: POW z Kościuszki.
Nie ma w mieście chyba
drugiego takiego miejsca,
w którym dochodziłoby,
co kilka, kilkanaście dni,
do kolizji i potrąceń pieszych.

W ciągu doby przejeżdżają tędy
setki, a może i tysiące samochodów. Trudno zresztą powiedzieć,
że przejeżdżają – właściwsze byłoby określenie, że pędzą. W tym
najbardziej ruchliwym punkcie
Nasielska zaczyna już brakować
miejsca dla pieszych. Rzadko
się zdarzają chwile, kiedy nic nie
jedzie i można spokojnie przejść
na drugą stronę ulicy. Przechodnie
najczęściej są zdani na łaskę kierowców. Są bowiem wśród nich
i tacy, którzy na widok pieszego
zatrzymują się, aby go przepuścić. Niebezpiecznych sytuacji
jest codziennie wiele – zwłaszcza
po zachodzie słońca.
Ostatni przykład: wtorek, 27 grudnia ubiegłego roku, godzina 16.35.
Słychać gwałtowne hamowanie
i głuche uderzenie. Osobowy Opel
potrąca przechodzącą po pasach
kobietę. Natychmiast zbiera się

AKTUALNOŚCI
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KRONIKA
POLICYJNA

tłumek gapiów.
Ktoś powiadamia pogotowie
– zgłoszenie
o 16.36. Bardzo
szybko, bo po
kilku minutach
przyjeżdża karetka. Poszkodowana, natychmiast zostaje
przewieziona do
szpitala w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Skończyło się
– można powiedzie aż albo
na szczęście
- na złamaniu
nogi i obrażeniach głowy.

Niestety, zbyt
często piszemy na łamach gazety o wypadkach w okolicach
kina Niwa. Oznacza to, że w tym
miejscu jest coś nie tak. Wystarczy tylko spojrzeć – samochody
jeżdżą zbyt szybko, gołym okiem
widać, że przekraczają dozwoloną
(50 km/h) prędkość i, co nietrudno zauważyć, pasy na przejściu
dla pieszych są niewidoczne nawet w ciągu dnia. Ślady po białej

19.12. w Nowych Pieścirogach funkcjonariusze nasielskiego komisariatu
zatrzymali Roberta K. mieszkańca
Pieścirogów, przy którym znaleźli
narkotyki. Decyzją Prokuratora Rejonowego w Pułtusku zastosowano
dozór policyjny.
20–21.12. na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy włamali się do samochodu opel i skradli koło zapasowe,
lewarek i dwa głośniki. Straty wynoszą
510 zł na szkodę Artura D.
23–24.12. w Studziankach nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli rower, czajnik elektryczny i sztućce. Straty wynoszą 430
zł na szkodę Henryki Ł.
farbie zostały jedynie w pobliżu
chodników. Jednak, kiedy dłużej
popatrzymy na niekończący się
potok samochodów i pieszych,
dojdziemy tylko do jednego
wniosku – tu musi być sygnalizacja świetlna. Z podobnym, równie
niebezpiecznym miejscem jest
odcinek drogi przy osiedlu Warszawska. Tu też często dochodzi
do wypadków. Najbardziej za-

grożeni są piesi. W okolicach
apteki brakuje nawet przejścia dla
pieszych!

24.12. w Toruniu Dworskim nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli narty i artykuły
spożywcze.

Mieszkańcy mają nadzieję, że
sprawą bezpieczeństwa na głównych nasielskich ulicach, jak najszybciej zainteresują się lokalne
władze i oczywiście zarządcy dróg
– powiatowej i wojewódzkiej.
dar

26–27. 12. na ulicy Starzyńskiego
nieznani sprawcy włamali się do
samochodu fiat i skradli dwie wyrzynarki, nożyce do blachy, wkrętarkę
i zestaw żarówek. Straty wynoszą
400 zł na szkodę Ryszarda B.

Nasielscy policjanci wypowiedzieli wojnę piratom drogowym.

Uśmiechnij się albo zwolnij
Na ulicach miasta pojawił się fotorapid, nowoczesne urządzenie
radarowej kontroli prędkości pojazdów. Po raz pierwszy mogliśmy
go zobaczyć w czwartek, 4 stycznia przy ulicy Warszawskiej.
Nie da się ukryć, że był to bardzo
pracowity dzień dla tego specyficznego aparatu fotograficznego.
Jego lampa błyskowa migała co
kilkadziesiąt sekund. Kierowcy byli
zaskoczeni. Do tej pory większość
z nich nie zważała na ograniczenie
prędkości i czuła się bezkarnie na
drodze – ryzykując swoim i czyimś
życiem. Wreszcie i na nich znalazł
się skuteczny sposób.
Urządzenie rodzimej produkcji
działa bez zarzutów i nie przepuszcza żadnemu kierowcy łamiącemu przepisy ruchu drogowego.
Na wykonanych przez fotorapid
zdjęciach widać z zadziwiającą
dokładnością sylwetkę kierowcy
– jego twarz (a nawet przerażenie
w oczach), czy rozmawia przez
telefon komórkowy, czy ma zapięte pasy i, co najważniejsze, numer
rejestracyjny pojazdu. Tablica jest
bardzo wyraźna. Światło lampy błyskowej, dzięki specjalnemu filtrowi
pryzmatycznemu, nie powoduje
jej prześwietlenia. Zdjęcia piratów
będą przesyłane do Komendy
Stołecznej Policji i poddawane
precyzyjnej obróbce cyfrowej. Tam
będzie dokonywana identyfikacja
samochodów oraz kierowców,

ewentualnie właścicieli pojazdów.
Do Nasielska fotografie z dokumentacją będą wracać po około
dwóch tygodniach. Tu na grzesznych kierowców będzie czekać
ściana płaczu i pokuta w postaci
mandatów. Nie ma sposobu na
uniknięcie kary. Wezwany właściciel pojazdu, który nie siedział za
kierownicą będzie musiał wskazać
faktycznego kierowcę. Także któryś z nich na pewno zapłaci.
Fotorapid jest drogim urządzeniem. Ten, używany w Nasielsku,
kosztował około 140 tysięcy
złotych. Jednak, jak żartobliwie
dodają policjanci, inwestycja
bardzo szybko się zwraca. Rzeczywiście, w ciągu około jednej
godziny pracy przy Warszawskiej
wykonało 60 zdjęć!
Podinspektor Wojciech Wołkowicz, komendant tutejszego komisariatu policji powiedział nam,
że fotorapid nie będzie ustawiany
w jednym miejscu. Każdego dnia
będzie instalowany w różnych
punktach miasta i okolic. A problemów z tym nie będzie żadnych, bowiem cały zestaw fotograficzny (radar i lampa błyskowa)
jest przenośny i zasilany własnymi
akumulatorami. Doskonale sprawdza się w nocy – bez względu na
pogodę.
Fotorapid trafił do Nasielska dzięki
staraniom tutejszego komendanta

komisariatu policji, podinspektora
Wojciecha Wołkowicza. Jest własnością Komendy
Stołecznej Policji
w W a r s z aw i e
i został przekazany w użytkowanie Komendzie
Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Będzie „zarabiał na
siebie” również
w C zo s n ow i e
i w Kazaniu.

fot. D. Panasiuk

02–03.01. w Andzinie nieznani
sprawcy z niezabezpieczonej stodoły skradli 36 szt. bali dębowych. Straty
wynoszą 3000 zł na szkodę Anny K.
W toku wykonywanych działań mienie odzyskano.
03.01. na ulicy Starzyńskiego policjanci realizując operację informacyjną zatrzymali Andrzeja L. i Marcina S.,
przy których znaleźli narkotyki.
Pijani na drodze
21.12. na ulicy Warszawskiej Igor K.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,51 mg/l.).
26.12. w Nowych Pieścirogach
Arkadiusz W. kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,30 mg/l.).

Przypomnijmy,
że
w terenie
zabudowanym,
w ciągu dnia,
obowiązuje
ograniczenie
prędkości do 50
kilometrów na
godzinę.
Za mocniejsze
wciśnięcie pedału gazu dostaniemy
punkty karne i zapłacimy mandat,
którego „cena” jest uzależniona od
wysokości przekroczenia dozwolonej prędkości:
o10 km/h – od 50 do 100 złotych,
2 punkty;
o 20 km/h – od 100 do 200 złotych, 4 punkty;
o 30 km/h – od 200 do 300 zło-

27.12. na ulicy Warszawskiej kierujący
samochodem ford Kamil R. mieszkaniec Pułtuska potrącił przechodzącą
przez jezdnię Barbarę J. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona
do szpitala.

29.21. w Słustowie Jarosław B. zamieszkały w miejscowości Gołębie,
gmina Świercze kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,16 mg/l.).

tych, 6 punktów;
o 40 km/h – od 300 do 400 złotych, 8 punktów;
i powyżej 50 km/h – od 400 do
500 złotych, 10 punktów karnych.
Możemy wybierać – albo uśmiechnąć się do radaru i zapłacić słoną
karę za fotkę, albo zwolnić i mieć
w albumie o jedno zdjęcie mniej.
To naprawdę żadna strata.
Dariusz Panasiuk

30.12. w Konarach Mirosław P. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,77 mg/l.).
04.01. na ulicy Kolejowej Edward L.
mieszkaniec Pieścirogów kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,27 mg/l.).
05.01. w Studziankach Antoni P. kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,49 mg/l.).
06.01. w Miękoszynie Artur M.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,80 mg/l.).

12–25 stycznia 2007

KORUPCJA PO POLSKU
W ramach kampanii społecznej
zorganizowanej przeciwko korupcji,
którą już po raz trzeci o zasięgu akcji ogólnopolskiej rozpoczyna Ruch
Normalne Państwo, a wraz z nim Stowarzyszenie Europa i My - organizacja pozarządowa, działająca lokalnie,
również na terenie gminy Nasielsk,
zachęcamy do zainteresowania się
tym problemem .

instytucji publicznych,
- tzw. „handel wpływami”, charakterystyczny dla korupcji politycznej,
- płatna protekcja i faworyzowanie,
- nepotyzm

Jak podaje raport TNS OBOP dotyczący korupcji
- Poczucie wszechobecności
korupcji ustabilizowało się na bardzo
wysokim poziomie: 67% badanych
uważa, że korupcja występuje w Polsce bardzo często, a kolejne 27%, że
często.
- Panuje przekonanie, że w Polsce
wszystko można łatwo załatwić za
pieniądze –korzystny zapis ustawy
w Sejmie (68%), korzystną decyzję
w wysokim urzędzie państwowym
(73%) i gminie (75%), korzystny
wyrok w sądzie (64%) i przyjęcie do
pracy (78%).
- W przewidywaniach dotyczących korupcji w Polsce
dominuje pesymizm; jedynie
26% badanych spodziewa się, że
w najbliższych kilku latach nastąpi
poprawa; 9% spodziewa się pogorszenia, a 55% nie spodziewa się
żadnej zmiany. W ostatnim czasie
wyraźnie jednak zmalał odsetek
pesymistów.

Korupcję określa się najczęściej jako
„nadużycie” publicznego stanowiska
i wypływającej z niego władzy w celu
uzyskania prywatnych korzyści.
Destrukcyjny i postępujący wpływ
korupcji na życie państwa i obywateli jest bowiem procesem rozkładu, o wiele groźniejszym niż rozpatrywane jednostkowo przypadki
„nadużyć”.
Doświadczenie pokazuje, iż korupcja
to zjawisko globalne, istniejące niezależnie od formy rządów i doświadczeń kulturowych. Powszechność
działań o charakterze korupcyjnym
zależy od zapewnienia przejrzystości struktur państwowych i braku
społecznego przyzwolenia.
Zestaw działań i zachowań rozumianych jako korupcyjne nie ogranicza
się jedynie do przekupstwa, czyli
wręczania materialnych korzyści. Za
tożsame uznać należy:
- wykorzystanie publicznych środków dla prywatnych korzyści,
- pozaprawny wpływ na decyzje

O sytuacji, w której ktoś z rodziny lub
znajomych musiał dać łapówkę, aby
załatwić jakąś sprawę słyszało w ciągu
ostatnich 12 miesięcy niemal trzech
na dziesięciu pytanych (29%).

Konkurs

Nowodworscy policjanci informują, że rozpoczął się nowy konkurs
skierowany do przedstawicieli
samorządów gmin wiejskich pod
hasłem „Gmina Wiejska Przyjazna
Dzieciom”. Celem przedsięwzięcia
jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych na rzecz dzieci
i młodzieży na terenie gmin wiejskich
oraz ich popularyzacja wśród innych
społeczności lokalnych.
W efekcie współpracy podjętej przez
Komendę Główną Policji z Kancela-
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rią Prezydenta RP w dniu 11 grudnia
2006 roku nastąpiło uroczyste podpisanie przez Marka Bieńkowskiego
Komendanta Głównego Policji i Ewę
Junczyk – Ziomecką Podsekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP listu
skierowanego do przedstawicieli samorządów gmin wiejskich, inaugurującego rozpoczęcie Konkursu „Gmina
Wiejska Przyjazna Dzieciom”.

L

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw
realizowanych na rzecz dzieci
A
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AKTUALNOŚCI
O

Polską rzeczywistość przenika ogólnie
dostrzegana praktyka codziennego
przekupstwa. Prawie wszystkie dziedziny życia społecznego są areną
wręczania i przyjmowania „dowodów
wdzięczności”. Pragnienie uzyskania
pożądanego działania lub uniknięcia
niekorzystnej decyzji powoduje dużą
częstotliwość praktyk korupcyjnych.
Łapówki wręczane są policjantom
w celu uniknięcia odpowiedzialności
za wykroczenia, lekarzom za ich
„zaangażowanie” oraz na wszystkich
etapach edukacji - od przyjęcia do
przedszkola, aż po tytuły naukowe.
W społecznym odczuciu wręczenie
korzyści majątkowej „poprawia” relacje
z urzędnikami, również skarbowymi
i celnymi. Proceder przekupstwa dotyka wymiaru sprawiedliwości, może
decydować o inwestycji budowlanej
lub ograniczyć koszty jazdy „na gapę”.
Bezprawność działań korupcyjnych
objawia się zarówno w kupowaniu
ustawy sejmowej, jak i w kupowanych
przeglądach technicznych pojazdów.
Wszystkich, którzy chcą wesprzeć
akcję antykorupcyjną w Nasielsku
Stowarzyszenie Europa i My zaprasza do współpracy. Zapraszamy
w każdy wtorek i czwartek w godz.
11.30 do 15.00 do biura stowarzyszenia w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 25 lub prosimy o kontakt - tel.
0 606 923 971,e-mail: stowarzyszenie@europaimy.org
Elżbieta Wróblewska

i młodzieży na terenie gmin wiejskich oraz ich popularyzacja wśród
innych społeczności lokalnych.
Do konkursu zgłaszane mogą być
inicjatywy, programy i projekty
o różnorodnym charakterze, np.
infrastrukturalne, profilaktyczne, edukacyjne, informacyjne, podnoszące
bezpieczeństwo dzieci, pozwalające
na integrację dzieci niepełnosprawnych, stanowiące atrakcyjną ofertę
sposobu spędzania wolnego czasu.
Laureaci konkursu otrzymają prestiżowy tytuł „Gminy Wiejskiej Przyjaznej
Dzieciom” nadany przez Kapitułę
Konkursu. Ponadto informacje o wyróżnionych gminach oraz aktywnie
współpracujących przy realizacji nagrodzonych projektów jednostkach
Policji zostaną umieszczone na stronie
internetowej Komendy Głównej Policji
i Kancelarii Prezydenta RP.
Zgłoszenia do konkursu powinny być
nadsyłane na adres Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP ul.
Wiejska 10, 00-902 Warszawa w terminie do dnia 6 lutego 2007 roku.
Materiały informacyjne oraz formularze zgłoszeniowe do konkursu
„Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”
znajdują się na stronie internetowej
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ NASIELSKA
na podstawie §1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 23 października 2003r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1855)

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
ul. M. J. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn.
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
szkoły lub placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademiciego;
3.akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej
nauczycielem;
4.dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
osoby nie będącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz.
674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr
101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny
być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii dokumentów lub
ichodpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez
uprawnione organy lub instytucje.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (tj.
do dnia 22 stycznia 2007 roku do godz. 14.00) na adres: Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Nasielska.
VI. O terminie i mjescu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Przyjaciołom ze Szkoły w Pieścirogach
za pamięć i życzenia
serdeczne podziękowanie
Wanda Wasilewska

Pani Magdalenie Olbryś oraz koleżankom
z Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego
Stacji „Caritas” w Nasielsku
dziękuję za wsparcie w trudnych chwilach
oraz uczestnictwo w ostatniej drodze mojej Mamy.
Ewa Zalewska z rodziną
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Nieobecny w pracy
Kiedy powinnam poinformować pracodawcę
o nieobecności w pracy
i w jaki sposób usprawiedliwić swoją nieobecność?

Pamiętajmy, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę
o przyczynie i przewidywanym
okresie nieobecności w pracy,
jeżeli przyczyna tej nieobecności
jest z góry wiadoma lub możliwa
do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających
stawienie się do pracy, pracownik
jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania,
nie później jednak niż w drugim
dniu nieobecności w pracy. Jeżeli
przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie
określają sposobu zawiadomienia
pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy,
zawiadomienia tego pracownik
dokonuje osobiście lub przez inną
osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności
albo drogą pocztową, przy czym
za datę zawiadomienia uważa się
wtedy datę stempla pocztowego.
Niedotrzymanie tego terminu
może być usprawiedliwione
szczególnymi okolicznościami
uniemożliwiającymi terminowe
dopełnienie przez pracownika
obowiązku określonego w tym
przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem
lub nieobecnością domowników
albo innym zdarzeniem losowym.

Wówczas pracownik powinien
wykonać ten obowiązek najpóźniej następnego dnia po ustaniu
przeszkody uniemożliwiającej
zawiadomienie pracodawcy.
Jeżeli sposób zawiadomienia
o przyczynie nieobecności pracownika określa regulamin pracy,
to należy pamiętać, że nie może
on być mniej korzystny niż przepisy rozporządzenia.
Stwierdzona orzeczeniem lekarskim czasowa niezdolność do
pracy z powodu choroby usprawiedliwia z mocy prawa nieobecność w pracy, a pracownik
jest tylko obowiązany zawiadomić
pracodawcę najpóźniej w drugim
dniu nieobecności o jej przyczynie i przewidywanym czasie
trwania. Przedłożenie pracodawcy odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego jest dowodem
zaistnienia zdarzenia podanego
w zaświadczeniu.
Dowodami usprawiedliwiającymi
nieobecność w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
wystawione zgodnie z przepisami
o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
wydana zgodnie z przepisami
o zwalczaniu chorób zakaźnych
- w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych
tymi przepisami,
3) oświadczenie pracownika
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Nie zapłacisz, to sami przyjdą
- w razie zaistnienia okoliczności
uzasadniających konieczność
sprawowania przez pracownika
osobistej opieki nad zdrowym
dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamknięcia
żłobka, przedszkola lub szkoły, do
której dziecko uczęszcza,
4) imienne wezwanie pracownika
do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy
w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, sąd, prokuraturę,
policję lub organ prowadzący
postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony
lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,
zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika
na to wezwanie,

N

a ogół lubimy
listonoszy. Przynoszą do domu listy,
paczki, pieniądze.
Można z nimi pogadać na każdy temat,
bo zawsze mają
najświeższe wieści.
Owszem, czasami
mamy ochotę spuścić z łańcucha psy,
kiedy przynoszą rachunki, ale to przecież
nie ich wina. Listonosze to
jednak nie jedyni pracownicy Poczty Polskiej, którzy
odwiedzają nasze domy.
W każdej bowiem chwili
możemy się spodziewać,
że do naszych drzwi zapuka inny pracownik poczty.
A zadaniem „tego innego”
jest sprawdzić czy mamy
w mieszkaniu telewizor i czy
za korzystanie z tego luksusu płacimy obowiązkowy
abonament.

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży
służbowej w godzinach nocnych,
zakończonej w takim czasie, że do
rozpoczęcia pracy nie upłynęło
8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Niby nic nas nie powinno dziwić, bo
mieli chodzić po domach i w ubiegłym
roku, a jakoś do nas nie dotarli. Każde
ostrzeżenie Poczty Polskiej w tej sprawie traktowaliśmy z przymrużeniem
oka, a nawet nie traktowaliśmy tego
poważnie.

Pracownikowi, który usprawiedliwił
nieobecność w pracy z opóźnieniem, nie można zasadnie zarzucić
opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia. Nie usprawiedliwienie
w terminie nieobecności w pracy
i opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia stanowią bowiem
odmienne rodzajowo naruszenia
obowiązków pracowniczych.
Marek Rączka

Niestety, ponoć żarty się już skończyły
i teraz kontrole mają być już naprawdę
serio. Jak wynika z przecieków z centrali firmy, Poczta Polska ostro szykuje
się do zdecydowanej walki z niepłacącymi właścicielami odbiorników
radiowo-telewizyjnych. Kontrolerzy
abonentowi – nie wiemy jeszcze, jak
się mają nazywać – prawdopodobnie
odwiedzą i to już w najbliższym czasie
tysiące mieszkań w całym kraju. Przyjdą, pokażą legitymację pracownika
Poczty Polskiej i dodatkowo dokument

Odpowiedzialność za powierzone mienie
Byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas
nie określony na stanowisku
kierownika sklepu z odpowiedzialnością
materialną
za mienie powierzone. Mimo
mojej nieobecności w pracy
pracodawca zdecydował się na
przeprowadzenie inwentaryzacji, która wykazała niedobór
na kwotę kilku tysięcy złotych.
Mimo protestów z mojej strony
pracodawca zobowiązał mnie
do zapłaty odszkodowania. Czy
postąpił zasadnie?

Nie. Przeprowadzanie inwentaryzacji pod nieobecność pracownika, któremu powierzono
mienie z obowiązkiem zwrotu lub
wyliczenia się, którego nie zawiadomiono o terminie inwentaryzacji
i przeprowadzeniu z natury w sensie fizycznym, skutkuje uznaniem
takiej inwentaryzacji za nieprawidłową i nie mogącą powodować
odpowiedzialności materialnej

pracownika w oparciu o art. 124
§ 1 kp.

Koniecznymi przesłankami odpowiedzialności pracownika jest
prawidłowe powierzenie mienia
w warunkach umożliwiających
jego strzeżenie oraz nie rozliczenie się przez niego z tego mienia.
Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział pracownika przy
ustalaniu ilości i jakości przekazanego mu mienia a także przy
jego rozliczaniu. Z reguły wymagane jest pisemne potwierdzenie
tego przez pracownika. Jeżeli
pracodawca nie wykaże prawidłowego powierzenia mienia, to
nie może skutecznie dochodzić
odszkodowania na podstawie art.
124 kp. Nie wyłącza to jednakże
możliwości ponoszenia przez
pracownika odpowiedzialności
według art. 114-122.
Całkowity brak warunków umoż-

liwiających dopilnowanie powierzonego mienia wywołuje takie
same skutki, jak jego wadliwe
powierzenie. Częściowa wadliwość stworzonych przez pracodawcę warunków pracy oznacza
jego przyczynienie do powstania
szkody (art. 117 § 1). Jej skutkiem
może być także obniżenie odszkodowania
Podpisanie przez pracownika
oświadczenia o ponoszeniu omawianej odpowiedzialności ma tylko
znaczenie dowodowe. Pracownik
nie ponosi tej odpowiedzialności, jeżeli nie powierzono mu
prawidłowo mienia w warunkach
umożliwiających dopilnowanie go
- i odwrotnie, ponosi ją mimo braku tego oświadczenia, gdy mienie
zostało prawidłowo powierzone
i pracodawca stworzył odpowiednie warunki do jego strzeżenia.

Przepis art. 124 § 3 kp. wprowadza
domniemanie odpowiedzialności

pracownika. Pracodawcę obciąża
bowiem dowód tylko dwóch
okoliczności wskazanych w § 1:
prawidłowego powierzenia mienia oraz nierozliczenia się z niego
przez pracownika, czyli szkody
i jej wysokości. Chcąc uwolnić się
od odpowiedzialności pracownik
musi wykazać, czyli udowodnić,
że szkoda powstała z przyczyn
od niego niezależnych. Może
korzystać w tym celu z wszelkich środków dowodowych,
w szczególności z domniemań
faktycznych (art. 231 k.p.c.). To
domniemanie polega na tym, że
sąd może uznać za ustalone fakty
mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek
taki można wyprowadzić z innych
ustalonych faktów. Jeżeli zatem
pracownik udowodni okoliczności, za które nie odpowiada (na
przykład wadliwe zabezpieczenie
magazynu lub dopuszczanie przez
pracodawcę do powierzonego

fot. D. Panasiuk

uprawniający do kontroli, no i zaczną
szukać tego, co na pewno każdy ma
w domu. Może się jednak zdarzyć, że
mimo okazanych legitymacji właściciel
lokalu zamknie przed nimi drzwi. Wtedy
poczta niewiele może zrobić. Jedynym
wyjściem dla kontrolujących będzie
zdobycie nakazu rewizji.
Nie pozostaje nam więc nic innego,
jak tylko poszperać w dokumentach
i uregulować zaległe opłaty.
Nieoficjalnie wiadomo, że jedyną
przeszkodą w walce z dłużnikami, jest
fakt, że brakuje wykwalifikowanych
pracowników do przeprowadzania
kontroli. Będą oni musieli przecież
potrafić nie tylko odróżniać telewizor
od mikrofalówki, ale także doskonale
się znać na prawie. Ponadto muszą się
trochę znać na psychologii. Bardzo ważne jest bowiem umiejętnie rozpocząć
rozmowę, wprowadzić miłą atmosferę, uśpić czujność i sprowokować
„przeciwnika” do pokazania książeczki
opłat. Warto się starać. Z nieoficjalnych
informacji wynika, że za jednego przyłapanego na niepłaceniu abonamentu
zarobią blisko stu złotych. Ponad cztery
razy więcej zyska poczta.
Jak można się oficjalnie dowiedzieć,
w Polsce prawie połowa „uprawnionych” Polaków nie płaci abonamentu
RTV.
Dariusz Panasiuk

mienia osób do tego nieuprawnionych), to sąd może przyjąć, że
okoliczności te stanowiły przyczynę lub współprzyczynę niedoboru, uwalniającą pracownika
w całości lub stosownej części od
odpowiedzialności.
Dlatego trzeba pamiętać, że w stosunku do pracownika, któremu mienie
zostało powierzone z obowiązkiem
wyliczenia się, domniemanie odpowiedzialności za powstałą szkodę
zależy nie tylko od wykazania przez
pracodawcę istnienia szkody oraz
powierzenia mienia pracownikowi,
lecz również konieczne jest wykazanie przez pracodawcę, że umożliwił on pracownikowi wyliczenie się
z tego mienia.
Marek Rączka
Podstawa prawna: ustawa z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz.U. 1998r., Nr 21, poz. 94 ze
zm.)

Co nowego w Urzędzie Skarbowym?
AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
informuje:
• Od 1 stycznia 2007 roku
– zmiany w ustawie o podatku od
spadków i darowizn

Darowizna
Od 1 stycznia 2007 roku zwolnione
będą z podatku darowizny na rzecz
osób należących do najbliższej rodziny,
tj. darowizny na rzecz dzieci, wnuków,
prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, bez względu na
wartość i przedmiot darowizny.
Ze zwolnienia można będzie skorzystać pod warunkiem zawiadomienia
o darowiźnie naczelnika urzędu
skarbowego.
Warunkiem ustawowym zwolnienia
jest również przekazanie darowizny
na rachunek bankowy obdarowanego lub przekazem pocztowym.
Zawiadomienia urzędu skarbowego
dokonujemy w ciągu jednego miesiąca
od dnia spełnienia świadczenia ( tj. od
dnia postawienia środków pieniężnych
do dyspozycji obdarowanego – gdy
pieniądze znajdą się na rachunku
bankowym obdarowanego).
Zawiadomienie urzędu skarbowego
o darowiźnie nie jest obowiązkowe,
jeżeli wartość darowizny wraz z innymi darowiznami od tej samej osoby
z ostatnich 5 lat nie przekroczyła
kwoty wolnej tj. kwoty 9.637 zł.
Nowe zwolnienie w podatku od
darowizn nie obejmuje zięciów,
synowych, teściów.

Ważne !
Jeżeli w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego,
kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego obdarowany powoła
się na fakt zawarcia umowy darowizny a nie spełni warunku udokumentowania otrzymanych środków
pieniężnych przed organem podatkowym, zastosowanie będzie miała
stawka sanacyjna w wysokości 20%
niezależnie od grupy podatkowej
(patrz art.15 ust.4 ustawy o podatku od spadków i darowizn – Dz. U.
z 2006r. Nr 222 poz. 1628).
Więcej informacji uzyskać można
pod numerem tel. (22) 765–90–09.

Opłata skarbowa od 1 stycznia 2007 roku
Od 1 stycznia 2007 roku przestanie obowiązywać dotychczasowa
ustawa z dnia 9 września 2000 r.
o opłacie skarbowej, zastąpi ją Ustawa
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej, opublikowana w Dz. U. Nr
255, poz. 1635.
Od 1 stycznia 2007 roku zostaną
zlikwidowane ,, znaczki skarbowe”
(znaki opłaty skarbowej). Opłaty
skarbowe będą jednak nadal obowiązywać, ale zmieni się sposób ich pobierania a w niektórych wypadkach
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także wysokość stawek. Zgodnie
z art. 8 ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu
– Nr rachunku Bank Spółdzielczy
w Nowym Dworze Mazowieckim
2780110008000027560001.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
powstaje, co do zasady: z chwilą
zgłoszenia lub złożenia wniosku
o dokonanie czynności urzędowej,
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, a w przypadku

INFORMACJE NA TEMAT PODATKÓW

– uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,
– świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
– zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
– nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Jeżeli zaświadczenie, którego wyda-

Wysokość opłaty skarbowej
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Przedmiot opłaty skarbowej
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że
podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny lub zwolniony
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi,
który się nim posługuje (NIP-5)
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak
obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług
z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż
terytorium RP pojazdów … (VAT-25)
Wydanie pozostałych zaświadczeń:
(o dochodzie, formie opodatkowania, okresie
prowadzenia działalności itp.)
Wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru
identyfikacji podatkowej
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu,
wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez
organy administracji
Potwierdzenie zarejestrowania podatnika
podatku od towarów i usług jako podatnika
VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego
(VAT-5)
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury.

Stawka
21 zł
od każdego egzemplarza

21 zł

160 zł

25.I.2007
– upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m–c grudzień
(VAT–7, VAT–7K).

15 zł

30.I.2007
– upływa termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu,
wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za rok 2006 PIT – 28 i zapłaty podatku wynikającego z zeznania,

5 zł
od każdej pełnej lub
zaczętej stronicy

– złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach
roku podatkowego 2006 PIT – 16A,

17 zł

170 zł

17 zł

nie nie podlega opłacie skarbowej
zostanie użyte w innej sprawie niż
ww. powstaje wówczas obowiązek
zapłacenia opłaty skarbowej.

Organ podatkowy dokonuje adnotacji o dokonaniu zapłaty na dokumencie stwierdzającym udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii.

W dniach 1 grudnia 2006 r. i 15
grudnia 2006 r. pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze
Mazowieckim przeprowadzili zajęcia

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia
albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach:
– alimentacyjnych, opieki, kurateli
i przysposobienia,
– ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy odbywających
służbę zastępczą oraz ich rodzin,

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
20.I.2007
– upływa termin składania oświadczeń o wyborze formy opodatkowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą/najem, oraz
o zmianie formy opodatkowania dla osób kontynuujących działalność
gospodarczą/najem,

21 zł

złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury – z chwilą złożenia
dokumentu w organie administracji
publicznej, sądzie lub organie administracji samorządowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania
obowiązku jej zapłaty.

Wykreślono z katalogu przedmiotów
opłaty skarbowej podania i załączniki
do podań, a także żądania, wnioski,
odwołania, zażalenia, a także załączniki do podań.

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
– www.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawie, 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B
– www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz.,
05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Legionów 7
tel. 765-90-40 sekretariat
– 765-90-26 – informacja z zakresu VAT
– 765-90-29 – informacja z zakresu handlu wewnątrzwspólnotowego
– 765-90-62 – informacja z zakresu podatku dochodowego od osób
fizycznych
– System Informacji Podatkowej SIP (interpretacje urzędów skarbowych)
www.mofnet.gov.pl
– Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlowych mają możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT
swoich kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– www.europa.eu.int/comm/taxation /customs/vies/en/veishome.htm

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika/płatnika.

CZY WIESZ, ŻE…

– złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2006 PIT – 19A ,
NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP
edukacyjne w klasach VI w Szkole
Podstawowej w Nasielsku w ramach
akcji „Skąd mamy na te wydatki?
Wszyscy płacimy podatki”.
W styczniu 2007 roku akcją zostaną
objęte szkoły w Budach Siennickich
i Dębinkach.

W lutym 2007 akcja będzie kontynuowana w szkołach w Cieksynie,
Popowie Borowym oraz Pieścirogach
Starych.
Opracował zespół:
Grażyna Rączka
Agnieszka Ciężkowska
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Eternit – powolny zabójca
est zakopywany, kruJ
szony i wysypywany na
polne drogi, a najczęściej
składowany na skraju podwórek, tuż obok budynków mieszkalnych. Jednym słowem – skandal!

Każdy z nas zetknął się w swoim
życiu z eternitem. Z tym materiałem spotykamy się na każdym
kroku i to nie tylko w Nasielsku, ale
w całym kraju. Eternitem potocznie
nazywamy materiały budowlane
azbestowo-cementowe, z których
wykonywano płyty pokryciowe
- elewacyjne i dachowe - oraz
rury. Stosowano go od początku
XX wieku. Swego czasu, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych,
w okresie „intensywnego rozwoju
socjalizmu” był uznawany za jeden
z najsolidniejszych materiałów. Był
ogniotrwały, odporny na wpływy
atmosferyczne oraz działanie wody
i ścieków, lekki, a jednocześnie
wytrzymały mechanicznie, nawet
w wyrobach o ściankach niewielkiej
grubości, no – i co najważniejsze
- był dość tani. Niestety, jeszcze do
dziś jest charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi jako
materiał pokryciowy na domach
mieszkalnych i na budynkach gospodarczych. Na szczęście, obecnie
jest wypierany przez pokrywy
z tworzyw sztucznych, dachówkę
oraz blachę.
Demontaż elementów cementowo-azbestowych nie zawsze jest
wykonywany właściwie i z należytą
ostrożnością. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że największe

niebezpieczeństwo tego materiału
występuje podczas jego kruszenia.
Wtedy właśnie pył azbestowy ma
wyjątkowo szkodliwe działanie dla
ludzkiego organizmu.

Usuwaniem eternitu powinny się
zajmować specjalistyczne firmy
stosujące odpowiednio bezpieczne technologie. Wydziały ochrony

środowiska lokalnych samorządów
mają listy koncesjonowanych firm
zajmujących się usuwaniem pokryć
dachowych lub elewacyjnych zawierających azbest. Ważne też jest

to, aby gruz eternitowy, jako materiał niebezpieczny, był składowany
w odpowiednich, wyznaczonych
do tego celu, miejscach.
Najbardziej niebezpieczny dla
ludzi jest stary eternit, produkowany do końca lat osiemdziesiątych. Jednak i on nieruszany nie
jest aż tak bardzo szkodliwy. Całe

i nietknięte powłoki eternitowe
na budynkach są nadal stosunkowo bezpieczne, choć wypłukane
deszczem włókna stanowią niebezpieczeństwo wokół budynków.
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Całkowity rozpad włókien płyt trwa
bardzo długo. Proces ten zachodzi
dopiero po 20-50 latach od wyprodukowania, w zależności od
technologii zastosowanej do jego
wytworzenia.
Zagrożenie dla ludzkiego zdrowia
pojawia się dopiero przy uszkodzeniu i próbach demontażu po-

Chcieć, to nie znaczy móc. Niestety, usuwanie eternitu i pokrywanie
dachu nowym i bezpiecznym
materiałem jest drogie i głównie
z tego tylko powodu będzie u nas
trwać bardzo długo. Z powodu braku pieniędzy, zwłaszcza na wsi, gdzie
eternitu jest najwięcej, ludzie odkładają tę czynność na później. Jeszcze trzy lata temu cena demontażu
i utylizacji pokrycia zawierającego
azbest wahała się od 15 do 35 złotych za metr kwadratowy. Ile teraz
– niełatwo się dowiedzieć, bo i nie
ma od kogo. Mało kto podejmuje
się teraz tego zabiegu. Warto poszukać pieniędzy na dofinansowanie wymiany eternitu w gminnych
wydziałach ochrony środowiska,
które mogą dysponować specjalnymi środkami na refundację
kosztów. Trzeba jednak pamiętać,
że finansowanie demontażu pokryć
zawierających azbest, nie jest obowiązkiem gminy czy powiatu, ale
w wielu przypadkach otrzymanie
refundacji na pewno będzie możliwe. Ostatecznym wyjściem jest też
kredyt. Bank Ochrony Środowiska
udziela preferencyjnych kredytów
na modernizację budynków.

krycia dachowego. Wtedy, w powietrzu roznosi się rakotwórczy
pył azbestowy, który dostając się
do płuc może powodować nowotwory układu oddechowego.

Od kilku lat stosowanie eternitu
jest zakazane w większości rozwiniętych państw świata, w tym
również w Polsce. Obowiązują już
nawet przepisy nakazujące jego
usuwanie z budynków. W naszym
kraju mamy się go ostatecznie
pozbyć do 2032 roku. Wbrew
pozorom, czasu jest niewiele, jak
na tak wielkie przedsięwzięcie.
Dariusz Panasiuk

z zaostrzeniem przepisów służących poprawie stanu środowiska
naturalnego. Czas pokaże, czy są

to tylko „papierowe restrykcje”
czy konsekwentne działania.
WA

Jak nie sprawca, to wojewoda

Kary dla trucicieli będą surowe
i nieuchronne
szyscy, którzy zanieW
czyszczają środowisko naturalne nie unikną

kary. Będą za to sporo
płacić.
Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zapobieganiu i naprawie
szkód w środowisku, przedłożony
przez ministra środowiska.
Projekt ustawy określa zasady
odpowiedzialności za naprawę
takich szkód. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane
lub inne zainteresowane strony, na
przykład organizacje ekologiczne,
będą mogły zgłaszać zaistniałe
szkody do organów ochrony
środowiska. W przypadku, gdy nie
będzie można rozpoznać sprawcy
lub nie będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą
szkody zajmie się wojewoda.
Na nim będzie również ciążyć
obowiązek podjęcia natychmiastowych działań w przypadkach

wystąpienia zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi, albo pojawienia się nieodwracalnych szkód
w środowisku. W projekcie
ustawy uwzględniono również
zagrożenia, które mogą być
wywołane przez organizmy
genetycznie zmodyfikowane,
w tym wypadku organem odpowiedzialnym będzie minister
środowiska.
Prowadzenie rejestru zagrożeń
i szkód w środowisku będzie
należeć do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Okazuje się, że problem bezkarności trucicieli jest ważny
nie tylko z punktu widzenia
ludzkiego zdrowia, ale również
ze względów ekonomicznych.
Z powodu niewywiązywania się
sprawców z tego obowiązku
instytucje publiczne rocznie
ponoszą straty w wysokości od

25 do 125 milionów złotych.
Kolejny raz mamy do czynienia
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Powitaliśmy 2007 rok!
S

ylwester to wyjątkowa
noc w roku. Mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk
spędzili go i tym razem
w niezapomniany sposób. Wielu jego nadejście
świętowało na balach czy
prywatkach, ale nie zabrakło też amatorów zabawy
na świeżym powietrzu,
która rozpoczęła się na
nasielskim Rynku już od
godziny 23.00.
Do tańca zapraszał wszystkich zespół
Pe Kwadrat. Tuż przed północą Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska
złożył mieszkańcom noworoczne
życzenia i rozpoczął odliczanie.
Punktualnie o godz. 24 w niebo leciały fajerwerki i strzelały szampany.
Hucznie i wesoło powitano tu rok
2007.
Jednak wśród ogólnej radości i wrzawy
nie obyło się bez przykrych incydentów.
Agresywna wymiana zdań niektórych
uczestników sylwestra zakończyła się
bójką. Dlatego Burmistrz podziękował
wszystkim zgromadzonym, zarówno
tym, którzy umieją się bawić, jak i tym,
którzy niestety tego nie potrafią i za-

Zabawa sylwestrowa na Rynku w Nasielsku organizowana jest już od kilku
lat. Ale nigdy wcześniej nie było tylu
przepychanek i awantur jak w tym
roku. Wielu nasielszczan jest oburzonych chuligańskimi wybrykami jakie
miały miejsce podczas tegorocznej
imprezy.
Ale nie jest ona bezpieczna również z
innego powodu. - Nie rozumiem osób,
które planują wyjście na Rynek, gdzie
jest pokaz sztucznych ogni i zabierają
ze sobą własne petardy, ale nie potrafią
ich odpalić. To cud, że jeszcze nikomu
nic się nie stało – pisze w jednym
z listów do redakcji ŻN mieszkanka
Nasielska.
W wielu miastach w Polsce zrezygnowano z tego typu masowych imprez
właśnie ze względu na bezpieczeństwo ich uczestników. Oby Nasielska
nie spotkał taki los. Żal byłoby bowiem
rezygnować z czegoś, co stało się już
lokalną tradycją. Tym bardziej, że z roku
na rok coraz więcej osób gromadzi się
tu w tę szczególną noc, by współnie
świętować.
K.Z.

Warto czytać
Polacy czytają bardzo mało. Niektórzy ze słowem drukowanym mają
styczność podczas lektury gazet,
a jeszcze inni wcale. Książka dla wielu z nas jest niestety za droga. Jednak
bibliotekarze dostrzegli konieczność
pojawienia się „mody na czytanie”.
W całym kraju od kilku lat
obserwujemy wzrost liczby książkowych imprez.
Również Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Nasielsku organizuje akcje
promujące czytelnictwo.
Ostatnio poszerzyła swój
księgozbiór o nowości
wydawnicze za 21 tys.
zł. Zajmują one już cały
regał w wypożyczalni. Jest
w czym wybierać.
Nasielscy bibliotekarze
dbają o swoich czytelników.
8 stycznia br. najlepsi otrzymali nagrody książkowe
i dyplomy z rąk dyrektora
Stanisława Tyca. Wyróżnio-

fot. D. Majewski

kończył imprezę przed godziną 1.00.

no czytelników w trzech kategoriach
wiekowych: 6 -12 lat, 13 -20 lat i powyżej 21 lat. Nie zapomniano również
o najmłodszych, którzy jeszcze sami
nie czytają, ale miłość do książek
zaszczepili im rodzice. Nagrodzono
Zuzię Białorucką, która przychodzi

do biblioteki wybierać książki dla
dzieci razem z mamą. Jak, mówi
jedna z czytelniczek - Bardzo lubię
wypożyczać tu różne książki, bo jest
dużo nowości, a pomocą służą sympatyczne panie bibliotekarki.
K.Z.

Laureaci konkursu na najlepszego czytelnika
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku:
Kategoria I (6-12 lat)
I miejsce Monika Piekarzewska
II miejsce Kamil Borzym
III miejsce Aleksandra Lipińska
IV miejsce Przemysław Frań
V miejsce Malwina Morawska

Kategoria II (13-20 lat)
I miejsce Karolina Węgrzyńska
II miejsce Patryk Frań
III miejsce exequo Paulina Żaczek i Karolina Żaczek
IV miejsce Ilona Podgrudna
V miejsce Łukasz Kurowski
Kategoria III (powyżej 21 lat)
I miejsce Irena Mazińska
II miejsce Teresa Osiecka
III miejsce Stefania Rychlik
IV miejsce Jolanta Kalicka
V miejsce Ewa Komajda
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Świńska górka, zbożowy dołek Nawozy pod lupę
W

Coraz trudniej być rolnikiem

zrasta pogłowie trzody chlewnej. W połowie ubiegłego roku wynosiło ono wyniosło blisko
19 sztuk i było o ponad
4 procent wyższe niż rok
wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego.

Nic więc dziwnego, że rośnie również produkcja wieprzowiny. W ubiegłym roku wyniosła ona blisko 2,8
miliona ton – była o prawie 10%
wyższa niż w 2005 roku – szacują
eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dodają, że podobna
tendencja utrzyma się
również do wiosny
tego roku.
Zwiększona podaż
spowodowała, że od
połowy sierpnia 2006
r. następuje znaczący,
stały spadek cen żywca
wieprzowego. Według
danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej
Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w okresie przedświątecznym
średnia krajowa cena
skupu żywca wyniosła
3,24 zł/kg. Cena oczywiście zależy
od jakości surowca. Za żywiec w klasie
E średnio w kraju płacono 3,32 zł/kg,
a w klasie P – 2,60 zł/kg. Z wyliczeń
ekspertów wynika, że obecnie średnia cena skupu jest znacznie niższa niż
jeszcze dwa, trzy lata temu.
Od początku listopada 2006 r. polska
cena referencyjna tusz wieprzowych

Oby do emerytury

KRUS bez
niespodzianek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości
pierwszej składki na ubezpieczenie
społeczne rolników.
Rady Ubezpieczenia Społecznego
Rolników ustaliła, że składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie w I kwartale 2007
roku wynosi 72 zł za każdą osobę
podlegającą temu ubezpieczeniu.
Osoby objęte tym ubezpieczeniem
na wniosek w ograniczonym zakresie
- uprawniającym do jednorazowego
odszkodowania z tytułu stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
albo śmierci wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej - płacą 24 złote, czyli jedną
trzecią pełnej składki.
Składka na ubezpieczenie emerytalnorentowe w tym kwartale wynosi 179
złotych, co stanowi około 30 procent
obowiązującej w grudniu 2006 roku
emerytury podstawowej (597,46 zł).
WA

(dla wagi bitej schłodzonej – w klasie
E i S) jest najniższa w Unii Europejskiej
– nie uwzględniając jej najmłodszych
członków, czyli Bułgarii i Rumunii.
Pod koniec ubiegłego roku wynosiła 118,02 euro za 100 kilogramów.
W stosunku do średniej dla Unii
Europejskiej była niższa o 12%. Porównywalne z polskimi ceny odnotowano we Francji i w Danii. Wynosiły
one nieco powyżej 120 euro za 100
kilogramów.
Wszystko wskazuje na to, że sytuacja
na krajowym rynku wieprzowiny robi
się nieciekawa z punktu widzenia

naszych producentów. Ministerstwo
rolnictwa i rozwoju wsi w ubiegłym
roku, na posiedzeniach Komitetu
Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w Brukseli, wnioskowało o uruchomienie instrumentów w postaci
dopłat do prywatnego magazynowania oraz refundacji eksportowych
do mięsa wieprzowego. Działania
te przewiduje wspólna organizacja

rynku wieprzowiny UE, ale od kilku
lat nie były stosowane. Komisja Europejska oceniła sytuację na wspólnotowym rynku wieprzowiny jako
stabilną. Uznano, że nie ma obecnie
podstaw do podejmowania działań
interwencyjnych na tym rynku.
Jednocześnie Komisja stwierdziła,
że jakakolwiek interwencja ma sens
jedynie w sytuacji destabilizacji
rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej. Polska była jedynym krajem, który wnioskował o dodatkowe
wsparcie, pomimo tego, że w kilku
krajach członkowskich ceny są na
podobnym poziomie jak w Polsce
– poinformowali
przedstawiciele
resortu rolnictwa.
Sytuację rynkową dodatkowo
utrudnia zakaz
eksportu mięsa
wieprzowego do
Rosji i na Ukrainę.
Jakby tego było
mało – to coraz
gorsza sytuacja
jest na rynku zbóż.
Żeby zwiększyć
ich podaż, resort
rolnictwa wystąpił
fot. D. Panasiuk w ubiegłym roku
do Komisji Europejskiej o uruchomienie sprzedaży
zbóż z zapasów interwencyjnych
na rynek wewnętrzny Wspólnoty.
W tym wypadku polski głos został
wysłuchany. Pod koniec listopada
Komisja Europejska wystawiła do
sprzedaży łącznie ponad 3,2 miliona ton zbóż, w tym 1,2 miliona ton
pszenicy.
WA

Do obrotu handlowego
będą wprowadzone tylko
takie chemikalia, które
nie będą szkodliwe dla
ludzi, zwierząt oraz środowiska. Rząd przyjął projekt ustawy o nawozach
i nawożeniu oraz środkach wspomagających
uprawę roślin, zgłoszony
przez ministra rolnictwa
i rozwoju wsi.
Projekt ustawy precyzuje zasady
wykorzystywania
nawozów
oraz środków stosowanych
do uprawy
roślin. Dotyczy on
między
innymi
nawozów
n at u ra l nych, wapniowych
i wap niowo-magnezowych, mieszanek
nawozów mineralnych dopuszczonych do sprzedaży na terytorium
Unii Europejskiej.

Przyjęty przez Radę Ministrów
dokument wprowadza zasadę, że
podmioty prowadzące wielkotowarowy chów lub hodowle trzody
chlewnej oraz nabywający od nich
nawozy naturalne będą musiały
opracować plan nawożenia oraz
zagospodarowania gnojówki. Po za-

opiniowaniu przez okręgowe stacje
chemiczno-rolnicze, plany te będą
przekazywane do urzędów gmin
i wojewódzkich inspekcji ochrony
środowiska. W gospodarstwach tych
nawozy naturalne, na przykład obornik, powinny być przechowywane na
podłożu z nieprzepuszczalnych płyt,
które będą zapobiegały wyciekom
do gruntu. Natomiast gnojówka
i gnojowica będą musiały być
przechowywane w zamkniętych
zbiornikach. Ten obowiązek będzie

dotyczył wszystkich gospodarstw.
Nawozy nie będą mogły być stosowane podczas deszczu.
Nadzór nad obrotem tego typu produktami będą sprawowały inspekcje:
jakości handlowej artykułów rolnospożywczych, ochrony środowiska
oraz weterynaryjna.
Na dostosowanie się do nowych
wymagań rolnicy będą mieli czas
do 1 stycznia 2011 roku.
WA

Nie żałuj dziecku mleka
Z takim apelem zwracamy
się do zakładów mleczarskich, władz samorządowych oraz placówek
oświatowych.
Być może nie wszyscy zainteresowani
wiedzą, że mogą jeszcze skorzystać
z unijnego programu „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych
w placówkach oświatowych”. A pośrednikiem w załatwieniu wszelkich formalności jest Agencja Rynku Rolnego.
Udziela ona dopłat wnioskodawcom,
którzy w czasie roku szkolnego, czyli
od września do czerwca (z wyłączeniem ferii i wakacji), organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do
przedszkoli i szkół. Wnioski muszą być
wcześniej zatwierdzone przez oddziały
terenowe ARR.
Dopłaty dają szkołom możliwość
zakupu bardzo taniego napoju. Dzięki
nim każde dziecko uczęszczające do
placówki oświatowej może otrzymać
codziennie w kartoniku ćwierć litra
mleka lub przetworu mlecznego po
obniżonych cenach.
Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w tym roku szkolnym dopłaty

są przyznawane do:
1. mleka,
2. mleka z dodatkiem smakowym (o
minimalnej zawartości mleka wynoszącej 90%),
3. jogurtu naturalnego,
4. serów świeżych i przetworzonych
(o zawartości tłuszczu co najmniej 40%
w suchej masie),
5. serów innych niż świeże i przetworzone (o zawartości tłuszczu co najmniej
45% w suchej masie).
Wnioskodawcami mogą być placówki
oświatowe, władze samorządowe i organizacje działające w imieniu szkół oraz
sami dostawcy mleka.
Instytucje i zakłady mleczarskie zamierzające uczestniczyć w programie
są zobowiązane do zarejestrowania się
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR,
a następnie powinny złożyć – we
właściwym oddziale terenowym ARR
– wnioski o zatwierdzenie uczestnictwa
w akcji „Dopłaty do spożycia mleka
i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”.

Formularz rejestracyjny oraz
wniosek o zatwierdzenie
uczestnictwa wnioskodawcy można składać w ciągu
całego roku kalendarzowego. Wszystkie niezbędne
dokumenty są dostępne w
centrali i oddziałach terenofot. D. Panasiuk
wych ARR oraz na stronie Siedziba centrali ARR
oświatowych”,
realizowanym
w ramach
internetowej www.arr.gov.pl
Wspólnej Polityki Rolnej, mogą ubiegać
Do połowy sierpnia ubiegłego roku się również o dofinansowanie ze środARR zrealizowała dopłaty do ok. 20,7 ków Funduszu Promocji Mleczarstwa.
tys. ton mleka i przetworów mlecznych
dostarczonych do placówek oświato- Szczegółowe informacje dotyczące
dopłat można uzyskać w Oddziale
wych za blisko 15 milionów złotych.
Terenowym ARR w Warszawie. NieW poprzednim roku szkolnym najwięk- koniecznie trzeba tam jechać osobiście
szym zainteresowaniem wśród uczniów po poradę – wystarczy zadzwonić na
cieszyło się dostarczane w opakowa- numer (0-22) 661-72-72 do Teleniach o pojemności 0,25 l i 0,20 l, fonicznego Punktu Informacyjnego
mleko smakowe. Mleko czekoladowe, Agencji Rynku Rolnego.
waniliowe i owocowe stanowiło około
62% dostaw, mleko bez dodatków Statystyki dotyczące picia mleka
smakowych 37%, a jogurt naturalny w szkołach nie są optymistyczne. Szaoraz sery nieznacznie tylko przekro- cuje się, że w Polsce mleko i przetwory
mleczne spożywa ok. 747 tys. uczniów,
czyły tylko 1% wszystkich dostaw.
co stanowi zaledwie nieco ponad 10
Wnioskodawcy uczestniczący w pro- procent wszystkich dzieci uczęszczagramie „Dopłaty do spożycia mleka jących do placówek oświatowych.
i przetworówmlecznychw placówkach
WA
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Konkurs o Napoleonie rozstrzygnięty
W związku z przypadającą 24 grudnia 2006 roku,
okrągłą 200 – tną rocznicą pobytu w Nasielsku
cesarza Francuzów – Napoleona Bonapartego,
Nasielskie Towarzystwo
Kultury wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowało konkurs historyczny:

Szkoła Podstawowa w Dębinkach:

Honorowy patronat nad konkursem
sprawował burmistrz Nasielska. Do 24
listopada szkoły z terenu naszej gminy przeprowadziły wewnątrzszkolne
eliminacje, z których to wytypowały
trzy osobowe reprezentacje danej
szkoły. Do konkursu zgłoszono 20
uczestników. W dniu 4 grudnia w kinie
„Niwa” odbył się finał ustny konkursu,
w którym wzięli udział przedstawiciele następujących szkół:

wowa w Pieścirogach:

– 2 uczniów
przygotował Rafał
Markiewicz
Szkoła Podstawowa w Popowie
Borowym:

– 3 uczniów przy„Napoleon Bonaparte – wielki gotowała Jadwiga
wódz i polityk. Europa i Polska Szymańska
w epoce napoleońskiej”.
Szkoła Podsta-

– 3 uczniów przygotowała Anna
Obojska
Gimnazjum w Nasielsku:

– 4 uczniów przygotowały: Izabela Miller
i Iwona Górecka
Uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami
Gimnazjum w Cieksynie:
Szkoła Podstawowa w Nasielsku: Gimnazjum w Pieścirogach:
– 1 ucznia przygotował Kazimierz
– 3 uczniów przygotowała Anna – 2 uczniów przygotowała Ewa Witkowski
Tylińska
Obojska

Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami

Liceum Ogólnokształcące w Na- grodzeni uczniowie to:
sielsku:
I miejsce – Adam Ruszkowski (SP
– 1 ucznia przygotował Zdzisław w Nasielsku)
Suwiński.
II miejsce – Magdalena SierzpuUczniowie odpowia- towska ( SP w Nasielsku )
dali na pytania przygotowane dla trzech III miejsce – Malwina Morawska (SP
poziomów szkół. w Nasielsku)
W jury
zasiadali: W kategorii szkół gimnazjalnych
Jacek Wilanowski nagrodzeni uczniowie to:
– przewodniczący
jury
i Krzysztof I miejsce – Mateusz Sikorski (GimMacias. Wszyscy nazjum w Nasielsku )
uczniowie wykazali II miejsce – Kamila Wacławska
się dużą wiedzą (Gimnazjum w Pieścirogach )
o życiu i dokonaIII miejsce – Ilona Podgrudna
niach Napoleona,
(Gimnazjum w Nasielsku )
o legionach polskich
powstałych we Wło- W kategorii szkół średnich lauszech i o czasach reatką konkursu została:
Księstwa Warszaw- Paulina Milewska z Liceum Ogólskiego. Najbardziej nokształcącego w Nasielsku.
wyrównany pojedynek stoczyli ucznio- Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród wkrótce.
wie gimnazjów.
W kategorii szkół
podstawowych na-

Krzysztof Macias
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Historia wsi Pieścirogi do 1939 roku (część II)
godnie z ideałem archiZ
tektury XIX wieku dwór
w Pieścirogach miał być

ośrodkiem życia rodzinnego, centrum administracyjnym dóbr a także
miejscem reprezentacyjnym. Niestety nie udało
mi się ustalić autora projektu budowli. Powstał on
już w latach 50 – tych XIX
wieku na miejscu starszego dworu drewnianego.
Budowla była dwutraktowa,
trzynastoosiowa w zasadzie parterowa choć dwukondygnacyjna.
Dwór frontem zwrócony był ku
północy, posadowiony na rzucie
mocno wydłużonego prostokąta.
Jego trzyosiową część środkową
akcentował pseudoportyk złożony z czterech pilastrów. Cały
pseudoportyk wieńczył tympanon
obwiedziony bogato profilowanym
gzymsem z centralnie umieszczonym kartuszem herbowym – Nałęcz. Elewacja charakteryzowała się
mocno zarysowanymi boniami,
obramieniami okien, gzymsami
naczółkowymi i konsolami wolutowymi. Do wystroju plastycznego elewacji należały wyrobione
w tynku romby ożywiające
płaszczyzny nadokienne. Licznie
występujące gzymsy, pilastry, kroksztyny, konsole i rozety podnosiły
dwór do rangi pałacu. Od strony
wschodniej dobudowano około
1910 roku oranżerię o czterech

dwudziestokwaterowych oknach. Park graniczył od południa ze sta- dewastacji przez obecnych użyt- rzystania z dworskiego lasu w celu
Dwór pokryto dwuspadowym rym sadem owocowym, którego kowników, czego wyrazem było pozyskiwania drewna na budulec,
podbitym blachą dachem. Ponad relikty odgrywają pozytywną rolę wycięcie topól białych (populus opał i ogrodzenia. Działania cara
kalenicę dachu wystawało
pięć kominów z delikatnymi
gzymsami podnoszącymi
ich estetykę. Dwór w Pieścirogach stanowił budowlę
malowniczą, posiadał wyraźne cechy eklektyczne
choć budowany był jako
klasycystyczny. Generalnie
zbliżony był wyglądem do
dworu w Kosewie.
Wybudowany przez małżonków Ostrowskich dwór
znalazł odpowiednią oprawę
w postaci rozległego i w duchu romantyzmu skomponowanego parku. Był to angielski
park typu krajobrazowego
o obszarze 3 ha. Jego walory
widokowe wzbogacały stawy.
Główną osią kompozycji parku w Pieścirogach była aleja
dojazdowa od zachodu przed
dwór, jej kontynuację stanowiła aleja kasztanowa. Wiek
Dwór w Pieścirogach od strony stawu. Fotografia z 1916 roku (zbiory autora).
najstarszych pozostałych
drzew oszacowano na 130
w kształtowaniu krajobrazu wsi. alba), wyznaczających granice
lat co pozwala na stwierdzenie, Grupując roślinność drzewiastą założenia parkowego.
że park został skomponowany po różnych gatunków i zróżnicowaną
Istotny wpływ na życie gospowybudowaniu dworu i pozostał pod względem wiekowym, w dudarcze Pieścirogów w XIX wieku
w pierwotnych swoich granicach, żym stopniu kształtuje stosunki
wywarły wydarzenia powstania
aczkolwiek został silnie przetrze- przyrodnicze i biocenotyczne
listopadowego i styczniowego,
biony niekontrolowanymi wycin- w najbliższym terenie. Dziwi mnie
kiedy to rytm życia gospodarczekami w czasach po reformie rolnej. zatem dążenie do jego całkowitej
go został zakłócony. Mieszkańcy
Pieścirogów czynnie uczestniczyli
w powstaniu styczniowym. Mam
tu na myśli Józefa Czernickiego
– robotnika, lat 40, ze wsi Pieścirogi, zesłanego na osiedlenie się
w guberni orenburskiej oraz Aleksandra Kozarzewskiego – kolonistę
ze wsi Pieścirogi – Morgi, oskarżonego na podstawie żydowskiego
donosu o udział w powstaniu
i oddanego 24 listopada 1863
roku pod dozór policji.

wymierzone przeciwko polskiemu
ziemiaństwu godziło w jego podstawy ekonomiczne, jednocześnie
zakładało pozyskanie chłopów dla
rosyjskiej hegemonii w Królestwie
Polskim.

Jednym z następstw powstania
styczniowego dla gospodarczych
dziejów regionu był ukaz carski
z dnia 2 marca 1864 roku. Wprowadził on duże zmiany w strukturze agrarnej polskiej wsi. Na mocy
ukazu Aleksandra II chłopi otrzymali bezpłatnie ziemię przez nich
użytkowaną oraz grunty zagarnięte im przez folwark po 1846 roku,
tzw. „pustki”. Z folwarku Pieścirogi
włościanie otrzymali 238 morgów
tzw. miary nowopolskiej gruntów
ornych i pastwisk oraz 35 morgów lasu. Ponadto uzyskali prawo
wypasania w folwarku 21 sztuk
własnego bydła oraz 33 sztuk
trzody chlewnej. Włościanom
przysługiwało również prawo ko-

W 1880 roku obok nazwy Pieścirogi – Olszany funkcjonowała
też nazwa Zabrodzie, wieś posiadała wtedy 17 osad i folwark
z 4 budynkami murowanymi i 13
budynkami drewnianymi. Dawid
Toruńczyk spłacił brata Chaima
kwotą 50 000 rubli i w 1885 roku
stał się jedynym właścicielem tych
dóbr. Od roku 1890 sukcesywnie
parcelował dobra sprzedając morgę po 130 rubli. 17 stycznia 1902
roku areał 32 dziesięcin i 115
sążni wraz z dworem i zabudowaniami folwarcznymi nabył Józef
Daniewski.
Stanisław Tyc

Park w Pieścirogach, gra w krykieta. Fotografia z 1915 roku (zbiory autora).
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Robert Ostrowski nie radząc sobie
w prowadzeniu majątku w związku
z nowymi warunkami ekonomicznymi po uwłaszczeniu chłopów,
sprzedał w czerwcu 1869 roku
dobra wraz z Pieścirogami swojej
żonie Julii z Michałowskich za
kwotę 59 000 rubli, czyli 393 000
zł. Po pięciu latach gospodarzenia
w 1874 roku Julia Ostrowska
sprzedała cały majątek z inwentarzem żywym i martwym braciom
Dawidowi i Chaimowi Toruńczykom za kwotę 91 400 rubli czyli
609 500 zł.

ŻYCIE OD KUCHNI

Boli mnie głowa
– To weź coś – powiedziała nieuważnie Zosia, nie wytykając nosa ze
swoich papierów.
– Skąd wiesz, o czym myślałam?
– zapytałam zaskoczona.
– Nie wiem, o czym myślałaś – moja
córka zdecydowała się podnieść
głowę – ale wiem, co mówiłaś. Powiedziałaś, że boli cię głowa.
O, niedobrze, zaczynam mówić do
siebie na głos? Widocznie się starzeję,
pomyślałam i odruchowo zakryłam
usta dłonią. A jeśli ja ciągle mówię
wszystko głośno?
Nie, to niemożliwe, uspokajałam
sama siebie, idąc do swojego pokoju.
Tak robią tylko starzy ludzie! A ty jesteś młodziutka – ironicznie włączyło
się do rozmowy moje sumienie. Ale
nic mu nie odpowiedziałam, żeby nie
pogarszać sytuacji, tylko sięgnęłam
po aspirynę. Potem położyłam się
i zasnęłam.
Nie lubię spać w ciągu dnia, i tym razem też obudziłam się niezadowolona.
Uczucie to pogłębiło się, gdy schodziłam na dół. Z miejsca doszła mnie
rozmowa prowadzona podniesionymi
głosami. Piotrek usiłował przekonać do
czegoś swoją żonę.
– Nie mam przepisu! – broniła się
Zosia.
– Nie znasz żadnego przepisu na
makowiec?

– I ciągle tylko siedzisz w tych swoich
papierach! – rozkręcał się zięć.
– Jak co roku o tej porze! Nie wiedziałeś, że pracuję w księgowości? Muszę
to skończyć – dodała spokojniej.
– Może kupimy coś? A może mama
by upiekła?
– Przecież ciągle prosimy mamę,
żeby zrobiła coś w kuchni… Tak nie
można.
– A dlaczego musimy poczęstować
Twoich rodziców właśnie makowcem?
– To ulubione ciasto taty. Nie mógł
ostatnio go jeść, ale lekarz już mu
pozwolił.
– Trudno. Nie mam teraz czasu kręcić
maku. Wiesz, ile jest z tym roboty?
– To co teraz zrobimy? – zaniepokoił
się Piotr.
– Ja mam przepis na makowiec – powiedziałam, wkraczając do kuchni.
– I to przepis z 1858 roku.
– To już wtedy żyłaś? – spytał Piotrek.
I zaraz złapał się za usta. O, pomyślałam, kolejny, co to wypowiada na głos
swoje myśli!
– A co, jeszcze ktoś? – poinformował
się zięć.
Zwariować można. Czy faktycznie
wszyscy zaczęliśmy na głos myśleć,
czy, jako kochająca się rodzina, czytamy nawzajem w swoich myślach?

– Nie znam. Poza tym, musimy go
jeść? Mak jest ciężkostrawny, może
od niego rozboleć głowa.

– Chcesz mieć to ciasto czy nie?
– warknęłam.

– Ciebie i tak ciągle boli głowa
– zauważył kąśliwie Piotrek, a ja aż
zastrzygłam uszami. Zosia nie dała
za wygraną, ale nie dosłyszałam, co
odpowiedziała.

– Przepis pochodzi z książki kucharskiej z połowy XIX wieku. Dostałam go
od mojej mamy. Ona też nie żyła wtedy – tu spojrzałam bojowo na Piotra

Zięć tylko kiwnął głową.
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

– tylko wzięła go z jakiejś gazety.
– A co to za przepis? – zainteresował
się mój zięć-łasuch.
– Całkiem niezły, makowiec z samego
maku.
– Jak to: z samego?
– To znaczy, z dodatkami, ale bez
ciasta.
– Nie będzie ciasta?!
– Ciasto będzie, niech cię o to głowa
nie boli – zakończyłam dobitnie.
– Ale mnie boli – poskarżyła się
cichutko Kasia, wsuwając się do
kuchni.
Zosia zakręciła się koło swojej córki,
a ja wzięłam się za mak. Są chwile
w życiu kobiety, gdy najlepiej jest po
prostu upiec ciasto.
Babcia Jadzia

Makowiec
pół kilograma maku, 5 jajek, cukru tyle, ile
do kogla-mogla z 5 żółtek, ok. 10 łyżeczek,
zapach migdałowy do ciast, rodzynki; do
pieczenia masło i bułka tarta, ewentualnie trochę mąki ziemniaczanej, żeby
się trzymało

Mak wsypać na wrzątek, pogotować ok. kwadransa i zostawić na
parę godzin do ostygnięcia (np.
na noc). Odsączyć i zemleć 2 razy
przez maszynkę. Do maku dodać
kogel-mogel z 5 żółtek, zapach
migdałowy, pianę ubitą z 5 białek
(z odrobiną soli) oraz sparzone
i odsączone rodzynki. Dokładnie
wymieszać. Przełożyć do tortownicy wysmarowanej masłem
i posypanej tartą bułką. Piec ok.
godziny w temperaturze ok. 180
stopni.

Kino NIWA ZAPRASZA
19–21 STYCZNIA godz. 18.00

„ERAGON”
(USA, 2006); Fantasy; Reżyseria: Stefen Fangmeier; Scenariusz: Peter Buchman,
Lawrence Konner, Mark Rosenthal; Na podstawie książki: Christopher Paolini; Obsada: Edward Speleers - Eragon, Maciej Zakościelny - Eragon (głos w polskiej wersji
językowej), Rachel Weisz - Saphira (głos), Joanna Brodzik - Saphira (głos w polskiej
wersji językowej), Djimon Hounsou - Ajihad, Marcin Troński - Ajihad (głos w polskiej
wersji językowej), Jeremy Irons - Brom, Tadeusz Huk - Brom (głos w polskiej wersji
językowej), John Malkovich - Król Galbatorix, Wiesław Komasa - Król Galbatorix
(głos w polskiej wersji językowej), Robert Carlyle - Durza, Edward Żentara - Durza
(głos w polskiej wersji językowej)

Ekranizacja powieści Christophera Paolini.
Tytułowy Eragon to szesnastoletni chłopak, który znajduje smocze jajo. Gdy
z jaja wylęga się mały smok, Eragon ucieka wraz z nim z domu i wyrusza w
świat na spotkanie wielkiej przygody.
26–28 STYCZNIA

„Apocalypto”
(USA, 2006); Dramat historyczny; Reżyseria: Mel Gibson; Scenariusz: Mel Gibson, Farhad Safinia; Obsada: Rudy Youngblood - Łapa
Jaguara, Dalia Hernandez - Seven, Jonathan Brewer - Blunted, Morris Birdyellowhead - Flint Sky, Carlos Emilio Baez - Turtles Run

Łapa Jaguara – młody wojownik z plemienia zamieszkującego dżunglę, doświadcza dramatycznych zmian w
życiu swoim i swoich współplemieńców. Odwieczny porządek harmonijnej egzystencji zostaje brutalnie zburzony
przez okrutnych obcych przybyszów. Mężczyzna zostanie zmuszony do odbycia niebezpiecznej wyprawy do
nieznanego mu świata, cywilizacji opartej na strachu i ucisku, gdzie czeka go straszny koniec. Nie poddaje się
jednak i podejmuje desperacką próbę ratowania życia i ucieczki z przeklętego miasta. Miłość do żony i rodziny,
więź z plemieniem dadzą mu nadludzką wprost siłę, potrzebną by samotnie przemierzyć dżunglę i stawić czoła
depczącemu po piętach pościgowi.

„Styczeń – czas życzeń”. Więc zadzwoń do przyjaciół i znajomych.
Sam także dostaniesz od nich życzenia na Nowy Rok. W pracy będziesz
zadowolony z osiągnięć, a w życiu osobistym otrzymasz szansę na
naprawę wszelkich błędów, które komplikowały Twoje relacje z partnerem.

Byk 20.04.- 20.05.
Karnawał rozpoczniesz w dobrym nastroju. Czeka Cię wiele
niespodzianek i chwile szampańskiej zabawy. Samotne Byki być
może się zaręczą. W pracy zostaniesz doceniony, a Twoje inwestycje
przyniosą znaczące korzyści finansowe.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Dobry początek roku. Masz szansę dobrze zaplanować swoją przyszłość
i osiągnąć stabilizację zawodową. Uda Ci się załatwić wszelkie sprawy
w banku czy urzędzie. W miłości również wiele zależy od Ciebie.
Właściwa decyzja nie będzie jednak łatwa.

Rak 22.06.- 22.07.
Świąteczna wizyta rodziny przebiegnie w niezwykle miłej atmosferze.
Usłyszysz wiele pochwał i komplementów. Poprawi Ci to nastrój.
W życiu zawodowym spotkasz osobę, która zaważy na Twojej karierze.
Bądź rozważny i odpowiedzialny. W uczuciach błogie uspokojenie.

Lew 23.07.- 22.08.
W karnawale będziesz ozdobą każdego przyjęcia. W uczuciach wejdziesz
na zupełnie nową drogę i szybko zapomnisz o wcześniejszych troskach.
Kariera zawodowa dostarczy Ci wiele emocji. W końcu porozumiesz się
z przełożonym i zaczniecie działać razem dla dobra firmy.

Panna 23.08.- 22.09.
Początek roku to czas podsumowań i spotkań towarzyskich, których Ci nie
zabraknie. Oby tylko nie za dużo, bo możesz stać się obiektem plotek. W życiu
zawodowym będziesz niezwykle skuteczny we wszelkich negocjacjach
i sporach. Ceń siebie wysoko, a wynegocjujesz naprawdę dużo.

Waga 23.09.- 22.10.
Bardzo miło rozpoczniesz karnawał na spotkaniu z przyjaciółmi. Wróży
to dobry rok. Odczujesz wyraźną poprawę w relacjach z osobami
z Twojego otoczenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Jeśli skupisz się na najważniejszych sprawach osiągniesz bardzo wiele.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Musisz szybko odzyskać siły po noworocznych zabawach, bo w pracy czekają
na Ciebie pilne sprawy i ważne rozmowy. Twoja kariera wyraźnie nabierze
tempa i możesz liczyć na znaczący wzrost dochodów. Zaufaj intuicji.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Najbliższe dni będą szczęśliwe dla samotnych Strzelców, które nawiążą
ciekawe znajomości z niezwykłymi osobami. Połączy Was być może
gorące uczucie. Strzelcom dopisze także szczęście w interesach.
Postarajcie się tylko zachować umiar w słowach i więcej działać.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Będziesz się cieszyć wielkim powodzeniem w towarzystwie. Będziesz
mieć szansę na zrealizowanie czegoś, co zadecyduje o Twojej
przyszłości. Sprawdzisz się w działaniu w zespole. Na początku tego
nowego roku spotkają Cię same dobre rzeczy. Oby tak dalej.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Będziesz korzystał w pełni z uroków karnawału. Mnóstwo spotkań
z przyjaciółmi. Będziesz skuteczny w negocjacjach finansowych.
W zasięgu ręki masz życiową szansę na wzbogacenie się. To dobry
czas na sfinalizowanie bardzo korzystnej dla Ciebie umowy. W miłości
więcej zaufania do partnera.

Ryby 19.02.- 20.03.
Nabierzesz wiary we własne siły i odniesiesz sukcesy towarzyskie
i zawodowe. Będziesz dążył do zrealizowania własnych planów
i zamierzeń. Wykorzystaj początek roku jako dobry czas na zmiany
w swoim życiu. Może warto zostawić za sobą stare problemy.

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI

13
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ROZMAITOŚCI

Uzdolnieni „śmieciarze”
ielokrotnie publikoW
wane artykuły na łamach „Życia Nasielska”

wymaga komentarza. Sprawcy
sądzą, iż spryt i osłona zmroku
daje im poczucie bezpieczeństwa
i bezkarności. W tym przypadku
rodzaj pozostawionych śmieci
daje realną możliwość ich wykrycia. Kawałki cegieł, gruzu ze
specyficznym kolorem tynku
(biały i cytrynowy)pochodzących
z rozbiórki ścianki działowej podczas remontu pomieszczenia dają
szansę uzyskania informacji kto
z naszych mieszkańców pozbył
się w tak haniebny sposób swoich
śmieci. Jesteśmy przekonani, iż
niebawem sprawcy zostaną ukarani, a także obciążeni kosztami
za uprzątnięcie śmieci. Fundacja
Centrum Ochrony Środowiska
zwraca się z prośbą do osób
mogących pomóc w ustaleniu
sprawców powyższego zdarzenia. Informacje można przekazać
za pośrednictwem automatu zgło-

o tematyce ochrony środowiska oraz zaśmiecaniu
naszych terenów zielonych
najwyraźniej nie trafiają
do wyobraźni niektórych
wybitnych „śmieciarzy.”
Przykładem kompletnej ignorancji było zdarzenie z 09.12.2006
r. mające miejsce około
godz.16.30 na drodze leśnej
łączącej miejscowości Paulinowo
i Chrcynno. Pomysłowość i pracowitość sprawców zdarzenia
przekroczyła wszelkie granice
absurdu. Pod osłoną zmroku pozbyli się gruzu i śmieci w sposób
urągający wszelkim zasadom
zdrowego rozsądku. W kilkanaście minut zdołano „upiększyć”
leśną drogę na odcinku kilkuset
metrów. Załączona fotografia nie

szeniowego tel. 0-23 693 10 81.
Jeżeli Państwo posiadacie informację o rozbiórce ścianki działowej
o kolorze żółto cytrynowym
i białym, prosimy o przekazanie tej
wiedzy pod wskazany nr telefonu.
Zapewniamy anonimowość.
W związku z nasilającym się zjawiskiem zaśmiecania kompleksu
leśnego w Chrcynnie Fundacja
Centrum Ochrony Środowiska
podejmuje zdecydowane czynności zmierzające do wyeliminowania tego procederu oraz
karania sprawców. Nadmieniamy,
iż kompleks leśny Chrcynno jest
największym obszarem leśnym
na terenie naszej gminy. Dlatego
warto zadbać o to, aby osoby,
udające się np: na wycieczki rowerowe, spacery, grzyby mogły
zastać piękną i czystą przyrodę
zamiast stert walających się śmieci. Las jest dla ludzi, z naszych
obserwacji wynika, iż coraz częściej zwłaszcza w weekendy przy
ładnej pogodzie można spotkać
spacerowiczów z całymi rodzinami. Wycieczki byłyby bardziej
atrakcyjne, gdyby las był również
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zadbany i wolny od śmieci. Niebawem Fundacja Centrum Ochrony
uruchomi nowoczesny sprzęt
monitorujący na całym odcinku
głównej drogi leśnej Paulinowo
– Chrcynno najbardziej uczęszczanej oraz najbardziej zaśmiecanej. Urządzenie to pozwoli na
natychmiastowe wykrywanie
i rejestrowanie „śmieciarzy”
niezależnie od pory dnia i nocy,
a także warunków pogodowych.
Kary grzywny, wykonywanie prac
społecznych przez sprawców na
rzecz uprzątania lasu, jak również
publikacja ich wizerunku skutecznie odstraszy amatorów takiego
pozbywania się śmieci. Fundacja
planuje także lokalizację dużych
publicznych kontenerów na terenie leśnym, tak aby umożliwić
bezpłatne korzystanie z nich
mieszkańcom. Ten system z powodzeniem działa już w innych
sąsiednich gminach. Efekt jest
widoczny, wystarczy przekroczyć
granice naszej gminy.
Fundacja Centrum Ochrony
Środowiska

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
Ta młodziutka charcikowata sunia ma bardzo
ładną sylwetkę i wyjątkowo miłe usposobienie.
Uwielbia ludzi, lgnie do
nich i spragniona jest
pieszczot.
Nie może na nie liczyć w schronisku, w
warunkach, w jakich
przebywa.Pomóżcie ją
uratować, wyrwać ją
zza krat klatki. Za darmo
zyskacie najwierniejszego towarzysza na dobre
i na złe. Przyjedźcie po nią do schroniska!!!
telefon 0-22 782 47 70 lub 0-660 277 648
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 72 m2,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72
Oddam w dobre ręce szczenięta (mieszańce) 2-miesięczne,
tel. 0 608 350 378 lub 0 23 693
00 58
Rozliczanie: PFRON - SOD, ZUS
- DRA, PŁACE, KADRY, PODATKI
- PIT 4,11 itp. SOLIDNIE. tel. 0 606
450 438
Sprzedam lekko rozbitego Forda
Escorta, 1991 r., instalacja gazowa, alufelgi, tel. 0 698 940 191
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 609 810 427
Zatrudnię krawcowe oraz zlecę
pracę chałupniczą, Nasielsk,
ul. Kościuszki 19, tel. 0 23 693 01
56, 0 606 65 65 45
Mieszkanie w Warszawie do wynajęcia, 35 m2, tel. 0 509 680 295
Do sprzedania, Nikon D70s
+AS-F Nikkor 55mm-200mm
+ karta pamięci 2 GB, nowy gwarancja. W zestawie komplet
zaślepek, pokrowiec i pasek,
tel. 0 503 398 545
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 601
482 583
Sprzedam plac pod zabudowę,
Nasielsk, ul. Lazurowa, tel. 0 515
132 570
Sprzedam działki budowlane na
wsi, www.zabiczyn.com, tel. 0 23
693 15 10 po 19-tej
Kupię siedlisko lub dom w okolicy
Nasielska, tel. 0 23 676 64 61
Lokal do wynajęcia na działalność
gospodarczą, ul. Warszawska 42,
tel. 0 23 693 13 16
Sprzedam 2 młode krowy
wysokocielne, kwotę mleczną,
tel. 0 886 139 528
Sprzedam Polonez Caro Plus 97/
98 G. H. Al. Cz., srebrny, metalic,
tel. 0 504 902 956
Sprzedam Polonez Atu Plus 98 r.,
zielony metalic, Al. H. Stan idealny, tel. 0 662 340 222
Mieszkanie do wynajęcia, samodzielne, 2 pokoje, łazienka, 6 km
od Nasielska, tel. 0 23 693 14 79
Sprzedam działkę budowlaną
800 m2 w Pieścirogach Starych,
ul. Kolejowa, tel. 0 663 332 725
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REKLAMA

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę w Chmielewie
o pow. 3,4 ara przy głównej trasie
Nasielsk - Strzegocin, tel. 0 23 69
31 479
Zatrudnimy mechanika samochodowego, tel. 023 693 05 55
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku, Pieścirogach lub
okolicach kom.0 662 125 303
Sprzedam suknię ślubną roz. 38,
tel. 0 512 221 606
Narzeczeni poszukują instruktora tańców standardowych (walc,
tango, itp.) tel. 0 509 466 259,
0 668 33 90 72
Kupię mieszkanie w bloku najlepiej M3 lub dom wolnostojący,
tel. 0 501 638 461
Sprzedam fiata 126, 1996 r.,
cena do uzgodnienia, tel. 0 606
273 714
AVON - zostań konsultantką,
zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500
241 104
Zatrudnię kobiety i mężczyzny w przetwórstwie na stałe,
tel. 0 600 097 331
Ziemniak - warzywa na zamówienie z dostawą, tel. 0 668
474 491
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe
w Nasielsku, tel. 0 600 789 714
Kupię dom w Pieścirogach,
tel. 0501 083 142, 0 23 676 60
51
Sprzedam działkę 4400 m2
w Mogowie, cena do negocjacji,
tel. 0 604 591 084, 023 691 43 32
Sprzedam nieużywaną termę
elektryczną 50 l - 100 zł, tel. 0 661
756 803
Kupię mieszkanie w bloku albo
mały domek w Nasielsku lub okolicach, tel. 0 662 125 303
Do wynajęcia mieszkanie (2-pokojowe) blok, Nasielsk, ul. Elektronowa, tel. 0 23 691 28 67
Sprzedam mieszkanie 64m2
w Nasielsku, blok przy ul. Płońskiej,
tel. 0 602 630 680
Fundacja Centrum Ochrony
Środowiska zatrudni mężczyznę.
Praca przy obsłudze zwierząt
w schronisku w Chrcynnie,
tel. 0 602 630 451

REKLAMA

W ŻYCIU NASIELSKA
tel./ fax (023) 691 23 43
e-mail: zycie@nasielsk.pl
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Brydż
Dobiegły końca rozgrywki brydżowe o Grand Prix Nasielska `2006. To już siódmy rok pasjonaci brydża z Nasielska i okolic rywalizowali o miano najlepszego w tej dyscyplinie sportowej. O
ostatecznej kolejności zadecydował finałowy turniej rozegrany 8 grudnia. Aby wyłonić jednego
zwycięzcę i zróżnicować tabelę, w dwóch czołowych parach dokonano roszady zawodników.
Te ostatnie zawody wygrała para z Jońca Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki.
Po podliczeniu wyników ze wszystkich osiemnastu turniejów okazało się, że najlepszym brydżystą Nasielska `2006 został Janusz Wydra. Drugie miejsce w końcowej klasyfikacji zajął jego stały
partner z pary – Waldemar Gnatkowski. Na trzecim miejscu uplasował się Piotr Kowalski, który o
jeden punkt wyprzedził ubiegłorocznego triumfatora rozgrywek – Stanisława Sotowicza.
Zarząd Klubu Sportowego „Sparta” serdecznie dziękuje kierownictwu i pracownikom Hali
Sportowej w Nasielsku za pomoc w organizacji turniejów.

Wyniki turnieju osiemnastego 08.12.2006 r.
1. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 54 pkt. (56,25%)
2. Józef Dobrowolski - Jacek Jeżółkowski

54 pkt. (56,25%)

3. Sławomir Chojnacki - Stanisław Sotowicz

53 pkt. (55,21%)

4. Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski

52 pkt. (54,17%)

5. Piotr Kowalski - Janusz Wydra

50 pkt. (52,08%)

6. Waldemar Gnatkowski - Grzegorz Nowiński

45 pkt. (47,92%)

7. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal

47 pkt. (46,88%)

8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński

43 pkt. (44,79%)

9. Marek Olbryś - Krzysztof Turek

35 pkt. (36,46%)

Końcowa klasyfikacja Grand Prix Nasielska `2006:
1.

Janusz Wydra

113 pkt.

2.

Waldemar Gnatkowski

112 pkt.

3.

Piotr Kowalski

101 pkt.

4.

Stanisław Sotowicz

100 pkt.

5.

Grzegorz Nowiński

100 pkt.

6.

Grzegorz Kosewski

84 pkt.

7.

Paweł Wróblewski

84 pkt.

8-9. Kazimierz Kowalski
Krzysztof Morawiecki

83 pkt.
83 pkt.

10. Janusz Czyżewski

80 pkt.

11. Maciej Osiński

57 pkt.

12. Józef Dobrowolski

55 pkt.

13. Marek Rębecki

51 pkt.

14. Jacek Jeżółkowski

50 pkt.

15. Adam Banasiuk

50 pkt.

16. Zbigniew Michalski

47 pkt.

17. Teodor Brodowski

39 pkt.

18. Janusz Muzal

39 pkt

19. Jerzy Krzemiński

38 pkt.

20. Marek Olbryś

29 pkt.

21. Piotr Turek

24 pkt.

22-23.Krzysztof Turek

22 pkt.

Krzysztof Gałek

22 pkt.

24. Adam Duczman

21 pkt.

25. Andrzej Lenart

16 pkt.

26. Henryk Przybysławski

11 pkt.

27. Zbigniew Kuczyński

10 pkt.

28-29.Błażej Rzemek

9 pkt.

Sławomir Zakrzewski

SPORT

9 pkt.

30. Krzysztof Michnowski

8 pkt.

31. Sławomir Chojnacki

7 pkt.

32-33.Władysław Popko

6 pkt.

Dariusz Stadnik

6 pkt.

34. Jerzy Ludwicki

5 pkt.

35. Paweł Laskowski

1 pkt.
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DRODZY CZYTELNICY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku podjęła niezwykle ważne
zadanie utworzenia Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. Jest to
przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu organizacji i towarzystw,
szkół, instytucji oraz wielu ludzi, dla których przeszłość stanowi dobro szczególnie ważne i drogie.
Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza w okresie wojen
napoleońskich, powstań narodowych czy wojny polsko-bolszewickiej. Żyło tu
wielu ciekawych, wybitnych ludzi. Żyje nadal wielu świadków historii najnowszej mających wśród rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty czy fotografie.
Z pewnością kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domowych archiwów,
co pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń, składających się na
dzieje miasta i regionu. Mam nadzieje, że w przyszłości uda się zapoczątkować
coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego regionalnego muzeum. Dlatego
w pierwszym i podstawowym etapie kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących
przeszłość naszego miasta i gminy.
Środki na realizację przedsięwzięcia zdobyliśmy, między innymi zajmując IV
miejsce w konkursie grantowym w ramach programu „Działaj lokalnie V” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a ogłoszonego przez
Stowarzyszenie Europa i My, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Patronat nad działalnością Pracowni objął Burmistrz Nasielska.
Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku przy ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52.
Kustosz
mgr Stanisław Tyc

KRZYŻÓWKA nr 1/2007

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 26 stycznia.Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.Wyniki losowania
opublikujemy 9 lutego.
9 stycznia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki świątecznej. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Justyny Śliwińskiej
z Czajek, Maryli Swojak i Justy Podlasińskiej z Nasielska. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji.

