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Wielki sklep w małym mieście

Miejsce niezapomniane
Nasielsk nie obfituje w zabytki, ale wiele tu miejsc znaczących, pamiętających dawne czasy. Każde ma jakąś 
historię. Miejscem niepowtarzalnym był Dom Dziecka przy ul Kościuszki. Dziś, ponad 10 lat po jego zamknięciu, 
niewielu pamięta o jego istnieniu.

16 lutego zapraszamy na koncert podsumowujący projekt 
„DOLINA RYTMU”.  Impreza rozpocznie się o godz. 18.30. 
w kinie Niwa. 

Małe mieszkanko 
na …Płońskiej
Łopaty jeszcze 
się przydadzą
Gdzie są 
bezrobotni?

Paszport dla 
roślinki

Oświadczenia 
majątkowe pod lupą
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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

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6

tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny 
Szkół, ul. Piłsudskiego 6

tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

tel. (023) 693–30–865

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

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

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku

tel. (023) 693 00 26

Małe mieszkanko na …Płońskiej
Dobra wiadomość dla 

Nasielszczan, mieszka-
jących kątem u rodziców. 
Na Płońskiej coś drgnęło.
Spółka Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe ogłosiła przetarg 
nieograniczony na adaptację 
dwóch budynków mieszkalnych 
dla 36 rodzin wraz z robotami 
przygotowawczymi i ukształto-
waniem terenu przy ulicy Płońskiej 
w Nasielsku.

Na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego możemy przeczytać, 
że przetarg przewiduje następują-
ce inwestycje:
- roboty przygoto-
wawcze- niwelacja 
terenu,
- nawierzchnia 
jezdni i parkingów, 
- ogrodzenie placu 
zabaw, 
- zieleń i  drobne 
formy architektury,
- oświetlenie ze-
wnętrzne,
- roboty adaptacyj-
ne budynku nr 1
- roboty adaptacyj-
ne budynku nr 2; 

W dokumencie 
określono termin 
realizacji przedsię-
wzięcia wynoszący 

12 miesięcy od dnia przekazania 
placu budowy potencjalnemu 
wykonawcy robót.

Procedury przetargowe musiały 
być uruchomione, ponieważ 
wartość zamówienia przekracza 
60.000 tys euro.

Przystępując do przetargu ofe-
rent jest zobowiązany do wnie-
sienia wadium w wys.75 tysięcy 
złotych. 

Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia jest dostępna na stronie 
internetowej: www.um.nasielsk.pl

Urząd Miejski w Nasielsku wy-
znaczył Franciszka Kucińskiego 
i Piotra Mychlińskiego do kontak-
tów z oferentami. 

Oferty należało składać w nasiel-
skim urzędzie przy ulicy Elektro-
nowej. W terminie do 7 lutego 
2007 roku. 

O rozstrzygnięciach przetargu 
poinformujemy naszych czy-
telników w następnym wydaniu 
„Życia Nasielska”.

Dariusz Panasiuk

Wyjaśnienie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
w sprawie pracy aptek
Władze gminy Nasielsk od kilku miesięcy zabiegają o ustalenie rozkładu 
godzin pracy ogólnodostępnych aptek na terenie miasta Nasielsk. Widzi-
my pilną potrzebę zapewnienia usług farmaceutycznych dla mieszkańców 
w dniach wolnych od pracy, w dni świąteczne, a zwłaszcza nocą. Jest nadzie-
ja, że problem zostanie rozwiązany dzięki uchwale Zarządu Powiatu No-
wodworskiego nr 9/2007 z 17 stycznia, w której  ustalono harmonogram 
pracy aptek w Nasielski i w powiecie nowodworskim. Uchwała dotyczy 
okresu od 22 stycznia do 8 lipca 2007r – według załącznika do uchwały. 

Dyżur rozpoczyna się o godz. 19.00 i trwa do godz. 8.00 dnia następnego. 
W dni świąteczne apteka jest otwarta od godz. 10.00 do godz. 13.00. 

Zapisy uchwały obowiązują od 22 stycznia i problem formalnie został 
rozwiązany. Niestety, życie niesie ze sobą niespodzianki. 

W okresie, kiedy zgodnie z harmonogramem, w dniach od 22.01.2007 do 
28.01.2007 dyżurowała apteka przy ul. Kilińskiego 1/3, właściciel Apteki 
„NOWA”, znajdującej się przy ulicy Warszawskiej 51/53d, poinformował 
władze Nasielska i władze powiatowe, że nie podejmie pracy według za-
proponowanego harmonogramu. Tłumaczył to złą sytuacją ekonomiczną 
Apteki „NOWA”. W dniach od 29.01.2007 do 4.02.2007 dyżur pełniła 
Apteka ARNICA przy ulicy RYNEK 21. Od 5.02.2007 do 11.02.2007 
przypada dyżur Apteki NOWA. 

Gdyby do pełnienia dyżurów przystąpiły wszystkie (trzy) apteki, to, zgod-
nie z harmonogramem, dyżur przypadałby co trzeci tydzień. Mieszkańcy 
mogliby wtedy niezakłócenie realizować pilne potrzeby z zakresu usług 
farmaceutycznych.

UM Nasielsk 

fot. M. Stamirowski

Oświadczenia 
majątkowe pod lupą
Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki opublikował listę 
osób, które nie dopełniły 
obowiązku terminowego 
złożenia Wojewodzie 
Mazowieckiemu oświad-
czenia majątkowego lub 
oświadczenia o działal-
ności gospodarczej pro-
wadzonej przez małżon-
ka albo umowach cywil-
no-prawnych zawartych 
przez małżonka. 

Ustawy o samorządzie gminnym, 
samorządzie powiatowym oraz 
o samorządzie województwa na-
kładają na radnych (przewodni-
czących rad), a także na wójtów 
(burmistrzów, prezydentów), sta-
rostów i marszałka województwa 
obowiązek złożenia oświadcze-
nia o swoim stanie majątkowym 
w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia ślubowania albo od dnia 
wyboru przez radę (w przypadku 
starostów i marszałka). Ponadto 
przepisy zobowiązują do złożenia 
- w terminie 30 dni od dnia wybo-
ru - oświadczenia o prowadzonej 
działalności gospodarczej przez 
małżonka i umowach cywilno-
prawnych zawartych przez mał-
żonka. Nie złożenie oświadczeń 
bądź złożenie ich po terminie, 
w przypadku wójtów (burmi-
strzów, prezydentów) i radnych 
powoduje wygaśnięcie mandatu, 
a w przypadku starostów i mar-
szałka województwa odwołanie 
przez organy stanowiące jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Na liście sporządzonej w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódzkim 
(www.mazowsze.uw.gov.pl )  na 
dzień 6 lutego br. wśród 65 nazwisk 
przewodniczących rad powiatów 
i miast oraz burmistrzów znaleźli 
się także przedstawiciele Nasiel-
ska. Z informacji opublikowanej 
na tej stronie wynika, iż Burmistrz 
m. Nasielsk Bernard Dariusz Mucha 
złożył oświadczenie majątkowe po 
terminie - ślubowanie odbyło się 
1.12.2006 r., a oświadczenie ma-
jątkowe złożono 3.01.2007 r. (data 
stempla pocztowego). Podobnie 
jest  w przypadku Przewodni-
czącego Rady Miasta Nasielsk 
Dariusza Leszczyńskiego - ślu-
bowanie odbyło się 27.11.2006 
r., a oświadczenie majątkowe zło-
żono 5.01.2007 r. (data stempla 
pocztowego). 

Bernard Mucha, Burmistrz Nasiel-
ska wyjaśnia całą sytuację krótko: 
- Moje oświadczenie majątkowe 
zostało opublikowane w Interne-
cie już 2 stycznia, czyli w terminie. 

Uważam, że mimo choroby moje 
oświadczenie zostało przygoto-
wane i złożone zgodnie z literą 
prawa. Ale złożyłem wojewodzie 
wszystkie niezbędne wyjaśnienia 
w tej kwestii łącznie z opinią radcy 
prawnego i czekam na odpowiedź. 
Nawiązując natomiast do samej 
formy komunikacj i  pomiędzy 
wojewodą a burmistrzem, która 
w tym wypadku odbywała się na 
łamach prasy jestem tym niepo-
trzebnym szumem medialnym 
niemile zaskoczony.

Stosowne wyjaśnienia dotyczą-
ce spóźnionego oświadczenia 
majątkowego złożył wojewodzie 
również Dariusz Leszczyński. 

Na razie trudno jeszcze przewi-
dzieć, w jaki sposób zakończy 
się to zamieszanie.  Być może 
sprawa oświadczeń majątkowych 
znajdzie swój finał w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym. Do te-
matu powrócimy w najbliższym 
numerze ŻN. 

MK
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fot. D. Panasiuk
Wielki sklep w małym mieście
W Nasielsku znów rozgo-
rzała dyskusja na temat 
handlu detalicznego. 
A wszystko za sprawą 
nowego supermarketu, 
który powstał w centrum 
miasta. Jest już tu kilka 
dużych obiektów handlo-
wych, ale ten jest najwięk-
szy. 

Właściciele małych sklepów, 
a takich jest  bardzo wielu, 
z przerażeniem patrzą na nową 
halę. Zastanawiają się czy będą 
w stanie przetrwać w konfrontacji 
z handlowym gigantem, czy grozi 
im bankructwo. Czas pokaże czy 
będzie to zdrowa konkurencja, 
z której będą zadowoleni zarów-
no sprzedający, jak i kupujący. Je-
den z właścicieli małego sklepiku 
przyznał w szczerej rozmowie, 
że będzie dokładnie przyglądał 
się cenom w „dużym sklepie” i, 
jak dodał, jedynym sposobem 
na sprostanie konkurencji będzie 
obniżka marży detalicznej.

Jedno jest pewne - konsumenci 
z nadzieją oczekują niższych cen 
i świeżego towaru.

Ja tam nie pójdę, mam swój mały 
zaprzyjaźniony sklepik, gdzie mi 
wszystko podadzą – twierdzą 
jedni, bardzo dobrze, że otworzy-
li, bo może będzie taniej – dodają 
drudzy.

W poniedziałek 9 lutego, w Nasiel-
sku przy ulicy Polskiej Organizacji 
Wojskowej 9, został otwarty sklep 
Tesco. Propozycja marketu brzmi 
zachęcająco. „Małe” Tesco ofe-
ruje około 3500 tysiąca produk-
tów w niskich, konkurencyjnych 
cenach oraz wygodne, łatwe 
i szybkie codzienne zakupy. 

Jak informują przedstawiciele fir-
my, nowa inwestycja przyczyniła 
się do utworzenia nowych miejsc 
pracy. W nasielskim sklepie Tesco 

pracuje bowiem 40 osób, 
z ponad 23.000 zatrudnio-
nych w całym kraju. Około 
połowa pracowników to oso-
by, które wcześniej pozosta-
wały bez pracy. Wszyscy nowi 
pracownicy to mieszkańcy 
Nasielska i okolic. 

Ich zdaniem jest to również 
unowocześnienie lokalnej in-
frastruktury miejskiej. Chod-
nik w najbliższym sąsiedztwie 
sklepu został  całkowicie 
wymieniony, co spotkało się 
z dużym uznaniem okolicz-
nych mieszkańców.

Nowy sklep Tesco w Nasielsku 
ma powierzchnię 1000m2. 
Jest to już dwudziesta trzecia 
placówka sieci w Polsce, bu-
dowana wg nowej strategii fir-
my. Na półkach sklepu, wśród 
3.500 produktów kl ienci 
mogą znaleźć oprócz pro-
duktów spożywczych także: 
drobny sprzęt AGD/RTV oraz 
tekstylia. 

Władze firmy z dumą podkreślają, 
że Tesco inwestuje w niskie ceny 
sprzedawanych produktów, regu-
larnie je monitorując tak by mieć 
pewność, że klienci nie przepła-
cają. W ostatnim roku, sieć zain-
westowała aż 94 miliony złotych 
w systematyczne obniżanie cen 
produktów, najczęściej kupowa-
nych przez klientów.

Biuro prasowe przedsiębiorstwa 
handlowego informuje, że w sta-
łej ofercie sklepu znajduje się 
również ponad 1000 produktów 
firmowanych marką własną Tesco. 
Wraz z polskimi przedsiębiorcami 
firma stworzyła dwie linie produk-
tów, które łączą w sobie wysoką 
jakość gwarantowaną przez firmę 
i niską cenę. Pierwsza grupa ta-
kich produktów w jednolitych 
biało-niebieskich opakowaniach, 

nosi nazwę „Tesco Value” – są to 
towary o najniższej cenie. Drugi 
rodzaj produktów własnych to 
kolorowa linia „Tesco” – produkty 
te można porównać do wyrobów 
znanych firm, ze względu na ich 
wysoką jakość. Zaletą produktów 
„Tesco” jest fakt, że są tańsze od 
markowych produktów nawet 
o 30%. 

Na zmotoryzowanych klientów 
czeka przed supermarketem Tesco 
około 30 miejsc parkingowych. 
Dodatkowe usługi  oferowane 
przez Tesco to m.in.: zwrot towaru 
w ciągu pięciu dni od daty zakup 
(bez względu na powód zwrotu 
zakupionego towaru), możliwość 
opłacenia rachunków poprzez 
usługę Unikasa, czy też możliwość 
wywołania zdjęć przez Internet.

Dariusz Panasiuk

Sklep w Nasielsku jest już 118 skle-
pem Tesco w Polsce. Pod marką 
Tesco działa także 20 stacji paliw 
oraz 3 magazyny centralne. Do sieci 
należy również 31 supermarketów 
Savia.

W maju 2006 roku Tesco Polska 
zostało uhonorowane Bursztynową 
Statuetką VII edycji Konkursu „Lider 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Firma, już drugi rok z rzędu, otrzymała 
wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie organizowanym przez Insty-
tut Pracy i Spraw Socjalnych. Nagroda została przyznana sieci za szkolenia 
i rozwój pracowników. W tym samym konkursie w roku ubiegłym Tesco 
Polska zostało wyróżnione oraz otrzymało Certyfikat Wysokiej Jakości, 
przyznany przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Co roku firma tworzy około 3000 nowych miejsc pracy. Ponad 40% 
wszystkich zatrudnionych to osoby wcześniej bezrobotne. Większość 
pracowników korzysta z bezpłatnych szkoleń dla podwyższenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. Średnio każdego roku na szkolenia firma wydaje 
8 milionów złotych.

Na terenie Tesco swobodnie działają związki zawodowe. 10 lutego 2005r. 
zarząd Tesco Polska i NSZZ „Solidarność” podpisały długofalowe porozu-
mienie o współpracy na czas nieokreślony.

Na początku 2006 roku Tesco Polska zostało uhonorowane przez Fundację 
Nauki i Zdrowia nagrodą „Złota Myśl”. Kapituła Nagrody przyznała sieci 
wyróżnienie za wspieranie inicjatyw służących rozwojowi nauki i kultury 
w Polsce, głównie za akcję „Tesco dla Szkół”, którą firma prowadzi już od 
pięciu lat. 

Osiągnięcia Tesco Polska w 2005 roku to m.in. zdobycie nagrody Hermesa 
2005 przyznanej Tesco, jako najlepszej sieci handlowej w Polsce w kate-
gorii sklepy wielkopowierzchniowe za odpowiedzialne i wyróżniające się 
podejście firmy do własnych pracowników oraz za zaangażowanie sieci 
w akcje charytatywne i społeczne oraz zdobycie Srebrnego Laura Klienta 
2005 potwierdzającego, że oferowane przez Tesco produkty i usługi cieszą 
się dużą popularnością wśród klientów.

Caritas Polska przyznała Tesco wyróżnienie w kategorii „sponsoring” 
za zaangażowanie w działalność charytatywną, przyznając nagrodę UBI 
CARITAS („Gdzie Miłosierdzie”). Tesco Polska wspiera Caritas od ponad 
trzech lat, poprzez szereg wspólnych inicjatyw, choćby takich akcji, jak: 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Podziel się kromka chleba” czy 
„Razem pomóżmy dzieciom”.

Według niezależnych ekspertów Tesco jest jednym z najlepszych praco-
dawców w Polsce w branży handlowej. Firma została uznana przez tygo-
dnik „Newsweek” Najlepszym Pracodawcą w branży handlu detalicznego 
w roku 2003.
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk

Wizyta policjantów w szkole 
Reaguj. Powiadom. Nie 
toleruj! – zasady tego 
programu należy wdra-
żać już od najmłodszych 
lat. Wiedzą o tym dobrze 
nowodworscy policjanci, 
dlatego edukację dzieci 
w zakresie współpracy 
Policji ze Społeczeństwem 
zaczynają właśnie od 
uczniów szkół podstawo-
wych. 

Okazją było spotkanie munduro-
wych z dziećmi z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Starych Pie-
ścirogach. Policjanci opowiedzieli 
o pracy w Policji, o bezpiecznych 
i  prawidłowych zachowaniach, 
szczególnie podczas zbliżających 
się feri i ,  a na koniec spotkania 
mundurowi przeprowadzili kon-
kursy z nagrodami. 

Zebrane w sali  gimnastycznej 
dzieci klas od I do VI wysłuchały 
prelekcji wygłoszonej przez po-
licjantów dotyczącej reagowania 
na złe i nieprawidłowe zachowania 
innych dzieci i osób dorosłych. 

Mundurowi 
z a c h ę c a l i 
u c z n i ó w, 
aby mówili 
o  s w o i c h 
s p o s t r z e -
żeniach ro-
dzicom, na-
uczycielom, 
pedagogom, 
a nawet po-
l i c j a nt o m . 
Z  o g r o m -
nym zainte-
resowaniem 
dzieci słu-
chały o pra-
cy w Policj i 
i  co należy 
zrobić, aby 
zostać funk-
c j o n a r i u -
szem. (…)

Był też czas 
na quiz 
z w i ą z a n y 
z bezpiecznym zachowaniem 

na drodze i  o pracy w Pol i-
cj i ,  w którym bardzo chętnie 

uczestniczyły dzieci. Oczywiście 
konkurs nie mógł się odbyć bez 
nagród. Wszystkie dzieci, które 
prawidłowo odpowiedziały na 
zadane pytania otrzymały pre-
zenty w postaci kasków, opasek 
odblaskowych, długopisów 
z notatnikami z Urzędu Miasta 
w Nowym Dworze oraz kalen-
darzy i długopisów ze Starostwa 
Powiatowego. 

Policjanci obiecali, że nie było to 
ostatnie spotkanie i zawsze chęt-
nie odwiedzą grzeczne dzieci. 
Po takiej wizycie dzieci były za-
chwycone, a wiedza jaką nabyły 
podczas spotkania na pewno 
zaowocuje w przyszłości.

KPP Nowy Dwór Mazowiecki 

Łopaty jeszcze się przydadzą
Tej zimy jeszcze trochę 
popada – prognozują 
synoptycy.
Cieszą się dzieci, martwią dorośli. 
Bowiem to na nich – właścicielach 
posesji i administratorach budyn-
ków spoczywa obowiązek sprzątania 
białego puchu. Jak wygląda prywat-
ne podwórko, jest to i wyłącznie 
problem właściciela. Ale musi on 
pamiętać o uprzątnięciu chodnika 
przylegającego do jego posesji. 
Śnieg musi być również usunięty 
z powierzchni dachów. 

Komenda Powiatowa Policji w No-
wym Dworze Mazowieckim, za na-
szym pośredniactwem przypomina, 
że: „podobnie, jak w roku ubiegłym 
funkcjonariusze będą zwracać uwagę, 
czy na dachach domów i obiektów 
użyteczności publicznej nie zalega 
śnieg zagrażający bezpieczeństwu 
ludzi. Należy również usuwać zwisa-
jące z krawędzi dachów sople, które 
zagrażają przechodniom”.

Na opornych czekają surowe kary 
pieniężne.

Dariusz Panasiuk

Państwo policyjne czy 
bezpieczniejsze państwo
Obywatelu, do-
padną cię nawet 
w  k r z a k a c h . 
Nowe przepisy 
są coraz bardziej 
surowsze dla 
kierowców.

Z w i ę k s z o n e 
zostają kompe-
tencje strażni-
ków gminnych, 
straży miejskiej, 
strażników le-
śnych, funkcjo-
nariuszy straży parku oraz osób 
działających w imieniu zarządcy 
drogi ,  podczas kontrol i  ruchu 
drogowego. Strażnicy gminni 
i straż miejska będą mogli korzy-
stać z urządzeń nagrywających 
i rejestrować wszelkie naruszenia 
przepisów ruchu drogowego. To 
tylko niektóre z nowości w prawie 
o ruchu drogowym.

Zakres kompetencji straży i przed-
stawicieli zarządcy dróg będzie 
określać Komendant Powiatowy 
Policji na podstawie upoważnienia. 
Straż gminna, straż miejska, straż 
leśna oraz funkcjonariusze straży 
parku będą mieli prawo zatrzymać 
i wylegitymować uczestnika ruchu 
drogowego. Będą oni mogli także 
uniemożliwić kierującemu dalszą 
jazdę, do momentu przybycia 
policji. Dotyczy to kierujących, 
w stosunku do których zachodzi 
podejrzenie, że są pod wpływem 
alkoholu lub innych podobnie dzia-
łających środków – dowiedzieliśmy 
się w ministerstwie spraw wewnętrz-
nych i administracji. 

Nowelizowane przepisy zakładają, 
że osoby działające w imieniu 
zarządcy dróg, oprócz kontroli 
rozstawu osi i masy, będą mogły 
skontrolować również wymiary 
pojazdu. Ponadto zmieniają za-
sady badania kierowców, w przy-
padku podejrzenia, że są oni pod 
wpływem środków odurzających, 
działających podobnie jak alkohol. 
Po badaniach na miejscu kontroli, 
policja może przeprowadzić 
badania laboratoryjne krwi i mo-
czu, nawet bez zgody kierowcy, 
w zakładzie opieki zdrowotnej lub 
w izbie wytrzeźwień. Policja będzie 
mogła zatrzymać prawo jazdy, zaś 
pokwitowanie, w przeciwieństwie 
do obecnie obowiązującego 
przepisu, nie będzie dawało pra-
wa do tymczasowego kierowania 
pojazdem. 

Projekt nowego prawa o ruchu 
drogowym przyjęła Rada Mini-
strów. Został on opracowany przez 
ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji.

Dariusz Panasiuk

Już nie tylko policja

fot. D. Panasiuk
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21 – 23. 01.w Borkowie nieznani 
sprawcy włamali się do domku letni-
skowego i skradli dwanaście kaloryfe-
rów aluminiowych, pompę wodną, 
wyrzynarkę, szlifierkę, przewody 
elektryczne i butlę gazową. Straty 
wynoszą około 3400zł na szkodę 
Jerzego Ż. mieszkańca Warszawy.

23 – 27. 01. na ulicy Warszawskiej 
nieznani sprawcy włamali się do 
piwnicy Jacentego G. i skradli opony 
samochodowe i rower górski. Straty 
wynoszą 600 zł.

27 – 28. 01. nieznani sprawcy włamali 
się do cukierni przy ulicy Starzyńskie-
go i skradli ciastka o wartości 30 zł.

Pijani na drodze
25. 01. w Dębinkach Piotr W. kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,43 mg/l).

28. 01. na ulicy Piłsudskiego Krzysz-
tof F. kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,46 mg/l).

28. 01. na ulicy Kościuszki Edward 
L. kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,38 mg/l).

31. 01. na ulicy Piłsudskiego Rado-
sław M. mieszkaniec Młodzianowa 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,20 mg/l).

NIE DAJĘ - NIE BIORĘ
Ktoś żąda od Ciebie łapówki?
Przeczytaj, jak łatwo można sobie poradzić 
z takim problemem 
1. Zignoruj propozycję, nawet wielokrotnie 
udając, nie domyślasz się, co rozmówca ma 
na myśli. 
2. W przypadku konsekwentnego po-
wracania do tematu przez drugą stronę w 
jasny i stanowczy, a zarazem nieagresywny 
sposób wyraź swoje stanowisko w sprawie 
korupcji. 
W przypadku prób wymuszenia łapówki w 
sprawach znaczącej wagi, w szczególności 
przez urzędników lub przedstawicieli władz 
państwowych - przejdź do następujących 
kroków: 
3. Nie wręczaj łapówki, natomiast zapytaj, 
w jakiej ma być wysokości i umów się na 
kolejne spotkanie, za kilka czy kilkanaście dni, 
koniecznie na konkretny dzień i godzinę. 
4. Zawiadom prokuraturę o tym, że 
żądano od Ciebie łapówki. 
5. Policja powinna dostarczyć Ci znaczo-
nych banknotów i czuwać nad całą akcją 
– gdy osoba, która żądała łapówki, faktycz-
nie ją przyjmie - zostanie zatrzymana. 
Pamiętaj, że nie grozi Ci odpowiedzialność 
karna, o ile zawiadomisz prokuraturę lub 
policję o takiej propozycji, ale przed wrę-
czeniem łapówki. Osoba dająca łapówkę, 
czy to osobie publicznej, czy to pośredniko-
wi może uwolnić się od odpowiedzialności 
karnej – jakkolwiek jej czyn nadal będzie 
przestępstwem. Jest to jednak możliwe tylko 
wtedy, gdy łapówka została przyjęta, a da-
jący łapówkę zawiadomił o tym prokuratora 
lub policję i ujawnił prokuratorowi lub policji 
wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, 
zanim się o nim dowiedzieli. 
Takie zawiadomienie najlepiej złożyć na 
piśmie do prokuratury. 

www.normalne.pl

fot. KPP Nowy Dwór Maz.
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R E K L A M A

Gdzie są bezrobotni?
W Nasielsku brakuje rąk 
do pracy. Największe 
problemy ze znalezie-
niem pracowników mają 
przedsiębiorstwa rolnicze 
i firmy, zatrudniające 
głównie mężczyzn. 
Pracodawcy pytają - co się stało?, 
czy wszyscy wyjechali po chleb za 
granicę?, lenistwo?, a może wolą stać 
w kolejce do opieki socjalnej? 

Rzeczywiście, w prasie lokalnej 
ukazuje się coraz więcej ogłoszeń 
– „zatrudnię natychmiast”.

Pytaliśmy kilku właścicieli firm o to, 
jaki jest odzew na ofertę. Okazuje 
się, że niewielki. Znane są w Nasielsku 
przypadki, kiedy to przedsiębiorcy, 
wynajętymi busami, przywożą pra-
cowników nawet z odległych o kil-
kadziesiąt kilometrów od Nasielska, 
miejscowości.

Dla niektórych jedyną szansą na 
utrzymanie produkcji jest wynaj-
mowanie „ludzi z giełdy” w Jabłonnie. 
Tam, na małym placu, w okolicach 
postoju taksówek, każdego dnia 
gromadzą się dziesiątki osób chęt-

nych do pracy. I wszystko byłoby 
dobrze, gdyby nie fakt, że życzą 
sobie dwa, a nawet trzy razy więcej 
niż miejscowi robotnicy. Dodatko-
wym obciążeniem dla pracodawcy 
są koszty przywozu i odwózki „gieł-
dowych ludzi”. 

A lokalne ceny za godzinę pracy 
w Nasielsku i okolicach wahają się 
od 4 do 8 złotych. Stawka zależy 
od rodzaju wykonywanej roboty. 
Najtaniej jest w ogrodnictwie, gdzie 
nie są wymagane żadne kwalifikacje 
– tu wystarczą silne ręce. 

A co na to urzędowe statystyki? 
O problemie pisaliśmy na łamach 
„ŻN” w sierpniu ubiegłego roku. Od 
tamtej pory niewiele się zmieniło. 
Z uzyskanych informacji wynika, że 
w kraju bezrobocie maleje. W Na-
sielsku, jednak rośnie. Pod koniec 
lipca liczba bezrobotnych w naszym 
rejonie wynosiła blisko 1300 osób, 
w tym 656 kobiet. Bez kwalifikacji 
zawodowych zarejestrowanych 
było około 500 osób.

Problemem bezrobocia zajęła 
się ostatnio Rada Ministrów. Rząd 

przyjął nową ustawę o promocji 
zatrudnienia. 

Dokument zakłada usprawnienie 
funkcjonowania publicznych służb 
zatrudnienia oraz zwiększenie 
dostępu do usług rynku pracy 
świadczonych na rzecz bezrobot-
nych, poszukujących pracy oraz 
pracodawców. 

W przyjętym projekcie ustawy 
czytamy m.in.: aby urzędy pracy 
mogły aktywniej pomagać w po-
szukiwaniu pracy, nowe przepisy 
pozwolą na udostępnianie informacji 
dotyczących miejsc pracy nie tylko 
na tablicach ogłoszeń, ale również za 
pomocą internetowej bazy ofert pra-
cy. Baza będzie udostępniana przez 
resort pracy. To rozwiązanie pozwoli 
bezrobotnym na znalezienie zatrud-
nienia np. w sąsiednim powiecie. 

Nowością jest, jak informuje resort 
pracy, rozwiązanie umożliwiające 
pracodawcy składanie ofert pracy 
zarówno w powiatowym urzędzie 

pracy, właściwym ze względu na sie-
dzibę pracodawcy, jak i w miejscach, 
gdzie firma prowadzi działalność. 
Porozumienia dotyczące zwolnień 
monitorowanych, tzn. takich, gdzie 
zwalnianym pracownikom oferowa-
ny jest program doradczo-szkolenio-
wy, będą podpisywane w sytuacji, 
kiedy pracodawca zamierza w ciągu 
3 miesięcy zwolnić co najmniej 50 
pracowników. 

Zgodnie z projektem nowelizacji 
osoba bezrobotna będzie miała 
finansowany koszt przejazdu na 
badania lekarskie, przeprowadzane 
przed podjęciem pracy, jeśli zostanie 
na nie skierowana przez powiatowy 
urząd pracy. Ujednolicony zostanie 
także dodatek aktywizacyjny wy-
płacany w związku z podjęciem 
pracy. Wyniesie on 50 proc zasiłku. 
Ponadto bezrobotny, który podejmie 
pracę, może ubiegać się u starosty 
o sfinansowanie kosztów opieki nad 
dziećmi lub osobą zależną. Środki 
będą pochodzić z Funduszu Pracy. 

Natomiast bezrobotni, którzy z wła-
snej winy przerwą szkolenie, staż lub 
przygotowanie zawodowe zostaną 
pozbawieni statutu bezrobotnego 
na okres 90 dni. 

Starosta będzie mógł skierować 
bezrobotnego do wykonania prac 
społecznie użytecznych na terenie 
gminy, w której mieszka lub przeby-
wa. Chodzi o osoby bez prawa do 
zasiłku, które korzystają ze świadczeń 
z pomocy społecznej. Dotychczas 
bezrobotnych kieruje się do takich 
prac tylko w miejscu zamieszkania 
lub pobytu.

Licencje zawodowe będą przy-
znawane wyłącznie pośrednikom 
pracy i doradcom zawodowym 
zatrudnionym w publicznych służ-
bach zatrudnienia i Ochotniczych 
Hufcach Pracy.

Tyle nowa ustawa, a w Nasielsku jak 
brakowało, tak nadal brakuje chęt-
nych do roboty.

Dariusz Panasiuk

Tańsze gadanie
Okazuje się, że rynkowa 

presja konkurencji 
może mieć pozytywne 
skutki dla klientów. 
Z centrali Telekomunikacji Polskiej 
nadchodzą, wprawdzie jeszcze 
nieoficjalne, ale optymistyczne 
informacje. Otóż, w tym roku, TP 
S.A. obniży ceny połączeń stacjo-
narnych. 

Szczegóły nie są jeszcze znane, ale 
miejmy nadzieję, że nie będzie to 
propagandowa obniżka o symbo-
liczny grosz. Na rynku telekomuni-
kacyjnym jest za duża konkurencja, 
żeby Telekomunikacja Polska robiła 
sobie żarty z klientów. 

dar
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PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250
JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 
• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 
• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU

• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 
• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC 
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc 
psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje potrzeby 
i warunki życia ( np. dysponowania czasem)

CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK  12.00 - 20.00
WTOREK    8.00 - 19.00
ŚRODA     8.00 - 19.00
CZWARTEK    8.00 - 20.00
PIĄTEK     8.00 - 20.00

Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

PUNKT KONSULTACYJNY  
DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE

w  Nasielsku  ul. Warszawska 48
tel.023 6930250

 Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą 
do wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać: 

1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich roz-
wiązaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze 
do przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyj-
nych, o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osa-
motnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy. 

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do 
terapeuty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla 
Osób Krzywdzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni 
Terapii Uzależnień.

  Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
  Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

Przemoc w rodzinie
Prawa ofiar i obowiązki instytucji państwowych
Działania chroniące ofiary przemocy 
domowej podejmowane przez policję 
zgodnie z obowiązującym prawem: 
• interwencja,
• sporządzenie dokładnego opisu 
zdarzenia (notatka urzędowa),
• zatrzymanie sprawców przemocy 
domowej stwarzających w sposób 
oczywisty zagrożenie dla życia bądź 
zdrowia ofiar, a także mienia,
• wszczęcie postępowania przy-
gotowawczego przeciwko sprawcy 
przemocy w przypadku zgłoszenia 
lub stwierdzenia popełnienia prze-
stępstwa,
• zabezpieczenie dowodów popeł-
nienia przestępstwa,
• podjęcie działań prewencyjnych 
wobec sprawcy przemocy,
• udzielenie informacji ofiarom 
o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają 
prawo do: 

• uzyskania od policjantów zapew-
nienia doraźnego bezpieczeństwa,
• uzyskania informacji, kto przyjechał 
na wezwanie - numer identyfikacyjny 
policjantów, nazwa i siedziba jednost-
ki,
• wykorzystania dokumentacji in-
terwencji policyjnej jako dowodów 
w sprawie karnej przeciw sprawcy 
przemocy,
• zgłoszenia interweniujących po-
licjantów na świadków w sprawie 
sądowej.

Osoby poszkodowane na skutek 
przemocy domowej, a także świad-
kowie mogą złożyć w prokuraturze 
bądź na policji zawiadomienie o 
przestępstwie ściganym w trybie 
publiczno-skargowym lub wniosek 
o ściganie przestępstwa (dotyczy to 
przestępstw ściganych na wniosek 
osoby poszkodowanej). W przypad-
ku uzasadnionego podejrzenia, że 
popełniono przestępstwo prokuratura 
wspólnie z policją ma obowiązek: 
• wszcząć postępowanie przygoto-
wawcze mające na celu sprawdzenie 
czy faktycznie popełniono przestęp-
stwo,
• wyjaśnienia okoliczności czynu,
• zebrania i zabezpieczenia dowo-
dów,
• ujęcia sprawcy,
• w uzasadnionym przypadku zasto-
sować środek zapobiegawczy wobec 
sprawcy przemocy w postaci dozoru 
policyjnego lub tymczasowego aresz-
towania

Obowiązek przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie, szczególnie w rodzinie 
z problemem alkoholowym, spoczy-
wa także na samorządach lokalnych. 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, do zadań własnych gminy 
należy m.in. udzielanie rodzinom, w 
których występują problemy alko-
holowe, pomocy psychologicznej

i prawnej, a w szczególności ochro-
ny przed przemocą w rodzinie. 
Możliwości działań na rzecz pomo-
cy ofiarom przemocy domowej 
podejmowanych na terenie gmin: 
1. Udostępnienie rodzinom, w któ-
rych występuje przemoc, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, tworze-
nie i prowadzenie: 
• punktów informacyjno-konsulta-
cyjnych 
• schronisk dla ofiar przemocy do-
mowej
• ośrodków interwencji kryzysowej
• telefonów zaufania
• programów środowiskowych.

W przypadku, gdy aktom przemocy 
towarzyszy picie alkoholu należy 
powiadomić gminną komisję rozwią-
zywania problemów alkoholowych, 
która zgodnie z prawem powinna: 
• przeprowadzić dokładne rozezna-
nie sytuacji (wywiad środowiskowy),
• wezwać osobę nadużywająca alko-
holu i stosującą przemoc na rozmowę 
ostrzegawczą, informującą o praw-
nych konsekwencjach stosowania 
przemocy wobec bliskich,
• udzielić wsparcia socjalnego, psy-
chologicznego, prawnego osobom 
poszkodowanym,
• poinformować członków rodzin 
o możliwościach szukania pomocy w 
zakresie problemów alkoholowych i 
przemocy domowej,
• prowadzić dokumentację przy-
padku,
• w przypadku stwierdzenia bądź 
podejrzenia popełnienia przestępstwa 
powiadomić organy ścigania,
• w razie konieczności powiadomić 

policję,
• w razie koniecz-
ności powiadomić 
ośrodek pomo-
cy społecznej 
i wnioskować o 
objęcie rodziny 
działaniami zgodne 
z kompetencjami,
• wnioskować do 
sądu rejonowego 
o zastosowanie, 
wobec osoby 
uzależnionej od 
alkoholu, obo-
wiązku poddania 
się leczeniu w za-
kładzie lecznictwa 
odwykowego,
• współpracować 
z innymi instytucja-
mi i organizacjami 
pomagającymi 
ofiarom przemocy 
domowej w środowisku lokalnym,

Zjawisko przemocy domowej kwalifi-
kuje się do zakresu sytuacji objętych 
świadczeniami zdrowotnymi ponieważ: 
a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne 
uszkodzenia zdrowia somatycznego, b) 
zawsze występują poważne uszkodze-
nia zdrowia psychicznego. W dziedzinie 
pomocy ofiarom przemocy domowej, 
oprócz zadań podstawowych, takich jak 
np. udzielenie pomocy medycznej, 
istotne jest: 
• rozpoznanie sygnałów świadczą-
cych o występowaniu przemocy, 
szczególnie, gdy ofiary bądź świad-
kowie próbują to ukryć,
• umiejętoność przeprowadzenia 
rozmowy umożliwiającej rozpozna-
nie form przemocy i częstotliwości jej 

występowania,
• poinformowanie ofiar o możliwo-
ściach szukania pomocy,
• wystawienie na prośbę poszkodo-
wanych zaświadczenia lekarskiego 
o stwierdzonych obrażeniach. 
• poinformowanie ofiar o miejscach 
i warunkach wystawienia obdukcji,
• w przypadku stwierdzenia takiej 
konieczności lub na prośbę poszko-

dowanych powiadomienie innych 
służb np. pomocy społecznej, policji, 
gminnej komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych
• w przypadku stwierdzenia podczas 
badania lub podejrzenia popełnienia 
przestępstwa, np. ślady ciężkiego 
uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych 
oparzeń, wykorzystania seksualnego, 
powiadomienie organów ścigania.

Marek Rączka
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Funkcyjni w dybach 
Osoby pełniące 
funkcje publicz-
ne będą mogły 
pełnić … tylko 
funkcje publicz-
ne. 
Taki wniosek nasuwa się 
po lekturze rządowego 
projektu ustawy o ogra-
niczeniach związanych 
z zajmowaniem sta-
nowisk w instytucjach 
publicznych. Dokument 
został przyjęty przez 
Radę Ministrów. 

Jak poinformowało 
Centrum Informacyjne 
Rządu, „nowe przepisy 
dotyczą wprowadzenia 
zasady lustracji mająt-
kowej osób pełniących 
funkcje publiczne. Będą one musia-
ły, oprócz ujawnienia posiadanego 
majątku, który został nabyty w cza-
sie pełnienia przez nie działalności 
publicznej, podać również jego 
źródło. Informacje zamieszczone 
w oświadczeniach majątkowych 
będą jawne i kontrolowane przez 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Projektowane przepisy uniemożliwią 
ukrywanie posiadanych środków, np. 
poprzez przepisywanie ich na osobi-
sty majątek małżonka”. 

Objęcie stanowiska będzie oznaczało 
definitywne rozstanie się z dotych-
czas prowadzonym biznesem. Oso-
by zajmujące stanowisko publiczne 

będą musiały zakończyć działalność 
gospodarczą oraz sprzedać posiada-
ne udziały lub akcje oraz rozwiązać 
stosunek pracy. Będą miały na to 
4 miesiące od dnia powołania. 

Nowe prawo zakazuje im także 
pełnienia funkcji członka zarządu 
w fundacjach i stowarzyszeniach 
oraz zabrania pracy w przedsiębior-
stwach korzystających ze środków 
publicznych. Będzie to dotyczyło 
tych osób, które z racji zajmowanego 
stanowiska uczestniczyły w przyzna-
waniu środków publicznych. 

Za niewypełnienie obowiązków 
przewidzianych w ustawie nowe 

przepisy zaostrzają odpowiedzial-
ność dyscyplinarną i karną.

Zdaniem przedstawicieli rządu, 
zasady powszechnej jawności 
oświadczeń majątkowych, jako zasa-
dy generalne, powinny obejmować 
w sposób jednolity wszystkie kate-
gorie osób objętych procedurami 
antykorupcyjnymi. Zapewni to nie 
tylko skuteczną kontrolę społeczną, 
ale również wzmocni zaufanie oby-
wateli do państwa.

 Oświadczenia majątkowe będą skła-
dane 15 maja, a nie jak dotychczas 
do 31 marca każdego roku.

Dariusz Panasiuk

ODWET?
Ministerstwo finansów 
straszy podatników. Wy-
chodzi z założenia, że jak 
się chce uderzyć psa, to 
kij się zawsze znajdzie. 
Jacek Dominik, jeden z wicemini-
strów finansów, zapowiedział, że 
tym, którzy zaniżyli cenę zakupu 
używanego auta sprowadzonego 
z Unii, zostanie doliczona akcyza 
od wartości rynkowej pojazdu. Eks-
perci łapią się za głowy i alarmują, 
że byłoby to niezgodne z prawem. 
Obecnie prawo nie pozwala na wy-
liczanie akcyzy od ceny rynkowej 
pojazdu. Jednak w Ministerstwie Fi-
nansów już trwają prace nad takimi 
zmianami przepisów, aby stało się to 
możliwe.

Prawdopodobnie resort chce się 
zemścić na importerach samocho-
dów, a przede wszystkim zdobyć 
nowe źródło zwiększania wpływów 
budżetowych. 

Jest więc niewykluczone, że postępo-
wanie resortu finansów ma związek 
z orzeczeniem Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości ze stycznia 
tego roku. 

W dokumencie stwierdzono wtedy 
jednoznacznie, że polskie prawo 
podatkowe dyskryminuje używane 
pojazdy sprowadzane z UE. Przypo-
mnijmy, że stawki podatku sięgały 
nawet 65 proc. ceny auta, podczas 
gdy od nowych samochodów pła-
cono nieco ponad 3 procent. 

Nasz nadgorliwy i zachłanny fiskus 
będzie musiał zwrócić, nadpłacony 
od 1 maja 2004 r., podatek czyli róż-
nicę między stawką zapłaconą a 3,1 
proc. – w przypadku samochodów 
o pojemności silnika do 2 tys. cm 
lub 13,6 proc. dla samochodów 
o pojemności przekraczającej 2 tys. 
cm. sześciennych. 

Ze wstępnych szacunków wynika, 
że budżet państwa musiałby oddać 
podatnikom około 2,5 miliarda 
złotych.  Chce tego, nawet po 
trupach, uniknąć ministerstwo 

finansów. I, teraz kombinuje, jak 
jakby tu przywalić podatnikom.

Nie jest tajemnicą, że większość 
importerów sprowadzających 
samochody z krajów UE, zaniżało 
w dokumentach ich ceny nabycia. 
Wszystko po to, aby płacić niższą 
akcyzę, a podatek ten jest naliczany 
właśnie od ceny nabycia. Wystar-
czy na ten temat porozmawiać z 
którymkolwiek importerem z Na-
sielska. Pracownicy resortu finansów 
informują, a właściwie ostrzegają, że 
w sytuacjach podejrzanych nastąpi 
weryfikacja faktur i umów kupna, 
a akcyza będzie naliczana od wartości 
rynkowej auta. Jako podstawę do wy-
ceny auta mogłyby wtedy posłużyć 
na przykład tabele Eurotaksu. Wtedy 
może okazać się, że zamiast zwrotu, 
konieczna byłaby dopłata akcyzy 
– i to nawet z odsetkami.

Tymczasem artykuł 82 ust. 3, obo-
wiązującej u nas ustawy o akcyzie, 
mówi wyraźnie, że akcyza od pojazdu 
wyliczana jest od ceny jego nabycia, 
a nie ceny rynkowej. Czyżby więc 
resort opowiadał się za poglądami 
będącymi wbrew prawu?

Śledząc poczynania ministerstwa, 
można dojść do wniosku, że resort 
ma w nosie poglądy prawników. 
Zamierza walczyć do upadłego 
o wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni 
podatników i chce doprowadzić do 
tego, żeby obliczanie akcyzy odby-
wało się od ceny rynkowej pojazdu. 
Eksperci, śledzący nerwowe ruchy 
resortu, uspokajają jednak, że nie jest 
możliwa wsteczna zmiana metody 
wyliczania akcyzy, obejmująca okres 
od naszego przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej do 2006 roku. Podkreślają, 
że jest to działanie zabronione. 

Miejmy nadzieję, że osoby, które 
w ostatnim czasie sprowadziły uży-
wane auta - w tym kilkaset z naszej 
gminy – mogą spać spokojnie. 
I z uśmiechem przyglądać się ner-
wowym poczynaniom urzędników.  

     WA

Trudne początki
Wolniejsza jazda przez 
pierwsze dwa lata i skru-
pulatna kontrola prze-
strzegania przepisów 
ruchu drogowego – m.in. 
takie ograniczenia dyscy-
plinujące początkujących 
kierowców zamierza wpro-
wadzić rząd. 

Początki młodych kierowców nie 
będą łatwe, ponieważ będą się wy-
różniać w tłumie. Po otrzymaniu 
prawa jazdy będą musieli naklejać 
na szybę samochodu zielony listek 
klonowy. Starsi kierowcy zapewne 
go doskonale pamiętają – często 
był powodem do drwin ze strony 
„starych”. Nowe przepisy przewi-
dują również wprowadzenie dla 
„młodzieży” dodatkowych i obo-
wiązkowych szkoleń. Do siódme-
go miesiąca od zdobycia „prawka” 
kierowca będzie musiał zgłosić się 
na specjalny, trzygodzinny kurs 
organizowany przez wojewódz-
kie ośrodki ruchu drogowego. 
Tu będzie na niego czekać wiele 
niespodzianek – m.in. nauka jazdy 
na śliskiej nawierzchni, pozorowa-
ne zderzenie przy dużej prędkości 
ze styropianową albo cienką tek-
turową ścianką. Zapewne zaliczy 
ten, kto przeżyje. Ta dodatkowa 

atrakcja ma kosztować kierowcę 
około 100 złotych.

Szukują się również niewielkie 
zmiany w przeprowadzaniu eg-
zaminów na prawo jazdy. Zdający 
będą się musieli wykazać swoimi 
zdolnościami podczas dodatkowej 
jazdy w terenie niezabudowanym. 
Maja zostać wprowadzone obo-
wiązkowe testy psychologiczne 
i egzamin teoretyczny. Prawdo-
podobnie będzie on polegał na 
oglądaniu przez zdającego filmu 
z różnymi sytuacjami na drodze 

i wskazaniu prawidłowych zacho-
wań kierowcy. Egzaminowany, po 
zatrzymaniu filmu, ma mieć 10 se-
kund na prawidłową odpowiedź. 

Być może planowane przepisy są 
dobrym sposobem na nauczenie 
początkujących kierowców po-
kory na drodze. Warto, ponieważ 
wielu z nich po zdobyciu prawa 
jazdy czuje s ię za kierownicą 
niczym kierowcy rajdowi. Opa-
miętanie przychodzi dopiero po 
pierwszym wypadku.

WA

Młodego kierowcę trzeba przestraszyć

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Miejsce niezapomniane
W każdym mieście są 
miejsca, o których pamięć 
powoli zanika. Przyczyną 
tego jest przede wszystkim 
rozwój budownictwa. Na 
miejscu starych budyn-
ków powstają nowe, na 
terenach gdzie jeszcze 
5 lat temu nic nie było, 
dziś stoją piękne, nowo-
czesne budowle. 
Nasielsk nie obfituje w zabytki, ale 
wiele tu miejsc znaczących, pamię-
tających dawne czasy. Każde ma ja-
kąś historię. Miejscem niepowtarzal-
nym był Dom Dziecka mieszczący 
się przy ul Kościuszki. Dziś, ponad 10 
lat po jego zamknięciu, niewielu już 
pamięta o jego istnieniu. 

Dom Dziecka w Nasielsku powstał 
na początku lat 50. Jego pierwszym 
kierownikiem była Rennie Skalska 
– z wykształcenia filozof i „dobra 
organizatorka” – jak mówią o niej 
byli współpracownicy. Kiedy przejęła 
budynek przy ul. Kościuszki  musiała 
przeprowadzić w nim najpierw gene-
ralny remont i przystosować go dla 
dzieci. Podczas okupacji Niemcy 
urządzili w nim łaźnię, a zaraz po 
wojnie budynek służył mieszkań-
com, jako pierwszy dom kultury. 
„Była w nim między innymi sala ki-
nowa” – wspomina jedna z byłych 
pracownic Domu Dziecka. 

Do świeżo wyremontowanego bu-
dynku przeniesiono dzieci z Piastow-
skiego Domu Dziecka, w którym za-
walił się dach. Dzieci miały od roku 
do 3 lat. Zdarzały się 4, 5, a nawet 
6 – latki. Do jednej z grup należały 
dzieci upośledzone. Te czekały na 
miejsce w zakładzie specjalnym 
i przebywały w placówce nawet  do 
6 roku życia. Przywożono tu dzieci 
z różnych rejonów Polski. Naj-
większe „oblężenie” nasielski Dom 
Dziecka przeżywał w latach 60 i 70. 
Wówczas przebywało w placówce 
ok. 90 dzieci. Potem z roku na rok 
było ich coraz mniej. 

Dzieci, które straciły rodziców sta-
nowiły niewielki odsetek tych prze-
bywających w nasielskiej placówce. 
Najwięcej z nich jednak pochodziło 
z rodzin patologicznych, w których  
ważniejszy był alkohol niż opieka nad 
dzieckiem. Tylko niektórzy rodzice 
odwiedzali tu swoje pociechy. Jeżeli  
nie interesowali się swoim dzieckiem, 
pracownicy wysyłali do nich list za-
chęcający do odwiedzin. Jeśli nadal 
rodzice nie pojawiali się, toczyło się 
wobec nich postępowanie o pozba-
wienie ich praw rodzicielskich. Kiedy 
wyrok sądu się uprawomocnił moż-
na było oddać dziecko do adopcji.

Barbara Jakubiak, która 34 lata 
pracowała w Domu Dziecka jako 
pielęgniarka oddziałowa pamięta 

czasy, kiedy rocznie 
adoptowano nawet 
ok. 20 dzieci. Ludzie 
z całej Polski przy-
jeżdżali do Nasielska 
po dziecko. Tu także 
trafiały rodziny z za-
granicy, które chciały 
adoptować dzieci. 
Wychowankowie 
Domu Dziecka trafiali 
do Stanów Zjedno-
czonych, Szwecji, 
Francji, Włoch i Ho-
landii. Najtrudniej-
szym przeżyciem dla pracowników 
Domu Dziecka było przeniesienie 
dziecka do innej placówki. Te, które 
ukończyły 4, 5 lat trafiały do innej 
placówki, skąd już niewiele z nich 
miało szansę na adopcję, ponieważ 
większość rodzin woli adoptować 
młodsze dziecko.

Pani B. Jakubiak i inni pracownicy 
Domu Dziecka wspominają chwile 
spędzone ze swoimi wychowanka-
mi. Szczególnie Święta Bożego Na-
rodzenia i Dzień Dziecka. Niektóre 
zakłady pracy kupowały dzieciom 
słodycze i zabawki. Mieszkańcy 
przynosili prezenty. Uczniowie na-
sielskich szkół i harcerze przycho-
dzili, aby się pobawić z dziećmi. 
Niektórzy pracownicy zabierali 
dzieci do swoich domów, aby mo-
gły, choć przez krótki czas poczuć 

rodzinne święta. Zdarzały się 
również dni, które nie należały do 
przyjemnych. Czasem do placów-
ki przywożono bardzo zaniedbane 
maluchy. Pani Basia wspomina 2-
letnie dziecko, które ważyło 5 kg, 
ponieważ matka karmiła je jedynie 
ziemniakami i wodą. Innym razem 
trafiło tu dziecko, które nie dało się 
do siebie dotknąć i ciągle płakało. Po 
badaniach okazało się, że ma szereg 
złamań. Matka dawała mu do picia 
alkohol, żeby było cicho. Często 
zdarzały się także odwiedziny ro-
dziców będących pod wpływem  
alkoholu. Tych przykrych chwil 
pracownicy nie chcą pamiętać. 
Do dziś na wspomnienie tamtych 
czasów mają łzy w oczach. 

Z roku na rok dzieci w nasielskim 
Domu Dziecka ubywało. Pod ko-
niec lat 80 na parterze budynku 

powstał żłobek dla miejscowych 
dzieci. Dzieci z Domu Dziecka 
bez problemu mieściły się na pię-
trze. Po zmianach, które nastąpiły 
w kraju po 1989 r.  przyszedł 
również czas na zmiany i tutaj. 
Koszty utrzymania placówki były 
duże, więc na początku lat 90 
podjęto decyzję o jej zamknię-
ciu.  Pracownicy administracj i , 
pielęgniarki, salowe, opiekunki, 
kucharki, zaopatrzeniowcy zo-
stali zwolnieni. Budynek Domu 
Dziecka długo stał pusty. Dziś, w 
pięknie zmodernizowanym i roz-
budowanym obiekcie mieści się 
Dom Pomocy Społecznej. 

Budynek od początku swego 
istnienia służył i służy ludziom. 
Historia tego miejsca będzie żyła 
póki będziemy o nim pamiętać. 

K.Z.
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Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Maz. informuje, iż 
rozliczenie zeznań rocznych za 2006 
można dokonać do dnia 30.04.2007 
roku.

Nie oznacza to jednak konieczności 
oczekiwania do ostatniego dnia. 
Rozliczenia można składać wcześniej 
nawet jeżeli wynika z niego obowiązek 
zapłaty podatku. Wpłaty można doko-
nać za pośrednictwem banku, pocztą 
lub w kasie urzędu w terminie do dnia 
30.04.2007r. 

Jednocześnie wychodząc naprzeciw 
społeczeństwu uruchomione zostały 
punkty obsługi podatnika oraz telefo-
niczne punkty informacyjne. 

Wyznaczono punkt obsługi bezpo-
średniej podatnika, w tym udzielania 
informacji, wydawania druków 
i przyjmowania zeznań podatkowych 
w sali operacyjnej- pok. 12. sala jest 
czynna w godzinach pracy urzędu, 
tj. w poniedziałki i czwartki od godz. 
9 do 17, oraz we wtorki, środy i piątki 
w godz. od 8 do 16.

Wyznaczono dodatkowe punkty 
informacji szczegółowej :
- z zakresu rozliczeń rocznych po-
datników prowadzących działalność 
gospodarczą – zasady ogólne i ry-
czałt, tel. 765-90-62, 765-90-67, 
765-90-68
- z zakresu rozliczeń rocznych podat-
ników nie prowadzących działalności 
gospodarczej, tel. 765-90-61, 765-
90-63, 765-90-64, 765-90-65
- z zakresu dochodów uzyskiwanych 
z najmu, dzierżawy itp. tel. 765-90-
68

Nadal obowiązującymi formularzami 
są : PIT-37, PIT-36, PIT – 36L, PIT-
38.

PIT-37 (zeznanie o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej straty) 
w roku podatkowym) składają podatni-
cy, którzy w czasie roku podatkowego 
płacili zaliczki na podatek dochodowy 
wedle skali podatkowej wyłącznie za 
pośrednictwem płatników – zakładu 
pracy, ZUS, KRUS itd.

PIT-36 (zeznanie o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej 
starty) w roku podatkowym) składają 
podatnicy, którzy uzyskali w 2006 
roku dochody opodatkowane wedle 
skali podatkowej, jeśli nie dotyczy 
ich PIT-37, a są to przede wszystkim 
przedsiębiorcy opodatkowani wedle 
skali podatkowej (prowadzili pozarol-
niczą działalność gospodarczą, działy 
specjalne produkcji rolnej) uzyskiwali 
dochody z najmu, podnajmu, dzier-
żawy, rodzice obowiązani doliczyć do 
swoich dochodów dochody małolet-
nich dzieci (np. rentę rodzinną), osoby 
obowiązane rozliczyć się z dochodów 
uzyskanych za granicą.

UWAGA: przy uzyskiwaniu docho-
dów zagranicznych stosujemy dwie 
metody tj. metodę wyłączenia z pro-
gresją – obowiązuje w odniesieniu 

Co nowego w Urzędzie Skarbowym?
do dochodów uzyskanych z pracy 
najemnej przez osoby zamieszkałe 
w Polsce m.in. w : Niemczech, Cze-
chach, Słowacji, Kanadzie, Japonii, 
Francji, Irlandii, Włoszech, Portugalii. 
Przy metodzie wyłączenia z progre-
sją dochody uzyskane za granicą są 
zwolnione z podatku w Polsce, ale 
mają wpływ na podatek od dochodów 
podlegających polskiemu fiskusowi. 
Zagraniczne dochody uwzględnia 
się jednak tylko do ustalenia stopy 
procentowej, według której zapłaci się 
podatek od polskich dochodów. Jeśli 
dana osoba w danym roku w Polsce 
ich w ogóle nie uzyskała, bo np. praco-
wała wyłącznie w Niemczech złożenie 
zeznania jest bezprzedmiotowe;

metoda proporcjonalnego odli-
czenia – obowiązuje w odniesieniu 
do dochodów uzyskanych z pracy 
najemnej przez osoby zamieszkałe 
w Polsce m.in. w: USA, Wielkiej Bry-
tanii i Północnej Irlandii, Rosji, Szwecji, 
Holandii. Metoda ta polega na tym, że 
od podatku, jaki w Polsce należy się od 
całości dochodów danej osoby (w tym 
dochodu zagranicznego),odlicza się 
podatek zapłacony za granicą. Osoba 
mająca miejsce zamieszkania w Polsce 
musi złożyć w kraju zeznanie, nawet 
jeżeli w danym roku nie uzyskała tu 
żadnych dochodów. 

Przychody uzyskane w 2005 roku za 
granicą, jeśli muszą być uwzględnione 
w rozliczeniach w kraju, przelicza się na 
złote wedle kursów z dnia ich otrzy-
mania lub postawienia do dyspozycji 
podatnika, ogłoszonych przez bank, 
z którego usług korzystał podatnik, 
mających zastosowanie przy kupnie 
walut. Jeśli podatnik nie korzystał z usług 
banku, przychody przelicza się na złote 
według kursu średniego walut obcych 
z dnia uzyskania przychodów, ogłasza-
nego przez NBP. Jeśli bank, z którego 
usług podatnik korzysta, stosuje różne 
kursy walut obcych i nie jest możliwe 
dostosowanie kursu do wskazanych 
wyżej zasad, przychód w walutach 
obcych przelicza się na złote według 
średniego kursu walut z dnia uzyskania 
przychodu ogłoszonego przez NBP.

PIT-36L (zeznanie o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej starty) 
w roku podatkowym) składają przed-
siębiorcy, którzy uzyskali przychody 
z działalności gospodarczej opodat-
kowane stawką liniową 19 proc.

PIT-38 (zeznanie o wysokości osią-
gniętego dochodu (poniesionej starty) 
w roku podatkowym) składają osoby, 
które osiągnęły w 2006 roku tzw. zyski 
giełdowe uzyskane w kraju i za granicą 
objęte stawką liniową 19 proc.

UWAGA:
Na podstawie art. 27d ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycz-
nych podatnik, który w terminie od 
dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku 
podatkowego oraz od dnia 1 stycz-
nia do dnia złożenia zeznania za rok 
podatkowy, nie później jednak niż do 
upływu terminu określonego dla zło-
żenia tego zeznania, dokonał wpłaty 
na rzecz organizacji pożytku publicz-

nego działającej na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego, 
może zmniejszyć podatek docho-
dowy wynikający z zeznania, o któ-
rym mowa w art. 45 ust. 1, o kwotę 
dokonanej wpłaty, jednak nie więcej 
niż o kwotę stanowiącą 1% podatku 
należnego, wykazanego w zeznaniu. 
Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do 
pełnych dziesiątek groszy w dół.

W zeznaniu podatkowym składa-
nym za 2006 r., podatnicy mogą 
zmniejszać podatek o wpłaty doko-
nywane od dnia 1 maja 2006 r. do 
dnia złożenia zeznania za 2006 r., 
nie dłużej jednak niż do dnia 
upływu terminu przewidzianego 
dla złożenia zeznania podatko-
wego (zgodnie z art. 12 Ordynacji 
podatkowej, jeżeli ostatni dzień 
terminu przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, 
za ostatni dzień terminu uważa się 
następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy). 

Skala podatku dochodowego na 
2006 rok:

Podstawa obli-
czenia podatku w 
złotych Podatek wynosi

ponad do

37 024
19% minus kwota 
zmniejszająca po-
datek 530,08 zł 

37 024 74 048
6 504,48 zł + 30% 
nadwyżki ponad 
37 024 zł

74 048
17 611,68 zł + 40% 
nadwyżki ponad 
74 048 zł

Roczny dochód nie powodujący 
obowiązku zapłaty podatku 2 790 
zł.

Koszty uzyskania przychodu obo-
wiązujące w 2006 roku:

2005 r.
Koszty jeden 
zakład 

Miesięcznie 102,25 zł
Rocznie 1 227 zł

Koszty kilka 
zakładów

Nie może 
przekroczyć 
rocznie

1 840,77 zł 

Dojeżdżający 
jeden zakład

Miesięcznie 127,82 zł
Rocznie 1 533,84 zł 

Dojeżdżający 
kilka zakła-
dów

Nie może 
przekroczyć 
rocznie

2 300,94 zł 

Kwota 
zmniejszają-
ca podatek

Miesięczna 44,17 zł

Roczna 530,08 zł 

CZY WIESZ, ŻE...
W dniu 26 stycznia 2007 roku 
pracownicy Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
przeprowadzili zajęcia w klasach VI 
w Szkole Podstawowej w Budach 
Siennickich oraz w Szkole Podsta-
wowej w Dębinkach.

W miesiącu lutym 2007 roku akcja 
będzie kontynuowana w szkołach 
w Cieksynie, Popowie Borowym 
oraz Pieścirogach Starych.

Opracował zespół:
Grażyna Rączka

Agnieszka Ciężkowska

R E K L A M A

ZAPROSZENIA
Urząd Miejski i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nasielsku zaprasza 
rolników na szkolenie, które odbędzie się 12.02.07 o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej nr 112 Urzędu Miejskiego.

Temat:
 ,,Wykorzystanie badań USG w chowie i rozrodzie klaczy”

Wykładowca: lek. wet. Maciej Skowron

Urząd Miejski i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nasielsku zaprasza 
rolników na szkolenie, które odbędzie się 23.02.07 o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej nr 112 Urzędu Miejskiego.

Temat:
1. ,,Uprawa kukurydzy i przedstawienie nowych odmian”

2. „Omówienie szkodników kukurydzy – stonka kukurydziana”

Wykładowcy: T. Szymańczak i H. Szulska
Doradca rolny:

Arkadiusz Pniewski

STOWARZYSZENIE EUROPA I MY 

zaprasza 

na

debat� publiczn�

�NIE DAJ�, NIE BIOR� �APÓWEK�

dnia 23 lutego 2007r. godz. 11.00 

która odb�dzie si�

w kinie Niwa w Nasielsku 
ul. Kili�skiego 12 

W programie przewidziana dyskusja z przedstawicielami: 
   -urz�dów pa�stwowych
   -w�adz samorz�dowych
   -s�downictwa 
   -prokuratury 
   -policji 
   -edukacji i sportu 
   -s�u�by zdrowia 
   -organizacji pozarz�dowych

R E K L A M A
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 Rodzaj ulgi Wysokość ulg Podstawa Uwagi
I. Odliczenia od dochodu
1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie 

zalecił lekarz specjalista
Nadwyżka wydatków ponad 
100 zł miesięcznie 
 

Art. 26 ust. 7a pkt 12 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991r. o 
podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, 
ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą” 

Ulga na cele rehabilitacyjne 
przysługuje osobom niepełno-
sprawnym bądź podatnikom 
mającym na utrzymaniu osoby 
niepełnosprawne, których 
dochód (tj. osób będących na 
utrzymaniu) nie przekracza 
9.120 zł w 2006 r.

2.

Opłacenie przewodników osób niewidomych I 
lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zaliczonych do I 
grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł - limit roczny Art. 26 ust. 7a pkt 7 
ustawy j.w.

3. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których 
mowa w pkt 2, psa przewodnika

Do 2.280 zł - limit roczny 
 

Art. 26 ust. 7a pkt 8 
ustawy j.w.

4.

Używanie samochodu osobowego, stanowiące-
go własność (współwłasność) osoby niepełno-
sprawnej zalionej do I lub II grupy inwalidztwa 
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy in-
walidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie 
ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych 
z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł - limit roczny 
 

Art. 26 ust. 7a pkt 14 
ustawy j.w.

5.

Darowizny na cele:
a)   określone w art. 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego, organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych 
określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

b)  kultu religijnego

W wysokości dokonanej 
darowizny, nie więcej jed-
nak niż kwota stanowiąca 
6% dochodu

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy

6. Darowizny na kościelną działalność charytatyw-
no-opiekuńczą

 
 

W wysokości dokonanej 
darowizny

Przepisy ustaw o stosunku 
Państwa do poszczególnych 
związków wyznaniowych

7.
Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci 
Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem 
zamieszkania podatnika

Do wysokości 760 zł rocznie Art. 26 ust. 1 pkt 6a 
ustawy

Wydatki muszą być udokumen-
towane fakturą

8. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) 
udzielonego podatnikowi na sfinansowanie in-
westycji mającej na celu zaspokojenie własnych 
potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego, albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub 
mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej 
na nabycie prawa do nowo budowanego bu-
dynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego 
w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku 
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim 
budynku od gminy albo od osoby, która wybudo-
wała ten budynek w wykonywaniu działalności 
gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele 
mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) 
budynku niemieszkalnego, jego części lub po-
mieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkal-
ne, w wyniku których powstanie samodzielne 
mieszkanie spełniające wymagania określone 
w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają odsetki 
od tej części kredytu, która 
nie przekracza kwoty odpo-
wiadającej 
189.000 zł. 

Art. 26b ustawy Z uwagi na liczne warunki okre-
ślające zasady korzystania z tej 
ulgi wskazanym jest zapoznanie 
się z treścią art. 26b ustawy

9. Wydatki poniesione przez podatnika na działal-
ność klubów sportowych mających osobowość 
prawną i licencję sportową, skupiających co 
najmniej 50 zawodników, w tym 30 junioró

W wysokości nieprzekraczającej 
10% dochodu

Art. 26d ustawy  

10 Wydatki poniesione przez  podatnika 
uzyskującego przychody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej na nabycie 
nowych technologii

W wysokości ustalonej 
zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 
8 ustawy.
Wydatki odlicza się od 
podstawy obliczenia po-
datku (opodatkowania), 
ustalonej zgodnie z art. 26 
ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy  

INFORMACJE NA TEMAT PODATKÓW
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 handlo-
wych 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

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.II – upływa termin zapłaty podatku za m-c styczeń z tytułu karty podatkowej,

20.II - upływa termin rozliczenia podatku dochodowego za m-c styczeń (PIT, CIT, PPR,-

PPE),

25. II– upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c styczeń (VAT-7, VAT-7K).

NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP

 Rodzaj ulgi Wysokość ulg Podstawa Uwagi

 II. Odliczenia od podatku

1. W ramach tzw. 
praw nabytych 
- wydatki  na 
systematyczne 
oszczędzanie w 
kasie mieszka-
niowej

30% 
poniesionych 
wydatków 
nie więcej niż 
11.340 zł 
(6% z 
189.000 zł) 
- limit roczny

art. 4 ust. 3 
nowelizacji 
ustawy 
z dnia 21 
listopada 
2001 r. 
- Dz.U. Nr 
134, poz. 
1509

Dotyczy kontynuacji odli-
czeń wydatków poniesio-
nych na ten cel. Wydatki 
odliczane w ramach limitu 
odliczeń z tytułu wydatków 
inwestycyjnych na własne 
cele mieszkaniowe, tj. 
w ramach limitu określone-
go w pkt 1 (czyli 35.910 zł) 
w okresie obowiązywania 
ustawy. Limit 11.340 zł 
odpowiada wydatkom w 
kwocie 37.800 zł.
Odliczenie przysługuje 
podatnikom, którzy przed 
dniem 1 stycznia 2002 r. 
nabyli prawo do odliczeń 
z tego tytułu i po tym dniu 
dokonują dalszych wpłat 
na kontynuację systema-
tycznego gromadzenia 
oszczędności wyłącznie 
na tym samym rachunku 
i w tym samym banku 
prowadzącym kasę miesz-
kaniową. Podat nicy mogą 
odliczać wydatki poniesione 
do upływu terminu syste-
matycznego oszczędzania 
wynikającego z umowy na 
ostatni dzień 2001r

2. Wydatki ponie-
sione przez osobę 
prowadzącą 
gospodarstwo 
domowe, która 
zgodnie z przepi-
sami o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy zawarła 
umowę aktywi-
zacyjną z osobą 
bezrobotną w 
celu wykonywania 
pracy zarobkowej 
w gospodarstwie 
domowym, z 
tytułu opłace-
nia z własnych 
środków składek 
na ubezpieczenie 
społeczne tej 
osoby zatrudnio-
nej w ramach ww. 
umowy  

W wysokości 
poniesionych 
wydatków 
na opłacenie 
z własnych 
środków 
składek

Art. 27e 
ustawy

Odliczenie przysługuje po 
każdym okresie 12 miesięcy 
nieprzerwanego trwania 
umowy.
Odliczenie przysługuje pod 
warunkiem, że zawarta 
umowa aktywizacyjna 
została zarejestrowana 
w powiatowym urzędzie 
pracy, a fakt jej zawarcia 
został potwierdzony 
oświadczeniem.
Wydatki muszą być 
udokumentowane dowo-
dami stwierdzającymi ich 
poniesienie

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2006 r.
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Paszport dla roślinki
Polskie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa fitosanitarnego towarów 
roślinnych znów będą zaostrzone 
i dostosowane do prawodawstwa 
wspólnotowego.

Rada Ministrów przyjęła projekt 
nowej ustawy o ochronie roślin oraz 
niektórych innych ustaw. 

Zakłada on między innymi możli-
wość wyznaczenia na terenie kraju 
specjalnych miejsc, które będą 
wolne od organizmów szkodliwych 
dla roślin i produktów roślinnych. 

Miejsca te będą wyznaczane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa. Będzie 
tam można produkować określone 
gatunki roślin, w stosunku do których 
stosowane będą mniej restrykcyjne 
wymagania fitosanitarne podczas ich 
eksportu do innych państw człon-
kowskich UE i państw trzecich.

Nowe przepisy określają też zasady 
wydawania paszportów dla roślin 

i produktów roślinnych. Będą mogły 
je otrzymać wyłącznie rośliny wolne 
od organizmów szkodliwych. Na-
bywca rośliny zaopatrzonej w pasz-
port będzie musiał przechowywać 
ten dokument przez rok. 

W projekcie ustawy precyzyjnie 
określono również zasady obsługi 
fitosanitarnej roślin eksportowanych. 
Na skontrolowane przesyłki towarów 
roślinnych nakładane będą specjalne 
plomby. Będzie to dotyczyło środ-
ków transportu lub opakowań. Po-

nadto inspektor wojewódzki będzie 
miał możliwość ponownego skontro-
lowania roślin przed opuszczeniem 
przesyłki terytorium Polski. 

Projekt ustawy przeraża rolników 
i handlowców. Pierwsi boją się, 
że przegrają w przesadnej walce 
o zdrowie konsumentów, zaś drudzy, 
że utopią się w morzu biurokracji.

WA

Na Walentynki i nie tylko
Kolorowa i pachnąca oferta ogrod-
ników jak zwykle gotowa i czeka na 
klientów. Tymczasem właściciele 
kwiaciarni czekają na ostatnią chwilę. 
Teraz robią jedynie niewielkie zaku-
py na bieżące potrzeby. Prawdziwy 
szturm rozpocznie się tuż 
przed Walentynkami.

Na Rynku Hurtowym 
w Broniszach dominują 
kwiaty wiosny. Kalenda-
rzowa zima w tym wypad-
ku nie ma najmniejszego 
wpływu na asortyment 
oferowanych kwiatów. 

Są tulipany, pierwiosnki, 
hiacynty i krokusy. Ostat-
nio w modzie są kwiaty 
doniczkowe. Oczywiście 
nadal niezmiennie dużym 
zainteresowaniem cieszą 
się róże. 

Do kupienia są, zarówno 
pierwiosnki (primule) jak 
i krokusy, żonkile, cykla-
meny i hiacynty. Najtaniej 
sprzedawane są pierwiosnki 
już od 2 złotych, najdroższe są cy-
klameny do 10,00 złotych za jedną 
doniczkę.

Tulipany cięte można dostać w kil-
kudziesięciu odmianach. Za opako-
wanie, z 25 tulipanami, odbiorca musi 
zapłacić od 20 do 35 złotych. Jak na 
tę porę roku, nie jest to dużo. Pro-

ducenci kwiatów nie mogą narzekać 
na pogodę. Wysokie temperatury 
korzystnie wpływają na zmniejsze-
nie kosztów uprawy w szklarniach. 
Ceny kwiatów doniczkowych są 
takie jak rok temu.

Ceny hurtowe kwiatów doniczko-
wych:
Cyklamen – 5,00 – 10,00 zł;
Hiacynt (2-3 cebule) - 2,50 – 4,00 zł;
Krokus – 2,20 – 3,50 zł;
Pierwiosnek (Primula) – 2,50 – 3,00 zł;
Narcyz – 2,50 – 3,00 zł.

Ceny hurtowe kwiatów ciętych (opa-
kowanie 20 – 25 sztuk)
Frezja - 1,40 – 2,40 zł;
Irys - 1,00 – 1,20 zł;
Róża - 0,60 – 5,50 zł;

Narcyz - 0,80 – 1,20 zł;
Tulipan - 0,80 – 1,40 zł.

Ze względu na wyjątkowo dużą podaż 
kwiatów, nie należy oczekiwać, żeby 
ich ceny wzrosły przed Walentynka-
mi. Jak mówią handlowcy – przeciw-
nie, ceny mogą spaść, i to znacznie.

Dariusz Panasiuk

Grosz do grosza
Emeryci i renciści, których dochód 
nie przekracza 1200 zł brutto, otrzy-
mają w tym roku jednorazowy doda-
tek pieniężny, którego kwota będzie 
się wahać od 150 do 330 zł. 

Ministerstwo pracy i polityki społecz-
nej poinformowało, że do dochodu 
będzie wliczana 
emerytura lub 
renta, łącznie z 
dodatkami pielę-
gnacyjnymi, in-
nymi dodatkami 
lub świadczeniami 
pieniężnymi, wy-
płacanymi przez 
instytucje eme-
rytalno-rentowe, 
np. ZUS, KRUS. 
Zdaniem resortu, 
dodatki stanowią 
istotną część dochodu emeryta lub 
rencisty, dlatego należy je uwzględ-
niać przy ustalaniu prawa do dodatku 
pieniężnego i jego wysokości. Dzię-
ki tym przepisom będzie można 
przyznawać prawo do dodatku z 
urzędu, co oznacza, że emeryt lub 
rencista nie będzie już musiał składać 

wniosku o to świadczenie i innych 
dokumentów.

Eksperci ministerstwa szacują, że 
dodatek pieniężny otrzyma ponad 
6,5 miliona osób. Pieniądze na ten 
cel, w wysokości 1700 mln zł, są za-
bezpieczone w tegorocznej ustawie 

budżetowej. Świadczenie takie przy-
znawane jest w latach, kiedy renty i 
emerytury nie są waloryzowane.

Ustawę o dodatku pieniężnym przy-
jęła już Rada Ministrów.  

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

KOMUNIKAT 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w sprawie OCHRATOKSYNY A w mące

W związku z informacjami szeroko komentowanymi w mediach dotyczącymi zanieczyszczenia ochratoksyną 
A mąki i pieczywa informujemy, że dotychczasowe działania podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz 
Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie potwierdzają istnienia zagrożenia dla życia
i zdrowia, niemniej jednak podjęte specjalne środki  w tym zakresie są kontynuowane. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, poza rutynową kontrolą, wzmocniła nadzór nad zakładami przemysłu zbożowo 
- młynarskiego, piekarniami oraz innymi zakładami, stosującymi jako główny surowiec mąkę i inne przetwory 
zbożowe. Aktualnie przeprowadzane są kontrole u przedsiębiorców i pobierane próbki do badań w kierunku ochra-
toksyny A. Są to działania podjęte zgodnie z tzw. „zasadą ostrożności”, ponieważ rutynowo Państwowa Inspekcja 
Sanitarna przeprowadza ok. 800 badań laboratoryjnych rocznie w kierunku mykotoksyn, w tym ochratoksyny 
A. Takie działania będą kontynuowane w roku 2007r. i w latach kolejnych. 

Równocześnie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodnie z zatwierdzonym w listopa-
dzie 2006 r. Ramowym Planem Kontroli na rok 2007, od dnia 22 stycznia realizuje  planowaną kontrolę jakości 
handlowej przetworów zbożowych. 

W ramach tej kontroli, którą przeprowadzać będą wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych w całym kraju kontrolą zostanie objętych łącznie ok. 130 zakładów przetwórstwa zbożowo-
młynarskiego. Jednym z elementów kontroli  jest również pobór  próbek różnych typów mąki pszennej i żytniej 
w celu dokonania badań w zakresie jakości handlowej.

Na szczeblu wojewódzkim będzie kontynuowana bezpośrednia współpraca pomiędzy organami Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej a Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Stosowne polecenie wydał 
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podległym jednostkom. Inspektorzy jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych w ramach swojego obszaru nadzoru zwrócą szczególną uwagę na cechy 
organoleptyczne produktów zbożowo-młynarskich, zarówno samej mąki, jak i ziarna zbóż, mogące wskazywać 
na zmiany jakościowe surowców i produktów świadczące o potencjalnym zagrożeniu ochratoksyną A. 

W ramach współpracy wszelkie stwierdzone nieprawidłowości i podejrzenia będą przekazywane organowi urzędo-
wej kontroli żywności – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która będzie wykonywała badania analityczne w kierunku 
mykotoksyn. Wszystkie badania zostaną wykonane w akredytowanych urzędowych laboratoriach Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

Główny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojtyła

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
Monika Rzepecka
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Baran 21.03.- 19.04.
W pracy pilnuj ważnych terminów i spotkań. Zaakceptuj warunki, 
które zaproponował Ci szef i poświęć więcej uwagi wykonywanym 
obowiązkom. W życiu rodzinnym okaż wyrozumiałość i nie daj po-
psuć sobie humoru przez kłótliwych domowników.

Byk 20.04.- 20.05.
Czeka Cię dobry czas w pracy. Twoje wysiłki i odpowiedzialność 
zostaną docenione przez przełożonych. W uczuciach znowu 
robisz z igły widły i szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma. Daj 
odpocząć sobie i innym.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Teraz będziesz mógł spokojnie zająć się sprawami, na których Ci zale-
ży i prawdopodobnie wszystko ułoży się po Twojej myśli. Osiągniesz 
dobre wyniki we wszelkich testach i konkursach. Spróbuj szczęścia 
w jakiejś grze losowej.

Rak 22.06.- 22.07.
Pomimo Twoich usilnych starań nie wszystko, co zaplanowałeś, uda 
się zrealizować. Ale nie martw się. Wystarczy więcej cierpliwości 
i samodyscypliny a osiągniesz sukces. Teraz ciesz się karnawałem 
i spotkaj z przyjaciółmi. 

Lew 23.07.- 22.08.
Koniecznie poświęć więcej uwagi obowiązkom zawodowym, bo 
ostatnio ciągle o czymś zapominasz. Sprawdź i przejrzyj dokładnie 
wszystkie papiery. W miłości wiele się wydarzy. Wyciągnij właściwe 
wnioski i daj partnerowi jeszcze jedną szansę. 

Panna 23.08.- 22.09.
Nie zmieniaj ciągle zdania i zrób to, co zaplanowałeś. Nie wahaj 
się- innego wyjścia nie ma. Skorzystaj z pomocy osób, które są Ci 
życzliwe. W uczuciach więcej romantyzmu. 

Waga 23.09.- 22.10.
Zapowiada się pracowity czas, ale dobrze wykorzystany przyniesie 
wymierne korzyści finansowe. Musisz tylko przetrwać najbliższe dni. 
W uczuciach bez zmian. Zorganizuj spotkanie z przyjaciółmi. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Uwierz w swoje możliwości i zacznij działać. Realizuj własne pomy-
sły i plany. W życiu towarzyskim będziesz miał powodzenie. Samotne 
Skorpiony mogą spotkać swój ideał. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nie przywiązuj zbytniej uwagi do krytycznych opinii skierowa-
nych pod Twoim adresem. Niektórzy zazdroszczą Ci sukcesów. 
Skorzystaj ze znajomości zawartych podczas ostatniego wyjazdu 
służbowego. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Masz wiele energii, więc rozsądnie nią gospodaruj. Może lepiej i wy-
dajniej popracuj nie tylko w firmie, ale i w domu. Wyręcz bliskich 
w ich codziennych obowiązkach, na pewno będą Ci wdzięczni. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Nie ulegaj namowom różnych osób. Kieruj się własnym rozu-
mem i intuicją. Masz szansę osiągnąć sukces zawodowy, ale to 
trochę potrwa. Bądź wytrwały. W miłości zrozumiesz, że bliska 

osoba działała dla Twojego dobra. 

Ryby 19.02.- 20.03.
W finansach musisz zachować umiar. Być może już wkrótce odmie-
ni się los i będziesz mógł pozwolić sobie na więcej luzu i realizację 
marzeń. Ale teraz oszczędzaj. Samotne Ryby spędzą radosne chwile 
w gronie nowych znajomych. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA

9–11 LUTEGO

„DEJA VU” 
(USA, 2006); Thriller/Science-Fiction; czas 128 min., dozw. od 15 lat; Reżyseria:  Tony Scott; 
Scenariusz:  Bill Marsilii, Terry Rossio; Obsada: Denzel Washington - Doug Carlin, Paula Patton 
- Claire Kuchever, Val Kilmer - Agent Andrew Pryzwarra, James Caviezel - Carroll Oerstadt, 
Adam Goldberg - Denny, Bruce Greenwood - Jack McCready.

Agent federalny z agencji ATF, Doug Carlin, prowadzi śledztwo w sprawie wy-
buchu bomby na promie w Nowym Orleanie. Ze zdziwieniem dostrzega, że 
zarówno on sam, jak i ci, którzy ocaleli, przeżywają déja vu. Zjawisko okazuje 
się kluczem nie tylko do uniknięcia kolejnego zamachu, ale nawet i tego, który 
już miał miejsce…

17–18 LUTEGO

„Dlaczego nie” 
(Polska, 2007); Komedia romantyczna; czas 94 min.; Reżyseria:  Ryszard Zatorski; Scena-
riusz:  Jan Kwiatkowski; Obsada: Anna Cieślak - Małgosia, Maciej Zakościelny - Jan, Mał-
gorzata Kożuchowska - Renata, Tomasz Kot - Dawid, Anna Przybylska - Pani Ania, Agnieszka Warchulska - Ewa, szefowa, Joanna 
Jabłczyńska - Monika 

Małgosia podejmuje odważną decyzję - z odległej prowincji przyjeżdża do Warszawy, by tutaj studiować i odmienić 
swoje szare życie. Ukończenie studiów na ASP, znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy - oto cel Małgosi. Już 
po studiach, z mnóstwem pomysłów i poczuciem własnej kreatywności próbuje szczęścia w agencji reklamowej. 
Ale to zupełnie inny świat, do którego dostęp nie jest łatwy. Nawet dla ambitnej dziewczyny.

23–25 LUTEGO

„Artur i Minimki” 
Arthur and the Minimoys (Francja, 2006); Animacja/Fantasy; czas 102 min.; Reżyseria:  Luc Besson; Scenariusz:  Luc Besson; Na 
podstawie książek:  Luc Besson; Na podstawie pomysłu:  Céline Garcia

Z p
rzy

mr
uż

en
iem

 ok
a

Wielka ucieczka
– No, w góry. Jakiekolwiek. Ale 
wszędzie pełno jest uczniów… 

– Taak… – Marysia się zamyśliła. 
– W zasadzie… – zaczęła – w za-
sadzie to i ja bym gdzieś wyjechała.

Marysia nie mieszka z rodziną 
i może sobie planować, co zechce. 
Ale – ale właściwie może ona ma 
rację, a ja jestem po prostu kwoką, 
która nie chce spuścić z oczu swoich 
małych? 

– To jedźmy! – postanowiłam.

Wróciłam do domu i rozmówiłam 
się z rodziną. Szkoda, że Marysia 
nie widziała ich min! Naprawdę, 
można uwierzyć w to, że jest się 
nie do zastąpienia. Zosia wygłosiła 
monolog o przydatności babć, 
Kasia chciała wiedzieć, kto będzie 
w domu, gdy ona będzie wracała 
ze szkoły, a Franek zastanawiał się, 
czy się nie rozpłakać. Tylko Piotrek 
wyglądał całkiem normalnie.

– Ale ja nie wybieram się na koniec 
świata do końca życia – powiedzia-
łam, gdy wreszcie dopuszczono 
mnie do głosu. Na próżno. Dopiero 
to, co miał do przekazania mój zięć 
przywróciło nieco równowagę psy-
chiczną mojej rodzinie. 

– Babcia Karolina przyjedzie za 
trzy dni i pobędzie u nas ze dwa 
tygodnie. 

Okazało się, że także matka mojego 
zięcia też poczuła zew krwi i posta-
nowiła odwiedzić syna, bo jest 
chyba jeszcze bardziej opiekuńczą 
kwoką niż ja. Z radości upiekłam 
na jej powitanie bakaliowca, bo to 
ciasto jest najlepsze po 2–3 dniach. 
A wtedy mnie już tu nie będzie. Pa-

Zima zwykle mnie nuży. Męczą 
mnie za krótkie dni, szybko zapada-
jący zmrok, konieczność wkładania 
na siebie tylu rzeczy… W grudniu 
jakoś tego nie zauważam, w po-
łowie stycznia zaczynam słyszeć 
ostrzegawcze głosy, natomiast 
gdy przychodzi luty, mam ochotę 
zwiać. 

Tak było i tym razem. Może rację 
ma Zosia, która uważa, że zimą 
każdy powinien choć na kilka 
dni wyjechać? Najlepiej w góry. 
W góry?… Hm. Może to całkiem 
dobry pomysł? Tylko dokąd jechać 
i jak wypoczywać, gdy w najlepsze 
trwają ferie i miejscowości wypo-
czynkowe zatłoczone są niczym 
Marszałkowska?

Opowiedziałam o wszystkim Marysi, 
gdy odwiedziłam ją w sobotnie po-
południe. 

– To wyjedź – orzekła moja przyja-
ciółka, gdy skończyłam. 

– To nie takie proste – westchnęłam. 
– Dzieci i wnuki…

– Myślisz, że zginą bez ciebie? Prze-
cież dzieci masz pełnoletnie, a twoje 
wnuki mają rodziców. Zapewniam 
cię, że co najwyżej się za tobą stę-
sknią. A dokąd chciałabyś jechać?

– W góry. 

– W jakie?

– Skaliste.

– Nie żartuj!

– Nie żartuję. Nie pojadę tam, to 
pewne, ale chciałabym. 

– Aha. A w Polsce – dokąd?

kuję torbę i znikam! Nawet gdyby 
wielka ucieczka miała polegać na 
rozwiązywaniu krzyżówek w domu 
Marysi. 

Babcia Jadzia

Bakaliowiec
Ciasto: 30 dkg mąki, kostka masła, 
łyżka cukru pudru, cukier wanilio-
wy, jajko.

Nadzienie: po 10 dkg orzechów 
włoskich, migdałów, fig, daktyli, 
suszonych moreli, rodzynek, ewen-
tualnie skórka pomarańczowa, pół 
kostki masła, szklanka śmietany, 10 
dkg cukru (może być brązowy); 
do dekoracji – żółtko i połówki 
orzechów.

Z masła, jajka, mąki i cukru pudru oraz 
waniliowego zagnieść ciasto. Włożyć 
do lodówki na 30 minut. Przygotować 
nadzienie: w rondlu rozpuścić masło, 
podsmażyć na nim migdały (sparzone, 
obrane i pokrojone) i orzechy. Gdy się 
już zrumienią, dodać cukier i skarme-
lizować go, mieszając. Wlać śmietanę, 
całość wymieszać i zagotować. Zdjąć 
z ognia i dodać pokrojone figi, daktyle, 
morele (oraz skórkę pomarańczową), 
a także rodzynki, wymieszać. 
Od wyjętego z lodówki ciasta odjąć 1/3. 
Pozostałą częścią wylepić posmarowaną 
tłuszczem i wysypaną mąką tortownicę 
tak, by powstał wysoki brzeg. Do środka 
włożyć nadzienie. Resztę ciasta rozwał-
kować i przykryć nim nadzienie, łącząc 
z brzegiem (w taki sposób, by bakalie 
pozostały w „opakowaniu” z ciasta). 
Wierzch posmarować żółtkiem i ude-
korować orzechami. Piec ok. 40 minut 
w średnio nagrzanym piekarniku. 
Trzymane w chłodnym miejscu, ciasto 
zyskuje lepszy smak po kilku dniach. 
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
Schronisko mieści się w Krzyczkach przy trasie Nasielsk- 
Pułtusk, czynne codziennie. Adopcje po godzinie 13.
telefon kontaktowy do schroniska 022 794 42- 51 lub 
kom. 513 023 305 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwie-
dzania naszej placówki oraz prosimy o pomoc. Potrze-
bujemy misek, wiader, kocy, wykładzin dywanowych 
i zmywalnych.
Suka owczarek kaukaski młoda do 
2 lat bardzo miła i spokojna, tole-
rująca inne psy nieagresywna, ale 
na pewno skutecznie przypilnuje 
kazdej posesji
Rottweiler ok 2 lat miły, spokojny 
i nieagresywny.

Ponadto: młoda suczka podobna 
do kaukaza, bardzo wesoła w wie-
ku ok. pół roku; młode szczenieta, 
każde z nich liczy na to, że ktoś je 
przygarnie.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

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 ideal-
ny, tel. 0 662 340 222

Sprzedam działkę budowlaną 
800 m2 w Pieścirogach Starych, 
ul. Kolejowa, tel. 0 663 332 725

Zatrudnimy mechanika samo-
chodowego, tel. 023 693 05 55

Młode małżeństwo poszuku-
je 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 instrukto-
ra tańców standardowych (walc, 
tango, itp.) tel. 0 509 466 259, 
0 668 33 90 72

Sprzedam fiata 126, 1996 r., 
cena do uzgodnienia, tel. 0 606 
273 714

AVON - zostań konsultantką, 
zarobek, prezenty, bez wpiso-
wego, tel. 0 23 654 13 85, 0 500 
241 104

Zatrudnię kobiety i mężczy-
zny w przetwórstwie na stałe, 
tel. 0 600 097 331

Ziemniak - warzywa na zamó-
wienie 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

R E K L A M ANasielsk z oddali

Czy rzeczywiście będzie bezpieczna 
szkoła ? (dokończenie)

ministra. Pozwolę sobie – mówi 
wieloletni nauczyciel – zacytować 
w tym miejscu słowa Krystyny 
Starczewskiej (filozofa i pedagoga, 
działaczki opozycji demokratycz-
nej latach 70. i 80., współtwórcę 
reformy edukacji po roku 1989, 
założyciela I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Warszawie, 
23 IX 2006 r. odznaczonej przez 
prezydenta Kaczyńskiego Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski):

„Jeśli ktoś mniema, że wzmacniając 
odruchy agresji dorosłych wobec 
dzieci zapobiegnie agresji dziecięcej 
wobec siebie, bo z lęku stosować się 
one będą do płynących z góry na-
kazów, popełnia dramatyczny błąd. 
Agresja rodzi agresję, nienawiść 
rodzi nienawiść, wrogość wywołuje 
wrogość, a płynąca jedynie z lęku 
uległość, w momencie chwilowo 
uzyskanej przewagi nad kimś słab-
szym, którego nie darzy się sza-
cunkiem i życzliwością, zamienia się 
w okrucieństwo. Władze oświatowe, 
pod wodzą Romana Giertycha, pro-
wadzą więc grę niebezpieczną dla 
młodego pokolenia Polaków”.

Nikt nie przeczy, że różne wy-
kroczenia młodych ludzi trzeba 
karać. Jednak należy pamiętać, 
że to mogą być sfrustrowani 
i zagubieni nastolatkowie, któ-
rych rodzice w domu nie zdołali 
wychować i trzeba im przede 
wszystkim udzielić w placówce 
wychowawczej fachowej pomocy 
pedagogicznej i psychologicznej. 
Czy w naszych szkołach i różnego 
rodzaju zakładach wychowaw-
czych na taką pomoc mogą oni 
liczyć? Czy obecna ekipa rządowa, 
do której pan Giertych się zalicza, 
rzeczywiście realizuje program 
oszczędnego państwa i przezna-
cza na resocjalizację odpowiednie 
środki finansowe? Bardzo łatwo jest 
wybudować mury i opuszczone 
przez wojsko koszary zamienić na 
poprawczaki, ale kto tam będzie 
wychowywał i za jakie pieniądze? 
Czy rzeczywiście możemy tych 
młodych ludzi oddać w ręce róż-
nych, często zdeprawowanych 
osobników, którzy na emeryturze 
będą chcieli sobie dorobić? (na 
takich „wychowawców” chyba 
nasze państwo w tej chwili będzie 
tylko stać). Pytania można mnożyć. 
Wniosek jest tylko jeden: realizacja 
planów pana ministra to wzrost 
przestępczości w naszym kraju bar-
dzo szkodliwy dla naszego państwa 
– zakończył swoją wypowiedź mój 
przyjaciel.

Ja cały felieton kończę tym razem 
przytoczeniem „złotej myśli” z In-
ternetu.

- „W sumie mogło być gorzej...Gier-
tych mógł zostać ministrem rolnic-
twa, a Lepper – edukacji.

Antoni z Ursusa

Czy jednak w szkołach nie występu-
ją negatywne zjawiska, które można 
określić mianem kryzysu? – Relacjo-
nuję dalszy ciąg wypowiedzi mojego 
przyjaciela z Nasielska (pierwszą jej 
część można znaleźć w poprzednim 
numerze).Oczywiście, że występują. 
Wspomniałem już o agresji i jej przy-
czynach. Jej przejawy są dokładnie 
znane wszystkim pedagogom. Dla 
tych, którzy już nie pamiętają swo-
ich lat szkolnych, za chwilę – mówi 
mój przyjaciel – przytoczę fragment 
artykułu M.Pepłońskiej „Wymusze-
nia, kradzieże, pobicia”, który 
zawiera informację o rozszerzo-
nym posiedzeniu Komisji Oświaty 
Urzędu Miasta w Nowym Dworze 
Maz. (Tygodnik Nowodworski 
nr 4 25.01.07) :

„Dyrektorzy szkół scharakteryzo-
wali stopień agresji występujący 
wśród uczniów w ich placówkach. 
Najczęściej wspominano o wymu-
szeniu pieniędzy, kradzieżach ko-
mórek, niszczeniu mienia, paleniu 
papierosów przez młodzież, braku 
szacunku dla nauczycieli, pobiciach, 
a także o dużej skali agresji słownej, 
ośmieszaniu i zjawisku „kozła ofiar-
nego”. W szkołach przeprowadzono 
ankiety mające na celu określenie 
stopnia poczucia bezpieczeństwa 
wśród uczniów i dały ogólny wy-
nik,że większość dzieci czuje się 
bezpiecznie”.

No właśnie: „dyrektorzy szkół scha-
rakteryzowali stopień agresji”; ankie-
ty „dały ogólny wynik, że większość 
dzieci czuje się bezpiecznie”- po-
wtarza śmiejąc się mój przyjaciel. 
Różne negatywne zjawiska zawsze 
występowały w szkole. Tylko o ile 
„kozła ofiarnego” można uznać za 
przejaw agresji, to już z pewnością 
nie będzie nim palenie papierosów 
czy brak szacunku dla nauczycieli. 
Widzimy, jak się tworzy propagan-
dę klęski. Potrzebna jest agresja – to 
wszystkie przejawy złego zachowa-
nia uczniów - nazywa się agresją. Ka-
pitalny jest też wniosek z tej narady. 
Oto jej uczestnicy, jak pisze autorka 
artykułu: „zgodnie podkreślili, że po-
niekąd winę za obecną w szkołach 
agresję ponoszą media”. No oczy-
wiście, wszystkiemu winne są media. 
Oj, będzie się podobał ten wniosek 
panu ministrowi Giertychowi! 

Te wszystkie wielogodzinne narady; 
kontrole przeprowadzane w szko-
łach przez trzyosobowe zespoły 
i inne tego typu działania niczego 
nie załatwią – kontynuuje swoją 
wypowiedź mój przyjaciel. Wbrew 
nadziejom niektórych dyrektorów 
szkół, problemów wychowaw-
czych nie załatwi ich  też wyposa-
żenie szkół w monitoring czy nawet 
zatrudnienie ochroniarzy. 

Lekarstwem na agresję we współ-
czesnej szkole nie mogą być 
restrykcyjne metody wychowaw-
cze lansowane przez obecnego 
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DROBNE
Kupię mieszkanie w bloku albo 
mały domek w Nasielsku lub oko-
licach, tel. 0 662 125 303

Fundacja Centrum Ochrony 
Środowiska zatrudni mężczyznę. 
Praca przy obsłudze zwierząt 
w schronisku w Chrcynnie, 
tel. 0 602 630 451

Sprzedam zamrażarkę sklepową 
przeszkloną, tel. 0 22 794 34 11

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedam biurko sklepowe z wi-
tryną oraz manekin, tel. 022 794 
34 11 (wieczorem)

Kupię mieszkanie w bloku, 2 po-
koje lub dom wolnostojący mały 
(wykończony lub do remontu) 
w Nasielsku, lub okolicy, tel. 0 501 
638 461

Kupię działkę budowlaną w Na-
sielsku lub Pieścirogach od 1000 
do 4000 m2, tel. 0 602 225 695

Przyjmę na staż do biura w Nasiel-
sku, tel. 0 694 948 565

Poszukuję w Nasielsku lub oko-
licy pomieszczenia około 40 
m2 na mały warsztat lub garaż, 
tel. 0 607 687 306

Sprzedam działkę budowlaną 10 
arów, Stare Pieścirogi, koło prze-
pompowni gazu, cena 30 000 zł, 
tel. 0 23 693 00 56 lub 0 501 406 
723

Sprzedam 6 szt. dużych brzóz na 
boazerię, tel. 0 23 611 06 62

Sprzedam dojarkę „ALFĘ”, 
tel. 0 607 893 843

Przyjmę mężczyzn do pracy, 
tel. 0 605 963 272

Sprzedam terenowy ISUZU TRO-
PER, 90 r. sprowadzony z Niemiec, 
tel. 0 515 132 570

Sprzedam 4,5h ziemi rolnej, Andzin 
gm. Nasielsk, tel. 0 501 259 007.

Sprzedam plac pod zabudowę, 
Nasielsk, ul. Lazurowa, tel. 0 515 
132 570

Sprzedam samochód osobowy 
OLTCIT Club, tel. 0502 035 852

Sprzedam cebulę dymkę, tel. 022 
785 25 66

Sprzedam noktowizor H3T-1, 
prod rosyjskiej,zasilany baterią 
9V mało używany, sprawny, 
tel. 0 502 035 852

Sprzedam obraz olejny „Młyn 
nad wodą” impresja, 50x40 cm, 
tel. 0 502 035 852
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego” 26.01.2007 r.

1.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal 72 pkt. (57,14%)
2.Maciej Osiński - Jacek Jeżółkowski 71 pkt. (56,35%)
3.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra 69 pkt. (54,76%)
4.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 68 pkt. (53,97%)
5.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński 64 pkt. (50,79%)
6.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  56 pkt. (44,44%)
7.Marek Olbryś - Krzysztof Turek 53 pkt. (42,06%)
8.Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski 51 pkt. (40,48%)

PK
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KRZYŻÓWKA nr 5 
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 20 lutego. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania 
opublikujemy 9 marca.

6 lutego odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 3. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Elżbiety Jurczyk gm. Świercze, 
Justyny Śliwińskiej z Czajk. Po odbiór nagród zapraszamy do naszej redakcji.

Narodzie ruszaj się!
Popularyzacja spor-

tu dla wszystkich, 
rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 
oraz wzrost poziomu 
wyników sportowych 
– takie cele stawiają 
przed sobą twórcy Stra-
tegii Rozwoju Sportu.
Ich zdaniem, popularyzacji sportu 
służyć będzie m.in. rozwój pro-
gramów wychowania fizycznego 
w szkołach, wypracowanie i wybór 
najlepszych metod nauczania na 
lekcjach wf oraz rozpowszechnia-
nie wśród dzieci i młodzieży zajęć 
sportowych w czasie wolnym. 
Dodają, że jest to niezbędne, 
ponieważ obecnie sport uprawia 
4 proc. młodych, a dominującą 
formą spędzania wolnego czasu staje się oglądanie 
telewizji i korzystanie z komputera. Czas przezna-
czony przez dzieci i młodzież na ćwiczenia fizyczne 
wynosi mniej, niż zakłada tzw. norma higieniczna. 
Dla prawidłowego rozwoju niezbędne jest od 2 do 
3 godzin dziennego ruchu. 

Zdaniem ministra sportu, podobny problem doty-
czy aktywności sportowej dorosłych, w tym osób 
starszych, oraz niepełnosprawnych. W tym wypad-
ku mają być podejmowane również skuteczniejsze 
działania zmierzające do aktywizacji ruchowej osób 
niepełnosprawnych. Chodzi o stworzenie takich wa-
runków, które zapewnią im nie tylko możliwość ak-
tywniejszego uczestnictwa w sporcie rekreacyjnym 
i rywalizacji sportowej, ale pozwolą zintegrować tę 
grupę z osobami pełnosprawnymi.

Resort sportu zakłada rozwój infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej, który ma polegać na zwiększeniu 
liczby sal gimnastycznych w systemie: jedna gmina 
- jedna sala oraz pływalni: jeden powiat - jedna pły-
walnia. Strategia przewiduje także budowę wielo-
funkcyjnych boisk dla dzieci. Na terenie kraju ma 
również powstać sieć specjalistycznych obiektów 
sportowych klasy międzynarodowej. W Warszawie 
zostanie wybudowane Narodowe Centrum Sportu, 
spełniające wymogi międzynarodowych federacji 
sportowych, w tym parametry olimpijskie. 

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu 
czytamy – „aby zwiększyć poziom wyników 
sportowych zaplanowano m.in. działania ukierun-
kowane na poszukiwanie i kształcenie uzdolnionej 
młodzieży. Sportowcy zostaną objęci specjalnym 
wszechstronnym systemem szkoleń. Zmiany mają 
wyeliminować zjawisko zbyt wczesnej i nadmiernej 
eksploatacji talentów sportowych. W ramach stra-
tegii został także opracowany program kształcenia 
trenerów. W tym celu, na bazie jednej z akademii 
wychowania fizycznego, zostanie utworzona 
Akademia Trenerska. Nadal będzie kontynuowany 
programu kształcenia dwuzawodowego. Absol-
went uczelni sportowej będzie mógł się zatrudnić 
jako nauczyciel lub jako trener. Podniesione 
zostaną standardy opieki medycznej w zakresie 
medycyny sportowej. Prowadzone będą też 
działania zmierzające do opracowania specjalnego 
programu naukowo-metodycznego. Pozwoli to 
optymalnie wykorzystać najnowsze technologie 
i metodyki treningu sportowego. Strategia rozwoju 
sportu przewiduje także opracowanie programów 
służących lepszemu przygotowaniu do igrzysk 
olimpijskich”.

Autorzy Strategii chcą w ten sposób ograniczyć za-
grożenia związane z tzw. chorobami cywilizacyjny-
mi, zmniejszyć liczbę osób z nadwagą lub otyłością, 
a także zmniejszyć liczbę zjawisk patologicznych, 
w tym agresji, szczególnie wśród młodzieży. 

Strategia będzie finansowana m.in. z budżetu pań-
stwa, z budżetów samorządów lokalnych oraz 
z funduszy unijnych. W projekcie budżetu państwa 
na 2007 r., na zadania w obszarze kultury fizycznej 
i sportu, zaplanowane zostały środki w wysokości 

772 420 tys. zł. 

Strategia Roz-
woju Sportu 
w Polsce do 
roku 2015 
została przyjęta 
przez rząd. 

Zdaniem działa-
czy sportowych 
jest niczym 
innym, jak tylko 
biciem piany i pobożnym 
życzeniem. W dokumencie 
nie wspomina się o ol-
brzymich kosztach przed-
sięwzięcia. Skąd na jego 
realizację wziąć pieniądze, 
jeżeli w tym roku w budże-
cie zaplanowano na ten cel 

zaledwie 772 tysiące złotych, a to ich zdaniem nie 
jest nawet kroplą w morzu potrzeb. Samorządy na 
pewno nie udźwigną kosztów tej gimnastyki.

Dariusz Panasiuk

To miejsce czeka na reklamę 

sponsora nagród 
za prawidłowe 

rozwiązanie krzyżówki

nagradzaj
Zwracamy się do przedstawicieli firm oraz 
instytucji z propozycją fundowania nagród dla  
losowo wybranych osób, spośród tych, które 
prawidłowo rozwiążą naszą krzyżówkę. Mogą 
to być zarówno nagrody pieniężne, rzeczowe, 
jak i – w przypadku firm handlowych – talony 
na zakup towarów. 
Co dwa tygodnie losujemy troje zwycięzców. 
Ufundowanie dla nich nagród daje Państwu moż-
liwość zamieszczenia  swojej oferty reklamowej na 
ostatniej, kolorowej stronie „Życia Nasielska”.

Redakcja


