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EURO 2012 to też szansa dla Nasielska
ąsiedzi już to wiedzą. „Nasza
S
gminna stolica, jako jedna
z trzech – obok Józefowa i Kon-

stancina – podwarszawskich
miejscowości, została oficjalnie
zgłoszona przez PZPN jako ośrodek
treningowy dla jednej z reprezentacji rozgrywających swe spotkania
na Stadionie Narodowym w Warszawie” – czytamy na stronie internetowej Gminy Wieliszew.
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, które
mają być rozgrywane w Polsce i na Ukrainie, to nie
tylko wielkie wydarzenie sportowe i gratka dla kibiców. Mogą również być wielkim dobrodziejstwem
dla naszej gospodarki. Ministrowie i samorządowcy wzięli się ostro do roboty, żeby wszystko było
dopięte na ostatni guzik. Chodzi o jak najszybsze
przygotowanie ustaw, które ułatwią życie przedsiębiorcom – głównie budowlanym. Przy okazji tego
„przyspieszenia” skorzystają też zwykli obywatele
naszego kraju.
Ministerstwo Budownictwa chce za wszelką cenę
skrócić procedurę ubiegania się o pozwolenie na
budowę. Według szefa resortu Andrzeja Aumillera, powinna ona trwać maksymalnie 30 dni. Teraz
czeka się zbyt długo – bo nawet kilka miesięcy. Pozwala na to obecny stan prawny. W resorcie są już
gotowe założenia do nowego prawa budowlanego. Ministerstwo chce także znacznie rozszerzyć
katalog budynków, do których budowy nie będzie
potrzebne uzyskiwanie pozwolenia.
Ministerstwo opowiada się również za usprawnieniem procedury dopuszczania wybudowanych
już obiektów do użytkowania. Do tej pory jest
jeszcze tak, że decyzje w tej sprawie wydawane
są często z opóźnieniami – to sprawia, że korzy-

Dzień Dziecka w Nasielsku
1 czerwca to radosne święto wszystkich dzieci. Z tej okazji, przy Skwerze Jana Pawła II, odbyła
się impreza dla najmłodszych mieszkańców. Nasielski Ośrodek Kultury przygotował dla wszystkich konkurs malowania kredą. W ciągu kilku minut plac w centrum Nasielska zamienił się w
kolorowe dzieło sztuki. Wszyscy mali artyści otrzymali od organizatorów oraz firmy „Żagiel”
słodycze i upominki. Na scenie pojawiła się szalona pszczółka Zofia i wiecznie jej
przeszkadzający Marceli. Dodatkową atrakcją dla maluchów były zabawy,
konkursy zręcznościowe i wspólne śpiewanie. Następna taka impreza
za rok. Przypominamy, że już na początku sierpnia Nasielski Ośrodek
Kultury zaprasza dzieci na zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”.
K.Z.

stanie z gotowego już budynku nie jest możliwe.
Resort budownictwa przygotował już założenia
zmian, zgodnie z którymi kontrole obiektów
będą przeprowadzane w trakcie budowy. Natomiast decyzja o dopuszczeniu obiektu do użytkowania będzie musiała być wydana najpóźniej
w terminie 30 dni.

Forum Budowlane. Było ono poświęcone
zapoznaniu się chińskich przedsiębiorstw
i organizacji branżowych z polskim rynkiem
budowlanym, a także poszukiwaniu partnerów
na rynku polskim.
We wrześniu w Warszawie ma być zorganizowane Polsko–Indyjskie Forum Gospodarcze,
w którym wewzmą udział przedstawiciele firm
branży budowlanej z obydwu krajów. Mało kto
wie o światowych osiągnięciach Indii w dziedzinie budownictwa – m.in. obiektów sportowych.
Odbyły się już pierwsze spotkania robocze – na
razie na szczeblu dyplomatycznym. O względy
Warszawy zabiegają rządy Hiszpanii oraz Irlandii.
Wszyscy chcą budować i, jak zapewniają, tanio,
solidnie i nowocześnie. Polska stała się oczkiem
w głowie całego świata. Zagraniczni inwestorzy
wierzą, że można tu zrobić niezły interes.

Będzie wprowadzona obowiązkowa renta planistyczną, prawdopodobnie w wysokości 25
procent od kwoty wzrostu wartości działki. Ministerstwo pracuje już nad takim rozwiązaniem. Ma
ono sprawić, że gminy będą miały więcej środków
na uchwalanie miejscowych planów.
Jedno jest pewne – przez najbliższych pięć lat
będziemy mieli do czynienia z niespotykanym
do tej pory w Polsce boomem budowlanym.
Wszyscy się zastanawiają czy wystarczy nam
materiałów budowlanych, siły roboczej, czy
zdążymy do EURO 2012. Obawy niedowiarków rozwiewają ożywione – w ostatnich
dwóch miesiącach – spotkania dyplomatyczne. Stadiony, hotele, domy mieszkalne i całą
niezbędna infrastrukturę chcą budować obcokrajowcy – Hiszpanie, Irlandczycy, Chińczycy,
a nawet firmy Indyjskie. I zapewne tak się stanie,
ponieważ jest mało prawdopodobne, żebyśmy
poradzili sobie sami z tak olbrzymim nawałem
prac.

Dobrze by się stało, gdyby niepowtarzalną
szansę rozwoju, jaką dają europejskie rozgrywki
piłkarskie wykorzystał również Nasielsk. Poza
nowymi mieszkaniami, może tu przecież powstać chociażby tania baza hotelowa dla gości
mistrzostw. Według wstępnych szacunków
ekspertów, w okolicach Warszawy brakuje kilkunastu tysięcy miejsc hotelowych dla kibiców,
którzy będą śledzić rozgrywki w stolicy. Warto
dodać, że tuż obok będzie przecież funkcjonowało lotnisko pasażerskie Modlin, które – jak
zapewnia rząd – musi powstać do 2012 roku.
dar

Między innymi w tej sprawie, w ubiegłym miesiącu w Warszawie odbyło się Polsko–Chińskie
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Obradowała rada

Jawność przede wszystkim
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
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. Warszawska 26
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

W środę, 6 czerwca odbyła się X sesja RM w Nasielsku. Obrady prowadził D.
Leszczyński, przewodniczący RM. Po rozpoczęciu
sesji B.Mucha, Burmistrz
Nasielska zgłosił kilka poprawek do porządku obrad. Dotyczyły one m.in.
wycofania projektów
uchwał o powołaniu Rady
Społecznej, działającej
przy SP ZOZ w Nasielsku.
Po przegłosowaniu tych
wniosków radni przyjęli
plan posiedzenia.
A. Wierzchoń, wiceprzewodniczący RM, omówił swoją działalność
pomiędzy sesjami rady. Następnie
swoją relację złożył Burmistrz.
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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

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.
Te, k t ó re d o t y c z y ł y k we s t i i
finansowych, przedstawiła L.
Turek, skarbnik gminy. Radni
jednogłośnie przyjęli zmiany
w budżecie na 2007 rok wraz
z autopoprawką. Zaś przed głosowaniem nad projektem uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego radny M. Gerasik zgłosił wniosek o imienne
przegłosowanie tej uchwały. Jak
uzasadniał G.Duchnowski - W tak
strategicznych sprawach jak zaciągnięcie kredytu dobrze jest,
żeby było wiadomo kto jak głosował. Chciałbym przypomnieć, że
w ostatnim głosowaniu 6 przeciw,
7 za kredytem, prasa wymieniła
kto głosował przeciwko, dobrze
byłoby gdyby przy głosowaniach
budżetowych było wiadomo kto
jak głosował.

Wśród interpelacji i zapytań radnych zalazła się prośba radnego
A.Wierzchonia o udrożnienie studzienek w ul. Kolejowej. Barbara
Kosewska sołtys z Pniewskiej Górki
domagała się dokończenia, rozpoczętej 10 lat temu, budowy drogi.
Burmistrz zapewnił, że pamięta
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Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ogłasza się
nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu
Rejonowego w Pułtusku w kadencji 2008 – 2012. Wyboru ławników
dokona Rada Miejska w Nasielsku.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. nie przekroczył 70 lat,
5. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Rada przyjęła wniosek M. Gerasika, przy 2 osobach wstrzymujących się. Wynik głosowania nad
uchwałą w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego był
następujący: przeciw głosowali
radni: G.Duchnowski, M. Gerasik,
A.Łapińska, S. Sotowicz, K. Świderska, natomiast za podjęciem
uchwały: K. Fronczak, M. Świderski, A.Wierzchoń, J. Lubieniecki,
D. Leszczyński, W. Krzyczkowski,
T. Latkowski, S. Śmietański, A.Kalinowski.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w
prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Rada przyjęła również uchwały
dotyczące m.in.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SPZOZ w Nasielsku za rok 2006;
zmian w regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków;
zatwierdzenia taryf na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
o d p rowa d z a n i e
O
G
Ł
ścieków. Przyjęto
r ó w n i e ż s ze re g
uchwał dotyczących nabycia nieruchomości pod
drogi. W większości przypadków
radni byli jednomyślni, jednak
w g ł o s o wa n i u
nad zmianami
w statucie Miej-

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne
organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem
partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Kandydatów na
ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki
zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Więcej szczegółów na www.nasielsk.pl

Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

S

o tej inwestycji i przypomniał, iż
duże środki finansowe w ubiegłych latach pochłonęła budowa
kładki właśnie na tej drodze.

Mówił o inwestycjach oświatowych w Pieścirogach, Dębinkach
i planowanym remoncie bloku
żywieniowego w szkole podstawowej w Nasielsku. Przedstawił też
kwestię budowy drogi powiatowej
łączącej Budy Siennickie i Nunę,
która powstanie w najbliższym
czasie we współpracy ze starostwem powiatowym w Nowym
Dworze Maz.
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skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, podobnie jak
w przypadku uchwały dotyczącej
podjęcia kredytu, pojawiły się rozbieżności. Wątpliwości radnych nie
rozwiało nawet odczytanie całego
dokumentu przez A. Brzezińską,
dyr. MGOPS. Część radnych uznała, że proponowane zmiany nie
są możliwe do zaakceptowania.
Wynik głosowania nad projektem uchwały to: 7 głosów za do
7 przeciw. Wśród wniosków jakie
zgłosili radni znalazły się zagadnienia dotyczące przyspieszenia
prac komisji sprawdzającej stan
czystości i porządku w gminie,
egzekwowania wpłat za przyłącza
do kanalizacji (D. Leszczyński),
konieczności weryfikacji umów na
realizację wodociągów i kanalizacji oraz zasadność wydatkowania
pieniędzy na opłacanie opiekunek w autobusach szkolnych (J.
Lubieniecki). Poruszono również
sprawy braku wody i odprowadzania ścieków do rzeczki (sołtys
Cieksyna), jednego darmowego
dnia w tygodniu na wywożenie
śmieci oraz publikacji oświadczeń
majątkowych (M.Świderski).
Burmistrz wyjaśnił, że nadal nie
są wyjaśnione wszystkie sprawy
związane z działalnością społecznego komitetu wodociągowania
w Cieksynie. Do tej pory nie ma
rozliczenia, są osoby, które mają
wodę a nie wpłaciły pieniędzy za
wodociąg. Jego zdaniem powrót
do pomysłu oddawania śmieci za
darmo sprawi, że nikt nie będzie ich
segregował.
Przewodniczący RM powiedział,
że zapoznał się ze złożonymi
przez radnych oświadczeniami
majątkowymi, wskazał nieprawidłowości konieczne do usunięcia
i zapewnił, że w najbliższym czasie
zostaną one opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
(mk)
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Urząd Miejski w Nasielsku, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk, iż została powołana Komisja do spraw utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Komisja w najbliższym czasie będzie egzekwowała od właścicieli nieruchomości
umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także dowody płacenia za takie usługi.
UM w Nasielsku
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Iwona Pęcherzewska, Katarzyna Ziemiecka,
Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Jakub Olech, Dariusz Majewski, Agata Wojtko
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Pieniądze dla strażaków

fot. M. Stamirowski

S

trażacy z gminy Nasielsk ubiegają się
o dofinansowanie w wysokości ponad 211 tysięcy
złotych.

i specjalnych, drabiny, rękawic,
sznurów - 20 021 złotych;
- Psucin, dofinansowanie zakupu
samochodu - 75 000 złotych;

Urząd Marszałkowski w Warszawie
poinformował, że na 940 zarejestrowanych wniosków, 7 złożyli strażacy z Gminy Nasielsk. Możliwość
ubiegania się o pieniądze stwarza
Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Województwie Mazowieckim
„OSP – 2007”. Został on zatwierdzony i przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

- Jackowo, dofinansowanie zakupu:
pompy pożarniczej szlamowej, ubrań,
drabiny, radiotelefonów, linki, rękawic,
mundurów - 15 550 złotych;
- Cieksyn, dofinansowanie zakupu
mundurów, drabiny, rękawic, latarek,
ubrań koszarowych, węży, bosaków,
toporków - 13 259 złotych;
- Krzyczki, dofinansowanie zakupu: pompy pożarniczej, węży,
ubrań, mundurów, butów, rękawic,
linek, piły spalinowej, drabiny, apteczki - 	 22 965 złotych.

Po terminie wpłynęło 15 wniosków
– w tej grupie nie było Nasielska.
Z dokumentów złożonych przez
naszych strażaków wynika, że
potrzebują pieniędzy nie tylko
na sprzęt pożarniczy, ale również na trąbki. I bardzo dobrze!
Jeżeli wszystko pójdzie po myśli
naszych ochotników, to Nasielsk
będzie miał dzięki temu orkiestrę
strażacką z prawdziwego zdarzenia.

Lista wniosków złożonych przez
jednostki OSP z Gminy Nasielsk:

altowych, altówek, werbli - na kwotę
44 469 złotych;

ubrań, mundurów, piły, butów, rękawic, latarek - 19 979 złotych;

Wnioski, które zostały złożone
w terminie zostaną poddane weryfikacji przez wyłonioną komisję,
natomiast złożone po terminie,
zgodnie z programem nie będą
rozpatrywane.

- Nasielsk, dofinansowanie zakupu:
tuby basowej, saksofonu tenorowego, waltorni, tenorów, saksofonów

- Nuna, dofinansowanie zakupu:
pompy pożarniczej szlamowej,
linek, drabiny ratowiczej, węży,

- Jaskółowo, dofinansowanie zakupu: pompy pożarniczej, mundurów,
czapek, ubrań, butów gumowych

O wynikach prac komisji poinformujemy.
dar

Ulice widma
„Gdzie jest ta ulica
Gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna
Co kocham ją”.
To słowa refrenu, bardzo dobrze znanej wszystkim, piosenki
biesiadnej „Szła dzieweczka”.
Jak ulał pasują do Nasielska. Jest
takie miejsce, a – jak twierdzą
mieszkańcy – nawet nie jedno w
naszym mieście, w którym znalezienie adresu ukochanej albo
znajomej, graniczy z cudem.
Pojechaliśmy za głosem naszych
czytelników w okolice ulic???.
Ano właśnie, których ulic? Długi
spacer, podczas którego bacznie
obserwowaliśmy tablice numerowe na domach oraz rozmowy
z mieszkańcami pozwalają nam
przypuszczać, że byliśmy na
terenie ograniczonym ulicami:
Traugutta, Armii Krajowej, Piłsudskiego i Poniatowskiego. Niestety,
nie ma tu żadnych oznakowań. Ta-

Nasielska, a nawet sami Nasielszczanie nie wiedzą gdzie są i gdzie
mają szukać znajomego, który
wprawdzie podał adres, ale i tak
z niego nic nie wynika.
Kto jednak pyta, nie błądzi. Po
wizycie w kilku domach można
wreszcie trafić pod wskazany
adres. A wtedy z radością można
zaśpiewać drugą część zwrotki
znanej piosenki:

Zabrakło, zginęły, nie dowieźli?
Diabli wiedzą. Wiadome jest jedno, osoby przyjeżdżające spoza

ubliczne zakłady opieki zdrowotnej (pzoz)
będą mogły ubiegać się
o kolejne pożyczki z budżetu państwa. Na ten
cel zarezerwowano blisko
600 milionów złotych. Są

„Znalazłem ulicę
Znalazłem dom
Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją”.
Tak na marginesie – słowa uznania
należą się nasielskim listonoszom,
którzy bezbłędnie trafiają z przesyłkami!
I jeszcze jedna sprawa – w czasie deszczów, ulice w tej części
miasta, niepokryte asfaltem, są

to środki niewykorzystane
w poprzednich latach.

Pieniądze będzie można przeznaczać
między innymi na spłatę zobowiązań
składkowych na ubezpieczenie społeczne w związku z roszczeniami
pracowniczymi wynikającymi z tzw.
„ustawy 203”
oraz na spłatę
należności cywilnoprawnych,
w y n i k a j ą c y ch
z ugody restrukturyzacyjnej.

fot. M. Stamirowski

Ponadto zakładom, które
z a ko ń c z y ł y
postępowanie
restrukturyzacyjne i spłaciły 30
proc. pożyczki

Czyste przetargi
P

osłowie zgłaszają propozycje
służące eliminow a n i u ko r u p c j i
i zarzutów o brak
bezstronności
w pracy członków
samorządowych
komisji rewizyjnych.
Poselskie pomysły
popiera rząd.

fot. D. Panasiuk

bliczki z nazwami ulic nie wiszą ani
na początku, ani na środku, ani też
na końcu ulic.

Na spłaty i umorzenia
P

nieprzejezdne. Klną mieszkańcy i kierowcy. Warto przerwać
te przekleństwa i naprawić stan
nawierzchni klepisk – wszak to
centrum Nasielska.
dar

Parlamentarzyści zaproponowali, aby radni gmin,
powiatów i województw,
którzy są członkami komisji
rewizyjnych, nie uczestniczyli
w pracach komisji podejmujących decyzje podlegające ich
kontroli – głównie chodzi tu
o udział w komisjach przetargowych. Proponowane nowe
przepisy uniemożliwią występowanie
takich sytuacji, a tym samym zapewnią bezstronność pracom komisji
rewizyjnych. Obecne prawo zakazuje
m.in. łączenia członkostwa w komisji

rewizyjnej z funkcją przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady
gminy i rady powiatu. Nie wyklucza
natomiast uczestnictwa członków
tych komisji na przykład w pracach
komisji przetargowej.

wraz z odsetkami w ciągu 5 lat od
jego rozpoczęcia, umorzona zostanie pozostała część należności.
Ograniczone zostaną również
możliwości egzekucji zobowiązań finansowych od publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
uczestniczących w restrukturyzacji
finansowej. Komornicy będą mogli
ściągać jedynie 25 proc. środków
należnych zakładowi z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjątkiem
będą wierzytelności pracowników
zakładu, które będzie można egzekwować w całości.
Rada Ministrów przyjęła Projekt
nowej ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej przyjęła
Rada Ministrów.
dar

fot. D. Panasiuk

Pozytywne stanowisko wobec
poselskiego projektu nowelizacji
ustawy o samorządach (gminnym,
powiatowym i wojewódzkim) zajęła
Rada Ministrów.
dar
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Nowy szef nowodworskiej Policji
Rozbójnik
wa u r o c z y - Na dzisiejszą uroczystość przybył Mł. insp. Wojciech Ruszkiewicz
pod dozorem Wys tj oąśt ko
ć o d b y ł a s i ę Zastępca Komendanta Stołeczne- w swoim pierwszym wystąpieniu
Nasielscy policjanci wspólnie z nowodworskimi kryminalnymi rozwiązali
sprawę wymuszeń rozbójniczych.Według
ustaleń policjantów sprawcą jest 23-letni Arkadiusz L. Mężczyzna groził swoim
ofiarom spaleniem domostw, pobiciem,
a nawet pozbawieniem życia. Teraz sąd
zadecyduje jak dalej będzie wyglądało
jego życie, na razie otrzymał dozór
policyjny.
Od jakiegoś czasu do policjantów docierały sygnały, że ktoś próbuje wymuszać
pieniądze od obywateli. Już po pierwszym
sygnale rozpoczęli zbierać informacje,
sprawdzać je i wyjaśniać okoliczności
sprawy. Jednak było to bardzo trudne,
ponieważ osoby poszkodowane były
zastraszane przez rozbójnika i nie od
razu zgłaszały się na policję. (...)
W efekcie wszystkie ślady prowadziły
do Arkadiusza L. Gdy nasielscy policjanci
mięli już wystarczający materiał dowodowy zapukali do drzwi mężczyzny
i zatrzymali go.
Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna
działał na terenie miasta i gminy Nasielsk
od marca do maja 2007 roku.Wymuszeń
dokonywał osobiście oraz telefonicznie
zastraszając swoje ofiary. Na podstawie
zebranych dowodów dochodzeniowcy
postawili Arkadiuszowi L. aż sześć zarzutów, wszystkie związane z wymuszeniem
haraczu,tj.:cztery wymuszenia rozbójnicze
zgodnie z art. 282 kk oraz dwa usiłowania
wymuszeń. Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu
czynów i wyjaśnił okoliczności ich popełnienia. Na wniosek Policji Prokurator
zadecydował o zastosowaniu wobec
podejrzanego dozoru policyjnego.

12 czerwca w murach
K o m e n d y Pow i a t owe j
Policji przy ul. Paderewskiego. Około godz. 11:
00 zebrali się policjanci,
aby przywitać nowego
Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim mł.
insp. Wojciecha Ruszkiewicza. Rozkaz wręczał
Zastępca Komendanta
Stołecznego Policji mł.
insp. Tadeusz Bereda,
do niedawna szef nowodworskiej policji.

go Policji mł. insp. Tadeusz Bereda,
który przedstawił zgromadzonym
nowego Komendanta - mł. insp.
Wojciecha Ruszkiewicza. W przekazaniu jednostki uczestniczył
także Naczelnik Wydziału Kadr
KSP podinsp. Robert Ostrejko. Na
uroczystości witającej nowego
Komendanta nie mogło zabraknąć Starosty Nowodworskiego,
M a ri i S o ch o ck i e j o ra z s zefa
Prokuratury Rejonowej. Prokuratorę reprezentowała Zastępca
Prokuratora Rejonowego Anna
Murzynowska.

KPP Nowy Dwór Maz.

Młodszy inspektor
Wojciech Ruszkiewicz
Wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Wstąpił do służby
w 1980 roku. Pierwszą pracę
podjął w Ostrołęce. W 2000
roku objął funkcję wojewódzkiego oficera dyżurnego
w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Radomiu. W 2003
roku został powołany na stanowisko pierwszego zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji
w Ostrołęce. Od 1 maja 2006
roku był Komendantem Powiatowym Policji w Makowie
Mazowieckim.
Teraz, od 12 czerwca tego roku,
jest Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim.

ij
KPP Nowy Dwór Maz.

w roli Komendanta Nowodworskiej Policji oświadczył, że będzie realizował wszelkie możliwe
działania w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym sobie
terenie.

Mł. insp. Wojciech Ruszkiewicz (z lewej) wita się z poinsp. Wojciechem Wołkowiczem

Wojciech Ruszkiewicz uprawia
sporty wodne, lubi podróżować, interesuje się psychologią.
W wolnym czasie jego pasją są
gry logiczne.

15–28 czerwca

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie 21. 05. – 08. 06. W Zaborzu nieznani sprawcy skradli z działki
rekreacyjnej rynny i krzewy ozdobne. Straty wynoszą 2000zł na szkodę
Justyny H.
31. 05. – 01. 06. Nieznani sprawcy
włamali się do sklepu przy ulicy POW
i skradli akcesoria wędkarskie.
31. 05. – 08. 06. W Popowie Borowym nieznani sprawcy włamali się do
budynku gospodarczego i skradli silnik
elektryczny, 2 akumulatory i paliwo.
02 – 09. 06. W Paulinowie nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego Wandy K. i skradli artykuły
spożywcze. Straty wynoszą 150zł.
05 – 06. 06. Nieznani sprawcy wybili
szybę w restauracji Stary Młyn. Straty
wynoszą 500zł na szkodę Józefa W.
09. 06. Nieznani sprawcy wybili
2 szyby w sklepie przy ulicy Młynarskiej. Straty wynoszą 1000zł na szkodę
Jerzego B.
11. 06. Na ulicy Rynek nieznani sprawcy skradli Przemysławowi S. telefon komórkowy o wartości 350zł. W wyniku pracy operacyjnej policjantów
sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani
(Przemysław T. i Jarosław W.).
Pijani na drodze
07. 06. W Nowych Pieścirogach
Daniel O. kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,82 mg/l.).
11. 06. Na ulicy Płońskiej Antoni O.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,72 mg/l.).

Sukces licealistów

XV Etap Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK zakończony
19 maja br. po raz kolejny
w Płocku został rozegrany
XV Etap Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego
Krzyża na szczeblu wojewódzkim. Powiat nowodworski reprezentowała
drużyna sanitarna z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
W a r t o p o d k re ś l i ć , i ż b y ł t o
pierwszy start nasielskiej licealnej
drużyny w tego typu zmaganiach
– pierwszy, a mimo to drużyna
uzyskała siódme miejsce wśród
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
Gratulacji i radości nie brakowało.
Ekipa, w składzie: opiekun – mgr

Ewa Żołnierzak (nauczyciel przysposobienia obronnego), kapitan
– Joanna Pisarzewska, a także Paulina Milewska, Agata Sierzputowska, Ewa Jasińska oraz zawodniczka
rezerwowa – Beata Gocławska
dzielnie zmagały się z poszczególnymi konkurencjami i rywalami. Konkurs wymagał wykazania
się umiejętnościami w udzielaniu
pierwszej pomocy w takich sytuacjach, jak: upadek z wysokości,
wypadek komunikacyjny i masowy, porażenie prądem, tonięcie,
wypadek budowlany, poparzenia.
Zawody przewidywały również
sprawdzenie wiedzy teoretycznej. Sceny symulacji wypadków
były realistyczne, wymagały
opanowania i zachowania zimnej
krwi. Ważną rolę powierzono
pozorantom, którzy ucharakteryzowani, „skarżyli” się na złamany kręgosłup, bądź poparzenie
2/3 części ciała. Najtrudniejsza
okazała się pierwsza stacja
– wypadek komunikacyjny,
w którym musiałyśmy opatrzyć
kilkanaście urazów u siedmiu
o s ó b. N i e s a m ow i t e ne r w y
utrudniały współpracę, pojawiały się pierwsze pretensje. To
już nie była zabawa. Wszystko
zdawało się dziać naprawdę.
Jednak w miarę upływu czasu
stawałyśmy się coraz pewniejsze, wracał rozsądek i wzajemne
porozumienie.

Jesteśmy z siebie dumne”- mówi
Joanna Pisarzewska. W rzeczywistości nie były to wcale łatwe zawody. Odbywały się w godzinach
szczytu, w centrum miasta, gdzie
w koncentracji przeszkadzali gapie,
przechodnie, zgiełk i ruch drogowy. Odniosłyśmy wrażenie, iż to się
dzieje naprawdę, iż tu nie ma nic
udawanego.
- Uważam, iż byłyśmy bardzo
dobrze przygotowane. Zabrakło

nam tylko trochę szczęścia (różnice punktowe były niewielkie),
no i trochę doświadczenia- mówi
Ewa Jasińska.
Gorące, sobotnie popołudnie umiliła grochówka, kiełbaski, spacer
nadwiślańską plażą oraz pobieżne
zwiedzenie miasta. Jako nagrodę,
drużyna otrzymała puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie chciałybyśmy podziękować Zarządowi PCK w Nowym

Dworze Mazowieckim, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej,
Marii Kowalskiej – Sekretarzowi
Miasta i Gminy Nasielsk za umożliwienie nam bezpłatnego dojazdu,
Dariuszowi Olbryś za zapewnienie
transportu, Zdzisławowi Suwińskiemu dyrektorowi Liceum oraz
naszej sorce Ewie Żołnierzak,
którzy wspierali nas w przygotowaniach. Już teraz deklarujemy udział
w przyszłorocznych zmaganiach.
Paulina Milewska
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15–28 czerwca
Nauczyciel funkcjonariusz, a rodzice do roboty!

W szkołach to się dzieje
Dyrektorzy szkół, którzy nie
zadbają o schludny wygląd uczniów, będą ponosić konsekwencje służbowe
włącznie ze zwolnieniem
z zajmowanego stanowiska – ostrzega Roman
Giertych, minister edukacji
narodowej.

Od nowego roku szkolnego, czyli od
1 września tego roku każdy uczeń
podstawówki i gimnazjum musi nosić
mundurek Rodzice wybiorą nowe
rady w szkołach i przygotują program
wychowawczy.
W ubiegłym miesiącu weszła w życie
nowelizacja ustawy o systemie oświaty.
Jej głównym założeniem jest realizacja
rządowego programu „Zero tolerancji
dla przemocy w szkole”.
Nauczycieli i rodziców czeka wiele
zmian i dużo roboty.
Dyrektorzy placówek oświatowych,
w porozumieniu z radą rodziców,
będą musieli określić wzór mundurków dla uczniów podstawówek
i gimnazjów. Muszą to zrobić jeszcze
w tym roku szkolnym.
Natomiast rodzice muszą przygotować się na dodatkowe wydatki związane z zakupem szkolnego uniformu.
Zdaniem większości z nich, cena
mundurka powinna wynosić do 50
zł. Dla każdego dziecka trzeba będzie
kupić przynajmniej dwa komplety
strojów. Dyrektorzy szkół obawiają
się, że wybór fasonu i materiału
będzie największą kością niezgody
między rodzicami. Na pewno znajdą

się bowiem wśród nich tacy, którzy
będą chcieli ubrać swoje dzieci w ekskluzywne ciuszki, na które nie będzie
stać pozostałych. Ubiór ma być przecież jednakowy dla wszystkich. Pocieszeniem dla najbiedniejszych ma
być zapowiedź rządu, który obiecał
dofinansować milion najuboższych
dzieci. Pomocą ma być 50 złotych
na jedno dziecko. Wypada teraz tylko
czekać na specjalne rozporządzenie
w tej sprawie. Do tej pory nie zostało
ono wydane.
Zamawianiem mundurków mają się
zająć nauczyciele oraz dyrekcja, która
będzie kupowała stroje dla wszystkich
dzieci w jednej firmie – dzięki temu
będą możliwe rabaty lub inne obniżki
cen. W wypadku, kiedy szkoła nie
zadba o zakup mundurków, wtedy
obowiązek ten spadnie na rodziców.

Dodatkowe wydatki to nie jedyne
obciążenie dla ojców i matek. Będą
musieli również opracować program
wychowawczy i program profilaktyki
edukacyjnej szkoły – w tym wypadku bez pomocy wykwalifikowanych
pedagogów się nie obejdzie. W niektórych szkołach rodzice dzieci już
proszą nauczycieli i dyrekcję szkoły
o pomoc w przygotowaniu odpowiednich programów.
Do końca maja dyrektorzy szkół
musieli ogłosić szkolne zestawy programów nauczania i wychowania oraz
szkolny zestaw podręczników. Ten
ostatni ma się składać z maksymalnie
trzech książek do danego przedmiotu.
Zestaw podręczników będzie obowią-

zywał przez trzy lata. Będzie go mogła
zmienić na początku roku szkolnego
rada pedagogiczna, ale tylko w uzasadnionych przypadkach.
Konieczność sfinansowania zakupu
mundurka to nie wszystko. Do 31
października muszą oni także wybrać
nowe rady rodziców, którym nowelizacja ustawy oświatowej przyznaje
ważne kompetencje. W porozumieniu z radami pedagogicznymi będą
one uchwalać, realizowany przez
nauczycieli, program wychowawczy
oraz program profilaktyki edukacyjnej.
Program wychowawczy określa m.in.
zadania wychowawców klas i zasady
współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.
Profilaktyka edukacyjna ma sprzyjać
rozwijaniu zainteresowań uczniów,
przeciwdziałać uzależnieniom
oraz ma zapewnić bezpieczeństwo
w szkole.
Zmienią się zasady wykonywania
zawodu nauczyciela. Zgodnie
z ustawowymi zapisami nauczyciel,
podczas pełnienia obowiązków służbowych, będzie korzystał z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych na zasadach określonych
w kodeksie karnym. Dzięki temu zapisowi wszelkie czyny zabronione,
popełnione na szkodę nauczyciela,
będą ścigane z urzędu, a nie - jak dotychczas - z oskarżenia prywatnego.
Dla sprawców przewidziano surowsze kary. Ma to m.in. zwiększyć prestiż
zawodu nauczyciela i przeciwdziałać
agresji ze strony uczniów.
dar

„W klubie głośnego czytania witaj!
Twoja misja – czytaj!”
P
od tak im hasłem
M i e j s ko - G m i n n a
Biblioteka Publiczna
w Nasielsku prowadziła
akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Od 7 maja
do 6 czerwca w ramach
akcji odbyło się 18 spotkań, w których uczestniczyło 560 dzieci z terenu
naszej gminy.

Tradycyjnie spotkanie inauguracyjne odbyło się w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku. Pani Sekretarz Maria Kowalska przygotowała
dla dzieci kilka wierszy i opowieść
o czerwonych bucikach. Na koniec
każdy z uczestników otrzymał coś
słodkiego.
Niezapomnianym przeżyciem dla
przedszkolaków i uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej w Nasielsku było
spotkanie z „pisarką-wróżką” Wiolettą Piasecką. Podczas spotkania można
było kupić książki jej autorstwa.
W akcję organizowana przez nasielską
bibliotekę włączyli się Strażacy. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Maz., Andrzej
Hiszpański i Mariusz Wyszyński
wręczyli wszystkim słuchaczom
proporczyki i foldery. Dzieciom
czytali również kolejarze – Grzegorz
Kuciński i Donata Nowakowska,
Prezes Spółdzielni Lokatorsko-Wła-

snościowej w Nasielsku - Hanna
Wróblewska, Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nasielsku, radna
Anna Łapińska, Dyrektor nasielskiej
biblioteki – Stanisław Tyc oraz pracownicy: Elżbieta Olszewska, Bożena Sierzputowska, Jadwiga Chorzela
i Izabela Mazińska.
Michał Wójciak, nasielski radny
przygotował dla uczestników akcji
niezwykłą niespodziankę. Pszczelarz
przywiózł do biblioteki różne rodzaje miodu. Nie lada atrakcją była jego
degustacja.
Największą frajdą jednak były wy-

jazdy w plener. Fundacja Centrum
Ochrony Środowiska w Chrcynnie
przygotowała dla dzieci mnóstwo
atrakcji, m.in. strzelanie z pointballa,
jazdę kładami i pieczenie kiełbasek.
„Bajkowe spotkania” odbyły się
także w Piknik Klubie w Krzyczkach.
To wszystko dzięki uprzejmości
Andrzeja Królaka, Prezesa SKR
w Nasielsku, który udostępnił na ten
cel autobusy.
Nasielska akcja promująca czytanie
dobiegła końca. Na następne spotkania z książką biblioteka zaprasza
za rok.
K.Z.

Mieszkania w rządową
dzierżawę?

iewykluczone, że polskie
N
ministerstwo skorzysta
z hiszpańskiego rozwiąza-

5

panii. Dzięki niemu ceny mieszkań
w tym kraju - które co roku wzrastały o 19 proc. - spadły w 2007
roku o 12 proc.

nia. Utworzenie rządowej
agencji pośrednictwa
dzierżawiącej mieszkania
od prywatnych osób rozważa resort budownictwa.
To efekt niedawnego spotkania Andrzeja Aumillera,
ministra budownictwa ze
swoją hiszpańską odpowiedniczką – Marią Antoniną Trujillo.

Polskę i Hiszpanię wiele łączy. Mają
podobne podejście do spraw budownictwa. W obydwu krajach trwają
prace nad podobnymi projektami.
Między innymi: o bezpłatnym przekazywaniu gruntów Skarbu Państwa
pod budownictwo mieszkaniowe,
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz nad nowym
prawem budowlanym.

Na 5 lat taka agencja wydzierżawia
mieszkania od prywatnych obywateli, a następnie je wynajmuje
- powiedział Andrzej Aumiller.

Niestety wiele też różni. Rząd
hiszpański przeznacza znacznie
więcej środków na budownictwo,
niż Polska. W budżecie hiszpańskim
na 2007 rok przewidziano na ten
cel 8 miliardów euro, podczas gdy
w polskim budżecie zapisano zaledwie 2 miliardy złotych.

Dodał, że „ludzie boją się wynajmować mieszkania, żeby nie mieć
kłopotów z lokatorami. Hiszpanie
mają taką agencję, która właśnie te
problemy rozwiązuje” - wyjaśnił.

Ponadto, Hiszpanie mają już wiele
problemów, z którymi
teraz boryka się nasz kraj,
za sobą Do najważniejszych trzeba zaliczyć:
zwiększenie liczby nowych
mieszkań oddawanych do
użytku, wspieranie rozwoju
rynku mieszkaniowego,
zahamowanie wzrostu cen
lokali oraz zwiększanie powierzchni gruntów przeznaczanych pod budownictwo
mieszkaniowe. Ingerencja
Państwa na rynku mieszkaniowym wydaje się więc
nieodzowna. W Hiszpanii,
w ciągu ostatnich ponad
20 lat, czyli od dnia wstąpienia do Unii Europejskiej
oddano do użytku ponad
7 milionów mieszkań.
dar
Maria Antonia Trujillo, minister mieszkalnictwa Hiszpanii

Rozwiązanie sprawdziło się w Hisz-
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Bezumowne
korzystanie z gruntu
S

łupy energetyczne
i telegraficzne, stacje
trafo, a także urządzenia
wodociągowe czy gazowe wciąż znajdują się
na gruntach prywatnych
właścicieli bez żadnego
tytułu prawnego. Co gorsza, wielu właścicieli chcących rozwiązać istniejący
problem odsyłanych jest
z kwitkiem. Firmy przesyłowe wolą tak jak do tej pory,
czyli najczęściej za darmo,
korzystać ze swoich instalacji i urządzeń położonych
na cudzych nieruchomościach. Czego wobec tego
może żądać właściciel
działki?

Możliwości jest kilka. Przede wszystkim należy się wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z gruntu.
Jeżeli urządzenia przesyłowe są więcej
warte niż zajęta przez nie nieruchomość bądź uniemożliwiają właścicielowi korzystanie z niej w sposób
dotychczasowy albo zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem,
można żądać wykupu gruntu przez
przedsiębiorstwo przesyłowe. Wybór
jednego z tych roszczeń zależy jednak
od konkretnych okoliczności, m.in.
od sposobu, w jaki przedsiębiorstwo
weszło w posiadanie czy wybudowało
słupy, linie lub rury, także od tego, czy
istnieje możliwość ich usunięcia bez
odcinania od mediów całego osiedla
czy ulicy, jak również od aktualnej postawy zarówno kierownictwa zakładu,
jak i naszej.
W większości przypadków rozwiązywanie problemu należałoby zacząć
od próby zalegalizowania bezumownego korzystania z gruntu przez dane
przedsiębiorstwo przesyłowe. Służyć
do tego może zawarcie umowy
(najlepiej w formie aktu notarialnego)
zezwalającej przedsiębiorstwu przesyłowemu na korzystanie z nieruchomości w oznaczonym zakresie,
umowy najmu lub dzierżawy czy też

ustanowienie służebności gruntowej.

Dojście do porozumienia w tej kwestii, szczególnie co do przyszłego
wynagrodzenia (czynszu) należnego
właścicielowi gruntu, nie jest wcale
łatwe. Do zawarcia takiej umowy niestety nie można drugiej strony zmusić.
Dysponujemy jednak roszczeniem
o wynagrodzenie za bezumowne
korzystanie z zajętej pod urządzenia
części nieruchomości, którego jak
najbardziej możemy dochodzić
w sądzie.
Podstawę prawną takiego roszczenia stanowi zwłaszcza art. 224 § 1
Kodeksu cywilnego. Odczytywany
wprost mówi, że samoistny posiadacz
w dobrej wierze nie jest obowiązany
do wynagrodzenia za korzystanie
z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani
za jej zużycie, ani za jej pogorszenie
lub utratę. Z przepisu tego wynika
jednak, że zakłady przesyłowe wynajdują jednak przeróżne powody,
dla których korzystanie przez nich
z danych instalacji lub urządzeń nie
jest pozbawione tytułu prawnego.
Częstą wymówką są ustalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które dopuszczają
na danej nieruchomości lokalizację
infrastruktury technicznej.
Wysokość należnego właścicielowi
wynagrodzenia ustala się z reguły
na poziomie czynszu, który by mu
przypadł z tytułu dzierżawy części
gruntu zajętego przez urządzenia
przesyłowe wchodzące w skład
przedsiębiorstwa.
Roszczenie o wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z rzeczy
przedawnia się z upływem 10 lat. Zatem w sytuacji, gdy słupy na naszym
gruncie pojawiły się już w latach 60.,
nie mamy co liczyć na wynagrodzenie
za cały okres bezumownego korzystania z gruntu przez dane przedsiębiorstwo i jego poprzedników prawnych,
lecz „tylko” za ostatnią dekadę.
Marek Rączka
Kowalewice, dnia 02.11.2006r.

Artur Kowalski
i Anny Kowalska
ul. Kwiatowa 45/5
06-165 Kowalewice
Zakład Energetyczny
ul. Marsowa 21/2
04-470 Warszawa

Wezwanie
Niniejszym na podstawie art. 224 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wzywam Państwa do zapłaty kwoty
1800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) z tytułu bezumownego korzystania z gruntu,
znajdującego się w miejscowości Kowalewice gm. Wierciszew, oznaczonego w ewidencji
numerem 456 o pow. 700 m2, którego jesteśmy właścicielami na podstawie umowy
sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej
w Kowalewicach w dniu 29.06.2006 r., Repertorium A: 4880/2005., polegającego na
korzystaniu ze stojącej tam stacji transformatorowej i linii średniego napięcia biegnącej
wzdłuż działki.
Kwota powyższa została naliczona od momentu zakupu w/w nieruchomości przez nas,
tj. od dnia 29.06.2006 r., a jej wysokość ustalona w kwocie 450 zł miesięcznie, co na dzień
02.11.2006 r. stanowi kwotę 1800 zł.
Transformator wykorzystywany przez Państwa firmę uniemożliwia, bowiem
korzystanie i czerpanie pożytków z tej części gruntu, a ponadto ma niekorzystny wpływ na
całość nieruchomości obniżając znacznie jej wartość. Ponadto nie została zawarta z nami
umowa, która regulowałaby zaistniały stan prawny.
Mając na względzie fakt, iż do chwili obecnej na w/w nieruchomości znajduje się
transformator będący Państwa własnością, żądanie jest w pełni zasadne i zasługuje na
uwzględnienie.
Wskazaną wyżej należność proszę przesłać przekazem pocztowym na nasz adres
podany wyżej, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
wezwania.
Jednocześnie informujemy, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
o niezapłaconą kwotę zostanie wytoczony proces sądowy, co będzie się wiązało
z dodatkowym obciążeniem Państwa kosztami tegoż postępowania oraz ewentualnymi
kosztami egzekucji komorniczej.
Mając na uwadze powyższe informujemy jak na wstępie
Z poważaniem

PORADY
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje

KARTA PODATKOWA cz. I
arta podatkowa jest
K
najprostszą formą
opodatkowania podat-

kiem dochodowym działalności gospodarczej,
a wpływy z tego tytułu
w całości zasilają budżety gmin.

Zasady jej funkcjonowania zawarte
zostały w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144
z 1998 r., poz. 930 z póżn. zm.).
I. PODATNICY UPRAWNIENI DO
WYBORU KARTY PODATKOWEJ
Z omawianej formy opodatkowania
korzystają przeważnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w stosunkowo niewielkim rozmiarze.
Krąg podatników uprawnionych
do skorzystania z tej formy opodatkowania, jest ograniczony do
osób wykonujących konkretne
rodzaje działalności wymienione
w ww. ustawie.
Są to m.in. podatnicy prowadzący
działalność w zakresie:
– wytwórczości i usług,
– detalicznego handlu spożywczego,
wyrobami tytoniowymi i kwiatami
– detalicznego handlu artykułami nieżywnościowymi (z wyjątkiem handlu
środkami transportu oraz częściami
i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami, paliwami oraz artykułami objętymi
koncesją)
– gastronomii i sprzedaży posiłków
domowych,
– usług transportowych o ładowności
samochodu do 2 t.,
– usług rozrywkowych,
– wolnych zawodów ochrony zdrowia
(pielęgniarstwo i położnictwo)
i weterynarii,
– sprawowania opieki nad dziećmi
i osobami chorymi,
– usług edukacyjnych, polegających na
udzielaniu lekcji na godziny
– usług o których mowa w art. 23 ust.
1a ustawy.

Szczegółowy wykaz rodzajów
działalności uprawniający skorzystać z tej formy opodatkowania, po
dopełnieniu pozostałych warunków
przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, zawiera tabela składająca się
z XII części, stanowiąca załącznik Nr
3 do omawianej ustawy.
Podatnicy, którzy wybiorą tę formę opodatkowania spełnić muszą
ponadto następujące warunki:
– przy prowadzeniu działalności nie mogą
korzystać z usług osób niezatrudnionych
przez siebie na podstawie umowy o pracę
( np. pracujących na zlecenie) oraz usług
innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba
że chodzi o usługi specjalistyczne ( czyli
czynności i prace wchodzące w inny niż
zgłoszony zakres działalności, niezbędne
do całkowitego wykonania wyrobu lub
świadczonej usługi;
– nie mogą prowadzić innej pozarolniczej
działalności gospodarczej niż ta, która
może być objęta kartą;
– nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z
wyjątkiem wytwarzania biogazu i energii
elektrycznej w elektrowniach wodnych
i wiatrowych o mocy oddawanej do 5 tys.
kilowatów);

– małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (prawa
do karty nie będą więc mieli np. małżonkowie lekarze prowadzący odrębne
praktyki lekarskie – nawet jeśli będzie to
różna specjalizacja, gdyż oboje świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia
ludzkiego);
– liczba zatrudnionych pracowników
nie może przekraczać stanu określonego w tabeli stanowiącej załącznik do
ustawy ( liczba ta zależy od prowadzonej działalności, ale w zasadzie nie może
przekroczyć 5 osób).
– działalność zgłoszona we wniosku może
być prowadzona wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

o zastosowanie opodatkowania,
przed rozpoczęciem działalności.

II. FORMA WYBORU KARTY PODATKOWEJ
Opodatkowanie w postaci karty
podatkowej jest prawem a nie
obowiązkiem podatnika. Podatnicy
chcący opłacać podatek w formie
karty podatkowej muszą w tej
sprawie złożyć stosowny wniosek, według ustalonego wzoru na
formularzu PIT16, o zastosowanie
opodatkowania w tej formie, naczelnikowi urzędu skarbowego
właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu,
wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
a gdy działalność jest wykonywana bez zorganizowanego zakładu
– według miejsca zamieszkania
podatnika. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalność
gospodarczej w formie spółki
cywilnej, wniosek o zastosowanie
opodatkowania w formie karty
składa jeden ze wspólników.

– rodzaju działalności;
– liczby mieszkańców gminy, na terenie,
której działalność ta jest prowadzona;
– liczby zatrudnionych pracowników.

Dokonując zmiany opodatkowania
z innej formy na kartę podatkową,
należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o opodatkowanie
w tej formie najpóźniej do 20
stycznia tego roku, w którym
mamy opłacać podatek. Kontynuując działalność w latach następnych, nie trzeba składać żadnych
wniosków, bo jeśli do 20 stycznia
nie zgłosimy likwidacji działalności
ani nie wybierzemy innej formy
opodatkowania, będzie to jednoznaczne z tym, że pozostajemy
przy karcie podatkowej. Osoby
rozpoczynające działalność w trakcie roku powinny złożyć wniosek

III. WYSOKOŚĆ PODATKU W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
ustalana jest w formie decyzji,
odrębnej na każdy rok podatkowy, wydawanej przez naczelnika
urzędu skarbowego, po stwierdzeniu, że podatnik spełnia warunki
uprawniające do opodatkowania
w tej formie.
Miesięczne stawki podatku zostały określone w ustawie a ich
wysokość zależy od:

Stawki te mogą być podwyższane
bądź obniżane w związku z zaistnieniem sytuacji określonych w powołanej ustawie. Obniżka może mieć
miejsce, gdy np. podatnik jest osobą
niepełnosprawną, wykonuje usługi
przy jednoczesnym zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy
albo jeżeli rozmiar jego działalności wskazuje na to, że określona
w tabeli stawka byłaby oczywiście
za wysoka.
IV. REZYGNACJA Z OPODATKOWANIA
Podatnik, który wybrał jako formę
opodatkowania kartę podatkową,
a następnie z różnych względów
uznał, że nie jest ona dla niego najlepszym rozwiązaniem, ma możliwość
rezygnacji z tej formy opodatkowania
po otrzymaniu decyzji ustalającej jej
wysokość. Może bowiem w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia, zrzec
się zastosowania opodatkowania
w tej formie. Jeżeli dokona takiego
zrzeczenia, wówczas zobowiązany
jest do zaprowadzenia ewidencji
przychodów i opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów ewidencjonowanych
lub zaprowadzenia właściwych
ksiąg i opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych,
tj. według skali lub 19 % podatkiem
liniowym.
Opracował zespół:
Grażyna Rączka
Agnieszka Ciężkowska

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.VI – upływa termin zapłaty podatku za m-c maj z tytułu karty podatkowej,
20.VI - upływa termin wpłaty podatku dochodowego za m-c maj (PIT,
CIT, PPR,-PPE),
25. VI – upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c
maj (VAT-7, VAT-7K).

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

UWAGA!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że praca
w tutejszym Urzędzie od dnia 04.06.2007 r. będzie się odbywać w następujących
godzinach:

- w poniedziałki od 8.00 do 18.00,
- w pozostałe dni tygodnia od 8.15 do 16.15.

7

OGŁOSZENIA

15–28 czerwca

ELEKTROŚMIECI! PRZYNIEŚ Z MIESZKANIA DO PUNKTU ZBIERANIA!

Pani

Wielka zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zepsutych zabawek elektrycznych, zużytych baterii.

Barbarze Michalczuk
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Masz zużyte baterie, stary telefon komórkowy, zepsutą zabawkę elektryczną?

Ojca

Nie wiesz, co zrobić z tymi przedmiotami? Pomożemy Ci się ich pozbyć we właściwy sposób!
W niedzielę, 17 czerwca br., podczas Dni Nasielska, będzie możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zepsutych zabawek, zużytych baterii. To wszystko będzie można pozostawić w specjalnie zorganizowanym
na ten cel punkcie zbiórki.

składają
			
			
			

Zrób porządek w szafkach, na strychu, w piwnicy! Nie pozostawiaj zużytego sprzętu na śmietniku lub w lesie! Przynieś go do nas
17 czerwca w godz. 15.00 - 20.00
Ponadto informujemy, że będziemy prowadzić edukację ekologiczną, w związku z tym zapraszamy najmłodszych do wzięcia
udziału w eko-konkursach z nagrodami, dorosłych zaś, zainteresowanych tematyką ekologiczną, zachęcamy do zapoznawania się
z materiałami edukacyjno-informacyjnymi, dostępnymi w naszym punkcie ekologicznym oraz zasięgania porad dotyczących
gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej itp.

Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
Filia w Nasielsku

Informujemy także, iż będzie istniała możliwość zawarcia umowy z ZGKiM w Nasielsku na wywóz nieczystości ciekłych
i stałych.

Pani

Serdecznie zapraszamy!

Barbarze Michalczuk
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Nasielsk, dnia 30.05.2007 rok

Ojca

BURMISTRZ NASIELSKA

składają

GP.72241/10/06/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst
Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), Uchwały NrVIII/38/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie
zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 03 lipca 2007 roku
o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej we wsi Żabiczyn.

			

Burmistrz Nasielska

			

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego

Ty potrafiłaś cieszyć się każdą chwilą.
Nic nie zastąpi nam Twojego uśmiechu,
Radości i pozytywnej energii,
Jaką promieniowałaś każdego dnia.
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest poza obszarem zabudowanym miejscowości Żabiczyn.Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 69 o powierzchni 0,54 ha. Działka o regularnym, zbliżonym do prostokąta kształcie z szerokim dostępem do
drogi publicznej o nawierzchni żwirowej i lokalnej drogi gruntowej. Nieruchomość położona po wschodniej stronie drogi z Żabiczyna
do Chrcynna, w odległości ok. 4 km na południe od Nasielska.
Nieruchomość jest zabudowana:
- budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, powierzchnia zabudowy 499,77 m2, powierzchnia użytkowa 431,40 m2, kubatura 1725,68 m2,
- dwoma budynkami gospodarczymi towarzyszącymi budynkowi szkolnemu, „ starym” o pow. użytk. 61,0 m2, „nowym” o pow.
użytk. 63,4 m2,
- budynkiem ubikacji o pow. zabudowy 19,4 m2.
W granicach nieruchomości znajduje się także studnia kopana z kręgów betonowych.
Nieruchomość jest ogrodzona z siatki stalowej. Teren płaski. Grunt jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.

Z najgłębszym żalem żegnamy
Naszą kochaną Przyjaciółkę

Marię Rejchel
Najszczersze wyrazy współczucia
dla
Rodziny i Najbliższych

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalone uchwałą Nr LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 r określa w/w
nieruchomość na terenie przeznaczonym na cele rolne.
Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości wynosi 94.500,00 złotych.
O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535
z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.450,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym w Nasielsku
nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 28 czerwca 2007 roku do godz. 14°°.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nieruchomością.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym
uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon 0 23 69-33-115, 69-33-108.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

przyjaciele z pracy
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REPORTAŻ

BOŻE CIAŁO

w obiektywie

fot. M. Stamirowski

10

ROZMAITOŚCI

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Liga Siódemek w Pieścirogach

Czołówka klasyfikacji po jedenastu turniejach:

1.
2.
3.
4-5.

Los Bomberos

III Liga A

Bramki
Razem

Zwycięstwa

Remisy

Porażki

Strzelone

Stracone

Różnica

Punkty

1

Outsiderzy

7

7

0

0

56

3

53

21

2

Gibon Squad

8

7

0

1

54

20

34

21

3

Respekt

6

5

0

1

53

19

34

15

4

Emeryci i Renciści

7

5

0

2

39

16

23

15

5

Los Bomberos

8

4

0

4

31

26

5

12

6

Defensor

8

3

1

4

37

57

-20

10

7

Berbeluszka Kosewo

8

2

2

4

29

49

-20

8

8

Figo-Fago

8

2

1

5

37

67

-30

7

9

Jurand

7

2

0

5

15

29

-14

6

10

Yahaya Power

8

1

0

7

18

41

-23

3

11

Prowokatorzy

7

1

0

6

18

60

-42

3
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Przedsiębiorstwa

„TRUSZKOWSKI”, „DAMIX”
i „TRANS-BUD”

zapraszają wszystkie
chętne drużyny
do wzięcia udziału

w

Turnieju Piłki Nożnej

o Puchar Prezesów firm „DAMIX”
„TRUSZKOWSKI” i „TRANS-BUD”

turniej odbędzie się
01.07.2007r. (niedziela)
o godz. 1000 na Stadionie
Miejskim w Nasielsku.

• Wszelkich informacji
udzielamy
pod numerem
tel. 0-889-357-520;
• Zgłoszenia przyjmujemy
do 24.06.2007 r.;
• W turnieju mogą
występować zawodnicy
zrzeszeni w klubach 		
sportowych.

SPORT

1.Paweł Wróblewski - Stanisław Sotowicz		
+ 37 IMP
2.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki		
+ 16 IMP
3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński			
+ 14 IMP
4.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński			
- 6 IMP
5.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra		
- 12 IMP
6.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal			
- 15 IMP
7.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 		
- 34 IMP

ZALEGŁE MECZE:
Outsiderzy - Gibon_Squad
3:2
Figo Fago - Prowokatorzy
2:2
Jurand - Respekt
2:9
RUNDA WSTĘPNA PUCHARU LIGI:
Yahaya Power - Los Bomberos 4 : 5
Defensor - Berbeluszka Kosewo 0 : 5
Figo-Fago - Prowokatorzy
23 : 6

o

SPO,RT

Wyniki turnieju „jedenastego” 01.06.2007 r.

Los_Bomberos - Emeryci_i_Rencisci 1 : 3
Kosewa - Respekt
_ : _ (przełożony)
Outsiderzy - Defensor
5:0
Gibon Squad - Yahaya Power
10 : 5
Figo Fago - Jurand
4:2
Kosewa - Prowokatorzy
8:5

Nazwa zespołu

SPORT
BRYDŻ

Wyniki 7 kolejki:

L.p.

15–28 czerwca

Janusz Wydra					
Janusz Czyżewski				
59 pkt.
Kazimierz Kowalski 				
Krzysztof Morawiecki 				
Janusz Muzal					
6.
Maciej Osiński					
7.
Jacek Jeżółkowski				
51 pkt.
8-9. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
10. Zbigniew Michalski				

70 pkt.

58 pkt.
56 pkt.
56 pkt.
55 pkt.
49 pkt.
49 pkt.
46 pkt.

PK

Janas wrócił
na boisko
Paweł Janas podpisał we wtorek umowę
z kieleckim Kolporterem Korona, na
mocy której będzie dyrektorem sportowym oraz wiceprezesem zarządu. Jako
członek zarządu klubu swe obowiązki
będzie pełnił przez rok, z opcją przedłużenia, jeśli rada nadzorcza pozytywnie
oceni jego pracę.

KRZYŻÓWKA nr 14

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 3 lipca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy
13 lipca br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
13 czerwca br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 12. Podwójne zaproszenia do kina otrzymuje Wioletta Bramowicz z Mogowa.
Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
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15–28 czerwca
Więcej wolności dla przedsiębiorców

Wszystko do załatwienia w jednym okienku?
B

ędzie nowe prawo mające zapewnić większą
swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić
przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm.
Sprawą zajęła się Rada
Ministrów, która przyjęła
projekt zmian w ustawie
o swobodzie działalności
gospodarczej.

Wszystkie formalności związane
z rejestracją będzie można załatwić
zgodnie z zasadą „jednego okienka”.
Propozycja rządu zakłada, że miejscem rejestracji działalności gospodarczej będzie urząd skarbowy, a gminna
ewidencja działalności gospodarczej
zostanie zlikwidowana. Według projektu, zarejestrowanie działalności będzie
bezpłatne, natomiast za każdą zmianę
wpisu urząd skarbowy pobierze opłatę
w wysokości 25 zł.
W „jednym okienku”, obok zarejestrowania działalności gospodarczej,
będzie można złożyć m.in. wniosek
o rejestrację w ZUS.
Projekt nowelizacji wprowadza nowy
podział na przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji oraz
tych, którzy będą wpisywani do rejestru przedsiębiorców. Do ewidencji,
prowadzonej przez urzędy skarbowe,
mają być wpisane osoby fizyczne.
Natomiast do rejestru prowadzonego
przez sądy rejestrowe, obok podmiotów dotychczas tam wpisywanych
– również osoby fizyczne, ale tylko te,
których przychody netto w ostatnich
dwóch latach osiągały po co najmniej
800 tysięcy euro.
Ważną zmianą jest wprowadzenie zasady szybkości i prostoty postępowania
rejestracyjnego. Przedsiębiorca będzie
miał możliwość złożenia wniosku

o wpis do ewidencji zarówno w sposób
tradycyjny, jak i w sposób elektroniczny,
przez Internet. Wnioski będą rozpatrywane odpowiednio w ciągu 5 lub 3 dni.
Obecnie wnioski składane są w sposób
tradycyjny, a ich rozpatrywanie trwa
średnio 30 dni.

Nowe prawo wprowadza także
możliwość zawieszenia działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę,
który rozlicza w formie karty podatkowej. Zawieszenie działalności będzie
możliwe na okres od 1 do 10 miesięcy.
W tym czasie przedsiębiorca nie będzie
musiał płacić składek na ubezpieczenie
społeczne, uiszczać zaliczki na poczet
podatku dochodowego, ani składać
deklaracji podatkowych. Rozwiązanie to pomoże zwłaszcza drobnym
przedsiębiorcom prowadzącym
działalność sezonową. Zawieszenie
będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy
przedsiębiorca nie zatrudnia w tym
czasie pracowników.
Propozycje rządowe doprecyzowują
również przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców
oraz czasu ich trwania. Ukrócona zostanie samowola organów kontrolnych
w zakresie czynności związanych z tą
procedurą. Przeprowadzający kontrole,
oprócz legitymacji służbowej, powinni
dysponować również upoważnieniem do jej przeprowadzenia. Przyjęto
zasadę, że kontrola nie powinna naruszać normalnego funkcjonowania
firmy, a także wprowadzono ustawowe ograniczenie dotyczące jej celu.
Przedsiębiorca nie będzie też musiał,
ale będzie mógł, prowadzić tzw. książki
kontroli. Wprowadzono ponadto krótsze okresy przeprowadzania kontroli. Na
przykład, w małych firmach, u tzw. mikroprzedsiębiorców będą one mogły
trwać w roku maksymalnie do 12 dni

roboczych, a w odniesieniu do małych
przedsiębiorstw – do 16 dni roboczych.
Do tej pory kontrole firm były ich przekleństwem dla ich właścicieli, bowiem
maksymalny czas trwania czynności
sprawdzających trwał u nich aż cztery
tygodnie. Określono, że kontrola będzie
uznana za nieważną, jeśli organ kontrolny przekroczył swoje uprawnienia lub
nie dopełnił obowiązków.

Nowe przepisy dają także możliwość
uzyskania wiążących interpretacji dotyczących składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorca
będzie mógł się zwrócić o otrzymanie
pisemnej interpretacji w tych sprawach,
odpowiednio do kierownika jednostki
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
dyrektora oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu O
G
Zdrowia.

będą mogli prowadzić działalność na
takich samych zasadach, jak obywatele
polscy. Ponadto, zgodnie z prawem Unii
Europejskiej, zagraniczni przedsiębiorcy, chcący czasowo świadczyć usługi
w Polsce, nie będą musieli uzyskiwać
wpisu do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców.

instytucjom i innym organom, na przykład urzędom skarbowym, którym te
dane będą niezbędne do wydawania
zaświadczeń i odpisów. W ewidencji
CIDG będą się znajdowały także dane
niejawne, które będą przekazywane
organom wymienionym w ustawie
o NIP.

Zgodnie z nowelizacją, dane o przedsiębiorcach z całej Polski będą się
znajdować w Centralnej Informacji
o Działalności Gospodarczej (CIDG).
Będą one bezpłatnie udostępnianie za
pośrednictwem Internetu. Dzięki temu
zwiększą się szanse przedsiębiorcy na
uzyskanie wiarygodnej informacji o potencjalnych partnerach biznesowych.
CIDG będzie udostępniała informacje
nie tylko zainteresowanym, ale również

Ponadto przedsiębiorcy nie będą
już musieli posługiwać się numerem
REGON.
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W tym roku SGGW otworzyła cztery
nowe kierunki: dietetykę, logistykę,
informatykę i pedagogikę. Dietetykę
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji będzie mogło
studiować 60 osób. Są to studia
licencjackie w systemie dziennym.
Kwalifikacja na ten kierunek odbywa się na podstawie matury z biologii
lub chemii. Wydział EkonomicznoRolniczy ma w swej ofercie studia
licencjackie z logistyki. W systemie
dziennym i zaocznym podejmie naukę 240 osób. Podstawą kwalifikacji
na studia dzienne są wyniki maturalne z matematyki lub fizyki lub geografii. Nowym kierunkiem studiów
w SGGW jest także informatyka.
To studia inżynierskie w systemie
dziennym na Międzywydziałowym
Studium Zastosowań Informatyki.
Kwalifikacja na podstawie matury z
matematyki lub informatyki lub fizyki. Limit miejsc – 60. Czwarty nowy
kierunek przygotował Wydział Nauk
Humanistycznych. Studia licencjac-

kie z pedagogiki, w systemie dziennym i zaocznym rozpocznie łącznie
300 kandydatów, którzy na maturze
dobrze zdali język polski i wiedzę o
społeczeństwie lub historię.
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego prowadzi rekrutację
wyłącznie na podstawie wyników
uzyskanych na maturze. Rejestracja
odbywa się przez Internet, a przed
zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych
dokumentów. Dokumenty będą
składali w Biurze Spraw Studenckich
dopiero po uzyskaniu informacji,
że zostali przyjęci na studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest
bardzo prosta i polega na wpisaniu
określonych danych osobowych
oraz ocen uzyskanych na maturze.
Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu ocen z
matury kandydaci uzyskują dostęp
do panelu umożliwiającego wybór
kierunku studiów. Panel rejestracyjny
umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać
kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu
do Internetu uczelnia przygotowała
stanowiska komputerowe w Biurze
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Nowelizacja ograniczy
również dowolność,
jeśli chodzi o wydawanie
zezwoleń dla przedsiębiorców. Wprowadzono
m.in. zasadę, że wydanie
zezwolenia będzie tzw.
decyzją zawiązaną. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca spełnia wymagane
prawem warunki wykonywania działalności objętej
zezwoleniem, to organ
zezwalający nie będzie
mógł odmówił wydania
zezwolenia.
Ponadto projekt nowelizacji wprowadza unijne
zasady dotyczące podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Przedsiębiorcy
z państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego

W SGGW trwa rekrutacja
zkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
rozpoczęła rekrutację
na 27 kierunków studiów.
Dla studentów pierwszego
roku uczelnia przygotowała 6200 indeksów.

Rozwiązania proponowane przez rząd
podobają się osobom prowadzącym
działalność gospodarczą. Do szczęścia brak im jeszcze dwóch rzeczy
– mniejszych podatków i opłat zusowskich.
dar

fot. D. Panasiuk

Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w
dni robocze w godz. od 900 do 1500.
Kandydaci uiszczają tylko jedną
opłatę rejestracyjną w wysokości 85
złotych, niezależnie od tego ile razy
zmienią decyzję co do kierunku, na
którym chcą studiować.
Szczegółowe zasady rekrutacji, w
tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania
ocen maturalnych na punkty SGGW
i zasady tworzenia list rankingowych
są dostępne na stronie internetowe
uczelni: www.sggw.pl
W tym roku maturzyści mogą
wybierać spośród 27 kierunków
na studiach dziennych, 19-tu na zaocznych i 7-miu na wieczorowych.
SGGW przyjmie łącznie 6 145 osób,
w tym ponad 3 100 osób na studia
stacjonarne. Podczas ostatniej rekrutacji, studiami na pierwszym roku w
SGGW było zainteresowanych 16 tysięcy maturzystów. O jedno miejsce
ubiegało się średnio 6 kandydatów.
W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: Turystyka
i Rekreacja, Biotechnologia, Weterynaria, Informatyka i Ekonometria,
Technologia Żywności i Żywienie

Człowieka oraz Gospodarka Przestrzenna.
SGGW oferuje studentom nowoczesny Kampus, w skład którego
wchodzą między innymi obiekty
dydaktyczno-naukowe i sportowe
(kryta pływalnia, hala do tenisa, korty
tenisowe, ujeżdżalnia ze stajnią oraz
budynek do zajęć z hipnoterapii dla
dzieci niepełnosprawnych), biblioteka, akademiki z blisko 4 tys. miejsc,
własna przychodnia lekarska, oraz
kilka klubów studenckich.
SGGW stale inwestuje nie tylko w
rozwój naukowy, ale także powiększa bazę dydaktyczną i socjalną. W
ciągu najbliższych 2-ch lat uczelnia

dokończy modernizację zakładów
doświadczalnych oraz wybuduje
(w większości ze środków unijnych)
Centrum Wodne, kompleks sportowy ze stadionem lekkoatletycznym
oraz Centrum Konferencyjne.

Dzień Otwarty w SGGW
Jeszcze niezdecydowani maturzyści jakie studia wybrać, będą mogli
poznać ofertę kierunków SGGW
podczas „Dnia Otwartego”. Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego
będzie otwarta dla wszystkich 16
czerwca, w najbliższą sobotę.
dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW

12

ZA MIASTEM

15–28 czerwca

Jest kasa dla odważnych
P

rzewodnik po kredytowym labiryncie – ważne
informacje dla osób, które
nie boją się inwestowania
w rolnictwo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej gospodarstwom
rolnym, rolnikom prowadzącym
działy specjalne produkcji rolnej
oraz zakładom przetwórstwa produktów rolnych.
ARiMR poinformowała o dostępnych
aktualnie formach pomocy dla rolników. Nadal są to preferencyjne linie
kredytowe:
– kredyty na realizację inwestycji
w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej
i przetwórstwie produktów rolnych
– Symbol nIP,
– kredyty na zakup gruntów rolnych
– Symbol nKZ,
– kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez
osoby, które nie ukończyły 40 roku
życia – Symbol nMR,
– kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach
realizacji, zaakceptowanego przez
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw
finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu
Państwa – Symbol nOR,
– kredyty na realizację inwestycji
w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie
ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.)
– Symbol nGP,
– kredyty na zakup nieruchomości
rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa
rodzinnego w rozumieniu ustawy
z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)
– Symbol nGR,
– kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji
w rolnictwie zapewniających wysoką
jakość produktu – Symbol nNT,
– kredyty na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
znajdujących się na obszarach, gdzie
szkody powstały w związku z klęską
suszy, gradobicia, nadmiernych
opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru
spowodowanego wyładowaniem
atmosferycznym lub osuwisk ziemi
– symbol nKL/01 – kredyty inwestycyjne,
– kredyty na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
znajdujących się na obszarach, gdzie
szkody powstały w związku z klęską
suszy, gradobicia, nadmiernych
opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru
spowodowanego wyładowaniem
atmosferycznym lub osuwisk ziemi
nKL/02 – kredyty obrotowe.
ARiMR opublikowała szczegółowy
wykaz przedsięwzięć, na które rolnicy
mogą „brać” pieniądze. Przeznaczenie

kredytów dla gospodarstw rolnych
i działów specjalnych produkcji rolnej
obejmuje m.in.:
– budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków
lub budowli służących do produkcji
rolnej, przechowywania, przygotowywania produktów rolnych do
sprzedaży,
– zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji
rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów
rolnych do sprzedaży,
– zakup gruntów rolnych, jeżeli nie
spowoduje przekroczenia powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300
ha (od 01.01.2010 r. nie więcej niż 10%
kwoty kredytu),
– zakup stada podstawowego (wyłącznie do 31.12.2007 r.),
– zakup budynków lub budowli,
– zakładanie, wyposażenie sadów lub
plantacji wieloletnich,
– budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub
nawodnień ciśnieniowych,
– zakup komputerów i oprogramowania służących wsparciu prowadzonej
działalności wytwórczej w rolnictwie,
w tym programów księgowych.
Podobny wykaz przedsięwzięć opublikowano firmom. Zakłady zajmujące się przetwarzaniem produktów
rolnych mogą ubiegać się o kredyty
m.in. na:
– budowę lub remont połączony
z modernizacją budynków lub budowli służących
do przetwórstwa i magazynowania
produktów rolnych,
– zakup lub instalację maszyn lub
urządzeń,
– zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem
produkcji i magazynowania,
– zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki
magazynowej w zakładzie, a także
zakup specjalistycznych środków
transportu związanych z dostawą
surowca lub zbytem produktów.
Od 1 stycznia 2009 r. kredyty na
realizację inwestycji w przetwórstwie
produktów rolnych będą mogły być
udzielane tylko małym lub średnim
przedsiębiorstwom. Chodzi o te,
w których zatrudnienie jest mniejsze
niż 250 pracowników, o rocznych
obrotach wynoszących maksymalnie 40 milionów euro oraz o rocznej
sumie bilansowej nieprzekraczającej
27 milionów euro.

Zakup gruntów rolnych, budynków
i budowli może być przedmiotem
preferencyjnego kredytowania, o ile
w okresie 10 ostatnich lat na ich zakup
nie została przyznana pomoc pochodząca z krajowych środków publicznych lub budżetu UE. Kupowane przy
udziale kredytów maszyny, urządzenia
i środki transportu nie mogą być starsze niż 5 lat i nie mogły być wcześniej
nabyte z wykorzystaniem środków
pochodzących z budżetu państwa
lub budżetu UE. Kredyty na zakup
używanych maszyn i urządzeń mogą

fot. D. Panasiuk

być udzielane
wyłącznie
małym lub
średnim przedsiębiorstwom.
R o l n i c y
i przedsiębiorcy, decydujący
się na kredyty,
powinni wcześniej zapoznać
się ze szczegółowymi
zasadami ich
udzielania.

Kwota kredytu wynosi:
– 80% wartości nakładów
i n we s t y c y j nych na gospodarstwo rolne (lub
95% – osadnictwo rolnicze, 90%
– gospodarstwa rodzinne), nie więcej
jednak niż 4 mln zł,
– 70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji
rolnej, nie więcej niż 8 mln zł,
– 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów
rolnych nie więcej niż 16 mln zł.
W przypadku kredytów „klęskowych”
nie wymagane jest od kredytobiorcy
wniesienie udziału własnego, co
oznacza, że 100% nakładów może
być finansowanych kredytem.
W odniesieniu do kwoty kredytu
„klęskowego” obowiązuje dodatkowy warunek – nie może być ona
wyższa od wartości odtworzeniowej

zniszczonych środków trwałych lub
wielkość szkód w uprawach rolnych
i zwierzętach gospodarskich.

wniosek o kredyt wraz z planem
inwestycji i innymi dokumentami
wymaganymi przez bank.

Maksymalny okres kredytowania
– w zależności od linii kredytowej
wynosi od 4 do 20 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów, przy ubieganiu się o kredyt
usunięto obowiązek uzyskania przez
inwestora pozytywnej opinii ODR
o planie przedsięwzięcia.

Oprocentowanie kredytów nie może
wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Poziom dopłat z ARiMR,
a zarazem oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę zależy od linii
kredytowej. Przy obecnej wysokości
stopy redyskontowej oprocentowanie
płacone przez kredytobiorcę wynosi
od 1,69% do 3,38% w skali roku.

W przypadku kredytów „klęskowych” niezbędne jest uzyskanie
przez podmiot ubiegający się
o kredyt opinii wojewody dotyczącej zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną
przez wojewodę.

Osoba ubiegająca się o kredyt musi
przygotować plan inwestycji (nie dotyczy linii nKL/02), następnie złożyć
w banku współpracującym z ARiMR

Pierwsze umowy z bankami, które dotychczas udzielały najwięcej kredytów
preferencyjnych są już zawarte.
WA

Premie już poszły w las!
Ci, którzy posadzili lasy na
kiepskich gruntach, teraz
mogą spać spokojnie. Las
rośnie i najwyższy czas na
spijanie śmietanki.
Rolnicy, którzy zalesili swoje grunty,
mogą składać wnioski o przyznanie
premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne, założone na gruntach rolnych w ramach
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w latach 2004–2006 Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ma wypłacać corocznie
premie zalesieniowe przez 20 lat.

Premie takie przysługują ponad
8 tys. rolników, którzy zalesili około
25 tysięcy hektarów gruntów.
Jednocześnie ARiMR w okresie od
1 sierpnia do 30 września br. planuje przyjmowanie wniosków od
rolników na nowe zalesienia gruntów w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013. Agencja przygotowuje
się na rozpoczęcie przyjmowania
wniosków jeszcze przez zakończeniem uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie nowego PROW, aby
dać rolnikom czas na załatwienie
fot. D. Panasiuk wszystkich formalności, które
umożliwią rozpoczęcie prac
zalesieniowych
wiosną 2008
roku.
Rolnicy, którzy
mają w planach zalesianie
gruntów, muszą
uzyskać wypis
z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek
ewidencyjnych,
na których są
położone grunty
przewidziane do
założenia upraw
leśnych. Na

terenach, gdzie nie ma tego planu,
rolnik zobowiązany jest uzyskać
zaświadczenie potwierdzające, że
przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
tej gminy. Rolnik przygotowujący się
do zalesiania swoich gruntów musi
też posiadać mapę zalesieniową
sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami
działek, które zamierza zalesiać).
O te dokumenty rolnicy mogą już
występować do urzędów. Ponadto,
rolnik powinien z odpowiednim
wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu
potrzebne wiosną przyszłego roku.
W ramach nowego PROW będą
funkcjonowały dwa schematy zalesieniowe. Pierwszy, uruchamiany
od 1 sierpnia br., będzie dotyczył
zalesiania gruntów rolnych. Drugi,
który zostanie uruchomiony od
przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne.
Warto sadzić drzewa. Koszt tej
inwestycji niewielki, sadzonki tanie.
Ponadto, pod zalesienia i tak przeznacza się grunty, na których nic
innego nie urośnie – co najwyżej
nędzne żyto. Pielęgnacja nie nastręcza większych problemów.
Wystarczy tylko przez dwadzieścia
lat doglądać gospodarskim okiem
lasu i czekać na premię.
WA
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ŻYCIE OD KUCHNI

Kwestia indywidualna
– Czujesz? – spytała Zosia, pociągając lekko nosem.
– Nie. A co? – poniosłam głowę znad
jajek, które właśnie faszerowałam.
Kasia miała ochotę na coś specjalnego na kolację, a ja, niepoprawna
babcia, zamiast posłać ją do kuchni,
żeby sobie coś przygotowała, sama
wzięłam się do roboty.
– Nieee, zdawało mi się, to tylko indywidualne odczucie – powiedziała
Zosia, ale jakoś bez przekonania.
Gdy po godzinie weszłam do kuchni sprawdzić, czy wnuki porządnie
wymyły naczynia, także poczułam
dziwny zapach. Śmieci? Niemożliwe,
Piotrek wyrzucał rano. Spojrzałam na
lśniące czystością naczynia, wzruszyłam ramionami i poszłam spać.
Następnego dnia zaniepokoił się
Piotrek.
– Coś tu czuć, zauważyłyście? – spytał przy śniadaniu.
– Tak, już wczoraj… Ale co?
– Śmieci?
– Nie.
– Więc co?
Ba, każdy by chciał wiedzieć. Zastanowiłam się. Zapach był jakby
znajomy… W kuchni było czysto,
jedzenie schowane, pojemnik na
śmieci pusty. Woń nie była intensywna, ale…
– Już wiem: to ryby!
– Przecież nie mamy w domu ryb
– zaprotestowała Zosia.
– Teraz nie, ale parę dni temu jedliśmy szprotki w oleju.
– Ale zjedliśmy je do końca – teraz
głos zabrał Piotrek.
– Sam zjadłeś – oburzyła się Kasia.
– Jak wróciłam ze szkoły, to już ich

nie było!
– Przecież od razu kupiłem następną
puszkę – zaprotestował zięć.
– Nie kłóćcie się! Chodzi mi o to, że
puszkę otwierał Piotrek i olej mógł
rozprysnąć się po kuchni, stąd ten
zapach.
– No tak, jak ty za coś weźmiesz…
– zaczęła Zosia, a zięć spojrzał na
nią z urazą.
Wyprawiwszy wszystkich z domu,
wzięłam się za sprzątanie. Wymyłam szafki, wytarłam stół, a nawet
wyrzuciłam śmieci, zaś kubełek
zalałam wodą z płynem do mycia
naczyń. I dokładnie wywietrzyłam
kuchnię.
Jednak wieczorem temat powrócił.
Znów któreś z nas poczuło ten
dziwny zapach. Nieznaczny, ale
wyczuwalny. A gdy jedna osoba
poczuła go indywidualnie, z miejsca
wszyscy uznali, że też go czują.
– Chyba jesteśmy rodziną flejtuchów
– powiedziała zmartwiona Zosia.
Następnego dnia, uznawszy, że olej
z puszki rybek mógł kapnąć na serwetę na stole, zmieniłam ją na świeżą.
Niestety, gdy Kasia weszła do kuchni,
skrzywiła się i spytała:
– Co tu tak śmierdzi?
Tego wieczora już nie ja, a Zosia
zawzięcie szorowała wszystko, co
tylko w kuchni dało się umyć. Efektu
jednak nie było.
Zagadka rozwiązała się przypadkiem. Zajrzał do nas sąsiad ze swoim psem. Kaszmir, przywitawszy się
z dziećmi, powędrował za Frankiem
do kuchni, a tam – od razu skierował
kroki w stronę koszyka z warzywami.
Wsadził do niego nos i wyraźnie napawał się zapachem.
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

– To tu! – zawołałam i wszyscy pobiegliśmy w stronę kosza.
W środku, wśród innych, zdrowych
okazów, leżał sobie nadpsuty ziemniak. Wyglądał niezbyt apetycznie…
I ewidentnie był źródłem tego dziwnego, rybiego zapachu.
Zrobiwszy w koszyku porządek, Zosia
natychmiast wzięła się do gotowania.
Stwierdziła, że lepiej zjeść od razu pozostałe, niezepsute ziemniaki, zanim
indywidualny wybryk jednego z nich
stanie się wzorem dla pozostałych.
Przyznaliśmy jej rację, zbiorowo.
Babcia Jadzia

Pieczone
ziemniaki
5 duże ziemniaki, 5 plasterków
boczku, 5 plasterków żółtego sera,
30 dkg pieczarek, 2 gotowane żółtka, 1–2 cebule, olej, sól, pieprz
Ziemniaki ugotować w mundurkach, w osolonej wodzie, tak aby
pozostały twardawe. Przygotować farsz: rozgrzać olej, zeszklić
na nim cebulę, dodać obrane
pieczarki, sól i pierz, całość dusić
przez ok. 20 minut. Następnie
c a ł o ś ć ze m l e ć i w y m i e s z a ć
z gotowanymi żółtkami. Lekko
twardym ziemniakom, bez obierania ich ze skóry, odciąć czubki.
„Doły” ziemniaków wydrążyć
i napełnić farszem pieczarkowym, przykryć plastrami boczku
i sera, całość „zamknąć” ściętym
czubkiem. Tak przygotowane
ziemniaki pozawijać dokładnie
w folię aluminiową i zapiekać
przez ok. 20 minut w piekarniku.
Podawać z zieloną sałatą.

Nowe inwestycje przyniosą nieoczekiwane zyski. Osiągniesz teraz
wyjątkowo dużo i możesz wywalczyć dla siebie coś wielkiego.
W życiu uczuciowym czas beztroski. Partner będzie we wszystkim
Cię wyręczać.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym twardo stawiaj swoje warunki, bo zbyt szybki
kompromis nie będzie korzystnym rozwiązaniem. W miłości
zdecydujesz się na ważny krok, który zupełnie zmieni Twoją
przyszłość.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W najbliższym czasie postępuj wyjątkowo dyskretnie, ktoś będzie
chciał Cię przechytrzyć. Unikaj też nieplanowanych zakupów, bo
łatwo możesz stracić swoje oszczędności. W uczuciach najlepsza jest
szczerość.

Rak 22.06.- 22.07.
W pracy zakończysz sprawy, które mocno Cię stresowały i w końcu
będziesz mógł odpocząć. Samotne Raki poznają atrakcyjne osoby,
z którymi połączy Was być może głębokie uczucie.

Lew 23.07.- 22.08.
Świetnie poradzisz sobie pracując w grupie. Twoje pomysły spodobają się
przełożonym, a współpracownicy będą zadowoleni z wprowadzonych
usprawnień i zmian. W miłości odżyje dawno zapomniane szkolne
uczucie.

Panna 23.08.- 22.09.
Zastanów się zanim podejmiesz jakąś decyzję finansową. Wygrasz
sprawę z urzędem, więc będziesz bardzo zadowolony. W uczuciach
wielkie zmiany, ale wysłuchaj rad i opinii zaufanej osoby.

Waga 23.09.- 22.10.
Odzyskasz wpływ na sprawy, które wymknęły Ci się spod kontroli.
Zachowaj jednak umiar i rozsądek, bo znów się pogubisz. Nie
podejmuj się zbyt wielu obowiązków naraz. W życiu osobistym
zaufaj partnerowi.

Skorpion 23.10- 21.11.
Będziesz mieć duże szczęście w grach losowych. Nie przegap szansy.
W życiu zawodowym wyraźne przyspieszenie kariery, a może nawet
zmienisz posadę. W miłości unikaj doradców.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W pracy będziesz musiał szybko podejmować ważne decyzje, które
przyniosą znaczny wzrost Twoich dochodów. W życiu osobistym
zdobędziesz uczucie osoby, na której Ci zależy od dłuższego czasu.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W najbliższym czasie odzyskasz wiarę we własne możliwości i wreszcie
poczujesz się liderem. Korzystnie będą układać się sprawy finansowe.
W miłości postaraj się naprawić poważny błąd z przeszłości.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Kino NIWA ZAPRASZA
14 CZERWCA godz. 19.00

POKAZ PRZEDPREMIEROWY!!!

„Rozkosze Emmy”

Emmas Glück (Niemcy, 2006); Komedia romantyczna; czas 99 min.; Reżyseria: Sven Taddicken;
Scenariusz: Claudia Schreiber, Ruth Toma; Obsada: Jördis Triebel – Emma, Jürgen Vogel – Max,
Hinnerk Schönemann – Henner, Martin Feifel – Hans, Karin Neuhäuser – Lene

Emma to niezwykła dziewczyna, żyjąca w swoim sielankowym świecie na farmie,
z dala od cywilizacji. Na co dzień opiekuje się zwierzętami, które traktuje po królewsku. Pewnej nocy nie opodal jej domu dochodzi do wypadku samochodowego. Emma znajduje nieprzytomnego mężczyznę oraz torbę pełną pieniędzy. Jest
przekonana, że szczęście się do niej uśmiechnęło, zsyłając wreszcie upragnionego
faceta, który w dodatku pachnie dokładnie tak, jak sobie wymarzyła…
22–24 CZERWCA godz. 17.00

„Spider–Man 3”
(USA, 2007); Przygodowy; czas 140 min.; Reżyseria: Sam Raimi; Scenariusz: Sam Raimi, Ivan Raimi, Alvin Sargent; Na podstawie
komiksu: Steve Ditko, Stan Lee; Obsada: Tobey Maguire – Peter Parker/Spider–Man, Kirsten Dunst – Mary Jane Watson, Thomas
Haden Church – Sandman/Flint Marko, James Franco – Harry Osborn/Nowy Zielony Goblin, Topher Grace – Venom/Eddie Brock,
Bryce Dallas Howard – Gwen Stacy
22–24 CZERWCA godz. 19.00

„Niczego nie żałuję”
La Môme (Francja, 2007); Dramat; czas 140 min.; Reżyseria: Olivier Dahan; Scenariusz: Olivier Dahan, Isabelle Sobelman; Obsada:
Marion Cotillard – Edith Piaf, Sylvie Testud – Mômone, Pascal Greggory – Louis Barrier, Emmanuelle Seigner – Titine, Gérard Depardieu
– Louis Leplée, Caroline Sihol – Marlene Dietrich

Pełna rozmachu francuska produkcja, opowiadająca historię życia Edith Piaf, której dodatkowym atutem jest
ścieżka dźwiękowa zawierająca oryginalne nagrania „Francuskiej Róży”.

W pracy działanie w zespole nie będzie Ci służyć. Więcej osiągniesz
wybierając samodzielność i skupiając się na tym, co znasz i umiesz
robić najlepiej. W uczuciach zejdź na ziemię i nie komplikuj sobie
życia.

Ryby 19.02.- 20.03.
W interesach zdaj się na doradcę finansowego, który wskaże najlepsze
inwestycje. W życiu osobistym samotnych Ryb pojawi się nowa osoba,
która Was zainteresuje i znacząco wpłynie na Waszą przyszłość.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
ALTER-SOUND Profesjonalne
nagłośnienie i oświetlenie.Wesele,
prywatki, osiemnastki, imprezy w
plenerze. dalbog@wp.pl tel. 0 604
226 723
Zatrudnię pracowników budowlanych do prac wykończeniowych,
tel. 0 604 561 031
Zatrudnię na stałe kobiety
i mężczyzn. Praca koło Nasielska.
Średnia płaca 1300 netto, tel. 662
723 288
Zatrudnię pracowników do zbioru
truskawek. Pawłowski, Budy Siennickie. tel. (023) 691 22 17
Sprzedam T 25, kosiarka rotacyjna,
pług, przyczepka. tel. (023) 691 24
08 po 20.00
Sprzedam stemple, długość 3 i
4 metry. Tel. 0 606 423 338 lub
(023) 69 35 011
Zawiozę do ślubu Audi A6 2005 r
(najnowszy model), Mercedesem
E (najnowszy model) lub Audi A8
2001 r. Wszystkie auta z najbogatszym wyposażeniem i bardzo
atrakcyjnym wyglądem.Tel. 0 509
588 810
Sprzedam Daewoo Tico, 96 r.,
(oryginalny Koreańczyk), stan
techniczny dobry, przebieg 135
tys., zielony. Cena ok. 3000 zł.
Tel.697 920 405
Sprzedam działkę 31 ar, Stare Pieścirogi ul.Wrzosowa. Podstawowe
media. Dogodne położenie, spokojna okolica. tel. (023) 69 30 754
Kupię owies, pszenice paszową.
Tel. 668 474 491
Sprzedam meble fryzjerskie.
tel. 0 504 282 642

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
CZY KTOŚ OBDARZY MIŁOŚCIĄ
ŚREDNIEJ WIELKOŚCI BABCIĘ
I DA JEJ TO O CZYM MARZY
- DOM ? Babcia to kochaną,
pogodną, spokojną i delikatną
starszą suczką. Jest bardzo spragniona czułości i ludzkiego dotyku. Na spacerach wyjątkowo
grzeczna. Szuka kochającego
domu na starość. Pomóżcie uratować ją ze schroniska!!!
Kontakt: madziorek23@poczta.onet.pl 0 502-204-595
MILKA - jest niezwykle przyjacielską młodziutką koteczką.
Ma błyszczące czarne futerko
z uroczym białym akcentem.
Przybłąkała się na osiedlu Husarska i pilnie potrzebuje dobrego własnego domu. Milka
jest zdrową koteczką, chętnie
korzysta z kuwety. Należy do
kotów lubiących pieszczoty
i towarzystwo ludzi. JEST WYSTERYLIZOWANA!
telefon 022 7749849 lub 510 094 776

Zatrudnię pracowników w zakładzie kamieniarskim. tel. (022) 794
34 09 lub 0 602 134 787
Zatrudnię do pracy w przetwórni
owoców w Nasielsku, kobiety i
mężczyzn. Również praca sezonowa. tel. 0 509 676 861
Zatrudnię kierowcę z kategorią
B z okolic Nasielska, tel. 0 506
173 669
Szukam 2-pokojowego mieszkania do wynajęcia w Nasielsku
tel. 516 633 575
Poszukujemy agenta nieruchomości osoby zainteresowne
prosimy o przesyłanie cv na adres
praca@podwarszawskie.pl lub
o kontakt tel : 0 667 888 888
Sprzedam starą stodołę (30m)
i snopowiązałkę, tel. 0 607 893
843
Sprzedam Fiata 126p, sprawny,
tel. 023 693 00 58
Sprzedam szczeniaki YORK.
tel. 0 692-812-750

15–28 czerwca

OGŁOSZENIA
DROBNE
Zatrudnię pracowników do zakładu kamieniarskiego (okolice
Nasielska), tel. 0 605 963 272
Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. 0,34 ha w miejscowości Chmielewo, media, staw.
tel. 0 23 69-31-479
Poszukuję do wynajęcia małego
mieszkania (ok. 30-40 m2) z
możliwością kupna. tel. 0 888210-011 po 1500
Zawiozę do ślubu AUDI A6 z
2005 r. (najnowszy model). Mercedesem E (najnowszy model)
lub AUDI A8 z 2001 r. Wszystkie
auta z najbogatszym wyposażeniem i atrakcyjnym wyglądem.
tel. 0 509-588-810
Sprzedam mieszkanie 41 m w rynku, Nasielsk. tel. 503-171-219
Szukam pracownika sprzedawcy
do sklepu. tel. 0 503-171-219
Sprzedam kamień budowlany
– większą ilość – tanio. tel. 0 22
794-42-17 lub 0 604-395-092
Sprzedam pług 3-skibowy ATLAS z
regulowaną skibą, rok prod. 1998
– Grudziądzki – stan b. dobry. tel.
(0 22) 794-42-17 lub 0 604-395092
Sprzedam rozsiewacz wapna 3
– tonowy stan dobry. tel. (0 22)
794-42-17 lub 604-395-092
Szukam opiekunki do dziecka.
tel. (0 23) 69-31-442 lub 0 609209-194
Firma kamieniarska przyjmie do
pracy przy obróbce kamienia
(elementy małej architektury),
również do przyuczenia.Góra
Kalwaria k.Warszawy. Płaca
powyżj średniej. tel.kom. 0 608
043 020
Tanio sprzedam meble używane
(regał, wersalka, szafa, ława, fotel
rozkładany). tel. 0 501-690-719 lub
(0 22) 794-35-04
Sprzedam dachówkę ceramiczną
firmy Hugnenot 116 m2. tel. 0 515246-795 (wieczorem)
Sprzedam przyczepę samozbierającą wieloczynnościowąT055, produkcji polskiej. tel. 0 889-610-477
Sprzedam działkę budowlaną w
Nasielsku. tel. 0 503-668-253
Mieszkanie do wynajęcia od 1
lipca „Osiedle Młodych” w Nowym Dworze Maz. niedrogo.
tel. 0 602-708-604
Sprzedam przenośnik ślimakowy
do zboża 8 m. tel. 0 22 794-30-71
Sprzedam przetrząsaczo-grabiarkę ciagnikową. tel. 507 660 612

REKLAMA
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ŻBIK W MLS!

Po dwóch przegranych meczach, wyjazdowym z Legią II 5:
0 i u siebie z Narwią Ostrołęka
3:4 Żbik został zdegradowany
i jesienią zagra w MLS. Tym
samym kończy się trzeci sezon
z rzędu nasielskiego zespołu
w szeregach czwartoligowców. Szkoda, tym bardziej, że
przy dobrej grze w ostatnich
meczach z Narwią, Gwardią
i Szydłowianką Żbik miał jeszcze szanse na utrzymanie.

Nazwa

M.

Pkt.

1.

Dolcan Ząbki

33

76

2.

GLKS Nadarzyn

33

66

3.

Legionovia Legionowo

32

61

4.

Legia II Warszawa

33

60

5.

Mecz dla nasielskiego zespołu
chyba nie mógł ułożyć się lepiej.
Już w 10 min. w polu karnym
gości do piłki wyrzuconej z autu
najwyżej wyskoczył Wieraszko
i strzałem głową umieścił piłkę
w siatce. Po zdobytej bramce Żbik
starał się kontrolować grę a Narew
bezskutecznie atakować. Jeszcze
przed przerwą Żbik prowadził 2:
0. W 35 min. po rzucie rożnym
do piłki
doszedł
Z. R. P. Bramki M a r 23 7
3
70-21
kiewicz
i strzałem
19 9
5
52-25
z najbliżej
17 10 5
58-18
odległości zdobył
18 6
9
59-38
kolejna bramkę.

Okęcie Warszawa

33

54

16

6

11

53-41

6.

Szydłowianka Szydłowiec

33

52

16

4

13

48-50

7.

Narew Ostrołęka

33

49

13

10

10

38-28

8.

Start Otwock

33

47

14

5

14

55-41

9.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

32

44

13

5

14

47-54

10.

Korona Ostrołęka

33

42

12

6

15

38-43

O ile w meczu z rezerwami stołecznej
Legii nikt nie oczekiwał zwycięstwa, to
przynajmniej w meczach na własnym stadionie Żbik powinien wygrywać. Dlatego

O

fot. T. Zawadzki

w meczu z Narwią, która w ostatnich spotkaniach z powodu dość
„odmłodzonego” składu rozdawała punkty, można było liczyć
na zwyciestwo.

11.

Mazur Karczew

33

41

9

14

10

39-39

12.

Hutnik Warszawa

32

40

12

4

16

40-50

13.

MKS Mława

33

38

11

5

17

48-53

14.

Polonia II Warszawa

32

38

11

5

16

41-46

15.

Piast Piastów

33

38

11

5

17

26-39

16.

RKS Ursus (Warszawa)

33

33

8

9

16

33-53

17.

Żbik Nasielsk

33

27

7

6

20

34-68

18.

Gwardia Warszawa

33

20

6

2

25

25-97

G

Ł

O

S

Z

E

Gdy wydawało się,
że Żbik łatwo wygra to spotkanie,
po przerwie goście
ruszyli do odrabiania strat. W 46 min.
Wołyniec strzałem
głową zdobył dla
Narwi bramkę
ko nt a k t o w ą . N a
szczęście stracona
bramka „otrzeźwiła” piłkarzy Żbika,
którzy zaczęli grać
z większym animuszem. Efektem tego
N

I

E

była bramka zdobyta przez Parszewskiego
w 65 min. z rzutu karnego po faulu na
Kotarskim.

goście walczyli do końca. W 86 min. za
sprawą Wargulewskiego, przy biernej postawie obrońców, Narew strzeliła kolejną
bramkę. Nasielskiego Żbika „dobił” strzał
Mozoła w 90 min.

Prowadząc 3:1 większość drużyn, nawet
tych na niższych szczeblach rozgrywek
wygrałoby mecz. Żbik Nasielsk jest jednak
wyjątkową drużyną, co udowodnił w tym
sezonie. Najwyraźniej nie odpowiadają mu
ze zespoły z Ostrołęki. Dla przypomnienia,
w tej rundzie w wyjazdowym spotkaniu
z Koroną, Żbik prowadził 2:0, by ostatecznie przegrać cały mecz 2:4.

Ostatecznie Żbik przegrał 3:4 i przypieczętowując spadek do MLS. Mecz ten
doskonale odzwierciedlał grę Żbika w tym
sezonie w IV lidze. Grając w taki sposób
nasielski zespół na pewno nie zasłużył na
pozostanie na tym szczeblu rozgrywek
piłkarskich.

Nielicznie zgromadzeni kibice na stadionie,
mieli wątpliwą przyjemność obejrzenia
„powtórki” tamtego spotkania. Spektakl
nieudolności, zaczął się w 72 min. gdy
sprzed pola karnego bramkę na 3:2 strzelił
Dębek. Zmotywowania zdobytą bramką

Żbik Nasielsk - Narew Ostrołęka 3:4 (2:
0) 6 czerwca
Wieraszko 10, Markiewicz 35, Parszewski 65
(k) - Wołyniec 46, Dębek 72, D.Wargulewski
86, Mozoł 90

Jakub Olech

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY

25 maja na boisku Szkoły
Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku
odbyły się zawody sportowe w trójboju L.A. W zawodach uczestniczyły
następujące reprezentacje
szkół: Szkoła Podstawowa
z Bud Siennickich, Szkoła
Podstawowa z Popowa
Borowego, Szkoła Podstawowa z Dębinek oraz
gospodarze ze Szkoły
Podstawowej z Nasielska.

Trójbój lekkoatletyczny
to rywalizacja sportowa dla uczniów z trzecich
i czwartych klas szkół podstawowych w trzech
dyscyplinach tj. bieg na 60 m., skok w dal oraz
rzut piłeczką palantową na odległość. Każdy
zawodnik bierze udział w trzech konkurencjach
sportowych. Wynik osiągnięty przez niego
w każdej konkurencji jest przeliczany na punkty,
a następnie sumowany.

Kategoria chłopców:
I miejsce Łątkiewicz Piotr (SP N-sk)
119 pkt
II miejsce Wiśniewski Konrad (SP N-sk)
98 pkt
III miejsce Stańkowski Marcin (SP N-sk)
97 pkt
IV miejsce Charzyński Bartosz (SP Popowo B.) 92 pkt
V miejsce Karaś Krzysztof (SP Budy S.)
83 pkt

Kategoria dziewcząt
I miejsce Karolina Domżała (SP Dębinki)
II miejsce Jeleń Beata (SP Popowo B.)
III miejsce Zalewska Joanna (SP N-sk)
IV miejsce Kalicka Marta (SP N-sk)
V miejsce Wiśniewska Karolina (SP N-sk)

Po przywitaniu wszystkich uczestników zawodów przystąpiono do rywalizacji sportowej.
Poniżej przedstawiam zawodników z najlepszymi wynikami:
R

E

K

L

A

M

143 pkt
128 pkt
125 pkt
115 pkt
98 pkt

M.K.
A

