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50 lat 
kina Niwa
W czerwcu br. nasielskie kino obchodziło 50-lecie 
swojego istnienia. Obchody roz-
począł Jubileuszowy Przegląd 
Filmowy. Z tej okazji odbył się 
również pokaz przedpremierowy 
filmu „Rozkosze Emmy”. W holu 
można było oglądać wystawę 
sprzętu i pamiątek związanych 
z historią obiektu. 
15 czerwca miała miejsce uroczystość pod-
sumowująca jubileusz. Kierownik kina, Marian 
Wasierzyński, przedstawił zaproszonym gościom 
historię kina Niwa. Zaprezentowano również frag-
ment filmu „Kanał” Andrzeja Wajdy, który 50 lat 
temu został wyświetlony jako pierwszy  na ekra-
nie nasielskiego kina. Następnie Burmistrz Nasiel-
ska Bernard D. Mucha razem z Markiem Tycem, 
dyrektorem NOK, wręczył byłym pracownikom 
instytucji pamiątkowe statuetki. Na zakończenie 
uroczystości związanych z jubileuszem zapro-
szono wszystkich na tort i lampkę szampana. 

K.Z.

W numerze m.in. KALENDARZ KSIĘŻYCOWY NA LIPIEC

TAK SIĘ BAWILIŚMY

Trochę grosza 
na Wiśniową

Za śmiecie 
jak za zboże 

Znów te niedobre 
dziki

Po renty do 
Pomiechówka 
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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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku

tel. (023) 693 00 26

U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, 
kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi 
to w dniu 31 grudnia 2007 roku. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku 
wprowadza obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wy-
danych przed dniem 1 stycznia 2001 roku.

N I E   Z W L E K A J M Y
D O    O S T A T N I E J    C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas 
długie kolejki pod koniec roku.

W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzę-
dzie Miejskim wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
• Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
 nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę 
 w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
• Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński  
 (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
• Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 
 – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,  
 rozwiedziony/a, wdowiec/a)
• Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
• Dowód osobisty do wglądu.

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone 
zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się 
o wydanie dowodu osobistego.

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

„LATO NA WSI”
Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Starych Pieścirogach w dniach 25.06.2007r. – 06.07.2007r. godz.  900 –  1300

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
2. GRY I ZABAWY PRZY KOMPUTERZE 
3. RAJD PIESZY DO LASU
4. GRY I ZABAWY RUCHOWE NA BOISKU 
5. PRACE PLASTYCZNE. PODSUMOWANIE AKCJI WAKACYJNEJ
1230–1300 – OBIAD 
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele 

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dębinkach 
w dniach 27.08.2007r – 31.08.2007 r. godz.  900 –  1300

1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE.
2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE (muzyczne, plastyczne i techniczne).
3. GRY I ZABAWY (boisko, świetlica, pracownia komputerowa). 
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie 
w dniach 20.08.2007r. – 31.08.2007r. godz.  900 –  1300

1. TURNIEJ MIĘDZYKLASOWY W PIŁKĘ NOŻNĄ , W PIŁKĘ SIATKOWĄ I SZACHY
2. ZABAWY Z KOMPUTEREM
3. WYPRAWA DO LASU I NAD RZEKĘ
4. ZABAWY TERENOWE I ZABAWY RUCHOWE NA BOISKU SZKOLNYM
5. OGNISKO I PIECZENIE KIEŁBASEK
1230–1300 – OBIAD   
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Budach Siennickich 
w dniach 27.08.2007r – 31.08.2007r. godz.  900 –  1300 
1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE.
2. GRY I ZABAWY (plac zabaw, boisko, świetlica, pracownia komputerowa).
3. ZAJĘCIA TEMATYCZNE (dotyczące wybranego patrona szkoły i medalistów 
olimpijskich).
4. GRY, ZABAWY I KONKURSY.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym 
w dniach 25.06.2007r – 29.06.2007r . godz.  900 –  1300

1. ZABAWY I GRY I KONKURSY
2. GRY I ZABAWY SPORTOWE
3. ZAJĘCIA W SALI KOMPUTEROWEJ
4. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator – Barbara Sakowska

Trochę grosza na Wiśniową
Będą dotacje na 
drogi gminne, 
między innymi 
dla Nasielska – in-
formują samorzą-
dowcy z sejmiku 
wo j e w ó d z t wa 
mazowieckiego. 
Pieniądze pocho-
dzą z programu 
„Mazowiecki In-
strument Wyrów-
nywania Gminnej 
Infrastruktury Drogowej”.

Lista gmin powiatów podwarszaw-
skich, które dostaną pieniądze:
Poświętne, modernizacja drogi gmin-
nej w miejscowości Nadbiel – 200 
tys. zł., 
Strachówka, przebudowa drogi gmin-
nej nr 3649008 we wsi Księżyki - 200 
tys. zł., 
Jadów, przebudowa drogi gminnej 
Wójty –Zawiszyn - 200 tys. zł., 
Sobienie Jeziory, modernizacja drogi 
w miejscowości Dziewinów - 200 
tys. zł., 
Zakroczym, modernizacja drogi 
gminnej w Trębkach Nowych - 100 
tys. zł.,
Zakroczym, modernizacja drogi gmin-
nej we wsi Błogosławie – 100 tys. zł.,
Tłuszcz, modernizacja odcinka drogi 
Jazwie –Zienkiewiczów - 50 tys. zł., 

Tłuszcz, modernizacja odcinka drogi 
Szczepanek Karolew - 50 tys. zł., 
Dąbrówka, przebudowa drogi gminnej 
Trojany Wszechbory – 100 tys. zł.,
Nasielsk, budowa drogi gminnej w Na-
sielsku ul. Wiśniowa – 100 tys. zł., 
Leoncin, modernizacja drogi gminnej 
Gać –Stanisławów - 100 tys. zł., 
Kołbiel, modernizacja drogi w miej-
scowości Siwianka - 100 tys. zł.,
Osieck, przebudowa drogi gminnej 
w Augustówce 100 tys. zł.,
Klembów, budowa drogi dojazdowej 
w Klembowie, ul. Miła – 100 tys. zł.,
Prażmów, przebudowa dróg gmin-
nych w Uwielinach i Bronisławowie 
– 100 tys. zł., 

Łącznie rozdysponowano na całe 
województwo ponad 37 milionów 
złotych. 

dar

Za śmiecie jak za zboże 
Prawdopodobnie koszt 

składowania odpa-
dów wzrośnie aż pięcio-
krotnie. Od 1 stycznia 
2008 roku Ministerstwo 
Środowiska planuje pod-
nieść opłatę marszałkow-
ską pobieraną od przed-
siębiorców. Proponowane 
przez resort rozwiązanie 
ma dotyczyć firm, które 
nie stosują recyklingu. 
Podniesienia opłat „marszałkowskich” 
za korzystanie ze środowiska już od 
dawna domagają się producenci 

opakowań i samorządy. Teraz mamy 
do czynienia z dziwną sytuacją, że 
odzysk wielu surowców wtórnych 
jest nieopłacalny. Dzieje się tak, po-
nieważ za składowanie odpadów firmy 
sprzątające uiszczają do kasy fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej śmiesznie niskie kwoty. 

Jeżeli pomysł resortu środowiska 
zostanie zrealizowany, to będzie to 
pierwsza tak drastyczna podwyżka 
od czasu wprowadzenia opłat za 
korzystanie ze środowiska. Za składo-
wanie tony odpadów komunalnych 
do funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej trafia tylko 15 

złotych. Po podwyżce ma to być już 
75 zł. Tak wysokich podwyżek boją się 
przedstawiciele firm zajmujących się 
usuwaniem śmieci. Twierdzą, że choć 
idea jest słuszna, bo na składowiskach 
jest bardzo dużo nieprzetworzonych 
surowców wtórnych, to jednak branża 
śmieciowa potrzebuje więcej czasu na 
dostosowanie się do nowych opłat. 

Według pierwotnych założeń mini-
sterstwa środowiska, nowe podwyż-
szone stawki miały już obowiązywać 
już od 1 lipca tego roku. Jednak po 
przeprowadzeniu konsultacji spo-

łecznych resort zgodził się na niedo-
konywanie żadnych zmian do końca 
2007 roku. 

W całym kraju na wysypiska trafia rocz-
nie blisko 12 milionów ton śmieci. Przy 
założeniu, że koszty składowania wzro-
sną o 60 zł na każdej tonie, to wpływy 
z opłat marszałkowskich powiększą 
się o dodatkowych 700 milionów 
złotych. Pieniądze trafią głównie do 
samorządów - gminne i powiatowe 
fundusze ochrony środowiska nie 
mają osobowości prawnej. Dodatkowe 
wpływy będą przeznaczane na wydatki 
związane z ochroną środowiska. 

dar
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fot. K. Ziemiecka

fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski

Znów te niedobre dziki
– Niszczą zasiewy, najczęściej uprawy 
ziemniaków, nażrą się i idą sobie w las, 
a my nie wiemy, co robić. Jesteśmy 
bezsilni.

Do naszej redakcji przychodzi coraz 
więcej rolników poszkodowanych 
przez zwierzynę leśną. Skarżą się i pro-
szą o interwencję. No cóż, niewiele 
możemy w tym wypadku zrobić. 

Problem jest jednak poważny. Plantacja 
po przejściu stada zwierząt wygląda, 
jakby przejechały po niej czołgi. 

Co mają robić w takich sytuacjach 
rolnicy, kto – poza oczywiście 
zwierzętami – odpowiada za szkody 
– z takimi pytaniami zwróciliśmy się 
do ministerstwa środowiska. 

Oto, co udało nam się dowiedzieć 
w resorcie.

Obowiązek wynagradzania szkód spo-
czywa na dzierżawcach i zarządcach 
obwodów łowieckich. W przepisach 
prawnych mówi się o zniszczeniach: 

1. Wyrządzonych w uprawach i pło-
dach rolnych przez dziki, jelenie, 
daniele, łosie i sarny. (Obecnie od-
szkodowania za łosie jako zwierzęta 
łowne objęte całoroczną ochroną 
wypłacane są przez administrację 
Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe na terenach 
obwodów leśnych oraz zarząd wo-
jewództwa na terenach obwodów 
łowieckich polnych). 

2. Wyrządzonych w trakcie wykony-
wania polowania. 

Jednocześnie jeden z artykułów sto-
sownej ustawy mówi o współdziałaniu 
właścicieli lub posiadaczy gruntów 
rolnych i leśnych z dzierżawcami lub 
zarządcami obwodów łowieckich 
w zabezpieczaniu gruntów przed 
szkodami wyrządzanymi przez zwie-
rzęta łowne.

Szczegółowy tryb szacowania szkód 
łowieckich reguluje rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 
2002 r. w sprawie sposobu postę-
powania przy szacowaniu szkód 
oraz wypłat odszkodowań za szkody 
w uprawach i płodach rolnych. Zgod-
nie z rozporządzeniem, dzierżawca 
lub zarządca obwodu łowieckiego 
informuje właściwy miejscowo 
zarząd gminy o osobach upraw-
nionych do przyjmowania zgłoszeń 
szkód. Zgłoszenia szkody dokonuje 
się pisemnie w terminie 7 dni od dnia 
jej wystąpienia. 

Proces szacowania szkód podzielo-
ny jest na dwa etapy. W pierwszym 
dokonuje się wstępnego szacowania 
szkody (tzw. oględzin). Dzierżawcy 
lub zarządcy obwodów łowieckich 
zobowiązani są do poinformowania 
właściciela gruntów o terminie sza-
cowania. Należy również zauważyć, 
że nieobecność poszkodowanego nie 
wstrzymuje wykonania szacowania. 
Istnieje także możliwość, na żądanie 

jednej ze 
stron, wzię-
cia udziału 
w szacowa-
niu przed-
stawiciela 
w ł a ś c i we j 
terytorialnie 
izby rolniczej. 
Z wstępnego 
s z a c owa -
nia szkód 
łowieckich 
sporządzany 
jest protokół, 
do którego 
poszkodo-
wany może 
wnieść za-
strzeżenia. 

Drugim eta-
pem szaco-
wania jest tzw. 
szacowanie 
ostateczne poprzedzone dokona-
niem oględzin, które wykonuje się 
najpóźniej na dzień przed sprzętem 
uszkodzonej uprawy. 

O terminie sprzętu poszkodowany 
zobowiązany jest powiadomić szacu-
jącego w formie pisemnej, najpóźniej 
7 dni przed. 

Ostatecznemu szacowaniu pod-
legają straty ilościowe i jakościowe 
powstałe w wyniku uszkodzenia, 
bądź zniszczenia uprawy lub płodów 

Porządkowanie ładu 
Rada Ministrów zaakcep-
towała Raport o stanie 
zagospodarowania prze-
strzennego kraju, przed-
łożony przez ministra 
budownictwa.
Niewystarczająca liczba obszarów 
objętych planami zagospodarowa-
nia przestrzennego na poziomie 
gminnym oraz niespójność prze-
pisów prawnych, to najważniejsze 
problemy związane z systemem 
zarządzania rozwo-
jem przestrzennym 
w Polsce. W raporcie 
dotyczącym stanu 
zagospodarowania 
przestrzeni wskazano 
również na: prze-
wlekłość procedur 
postępowania lo-
kalizacyjnego, braki 
w ustalaniu hierarchii 
dokumentów pla-
nistycznych oraz 
niedostosowanie 
przewidzianych prze-
pisami instrumentów 
zarządzania przestrzenią do fak-
tycznie występujących problemów 
przestrzennych. 

Wśród najpilniejszych zadań służą-
cych poprawie tego stanu wymienić 
należy przygotowanie komplekso-
wej ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. Powinny 
w niej zostać wskazane działania 
usprawniające system gospodaro-
wania przestrzenią. Niezbędne jest 
też wprowadzenie korekt w innych 
przepisach związanych z gospo-

darką przestrzenną oraz mających 
wpływ na proces inwestycyjny.

Docelowy system planowania prze-
strzennego powinien być oparty 
o zasadę subsydiarności, aby każde-
mu szczeblowi władzy odpowiadały 
określone kompetencje w zakresie 
gospodarowania przestrzenią, oraz 
o zasadę efektywności, zakładającą 
usprawnienie procesu podejmowa-
nia i realizacji postanowień.

Powstałe w ostatnich kilkunastu 
latach trudności wymagają zmian 
polegających na: 
– określeniu zadań w zakresie pla-
nowania na wszystkich szczeblach 
władzy, 
– uporządkowaniu systemu plano-
wania przestrzennego, 
– skróceniu i uproszczeniu proce-
dur lokalizacyjnych, 
– zwiększeniu podaży terenów, 
w tym w szczególności pod bu-
downictwo mieszkaniowe, 

Będą wyższe kredyty 
mieszkaniowe

rolnych. Wysokość odszkodowania 
wyliczana jest poprzez pomnożenie 
rozmiaru szkody przez cenę skupu 
danego artykułu rolnego – lub cenę 
rynkową tego artykułu w przypadku, 
gdy nie jest prowadzony jego skup. 
Dzierżawcy lub zarządcy obwodów 
łowieckich dokonują wypłaty od-
szkodowania w terminie 30 dni od 
dnia sporządzenia protokółu osta-
tecznego szacowania szkody. 

W przypadku braku zawarcia po-
rozumienia między dzierżawcą 
lub zarządcą obwodu łowieckiego 

– doprecyzowaniu przepisów do-
tyczących obowiązku sporządzania 
planów miejscowych, 
– ograniczeniu uznawalności 
i zwiększenie jawności procedur 
lokalizacyjnych, 
– korektach związanych z przepisami 
Unii Europejskiej, np. dotyczącymi 
zarządzania środowiskiem miejskim 
lub morską strefą przybrzeżną.

Część wniosków zawartych w ra-
porcie została już uwzględniona 

w przygotowanym 
przez rząd projekcie 
ustawy o zmianie 
ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Przy-
gotowanie raportu 
w podobnym trybie 
przewidywała ustawa 
z 7 lipca 1994 r., jednak 
żadnemu z ówcze-
snych ministrów nie 
udało się przedstawić 
dokumentu pod ob-
rady Rady Ministrów. 

Raport jest pierwszym tego typu 
dokumentem opracowanym po 
wejściu w życie ustawy z 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Jej przepisy zo-
bowiązują ministra budownictwa 
do okresowego monitorowania 
systemu zarządzania rozwojem 
przestrzennym. Informacje zawarte 
w raporcie mogą zostać wyko-
rzystane przy opracowaniu nowej 
Koncepcji Zagospodarowania Prze-
strzennego Kraju. 
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Mieszkający kątem przy 
rodzicach będą mo-

gli korzystać z większych 
preferencji przy ubiega-
niu się o kredyt na kupno 
własnego mieszkania. 
Posłowie zaproponowali 
zmianę polegającą na 
zwiększeniu średniego 
wskaźnika przeliczenio-
wego kosztu odtworzenia 
1 m kw. powierzchni użyt-
kowej budynków miesz-
kalnych. 
Inicjatywa poselska zakłada 
zwiększenie jego wartości 
o 30 proc. Obecnie ten 
wskaźnik, dla każdego wo-
jewództwa oddzielnie, jest 
obliczany jako średnia aryt-
metyczna dwóch ostatnio 
ogłoszonych wartości jed-
nego metra kwadratowego 
powierzchni. Proponowana 
zmiana doprowadzi do 
podniesienia ustawowego limitu 
dotyczącego m.in. maksymalnej 
ceny zakupu lokalu mieszkalnego 
lub budowy domu jednorodzinne-
go, na który jest udzielany kredyt 
preferencyjny.

Przyjęcie rozwiązań zaproponowa-
nych przez posłów, mimo że pod-
niesie kwotę przeciętnego kredytu 
mieszkaniowego, nie spowoduje 
zagrożenia przekroczenia środków 
przeznaczonych na realizację pro-
gramu, a korekta może wpłynąć 
na realizację akcji kredytowej na 

zakładanym przez Radę Ministrów 
poziomie.

Do końca kwietnia tego roku, w ra-
mach programu dopłat do oprocen-
towania preferencyjnych kredytów 
mieszkaniowych, podpisano 949 
umów kredytowych. Z powodu 
dynamicznego wzrostu cen na ryn-
ku nieruchomości mieszkaniowych 
obowiązujące parametry są nieaktu-
alne, a utrzymanie limitu cenowego 
na dotychczasowym poziomie 
zmniejsza dostępność mieszkań 

i domów jednorodzinnych spełnia-
jących ustawowe kryteria. 

Rozwiązania zawarte w poselskim 
projekcie popiera rząd. Rada 
Ministrów opowiada się za tym, 
żeby prace nad tym projektem 
były prowadzone równolegle 
z przygotowywanym przez rząd 
projektem ustawy o oddawaniu 
w użytkowanie wieczyste nie-
ruchomości gruntowych Skarbu 
Państwa na cele budownictwa 
mieszkaniowego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. 
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a poszkodowanym, co do wysokości 
odszkodowania istnieje możliwość 
zwrócenia się do właściwego organu 
gminy w celu mediacji dla polubow-
nego rozstrzygnięcia sporu. 

Problematykę szkód łowieckich 
reguluje Rozdział 9 ustawy z dnia 
13 października 1995 r. – Prawo ło-
wieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 
1066 z późn. zm.). Art. 46 ww. ustawy 
wprowadza obowiązek wynagradzania 
szkód łowieckich przez dzierżawców 
i zarządców obwodów łowieckich. 

dar



4 29 czerwca–12 lipcaAKTUALNOŚCI

KRONIKA 
POLICYJNA

Już ich słychać i widać w Nasielsku

100 kilometrów na godzinę mało, 
200 to już coś, a jak się da, to 
i więcej. Gaz i pełna rura! Tak oto 
po ulicach mkną młodzi chłopcy 
na swych ryczących rumakach. 
Najczęściej bez kasków, bez ko-
szulek – ponoć taki wygląd dodaje 
szpanu. Po zachodzie słońca warkot 
silników motocyklowych jest nie do 
zniesienia – trwa krótko, ale boleśnie 
dla ucha.

- Dzieciaki, no cóż, młodość ma 
swoje przywileje i prawa. Należy 
jednak oddzielić tę grupę szaleń-
ców od normalnych (!), którzy 
przestrzegają przepisów – mówi 
Zdzisław Pietrzak. Mało kto wie, że 
Pan Zdzisław, kojarzony wyłącznie 
z salonem Husqvarny w Siennicy, 
jest również zapalonym motocy-
klistą, pasjonują go Yamahy. Sam 
jeździ na Virago. 

Jako doświadczony „ujeżdżacz 
dwóch kółek”, podkreśla, że po 
drogach publicznych jeździ z mak-
symalną prędkością nieprzekra-
czającą 80 km/h. Jego motorem 
można jechać ponad 200, ale - jak 
podkreśla – nigdy tego nie spraw-
dzałem. 

Z. Pietrzak broni prawdziwych mo-
tocyklistów. Jest zdania, że nie są 

oni głównym problemem 
na drogach - większość 
wypadków powodują kie-
rowcy samochodów.

– Nie mamy dobrych 
i bezpiecznych szlaków, 
kierowcy nie potrafią 
używać dróg, a jakby 
tego było mało, są agre-
sywni. Sam kilka dni temu 
ledwo uniknąłem wypad-
ku w Nasielsku. Jechałem 
motocyklem dosłownie 
z prędkością 30 km/h 
i nagle z bocznej drogi 
wyjechał samochód. 
Gdyby wtedy doszło do 
zderzenia, to jestem pe-
wien, że opinia publiczna 
automatycznie obarczy-
łaby odpowiedzialnością 
za kolizję motocyklistę, czyli mnie. 
Niestety, motocykliści mają złą 
opinię właśnie przez bezmyślnych 
dzieciaków pędzących na żelastwie 
i dlatego nie dziwi mnie, jeżeli ktoś 
nazywa ich „dawcami narządów”, 
bo, niestety tak właśnie można o ich 
powiedzieć. Dlatego jestem za tym, 
żeby stale uświadamiać młodych 
kierowców o niebezpieczeństwach 
czyhających na drogach. 

Zdzisław Pietrzak opowiada się za 

wprowadzeniem w Polsce rewolu-
cyjnych zmian w systemie szkolenia 
kierowców. Zdecydowanie twierdzi, 
że kursy są za krótkie, co nie daje 
szansy na dobre wyszkolenie młode-
go człowieka . Jako dobry do naślado-
wania przykład podaje Niemcy. Tam 
kurs samochodowy trwa 8 miesięcy. 
– Nie oznacza to wcale, że po tym 
czasie kandydat na kierowcę może 
być dopuszczony do egzaminu. To 
instruktor ocenia czy jest on już do 
tego gotowy, czy zdobył wystarcza-
jącą wiedzę i umiejętności, aby nie 

Dawcy narządów

być potencjalnym zagrożeniem dla 
innych użytkowników dróg i dla sa-
mego siebie. W Polsce, niestety, jest 
sztywna zasada „trzydziestu godzin” 
– 30 godzin teorii oraz 30 godz. 
praktyki. I to już wystarcza, żeby 
być automatycznie dopuszczonym 
do egzaminu. Nasze prawo jest złe, 
powinien się tym zająć sejm. Ja bym 
zacząłbym od tego, że kilku posłów 
wysłałbym do Niemiec. Niech ci, 
którzy stanowią prawo podpatrzą, 
jak to wygląda u innych - dodaje.
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Śmierć na dwóch kółkach
Komenda Powia-
towa Policji w No-
wym Dworze Maz. 
poinformowała, że 
w ubiegłym tygodniu 
na drogach powiatu 
nowodworskiego 
zginęło dwóch mo-
tocyklistów. 

W jednym wypad-
ku, kierujący Suzuki 
GSXR, nie opanował 
motocykla na łuku drogi i uderzył z wielką siłą w przydrożne drzewo. 
W drugim – na leśnej drodze łoś wpadł wporost na jadącą Yamahę R6. 

W obydwu przypadkach byli to młodzi dwudziesto kilku letni mężczyźni. 
Po analizie miejsc zdarzeń policja stwierdziła jednoznacznie – obydwaj je-
chali z nadmierną prędkością. Świadkowie dodają – pędzili, jak szaleni.
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Szesnastolatek z listkiem
Prawo jazdy dla dziecia-

ków i bardzo wysokie 
mandaty – być może tak 
będzie już w przyszłym 
roku. 
Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy 
o kierujących pojazdami, przygoto-
wany przez ministerstwo transportu. 

Jak mówią resortowi eksperci, zmiany 
w prawie wpłyną w istotnym stopniu 
na poprawę bezpieczeństwa na dro-
gach. Dodają, że na ewentualnym 
wprowadzeniu nowych przepisów 
zyskają wszyscy – kandydaci na 
kierowców, a nawet piraci drogo-
wi. Pierwsi, ponieważ, będą mogli 
prowadzić samochody już w wieku 
16 lat. Drudzy, bo po uzbieraniu 24 
punktów karnych nie będą musieli 
oddawać prawa jazdy. Zwiększona 
będzie kontrola nad najmłodszymi 
kierowcami – do 24. roku życia, 
którzy, jak wynika z policyjnych 
statystyk, powodują jedną piątą 
wszystkich wypadków.

Projekt ustawy surowo traktuje 
świeżo upieczonych kierowców. 
Dla nich przewidziano najwięcej 
ograniczeń. W ciągu pierwszych 
siedmiu miesięcy nie będą oni mo-
gli przekraczać prędkości 50 km/h 
w mieście – również w nocy i też 
na drogach, na których jest możli-
wa jazda z wyższą prędkością oraz 
80 km/h na trasach ekspresowych 
i autostradach. To nie koniec złych 
wieści dla „drogowych dzieciaków”. 
Jeżeli w ciągu dwóch lat od zdania eg-
zaminu trzykrotnie będą notowani za 
wykroczenia (nawet drobne), to stracą 
prawo jazdy. 

Tzw. okres próbny dla młodych 
kierowców wprowadzono już w 13 

krajach Europy, m.in. u naszych za-
chodnich sąsiadów. 

Zawalidrogi, bo tak o nich już mówią 
doświadczeni kierowcy, będą zobo-
wiązani do naklejania na pojazdach 
„zielonych listków” przez pierwszych 
siedem miesięcy jeżdżenia. 

Niewątpliwą i niecodzienną niespo-
dzianką w nowych przepisach ma 
być dopuszczenie do kierowania po-
jazdami osób, które jeszcze nie mają 
prawa jazdy, a ukończyły szesnasty 

rok życia. W tym wypadku będzie 
jednak kilka warunków – obok ma-
łoletniego kierowcy będzie musiała 
siedzieć osoba dorosła, mająca prawo 
jazdy i spokrewniona lub spowino-
wacona z podopiecznym. Ponadto, 
samochód szesnastolatka będzie 
musiał być wyposażony w dodat-
kowe lusterka, być oznaczony literą 
„L” oraz posiadać dodatkowe badania 
techniczne.

Niestety, przerobione auto będzie 
prawdopodobnie traktowane przez 
firmę ubezpieczeniową jako pojazd 
szkoleniowy, na który obowiązuje 
wyższa stawka ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) 
– średnio o 100 procent. Oczywiście 

wszystko będzie zależeć od uznania 
ubezpieczyciela. 

Według proponowanych przepisów, 
nieznośni kierowcy, którzy na swoim 
koncie będą już mieli 24 punkty kar-
ne, nie będą kierowani na powtórny 
egzamin na prawo jazdy. Zamiast tego 
przewidziano dla nich specjalne kur-
sy reedukacyjne. Piraci nie do końca 
mogą być jednak spokojni. Im też 
może zostać odebrane prawo jazdy, 
ale dopiero wtedy, jeżeli w ciągu pię-
ciu lat od ukończenia kursu uzbierają 
następne 24 punkty karne.

Zmiany dotyczyć mają również sa-
mych instruktorów i egzaminatorów. 
Dobór pracowników Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego ma 
być bardziej rzetelny. Czeka ich swego 
rodzaju lustracja. Egzaminatorem lub 
instruktorem nie będzie mogła zostać 
osoba, która była karana za:
– korupcję,
– przestępstwa lub wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu ruchu 
drogowego,
– fałszowanie dokumentów, a także 
za molestowanie seksualne. 

Na razie wszyscy – starzy, młodzi 
i przyszli kierowcy – mogą spać 
spokojnie. Upłynie co najmniej rok, 
zanim nowa ustawa wejdzie w życie. 

Nad dyscyplinowaniem kierowców 
i nad bezpieczeństwem na drogach 
czuwa nie tylko resort transportu. Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości też ma nie-
spodziankę – i to niemiłą. Przygotowu-
je zmiany w kodeksie wykroczeń, które 
zakładają na przykład, że maksymalny 
mandat za jedno wykroczenie może 
wzrosnąć do tysiąca złotych. 
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Heroinę trzymał w ręku
Kolejny raz nasielscy policjanci przy wsparciu nowodworskich kryminalnych 
zatrzymali Adama W., który w ręku trzymał dwie działki heroiny.

Nasielscy policjanci przy wsparciu nowodworskich funkcjonariuszy od daw-
na prowadzą wojnę z osobami nielegalnie posiadającymi środki odurzające 
i mają na swym koncie liczne sukcesy. W ramach programu „Bezpieczne 
Miasto” prowadzone są działania koncentryczne sił policyjnych i jednocze-
śnie wzmożony jest nadzór nad Nasielskiem. Wszystko to w celu poprawy 
bezpieczeństwa i wyeliminowania wszelkich przejawów łamania prawa, w tym 
również narkomani.

Realizując ten program nie umundurowani policjanci patrolowali, w niedzielę 
25 czerwca, ulice Nasielska. Około godziny 15:45 na ul. Młynarskiej zauważyli 
młodego człowieka zachowującego się nerwowo. Postanowili go wylegity-
mować. Jak się okazało 20-letni Adam W. w ręku trzymał dwie działki heroiny 
zawinięte w folię aluminiową. Natychmiast został zatrzymany. W komisariacie 
został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, 
jego wynik to ponad 1,4 promila. Młody człowiek usłyszał zarzut nielegalnego 
posiadania środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności 
nawet do roku.

 KPP Nowy Dwór Maz.

Zdzisław Pietrzak

11. 06. na ulicy Rynek dwaj nie-
znani sprawcy skradli Przemy-
sławowi S. telefon komórkowy 
i  pieniądze.  W wyniku pracy 
operacyjnej policji ustalono i za-
trzymano złodziei (Przemysław T. 
i Jarosław W.).

13. 06. w Nowych Pieścirogach 
w mieszkaniu Zbigniewa M. po-
licjanci ujawnili nielegalne przy-
łącze energetyczne.

15. 06. w Młodzianowie niezna-
ny sprawca uszkodził karoserię 
w samochodzie. Straty wynoszą 
3500zł na szkodę Bogumiły K.

17. 06. na ulicy Warszawskiej 
nieznany sprawca wybił szybę 
w samochodzie Anny H. Straty 
wynoszą 500zł.

Pijani na drodze
17. 06. w Morgach Andrzej K. 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,83 mg/l.).

17. 06. na ulicy Kościuszki Paweł 
H. kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,47 mg/l.).

fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski
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fot. K. Ziemiecka

„Sowie Piosenki” Grzegorza Turnaua
15 czerwca w Nasielskim Ośrodku 
Kultury odbyła się niecodzienna 
uroczystość: 50-lecie Kina Niwa 
oraz inauguracja Dni Nasielska. 
Niezapomnianym przeżyciem dla 
mieszkańców był koncert Grzegorza 
Turnaua. W programie pt. „Wieczór 
sowich piosenek” usłyszeliśmy m. 
in. utwory „Cichosza”, „Kawałek 
cienia”, „Między ciszą a ciszą” oraz 
piosenki dedykowane Markowi Gre-
chucie i wiele innych. Kilka minut po 
koncercie na scenie NOK krakowski 
artysta rozmawiał z naszą gazetą na 
temat swojej twórczości.

Jak powstał program „Sowich 
piosenek”?

Grzegorz Turnau: Pomysł progra-
mu wziął się z pomyłki pewnego 
dziennikarza, który miał napisać, że 
Grzegorz Turnau wystąpi z recitalem 
„Swoich piosenek”, ale pomylił „o” 
z „w” i napisał „Sowich”. Ja to przeczy-
tałem w internecie. Rozbawiło mnie 
to. Potem pomyślałem – czemu nie. 
„Sowie piosenki”, czyli piosenki noc-
ne, bardziej w kameralnym wydaniu, 
bez dużego zespołu, tylko z gitarzystą. 
A określenie „Sowie piosenki” ozna-
cza również to, że mogę śpiewać 
piosenki z repertuaru innych artystów. 
W programie można usłyszeć utwory 
z moich płyt, jak i te rzadziej śpiewane 
oraz utwory mojego ukochanego 
kompozytora Billego Joela. Krótko 
mówiąc jest to recital inny od tych, 
jaki prezentujemy podczas nor-
malnych tras koncertowych pro-
mujących albumy, czy też pomię-
dzy tymi albumami. Hasło „Sowie” 
oznacza tu nieco ściszoną ekspresję. 
Ale nie oznacza to, że koncerty nie są 
dynamiczne. Mój kolega Jacek Królik 
jest bardzo żywiołowy. Ja siłą rzeczy 
też ulegam tej energii. Na koncertach 
zdarzają się więc spontaniczne 
momenty.

Kiedy zaczęła się 
Pana współpra-
ca z gitarzystą 
Jackiem Króli-
kiem?

G.T.: Nasza współ-
praca zaczęła się 

10 lat temu. Wcześniej się tylko sobie 
przyglądaliśmy. Jesteśmy obaj Krakusa-
mi i trudno było o sobie nawzajem nie 
wiedzieć. Jacek wystąpił po raz pierwszy 
na mojej płycie pt. „Tutaj jestem”. Od 
tamtej pory nagrywa ze mną wszystkie 
płyty i występuje na koncertach. Jacek 
dzieli swój czas między mój zespół 
i zespół Brathanki, którego jest współ-
twórcą oraz inne zespoły rockowe 
i jazzowe. Jest bardzo zajęty. Cieszę 
się, że mogę się z nim spotykać w tej 
kameralnej formie duetu.

Skąd Pan czerpie inspiracje?

G.T.: Ze świadomości, że niczego 
innego nie potrafię porządnie robić. 
W związku z tym uważam, że jest 
to mój zawód. Zawód ten wymaga 
pokory i niekoniecznie czekania aż 
spłynie wraz ze światłem księżyca czy 
poranną rosą, czy zapachem jakiejś 
cudownej roślinności aura, która mnie 
do czegoś natchnie. Uważam, że to 
jest praca. Jeżeli się ma ku temu jakieś 
zdolności i osiągnęło się poziom wta-
jemniczenia zawodowego, to potem 
jest treść życia. Innego życia już w tej 
chwili sobie nie wyobrażam. 

Co powstaje najpierw? Muzyka 
czy tekst?

G.T.: U mnie najczęściej inspiracją 
jest tekst. Zdarzały się sytuacje, 
w których do muzyki szukałem 
odpowiednich słów. Ale to są przy-
padki sporadyczne. Najczęściej 
buduję utwory wokół materiału 
literackiego.

Dziś trudno przebić się poezją 
śpiewaną. Jaka jest Pana recepta 
na sukces?

G.T.: Ja mam to szczęście, że się już nie 
muszę przebijać. To, co robię zacząłem 
robić dość dawno, jako bardzo młody 
chłopiec. W czasach, kiedy zdobywa-
łem szerszą publiczność nie było takiej 
gęstwy mediów. Na pewno trudno 
jest teraz młodym ludziom przebić się 
przez ten gąszcz, zaistnieć w sposób 
wiarygodny, bez łamania kręgosłupa 
i udawania kogoś kim się nie jest. Ja 
miałem to szczęście, kiedy w telewi-
zji były dwa kanały, a w radiu cztery. 
Jeżeli ktoś coś robił zauważalnego, 
coś interesującego dla dziennikarzy, 
to był automatycznie rozpoznawany 
przez ludzi. Dziś jest trudniej. Nie znam 

rozmawiała 
Katarzyna Ziemiecka

A określenie „Sowie piosenki” ozna-
cza również to, że mogę śpiewać 
piosenki z repertuaru innych artystów. 
W programie można usłyszeć utwory 
z moich płyt, jak i te rzadziej śpiewane 
oraz utwory mojego ukochanego 
kompozytora Billego Joela. Krótko 
mówiąc jest to recital inny od tych, 
jaki prezentujemy podczas nor-
malnych tras koncertowych pro-
mujących albumy, czy też pomię-
dzy tymi albumami. Hasło „Sowie” 
oznacza tu nieco ściszoną ekspresję. 
Ale nie oznacza to, że koncerty nie są 
dynamiczne. Mój kolega Jacek Królik 
jest bardzo żywiołowy. Ja siłą rzeczy 
też ulegam tej energii. Na koncertach 
zdarzają się więc spontaniczne 

przez ludzi. Dziś jest trudniej. Nie znam 
recepty na sukces. Poza pracą, poza 
wiarą w to, że się uda potrzebne jest 
szczęście, dobra chwila, odpowiedni 

festiwal, piosenka, którą ktoś życz-
liwy postanowi zaprezentować 
w radiu czy telewizji. Potem ta 

maszyna rusza. Jak już ruszy, 
to pracy jest coraz więcej, 
a nie coraz mniej. 
Dziękuję za roz-
mowę. Życzę wielu 

sukcesów.
rozmawiała 

Katarzyna Ziemiecka

fot. M. Stamirowski

Ale to już było…
W środę 20 czerwca 52 uczniów 
ostatnich klas gimnazjum w Pieści-
rogach pożegnało szkolne mury. 
W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja 
i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Starych Pieści-
rogach, Teresa Skrzynecka, Wanda 
Wasilewska, ks. Marek Dyga, rodzice 
i gimnazjaliści. Młodzież tradycyjnie 

zatańczyła „Poloneza”. Taniec przez 
ostatnie dni roku szkolnego przygoto-
wywał z nimi Piotr Kowalski. Dyrektor 
szkoły, Marianna Turek w swoim prze-
mówieniu apelowała do absolwentów,  
by postępowali według słów Jana Pawła 
II „Wymagajcie od siebie nawet wtedy, 
gdy inni od Was nie wymagają”. 

Najlepsi uczniowie otrzymali wy-

różnienia, nagrodzono również za 
najlepszą frekwencję, działalność spor-
tową oraz tych, którzy swoim śpiewem 
lub grą uświetniali wiele uroczystości. 
Pamiętano także o podziękowaniach 
dla rodziców. 

Pod okiem Barbary Sotowicz i Beaty 
Rączki uczniowie przygotowali część 
artystyczną - ceremoniał wręczania 

Szkolnych Oskarów. W ka-
tegorii „Strażnik dyscypliny 
i szkolny detektyw” Oskara 
otrzymała dyrektor szkoły, 
„Nauczycielką Ekologicz-
ną” została Zofia Truszkow-
ska, „Strażniczką poprawnej 
polszczyzny” wybrano 
Barbarę Jaskulską, w kate-
gorii „Propagator humoru” 
zwyciężyła Ewa Tylińska. 
Ogromne brawa otrzymał 
Piotr Kowalski za rekord 
skoku wzwyż. Wzorowym 
nauczycielem została Bar-
bara Markowicz, a Oskara 

w kategorii „Na-
uczyciel o złotym 
sercu” wręczono 
Joannie Maluch-
nik. Nagrodzono 
również Radosława 
Skrzyneckiego, Mał-
gorzatę Marciniak, 
księdza Marka Dygę 
i Beatę Rączkę. 

Na zakończenie 
części artystycznej 
absolwenci wykonali 
piosenki „Cudow-
nych rodziców mam” i „To już jest ko-
niec”. Aby powspominać czas podsta-

wówki i gimnazjum uczniowie spotkali 
się na wspólnym poczęstunku. 

K.Z.

Zamiast kwiatka
Corocznie kolejni gimnazjaliści opuszczają mury szkoły. Moment rozsta-
nia jest trudny zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Nie obejdzie się 
bez wzruszeń, łez i kwiatków. Daniel Duszyński – tegoroczny absolwent, 
mieszkaniec Nuny wpadł na niekonwencjonalny pomysł, aby nauczycielkę 
języka polskiego pożegnać wierszem:

  Wiersz finałowy
  Odchodzę od Pani, bo jestem dorosły
  Odchodzę od Pani, bo jestem gotowy
  Odchodzę od Pani, to jest moment wzniosły
  Odchodzę od Pani, to wiersz finałowy

   Moje serce jest teraz chore
   Moje serce już płacze z tęsknoty
   Moje serce w rozstania porę
   Żegna się czule do Pani Doroty

  Codziennie pachnąca jak zapach róż
  Pomysły świeże jak liście drzew
  I zawsze słoneczna jak łany zbóż
  Kojący śpiew jak słowika głos

   Wszystkie Pani nauki zachowam
   Bo były to nauki z mych snów
   Mojej tęsknoty nie opiszą słowa
   Na moją tęsknotę nie ma słów

  Choć stoi przede mną cały świat
  Me oczy jak lustro przez to rozstanie
  I choć jestem już wolny jak ptak
  W mym sercu na zawsze Pani zostanie…

Dla nauczyciela jest to najwyższa nagroda za pracę, za trud dnia codzien-
nego, ogromna satysfakcja i spełnienie marzeń o tym ,żeby pozostać we 
wdzięcznej pamięci wychowanków.

Złote Gody
2 czerwca w Sali 
Ślubów Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku 
odbyło się uroczyste 
spotkanie par małżeń-
skich obchodzących 
50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Ju-
bileusz świętowali: 
Marianna i Władysław 
Domańscy, Barbara 
i Stanisław Szymbor-
scy, Teodozja i Jan 
Witkowscy z Nasielska oraz małżeństwo Teresa i Walenty Wilscy z Popo-
wa-Północ.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra za-
łożonej przed pół wiekiem rodziny doceniony został przez nasze władze 
państwowe, dowodem czego są przyznane przez Prezydenta RP specjalne 
odznaczenia - medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekora-
cji dokonał Burmistrz Nasielska Bernard D. Mucha. Przy wspólnym toaście 
było wiele wspomnień z minionych lat.

Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego 
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia i szczęścia 
na jeszcze wiele wspólnych lat.

K.Z.
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim informuje

KARTA PODATKOWA cz.II
V. OBOWIĄZKI „KARTOWICZÓW” 
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej zobowiązani 
są:
– podatek ustalony decyzją wpłacać co miesiąc, bez wezwania, na rachunek 
urzędu skarbowego (najpóźniej do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 
a za grudzień do 28 grudnia), pomniejszając go wcześniej o kwotę składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (którą mają obowiązek płacić w związku z wykony-
waniem działalności gospodarczej) w wysokości 7,75 % podstawy jej wymiaru. 
Jeżeli z różnych przyczyn nastąpiła przerwa w prowadzeniu działalności, która 
trwała nieprzerwanie 10 dni, podatnik ma prawo pomniejszyć podatek o 1/30 
za każdy dzień przerwy pod warunkiem, że zawiadomił o tym fakcie naczelnika 
urzędu skarbowego ;
– po zakończeniu każdego roku, najpóźniej do 31 stycznia roku następnego, 
złożyć na formularzu PIT16A deklarację o wysokości składki na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w po-
szczególnych miesiącach. Jest to jedyna deklaracja jaką składają podatnicy 
opodatkowani kartą podatkową;
– jeśli zatrudniają pracowników, prowadzić ewidencję zatrudnienia oraz karty 
przychodów pracowników i przechowywać je w miejscu wykonywania działal-
ności albo w siedzibie firmy;
– w terminie 7 dni od dnia powstania okoliczności, zawiadomić w formie pisem-
nej naczelnika urzędu skarbowego o zmianach mających wpływ na prawo do 
opodatkowania w formie karty lub zwiększającej wysokość podatku (np. zmianie 
rodzaju działalności, miejscu jej prowadzenia, zatrudnieniu pracowników);
– zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności lub za-
istnieniu sytuacji powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie 
karty podatkowej w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Utrata warunków do opodatkowania w formie karty może mieć 
miejsce w sytuacjach gdy:
– nastąpi zmiana działalności na działalność nieprzewidzianą w ustawie o zry-
czałtowanym podatku dochodowym,
– małżonek podatnika rozpocznie działalność w tym samym zakresie co po-
datnik, 
– zatrudni osoby na umowę zlecenie lub o dzieło,
– skorzysta z usług innych zakładów,
– przekroczy stan zatrudnienia przewidziany w ustawie.
Od dnia, w którym te warunki utracił, ma obowiązek zaprowadzić 
ewidencję przychodów i płacić ryczałt od przychodów ewidencjo-
nowanych, jeżeli spełnia warunki do opodatkowania w tej formie, 
albo zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na 
zasadach ogólnych.

VI. KARTA PODATKOWA A PODATEK VAT

Rozliczenie się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej 
nie wyklucza obowiązków osób fizycznych wobec podatku VAT oraz 
innych podatków i opłat fiskalnych, jeżeli są spełnione warunki określo-
ne we właściwych przepisach rangi ustawowej i aktach wykonawczych. 
Niezależnie od tego, czy korzystają oni ze zwolnienia podmiotowego 
VAT, czy też nie – obowiązani są prowadzić ewidencje VAT–owskie, 
o których mowa w przepisach art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. 
zm.). Zobowiązani będą oni również wprowadzić do działalności kasy 
rejestrujące na ogólnych zasadach obowiązujących wszystkich innych 
podatników prowadzących działalność gospodarczą (niezależnie od 
tego, że są oni podatnikami opodatkowanymi kartą podatkową.) 

VII. OGRANICZENIA wynikające ze stosowania tej formy opodatko-
wania to:

– niemożność łącznego opodatkowania z małżonkiem oraz w spo-
sób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (nawet 
w przypadku zawieszonej działalności),

– brak możliwości stosowania żadnych odliczeń (za wyjątkiem składki 
na ubezpieczenie zdrowotne). 

 O atrakcyjności opodatkowania w formie karty decydują przede 
wszystkim uproszczenia formalne. Podatnicy od chwili wydania decyzji 
ustalającej kartę podatkową nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, 
składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek 
dochodowy. 

Opracował zespół:
Grażyna Rączka

Agnieszka Ciężkowska

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.

Umowy zawierane poza lokalem 
przedsiębiorstwa
Zdarza się, że w pracy lub w hotelu 
podczas wakacji za granicą przed-
stawiciel handlowy składa nam 
propozycje i rozpoczyna negocjacje, 
na które jesteśmy nieprzygotowani. 
W takiej sytuacji nie mamy możliwo-
ści porównania jakości i ceny towaru 
z innymi ofertami. Praktyka handlu 
obnośnego jest oparta na skłonieniu 
konsumenta do podejmowania de-
cyzji pod wpływem chwili i bez głęb-
szego namysłu. Do zawarcia umowy 
poza lokalem dochodzi najczęściej 
z inicjatywy przedsiębiorcy. Często 
nie mamy czasu na rozważanie, czy 
chcielibyśmy zawrzeć proponowaną 
umowę, a jeśli tak, to czy na warunkach 
przedstawionych przez profesjonalistę. 
Brak możliwości przemyślenia decyzji 
co do zakupu rzeczy, porównania ofert 
innych przedsiębiorców, element za-
skoczenia stanowią niewątpliwie 
poważny mankament dokonywania 
tego typu transakcji. W celu wyrów-
nania szans ustawodawca europejski 
przyznaje konsumentowi prawo do 
namysłu i unieważnie transakcji.

Pamiętajmy również, że przedsię-
biorca, który proponuje konsumen-
towi zawarcie umowy poza lokalem 

przedsiębiorstwa, okazuje przed 
zawarciem umowy:
- dokument potwierdzający prowa-
dzenie działalności gospodarczej oraz 
- dokument tożsamości. 
- W razie zawierania umów w imieniu 
przedsiębiorcy zawierający umowę 
okazuje ponadto dokument potwier-
dzający swoje umocowanie.

Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę 
poza lokalem przedsiębiorstwa, 
może od niej  odstąpić bez podania 
przyczyn, składając stosowne oświad-
czenie na piśmie, w terminie dziesięciu 
dni od zawarcia umowy.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, 
że konsumentowi wolno odstąpić od 
umowy za zapłatą oznaczonej sumy 
(odstępne).
3. W razie odstąpienia umowa jest 
uważana za niezawartą, a konsument 
jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
To, co strony świadczyły, ulega zwroto-
wi w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach 
zwykłego zarządu. Jeżeli konsument 
dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą 
się od nich odsetki ustawowe od daty 
dokonania przedpłaty.

4. Kto zawiera z konsumentem 
umowę poza lokalem przedsiębior-
stwa, powinien przed jej zawarciem 
poinformować konsumenta na piśmie 
o prawie odstąpienia od umowy 
w terminie dziesięciu dni od zawarcia 
umowy i wręczyć wzór oświadczenia 
o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego 
imienia i nazwiska (nazwy) oraz adre-
sem zamieszkania (siedziby); obowią-
zany jest także wręczyć konsumentowi 
pisemne potwierdzenie zawarcia umo-
wy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz 
przedmiot świadczenia i cenę.
5. Konsument, na żądanie przedsię-
biorcy, poświadcza na piśmie, że został 
poinformowany o prawie odstąpienia 
i że otrzymał wzór oświadczenia o od-
stąpieniu od umowy.
6. Jeżeli konsument nie został poinfor-
mowany na piśmie o prawie odstąpie-
nia od umowy, bieg terminu, o którym 
mowa w pkt. 2 nie rozpoczyna się. 
W takim wypadku konsument może 
odstąpić od umowy w terminie 
dziesięciu dni od uzyskania informacji 
o prawie odstąpienia. Konsument nie 
może jednak z tego powodu odstąpić 
od umowy po upływie trzech miesię-
cy od jej wykonania. 

Marek Rączka

Umowa dożywocia
Kiedyś powszechnie stosowana 

przy przeniesieniu własności 
nieruchomości na następców praw-
nych (np. dzieci), obecnie w obrocie 
nieruchomościami jest stosowana 
sporadycznie. Tymczasem doży-
wocie daje większe bezpieczeństwo 
i zabezpieczenie właścicielom prze-
kazującym swoje mienie następcom, 
niż powszechnie obecnie stosowana 
darowizna. Umowa dożywocia może 
być też z powodzeniem wykorzysty-
wana w rynkowym obrocie nierucho-
mościami.

Jeżeli w zamian za przeniesienie 
własności nieruchomości nabywca 
zobowiązał się zapewnić zbywcy 
dożywotnie utrzymanie (umowa 
o dożywocie), powinien on, w braku 
odmiennej umowy przyjąć zbywcę 
jako domownika, dostarczać mu wy-
żywienia, ubrania, mieszkania, światła 
i opału, zapewnić mu odpowiednią 
pomoc i pielęgnowanie w chorobie 
oraz sprawić mu własnym kosztem 

pogrzeb odpowiadający zwyczajom 
miejscowym.

Przeniesienie własności nieruchomości 
na podstawie umowy o dożywocie na-
stępuje z jednoczesnym obciążeniem 
nieruchomości prawem dożywocia. 
W razie zbycia nieruchomości obcią-
żonej prawem dożywocia nabywca 
ponosi także osobistą odpowiedzial-
ność za świadczenia tym prawem 
objęte, chyba że stały się wymagalne 
w czasie, kiedy nieruchomość nie była 
jego własnością. 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wy-
tworzą się między dożywotnikiem 
a zobowiązanym takie stosunki, że nie 
można wymagać od stron, żeby pozo-
stawały nadal w bezpośredniej ze sobą 
styczności, sąd na żądanie jednej z nich 
zamieni wszystkie lub niektóre upraw-
nienia objęte treścią prawa dożywocia 
na dożywotnią rentę odpowiadającą 
wartości tych uprawnień.

W wypadkach wyjątkowych sąd 

może na żądanie zobowiązanego lub 
dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest 
zbywcą nieruchomości, rozwiązać 
umowę o dożywocie.

Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy 
o dożywocie zbył otrzymaną nieru-
chomość, dożywotnik może żądać 
zamiany prawa dożywocia na doży-
wotnią rentę odpowiadającą wartości 
tego prawa.

Osoba, względem której ciąży na 
dożywotniku ustawowy obowiązek 
alimentacyjny, może żądać uznania 
umowy o dożywocie za bezskutecz-
ną w stosunku do niej, jeżeli wskutek tej 
umowy dożywotnik stał się niewypła-
calny. Uprawnienie to przysługuje bez 
względu na to, czy dożywotnik działał 
ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli, oraz bez względu na czas 
zawarcia umowy. Uznania umowy 
o dożywocie za bezskuteczną nie 
można żądać po upływie lat pięciu od 
daty tej umowy.

Marek Rączka

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE
w  Nasielsku  ul. Warszawska 48, tel.023 6930250

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

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

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

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

Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00       Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!
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Nasielsk, dnia 30.05.2007 rok 
 BURMISTRZ NASIELSKA
 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 prze-
prowadzania 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.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest poza obszarem zabudowanym miejscowości Żabiczyn. Według ewidencji gruntów ozna-
czona 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, ku-
batura 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.

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 czte-
rysta 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 poprze-
dzającego 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

Nasielsk, dnia 25.06. 2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

 woj. mazowieckie

GP.72243/16 /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 (Dz. U z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 372/05 Burmistrza Nasielska 
z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek 
czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 
207, poz. 2108) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na wydzier-
żawienie na czas oznaczony gruntu, położonego w mieście Nasielsku , 
oznaczonego w ewidencji jako działki nr 405/1, 406/1, 407/1, 408/1, 
409/1, 410/1, 411/1 i 412/1 o ogólnej powierzchni 18564 m2.

Szczegółowa lokalizacja nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy 
stanowi załącznik do wykazu nieruchomości z dnia 07.05.2007 roku.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym planem 
zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość ustalenia warunków 
zabudowy w drodze decyzji.

Dzierżawca we własnym zakresie czynić będzie starania w przedmiocie 
uzyskania stosownych pozwoleń związanych z inwestycją na wydzier-
żawionym gruncie.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy za 1 m2 gruntu wy-
nosi 1,00 złotych, co za 18564 m2 wynosi 18.564,00 złotych (słownie: 
osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złotych) plus podatek od 
towarów i usług VAT w wysokości 22% .

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) postąpienie 
ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Okres trwania dzierżawy nieruchomości następuje na czas określony 
tj. do dnia 31 marca 2008 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 1.900,00 złotych (słownie: tysiąc dziewięćset złotych) do kasy 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub na konto Urzędu Miejskiego w Nasiel-
sku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 61 
8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 23 lipca 2007 
roku do godz. 1400.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona 
ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych 
w rozporządzaniu nią.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone 
zostanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy 
dzierżawy.

Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się 
stosownymi pełnomocnictwami.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2007 roku o godz. 900 w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu 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 znajduje się na stronie internetowej
http://umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

O G Ł O S Z E N I E

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROMOCJI TWORZENIA 
I DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH GRUP PRODUCENCKICH

Samorząd Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z Mazowieckim Oddziałem Regionalnym ARiMR realizuje cykl 
terenowych spotkań informacyjnych oraz szkoleniowo-seminaryjnych na temat uwarunkowań formalno-prawnych i or-
ganizacyjnych tworzenia i działalności grup producenckich oraz form pomocy ze środków publicznych dla tych grup.

Istniejące rozdrobnienie produkcji rolniczej wskazuje na zasadność i potrzebę rozwoju wszelkich form kooperacji między 
producentami – w tym w formule grup producenckich. Stopień zorganizowania obrotu artykułami rolnymi, w porówna-
niu z krajami tzw. starej 15-nastki UE (50-80%), jest śladowy - bo tylko około 5-procentowy. Zachęta do tworzenia grup 
w formie pomocy finansowej przez pierwsze 5 lat ich gospodarowania, może i powinna być spożytkowana w najbliższym 
siedmioleciu 2007-2013 w celu wzrostu konkurencyjności mazowieckich producentów rolnych. Jest to tym bardziej 
ważne, że po tym okresie należy liczyć się z ewentualnością ograniczania wydatków na Wspólną Politykę Rolną i większym 
zakresem egzekwowania obowiązujących standardów.

W związku z tym - zwracamy się do samorządów gminnych i powiatowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 
Mazowieckiej Izby Rolniczej i inicjatorów tworzenia grup - o współdziałanie w ramach niniejszej promocji powstawania 
i działalności grup producenckich oraz zgłaszanie zapotrzebowań na spotkania informacyjne i szkoleniowo-seminaryjne 
dla zainteresowanych rolników oraz o pomoc organizacyjną w przygotowaniu tych spotkań.

Sprawy te koordynuje Krystyna Wasilewska tel. 022 59 79 341, a bezpośrednio prowadzą: Waldemar Szymanik tel. 022 59 
79 742, e-mail: w.szymanik@mazovia.pl, Stanisław Gąsiorowski tel. 022 59 79 157, e-mail: s.gasiorowski@mazovia.pl ,

Zainteresowanych kontaktami z grupami producenckimi, które wyraziły zgodę na publikację ich danych, zachęcamy 
do zapoznania się z ich wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego 
www.mazovia.pl - w zakładce „Rolnicze Grupy Producenckie”. Znajdują się tam także podstawowe informacje o trybie 
postępowania przy tworzeniu takiej grupy.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego



8 REPORTAŻ 29 czerwca–12 lipca 9REPORTAŻ29 czerwca–12 lipca

Przez trzy dni – od piątku 15 czerwca do niedzieli 17 czerwca – obchodziliśmy dni  naszego miasta. W piątek 
podczas inauguracji imprezy w Nasielskim Ośrodku Kultury wręczono „Lwa Nasielska”. Tegoroczną laure-
atką nagrody została Halina Kamińska, Prezes Koła Akcji Katolickiej w Nasielsku oraz sołtys wsi Chlebiotki. 
Atrakcją wieczoru był koncert krakowskiego artysty Grzegorza Turnaua. 
W sobotę i niedzielę bawiliśmy się na stadionie miejskim. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Wśród 
nich znalazło się także coś dla miłośników piłki nożnej: mecz Żbik Nasielsk z Szydłowianką Szydłowiec. Na 
scenie zaprezentowała się młodzież Koła Teatralnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, Koło 
Teatralne z Gimnazjum w Cieksynie, Orkiestra Strażacka z Nasielska, Studio Tańca DUET oraz ludowy zespół 
„Promyki” z Wieliszewa. Usłyszeliśmy także nasielskie zespoły: Lock Head i METRO. Publiczność rozgrzały 
przeboje „Volare”, „Baila Morena” i „Ci Sara” w wykonaniu włoskiego artysty Roberto Zucaro. Dla fanów 
polskiego rocka z lat 80-tych nie lada gratką był występ grupy Wanda i Banda. Usłyszeliśmy między innymi: 
„Nie będę Julią”, „Hi-fi”, „Para goni parę”, „Chcę zapomnieć”, „Fabryka Marzeń” i „Mamy czas”. 
Gwiazdą tegorocznych Dni Nasielska był zespół Lady Pank. Tłumy na stadionie śpiewały razem z wokalistą 
grupy Januszem Panasewiczem utwory „Mała wojna”, „Zostawcie Titanica”, „Kryzysowa narzeczona” i wiele 
innych. W tym roku zespół obchodził 25-lecie istnienia. Z tej okazji publiczność odśpiewała gromkie „Sto lat” 
dla legendy polskiego rocka.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tej imprezy. Na Dniach Nasielska spotkamy się już za rok!

K.Z.

TAK SIĘ BAWILIŚMY

Organizatorzy Dni Nasielska składają serdeczne podziękowania firmom i insty-
tucjom dzięki którym odbyły się tegoroczne obchody święta naszego miasta.

Dziękujemy: 
Policji, Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, SPOZ Nasielsk, 
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli.

oraz sponsorom: 
Browarowi Kasztelan, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, Firmie Żagiel, 
Hotelowi-Restauracji Stary Młyn, Restauracji Palladium, Spółdzielni Kółek 
Rolniczych, Bankowi Spółdzielczemu i Centrum Handlowemu GULIWER.

Orkiestra Dni Naszych

Orkiestra Dęta

Wanda i Banda

Roberto Zucaro

Janusz Panasewicz

Grzegorz Turnau i Jacek Królik

Nagrody dla najlepszych uczniów

Wręczenie nagrody „Lwa Nasielska” Halinie Kamińskiej

Królewna Śnieżka

Tak bawiliśmy się na koncercie Lady Pank

Zdjęcia Marek Stamirowski
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URT3 
6 lipca 2007r. (piątek) od godz. 13.00 
w Nasielsku odbędzie się impreza hip 
hopowa pod nazwą „UNDERGRO-
UND RAP TIME 3”. 

Jest to impreza cykliczna, której 
dwie edycje w poprzednich latach 
przyniosły duże uznanie i rozgłos 
ciesząc się ogromnym powodze-
niem. Tym razem całe wydarzenie 
będzie odbywać się w plenerze, a 
mianowicie na placu Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku. Na spragnionych 
i zgłodniałych uczestników będą 
czekały stoiska gastronomiczne. 
Podczas trwania imprezy odbę-
dzie się otwarty turniej piłki siat-
kowej, oraz turniej streetbasketu 
(koszykówki). Swoje niezwykłe 
umiejętności taneczne i rucho-
we zaprezentują grupy młodych 
ludzi tańczących tzw. breakdan-
ce. „Uliczni malarze” pokażą, że 
graffiti to nie tylko wandalizm, ale 
i sztuka. Dodatkowo odbędą się 
pokazy gry w zośkę.

Natomiast głównym wydarze-
niem tego dnia będzie koncert, 
na którym wystąpią tzw. „pod-
ziemne” składy hip hopowe z 
okolicznych miast. A na sam 
koniec jako gwiazdy wieczoru 
zagrają znani i szanowani w 
środowisku hip hopowym wy-
konawcy. A mianowicie łódzki 
raper O.S.T.R. Jeden z najlepszych 
freestyle’owców w Polsce. Ma za 
sobą ogromną ilość koncertów 
w kraju, jak również w Europie 
i w USA. Jego ostatnia (siódma z 
kolei) solowa płyta „HollyŁódź” 
osiągnęła statut „złotej płyty” pod 
względem sprzedaży (www.as-
falt.pl). oraz donGURALesko ze 
swoją poznańską ekipą KILLAZ 
GROUP (www.killazgroup.pl). Jest 

to skład, który bez wątpienia „trzęsie” 
całym polskim hip hopem. Gural to 
MC jedyny w swoim rodzaju. Jego 
oryginalny styl, flow, rymy, mocne 
podkłady i niezwykle żywiołowe 
koncerty sprawiają, że należy do 
ścisłej czołówki w Polsce. Jego solo-
wy krążek „Drewnianej małpy rock” 
został uznany za najlepszą płytę hip 
hopową 2005r.

Jednym słowem zapowiada się niesa-
mowita impreza dla sympatyków tej 
kultury (i nie tylko), która z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci jej uczest-
ników. Więcej informacji i szczegółów 
dotyczących całego wydarzenia, 
regulaminu, koncertu, oraz turniejów 
sportowych itd. znajduje się na stronie 
internetowej: www.urt.irn.pl.

Organizatorzy „URT”   

Wakacyjny piknik w rytmach hip hopu

CT czeka na Twoje głosy
W konkursie Radia dla Ciebie „Przebojem na antenę 
2007” biorą udział dobrzy znajomi nasielskich fanów 
muzyki rockowej - „CT Rock Band”. Mieliśmy okazję 
podziwiać ją w Nasielsku na początku maja, pod-
czas IX Festiwalu Rockowego. Publiczności szcze-
gólnie przypadła do gustu solistka zespołu Justyna 
Zubrzycka i jej wspaniały głos. 
Grupa CT, jako jeden z pięciu wykonawców, zakwa-
lifikowała się do półfinału konkursu.
W finale, 5.VIII.2005r. w Hajnówce, wystąpi wykonaw-
ca, który uzyska największą ilość głosów sms-owych 
od słuchaczy. Piosenki półfinalistów prezentowane 
są w audycji „Radio Przebojów” (godz.14-18 od 
pon. do pt.).
Jeżeli chcecie oddać swój głos na Justynę i wykony-
waną przez nią piosenkę „Synteza chwil”, wystarczy, 
że wyślecie sms o treści RDC 4 pod numer 7101. 

Koszt sms-a 1,22 z Vat.
Na najlepsze – zdaniem słuchaczy - utwo-

ry możecie głosować do 30 
czerwca.  Każdy z głosu-

jących ma szansę 
na wygranie 
co tydzień 

gadżetów 
„Radia Dla 
Ciebie”.

dar

Koszt sms-a 1,22 z Vat.
Na najlepsze – zdaniem słuchaczy - utwo-

ry możecie głosować do 30 
czerwca.  Każdy z głosu-

jących ma szansę 
na wygranie 
co tydzień TAK SIĘ BAWILIŚMY

Organizatorzy Dni Nasielska składają serdeczne podziękowania firmom i insty-
tucjom dzięki którym odbyły się tegoroczne obchody święta naszego miasta.

Dziękujemy: 
Policji, Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, SPOZ Nasielsk, 
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli.

oraz sponsorom: 
Browarowi Kasztelan, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, Firmie Żagiel, 
Hotelowi-Restauracji Stary Młyn, Restauracji Palladium, Spółdzielni Kółek 
Rolniczych, Bankowi Spółdzielczemu i Centrum Handlowemu GULIWER.

Orkiestra Dni Naszych

Janusz Panasewicz

DOLINA RYTMU

ZESPÓŁ METRO

Nagrody dla najlepszych uczniów

Piraci z dalekich mórz
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KRZYŻÓWKA nr 15
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 13 lipca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 
27 lipca br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.

27 czerwca br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 13. Podwójne zaproszenia do kina otrzymuje Iwona Morawska ze Starych  
Pieścirogów. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

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 29.06.2007 r.;
• W turnieju mogą 
 występować zawodnicy  
 zrzeszeni w klubach   
 sportowych.

o g ł o s z e n i e

R E K L A M A

Jakie mieszkanie?
W czwartek, 20 czerwca, w kinie 
Niwa odbyło się otwarte spotkanie 
Burmistrza Nasielska Bernarda Dariu-
sza Muchy z mieszkańcami gminy. 
Dotyczylo ono problematyki miesz-
kaniowej „Jakie mieszkanie?”

Mimo że informacja o spotkaniu 
była szeroko dostępna, grupa zain-
teresowanych była nieliczna. Zebrani 
wysłuchali Burmistrza Nasielska, 
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej Hanny 
Wróblewskiej oraz Dyrektora ZGKiM 
i jednocześnie Prezesa NBM sp .z 
o.o Wojciecha Sierzputowskiego. W 
dyskusji zwrócono uwagę, że nie-
pokojącym problemem są rosnące 
kwoty zadłużeń z tytułu opłat miesz-
kaniowych – i to zarówno mieszkań 
spółdzielczych, jak komunalnych. 
Wynoszą one w spółdzielni ok. 400 
tys. zł, a w ZGKiM ok.300 tys. zł

Nasielskie spotkanie „o mieszkaniach”, 
to drugi w tym roku publiczny dialog 
z mieszkańcami gminy zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Europa i My 
w ramach akcji „Masz głos, masz wy-
bór”. Pierwsza debata publiczna odbyła 
się 11 maja 2007roku. Zakończyła się 
złożeniem przez Burmistrza Nasielska 
deklaracji dotyczącej rozwiązywania 
problemów lokalnych.

 W listopadzie, w rocznicę wyborów 
samorządowych odbędzie się ponow-
na debata z udziałem mieszkańców 
i przedstawicieli władz samorządo-
wych, podsumowująca pierwszy rok 

kadencji. Burmistrz ogłosi, co udało się 
zrealizować a czego nie, zaś Stowarzy-
szenie Europa i My zaprezentuje wyniki 
monitoringu.

Aby mieszkańcy mogli jesienią dys-
kutować o stopniu i jakości realizacji 

programu rozwoju gminy Stowarzy-
szenie Europa i My opracowało ankietę 
dla mieszkańców.  Stanie się ona cen-
nym źródłem informacji, jak władza 
lokalna radzi sobie z rozwiązywaniem 
miejscowych problemów. 

 Elżbieta Wróblewska

ANKIETA
dla mieszka�ców gminy Nasielsk

P�e� ���������. 
Wiek ��������� 
Wykszta�cenie �����. 

Czy we�mie Pani/Pan udzia� na jesieni br. w debacie publicznej 
podsumowuj�cej dzia�ania w�adz samorz�dowych w I roku kadencji 2006-2010
a) TAK             b) NIE        c) NIE WIEM

Czy znana jest Pani/Panu tre�� Deklaracji Burmistrza z 11 maja 2007r. 
dotycz�ca rozwi�zywania lokalnych problemów (publikowana na stronach 
www.maszglos.pl  i www.um.nasielsk.pl  oraz www.europaimy.org ) 
a) TAK              b) NIE 

Jakie zdaniem Pani/Pana najwa�niejsze problemy nurtuj�ce lokalne �rodowisko
nie s� rozwi�zywane przez obecne w�adze samorz�dowe gminy Nasielsk? 
(prosz� wypisa�)
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������.

Jakie problemy nale�y rozwi�za� w jak najbli�szym czasie, aby poprawi�
warunki �ycia w gminie Nasielsk? (prosz� wypisa�)
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������.

Wype�nion� ankiet� prosimy odda� do biura Stowarzyszenia Europa i My 
Urz�d Miejski w Nasielsku,pok.12 do ko�ca sierpnia 2007r. 

lub przes�a� e-mailem: stowarzyszenie@europaimy.org

Za wype�nienie ankiety i jej oddanie serdecznie dzi�kujemy

OGŁOSZENIE
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza dzieci i młodzież szkolną 

do korzystania nieodpłatnie z zajęć sportowych 
w okresie od 2 do 14 lipca w godz. 1000-1300

Zajęcia od poniedziałku do piątku. 
Będą je prowadzić instruktorzy sportowi.
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania 
i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne 
do wędkowania i połowu ryb.

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - LIPIEC
Lipiec to miesiąc w któ-

rym temperatury są 
największe, najgorętsze 
dni przypadają zwykle 
około 25, gdy na niebie 
pojawia się tzw. Psia 
Gwiazda, czyli Syriusz. 
W lipcu najczęściej są też 
najobfitsze opady, także 
maksimum przypada czę-
sto w ostatniej dekadzie. 
W katolickim kalendarzu 
liturgicznym wspina się 
św. Benedykta patrona 
Europy, twórcy zakonu 
benedyktynów. Do tego 
zakonu należał też św. 
Wojciech patron Polski.
W polu rozpoczynają się żniwa. 
W ogrodach dojrzewa teraz więk-
szość owoców i warzyw. Przystę-
pujemy do pierwszych większych 
ich zbiorów. Przy czym na domowe 
przetwory, soki, wina, susze, octy naj-
lepiej pozyskiwać maliny, porzeczki, 
agrest, czereśnie, wiśnie, a także inne 
owoce w kwadrze owocu po 22 , nie-
co mniej korzystna jest kwadra liścia 
od 16 do 21 oraz kwadra korzenia 
do 6. Nie sporządzać przetworów 
w dniach wykreślonych, ponieważ 
będą się znacznie szybciej psuć 
i będą mniej smaczne. W podanych 
terminach warto też przygotowywać 
kwas chlebowy, piwo domowe - będą 
najwartościowsze.

Powyższe zalecenia odnoszą się 
również do zbioru warzyw liściowych 
i owocujących nad ziemią: fasolki 
szparagowej, groszku, cukini, ogór-
ków, pomidorów, ziół, liści na suszenie 
np. pietruszki. Warto też wtedy suszyć 
kwiaty oraz zbierać nasiona różnych 
roślin, w tym traw, kwiatów. 

Dobry czas do ścinania traw, koniczyn, 
lucern to kwadra liścia i owocu, mniej 
korzystna jest kwadra korzenia. Żni-

wa rzepaku najlepiej przeprowadzić 
do 6 lipca, potem dobry czas po 15. 
Żniwa zbóż, zwłaszcza na nasiona do 
siewu, korzystne byłyby w kwadrze 
owocu. Odpowiedni okres do żni-
wowania będzie również w kwadrze 
liścia a wcześniej w kwadrze korzenia.
Zbiory warzyw korzeniowych: cebu-
li, czosnku, wczesnych ziemniaków, 
także cebuli na dymkę przepro-
wadzać najlepiej do 13, zwłaszcza 
w kwadrze uprawy. Później dosyć 
dobry czas przypadnie w kwadrze 
liścia. Okres ubywania Księżyca peł-
nia-nów, kwadry korzenia i uprawy 
poleca się do wyjmowania cebul 
tulipanów. Kwadra korzenia tuż po 
pełni korzystna jest do rozsadzania 
i dzielenia wieloletnich roślin korze-
niowych.

Siewy, sadzenie roślin liściowych, 
sałat, kapust, kalarep oraz siewy 
roślin na zielone nawożenie np. 
facelii, łubinu i gorczycy dokonuje-
my najlepiej w czasie przybywania 
Księżyca (zaznaczone linią ciągłą), 
szczególnie korzystnym terminem 
jest kwadra liścia. Można też te prace 
zaplanować w nieco mniej korzyst-
nych kwadrach owocu i korzenia. 
Również wszelkie rośliny owocujące 
nad ziemią i kwiaty sadzimy, siejemy, 
rozsadzamy, np. truskawki, w czasie 
przybywania Księżyca, najlepiej 
w kwadrze owocu przed pełnią.

Siewy roślin korzeniowych, np. 
rzodkwi, rzepy, sadzenie bulw zie-
mowitów dokonujemy najlepiej 
w kwadrze korzenia lub liścia.

Nawozić grządki i pola pod kolejne 
uprawy, zasilać gnojówkami, płynnymi 
nawozami owocujące drzewa, rozrzu-
cać komposty na zagony truskawek 
(po owocowaniu) najlepiej w trakcie 
ubywania Księżyca (pełnia-nów) do 
14 i po 30, szczególnie w kwadrze 

uprawy. Cały okres zaznaczony linią 
przerywaną jest najkorzystniejszy do 
wszelkich zabiegów uprawowych: 
spulchniania, orek, podorywek, bro-
nowania, okopywania, gracowania, 
przygotowywania kompostów, nisz-
czenia chwastów, tępienia owadów, 
szkodników m.in. zakładania opasek 
chwytnych. Rośliny podlewać inten-
sywnie po nowiu w kwadrze liścia. 

Letnie cięcie żywopłotów, drzew np. 
wiśni, obrywanie pędów, obcinanie 
przekwitłych główek kwiatów, pę-
dów truskawek i poziomek, przyci-
nanie zebranych krzaczków zebranej 
fasoli, grochu, odgławianie ogórków, 
usuwanie bocznych pędów pomi-
dorów najlepiej przeprowadzać 
w czasie ubywającego Księżyca, 
między pełnią i nowiem do 14 i po 
30, najlepiej w kwadrach uprawy. 

Cięcie trawników najlepiej prze-
prowadzać po nowiu w kwa-
drze liścia, jeżeli chcemy trawę 
wzmocnić. Ścinana w kwadrze 
korzenia i uprawy będzie z kolei 
wolniej odrastać.

Ukorzenianie sadzonek np. róż 
i ziół m.in. lawendy, melisy, szałwi, 
najlepiej przeprowadzać w kwadrze 
korzenia, dobra też w miarę będzie 
kwadra liścia. Szczepić w kwadrze 
owocu albo korzenia najlepiej dwa, 
trzy dni prze i dwa trzy dni po pełni. 
Podobne terminy zaleca się przy 
oczkowaniu dziczek, krzewów 
i drzew ozdobnych. 

Lipiec to czas miodobrania. Najle-
piej pozyskiwać miód do 14 i po 
30, szczególnie od 7 do 14. Unikać 
zaś tej pracy po 15.

Ryby w stawach i oczkach dokar-
miać intensywniej po 14 do 30.

Zbigniew Przybylak

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA LIPIEC 
Lipiec może być okresami na-
wet dosyć przyjemny zwłaszcza 
w pierwszej połowie. Wtedy może 
być więcej dni ciepłych, parnych 
z burzami, choć dłuższe upały 
w dzień są mało prawdopodobne. 
Przeważają temperatury umiarko-
wane. Często noce mogą być chłod-
ne. Lokalnie może brakować wody 
w glebie. Brzydsza pogoda w drugiej 
dekadzie. Potem zmiennie. Raz ład-
niej, raz mało przyjemnie. Zdarzają 
się dosyć liczne dni z przelotnymi 
deszczami, także burzami, szcze-
gólnie w końcu miesiąca. 

DOMOWE KURACJE 
NATURALNE

Jak odstraszyć komary? Zawsze 
latem, zwłaszcza w rejonach gdzie 
jest więcej zbiorników wodnych 
pojawiają się w większej ilości ko-
mary. Te maleńkie owady potrafią 
być bardzo dokuczliwe zarówno 
dla dorosłych jak i dzieci. 

Odstrasza komary też zapach liści 
paproci. Można nimi np. wyłożyć łó-
żeczko dziecka, włożyć pod siennik, 
poduszkę. Podobnie odstrasza koma-
ry zapach rosnącego w mieszkaniu 
geranium. Przed snem rozetrzeć liść. 
Można także sokiem lekko nacierać 
skórę. Można także z soku i oleju 
sporządzać prostą miksturę od-
straszającą. Lekko rozsmarowywać 
potem na ciele.

Zbigniew Przybylak

W pierwszej dekadzie powinno być 
dosyć sporo dni ze słońcem. Zwłasz-
cza na początku zdarzają się liczniej-
sze parne dni z burzami, możliwy 
grad. Potem też dosyć pogodniej, ale 
chłodniej, zwłaszcza nocami. Druga 
dekada bardziej pochmurna, deszczo-
wa, wietrzna. W dzień wtedy niezbyt 
ciepło. Stopniowo dni pogodnych 
przybywa ale pogoda bywa zmienna, 
zaś noce dosyć chłodne jak na lipiec. 
Bardziej ciepło w ostatniej dekadzie. 
Liczniejsze burze, lokalnie silne z wia-
trem i gradem w końcu miesiąca. 

Zbigniew Przybylak

Sezon kąpielowy rozpoczty

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Nowym Dworze Mazo-
wieckim w oparciu o wyniki badań 
wód z kąpielisk przeprowadzonych 
w miesiącach kwiecień – maj 2007 
r. informuje, że:
nie dopuszcza do kąpieli kąpielisk:
1) rzeka Wkra – Lelewo, gm. Nasielsk
W miejscu, gdzie woda nie może być 
wykorzystywana do kąpieli należy 
umieścić tablice informujące o zaka-
zie kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny przypomina,  że 
w wodzie, w której widoczne są 
zakwity glonów, a zwłaszcza sinic 
nie wskazana jest kąpiel.
dopuszcza do kąpieli kąpieliska:
1) rzeka Wkra – Dobra Wola, gm. 
Nasielsk,
2) rzeka Wkra – Cieksyn, gm. Na-
sielsk,
3) rzeka Wkra – Zaborze, gm. Na-
sielsk,

4) rzeka Wkra – Borkowo, gm. Na-
sielsk

Badania jakości wody w ww. ką-
pieliskach będą kontynuowane 
w sezonie letnim. W przypadku 
pogorszenia jakości wody, ką-
piel iska mogą być wyłączone 
z użytkowania. 

red

W gminie Nasielsk nie jest źle
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Po renty do Pomiechówka 
W tym tygodniu Agencja 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpo-
częła już przyjmowanie 
wniosków o przyznanie 
renty strukturalnej w ra-
mach nowego Progra-
mu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013. 
Wnioski należy składać 
we właściwych Biurach 
Powiatowych ARiMR. 
W budżecie nowego programu ren-
towego zarezerwowano na ten cel 
blisko 2,2 miliarda euro - z czego 
1,64 miliarda euro pochodzi z bu-
dżetu wspólnotowego, 
a ponad pół miliarda 
z budżetu krajowego. 

Rentę strukturalną 
będzie mógł uzyskać 
rolnik wpisany do ewi-
dencji producentów 
rolnych (prowadzonej 
przez ARiMR), który 
ukończył 55 lat, lecz 
nie osiągnął wieku 
emerytalnego i nie ma 
ustalonego prawa do 
emerytury lub renty. 
Wnioskodawca po-
winien też prowadzić 
gospodarstwo rolne przynajmniej 
przez 10 lat bezpośrednio po-
przedzających złożenie wniosku 
o rentę strukturalną i w tym okresie 
być ubezpieczonym w KRUS przez 
minimum 5 lat. Rolnik powinien 
również w dniu złożenia wniosku 
o rentę strukturalną podlegać ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu 
i nie zalegać z zapłatą należności 
z tytułu ubezpieczenia społeczne-
go rolników. 

Jak informuje Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
świadczenie w postaci renty struktu-
ralnej przewidziane jest dla rolników, 
którzy przekażą gospodarstwa rolne 
o powierzchni użytków rolnych wy-
noszącej co najmniej: 

- 1 ha, w przypadku gospodarstw 
położonych w województwach: 
małopolskim, podkarpackim, ślą-
skim i świętokrzyskim albo 

- 3 ha, w przypadku gospodarstw 
położonych w pozostałych woje-
wództwach – tak więc dotyczy to 
Nasielska. 

Gospodarstwo można przekazać na-
stępcy lub zbyć powiększając tym 
samym jedno lub kilka gospodarstw 
innych rolników. W przypadku prze-
kazania następcy, musi nim być oso-
ba, która wcześniej nie prowadziła 
działalności rolniczej. Powierzchnia 
użytków rolnych gospodarstwa 
następcy nie może być mniejsza 
niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w danym województwie 
lub w kraju. Informacje o średniej 
wielkości gospodarstw w poszcze-

gólnych województwach dostępne 
są na stronie internetowej ARiMR 
(www.arimr.gov.pl). 

Możliwe jest też uzyskanie renty 
strukturalnej po przekazaniu gruntów 
na cele związane z ochroną przy-
rody lub zbycie z przeznaczeniem 
użytków rolnych do zalesienia. 

Osoba wnioskująca o rentę struktu-
ralną i jej współmałżonek mogą po-
zostawić sobie łącznie do pół hektara 
użytków rolnych (wraz z siedliskiem) 
i uprawiać te użytki dla zaspokajania 
wyłącznie potrzeb własnych i osób 
pozostających we wspólnym 

gospodarstwie do-
mowym. Nie mogą 
więc zajmować się 
produkcją towaro-
wą, przeznaczoną na 
sprzedaż. 

Podstawowa wyso-
kość renty struktu-
ralnej wynosi 150 % 
najniższej emerytury. 
Wysokość świad-
czenia zwiększa 
się o 100% kwoty 
najniższej emerytury, 
jeżeli wnioskodawca 
pozostaje w związku 

małżeńskim i oboje małżonkowie 
spełniają wszystkie warunki dla przy-
znania renty strukturalnej. Preferowani 
są młodzi następcy. Jeśli przekazano 
gospodarstwo o powierzchni użyt-
ków rolnych większej niż 10 ha na 
rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, 
podstawowa kwota renty strukturalnej 
zostaje powiększona o 15 % najniższej 
emerytury. Świadczenie będzie wy-
płacane co miesiąc, do czasu, kiedy 
rencista osiągnie 65 rok życia. 

WA

Półtora miliona nieosiągalne
Około 3300 właścicieli gospodarstw 
rolnych z powiatu nowodwor-
skiego złożyło wnioski o dopłaty 
bezpośrednie – poinformowano 
nas w Biurze Powiatowym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Pomiechówku. To za-
dziwiająco mało, bo według oficjal-
nych statystyk, w naszym powiecie 
jest ponad 6,6 tysiąca gospodarstw. 

Tak więc ci, którym zależy na pienią-
dzach stanowią zaledwie 41 procent 
wszystkich rolników. Wynika z tego 
tylko jeden wniosek – nie jest tak źle, 
skoro aż tylu rolnikom nie zależy na 
pieniądzach.

W skali kraju, nieco ponad 1 milion 
450 tysięcy wniosków złożyli w tym 
roku producenci rolni w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. 11 czerwca Agencja zakończyła 

przyjmowanie dokumentów o do-
płaty bezpośrednie za 2007 rok. 

Podobnie jak w roku poprzednim, 
producenci rolni występowali o płat-
ności do gruntów rolnych i płatność 
cukrową. Ponadto, w tym roku, jak 
informuje ARiMR, po raz pierwszy 
mogli ubiegać się o płatność do 
upraw roślin energetycznych oraz 

o płatność uzupełniającą do 
powierzchni roślin przezna-
czonych na paszę, uprawia-
nych na trwałych użytkach 
zielonych i gruntach ornych 
(tzw. płatność zwierzęcą). 
Do minimum uproszczono 
procedury biurokratyczne. 
Rolnicy mogli wnioskować 
o każdą z przysługujących 
im płatności wypełniając 
jeden formularz. 

Ponad 600 tys. spośród 
złożonych wniosków obej-
muje płatności zwierzęce, 
a blisko 55 tys. płatność 
cukrową. Tylko ponad 9,3 
tys. wniosków obejmuje 
płatność „energetyczną”. 

ARiMR przyjmowała 
wnioski od rolników od 15 
marca br. Wnioski składane 
po 15 maja br – a takich 

było ponad 22 tys. – będą obłożone 
sankcjami. W tych przypadkach płat-
ności będą niższe o 1% za każdy dzień 
roboczy spóźnienia. 

Teraz nie pozostaje nic innego, jak 
tylko czekać na pieniądze. Płatno-
ści do gruntów rolnych i płatność 
cukrowa zgodnie z obowiązują-
cym prawem będą wypłacane od 
1 grudnia br. 

WA

Po połowie 
Pogoda zbyt często 

płata figle rolnikom. 
Życie pokazało, że pomoc 
socjalna albo umorzenia 
podatków nie są najlep-
szym i wystarczającym 
sposobem na rozwiązanie 
problemów poszkodowa-
nych. Konieczne są obo-
wiązkowe ubezpieczenia. 
Konkretną pomoc pienięż-
ną dla tych, których nie 
stać na opłacenie skła-
dek zaoferował rząd.
Z budżetu państwa będzie finan-
sowana połowa składki na ubez-
pieczenie upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich od szkód spowodo-
wanych np. huraganem, powodzią, 
deszczem nawalnym, gradem, 
suszą, przymrozkami wiosennymi. 
W tym roku przewidziano na ten 

cel 210 milionów złotych.

Rada Ministrów wydała zmienione 
rozporządzenie w sprawie wysoko-
ści dopłat do składek z tytułu ubez-
pieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w 2007 r. Dokument 
został przygotowany przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi.

Dopłata do składki będzie dotyczyła 
upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
rzepiku, chmielu, warzyw grunto-
wych, drzew i krzewów owocowych, 
ziemniaków, buraków cukrowych. Po 
raz pierwszy objęte nią zostaną upra-
wy: tytoniu, truskawek i roślin strącz-
kowych (50 proc. do 1 ha). Dopłaty 

będą również 
przysługiwać ho-
dowcom: bydła, 
koni, owiec, kóz, 
drobiu i świń (50 
proc. do jednej 
sztuki). 

Rozporządzenie 
wchodzi w życie 
z dniem ogło-
szenia. Jedynie 
przepisy doty-
czące dopłat do 

składek ubezpieczeniowych upraw 
tytoniu, truskawek i roślin strączko-
wych wejdą w życie po zawiado-
mieniu Komisji Europejskiej.

WA

Rynki rolne – handel i nie tylko 
Posłowie proponują, 

aby rolno-spożyw-
cze rynki hurtowe, nie 
tylko, tak jak dotych-
czas, udostępniały po-
siadaną infrastrukturę. 
Chcą również, aby 
wspierały uczestników 
rynków m.in. w łącze-
niu się w grupy produ-
centów. Ponadto, pro-
jekt przewiduje możli-
wość utworzenia izby 
gospodarczej przez 
5 rolno-spożywczych 
rynków hurtowych. 
Zdaniem rządu, zaproponowana 
przez posłów zmiana przepisów 
spowoduje ożywienie działalno-
ści na rynkach hurtowych oraz 
zwiększy jakość usług świadczo-
nych przez zarządzających rynkami. 
Przyczyni się również do wzrostu 
aktywności rolników zaopatrują-
cych te rynki m.in. w owoce i wa-
rzywa. Ponadto ułatwi podmiotom 
prowadzącym takie rynki ubieganie 
się o środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w latach 2007-
2013, które mogą być przeznaczone 
na inwestycje związane z budową 
i modernizacją obiektów, w których 
prowadzony jest handel. 

Centrum Informacyjne Rządu poin-
formowało, że propozycje poselskie 
należałoby uzupełnić o przepisy, 

które zobowiążą już istniejące rynki 
do dostosowania się do nowych 
rozwiązań oraz wyznaczyć na to 
określone terminy. 

Według rządu, należy także do-
precyzować przepisy związane ze 
zwolnieniem uczestników rynku 
z opłaty targowej oraz wskazać 
dodatkowe źródła finansowania dla 
gmin w związku ze zmniejszeniem 
ich dochodów. 

W opinii rządu projekt nie zawiera 
informacji na temat skutków pro-
ponowanych zmian dla gospodarki, 
rynku pracy i rozwoju regionalne-

go. Ponadto, wykreślone powinny 
zostać przepisy mówiące o tym, 
że działalność rynków hurtowych 
nie stanowi nadużywania pozycji 
dominującej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Mogą 
one zostać uznane za sprzeczne 
z prawem krajowym oraz unijnym. 

W ubiegłym tygodniu Rada Mini-
strów zajęła stanowisko wobec po-
selskiego projektu ustawy o rolno-
spożywczych rynkach hurtowych 
(druk 1619), przedłożone przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

WA

fot. D. Panasiuk fot. M. Stamirowski

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
Postaraj się działać bardziej aktywnie, a nadrobisz stracony czas 
i przestaniesz myśleć o tym, co się tym razem nie uda. Zapomniane 
sprawy przyniosą całkiem nieoczekiwane rezultaty. W miłości nie 
zaszkodzi odrobina szaleństwa.

Byk 20.04.- 20.05.
Będziesz pracować na maksymalnych obrotach. Nie musisz 
zgadzać się na każdą propozycję, która Cię nie przekonuje. Jesteś 
odpowiedzialnym pracownikiem i wkrótce przełożeni też to docenią. 
W uczuciach zajmij się partnerem i okaż mu zainteresowania.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Najbliższy czas upłynie Ci na ważnych spotkaniach, które przyniosą 
same dobre rzeczy. Będziesz mógł się skupić wyłącznie na budowaniu 
własnej kariery zawodowej. W życiu uczuciowym niewiele zmian, jak 
zwykle partner będzie Cię wspierał we wszystkim.

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym nadchodzi czas sprzyjający małym 
zwycięstwom. Możesz liczyć na awans lub premię. Nie będziesz 
mieć zmartwień również w życiu osobistym. Ciesz się tym, 
a samotne Raki mogą spotkać kogoś bardzo niezwykłego.

Lew 23.07.- 22.08.
Zyskasz uznanie w oczach tych, na opinii, których najbardziej Ci zależy. 
Czeka Cię mnóstwo pracy, ale poradzisz sobie ze wszystkim. Nie zmarnuj 
takiej szansy i pokaż, na co Cię stać. W uczuciach podejmiesz ważne 
decyzje

Panna 23.08.- 22.09.
Najbliższe dni będą bardzo pracowite, okażesz się tytanem pracy. 
Interesy będą przynosić nieoczekiwane dochody i możesz zapomnieć 
o jakichkolwiek kłopotach finansowych. Możesz zająć się planowaniem 
wakacji dla całej rodziny.

Waga 23.09.- 22.10.
Przez najbliższe dni w życiu zawodowym postaw na rozsadek i umiar. 
Nie działaj pochopnie, bo rezultaty nieprzemyślanych decyzji 
będziesz długo odczuwać. W uczuciach renesans.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W pracy jesteś na najlepszej drodze do sukcesu, ale przed Tobą jeszcze 
kilka ważnych decyzji, od których wiele może się zmienić. Nie działaj 
pochopnie. Samotne Skorpiony mogą liczyć na lepszy los i być może 
trwale uczucie.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Najbliższe dni nie były zbyt dobre dla Ciebie. Kilka niepowodzeń 
ostudziło Twój zapał, ale nie martw się nadchodzi zmiana losu. 
Skoncentruj się na tym jak zapobiec następnym porażkom. O pomoc 
możesz zwrócić się do przyjaciół lub rodziny.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W końcu rozwiążesz problemy, które od dawna nie dawały Ci spokoju. 
Będziesz mógł odpocząć i zregenerować siły, a wtedy szybko 
odzyskasz formę. W miłości samotne Koziorożce mogą liczyć na 
romantyczne spotkania, a być może na dłuższą znajomość.

Wodnik 20. 01.- 18.02.
Najbliższy czas przyniesie wiele zmian. Musisz wykazać się 
konsekwencją w działaniu, wtedy przekonasz innych do swoich 
racji i odniesiesz sukces zawodowy. W życiu rodzinnym same 
niespodzianki, a wśród nich nieoczekiwana wizyta dalekich krewnych. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Zabieraj się do działania. Możesz pozwolić sobie na odrobinę ryzyka, 
bo wszystko ułoży się po Twojej myśli. Nie przegap takiej szansy. 
Swoją radością podziel się z bliskimi. Może razem wybierzecie się na 
wycieczkę albo zaplanuj jakiś wakacyjny wyjazd. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA
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„Piraci z Karaibów: Na 
krańcu świata” 

Pirates of the Caribbean: Worlds End (USA, 2007); Akcja/Przygodowy; Reży-
seria: Gore Verbinski; Scenariusz: Ted Elliott, Terry Rossio; Obsada: Johnny Depp 
– Jack Sparrow, Orlando Bloom – Will Turner, Keira Knightley – Elizabeth Swann, 
Jonathan Pryce – Weatherby Swann, Bill Nighy – Davy Jones 

Epoka piratów zbliża się do końca. Will Turner płynie na Daleki 
Wschód po magiczne mapy, które pomogą mu odnaleźć skrytkę 
Davy’ego Jonesa i tym samym ocalić Jacka Sparrowa. Jack zostaje 
uratowany, ale Jones wraz z lordem Cutlerem Beckettem, demo-
nicznym azjatyckim piratem Sao Fengiem i Jamesem Norringto-
nem zawarli układ zagrażający wolności Jacka, Elizabeth, Willa, 
nowego sojusznika Barbossy i wszystkich piratów na świecie. Jack 
zmuszony jest udać się z przyjaciółmi na terytorium nie zaznaczone 
na mapie – wyspę Shipwreck na końcu świata.

6–8 LIPCA godz. 17.00

„Happy Wkęt” 
Happily N’Ever After (USA, 2007); Animowany/Familijny/Przygodowy; czas 85 
min.; Reżyseria: Paul J. Bolger; Scenariusz: Robert Moreland; Obsada: Sigourney 
Weaver – Frieda (głos), Danuta Stenka – Frida – Zła Macocha, Freddie Prinze 
Jr. – Rick (głos), Wojciech Malajkat – Rick, Sarah Michelle Gellar – Ella (głos), 
Agnieszka Kunikowska – Kopciuszek, Andy Dick – Mambo (głos), Krzysztof 
Tyniec – Mambo 

Zła Frieda i jej sojusznicy pragną przejąć władzę nad Krainą Bajek. 
Kiedy Ella zdaje sobie sprawę, że jej macocha chce ją zniszczyć, 
staje na czele ruchu oporu. 

Z przymrużeniem oka

Przeżycia duchowe 
Nie mogłam się doczekać, aż Zosia 
i Piotrek wyjadą wreszcie z dziećmi 
nad morze. Po drodze mieli się 
spotkać z jadącymi z Warsza-
wy Karolem i Ludwiką oraz ich 
dziećmi. Wynajęli wspólnie domek 
i wyjechali z silnym postanowie-
niem zażywania morskich kąpieli 
i słońca. Ale póki co, jak wynikało 
z ich telefonów, musieli zadowolić 
się nadmorskimi spacerami przy 
podmuchach wiatru.

Mimo nalegań dzieci i wnuków nie 
zdecydowałam się jechać z nimi. 
Perspektywa wylegiwania się ca-
łymi dniami z książką i żywienia 
chińskimi zupkami wydała mi się 
bardziej pociągająca niż kilku-
godzinna podróż samochodem, 
spanie w cudzym, niekoniecznie 
wygodnym łóżku i nieustanne 
obawy, że wnuki się właśnie topią 
w morzu. A na opaleniźnie dawno 
przestało mi nie zależeć. 

Tymczasem samotne wysiadywa-
nie w ogródku okazało się nie tak 
zajmujące, jak się spodziewałam. 
Co wieczór śledziłam prognozę 
pogody dla rejonów nadmorskich 
i zastanawiałam się, czy oni tam 
przypadkiem nie marzną. W końcu 
nie wytrzymałam i kupiłam sobie 
rybę, żeby choć w taki sposób po-
łączyć się duchowo z rodziną. 

Przyrządzałam ją na kolację, gdy 
nadciągnęła burza. Mimo deszczu 
i grzmotów, spokojnie dusiłam 
rybę, gotowałam ryż i ucierałam 
białą rzodkiew na surówkę. Wtem 
jeden z piorunów uderzył głośniej 
niż inne. Przez chwilę nic się nie 

działo, a zaraz potem w całym 
domu wysiadł prąd. 

Ponieważ gotowałam na kuchence 
gazowej, wcale się tym nie prze-
jęłam. W lodówce prawie nic nie 
było, a kuchennej szufladzie miałam 
zapas świec. Podśpiewując, oświe-
tlałam właśnie kuchnię migotliwymi 
płomykami, gdy usłyszałam dziwny 
hałas. 

Początkowo uznałam, że się prze-
słyszałam, szumiał deszcz, waliły 
grzmoty… Za drugim razem też… 
Ale w końcu doszłam do wniosku, 
że ktoś dobija się do drzwi. Wydało 
mi się to niemożliwe. Z nikim się nie 
umawiałam, a kto z własnej woli 
wychodziłby z domu przy takiej 
pogodzie? Nie podejrzewałam o to 
nawet włamywacza. Starając się nie 
hałasować, poszłam do przedpoko-
ju i wyjrzałam ostrożnie przez okno, 
przez które widać było drzwi wej-
ściowe. Na ganku majaczyła jakaś 
zakapturzona postać, w której dłoni 
błyskało jakieś światełko. I ta postać 
spacerowała tam i z powrotem… 
jak najbardziej fachowy duch! 
Zrobiło mi się zimno. Zasunęłam 
firankę i postanowiłam rzecz zi-
gnorować, ale i tak przypominały 
mi się wszystkie opowieści mojego 
świętej pamięci męża o jego uka-
zujących się po śmierci krewnych. 
Aż drgnęłam, gdy po kilku minutach 
zadzwonił telefon. 

– Dlaczego nie otwierasz – usły-
szałam w słuchawce głos mojej 
przyjaciółki Marysi. – Stoję pod 
drzwiami i pukam, a ty nic! 

Zawstydzona, pospieszyłam otwie-
rać. Marysia, która przed chwilą 
dzwoniła z telefonu komórkowego 
swojego zięcia, przyszła do mnie 
mimo burzy, oświetlając sobie dro-
gę świeczką, żeby mi powiedzieć, że 
nie ma prądu w całym miasteczku. 
Piorun uderzył w stację przesyłową 
i byliśmy załatwieni aż do następne-
go dnia. Nie dzwoniła z domu, bo ich 
telefon z automatyczną sekretarką 
też nie działał. Nie przyznałam się jej, 
dlaczego nie otwierałam wcześniej, 
tylko po prostu poczęstowałam 
ciepłą kolacją. Wieczór, po aferze 
z nieistniejącym duchem, skończył 
się zatem całkiem pogodnie.

Jednak gdy później Karol trzeci raz 
przez telefon zaproponował, żebym 
wsiadła w jadący nad morze pociąg, 
a on po mnie wyjedzie i zawiezie do 
nich, poszłam spakować walizkę. 

Babcia Jadzia

Mintaj w śmietanie
0,5 kg mrożonych filetów z min-
taja, 3 ząbki czosnku, pół szklanki 
gęstej śmietany, sos sojowy, 
2 łyżki oleju, biały pieprz, ewen-
tualnie sól

Na rozgrzany olej wrzucić zamro-
żone i połamane filety i skropić 
sosem sojowym. Na rybie rozłożyć 
pokrojone w cieniutkie plasterki 
obrane ząbki czosnku i całość zalać 
śmietaną. Po kilku minutach podło-
żyć pod rondel płytkę i dusić jeszcze 
przez kwadrans. Przyprawić białym 
pieprzem, ewentualnie dosolić. 
Podawać z ryżem.
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DROBNE
Zatrudnię pracowników budowla-
nych 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 Sien-
nickie. tel. (023) 691 22 17

Kupię owies, pszenice paszową. 
Tel. 668 474 491

Zatrudnię pracowników w zakła-
dzie kamieniarskim. tel. (022) 794 
34 09 lub 0 602 134 787

Zatrudnię do pracy w przetwórni 
owoców w Nasielsku, kobiety i 
mężczyzn. Również praca sezo-
nowa. tel. 0 509 676 861

Zatrudnię kierowcę z kategorią 
B z okolic Nasielska, tel. 0 506 
173 669

Szukam 2-pokojowego miesz-
kania do wynajęcia w Nasielsku 
tel.  516 633 575

Poszukujemy agenta nierucho-
mości 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

Zatrudnię pracowników do za-
kładu kamieniarskiego (okolice 
Nasielska), tel. 0 605 963 272

Sprzedam działkę rekreacyjną 
o pow. 0,34 ha w miejscowo-
ści Chmielewo, media, staw. 
tel. 0 23 69-31-479

Poszukuję do wynajęcia małego 
mieszkania (ok. 30-40 m2) z 
możliwością kupna. tel. 0 888-
210-011 po 1500 

Zawiozę do ślubu AUDI A6 z 
2005 r. (najnowszy model). Mer-
cedesem E (najnowszy model) 
lub AUDI A8 z 2001 r. Wszystkie 
auta z najbogatszym wyposaże-
niem i atrakcyjnym wyglądem. 
tel. 0 509-588-810

Sprzedam mieszkanie 41 m w ryn-
ku, 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 

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM. 
Kto pokocha ALFREDA? Alfred 
to wyjątkowy, wspaniały pies 
w kwiecie  wieku. Ma ok.6 lat 
i jest pełnym pogody i radości 
psiakiem, który z utęsknieniem 
czeka na lepsze jutro, na dom, 
w którym ktoś go pokocha... 
Alfred jest grzecznym i wesołym 
czworonogiem, ładnie jeździ w 
samochodzie. Na spacerach jest posłuszny i spokojny. Do-
gaduje się z suczkami i niedominujacymi samcami. Ludzi-
uwielbia) Jest wiele psów-młodszych, ładniejszych, ale czy 
to ma oznaczać, że już nigdy nikt Go nie pokocha? Pomóż 
Mu, bo on naprawdę tego potrzebuje, a jego szanse na dom 
maleją z dnia na dzień...
tel.0-502204595

Rózia - to dorodna, duża, dorosła koteczka ( biało-ciemno-
brązowa). Ma wyjątkowe usposobienie , jest bardzo miła , 
spokojna i wspaniale głośnomruczy, gdy tylko poczuje przy-
jazną dłoń na swojej główce. Nauczona jest czystości. Jest 
zdrowa i wysterylizowana ( a to dodatkowa duża zaleta). Pilnie 
potrzebuje dobrego domu, to naprawdę niespotykanie mało 
kłopotliwa, zupełnie pozbawiona agresji koteczka a wniesie 
do domu wiele ciepła i radości.
telefon    022 784 05 34    lub   509 469 222

R E K L A M A

Reklama i ogłoszenia 
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy 
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów wymiary 
pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych 

wynoszą 96 mm x 46 mm



1529 czerwca–12 lipca REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
– Grudziądzki – stan b. dobry. tel. 
(0 22) 794-42-17 lub 0 604-395-
092 

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 0 609-
209-194

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. 0 515-
246-795 (wieczorem)

Sprzedam przyczepę samozbiera-
jącą wieloczynnościową T055, pro-
dukcji 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 No-
wym Dworze Maz. niedrogo. 
tel. 0 602-708-604

Sprzedam przetrząsaczo-grabiar-
kę ciagnikową. tel. 507 660 612

Tanio sprzedam dachówkę cera-
miczną - ciemny orzech (116 m2), 
tel. 0 515 246 795, 022 794 34 64 
po 22.00

Przyjmę ziemię z wykopów, 
tel. 023 693 03 34, 0 511 076 776

Zawiozę do ślubu Audi A6 2005 r 
(najnowszy model), Mercedesem 
E (najnowszy model) lub Audi A8 
2001 r. Wszystkie auta z najbo-
gatszym wyposażeniem i bardzo 
atrakcyjnym wyglądem. Tel. 0 509 
588 810

Sprzedam barak blaszany, idealny 
na materiały i sprzęt budowlany 
na budowie domu jednorodzin-
nego, tel. 0 695 735 797

Mieszkanie do wynajęcia (pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka) bli-
sko dworca PKP, tel. 023 691 26 36

Sprzedam dom w surowym sta-
nie blisko dworca PKP Nasielsk, 
tel. 0 509 896 442, 0 512 308 627

Klub sportowy w Nasielsku 
kupi barakowóz lub kontener, 
tel. 0 606 423 338

Sprzedam tanio stemple budowla-
ne 3 i 4 m oraz krokwie 12-14 cm, 
tel. 023 693 50 11, 0 606 423 338



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT

R E K L A M A

kat 56 kg
1. Nędzyński Adrian, Terminatus Dąbrowa Gór. 62,5 kg

kat 60 kg
1. Kobusiak Dariusz, Power 2005 Nasielsk 135 kg
2. Marcin Kosowski, Power 2005 Nasielsk 100kg

kat.67,5kg
1. Artur Kozłowski, MKS Wicher Kobyłka 150kg
2. Rafał Patyka, Terminatus 115kg

kat.75kg
1. Leszek Rejek, Olszanka Pogorzela 180 kg
2. Ryszard Bieńczyk, Tur-Ryki 135kg
3. Ireneusz Pryk, Pruszków 120 kg

kat. 82,5 kg
1. Daniel Kowalczyk, Herkules Warszawa 220 kg
2. Paweł Pietrak, MKS Wicher Kobyłka 192 kg
3. Krzysztof Górczyński, 180 kg
4. Krzysztof Kuchnio, Tur-Ryki 175 kg
5. Dariusz Legutko, Winhelm Nowy Sącz 167,5 kg
6. Piotr Obierak, Terminatus 115 kg

kat. 90 kg
1. Tadeusz Janiak, Społem Łódz 197,5 kg
2. Bogusław Waszczuk, MKS Wicher Kobyłka 170 kg
3. Mariusz Ciecierski, Palladium 160 kg
4. Łukasz Krzyżewski, MKS Power 2005 155 kg
5. Jakub Kruk, MKS Power 2005 140 kg
6. Sebastian Kurnicki, 125 kg

kat.100 kg
1. Dariusz Formella GKS Cartucia 230kg
2. Tomasz Bruszczyński MKS Wicher Kobyłka 222,5 kg
3. Mariusz Branicki MKS power 2005 190 kg
4. Mateusz Plichta GKS Cartucia 182,5 kg
5. Marcin Waleśkiewicz MKS Power 2005 180 kg
6. Andrzej Cichowski MKS Power 2005 155kg
7. Wojciech Nitecki Sokół Brwinów 135 kg

kat. 110 kg
1. Wojciech Grabowski, WKS Flota GDynia 235kg
2. Robert Żołnowski, GKS Cartucia 220kg
3. Andrzej Lendo, Terminatus 207,5 kg
4. Krzysztof Wdowiński, MKS Power 2005 205kg 
5. Sebastian Kowalczyk, MKS Power 2005 140 kg

kat. 125 kg
1. Marcin Laśkiewicz, Kobra Kościan 257,5 kg
2. Waldemar Nacewicz, Pruszków 230 kg
3. Dariusz Banaszek, Herkules Warszawa 225kg
4. Jarosław Nalewajk, Palladium 220 kg
5. Jędrzej Telega, GKS Cartucia 210 kg
kat. +125 kg
1 Dariusz Wdowiński, MKS Power 2005 290 kg
2. Robert Komorowski, MKS Power 2005 275kg
3.Tomasz Andrzejczak, Raj Łódź 235 kg
4. Jan Dzieciątkowski, MKS Power 2005 217,5 kg
OPEN JUNIORÓW DO LAT 20 
1. Dariusz Kobusiak, MKS Power 2005 135 kg
2.Bogusław Waszczuk, Wicher Kobyłka 170 kg]
3. Mariusz Branicki, MKS Power 2005 190 kg
4. Mateusz Plichta, GKS Cartusja 182,5 kg 
5. Artur Kozłowski, MKS Power 2005 150 kg
6. Łukasz Krzyżewski, MKS Power 2005 155 kg
WETERANI + 40
1. Dariusz Wdowiński, MKS Power 2005 290 kg
2. Waldemar Nacewicz, Pruszków 230 kg
3. Tadeusz Janiak, Społem Łódz 197,5 kg
4. Krzysztof Górczyński, 180 kg
5. Krzysztof Wdowiński, MKS Power 2005 205kg
6. Andrzej Lendo, Terminatus 207,5 kg
WETERANI +50 
1. Wojciech Grabowski WKS Flota Gdynia 235 kg
2. Jan Dzieciątkowski MKS Power 2005 217,5 kg
3. Krzysztof Kuchnio Tur- Ryki 175 kg
4. Ryszard Bieńczyk Tur- Ryki 135 kg
5. Wojciech Nitecki Sokół Brwinów 135 kg
NAJLEPSZY ZAWODNIK Z NASIELSKA OPEN
1. Krzysztof Wdowiński MKS Power 2005 205 kg
2. Dariusz Kobusiak MKS Power 2005 135 kg
3.Mariusz Branicki MKS Power 2005 190 kg 
SUPER MISTRZ
1. Dariusz Wdowiński MKS Power 2005 z wynikiem 
163,386pkt 

Wyniki Mistrzostw Mazowsza w wyciskoniu leżąc 
Nasielsk 16.06.2007

HHaallaa SSppoorrttoowwaa ww NNaassiieellsskkuu
oorraazz

KKlluubb MMKKSS PPOOWWEERR 22000055
zzaapprraasszzaajj�� wwsszzyyssttkkiicchh ssyymmppaattyykkóóww nnaa::

MISTRZOSTWA POLSKI
M�ODZIKÓW I M�ODZICZEK
w wyciskaniu sztangi le��c

30.06. 2007 (sobota) pocz�tek godz. 930

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

O G Ł O S Z E N I E

Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało
Pod takim hasłem odbyła się w Płocku 
Radziwiu IV Mazowiecka Parafiada Dzieci 
i Młodzieży.

Naszą gminę i dekanat reprezentowała parafia 
Św. Rocha w Cieksynie. 30 uczniów ze Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum, wzięło udział 
w pięciu dyscyplinach sportowych, zdobywa-
jąc dziewięć medali. Najlepsze wyniki uzyskali: 
Piotr Kowalski - 1 miejsce w biegu na 50 m, 
Mateusz Ostrowski - 2 miejsce w szachach, 
Kamil Białorudzki - 2 miejsce w tenisie stoło-
wym, Bartek Białorudzki - 2 miejsce w rzucie 
piłką lekarską, Ola Gerasik 3 - miejsce w sza-
chach, Adrian Kozaczuk 
- 3 miejsce w tenisie 
stołowym, Sylwia Gajew-
ska i Damian Sitkiewicz 
- 3 miejsce w konkursie 
rowerowym oraz Łukasz 
Szuliński - 3 miejsce 
w rzucie piłką lekarską. 
Pozostali zawodnicy zajęli 
miejsca tuż za medalo-
wymi.

Cieksyńską grupę przy-
gotował do zawodów 
proboszcz parafii Św. Ro-
cha ks. Józef Szczeciński, 
a opiekunem grupy był 
ks. Ireneusz Macek. 

Tegoroczna impreza spor-
towa im. Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II, 
skupiła dzieci i młodzież szkół podstawowych 
i gimnazjów z diecezji płockiej. Około tysiąca 
uczestników rywalizowało w jedenastu kon-
kurencjach: piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce 
koszykowej, lekkoatletyce (bieg na 50 m, skok 

w dal i rzut piłką lekarską) szachach, tenisie 
stołowym, konkursie sprawności rowerowej, 
unihokeju, ergo-wiosłach. Odbył się również 
konkursy: plastyczny oraz piosenki religijnej. 

Parafiada rozpoczęła się uroczystą mszą świętą 
w kościele parafialnym , a jej otwarcia doko-
nał Diecezjalny Duszpasterz Sportowców ks. 
Krzysztof Jaroszewski. 

Patronat honorowy nad Parafiadą objęli: J.E 
Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
i Prezydent Płocka Mirosław Milewski.

Ksiądz Biskup Roman 
Marcinkowski w życze-
niach do uczestników 
Parafiady przytoczył słowa 
Ojca Swiętego Jana Pawła II 
- Sport jest przede wszyst-
kim darem Bożym. Jest 
radością życia, zabawą, 
świętem. 

Ojciec Święty zawsze 
podkreślał, że poprzez 
sport  można rozwi-
jać takie wartości jak: 
wytrwałość, przyjaźń, 
wspólnotę i solidarność. 
Można przekraczać ba-
rierę kultur i państw.

Niemal w każdym miejscu 
odbywania się poszczególnych konkurencji, 
czuć było niewidoczną obecność Jana Pawła II, 
oraz jego słowa powiedziane w Rzymie 2001 
roku Każdy chrześcijanin jest powołany, aby 
być sprawnym zawodnikiem Chrystusa.

AS

Wycisnęli nagrody
24 czerwca br. na zawodach zaliczanych do Pucharu Polski w Gostyniu bardzo dobrze za-
prezentowali się zawodnicy z Nasielska. Darek Wdowiński wynikiem 260 kg. w wadze +125 
zdobył Puchar Polski bijąc przy tym Rekord Polski weteranów +40 lat , a drugi nasz zawodnik 
Dariusz Kobusiak w wadze 56 kg wyciskając ciężar 120 kg. zajął drugie miejsce bijąc Rekord 
Polski juniorów młodszych do 21 lat. Życzymy dalszych sukcesów.

Płock, pomnik Jana Pawła II


