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Myślę, że piastowanie każdego urzędu
czy funkcji zobowiązuje. Jestem osobą,
która nie lubi się chwalić swoimi osiągnięciami wolę niech to ludzie ocenią,
ale poprzednich okresów pracy w samorządzie nie muszę się wstydzić, powstało wiele nowych inwestycji również
na terenie Gminy Nasielsk i instytucji na
rzecz poprawy obsługi mieszkańców.
Obecnie nowy etap pracy i kolejne wyzwania. Okres nowej kadencji Sejmiku
rozpoczął się w grudniu kiedy budżet na
rok 2007 był złożony i przyjęty przez
Zarząd poprzedniej kadencji. Rok 2007
jest rokiem dla samorządów wszystkich
szczebli okresem podsumowania i rozliczenia funduszy z transzy 2004–2006
oraz przygotowań pod względem projektów na lata 2007–2013. W tym roku
na duże inwestycje nie można liczyć,
bo nabór wniosków do funduszy unijnych będzie ogłoszony w końcu roku
2007.
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Miało być skromnie – ale czy aż tak?
Miało też być tanio i gustownie – z tym też nie raczej nie wyszło.
Od nowego roku szkolnego nasielskie dzieci będą chodzić w mundurkach (na zdjęciu).
Niewątpliwie pokazu mody nie będzie. Zamiast zgrabnych, estetycznych, i odpowiadających dziecięcemu wiekowi strojów szara siermięga. Nasze pociechy będą się prezentować w nowych uniformach
niczym Chińczycy w czasach rewolucji kulturalnej albo robotnicy w przedwojennych folwarkach.
Nasuwa się tylko jedna myśl – dorośli dzieciom zgotowali ten los.
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„W tym roku na duże inwestycje nie można liczyć”
Rozmowa z Marią Kowalską, Sekretarz Nasielska

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

Od stycznia 1999 roku do grudnia
2002r. była Pani Wicestarostą
Powiatu
Nowodworskiego,
następnie, do końca listopada
ubiegłego roku Starostą Powiatu
Nowodworskiego. Czy po tym dość
imponującym stażu w samorządzie
powiatowym, objęcie funkcji Sekretarza Nasielska – od 1 grudnia
ubiegłego roku - sprawiło Pani
jakieś kłopoty? Czy do tej pory
zdarzyły się sytuacje nowe, które
Panią były w stanie zaskoczyć?
Moje pierwsze doświadczenie w samorządzie zdobywałam bardzo dawno będąc radną rady miasta i gminy
Nasielsk w okresie kiedy gminą
zarządzał Naczelnik i samorządność
była znacznie ograniczona. Potem
kolejne doświadczenie w powiecie,
którym kierowałam. Starałam się
tworzyć czytelne reguły i zasady
zarządzania widząc w tym wszystkim zwykłego człowieka. Moją ideą
jest łączyć ludzi a nie dzielić. Myślę,
że te wieloletnie działania zostały
nagrodzone w kampanii samorządowej do Sejmiku, gdzie uzyskałam
świetny wynik prawie 7,5 tysiąca
głosów i zostałam radną Sejmiku.
Wybór spowodował, że nie mogłam
już ubiegać się o funkcje w powiecie,
gdyż następowała przeszkoda prawna
i skorzystałam z propozycji Pana Burmistrza, który zaoferował mi funkcję
Sekretarza Nasielska. Funkcja sekretarza nie jest funkcją zarządzającą
(organem) więc będąc radną mogę
pracować w swoim mieście i coś jeszcze dla niego zrobić. Bardzo podoba
mi się logo słowne Gminy Nasielsk
- „Nasielsk warto powracać”. Czy
były sytuacje, które mogły zaskoczyć? Powiem tak merytorycznie nie,
ale sposób wykonywania jest w każdej jednostce inny często zależny
od przyzwyczajeń do określonego
trybu postępowania. Niejednokrotnie zadając pytanie dlaczego problem
jest rozwiązywany w ten a nie w inny
sposób otrzymywałam odpowiedź
pracownika – „u nas zawsze tak się
robiło”. Do każdej sytuacji trzeba się
na nowo adaptować.
Mieszkańcy Nasielska mieli
„swojego człowieka” w powiecie,
a teraz w województwie. Jest Pani
bowiem radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mówią o Pani
– „Ona na pewno wiele tam załatwi”. To chyba zobowiązuje?
Myślę, że piastowanie każdego
urzędu czy funkcji zobowiązuje. Jestem osobą, która nie lubi się chwalić
swoimi osiągnięciami wolę niech to
ludzie ocenią, ale poprzednich okresów pracy w samorządzie nie muszę
się wstydzić, powstało wiele nowych
inwestycji również na terenie Gminy
Nasielsk i instytucji na rzecz poprawy
obsługi mieszkańców. Obecnie nowy
etap pracy i kolejne wyzwania. Okres
nowej kadencji Sejmiku rozpoczął
się w grudniu kiedy budżet na rok
2007 był złożony i przyjęty przez
Zarząd poprzedniej kadencji. Rok
2007 jest rokiem dla samorządów

wszystkich szczebli okresem podsumowania i rozliczenia funduszy
z transzy 2004 - 2006 oraz przygotowań pod względem projektów
na lata 2007 -2013. W tym roku na
duże inwestycje nie można liczyć,
bo nabór wniosków do funduszy
unijnych będzie ogłoszony w końcu
roku 2007.
Samorządowy zwykli mówić, że
bogactwo gminy liczy się nie pieniędzmi, które ma we własnym budżecie, ale środkami, które gmina
jest w stanie pozyskać z zewnątrz?
Czy podziela Pani ten pogląd?

rezerwowej pod nazwą „budowa
oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej oraz urządzenie placu pod teren
sportowo-rekreacyjny wraz z placem
zabaw dla dzieci” z dofinansowaniem
450 tys zł. Będzie jeszcze dodatkowe
wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej i dla Policji.
Mieszkańcy liczą przede wszystkim
na dobrą i bezpieczną infrastrukturę
i tu muszę stwierdzić, że na tle wo-

ści dla podmiotów typu Fundacja czy
Stowarzyszenie. Zastanowić się trzeba
nad utworzeniem Izby Gospodarczej
i punktu informacji. W kontekście
Budowu Lotniska Modlin, w którą to
inwestycję kapitałowo zaangażował
się Samorząd Województwa Mazowieckiego i jako jedyna otrzyma
wsparcie Funduszy Unijnych na co
wyraziła zgodę Komisja Europejska
trzeba przewidzieć funkcje usługo-

Podzielam ten pogląd i zawsze
starałam się go wcielać w życie
o czym świadczy dotychczasowe
działanie w powiecie a w Nasielsku
pozostały takie pamiątki jak Dom
Pomocy Społecznej wybudowany
prawie w całości za środki pozyskane z zewnątrz, sala gimnastyczna
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku przy niewielkim udziale
środków własnych. W każdym roku
budżet w momencie uchwalania był
o wiele niższy niż jego wykonanie,
do którego dochodziło po kilka milionów środków z zewnątrz. Ważne są
jednak również środki własne, które
pozwalają zapewnić płynność finansową dla realizowanych obligatoryjnie nałożonych zadań i wygospodarować na udziały własne do środków
o które zabiegamy z zewnątrz.
Jeżeli ludzie mówią o Pani – „Ona
na pewno tam wiele załatwi”, to
mają właśnie na myśli pieniądze.
Proszę powiedzieć, jakie środki
i ile może w tym roku wpłynąć
do Nasielska z różnego rodzaju
funduszy, dotacji zewnętrznych?
Co dzięki tym pieniądzom będzie można zrobić dla nasielskiej
gminy? Mieszkańcy liczą przede
wszystkim na inwestycje infrastrukturalne – głównie na nowe,
dobre i bezpieczne drogi?
Tak jak już wcześniej zasygnalizowałam w tym roku nie można liczyć
na duże pieniądze dla samorządów.
Nie ruszą fizycznie pieniądze unijne
w teren będzie pod koniec roku
ogłoszony nabór wniosków a to
długa procedura. Zarząd Województwa w ramach Samorządowego
Instrumentu Wsparcia dotuje zadania
z zakresu infrastruktury gminnej
i powiatowej dla gmin o najniższych
wskaźnikach G (dochód gminy na
mieszkańca) Gmina Nasielsk mimo że
nie należy do najuboższych na Mazowszu otrzymała dofinansowanie na
wszystkie składane wnioski. Można
powiedzieć, że nie są to wielkie pieniądze, ale analizując dane statystyczne samorządów, które się ubiegały
a nie otrzymały żadnego wsparcia
to jest to jakiś zastrzyk do budżetu
gminy (droga 100tys. zł, rozbudowa
szkoły 100 tys. zł, wyposażenie sali
gimnastycznej 30 tys. zł, budowa
wodociągu 50 tys. zł). Dofinansowanie budowy drogi z FOGR w kwocie
70 tys zł i realizacja projektu z listy

fot. D. Panasiuk

jewództwa gmina Nasielsk w ostatnich latach bardzo poprawiła swoje
wskaźniki
Nawet w gminach, które często
mieszkańcy stawiają mi za wzór nie
ma zwodociągowania w prawie 90
%, oczyszczalni, większości dróg
asfaltowych a wskaźnik G jest u nich
parokrotnie wyższy i nieporównywalnie mniejszą ilość sołectw i obszar
do obsługi.
Trzeba jednak dalej iść do przodu
i rozwiązywać kolejne problemy,
aby mieszkańcom żyło się lepiej.
Jako priorytet uznałam rozwiązanie bezpieczeństwa na głównych
skrzyżowaniach dróg w Nasielsku
i w tej sprawie zostały podpisane
uzgodnienia.
Ale drogi to chyba nie wszystko?
Drogi jednak to nie wszystko, jest
wiele obszarów życia społecznego
które wymagają bodźca do działania.
W naszej gminie jest za mało Stowarzyszeń, które skupiałyby ludzi chętnych do pracy społecznej na rzecz
swojego środowiska. W tematyce
działań na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, rodzin potrzebujących
wsparcia otwierają się duże możliwo-
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we naszego terenu i odpowiednio
wcześniej się przygotować.
W schemacie organizacyjnym
urzędu jest zapis, który mówi,
że „Sekretarz zapewnia warunki
sprawnego funkcjonowania i działania Urzędu, a w szczególności
do zadań realizowanych przez
Sekretarza należy m.in. „nadzór
nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w zakresie
powierzonych spraw”. Czy jest
Pani zadowolona z pracy tychże
komórek? Szykują się może jakieś
zmiany na stanowiskach kierowniczych?
Urząd Miejski w Nasielsku opracował
i wdrożył Procedury Systemu Zarządzania Jakością wg PN – EN ISO
9001:2001. Jest on na bieżąco udoskonalany, są wprowadzane działania
korygujące. Jeśli uda się w najbliższym
czasie zakończyć proces informatyzacji urzędu i zafunkcjonuje w pełni
obieg elektroniczny dokumentów,
wtedy będzie możliwość dokładnego podglądu, na którym stanowisku
powstało spowolnienie danej sprawy
i z jakiego powodu. W najbliższym
czasie będą zmiany na stanowisku
Dyrektora Przedszkola w Nasielsku

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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„W tym roku na duże inwestycje nie można liczyć”
jest konkurs, odeszła do pracy na
inny teren Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, musi
być konkurs. Sprawy Kadrowe to
wyłączna kompetencja Burmistrza
więc trudno mi się wypowiadać
w tym temacie.
Przepraszam, ale to pytanie będzie
wyjątkowo długiej treści.
Do zadań Sekretarza należy
również, wbrew pozorom bardzo
ważne i trudne zadanie - opracowywanie polityki informacyjnej,
koordynowanie prac związanych z publikacjami prasowymi,
wywiadami i informacjami oraz
bieżące informowanie mieszkańców o działaniach władz Gminy.
Przyzna Pani, że w Nasielsku
wiele się dzieje, a informacja na
stronach internetowych urzędu
jest skromna.
Nasielscy Internauci narzekają na
brak bieżącej informacji o decyzjach Rady Miejskiej oraz pracach
tutejszego urzędu. Z narzekaniami na „kiepski”, ich zdaniem,
przepływ bieżącej informacji
urzędowej zwracają się do redakcji
„Życia Nasielska”. Proszę zapoznać
się z obszernym fragmentem listu,
który otrzymaliśmy od jednego
z naszych czytelników.

Nasielszczanie chcą wiedzieć
wszystko o tym, co dzieje się w ich
gminie. Niewątpliwie najszybszym
źródłem informacji jest Internet.
Nawał spraw i podejmowanych
w związku z tym decyzji, którymi
zajmuje się Urząd Miejski oraz
wiele ważnych dla mieszkańców
uchwał Rady Miasta pozostaje bez
śladu na stronie internetowej UM.
A szkoda, bo to, co tam znajdują to
tylko szczątkowe, niepełne i często
mało istotne fakty. Trudno mieszkańcom nie przyznać racji. Do dziś
z oburzeniem wspominają, kiedy to
kilka miesięcy temu najważniejszym
wydarzeniem na urzędowej stronie
było dziesięciolecie zespołu „Bielizna
Skład”. Owszem, jest to istotna sprawa – gratulacje i chwała chłopakom
z zespołu za wytrwałość i osiągnięcia
muzyczne – ale nie dla wszystkich,
a jedynie dla wąskiej grupy fanów
zespołu. Nie wolno zapominać, że
wśród mieszkańców Nasielska są
również i tacy, którzy chcieliby się
dowiedzieć o nowych przepisach,
o nowych rozporządzeniach,
o nowych uchwałach, o budżecie,
o funkcjonowaniu najważniejszych
w mieście instytucji, mieszkaniach
na Płońskiej, o sprawach personalnych oraz o nowych planach
rozwoju miasta. Interesuje ich każda

Remont stacji Nasielsk
tuż, tuż
u n k t u a l ne i n i e z a P
wodne pociągi oraz
krótszy czas podróży.

Okazuje się, że już wkrótce te marzenia staną się
rzeczywistością.
W czerwcu podpisano umowy
dotyczące modernizacji trasy kolejowej Gdynia-Warszawa. Oznacza to,
że już niedługo ruszy remont stacji w
Nasielsku. Wykonawcą robót na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie i Warszawa Wschodnia

– Legionowo oraz stacji Nasielsk
będzie konsorcjum PKP Energetyka
Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Napraw
Infrastruktury Sp. z o. o.
Przedmiotem prac objętych
umową będzie wymiana podtorza i rozjazdów, wymiana sieci
trakcyjnej, urządzeń sterowania
ruchem, remont i przebudowa

obiektów inżynieryjnych oraz
budowa i remont niektórych peronów. Koniec prac przewidywany
jest na początek 2009 roku.
W związku z modernizacją linii
kolejowej podróżni będą musieli
liczyć się z pewnymi utrudnieniami.
Jak poinformował nas rzecznik prasowy PKP Energetyka, Sylwia Trzuskowska, jeszcze nie wprowadzono
zmian w rozkładzie jazdy, ale trwają
rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi dotyczące rozwiązań komuni-

fot. M. Stamirowski

kacyjnych na czas remontu. Dziś nie
wiadomo czy będą zamykane oba
tory i czy z Nasielska do Warszawy
zostanie wprowadzona komunikacja
zastępcza. W kolejnych numerach
naszego pisma będziemy Państwa
informować na bieżąco o zmianach
w kursowaniu pociągów.
K.Z.

kończona i projektowana inwestycja.
Niestety, tego na stronach www ze
świecą szukać.
Warto zauważyć, że lokalne władze
mają do dyspozycji wielki oręż
informacyjny pod postacią Internetowego Radia Nasielsk. Słowa
największego uznania należą się
jego pomysłodawcom, twórcom
i zespołowi redakcyjnemu – bo jest
to rzeczywiście informacyjna „perełka” na samorządowej mapie Polski.
Niestety, próżno szukać w programach tej rozgłośni najważniejszych
informacji o Nasielsku. Zamiast tego
autorzy programu raczą słuchaczy
hip-hopem i niezniszczalną muzyką
disco-polo. A może by tak od czasu do czasu przeprowadzić na żywo
transmisję z obrad Rady Miejskiej.
Warto wprowadzić w godzinach
wieczornych na antenie radia krótki
serwis informacyjny. Wystarczy zaledwie kilka hasłowych zdań o tym,
co dziś najważniejszego wydarzyło
się w mieście i w całej gminie.
Proszę o komentarz.
Opracowanie i prowadzenie strony
internetowej w sposób profesjonalny
wymaga dużych umiejętności i zaangażowania czasu osoby która umieszcza materiały. Odkąd objęłam funkcję
Sekretarza Nasielska serwis Urzędu

Miejskiego w Nasielsku i tak poprawił
swoje funkcjonowanie. Nowa szata
graficzna oraz aktualizacje są zamieszczane w miarę możliwości regularnie.
Strona ma za zadanie informować
i informuje o ważnych decyzjach,
i wydarzeniach.
To, co znajduje się na stronie jest
uzależnione od tego co pracownicy
przekażą osobie zajmującej się stroną
internetową. Odnosząc się do tego, iż
na stronie nie ma informacji o budżecie
– takie informacje były i są..., uchwały
znajdują się w BIP -ie, nie ma obliga, by
znajdowały się na stronie internetowej
danego Urzędu – najlepsza strona
urzędu powiatu nowodworskiego wg.
ekspertów Tygodnika Nowodworskiego nie posiada uchwał na swojej stronie
lecz jedynie odnośnik do BIPu, na którym wspomniane uchwały znajdują się,
Informacje, które Pan wymienia znajdują się na BIPie i na oficjalnej stronie
Urzędu jest odnośnik do tego więc
każdy może sobie je obejrzeć.
Internetowe Radio Nasielsk ma
zadanie promocyjnie i wywiązuje
się z tego perfekcyjnie mimo że
z Nasielska zajmuje się nim jeden
prezenter i webmaster. Dostajemy
mnóstwo gratulacji od samorządów za
wspaniały, innowacyjny pomysł jakim
niewątpliwie możemy się pochwalić.

3
Fakt, że dostajemy sygnały z USA,
Wielkiej Brytanii, Francji od ludzi,
którzy słuchają właśnie wspomnianej
przez Pana muzyki disco polo, która
chciał nie chciał powraca do łask, to
cieszy. Mieszkając na obczyźnie
mogą poczuć choć trochę polskości
i to dzięki zapałowi młodych ludzi.
Dodam, że radio posiada kilka kanałów muzycznych i każdy słuchacz
znajdzie coś dla siebie. Jest coś dla fanów muzyki pop, dance, techno, hip
hop i disco polo, więc każdy wybiera
sobie czego słucha. Boli trochę, to że
mało ludzi z Nasielska chce tworzyć
to radio, bo zapewne wtedy mogłyby
pojawiać się wspomniane przez Pana
transmisje z obrad Rady Miejskiej. Na
stronie jest dział Nasielskie Info i są tam
wpisywane informacje z życia Gminy
Nasielsk. Wspomnę tylko, że radio
tworzą młodzi ludzie – amatorzy,
którzy nie otrzymują za to pieniędzy
i robią to hobbistycznie, więc nie można oczekiwać od nich prawdziwego
radia FM. Wiem, że zespół redakcyjny, który składa się z ludzi z różnych
części Polski przewiduje od września
nową ramówkę, mają się pojawiać
wywiady z Burmistrzem Nasielska, Sekretarzem Nasielska i innymi osobami
zajmującymi kierownicze stanowiska
w mieście.
Dziękuję za rozmowę.
Dariusz Panasiuk

Natychmiastowe wywłaszczenie
am, gdzie mają być
T
tory właściciel gruntów nie będzie miał wiele

do powiedzenia. Proponowane przepisy ustanawiają szybką ścieżkę
inwestycyjną dla budowy
i rozbudowy linii kolejowych oraz powstawania
infrastruktury kolejowej.
Wprowadzają również
zmiany dotyczące przejmowania nieruchomości
niezbędnych do powstawania linii kolejowych.
Obecnie procedura
zakupu gruntów pod
inwestycje kolejowe
obejmuje jej lokalizację na mocy decyzji
wojewody, negocjacje
w sprawie wykupu
nieruchomości na
terenie objętym lokalizacją oraz, w razie
braku porozumienia,
wywłaszczenie tych
nieruchomości w trybie administracyjnym.
Nowe przepisy umożliwią szybsze nabywanie
gruntów pod inwestycję dzięki połączeniu
lokalizacji i wywłaszczenia w jednej decyzji administracyjnej. Na
wydanie decyzji o lokalizacji linii wojewoda
będzie miał 3 miesiące,
co przyspieszy proces
realizacji inwestycji.
Przewidziano również,
że w uzasadnionych
przypadkach, roboty
budowlane oraz prace

niewymagające pozwolenia na
budowę nie wymagają wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji
kolejowej. Ostatecznej decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nadano charakter decyzji
wywłaszczeniowej, co oznacza,
że decyzja wojewody będzie
miała charakter natychmiastowej
wykonalności.
Wysokość odszkodowania będzie
ustalana na mocy odrębnej decyzji.
Wartość nieruchomości ma być
ustalana według stanu obowiązu-

jącego w dniu wydania decyzji
o lokalizacji linii kolejowej oraz według jej wartości w dniu określania
wysokości odszkodowania.
W ustawie - Prawo ochrony środowiska dodano zapis mówiący
o tym, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
następuje przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Takie rozwiązania obowiązują również podczas budowy dróg
i autostrad. Usprawnieniu procedur
będzie służyć także zastąpienie
procedury uzgodnień
fot. M. Stamirowski
pomiędzy organami
administracji, procedurą
wydawania opinii.
Projekt zmienionej ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo
ochrony środowiska,
został już zaakceptowany przez rząd.
Zdaniem pomysłodawców nowych przepisów,
czyli przedstawicieli
ministerstwa transportu,
nowelizacja przepisów umożliwi przede
wszystkim przyśpieszenie budowy i modernizacji linii kolejowych
o znaczeniu państwowym poprzez eliminację zbędnych barier
prawnych. Ma również
kluczowe znaczenie dla
postępu realizacji inwestycji w infrastrukturze
kolejowej w ramach
przygotowań do Euro
2012.
WA
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Parlament proponuje, ministrowie popierają

KRONIKA
POLICYJNA

Gmina będzie płacić alimenty
ząd pozytywnie ocenia
R
inicjatywę poselską,
która przewiduje wspar-

cie osób znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niewyegzekwowania świadczeń
alimentacyjnych.
Poselski projekt ustawy zakłada
wprowadzenie rozwiązań, które mają
poprawić ściągalność świadczeń alimentacyjnych. Część z propozycji,
które obecnie obowiązują, została
powtórzona, np. zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy czy zasądzenie
alimentów od dalszych członków
rodziny. Posłowie
proponują również
wprowadzenie nowych rozwiązań, np.
bezterminowego
przyznania prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla niepełnosprawnych.
Zgodnie z propozycją poselską, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
byłyby wypłacane
przez gminę. Pieniądze na ten cel gmina
będzie otrzymywać
z budżetu państwa,
za pośrednictwem
wojewody. W projekcie przyjęto,
że
uprawnione
do otrzymywania
tego świadczenia
będą rodziny, których dochód nie
przekracza 725 zł miesięcznie na
osobę. Przyjęto jednocześnie, że
wysokość zaliczki alimentacyjnej
zostanie podwyższona i wyniesie nie
więcej niż 500 zł. Obecnie zaliczka
wynosi 380 zł.
Projekt wprowadza również nowatorskie rozwiązania, które mają
usprawnić egzekucję alimentów

bezpośrednio od dłużnika. Przewiduje możliwość przeprowadzania
przez komornika egzekucji z majątku osobistego dłużnika i majątku
wspólnego małżonków, a także
z majątku będącego w posiadaniu
osoby trzeciej, jeśli zamieszkuje
wspólnie z dłużnikiem.
Nowym rozwiązaniem jest propozycja zastąpienia egzekucji
komorniczej egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego. Rząd
uważa jednak, że wprowadzenie
egzekucji administracyjnej w miej-

sce komorniczej, można rozważyć
jedynie w przypadku dochodzenia
należności budżetu państwa z tytułu
świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego. Ponadto, zdaniem
rządu, egzekucja administracyjna nie
powinna być stosowana w przypadku dochodzenia należności alimentacyjnych na rzecz osób fizycznych.
Jej wprowadzenie oznaczałoby

Znów dziura
- Przecież tam można się zabić, od
miesięcy nikt się tym nie interesuje.
Prosimy o interwencję, zróbcie coś
z tym!
Z takimi apelami przychodzą do
redakcji mieszkańcy bloków przy

nałożenie dodatkowych zadań na
urzędy skarbowe, co mogłoby
zdezorganizować pracę organów
podatkowych i spowodować nowe
wydatki budżetowe. Komornik sądowy dysponuje szerszymi uprawnieniami przy prowadzeniu egzekucji
niż naczelnik urzędu skarbowego. Na
przykład, egzekucja z nieruchomości odbywa się tylko i wyłącznie na
podstawie egzekucji sądowej.
Rząd uważa, że przyjęcie wyższego
kryterium dochodowego oraz ustalenie wyższej zaliczki alimentacyjnej
wpłynie na zwiększenie wydatków

z budżetu państwa w wysokości
przekraczającej 2 miliardy złotych
rocznie.
Rada Ministrów zajęła pozytywne
stanowisko również wobec senackiego projektu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Senatorowie zaproponowali zwięk-

szenie zaliczki alimentacyjnej w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
291,5 zł. Gdy w rodzinie jest jedna lub
dwie osoby uprawnione, zaliczka ma
wynieść 300 zł na osobę. Jeśli osoba
uprawniona posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zaliczka wzrośnie do
380 zł. Z kolei w rodzinach, których
trzy lub więcej osób jest uprawnionych do zaliczki, mają wynieść one
odpowiednio: 250 zł i 300 zł.
Ministrowie są jednak przeciwni
rozszerzeniu grona uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej
na dzieci wychowywane w związkach małżeńskich,
gdzie jedno z rodziców ma zasądzone alimenty,
których nie płaci.
Zdaniem rządu,
takie rozwiązanie
może być przyczyną wyłudzania
zaliczek. Podobna
sytuacja miała
miejsce w czasie
obowiązywania
ustawy o funduszu alimentacyjnym. W wielu
przypadkach,
gdy
alimenty
były zasądzone,
ale niewypłacane,
zaliczka z funduszu w rodzinie
pełnej przestawała być pomocą
dla
fot. D. Panasiuk finansową
dziecka, a stawała się źródłem utrzymania
całej rodziny, w tym też dłużnika
alimentacyjnego. Szacuje się, że
przyznanie uprawnień do zaliczki
alimentacyjnej dla wszystkich
rodzin pełnych, może spowodować wzrost uprawnionych do 456
tys. Obecnie jest ich ok. 350 tys.
świadczeniobiorców.
dar

12.07.
W Nasielsku na ulicy Broninek
nieznani sprawcy włamali się do
domku letniskowego. Skradli butlę
gazową, podkaszarkę, namiot
i kuchenkę mikrofalową o ogólnej
wartości 1000 zł na szkodę Beaty
D. zamieszkałej w Legionowie.
12.07.
W Pianowie Bargły nieznani
sprawcy skradli bramę i furtkę
o ogólnej wartości 1000 zł na
szkodę Andrzeja R. zamieszkałego
w Pianowie.
14.07.
W miejscowości Jackowo Dworskie
Krzysztof Z. usiłował wymusić pieniądze od Andrzeja R. w kwocie
10 000 zł.
16.07.
W Dębinkach ojciec 4-letniego
Piotra K. naraził syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia poprzez upojenie
alkoholem.

Pijani na drodze
13.07.
W miejscowości Mogowo Bogdan
R. zamieszkały w Nowych Pieścirogach kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym 0,51 mg/l.
13. 07.
W Mogowie Anna R. zamieszkała
w Nowych Pieścirogach kierowała
rowerem w stanie nietrzeźwym
0,57 mg/l.
14.07.
W Nasielsku na ul. Starzyńskiego Arkadiusz T. zamieszkały Górki Duże
gm. Winnica kierował ciągnikiem
rolniczym w stanie nietrzeźwym
1,50 mg/l.
15.07.
W miejscowości Morgi Janusz J. zamieszkały w Morgach kierował rowerem w stanie nietrzeźwym 0,78 mg/l.

Rezerwat przyrody?

ulicy Piłsudskiego. Powodem całego
zamieszania jest dziura.
Przechodniów straszy otwór
w studzience telekomunikacyjnej,
na środku chodnika przy ulicy Grabarskiej, tuż obok Staszica, w okolicy
fot. D. Panasiuk

hali sportowej. Dziura jest prawie niewidoczna, dookoła niej rosną trawy,
które doskonale kamuflują czyhające na człowieka zagrożenie.
Nie widzimy jednak powodów do
wyjątkowej paniki. Zapewniamy, że
w tej dziurze raczej nie można się
zabić, a - co najwyżej - złamać nogę
albo stracić obuwie.

Na skrzyżowanie ulic Staszica z Grabarską warto
powracać. Niewątpliwą
atrakcją tego miejsca jest
nie tylko dziura w chodniku, ale również niewzruszona od lat roślinność.

Gdyby jednak w tym miejscu komuś
stało się coś złego, czego nikomu nie
życzymy, konsekwencje dla właściciela
dziury mogą być opłakane. Może więc,
zamiast narażać firmę na wypłatę dużych odszkodowań potencjalnym ofiarom feralnego otworu, telekomunikacja
naprawi jak najszybciej usterkę.
Lepiej dmuchać na zimne. Wtedy zyskają wszyscy – firma telekomunikacyjna nie narazi się na spore wydatki,
a przechodnie – i to jest najważniejsze
– nie będą narażeni na utratę zdrowia.
dar

W centrum Nasielska jest już coraz mniej takich miejsc, w których
można zobaczyć najprawdziwsze
pomniki przyrody. Tak bujnej ro-

ślinności mogą nam pozazdrościć
nawet rezerwaty przyrody.
Tak do końca pięknie jednak
nie jest. Kto bowiem śmiał obok
„przyrodniczej perełki” położyć
drogę, chodnik, a nawet postawić
budynek transformatorowni.
Szkoda, że tak
się stało, a skoro
już tak jest, to
może człowiek
powinien do
końca ingerować w przyrodę.
Trudno, nie ma
innego wyjścia, jak tylko
uprzątnąć teren,
co poddajemy
fot. D. Panasiuk
rozwadze Zarządowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku.
dar
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Cywilizacja wkracza do spółdzielczości mieszkaniowej
oniec
z dyktaturą
K
zarządów i zwiększenie praw członków – tak

będzie miał prawo do, nie tylko jak
obecnie, otrzymania odpisu statutu
i regulaminów, ale również kopii
uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni,
protokołów
l u s t ra c j i ,
ro c z ny ch
sprawozdań
finansowych
oraz faktur
i u m ó w
z aw i e ra nych przez
spółdzielnię
z osobami
trzecimi, po
pokryciu
kosztów ich
sporządzenia,

w skrócie można określić
nowe przepisy. 31 lipca
wchodzi w życie zmieniona ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.
Z prośbą o odpowiedź na pytanie, jakie
to zmiany, zwróciliśmy się do ministerstwa budownictwa. Do najważniejszych
spraw resort zaliczył:
1. wprowadzenie zakazu ustanawiania spółdzielczych własnościowych
praw do lokali w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego
spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego,
z jednoczesną możliwością ich ustanawiania do dnia 31 grudnia 2010
r. w stosunku do lokali położonych
w budynkach wybudowanych na
gruncie, do którego spółdzielni nie
przysługuje prawo własności lub
użytkowania wieczystego,

4. ograniczenie czasu
trwania kadencji (do
3 lat) i liczby
kadencji rady nadzorczej (do dwóch
kolejnych), zakaz wchodzenia w jej
skład pracowników spółdzielni, możliwość określenia w statucie wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu
maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2. nałożenie na zarząd spółdzielni
obowiązku prowadzenia odrębnie
dla każdej nieruchomości ewidencji
i rozliczenia przychodów i kosztów
eksploatacji oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego,

5. likwidacja zebrań przedstawicieli
w spółdzielniach mieszkaniowych;
zamiast nich pozostają walne zgromadzenia, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków

3. rozszerzenie dostępu członka do
dokumentów spółdzielni; członek
R
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spółdzielni mieszkaniowej przekroczy
500, walne zgromadzenie może być
podzielone na części; podziału spółdzielni na części dokonają rady nadzorcze; w okresie przejściowym, do

czasu zarejestrowania zmian statutów
dotychczasowe zasady dotyczące
funkcjonowania zebrania przedstawicieli pozostają w mocy,
6. wprowadzenie obowiązku dokonania przez spółdzielnie zmian
swoich statutów nie później niż do
dnia 30 listopada 2007 r.; zgłoszenia
do Krajowego Rejestru Sądowego
tych zmian spółdzielnie dokonają
w ciągu 30 dni od dnia podjęcia
uchwały, nie później niż do dnia 30
grudnia 2007 r.
7. nałożenie na spółdzielnię obowiązku rozliczenia kosztów budowy
w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania,
8. wydłużenie okresu zwłoki w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych jako
możliwej przyczyny do podjęcia
uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do
6 miesięcy,
9. zwrot, w razie wygaśnięcia prawa
lokatorskiego, wartości rynkowej lokalu (po potrąceniu niewniesionego
wkładu mieszkaniowego oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu), nie
wyższej jednak od kwoty uzyskanej
w przetargu, zamiast jak dotychczas,
zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego,
10. zmiana warunków uzyskania
własności lokalu przez członka po-

siadającego spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu; spółdzielnia jest
obowiązana zawrzeć z członkiem
umowę przeniesienia własności lokalu po spłacie przypadającego na jego
lokal kredytu
na budowę
zaciągniętego przez
spółdzielnię,
nominalnej kwoty
umorzenia
kredytu
oraz ewentualnego
zadłużenia
z tytułu opłat
eksploatacyjnych; zlikwidowano
obowiązek
wpłaty 50%
umorzenia
zwaloryzowanego do
aktualnej wartości rynkowej lokalu,
spłaty z tytułu modernizacji budynku
oraz zaciągniętych przez spółdzielnię
kredytów oraz pożyczek na sfinansowanie remontów nieruchomości,
11. nałożenie na spółdzielnię
obowiązku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu z osobą
uprawnioną na podstawie ustawy,
w terminie 3 miesięcy od złożenia
wniosku, a z osobą która wniosek
złożyła przed dniem wejścia w życie
ustawy w ciągu 3 miesięcy od dnia
jej wejścia w życie,
12. zmianę podstawy do przejścia na
stosowanie przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jeżeli w określonym budynku
lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została
wyodrębniona własność wszystkich
lokali. Nastąpi to po wyodrębnieniu
własności ostatniego lokalu niezależnie od pozostawania przez właścicieli
członkami spółdzielni, dotychczas
było, że zmiana następuje dopiero
gdy ostatni właściciel przestał być
członkiem spółdzielni,
13.wprowadzenie kary ograniczenia
wolności albo grzywny dla członków
zarządu spółdzielni, pełnomocnika,
prokurenta, syndyka albo likwidatora, którzy wbrew obowiązkowi
dopuszczają do tego, że spółdzielnia
nie zawiera umowy o przeniesienie
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własności lokalu,
14.wprowadzenie kary grzywny
dla osób wym. w pkt 11, które nie
udostępniają członkowi spółdzielni
odpisów oraz kopii dokumentów lub
nie rozliczają kosztów budowy lokalu
w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania,
15.nałożenie na zarząd obowiązku
wystąpienia z pisemnym wnioskiem
do jednostki samorządu lub Skarbu
Państwa o sprzedaż nieruchomości
na warunkach udzielonej przez ich
organy bonifikaty, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez osobę
uprawnioną wniosku o wyodrębnienie własności lokalu wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej,
16. nabycie własności nieruchomości
przez zasiedzenie przez spółdzielnię,
która w dniu 5 grudnia 1990 r. była jej
posiadaczem, a właścicielem jest Skarb
Państwa albo gmina, albo gdy właściciel
pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed
tym dniem na podstawie pozwolenia
na budowę i decyzji lokalizacyjnej
wybudowała budynek; regulacja ta
wyłącza terminy do zasiedzenia przewidziane w Kodeksie cywilnym,
17.wprowadzenie bezterminowej
możliwości uzyskania refundacji
od Skarbu Państwa na pokrycie
kosztów podziałów nieruchomości
spółdzielczych,
18. ustanowienie budynku wraz
z gruntem do niego przynależnym
jako podstawowej nieruchomości
ewidencyjnej do ustanowienia
odrębnej własności lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być
utworzona tylko wtedy, gdy budynki
są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka,
na której posadowiony jest budynek
pozbawiona jest dostępu do drogi
publicznej lub wewnętrznej,
19. wprowadzenie regulacji dot. obciążeń hipotecznych, polegającej na tym,
że członek spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia
prawa odrębnej własności lokalu lub
budynku dokonał wszystkich spłat,
o których mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej
własności lokalu lub nieruchomości
bez obciążeń hipotecznych,
20. wprowadzenie nowych regulacji
w Prawie spółdzielczym ułatwiających dokonanie podziałów dużych
spółdzielni przez członków, których
prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie
jednostką spółdzielni albo z częścią
majątku spółdzielni, która nadaje się
do takiego wyodrębnienia,
21. przyznanie walnemu zgromadzeniu prawa do przyznania członkom,
którzy dokonali i dokonają własnościowych przekształceń praw do
lokali w okresie od dnia 24 kwietnia
2001 r. do 30 lipca 2007 r. prawa
do zaliczenia kwot wpłaconych za
przekształcenia na poczet przyszłych
wpłat wymaganych od nich na fundusz remontowy.
Nowa ustawa wejdzie w życie w najbliższy wtorek, po podpisaniu jej
przez Prezydenta RP.
dar
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Odprawa emerytalna i rentowa
Jest to świadczenie wypłacane na koniec zatrudnienia w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub
rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Celem obu odpraw jest ułatwienie
pracownikowi przystosowanie się
do nowych warunków życia po
ustaniu aktywności zawodowej.
Obie zaliczane są do grupy tzw. innych świadczeń związanych z pracą
o charakterze jednorazowym. Przysługują one wprawdzie w związku
z zakończeniem zatrudnienia
z powodu przejścia na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy, to jednak ze swej istoty są
uprawnieniem wynikającym ze
stosunku pracy. Świadczenia te pracodawca jest zobowiązany wypłacić
z własnych środków.
Odprawa emerytalna i rentowa
mają charakter świadczenia powszechnego ze stosunku pracy.
Kodeks pracy przyznaje bowiem
każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy

odprawę pieniężną. Należą one do
uprawnień płacowych pracownika,
których można go pozbawić jedynie w razie określonej normatywnie
przeszkody. Ponadto przysługują
one w gwarantowanej wysokości,
nie niższej niż jednomiesięczne
wynagrodzenie pracownika, choć
z przepisów szczególnych lub zakładowych mogą wynikać odprawy na
wyższym poziomie.
Powszechny charakter odprawy
emerytalnej nie oznacza jednolitości zasad nabywania do niej
prawa. Zróżnicowanie w tym zakresie wynika bowiem zarówno
z przepisów ustaw szczególnych,
jak i regulacji wewnątrzzakładowych. Należy bowiem mieć na
uwadze, że kodeks pracy gwarantuje pracownikowi, spełniającemu warunki określone w tym
przepisie, prawo do odprawy na
poziomie jednomiesięcznego
wynagrodzenia. Nie ma jednak
przeszkód, aby w zakładowych
przepisach płacowych świad-

PORADY

czenie to unormować w sposób
korzystniejszy.
Postanowienia w tym zakresie
mogą przybrać zarówno postać
regulacji układowych i regulaminowych, jak i znaleźć się w treści
indywidualnych umów o pracę.
Dla ich skuteczności warunkiem
jest jednak, aby były one korzystniejsze dla pracownika, niż regulacje powszechnie obowiązujące.
Wówczas też zyskują one pierwszeństwo nad uregulowaniem
kodeksowym.
Zasady nabywania prawa
Kodeks pracy wprowadza zasadę,
według której co do zasady każdy
pracownik powinien jednokrotnie
otrzymać odprawę w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Jednocześnie wynika z niego ograniczenie, według którego pracownik,
który otrzymał odprawę, nie może
ponownie nabyć do niej prawa.
Marek Rączka

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

O

dprawa przy zwolnieniach grupowych
przysługuje pracownikowi
w razie rozwiązania z nim
stosunku pracy z przyczyn
go nie dotyczących. Nie
ma ona jednak charakteru odszkodowawczego,
jak również nie jest naprawieniem szkody lub
straty, jaką pracownik
poniósł w związku z bezprawnym pozbawieniem
go zatrudnienia, lecz
stanowi rekompensatę
za utracone miejsce
pracy. Innymi słowy jest
to świadczenie ze strony
pracodawcy w razie powstania zdarzeń, które
zgodnie z ustawą powodują niemożliwość lub
niecelowość kontynuowania stosunku pracy.
Odprawa pieniężna należy się od
pracodawcy objętego przepisami tzw. ustawy o zwolnieniach
grupowych (zatrudniającego co
najmniej 20 pracowników), jeżeli
konieczność dokonania zwolnień
podyktowana jest przyczynami
niezwiązanymi z pracownikami.
Nie podlega ona ograniczeniom
z uwagi na alternatywne źródła
dochodu uzyskiwanego przez
zwalnianego pracownika, przysługując każdemu, kto utracił pracę
z przyczyn go nie dotyczących,
niezależnie od tego, czy ma on
zagwarantowany inny dochód po
zwolnieniu, czy też nie.
Przykład:
Pracodawca w ramach zwolnień
grupowych rozwiązał umowę
z pracownikiem, który równolegle z zatrudnieniem prowadził
własny warsztat lakierniczy.
W zakresie uzyskania prawa do
odprawy nie ma znaczenia, jaka
jest sytuacja materialna zwalnianego pracownika i czy uzyskuje
on inne dochody, np. z tytułu
działalności gospodarczej pro-

wadzonej na własny rachunek.
Dlatego też pracownik, który
utracił pracę w ramach zwolnień
grupowych, zachowuje prawo do
tego świadczenia, nawet jeżeli
w czasie zatrudnienia prowadził
równolegle własną działalność.
W zakresie prawa do stosownej
odprawy, nie bez znaczenia jest
sposób ustania zatrudnienia.
Świadczenie to nie przysługuje
bowiem, gdy wypowiedzenia
umowy o pracę dokonał pracownik z własnej inicjatywy, a także
w przypadku umów terminowych, które ulegają rozwiązaniu
z upływem terminu, na jaki zostały
zawarty.
Nie oznacza to jednak, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umów terminowych
zawsze pozbawieni są prawa do
rekompensaty pieniężnej. W razie wypowiadania pracownikom
stosunków pracy w ramach
grupowego zwolnienia, umowy
o pracę zawarte na czas określony
lub na czas wykonania określonej
pracy mogą być bowiem rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Jeżeli zatem pracodawca dokona
wcześniejszego rozwiązania takiej
umowy z przyczyn określonych
w ustawie, to pracownik zachowa
prawo do odprawy w stosownej
wysokości.
Przykład:
Pracodawca zamierza wypowiedzieć umowy o pracę kilkunastu
pracownikom z przyczyn od nich
niezależnych, w tym czterem
pracownikom zatrudnionym na
podstawie umowy zawartej na
czas określony. Umowy te miały
trwać do końca grudnia 2007
r. Pracodawca pozbawia pracowników miejsca pracy przed
upływem terminu końcowego
określonego w umowach z przy-

czyn nie leżących po ich stronie.
W takim przypadku nabywają oni
prawo do odprawy pieniężnej, tak
samo jak pozostali pracownicy,
którzy tracą miejsca pracy w ramach zwolnień grupowych.
Wysokość odprawy pieniężnej,
z jednej strony zróżnicowana
jest pod względem stażu zakładowego pracownika, z wyraźną
preferencją dłuższego okresu
zatrudnienia u pracodawcy, który
dokonuje zwolnienia, z drugiej zaś
– od wysokości otrzymywanego
przez niego wynagrodzenia.
Według ogólnej reguły powinna
ona zasadniczo odpowiadać wynagrodzeniu (jego wielokrotności)
zwykle otrzymywanemu przez
pracownika w danym miesiącu
i nie powinna odbiegać od niego
ani na jego niekorzyść, ani też na
jego korzyść. W każdym jednak
przypadku wysokość odprawy
nie może przekraczać kwoty
piętnastokrotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania
stosunku pracy.
Ważne:
Indywidualne zwolnienie
Pracodawca, który zatrudnia co
najmniej 20 pracowników, niezależnie od tego, czy dokonuje
zwolnień grupowych czy też
indywidualnych, musi liczyć się
z koniecznością wypłaty stosownej odprawy, jeżeli wyłącznym
powodem zwolnienia są przyczyny niedotyczące pracownika.
Oznacza to, że także w razie
pojedynczego zwolnienia należy wypłacić odprawę pieniężną
w wysokości zależnej od zakładowego stażu, jakim się legitymuje
zwalniany pracownik.
Marek Rączka
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PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ
w Nasielsku
ul Warszawska 50 tel. 6930250
JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia
• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal
• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz
PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU
• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia
• Zamartwiasz się i wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
• Miewasz stany smutku przygnębienia i utraty nadziei
PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje
potrzeby i warunki życia ( np. dysponowania czasem)
CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK
12.00 - 20.00
WTOREK
8.00 - 19.00
ŚRODA
8.00 - 19.00
CZWARTEK
8.00 - 20.00
PIĄTEK
8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów.
ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB
KRZYWDZONYCH W RODZINIE
w Nasielsku ul. Warszawska 48, tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą do
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać:
1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich 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!

Grupa anonimowych alkoholików „Keja”

zaprasza na meetingi
w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00

Stara Plebania w Nasielsku

Mundurki szkolne wracają do łask
raz z początkiem noW
wego roku szkolnego
powrócą jednakowe stroje

dla uczniów. Obowiązek
noszenia mundurków będą
mieli uczniowie podstawówek i gimnazjów.
Dyrektorzy nasielskich szkół
wybrali kamizelki. Postawiono
na funkcjonalność, wygodę i korzystną cenę. Mundurki szyje Ewa
Galas z Nasielska.
Każdą ze szkół
w naszej gminie
będzie odróżniał
kolor mundurka.
Np. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach
zdecydowano, że
będą to kamizelki
oliwkowo-szare.
Koszt jednej kamizelki to 40 zł.

Komunikat dla rodziców
dzieci rozpoczynających
i kontynuujących naukę
w szkołach
prowadzonych
przez Gminę Nasielsk
Już obowiązuje Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 2 lipca
2007r w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy
finansowej dzieciom i uczniom
na zakup podręczników i zakup
jednolitego stroju. Rozporządzenie
określa warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym
Rządowym programem pomocy
uczniom w 2007r.
Pomoc udzielana jest na wniosek
rodziców ucznia. Wniosek składa
się w szkole, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2007/
2008 w terminie wyznaczonym
w naszej gminie do 31 lipca. Dofinansowanie udziela się uczniom
z rodzin, w których dochód nie
przekracza kryterium określonego
w ustawie o pomocy społecznej
(351 zł). Mimo że jest okres wakacji
w każdej szkole są osoby dyżurujące, które udzielą państwu informacji,
wydadzą druk wniosku i przyjmą
wniosek wypełniony

O

Miejskiego w Nasielsku.

- Czasu na złożenie wniosków
zostało niewiele. Mamy okres
wakacji więc ciężko jest dotrzeć
z taką informacją do wszystkich rodziców. Urząd Miejski
w Nasielsku postanowił pomóc
placówkom w znalezieniu rodziców, którzy mogą ubiegać
się o dofinansowanie. W tym
celu przekazaliśmy Zespołowi
Ekonomiczno-Administarcyjne-

Ministerstwo Edukacji Narodowej
przygotowało też dofinansowanie
zakupu podręczników. Będzie
ono udzielane uczniom, którzy
rozpoczynają naukę w klasach
0-III. Wartość pomocy nie może
przekroczyć kwoty:
- 70 zł dla ucznia klasy 0
- 130 zł dla ucznia klasy I szkoły
podstawowej
- 150 zł dla ucznia
klasy II szkoły
podstawowej
- 170 zł dla ucznia
klasy III szkoły
podstawowej
Na łamach naszego
pisma
zamieszczamy
wniosek o dof i n a n s o wa n i e
zakupu podręczników i mundurków szkolnych.
Do
wniosku
trzeba dołączyć
zaświadczenie
o w y s o ko ś c i
dochodów lub
zaświadczenie
o korzystaniu ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Aby otrzymać
dofinansowanie
należy przedstawić dyrektorowi szkoły
podstawowej lub
gimnazjum dowód zakupu bądź
oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.
K.Z.

Kupno
mundurka to jednak
kolejny wydatek
dla rodziców.
M i n i s t e r s t wo
Edukacji Narodowej oferuje
jednak dofinansowanie do ich
zakupu. Pomoc
w w y s o ko ś c i
50 zł otrzymają
uczniowie z rodzin, w których
dochód na osobę nie przekracza
351 zł.
Wnioski
o dofinansowanie
należy złożyć do 30 lipca br.
w szkole w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym
2007/2008.
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mu Szkół listy uczniów korzystających ze stypendiów. Dzięki
temu wiadomo, komu ta pomoc
finansowa się należy - mówi Maria Kowalska, Sekretarz Urzędu

WNIOSEK
o dofinansowanie zakupu podr�czników /mundurków szkolnych

UWAGA: nale�y wype�ni� wszystkie pola u�ywaj�c liter drukowanych.
..

2. Data i miejsce urodzenia

..

3. Imi� ojca

... 4. Imi� matki

5. Adres sta�ego zameldowania :

.
..

6. Nazwa i adres szko�y, do której ucze� ucz�szcza

..
..

7. klasa
8.Liczba osób w rodzinie:

..

9. Dochody netto cz�onków rodziny
Lp.

Nazwisko i imi�

Data urodzenia

Stopie�

Miejsce pracy,

Wysoko��

pokrewie�stwa

nauki

dochodu w z�

10. ��czny dochód netto rodziny wynosi miesi�cznie

O

S

Z

E

N

I

E

Jeżeli chcesz stworzyć
rodzinę zastępczą
lub rodzinny dom dziecka
czekamy na Ciebie z informacją
pod numerem 022 775 24 22 wew. 22
lub na twoją wizytę
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Zakroczymska 30 pokój 124
(budynek Urzędu Miasta w Nowym Dworze Maz. - I piętro)
Możesz być:
• zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną
zastępczą,
• zawodową niespokrewnioną dzieckiem rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego.
Możesz prowadzić:
-

Rodzinny Dom Dziecka

Będziesz otrzymywać:
-

finansowe wynagrodzenie za pełnioną funkcję

-

pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze wychowują maksymalnie 6 dzieci. Na każde umieszczone dziecko
otrzymują pomoc pieniężną, która przeznaczana jest na jego potrzeby. Za sprawowanie swojej funkcji rodzina dostaje miesięczne
wynagrodzenie.
Wymagania wobec kandydatów: uzyskanie pozytywnej opinii
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
odbycie szkolenia oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.
Rodzinny Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, która zapewnia opiekę i wychowanie,
dla co najwyżej 8 dzieci. Placówka finansowana jest ze środków
publicznych, a kieruje nią dyrektor rekrutowany spośród członków
rodziny kandydata do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Warunkiem koniecznym jest posiadanie domu, który będzie można
zaadoptować na potrzeby tej formy opieki.

dyrektora placówki rodzinnej: osoba, która posiada wykształcenie:
- wyższe (na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,
resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub
na innym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji) lub średnie;
- odbędzie szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek
rodzinnych i otrzymała opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
o posiadaniu odpowiedniego przygotowania do prowadzenia placówki
rodzinnej.
wychowawcę w palcówce rodzinnej: osoba, która posiada
wykształcenie:
- wyższe ( na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,
resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub
na innym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji );

.

11. �redni ��czny dochód netto na 1 cz�onka rodziny wynosi miesi�cznie

Ł

Wymagania wobec kandydatów na:

Wnosz� o dofinansowanie zakupu podr�czników/ mundurka szkolnego*

1.Nazwisko i imi� ucznia

G

z�

- średnie jeżeli posiada opinię ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
o posiadaniu odpowiedniego przygotowania do prowadzenia placówki
rodzinnej.

Za��czam za�wiadczenia o wynagrodzeniu cz�onków rodziny.
�wiadomy odpowiedzialno�ci art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z
pó�n. zm.) o sk�adaniu fa�szywych zezna� o�wiadczam, �e powy�sze dane s� zgodne z prawd�.
Zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
pó�n. zm.), wyra�am zgod� na wykorzystanie powy�szych danych do realizacji programu dofinansowania
zakupu podr�czników i mundurków.

data

.

podpis rodzica, prawnego opiekuna

1

Poszukujemy rodzin, które dają gwarancję właściwej opieki rodzinnej,
posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie - budynek urzędu miasta, Nowy Dwór Maz., ul. Zakroczymska 30, pokój 124, tel. 022 775 41 72 wew. 22
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Underground Rap Time
6. lipca na placu Szkoły
Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku
odbyła się trzecia edycja
imprezy hip hopowej „Underground Rap Time”.
Organizatorzy zadbali
o wszystkie szczegóły,
by móc przyjąć w pełni
otwarcie zaproszonych
gości. Jednak tego dnia
swoją wyższość nad
ludzkimi pragnieniami
pokazała pogoda, która
ku niezadowoleniu sympatyków tej muzyki, nie
była zbyt łaskawa.
Niska temperatura (jak na tę porę
roku), pochmurne niebo, z którego
co pewien czas padał niemiłosiernie
deszcz oraz porywisty, silny wiatr
w bardzo dużym stopniu „odstraszyły” społeczność, która wolała
zostać w ciepłych i przytulnych
ścianach swych mieszkań. Jednak
mimo tak niesprzyjających warunków, znaleźli się młodzi ludzie, którzy swoją postawą pokazali, że dla
nich od kiepskiej pogody ważniejsza
jest ta kultura i to, co z nią związane.
Na szkolnym boisku rozegrał się
turniej ulicznej piłki koszykowej,

w którym wzięły udział 4 drużyny
(najlepszą okazała się ekipa z Ciechanowa, gratulujemy). Organizatorzy
w zamian za sportową rywalizację
ufundowali puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, które zostały
wręczone oficjalnie po zakończeniu rozgrywek.
Silny wiatr i deszcz stanowczo utrudniał malowanie graffiti, którym zajęło się dwóch zaproszonych gości
prosto z warszawskiego Mokotowa
(Osiołek i Ośka).
Jednak chłopaki
dali radę i pod
koniec całej
imprezy można
było podziwiać
ich dzieło namalowane na
wcześniej zamontowanych
płytach.
Ok. godz. 16.00
na nasielską
scenę wkroczyła liczna
grupa młodych
ludzi, którzy
pokazali swe niezwykłe umiejętności w odbijaniu tzw. „zośką”. Po
nich można było podziwiać
taneczne wyczyny tzw. „Bboys” (ludzi prezentujących
taniec „breakdance”).

fot. Marcin Szałański

Wreszcie po pokazach
sprawnościowych przyszedł

REPORTAŻ

czas na pokazy za mikrofonem. Swoją
obecność na trzeciej edycji „URT”,
poprzez swój występ, zaznaczyły
podziemne składy z okolicznych
miast. A mianowicie na scenie można było usłyszeć przybyłych gości
z Obrytego, Warszawy, Legionowa,
Grodziska Maz., oraz Wyszkowa.
Naturalnie, nie mogło także zabraknąć gospodarzy, czyli nasielskiego
„B.Składu”, który w następnym roku
będzie obchodził 10-lecie swojego
istnienia (www.bsklad.nasielsk.pl).

27 lipca–9 sierpnia

Po lokalnych „podziemnych” grupach przyszedł czas na tzw. „gwiazdy wieczoru”. Gośćmi specjalnym
trzeciej edycji „URT” byli jedni z najlepszych wykonawców hip hopowych w Polsce. A mianowicie swoje
niezwykłe umiejętności i wspaniały
kontakt z publiką zaprezentował łódzki
MC O.S.T.R., którego na gramofonach

wspierał jeden z najlepszych DJ-i w Europie –DJ.Haem. Ostry
swoim freestylem,
niesamowitą szybkością i złożonością
wypowiadanych słów,
grą na skrzypcach itd.
udowodnił, że jest
barwną postacią polskiej muzyki hip hop. Jego koncerty
przyciągają naprawdę ogromne rzesze słuchaczy, a niedawno otrzymana „złota płyta”
odzwierciedla
w pełni jego
talent i umiejętności. Po jego
niezapomnianym występie
na
scenie
(jako ostatni
w y kon aw c a
tego wieczoru)
pojawił
się
DonGURALesko ze swoją
poznańską brygadą KILLAZ
fot. M. Stamirowski
GROUP. Prawdziwy „tłusty” rap z poznańskiego
betonowego lasu przeniknął przez
głowy zgromadzonych pod nasielską
sceną słuchaczy. Mocne, żywiołowe
bity, hardcorowe nawijki i niezwykle
żywiołowe koncerty, to marka, jaką
szczyci się w całym kraju „PDG Kartel”. Taki również styl pokazali podczas swojego występu na „URT3”.

poszukiwania czegoś oryginalnego”:
- Szukając mebli oraz innych artykułów dekoracyjnych do nowych
domów napotkaliśmy na nie lada
problem. Naszym marzeniem były
meble niestandardowe, solidne, artystyczne, mówiąc jednym słowem
meble „z duszą”, z których bylibyśmy
dumni. Na rynku można było znaleźć
z jednej strony tanie, niewyszukane,
bardzo masowe rozwiązania lub artystyczne meble z galerii z centrum miast,
gdzie ceny były kosmiczne, a jakość
nie zawsze zadawalająca.

Ponieważ złożyło się tak, że od kilku lat
w naszej rodzinie produkowano wyroby z drewna jak palety czy skrzynie,
rozwiązanie nasuwało się jedno - marzenia musimy urzeczywistnić sami. Po
krótkim czasie okazało się, że nie tylko
my jesteśmy zachwyceni meblami
z naszej GALERII STYLE, którą założyliśmy. Dodatkowo naszą ofertę poszerzyliśmy o niezwykłe prace malarskie,
rzeźbiarskie, ceramiczne itp. tworząc
zbiór artystycznych prac najlepszego
gatunku, które można nabyć za rozsądną cenę. Naszym największym

fot. Marcin Szałański

Cały koncert zakończył się zgodnie
z planem, czyli ok. godz. 22.00.
Przemoknięci i zmarznięci młodzi
ludzie, swoją postawą i obecnością
udowodnili, że ich miłość do tej muzyki przewyższa wszelkie trudności
związane z niesprzyjającą pogodą,
(za co dla nich ogromny szacunek
i dowód uznania). Ich grymaśne,
ale szczęśliwe twarze, to najlepszy
dowód na to, iż naprawdę warto organizować tego typu koncerty, by
móc, choć na chwilę oderwać się
od szarej polskiej rzeczywistości.
Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować wszystkim instytucjom, firmom, osobom prywatnym, patronom medialnym,
służbie medycznej i porządkowej,
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nasielsku, władzom Miasta Nasielska
(szczególnie Panu Burmistrzowi),
za pomoc i wsparcie w organizacji
tej imprezy.
Więcej informacji na: www.urt.irn.pl
Organizatorzy „URT”
(Domalak, Rexiu, Bystry)

Styl z duszą
W wystroju wnętrz mamy
do czynienia z ewidentnym powrotem do przeszłości – podkreślają
styliści wnętrz.

- Modna jest znów klasyka, którą można określić
stylem naszych babci.
Klienci poszukują mebli
z litego drewna. Najtrwalsze i jednocześnie najbardziej wytworne są meble
dębowe. Do łask wracają zapomniane komody
i kredensy – niegdyś były
one podstawowymi meblami w mieszkaniach
– mówi Joanna Zadrożna,
prowadząca w Nasielsku
Galerię Style.
Dla wielu mieszkanie ma być miejscem z niepowtarzalnym klimatem,
w którym nie może zabraknąć rzeźb,
porcelany, pięknych obrazów i innych
ozdobnych elementów wyposażenia.
Ma ono być nie tylko sypialnią, ale
również miejscem odrywającym
od szarej rzeczywistości. Ważne jest
również odpowiednie oświetlenie, to
ono potrafi uwydatnić piękno ukryte
w przedmiotach.
Jest moda, za nią popyt, niestety, brakuje jeszcze odpowiednich sklepów.
Na szczęście pojawiają się już pierwsze
„handlowe jaskółki”, w których można
kupić coś dla ducha. Nic więc dziwnego
w tym, że Galerię pani Joanny odwiedzają nie tylko klienci z Nasielska. Po
meble przyjeżdżają odbiorcy między
innymi z Warszawy, Płońska i Po-

miechówka. Wielu przyjezdnych jest
zaskoczonych, że w naszym mieście
jest takie nietypowe miejsce, w którym
nie tylko coś kupić, ale również znaleźć
się przez moment w innym świecie
i móc podziwiać prawdziwe dzieła
sztuki. Dlatego wielu tu wraca. Wracają
podziwiać niepowtarzalną atmosferę
miejsca. Nasielskiej galerii nie omijają
odbiorcy zagraniczni. Mieszkańcy Nasielska przyprowadzają tu swoich gości,
rodziny, znajomych, którzy przyjechali
odwiedzić bliskich w Polsce. Dzięki
temu, część mebli niebawem ozdobi
prywatne mieszkania w Anglii. - Przy
projektowaniu mebli nie kierujemy
się żadnymi sztywnymi zasadami.
Bierzemy pod uwagę indywidualne
potrzeby klientów. Meble są często
projektowane pod wpływem sugestii
kupujących, tak, aby pasowały do
istniejącego już wystroju mieszkań.
Wykonujemy je na miejscu, klient wybiera i zamawia dosłownie to, co chce.
Jest oczywiście możliwość zamówienia
produktów z indywidualnie określonymi wykończeniami, kolorami oraz
także w kilku rozmiarach. Nasi artyści
są także w stanie wykonać praktycznie
każdą prace na zamówienie - dodaje
właścicielka galerii.
Początki nie były łatwe. Aby zrealizować ciekawe marzenia potrzebne
były dobre pomysły – wprawdzie
nowatorskie, to jednak oderwane od
ponurej rzeczywistości i nawiązujące
do klasycznej przeszłości. Jednym
słowem trzeba było płynnie połączyć
współczesność z tradycją.
Joanna Zadrożna tak wspomina „te

sukcesem jest to, że grono naszych
klientów, a nawet można powiedzieć
sympatyków, stale rośnie.
Zamówienia napływają z całego
kraju. - Największą grupę stałych
nasielskich klientów stanowią osoby, zaopatrujące się tu w upominki.
Rzeczywiście, jest w czym wybierać
– są tu bowiem prawdziwe dzieła
sztuki, niepowtarzalne wyroby
artystyczne, których poszukuję
właśnie z myślą o nich – potwierdza
Pani Joanna.
dar
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Rzemiosło z tradycją
- Gustowna rama to
ozdoba. Dzięki niej obraz
wiele zyskuje na pięknie,
a im ona jest bogatsza,
tym bogatszy jest obraz
i wnętrze – mówi mistrz
Ryszard Topczewski, osoba doskonale znająca
się na pięknie sztuki. Pan
Ryszard od lat zajmuje się
oprawianiem obrazów.

stacji drogi krzyżowej z kościoła
parafialnego św. Wojciecha. Ramy
do stacji wykonał około 10 lat temu
właśnie Pan Ryszard, a wszystko, jak
dodaje, w czynie społecznym – za
swoją pracę nie wziął ani grosza.

Jest tradycjonalistą. Nie zgadza się
do końca z modą na prostotę. Jego
zdaniem, nawet doskonale wykonany blejtram i precyzyjnie naciągnięte
na niego płótno nie wystarczą,. aby
uwydatnić kunszt malarza - w dziele
twórcy nadal czegoś brakuje. - Nie
wyobrażam sobie, żebym powiesił
u siebie w domu nieoprawiony
obraz, który ma tylko zamalowane
boki.

Ryszard Topczewski urodził się
w 1928 roku. Szkołę podstawową
ukończył po drugiej wojnie światowej. Ożenił się w 1954 roku, tuż po
odbyciu służby wojskowej. Wtedy
też rozpoczął naukę zawodu pracując
w firmie swojego ojca. Zwieńczeniem
ukończenia szkolenia było uzyskanie
tytułu mistrzowskiego. Później przyszedł czas na założenie i prowadzenie
własnej firmy zajmującej się wyrobem listew i ram. Z czasem rozszerzył działalność o wyrób elementów niezbędnych w budownictwie:
szalówki, listew przypodłogowych.
Do produkcji wykorzystywał dębiny
i jesionu. Zajął się również oprawą
obrazów. Był członkiem Spółdzielni
Rzemieślniczej, Cechu Rzemiosł
Różnych w Pułtusku. Podkreśla, że
wyszkolił mistrza i jednego czeladni-

R. Topczewski mówi krótko – najpiękniejsze są ramy szerokie i wykonane tylko z drewna.
Nie jest w stanie wyliczyć ile dzieł
sztuki oprawił w swoim życiu. Było
tego mnóstwo. Jego prace zdobią
zarówno mieszkania prywatne, jak
i mazowieckie kościoły. Mieszkańcy Nasielska doskonale znają 14

fot. D. Panasiuk

Pamięta, że największe ramy jakie
wykonywał miały wymiary 3 metry na 2,5. Oprawił nimi lustra do
nasielskiego hotelu.

ka. Teraz, w swoim zakładzie w Mazewie Dworskim zatrudnia dwóch
pracowników.
Lubi swój fach. Prowadzenie zakładu
sprawia mu wiele satysfakcji, bo, jak
z dumą podkreśla – W czasie swojej

Marysia

„Nie odkładajmy życia na później…”

A. Osiecka

pogodna i szczęśliwa ze wspólnego
przebywania.

że będziemy się częściej spotykać.
Nie były to tylko deklaracje.

Od tego czasu częściej spotykałyśmy się. Zapraszała nas do swojego

W lutym 2007 r. odbyło się w herbaciarni Bogdy w Warszawie okolicznościowe spotkanie
Nasielszczaków. Marysia
była w dobrej formie,
wspominała o ewentualnym przejściu na emeryturę i naszych dalszych
spotkaniach.

Kiedy w 2002 r. Bogusia Milewska,
przyjaciółka o wielkim sercu i niezwykłej szlachetności zachęciła mnie
do wyjazdu do Lourdes, bardzo się
ucieszyłam. Była z nami Marysia,

W młodości zajmował się nie tylko

rzemiosłem. – Dużo czasu poświęcałem pracy społecznej: przy
remontach dróg, przy budowie
przystanku kolejowego MazewoKątne. Byłem również miejskogminnym radnym w Nasielsku.
dar

Trzeba przyznać, że Nasielsk,
wprawdzie powolutku, ale staje się
coraz bardziej ładny. Mieszkańcy
z podziwem przyglądają się ekipom remontowym zmieniającym
elewacje budynków mieszkalnych
przy głównych ulicach. Nic bowiem
tak nie zdobi miasta, jak odnowione
obiekty architektoniczne. Niewąt-

Przychodzą do redakcji ze skargami: - kto wpadł na pomysł, żeby
wszystko zrobić w seledynku?
- chociaż opinie są podzielone, bo
niektórzy twierdzą, że to pistacja.
Nie ważne, faktem jest, że kolor już
z daleka rzuca się w oczy.

pliwie niektóre z nich już cieszą oko
przeciętnego przechodnia. Gorzej
jednak, kiedy trafimy na przechodnia wrażliwego na piękno. Niestety,
takiego szlag trafia, kiedy patrzy na
kamienicę przy ulicy Warszawskiej
(w okolicach baszty). Ludziom nie
podoba wybór farb użytych do
pomalowania ścian zewnętrznych.

gancko pomalowane, wszystko jest
w porządku, ale zabrakło chyba
fachowego oka – tak całą sprawę
komentuje właścicielka jednego
z okolicznych sklepów.

- Gzymsy poprawione, rynny elefot. D. Panasiuk

A potem straszna wiadomość i szybko postępująca
choroba. Odwiedziłyśmy
ją w szpitalu. Niezwykle
ufna Bogu, prosiła nas
o modlitwę. Ostatni raz
rozmawiałyśmy w Wielki
Piątek. Zadzwoniła, że
jedzie na przepustkę do
domu, ale chyba święconego jajka nie będzie
mogła już zjeść. Pocieszałam ją, jak mogłam,
że siły czerpać będzie
w domu, miło spędzi czas
świąteczny z ukochanymi
dziećmi.

Po maturze każdy z nas
próbował realizować
swoje plany i marzenia,
wyjechaliśmy na studia,
zakładaliśmy rodziny,
a potem rzucaliśmy się
w wir życia zawodowego. Do Nasielska zawsze
wracaliśmy, tam były nasze korzenie, nasi rodzice,
nasz kościół, nasza szkoła
oraz nasze koleżanki
i znajomi. Tu można było
się spotkać, chociaż przez
chwilę porozmawiać i powspominać.
Z Marysią te spotkania
były zawsze miłe i serdeczne. Obiecałyśmy sobie, że niedługo będziemy
miały więcej czasu dla siebie, wkrótce
przecież zakończymy nasze aktywne
życie zawodowe.

działalności firma zawsze cieszyła
się dobrą opinią i tak jest do dziś. Nie
narzeka na brak pracy, a jedynie na
brak czasu. Do Mazewa przyjeżdżają
klienci nawet spoza Nasielska.

Miasto za bardzo z bajki

Wspomnienie
Maria Rejchel, (1945-2007)

Była koleżanką z klasy. Pogodna,
uśmiechnięta, wszystkim życzliwa,
trochę może nieśmiała. Zapamiętałam jej niesforne warkoczyki
i dołeczki na policzkach. Delikatna, cicha,
z wdziękiem sterowana
przez swoją energiczna
i bliską przyjaciółkę
Bogdę. To jedna z najwspanialszych przyjaźni
w życiu na dobre i na
złe.
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ciepłego domu z pięknym ogrodem.
Jeszcze żył i ciężko chorował jej mąż
Stefan. Marysia znosiła to z milczącym
cierpieniem i godnością. Poznałam jej
wspaniałe córki i bardzo udane wnuki
i to chyba było spełnienie jej życia. Potem dalsze spotkania, telefony i plany
na wspólne ewentualne wakacje.
Zjazd absolwentów z okazji 60-lecia
liceum odnowił wiele naszych znajomości. Padły mocne postanowienia,

Los zdecydował, że na
pogrzebie Marysi nie byłam. Kiedy
ona umierała, ja też leżałam w szpitalu.
Marysiu, nie sądziłam, że naprawdę
tak mało mamy czasu. Ty pewnie
też nie myślałaś, że to już… Pustkę
po Tobie będzie bardzo trudno zapełnić. Słowa nie zastąpią tego, co czuję.
Wierzę, że jesteś blisko Boga.
Wanda Mróz ( z d. Jaszczak)

Nie nam oceniać. Ocenę pozostawiamy Państwu.
dar
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VAT w budownictwie

Szlifowanie ustawy trwa nadal
Rząd nadal poddaje odróbce propozycje ministerstwa finansów dotyczącą
słynnego już „ovatowania”
budownictwa. Tym razem
Rada Ministrów przyjęła
projekt zmian w ustawie
o podatku od towarów i
usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym
niektórych wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym.

preferencyjna stawka VAT nie będzie dotyczyła budowy: garaży,
miejsc parkingowych, obiektów
rekreacyjnych (basenów, siłowni)
oraz pomieszczeń przeznaczonych
do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie może być też stosowana
przy budowie domów stawianych
tzw. systemem gospodarczym,
ponieważ tacy inwestorzy nie podlegają przepisom ustawy o podatku
od towarów i usług.

Najważniejsze zmiany wprowadzone
do ustawy o podatku od towarów i
usług umożliwią stosowanie preferencyjnej 7 proc. stawki VAT na nowe
mieszkania o powierzchni użytkowej
do 120 metrów kwadratowych i jednorodzinne domy do
220 metrów. Chodzi
między innymi o nieruchomości kupowane od deweloperów
i spółdzielni mieszkaniowych. Wyższa
22 proc. stawka VAT
będzie obowiązywać
za każdy dodatkowy
metr powierzchni
użytkowej.

Zmiany zaproponowane w ustawie
przedłużają bezterminowo obowiązywanie przepisów umożliwiających
odzyskiwanie części wydatków na
większość materiałów budowla-

Preferencyjna stawka
ma także objąć budowę noclegowni,
domów dla bezdomnych i hospicjów,
budynków domów
pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
ośrodków wsparcia i interwencji
kryzysowej oraz ośrodków dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Opodatkowane niższym podatkiem
mają być również wymiany okien
i drzwi wejściowych w budynkach
wielomieszkaniowych, domach
jednorodzinnych, noclegowniach i
domach dla bezdomnych. Obejmie
także remonty części wspólnych
budynków wielorodzinnych - np.:
dachy, elewacje, klatki schodowe,
instalacje. W przypadku domów
jednorodzinnych, 7 proc. stawka
ma być stosowana w przypadku
takich usług jak: remonty przyłączy,
fundamentów, elewacji budynku.
Zgodnie z projektem nowelizacji,

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

nych ponoszonych przez osoby
budujące domy, rozbudowujące je,
remontujące mieszkania. Nowelizacja precyzuje, kiedy będzie możliwy
zwrot różnicy między 22 a 7proc.
stawką VAT. Zasady ubiegania się i
otrzymywania kwoty zwrotu pozostaną w niezmienionym kształcie.
Określenie, co będzie zaliczane do
budownictwa społecznego objętego
preferencyjną stawką VAT ma zapobiec podwyżce tego podatku z 7 do
22 proccent na mieszkania i domy
mieszkalne. Zachowanie niższej stawki VAT po 2007 r. będzie zgodne z
zasadami prawa Unii Europejskiej.
dar
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Będzie mały VAT?
J

est jeszcze nadzieja na częściowy zwrot kosztów
poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Cały czas trwają w tej sprawie rozmowy ministrów budownictwa i finansów.
Dotyczą one oczywiście osób, które własnymi rękoma, z pomocą
rodziny i znajomych budują własne domy. Najwięcej takich obiektów
powstaje na wsiach i w małych miastach.
Jak zapewnił nas Andrzej Aumiller, minister budownictwa – Musimy
ten problem rozwiązać, tak samo, jak rozwiązaliśmy sprawę definicji
budownictwa społecznego.
Warto przypomnieć, że w ramach budownictwa społecznego, od
1 stycznia 2008 roku, preferencyjną 7-procentową stawką VAT mają
być objęte nowe mieszkania o powierzchni do 120 metrów kwadratowych oraz domy jednorodzinne do 220 metrów, kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Według szacunków rządu,
taką powierzchnię ma większość, bo aż około 90 procent budowanych
obecnie w Polsce domów i mieszkań.
Obniżoną stawką podatku VAT objęte zostaną również remonty – pod
warunkiem, że koszt użytych materiałów nie przekroczy połowy
wartości całego remontu. Ponad to remont mają wykonywać tylko
profesjonalne firmy.
Obecne uzgodnienia międzyresortowe są konieczne, ponieważ definicja budownictwa społecznego nie obejmuje domów budowanych
systemem gospodarczym, czyli wznoszonych samodzielnie. Wynika
to z prostego faktu, że inwestorzy indywidualni w większości nie
podlegają przepisom ustawy o podatku VAT. Nie mogą więc korzystać
z możliwości zwrotu różnicy między stawką 7% i 22% za materiały
budowlane kupione po 1 maja 2004 roku.
Rozmowy ministra budownictwa z minister finansów nie są łatwe, czasami wręcz nerwowe. Jednak wszyscy są zgodni co do jednego – niższy
VAT na pewno zapobiegłby podwyżce cen domów i mieszkań.
dar

KRZYŻÓWKA nr 17
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 17 sierpnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 24 sierpnia br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
23 lipca br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 15. Podwójne zaproszenia do kina otrzymują: Katarzyna Burzyńska z Nasielska
i Zofia Walasiewicz z Mazewa Dworskiego. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA SIERPIEŃ
ierpień na początku
S
bywa często upalny.
Wtedy zdarzają się liczniejsze burze z gradobiciem. Jednocześnie
w drugiej połowie miesiąca zazwyczaj ranki
stają się bardzo zimne,
pojawiają się mgły.

Dzień się wyraźnie skraca. Trwają
żniwa. Tradycyjnie w tym okresie
pielgrzymki dążą do Częstochowy. W liturgicznym kalendarzu
katolickim największym świętem
jest Wniebowzięcie Najświętszej
Marii Panny, popularnie Matki Bożej Zielnej. Wtedy święcimy zioła
i dziękujemy za zebrane plony
Bogu i Maryi najlepszej opiekunce rolników i ogrodników. Można
pozyskiwać owoce m.in. gruszki,
jabłka, śliwy, brzoskwinie, jeżyny
i warzywa owocowe m.in. pomidory, cukinię, ogórki, fasolę i inne
strączkowe w dni słoneczne po
południu w kwadrze korzenia do
4. Bardziej korzystny czas po 13
zwłaszcza od 22 do 26.
Powyższe uwagi dotyczą też zbioru zbóż, żniwowania, szczególnie
jednak pozyskiwania nasion do
siewu wielu roślin np. maku oraz
ziół i kwiatów. Podane terminy to
również najlepszy czas do wykonywania rozmaitych przetworów
np. kompotów, nastawiania win,
kwaszenia ogórków, suszenia.
Unikać zbiorów owoców, ziół,
nasion kwiatów i innych roślin
np. motylkowych, a także wykonywania przetworów w kwadrze
uprawy (linia przerywana) i dniach
wykreślonych.
Uwagi podane wyżej odnoszą się
też do warzyw liściowych. Najbardziej korzystnym okresem zbiorów dla tych roślin będzie kwadra
liścia i kwadra owocu. Gorszym
zaś kwadra korzenia. Dotyczy to

również traw, koszenia potrawów.
Rośliny o mięsistych liściach,
trawy, zioła liściowe niearomatyczne w przeciwieństwie do
owoców lepiej pozyskiwać rano
lub w godzinach przedpołudniowych, ponieważ wtedy dłużej
zachowują jędrność i świeżość
oraz są też bogatsze w składniki
odżywcze.
Zbiory roślin korzeniowych,
ziemniaków, marchwi, pietruszki, czosnku, cebuli, buraczków
najlepiej przeprowadzać w czasie
ubywania Księżyca, od pełni do
nowiu. Szczególnie wartościowe
będą pozyskane bliżej nowiu,
w kwadrze uprawy od 5 do 13.
Kwadra korzenia po pełni (28)
jest najkorzystniejsza do rozsadzania, dzielenia wieloletnich
roślin korzeniowych, kwiatów
bylinowych np. piwonii, roślin
skalnych, przesadzania, sadzenia
cebul kwiatów, siewów roślin
korzeniowych np. rzodkiewki;
wcześniej nieco mniej korzystny
termin to kwadra liścia.
Siewy, nasadzenia roślin liściowych np. sałaty, szpinaku, jarmużu, kalarepy, roszponki, roślin na
zielone nawożenie najlepiej przeprowadzać w czasie przybywania
Księżyca (linia ciągła), szczególnie
korzystnym terminem jest kwadra
liścia. Również wszelkie rośliny owocujące nad ziemią oraz
kwiaty, siejemy, sadzimy, przesadzamy, rozsadzamy np. truskawki,
poziomki oraz kwiaty dwuletnie
dzwonki, bratki, stokrotki, niezapominajki w czasie przybywania
Księżyca, najlepiej jednak w bliskości pełni, w kwadrze owocu.
Tym razem wczesne siewy na
polach przeprowadzać w kwadrze liścia od 14 do 20, potem
lepsze jeszcze dni od 22 do 26.

PROGNOZA POGODY NA SIERPIEŃ

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Sierpień może
być w sumie
dosyć pogodny, ale niezbyt ciepły.
Brzydszy
kon i e c .
Chłodniejsze niż
zwykle mogą
być
noce
a ranki mgliste z rosą. Zwłaszcza w drugiej połowie może
zdarzyć się już kilka dni nawet
wręcz zimnych. Jednocześnie
przeszkadzać mogą stosunkowo
liczne przelotne deszcze i wiatry
wiejące z kierunków północnych
i wschodnich. W sumie więc miesiąc może być mało przyjemny
dla wczasowiczów i utrudniać
prace rolnikom. Mimo opadów
w glebie cały czas może brakować wody.

Na początku miesiąca może być
zmiennie. Przejdą
zapewne fronty
z przelotnymi
deszczami i burzami,
nie-

Nawozić pola, ogrody pod kolejne
uprawy kompostem pozbawione
owoców krzewy jagodowe, zasilać
nawozem płynnym drzewa najlepiej w trakcie ubywania Księżyca,
a szczególnie w okresach zaznaczonych linią przerywaną.
Linia przerywana wyznacza też
najkorzystniejszy termin przeprowadzania wszelkich zabiegów uprawowych w polu: orek,
podorywek, bronowania oraz
w ogrodzie: spulchniania, okopywania itp. Również wtedy najlepiej zwalczać szkodniki, chwasty.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze,
gdy chcemy trawę wzmocnić;
ścinana w kwadrze korzenia
i uprawy będzie z kolei wolniej
odrastać.
Cięcie letnie drzew owocowych,
przycinanie krzewów, usuwanie
pędów malin, wilków, odrostów korzeniowych, usuwanie
przekwitłych główek kwiatów,
uszczykiwanie wierzchołków
pomidorów, brukselki, kukurydzy
najlepiej przeprowadzać w czasie
ubywania Księżyca między pełnią
i nowiem, od 6 do 11.
Ukorzenianie sadzonek zielnych
i zdrewniałych różnych roślin,
najlepiej wykonywać w kwadrze
korzenia, mniej korzystna będzie
do tego kwadra liścia.
Zabiegi pielęgnacyjne przy
pszczołach najlepiej przeprowadzać po 12 i po 29, szczególnie
dobry czas od 5 do 12. Dokarmiać zaś od 14 do 26. Zabiegi
rozpłodowe u zwierząt najlepiej
przeprowadzać od 14 do 26.
Ryby w stawach i oczkach wodnych dokarmiać intensywniej od
13 do 27.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

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 korzystne.

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

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
DOMOWE KURACJE NATURALNE

Leki z soli
Słona woda jest prostym lekiem
w różnych dolegliwościach gardła, boleściach, stanach zapalnych, anginie itp.
Do szklanki wody wsypać łyżkę
soli gruboziarnistej i co pewien
czas płukać dwa trzy razy gardło
przez kilkanaście sekund. Wodę
zawsze wypluć.

kiedy gwałtownymi z gradem,
szczególnie na południu i zachodzie Polski. Potem więcej dni
pogodnych. Okresowe i raczej
niezbyt długotrwałe pogorszenie
pogody w drugiej dekadzie. Wtedy też więcej chmur, przelotnych
deszczów, mgieł. Jednocześnie
zrobi się wyraźnie chłodniej. Potem zmiennie, wietrznie. Dosyć
pogodna ale też dosyć zimna
nocami trzecia dekada.

Przy katarze bardzo korzystne bywa
płukanie nosa słoną wodą, wciąganą
ostrożnie przez nos. Po zabiegu powinniśmy następnie wypłukać nos
czystą przegotowaną wodą. Jeżeli
ten zabieg chłodną wodą przeprowadzać zaczniemy systematycznie
to zwiększy się odporność na katary i stany zapalne gardła. Płukania
w mocno słonej wodzie są korzystne także przy grzybicach stóp. Po
kąpieli skórę dobrze osuszyć.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

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 siania, 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 zbiorów 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 korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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Owoców i warzyw pod dostatkiem Biopaliwa
P
jeszcze nieprędko
ełnię lata widać wyraźnie
na Rynku Hurtowym w Broniszach. Wcześniej
niż rok temu są
w ofercie handlowej jabłka
i śliwki. Od kilku
dni sadownicy
dostarczają znaną i lubianą Papierówkę, jeszcze
w tym tygodniu
powinna pojawić się kolejna
wczesna odmiana jabłek Elary
Genewa. Są już
także śliwki Opal
i Ruth Gesstettrer,
Brzoskwiniowa.

W porównaniu z latami ubiegłymi,
brzoskwiń krajowych są znikome
ilości, podobnie jest z morelami
– ofertę owoców krajowych uzupełnia import.
Borówki amerykańskie, których podaż rośnie z dnia na dzień, są o połowę tańsze w porównaniu do cen
z minionego roku. Teraz za ćwierćkilogramowy pojemniczek trzeba
zapłacić około 4 złotych. Powód - to
wcześniejsze dojrzewanie owoców
w związku z ciepłą i wczesną wiosną.
Taniej także sprzedawane są wiśnie.
Pozostałe owoce są niestety droższe.
Maliny, których zbiory zapowiadały
się w miarę dobrze są od 40 do 50%
droższe. Ostatnie deszcze i chłodna
pogoda wpłynęły na niekorzystne

fot. D. Panasiuk

odczas ubiegłotyP
godniowego posiedzenia kierownictwa

ministerstwa rolnictwa,
przeanalizowało sytuację
na nowotworzonym rynku
biokomponentów, biopaliw i paliw ciekłych oraz
surowców pochodzenia
rolniczego wykorzystywanych do wytwarzania
biokomponentów.

ceny dla konsumentów. Owoce
trudno było zbierać, a dojrzewanie
przebiegało wolniej.

wane w Broniszach pochodzą z plantacji. Po poziomki leśne trzeba udać
się np. do Puszczy Kozienickiej.

Nie brakuje brzoskwiń i moreli
z importu. Brzoskwinie w cenie
takiej jak owoce krajowe, morele są
tańsze, jednak owoce w najwyższej
klasie jakości sprzedawane są w cenie od 4,80 – 7,00. Nektaryny są
nieznacznie droższe od brzoskwiń.

Tegoroczna pogoda (mrozy w okresie kwitnienia drzew) bardzo zaszkodziła produkcji sadowniczej, ale nie
widać tego zupełnie w przypadku
warzyw, których, zarówno pod
względem asortymentowym, jak
i podażowym jest bardzo bogata.
Znacznie tańsze są w tym roku młode ziemniaki. W 2006 roku młode
ziemniaki kosztowały nawet 1,40 zł
za kilogram, teraz około 30 groszy.
Wyższe ceny notowane są w Broniszach za kalafiory i młodą kapustę.

O tej porze najtańsze są arbuzy, które w Broniszach importerzy oferują
w cenie 1,20 do 1,50 zł za kilogram.
Dużo jest jagód leśnych w cenie od
11 do 13 złotych za kilogram - to
taniej od 2 do 3 zł w porównaniu
z 2006 rokiem. Sprzedawcy mają
także poziomki, jednak te sprzeda-

Sporo jest grzybów leśnych i to nie tylko kurek, pojawiły się już podgrzybki.
WA

Kierownictwo uznało za niedobrą
informację wynikającą z kwartalnego raportu Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, z której
wynika, że w tym roku nie nastąpi
jeszcze przełom w budowie rynku
biokomponentów i biopaliw. Przyjęto jedyną optymistyczną informację o określeniu, w drodze
Rozporządzenia Rady Ministrów,
Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2008 – 2013.
Otóż określają one w procentach
minimalny obowiązkowy udział
biokomponentów w ogólnej
ilości paliw i biopaliw ciekłych
wprowadzanych w danym roku
na rynek, a jego realizacja rozliczana jest według wartości opałowej. Ustalenie NCW pozwala
między innymi przeprowadzić
ocenę obecnego oraz prognozowanego zapotrzebowania na
surowce pochodzenia rolniczego niezbędne do wytwarzania

zaplecza surowcowego opartego
o umowy kontraktacji upraw
energetycznych.
Rzepak z województw zachodnich i południowych od kilku lat
sprzedawany jest do agrorafinerii
niemieckich i czeskich, co łagodziło problemy na tym rynku,
ale również pozwoliło wykształcić określone więzi gospodarcze.
Oceniono, że posiadany potencjał
surowcowy i wytwórczy zabezpiecza krajowe zapotrzebowanie
na biokomponenty określone
na poszczególne lata w drodze
Rozporządzenia Rady Ministrów
ustalającego poziomy Narodowego Celu Wskaźnikowego
Ministerstwo zapewniło, że już
wdrożyło, wszystkie zależne od
niego, instrumenty wsparcia rynku biokomponentów i surowców
do ich wytwarzania.
Projekt „Wieloletniego programu
promocji biopaliw lub innych
paliw odnawialnych na lata 2008
– 2014” przewiduje między innymi regulacje, które już zostały
wdrożone przez resort, a należą
do nich:
a) wsparcie dla upraw roślin energetycznych;
b) wsparcie dla inwestycji w ramach PROW na lata 2007
– 2013.

fot. D. Panasiuk

Na klęskę dobry kredyt
Do końca nie wiadomo
czy jest jeszcze wicepremier Andrzej Lepper, czy
go nie ma. Zawieruchy
w koalicji rządowej nie
mają jednak wpływu na
pracę ministerstwa rolnictwa.
Przedwczoraj resort, w specjalnym
komunikacie, przypomniał rolnikom
o preferencyjnych kredytach na łagodzenie skutków spowodowanych
prawdziwymi zawieruchami.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać
pomocy finansowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych
produkcji rolnej, znajdujących się
na obszarach, na których szkody
powstały między innymi z powodu:
suszy, gradobicia, powodzi, huraganów, pożarów powstałych w wyniku
wyładowaniami atmosferycznymi.
Tyle teorii. Niestety, zanim jednak
rolnik będzie mógł skorzystać z kredytu, klęska musi być udowodniona
i potwierdzona żmudnymi, biurokratycznymi procedurami.
Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek
wojewody właściwego ze względu
na miejsce wystąpienia szkody,
zgłoszony w okresie 3 miesięcy od
dnia stwierdzenia skutków klęski.
Wniosek wojewody zgłaszany jest

pod warunkiem oszacowania szkód
przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od dnia
stwierdzenia skutków klęski.
W danym roku banki mogą udzielać
kredytów w terminach:
• do 31 grudnia tego samego roku
– w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w okresie od 1 stycznia do 31
maja,
• do 30 czerwca następnego roku
– w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w okresie od 1 czerwca do 31
grudnia.
Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję
powołaną przez wojewodę wartości
odtworzeniowej środków trwałych
lub wysokości szkód w uprawach,
nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla
działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga
się wniesienia udziału własnego, co
oznacza, że 100% nakładów może
być finansowanych kredytem.
Kredytobiorca zobowiązany jest
natomiast w terminie 3 miesięcy od
dnia pobrania środków finansowych
z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane
po dniu wystąpienia szkody.

Kredyt może zostać udzielony na
okres:
• 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na
zakup kwalifikowanego materiału
szkółkarskiego na odtworzenie
sadu, którego maksymalny okres
spłaty wynosi 5 lat,
• 4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji
rolnej (linia nKL/02).
Istnieje możliwość zastosowania
dwuletniej karencji w spłacie kapitału.
Oprocentowanie kredytów klęskowych nie może być wyższe
niż 1,5 stopy redyskontowej weksli
przyjmowanych od banków do
redyskonta przez NBP. Przy obowiązującej obecnie stopie redyskontowej oprocentowanie płacone
przez kredytobiorcę nie przekracza
1,78% w skali roku.
Agencja zawarła umowy o współpracy z pięcioma bankami: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.,
Bankiem Gospodarki Żywnościowej
S.A.,Mazowieckim Bank Regionalny
S.A., SGB Gospodarczym Bankiem
Wielkopolski S.A., ING Bankiem
Śląskim S.A. Ponadto trwa proces
zawierania umów z kolejnymi 10
bankami.
WA

biokomponentów. Wynika z niej,
że rynek biopaliw w najbliższych
latach, przy utrzymaniu obecnej
struktury surowców (około 80%
udział zbóż) wykorzystywanych
do produkcji spirytusu surowego) oraz przeciętnego zbioru
zbóż udział ten w 2010 roku
prognozowany jest na niespełna 4%, nie będzie w znaczący
sposób wpływał na sytuację na
rynku zbóż.
Inaczej sytuacja będzie kształtować się na rynku rzepaku,
gdzie udział ten w 2010 roku
prognozowany jest na poziomie
około 45 % średnich zbiorów z lat
2004-2006, przy 50 % zapotrzebowaniu na cele spożywcze.
Okresowo mogą wystąpić pewne problemy z zabezpieczeniem
rzepaku do wytwarzania estrów,
ponieważ podmioty wytwórcze
jeszcze nie zbudowały (na wystarczającym poziomie) własnego

Kierownictwo resortu będzie
zabiegać, aby Rada Ministrów
przyjęła „Wieloletni program
promocji biopaliw lub innych
paliw odnawialnych na lata 2008
– 2014” w kształcie odpowiadającym z jednej strony możliwościom państwa, a z drugiej
oczekiwaniom podmiotów zaangażowanych w budowę rynku
biokomponentów i biopaliw.
Podkreślono, że głównymi beneficjentami budowanego od podstaw
rynku będą: branża paliwowa oraz
wytwórcy biokomponentów i biopaliw. Wzrośnie bezpieczeństwo
paliwowe, nastąpi ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych,
a ponadto wystąpi impuls ożywiający gospodarkę. Na rozwoju tego
rynku skorzysta również wielu rolników, zwłaszcza posiadających
gospodarstwa rolne w rejonie
wytwórni biokomponentów.
WA
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Czysty przypadek
Przyjechał do nas siostrzeniec mojego męża Józka – Pawełek. Zawsze
tak o nim mówię, choć skończył już
30 lat i jest od dawna dorosły. Ale to
jedyny syn najmłodszej, ukochanej
siostry Józia, nasze oczko w głowie.
Bardzo lubię jego wizyty. Siostra
Józka mieszkała w Suwałkach,
więc wnuki mówią o Pawle „wujek
z Suwałek”. Dlatego że i on sam,
i inni mieszkańcy Suwałk tak właśnie mówią, odmieniając nazwę
swojego miasta.
Pawełek miewa nawykowe zwichnięcia lewej nogi i zawsze udaje mu
się trafić na jakąś ruchomą płytkę
chodnikową, na której może skręcić
nogę, żeby tradycji stało się zadość.
Tym razem też tak się było – niedaleko naszego domu. Dokuśtykał
jakoś z powrotem, zanim się spadł
deszcz, usztywnił nogę bandażem
elastycznym (od lat nie chodził już
z tego powodu do lekarza) i zasiadł
w kuchni, czekając, aż znajdę kulę.
Zanim ją znalazłam, opowiedział
Kasi i Frankowi chyba ze dwadzieścia dowcipów, i to takich, że moja
wnuczka miała czerwone policzki,
a po minie Franka było widać, że
niewiele z nich rozumie.
Gdy kula się znalazła, a deszcz przestał padać, Paweł postanowił znowu
wyjść. Okazało się, że gdy ostukiwał kulą płytkę, przez którą skręcił
nogę, jakiś pan zrobił mu awanturę,
że Paweł pobrudził mu spodnie.
Nasz kuzyn uznał, że to absurd i że
widać nigdzie nie brakuje wariatów,
po czym wrócił do domu. Ale ten
pan, z towarzyszącą mu kobietą,
najwyraźniej też szedł do nas!
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Paweł, nie chcąc wpuszczać intruza, z trudem wyciągał nogi i dotarł
do domu przed awanturnikiem.
Zdążył mi już opowiedzieć, co go
spotkało, gdy usłyszałam dzwonek.
Na progu stała Marysia i jej kuzyn
z Płocka, Janusz, w zachlapanych
spodniach. Właśnie szli do mnie…
Czysty przypadek!
Po pierwszym szoku, próbowałam
uspokajać obu panów i tłumaczyć
jednego przed drugim. Przecież pod
taką ruchomą płytką chodnikową
zbiera się podczas deszczu woda,
i gdy Paweł nadusił kulą na płytkę,
strumień brudnej cieczy mógł wystrzelić wprost na spodnie Janusza.
– To czysty przypadek – powiedziałam.
Janusz aż się żachnął na moje słowa i spojrzał na spodnie. Faktycznie,
zabrzmiało to niemądrze… Poszłyśmy w końcu z Marysią do kuchni
rozpakować przyniesione przez nich
ciasto. Moja przyjaciółka była zła.
– Ten twój kuzyn, z Suwałk, też coś!
Widać, że jakiś taki…
– Cóż, nie wszyscy mogą mieć rodzinę w Płocku – odcięłam się.
Marysia się obraziła.
– Myślałam, że lubisz Janusza.
– Ależ lubię! – pospieszyłam z wyjaśnieniem. – Tylko nie chcę, żeby
krzyczał na Pawła.
– Paweł jest dorosły, sam się
obroni.
– Ale obydwaj są moimi gośćmi
i nie chcę, żeby się kłócili w tym
domu.
Marysia po krótkim zastanowieniu
przyznała mi rację. Gdy wróciły-

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

śmy z ciastem do panów, siedzieli
w przeciwległych kątach pokoju
i patrzyli na siebie wilkiem.
– Czego się napijecie? – spytałam
w miarę naturalnym tonem.
– Kawy – powiedział Paweł,
a w tej samej chwili Janusz mówił:
wody.
– Weź też kawę – powiedziała do
niego Marysia. – Będziesz mógł
wylać ją sobie na drugie kolano
i wszyscy pomyślą, że te spodnie
są czyste, ale we wzorek.
Janusz spojrzał na swoją kuzynkę
złym wzrokiem, tym bardziej że
Paweł parsknął śmiechem. Ale
wkrótce i Janusz się zaśmiał, a ja
odetchnęłam z ulgą. Marysia zaś
poszła przygotować na ostudzenie atmosfery mrożoną kawę.
Taką, jaką piła niedawno w jednej
z płockich kawiarni.
Babcia Jadzia

Mrożona kawa latte
1 filiżanka kawy (zaparzonej
w ekspresie), 2 filiżanki mleka (lub
1 filiżanka mleka i kulka lodów
śmietankowych bądź waniliowych), lód, gorzka czekolada,
bita śmietana
Gorącą kawę wymieszać z zimnym mlekiem (lub z mlekiem
i kulką lodów). Całość zmiksować
z lodem. Stopić porcję gorzkiej
czekolady. Ścianki wysokiej
szklanki oblać od środka stopioną
czekoladą, wlać zmiksowaną kawę
z mlekiem, udekorować bitą śmietaną i czekoladą. Można podawać
z kostkami lodu.

Kino NIWA ZAPRASZA

Po dniach nieco wolniejszych nastąpi powrót do codziennej
krzątaniny. Szybko odrobisz zaległości w pracy i znajdziesz czas
na zastanowienie się, co robić dalej i odkryjesz w sobie nowe
talenty i zainteresowania. Możesz liczyć na wsparcie partnera.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym nie będzie większych problemów ani
zmian. Za to w życiu uczuciowym będziesz w centrum uwagi.
Samotne Byki mogą liczyć na udane podboje miłosne i flirty.
Usłyszycie też mnóstwo komplementów.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Najbliższe dni będą pełne zaskakujących wydarzeń w życiu
zawodowym. Nie podejmuj jednak teraz żadnych ryzykownych
decyzji. Lepiej poczekaj na korzystniejszy czas. W miłości pełnia
szczęścia.

Rak 22.06.- 22.07.
Weź się do pracy i zakończ wreszcie niektóre ze spraw
zawodowych. Powinieneś dać sobie radę i będziesz mógł
zająć się zorganizowaniem wakacyjnego wyjazdu. W życiu
osobistym odniesiesz sukcesy towarzyskie.

Lew 23.07.- 22.08.
Rozpiera Cię energia i będziesz mógł pokazać wszystkim, na
co Cię stać. Podejmiesz teraz wiele ważnych decyzji zarówno
dotyczących życia zawodowego jak i osobistego.

Panna 23.08.- 22.09.
Nie będziesz zaprzątał sobie głowy sprawami zawodowymi.
Wszystko ułoży się po Twojej myśli. Samotne Panny poznają
interesujące osoby i otrzymają wiele zaproszeń na spotkania
towarzyskie.

Waga 23.09.- 22.10.
Najbliższy czas pod znakiem sukcesów zawodowych, choć
okupionych ciężką pracą i wyrzeczeniami. Ale opłaci się.
Nawiążesz współpracę z nowymi kontrahentami i możesz liczyć
na znaczący przychód gotówki.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Gwiazdy Ci sprzyjają. Interesy idą Ci świetnie, a humor Ci dopisuje.
Poznasz nowe osoby, które zainspirują Cię do dalszej pracy
i działań. Wykorzystaj ten czas jak najlepiej.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W życiu zawodowym pilnuj terminów i uważnie czytaj to, co
podpisujesz. Nie ufaj nikomu i sam wszystko sprawdzaj. W życiu
prywatnym nie graj na dwie strony, lepiej szczerze porozmawiaj.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy rzucisz się w wir obowiązków i będziesz się dwoić i troić.
Szef doceni Twoje wysiłki i być może dostaniesz podwyżkę lub
premię. Dodatkowe pieniądze przydadzą się na wakacyjny wyjazd
z rodziną.

Wodnik 20.01.- 18.02.
3 –5 sierpnia godz. 17.00

„Fantastyczna czwórka:

Narodziny Srebrnego Surfera”

Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer (USA, 2007); Fantasy; czas 95 min.; Reżyseria:
Tim Story; Scenariusz: Don Payne, David Self, Mark Frost (I); Na podstawie komiksu:
Jack Kirby, Stan Lee; Obsada: Michael Chiklis - Ben Grimm/The Thing, Jessica Alba Susan Storm/Niewidzialna kobieta, Chris Evans - Johnny Storm/Ludzka pochodnia,
Ioan Gruffudd - Reed Richards/Pan Fantastic, Doug Jones - Silver Surfer

Kontynuacja przygód czwórki kosmonautów, którzy w efekcie
nieudanego eksperymentu z promieniowaniem kosmicznym nabyli
nadludzkich mocy.
10 –16 sierpnia godz. 16.00 i 18.00

„Shrek 3”

Shrek the Third (USA, 2007); Animowany/Komedia; czas 92 min.; Scenariusz:
Jeffrey Price; Reżyseria dubbingu: Joanna Wizmur; Scenariusz: Peter S. Seaman,
Jon Zack; Teksty polskie: Bartosz Wierzbięta; Obsada: Mike Myers - Shrek (głos),
Zbigniew Zamachowski - Shrek (głos w wersji polskiej), Eddie Murphy - Osioł (głos),
Jerzy Stuhr - Osioł (głos w wersji polskiej), Agnieszka Kunikowska - Księżniczka
Fiona (głos w wersji polskiej), Cameron Diaz - Księżniczka Fiona (głos)

Kiedy nowy teść Shreka - Król Harold zaczyna chorować, Shrek zostaje wzięty pod uwagę jako jego dziedzic. Nie mając jednak zamiaru
rezygnować z ukochanego bagna, Shrek rekrutuje swoich przyjaciół,
Osła i Kota w Butach, aby obsadzili na tronie buntowniczego Artiego
jako nowego władcę. Księżniczka Fiona, natomiast staje na czele grupy
koleżanek, aby odeprzeć zagrażający państwu zamach stanu.

W pracy postaraj się zakończyć rozpoczęte sprawy i nie
podejmuj się nowych zajęć. Powróci Ci dobra forma i nastrój.
Wybierz się teraz z rodziną na zasłużony urlop, bo będzie
bardzo udany.

Ryby 19.02.- 20.03.
Nie obiecuj sobie zbyt wiele po osobach, które niedawno poznałeś.
Najlepiej liczyć na siebie. Otrzymasz propozycję nowej pracy, która
poprawi Twój budżet domowy. W miłości wiele chwil szczęścia.

Z przymrużeniem oka
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Reklama i ogłoszenia
w „Życiu Nasielska”
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podziękowania (2 moduły)
drobne
artykuł promocyjno–reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
sprzedaż opracowanego przez ŻN ogłoszenia do innych gazet

Cena netto zł
30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona

- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów wymiary
pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 96 mm x 46 mm

OGŁOSZENIA
DROBNE
Zatrudnię pracowników do zakładu kamieniarskiego (okolice
Nasielska), tel. 0 605 963 272
Szukam pracownika sprzedawcy
do sklepu. tel. 0 503-171-219
Sprzedam działkę budowlaną w
Nasielsku. tel. 0 503-668-253
Tanio sprzedam dachówkę ceramiczną - ciemny orzech (116 m2),
tel. 0 515 246 795, 022 794 34 64
po 22.00
Sprzedam barak blaszany, idealny
na materiały i sprzęt budowlany
na budowie domu jednorodzinnego, tel. 0 695 735 797
Mieszkanie do wynajęcia (pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka) blisko dworca PKP, tel. 023 691 26 36
Sprzedam dom w surowym stanie blisko dworca PKP Nasielsk,
tel. 0 509 896 442, 0 512 308 627
Sprzedam tanio stemple budowlane 3 i 4 m oraz krokwie 12-14 cm,
tel. 023 693 50 11, 0 606 423 338
Przyjmę ziemię, tel. 023 693 03 34,
0 511 076 776
Zawiozę do ślubu AUDI A6 2005r.
( najnowszy model) lub AUDI A8
2001r .Wszystkie auta w najbogatszej wersji i atrakcyjnym wyglądem,
tel. 0 509 588 810
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Sosnowej w Nasielsku o
powierzchni 1000 m2. Atrakcyjny
teren – nowo powstające osiedle domów jednorodzinnych,
tel. 0 600 202 906
Sprzedam słomę żytnią po kombajnie z 10 ha i łąkę do ścięcia z 1,5 ha w
Nasielsku, tel. 023 611 06 62

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
Nervi to ok. 7 letni, mały,
8 kg piesek. Jest bardzo
radosnym, pociesznym
i grzecznym pieskiem.
W domu zachowuje
się tak, jakby go nie
było, od czasu do czasu przychodzi tylko na
pieszczoty. W swoim
zyciu został brutalnie
skopany-jednak operacja i czas pozwoliły
mu na nowo cieszyć się zyciem. Teraz-pełen energii i wiary w
lepsze jutro czeka na dobry dom, najlepiej bez innych psów,
bowiem Nerwi jest troszkę zadziorny w stosunku do samców.
Na spacerach-posłusznie i spokojnie chodzi na smyczy,
grzecznie jeździ samochodem.
Fraktusik to wesoły i łagodny psiak. Został cudem uratowany.Na szczęście złe chwile ma już za sobą - i teraz pełen
radości czeka z nadzieją na nowy dom! Jest naprawdę
kochanym psem, bardzo spragnionym czułości, pieszczot i
bliskości człowieka.Witając człowieka-Fraktusik rozbrajająco się
uśmiecha, pokazując wszystkie ząbki. W stosunku do psów-na
spacerach lubi sobie powarczeć pod nosem. Kto pokocha
tego wspaniałego, drobnego pieska?
tel.0-502 204 595; madziorek23@poczta.onet.pl

Przyjmę ziemię, tel. 023 693 33 34,
0 511 076 776
Szukam opiekunki do dziecka
półtorarocznego. Praca od października br., tel. 023 693 02 77,
0 600 268 801
Sprzedam samochód PolonezTruck
rok produkcji 1997 1,6 benzyna +
gaz stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia, tel. 0 785 228 208
Przyjmę do zbioru ogórków. Płaca
akordowa. Pawłowski Budy Siennickie, tel. 023 69122 17
Sprzedam ciągnik I – 25 rok produkcji 1984 I. właściciel stan dobry.
Kopaczkę, kultywator Bomet 14
zębów, tel. 0 692 895 040
Kupię mieszkanie M4 w Nasielsku,
tel. 0 502 460 054
Sprzedam. Simson – skuter, zarejest. opłac. – KTM – Cros – Tanio,
tel. 0 785 532 707
Sprzedam mieszkanie w bloku
75 m2. Nasielsk ul. Piłsudskiego,
tel.0500 490 393 lub 023 691
23 39
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam M 5, 72,60 m2 II piętro
Nasielsk, tel. 0 607 459 048
Kupię działkę budowlaną 800
– 1000 m2 w Nasielsku lub najbliższej okolicy, tel. 0 692 373 853
Kupię trociny (z dowozem – 24 km
od Nasielska), tel. 0502 035 852
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku o pow. 544 m2, tel.
0503 668 253
Sprzedam samochód osobowy
Oltcit Club, tel. 0502 035 852
Okazja – wyprzedaż kolekcji sztuki! Sprzedam piękne obrazy olejne,
tel. 0502 035 852
Sprzedam Poloneza, 90 r., stan
dobry, po przeglądzie, tel. 0 606
274 299
Zgubiono telefon komórkowy
w okolicy Ruszkowa, uczciwego
zanlazcę proszę o zwrot, czeka
nagroda, tel. 0 600 617 053
Sprzedam Mercedesa Turbo 124
300 automat, cena 9500 zł do
uzgodnienia, tel. 0 664 620 538
Sprzedam Mercedes 308 diesel,
biały, chłodnia, 1991 r., gotowy
do rejestracji, z agregatem, cena
12 800 zł, tel. 0 664 620 538
Sprzedam drzewo budowlane,
tel. 0 694 194 895, po 18.00
Kupię gospodarstwo rolne lub
siedlisko w okolicy Nasielska,
tel. 0 601 28 23 60
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 668 858
496
Sprzedam dojarkę z dwiema konwiami, nowy pulsator w dobrym
stanie, cena 400 zł, tel. 0 691 871
317
Sprzedam przyczepę zbierającą
T050/2, garażowana, tel. 0 662
309 445
Kupię działkę budowlaną w Nasielsku, tel. O 665 936 350
Szukam małego mieszkania
do wynajęcia w Nasielsku lub
w okolicach, tel. 0 512 107 061
Sprzedam leżaczek dziecięcy
do karmienia i siedzenia. Regulowany i w bardzo niskiej cenie,
tel. 0 503 554 778
Sprzedam tanio trzy suknie
ślubne w rozmiarach 36, 38 i 42,
tel. 0 604 354 186; 0 696 846
828
Kupię każdą ilość drzewa, topola,
olszyna, dąb, osika, płatne gotówką, tel. 0 503 509 079
Sprzedam działkę budowlaną
Ogrodowa-Sosnowa, tel. 0 644
206 944 (wieczorem)
Sprzedam Golfa II na części, po
wypadku, tel. 0608 766 550
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ZAPROSZENIA

ZAPROSZENIA

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Liga Siódemek w Pieścirogach
wyniki 10 kolejki:

wyniki 11 kolejki:

Yahaya Power - Respekt
Prowokatorzy - Figo Fago
Berbeluszka Kosewo - Los Bomberos
Outsiderzy - Jurand
Gibon Squad - Emeryci i Renciści
Defensor - Figo Fago

0 : 12
0:5
0:5
5:0
1:6
4:0

Jurand - Gibon Squad
0:5
Emeryci i Renciści - Yahaya Power
10 : 0
Figo Fago - Berbeluszka Kosewo
5:0
Los Bomberos - Outsiderzy
1:6
Defensor - Respekt
_ : _ (przełożony)
Prowokatorzy - Yahaya Power _ : _ (przełożony)

Emeryci i Renciści

Tabela po 11 kolejce
Liga Siódemek 2007
Lp. Nazwa zespołu

Bramki

Razem Zwycięstwa Remisy Porażki Strzelone Stracone Różnica Punkty

1

Outsiderzy

12

11

0

1

76

9

67

33

2

Respekt

11

10

0

1

87

23

64

30

3

Emeryci i Renciści

12

9

0

3

66

20

46

27

4

Gibon Squad

12

9

0

3

73

36

37

27

5

Los Bomberos

12

7

0

5

50

33

17

21

6

Figo-Fago

13

5

1

7

58

79

-21

16

7

Defensor

11

4

1

6

43

72

-29

13

8

Jurand

12

3

0

9

20

49

-29

9

9

Berbeluszka Kosewo

13

2

2

9

29

74

-45

8

10

Yahaya Power

12

2

0

10

23

73

-50

6

11

Prowokatorzy

12

2

0

10

23

80

-57

6
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