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Konsument, który czuje się pokrzywdzony,
często nie wie, gdzie ma szukać pomocy i że
w ogóle może ją gdzieś znaleźć. W efekcie
niejednokrotnie rezygnuje z dochodzenia
swoich praw. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Czy ludzie wiedzą, że można
zgłaszać się właśnie do Pani?
Rzecznicy Konsumentów to stosunkowa
nowa instytucja, powstała zaledwie w 1999
roku, przeniesiona wprost z ustawodawstwa
europejskiego, nigdy nie miała żadnego
historycznego odpowiednika w prawie
polskim. Jednakże należy podkreślić, iż
z każdym rokiem coraz bardziej przyjmuje
się w świadomości lokalnego społeczeństwa, powodując, że liczba korzystających
z pomocy Rzecznika wzrasta, a skala problemów, z którymi przychodzą konsumenci
jest coraz szersza. Powiatowy Rzecznik
Konsumentów to najbardziej dostępna
i najbliższa miejscu zamieszkania instytucja
mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu
konkretnych , indywidualnych problemów
konsumentów.

Czytaj na str. 5

Kolędy pod choinkę
Z tym numerem gazety mają Państwo okazję nabyć płytę chóru
Lira działającego przy kościele
św. Wojciecha w Nasielsku.
Znajdują się na niej kolędy
- tradycyjne i te, mniej znane.
W promocji świątecznej gazeta
razem z płytą kosztuje 8 zł.

O ten niecodzinny dodatek
do Życia Nasielska pytaj
sprzedawcę.
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Głównie o Świerczach
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

4 grudnia br. odbyła się
XIV sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Obrady prowadził Dariusz Leszczyński, przewodniczący RM.
Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad, przedstawieniu
porządku obrad oraz przyjęciu
protokołu z poprzedniej sesji, przewodniczący omówił działania Rady
w okresie między sesjami. Poinformował m.in. o pracach nad projektem nowego budżetu oraz odbytych
spotkaniach z mieszkańcami gminy.
Odwiedzający Biuro Rady zwracali
uwagę na potrzebę oznakowania
i remontu ul. Przytorowej w Mogowie
oraz wykonania wodociągu w Młodzianowie. Sygnalizowali także problemy techniczne wodociągu na ul.
Rubinowej oraz związane z ruchem
autobusów i ciężarówek na terenie
osiedla Piłsudskiego II. Przewodniczący mówił też o zakończeniu ligi
siódemek w Starych Pieścirogach.
Przy tej okazji dodał, że ufundowano
puchary i dyplomy oraz - dla czterech pierwszych drużyn w turnieju
- stroje piłkarskie. Przewodniczący
podziękował A. Sawickiemu za
udostępnienie terenu pod aktualne
boisko w Starych Pieścirogach.
Bogdan Ruszkowski, radny powiatu,
w dużym skrócie przedstawił plan
rozwoju powiatu nowodworskiego
na lata 2007-2013. Zachęcał do zapoznania się z dokumentem, który
jest dostępny na stronie internetowej
starostwa.
Następnie głos zabrał Burmistrz,
Bernard Mucha, który złożył sprawozdanie ze swojej działalności
w ostatnich tygodniach. Mówił o sfinalizowanych inwestycjach: o odbiorze dróg - Kwiatowa-Pniewska
Górka oraz w Zaborzu, o realizacji
I etapu budowy wodociągu w Siennicy. W swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę, że w Nasielsku pojawili się
nowi inwestorzy zainteresowani
halami produkcyjnymi po Instalu
oraz obiektami dawnego Merazemu. Według niego nowe podmioty
gospodarcze przyniosą miastu
dochody w postaci podatków oraz
przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy. Burmistrz nawiązał
również do prac modernizacyjnych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Starych Pieścirogach. Tłumaczył:
tempo wykonania prac budzi wątpliwości. Nie ukrywam, że obawy
są uzasadnione. Inwestycje wykonuje firma „VINEL” z Łukowa, która
w przeprowadzonym przetargu
złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Była to oferta przede wszystkim
najtańsza i kompletna. Oferta przygotowana zgodnie z wymaganiami
prawa. Wybór nie mógł być inny.
Musimy działać w granicach prawa
a w praktyce oznacza to często
„byle jakość”. Gdybyśmy w przetargu taką ofertę odrzucili z pewnością
przetarg zakończyłby się w arbitrażu
a proces wyłaniania Wykonawcy

bardzo przedłużył. Nie mogłem na
to pozwolić, ponieważ ograniczały
mnie terminy związane z przyznaną dotacją na to zadanie. Gdybyśmy
teraz zerwali umowę z obecnym
Wykonawcą należałoby: powołać
komisję inwentaryzacyjną, dokonać
inwentaryzacji wykonanych prac
i wyszacowania ich wartości, znalezienia wykonawcy (najlepiej rzetelnego i zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych) i przede
wszystkim mieć gwarancję dobrego
wyboru. Prawo nas ogranicza a wiara
i uczciwość nie zawsze są gwarantami współpracy – dodał Burmistrz
Nasielska.
W sesji uczestniczył Wojciech Janik,
nowy Komendant Policji w Nasielsku.
Mówił o problemach, z jakimi zgłaszali
się do niego mieszkańcy – dotyczyły
one głównie zbyt małej liczby patroli
na ulicach. Jak zapewnił Komendant,
ich liczba, w ostatnim czasie, zwiększyła się o ponad połowę. W celu
zapewnienia jeszcze większego
bezpieczeństwa mieszkańców, podinspektor W. Janik zwrócił się do władz
miasta z prośbą o wygospodarowanie
środków finansowych na dodatkowe
służby porządkowe.

mów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007;
- rozpatrzenia skargi Pana Henryka Góreckiego na działalność
Burmistrza Nasielska;
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
do wykonywania w imieniu Rady
Miejskiej w Nasielsku obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów i z nowelizacji tej ustawy w stosunku do Sekretarza Nasielska i Skarbnika Nasielska;
- ustalenia opłat w zakresie wywozu nieczystości stałych i omiatania.
(Uchwały podatkowe opublikujemy
w następnym numerze ŻN)
Na wniosek Marii Kowalskiej, Sekretarz Nasielska, z porządku obrad
wycofano punkt mówiący o pod-

dla lekarza.
Propozycja utworzenia filii ZOZ-u
w Świerczach wywołała burzliwą
dyskusję radnych. Zdania były podzielone. Burmistrz w rozszerzeniu
funkcjonowania ZOZ-u wskazywał
element rozwojowy. Zwracał uwagę
na społeczne aspekty tego przedsięwzięcia. Radny Wójciak natomiast
domagał się konkretnej analizy
finansowej. Radna Katarzyna Świderska, w imieniu Komisji Zdrowia,
wyraziła wiele obaw, dotyczyły one
zwłaszcza ewentualnego zaniedbania
nasielskich pacjentów. Nie do końca
jasne pozostały także koszty utrzymania budynku. Dyrektor SP ZOZ
przy Sportowej – Katarzyna Rusek
obawiała się o to, że nie starczy czasu na dopełnienie niezbędnych formalności. Ostatecznie, stosunkiem
głosów 8:7, uchwałę odrzucono. Na
zakończenie tej części obrad radni:
Michał Wójciak i Anna Łapińska ży-

Na sesji przyjęto uchwały w sprawie:
- określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2008
rok;
- określenia zwolnień na rok
2008 od podatku od nieruchomości;
- obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Nasielsk w 2008 roku;
- określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
oraz zwolnień od tego podatku na rok
2008;
- zmian w budżecie 2007;
- procedury uchwalania budżetu
gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
- ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu do
tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
Gminę Nasielsk;
- zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku;
- powołania urzędowej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw nabywania
mienia komunalnego;
- ustalenia służebności gruntowej;
- określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i najmu na okres
dłuższy niż trzy lata;
- zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

jęciu uchwały w sprawie przyjęcia
średniej ceny sprzedaży drewna
stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku leśnego na rok 2008.
Wprowadzono za to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu
SP ZOZ z siedzibą w Nasielsku przy
ul. Sportowej. Kluczową kwestią
nowego statutu było utworzenie filii
SP ZOZ Nasielsk w Świerczach. Z tej
okazji w obradach uczestniczył wójt
gminy Świercze, Adam Misiewicz.
Do końca tego roku gmina Świercze
ma podpisaną umowę na świadczenie usług zdrowotnych z zakładem
niepublicznym. Jednak, jak przyznał
A. Misiewicz, zakład ten nie zaspokoił potrzeb tamtejszych mieszkańców.
Chcą oni utworzenia publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, gdyż,
jak twierdzą, takiemu podmiotowi
nie będzie zależało tylko i wyłącznie
na zysku. Zdaniem wójta koncepcja
utworzenia w Świerczach filii nasielskiego ZOZ-u jest uzasadniona,
bowiem tamtejsi pacjenci i tak
często korzystają z usług nasielskiej
przychodni. Ponadto, jak zaznaczył,
obsługuje ich ta sama karetka. Na
potrzeby ewentualnej nowej placówki wójt zaoferował wyremontowany
budynek wraz z umeblowaniem i niezbędnym sprzętem oraz mieszkanie
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czyli wójtowi Świercz „prywatyzacji
zakładu”.
Następnie rozpatrywano pisma
skierowane do RM. Dotyczyły one:
szkolenia dla ławników, nieprawidłowości w działaniu kanalizacji na
ul. Traugutta, dofinansowania monitoringu oraz zwiększenia środków
finansowych na ogrzewanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach, utworzenia kuchni
i stołówki w Szkole Podstawowej
w Dębinkach, usunięcia barier architektonicznych i wstawienia nowych
okien w nasielskim gimnazjum. Do
Rady wpłynęło też pismo od mieszkańców okolic Nowego Dworu
Maz. z prośbą o przyłączenie się do
protestu przeciwko likwidacji szpitala
powiatowego oraz pismo od Wojewody w sprawie złożenia oświadczeń
lustracyjnych przez radnych, Skarbnika i Sekretarza Nasielska.
W czasie przewidzianym na wolne
wnioski i zapytania powrócił temat
Świercz. Ponadto, mieszkańcy
Nasielska poruszyli m.in. kwestię
zwiększenia bonifikat za wykupienie
lokali komunalnych. Zwracali uwagę
na konieczność położenia asfaltu na
ul. Dąbrowskiego oraz remontu ul.
Polnej.
km
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.

Mieszkańcom Gminy Nasielsk oraz
gościom, którzy zawitają do nasielskich
domów w czasie Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu własnym oraz Rady Miejskiej
w Nasielsku składam serdeczne życzenia
przeżycia świątecznych tajemnic w cieniu
Szopki Betlejemskiej, w atmosferze polskiej wieczerzy
wigilijnej, śpiewu radosnych kolęd i podniosłej Pasterki.
Łamiemy się z Państwem opłatkiem - znakiem zgody
i miłości, ufając, że podzielenie się chlebem wyraża pragnienie nas wszystkich otwarcia na potrzeby innych ludzi.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
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życzy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
mgr Dariusz Leszczyński

Święta Bożego Narodzenia są
jednymi z najważniejszych dni
każdego roku, kiedy spotykają
się najbliżsi i dla siebie najdrożsi.
Te Święta są szczególnymi chwilami refleksji nad mijającym rokiem, są również czasem na
podziękowania za minione dni i życzenia na kolejny
rok wspólnego życia. To Święta pełne radości i miłości, które jak żadne inne zbliżają ludzi i wyzwalają
wielką falę ludzkiego ciepła. Ciepła tym bardziej symbolicznego, że ogrzewać je będzie dodatkowo płomień
Betlejemskiego Światła Pokoju – ognia zapalonego
w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, które
zagości w naszej Gminie.
Dziękujemy za każdy dzień minionego roku, w którym spotykaliśmy ludzi, z którymi wspólnie rozwiązywaliśmy wiele ludzkich i społecznych problemów
naszej gminnej wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni tym,
którzy pomagali, wspierali dobrą radą, by jak najlepiej
wypełnić naszą samorządową rolę.
W imieniu swoim, jak również pracowników Urzędu
Miejskiego w Nasielsku życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk oraz naszym drogim gościom
Świąt spokojnych i rodzinnych, radości z dzielenia
się opłatkiem przy wigilijnym stole oraz miłości, która wybacza i daje nadzieję. Oby Światło Gwiazdy
Betlejemskiej rozświetlało każdemu z Państwa drogę
codziennego życia, drogę trudu pracy czy nauki. Niech
żar bijący z naszych serc roztapia nie tylko w te świąteczne dni śniegi i lody ludzkiej obojętności.
Jednocześnie na Nowy 2008 Rok składam życzenia
dobrego zdrowia, pomyślności oraz spełnienia osobistych celów i marzeń.
			

Burmistrz Nasielska

			

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Ryby nie mają głosu
To ministerstwo rolnictwa
zabrało głos w sprawie
pojawiających się ostatnio w mediach informacji
„bezpodstawnie straszących” konsumentów ryb,
a w szczególności karpi.
W niektórych gazetach,
bez podawania konkretnych danych zostały
przedstawione potencjalne zagrożenia dla zdrowia
konsumentów. Reakcja
resortu na dziennikarskie
plotki jest jednoznaczna
i – mówiąc wprost – wynika z niej, że ryby nie biorą
chemii.
Ministerstwo kategorycznie stwierdza,
że pozostałości chemiczne w krajowych rybach hodowlanych a zwłaszcza pestycydów i metali toksycznych
są niskie i nie stanowią zagrożenia dla
zdrowia człowieka.
Prowadzone corocznie badania pozostałości chemicznych w żywności
pochodzenia zwierzęcego pozwalają
ocenić ją jako bezpieczną dla konsumenta.
Badania Kontrolne pozostałości realizowane są w Zakładzie Farmakologii
i Toksykologii oraz w Zakładzie Higieny
Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
Państwowego Instytutu Weterynarii
– Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach (laboratoria referencyjne)
i 8 Zakładach Higieny Weterynaryjnej
(ZHW Białystok, Gdańsk, Katowice,
Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa,
Wrocław).

innymi nitrofuranów i leków przeciwrobaczych i przeciwzapalnych.

kilka procent wartości limitowanych
dla tych związków. Również niskie były
stężenia ołowiu, kadmu, rtęci i arsenu
w mięśniach badanych ryb. Średnia
zawartość tych metali kształtowała się
na poziomie: Pb - 0,02 mg/kg, Cd
- 0,003 mg/kg, Hg - 0,029 mg/kg
i As - 0,2 mg/kg. Stężenia te stanowią
jedynie kilka procent wartości maksymalnie dopuszczalnych w rybach.

Wnikliwa ocena wyników badań
dotycząca zanieczyszczeń środowiskowych, w tym na obecność pestycydów oraz pierwiastków toksycznych
wskazała na występowanie niskich stężeń tych związków, często na poziomie
wykrywalności stosowanych metod
analitycznych. Mimo powszechnego
stwierdzenia obecności insektycydów
chloroorganicznych (>70%) i PCB
(>50%) ich stężenia były najczęściej
na poziomie setnych i tysiącznych
części mg/kg, co stanowi zaledwie
O
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Wyniki badań, na które powołuje
się ministerstwo rolnictwa, mimo
wszystko nie wróżą nic dobrego dla
samych zainteresowanych, czyli dla
karpi – jak zwykle w łeb i na stół.
dar
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W 2006 roku przebadano łącznie blisko 1000 próbek, w tym ponad 600
pochodziło z krajowych ryb hodowlanych, głównie karpi. Kontrola pozostałości hormonów i tyreostatyków nie
wykazała stosowania tych związków
przez hodowców ryb w Polsce.
W Polsce podobnie jak w całej Unii
Europejskiej stosowanie związków
wykazujących działanie anaboliczne
(hormony i tyreostatyki) w tuczu
zwierząt rzeźnych jest zabronione.
W zakresie pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych nie
stwierdzono obecności badanych grup
leków weterynaryjnych, w tym niedozwolonych do stosowania w praktyce
weterynaryjnej i hodowli, między
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Babciu! Dziadku! Umiesz wysyłać e-mail?
Jeśli nie - to szkolenie jest dla Ciebie.
Zapraszamy wszystkich chętnych: Babcie i Dziadków wraz z wnukami, uczącymi się w klasach V - VI Szkoły Podstawowej w Nasielsku, do
wzięcia udziału w naszych zajęciach. Nauczymy Was obsługi poczty
elektronicznej i zapoznamy z możliwościami, jakie daje Internet.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Agnieszką Sztabnik lub p. Moniką Paluszek w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Pośpieszcie się! Liczba miejsc jest ograniczona!
„Projekt jest realizowany w ramach programu Lokalni Liderzy realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.”

Adres strony internetowej SSL: www.szkola-liderow.pl
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Szlifowanie numeru 112
W ubiegłym tygodniu
odbyło się spotkanie
p o d s e k r e t a r z y s t a nu
w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Witolda Drożdża
oraz Tadeusza Nalewajka (byłego starosty pułtuskiego) z operatorami
tel ekomu nikacyj nymi .
Rozmowy były poświęcone wdrażaniu rozwiązań systemu lokalizacji
dzwoniącego na numer
alarmowy „112”.

W czasie spotkania operatorzy
telekomunikacyjni potwierdzili gotowość do przekazywania danych
lokalizacyjnych osób dzwoniących
na numer alarmowy 112 służbom
ustawowo powołanym do niesienia pomocy. Ustalony również
został dalszy plan działań związany

Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz Stanu w MSWiA
A b s o l we n t
z tytułem
magistra
i n ż y n i e ra
ro l n i c t wa
Akademii Roln i c z o - Te c h nicznej w Olsztynie; ukończył również studia
podyplomowe na Uniwersytecie
Warszawskim, w Centrum Studiów
Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oraz szkolenie
z zakresu administracji europejskiej
w Wyższej Szkole Humanistycznej
w Pułtusku i Wyższy Kurs Obronny
na Akademii Obrony Narodowej
w Rembertowie.
Od III-IV 1984 r. specjalista terenowy doradztwa rolniczego w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Poświętnem; w latach
1984-1998 przeszedł wszystkie
szczeble w strukturach Referatu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku; na przełomie
lat 1990-1998 również Zastępca
Burmistrza Miasta Pułtusk. Od 1999
roku do chwili obecnej sprawował
funkcję Starosty Pułtuskiego.
Dotychczas pełnione funkcje
i zadania w ramach sprawowanej działalności:
Prezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa
Mazowieckiego, Członek Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa
Mazowieckiego, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Pułtusku, Wiceprezes Zarządu
Powiatowego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Pułtusku, Honorowy
Prezes Zarządu Koła Wędkarskiego
Nr 1 w Pułtusku.
51 lat. Żonaty

źródło: MSWiA

z wdrażaniem rozwiązania i powołany zespół resortowy do realizacji
projektu.

Określono, że czas konieczny na
wdrożenie rozwiązania technicznego to maksymalnie 6 miesięcy.
W jednym z ostatnich wydań „Życia
Nasielska” napisaliśmy, że numer jest,
ale nie do końca.
Pełne uruchomienie systemu numeru alarmowego 112 ma nastąpić
dopiero w 2010 r.
Budowa systemu będzie przebiegała
etapowo. Najpierw zostaną opracowane projekty aktów prawnych,
dokumentacja przetargowa oraz
przygotowana lokalizacja siedzib
centrów powiadamiania ratunkowego. W dalszej kolejności rozpocznie
się budowa całego systemu wraz
z niezbędną infrastrukturą.
Przedsięwzięcie ma kosztować około 250 milionów złotych i zostanie
sfinansowane głównie z budżetu
państwa oraz ze środków unijnych.
Prace nad jego powstaniem i uruchomieniem zakończą się w 2010
roku.

AKTUALNOŚCI

28. 11. w Starych Pieścirogach
trzej nieznani sprawcy pobili
i okradli Sebastiana S.

Jak informuje
re s o r t s p raw
we w n ę t r z nych, aktualnie
uzgadniana jest
koncepcja budowy systemu
„112” w Polsce, mająca stać się
wieloletnim programem rządowym,
realizowanym przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Zdrowia (po zakończeniu
procedury uzgodnień projekt
wyżej wymienionego programu
zostanie przedłożony do akceptacji
przez Radę Ministrów).

fot. M. Tyc

wego umożliwi przekierowanie
rozmowy w ramach wojewódzkiego centrum powiadamiania
ratunkowego innemu operatorowi, który biegle włada językiem
dzwoniącego cudzoziemca lub
na utworzenie rozmowy konferencyjnej z operatorem innego
Wojewódzkiego Centrum 112.
Budowę i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania
Ratunkowego umieszczono jako
zadanie w Priorytecie XIII Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko”. Przewidziano możliwość dofinansowania tego projektu
w kwocie ok. 20 milionów EURO.

Koncepcja zakłada utworzenie na
terenie kraju 16 wojewódzkich
centrów obsługi zgłoszeń alarmowych + 1 dla miasta stołecznego
Warszawa (centrów powiadamiania
ratunkowego), obsługiwanych przez
wyspecjalizowaną kadrę.
Zgodnie z koncepcją, Centrum
Powiadamiania Ratunkowego
rozumiane jest jako punkt przyjmowania i przekierowywania
zgłoszeń alarmowych z numeru
alarmowego 112 do właściwej
jednostki Policji, Państwowej Straży
Pożarnej i pogotowia ratunkowego,
a także innych podmiotów ratowniczych.

Resort powołuje się na doświadczenia innych krajów, które pokazują, że
należy dążyć do redukcji istniejącej
liczby CPR-ów, zmniejszenia kosztów ich obsługi oraz integracji
powiadamiania wszystkich udzielających pomocy w jednolity, ogólnokrajowy system powiadamiania
ratunkowego.

Zbudowanie i sprawne funkcjonowanie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (do których będą
kierowane zgłoszenia w językach obcych) będzie miało ogromny wpływ
na skuteczną koordynację działań
wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia.

W styczniu tego roku rozpoczął
działalność Międzyresortowy Zespół do spraw numeru alarmowego
„112” oraz wdrażania systemu eCall.
Podczas prac Zespołu ustalono, że
konieczne jest szybkie opracowanie
ogólnokrajowej koncepcji funkcjonowania systemu powiadamiania
ratunkowego za pomocą numeru
alarmowego „112” w Polsce, który powinien być zintegrowany

W ramach sieci centrów powiadamiania ratunkowego możliwe
będzie korzystanie z aktualnego
przeglądu o zgłoszonych operatorach (obsługujących wojewódzkie
centra powiadamiania ratunkowego) w Systemie 112 i ich znajomości języków obcych. System
odbioru zgłoszeń na numer 112
przy pomocy zbudowanej sieci
centrów powiadamiania ratunko-

E

KRONIKA
POLICYJNA

z systemem
eCall (elektronicznego
powiadamiania
o wypadkach
drogowych).

Samo MSWiA przyznaje, że dotychczasowy system obsługi zgłoszeń
alarmowych na numer 112 jest nieefektywny. Zgłoszenia z telefonów
stacjonarnych na numer 112 obsługuje 331 jednostek powiatowych
PSP, natomiast zgłoszenia z telefonów komórkowych przyjmuje 458
jednostek organizacyjnych Policji.

R

14–27 grudnia
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Resort podkreśla, ze zbudowanie
zintegrowanego systemu powiadamia ratunkowego jest niezbędne
również w kontekście wypełnienia
wszystkich standardów i wymogów
Unii Europejskiej.
Numer alarmowy „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich
krajów Unii Europejskiej. W sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie
całej UE wybierając numer 112 mają
gwarancję połączenia się ze służbami
ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy.
dar

W okresie 23. 11.–08. 12. na
ulicy Broninek nieznani sprawcy
włamali się do domku na działkach rekreacyjnych i skradli m.in.
rower, przewód gumowy, wiertarkę i szlifierkę. Straty wynoszą ok.
1000zł na szkodę Stefana K.
02. 12. w Lubominie Sławomir
C. naruszył nietykalność cielesną
funkcjonariusza policji.
02. 12. na ulicy Przemysłowej
Cezary A., Małgorzata A. i Paweł
K. pobili Krzysztofa W.
02. 12. nocą w sklepie alkoholowym przy ulicy Kościuszki
zamaskowany sprawca grożąc
pobiciem zażądał od ekspedientki
wydania pieniędzy. Po otrzymaniu
gotówki oddalił się w nieznanym
kierunku.
04. 12. w Krzyczkach Pieniążkach
funkcjonariusze komisariatu policji w Nasielsku zatrzymali sprawcą
kradzieży 70 l. oleju napędowego
na szkodę Tomasza P.
Pijani na drodze
04. 12. w Siennicy Przemysław J.
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,26 mg/l.).
05. 12. w Nowych Pieścirogach
Kazimierz Ł. kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,36 mg/l.).
07. 12. na ulicy Płońskiej Rafał F.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,65 mg/l.).

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2008
Związek Kombatantów w Nasielsku
życzy swoim członkom i ich rodzinom
wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.
Zarząd
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i b. Więźniów Politycznych, koło w Nasielsku
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Konsument ma swoje prawa

Rozmowa z Joanną Mikołajczyk-Tyszką – Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
Rozklejone buty, wadliwy sprzęt
elektroniczny, nieuczciwi sprzedawcy... To chleb powszedni każdego z nas. Jest jednak ktoś, kto
służy fachową pomocą w takich
sprawach. Kto to taki? Powiatowy
Rzecznik Konsumentów.
Konsument, który czuje się
pokrzywdzony, często nie wie,
gdzie ma szukać pomocy i że
w ogóle może ją gdzieś znaleźć. W efekcie niejednokrotnie rezygnuje z dochodzenia
swoich praw. Muszę przyznać,
że sama dopiero niedawno
dowiedziałam się o istnieniu
Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Jak to wygląda
z Pani perspektywy? Czy ludzie
wiedzą, że można zgłaszać się
właśnie do Pani?
Rzecznicy Konsumentów to
stosunkowa nowa instytucja,
powstała zaledwie w 1999 roku,
przeniesiona wprost z ustawodawstwa europejskiego, nigdy
nie miała żadnego historycznego
odpowiednika w prawie polskim.
Jednakże należy podkreślić, iż
z każdym rokiem coraz bardziej
przyjmuje się w świadomości
lokalnego społeczeństwa, powodując, że liczba korzystających
z pomocy Rzecznika wzrasta,
a skala problemów, z którymi
przychodzą konsumenci jest
coraz szersza. Powiatowy Rzecznik Konsumentów to najbardziej
dostępna i najbliższa miejscu
zamieszkania instytucja mająca
na celu pomoc w rozwiązywaniu
konkretnych , indywidualnych
problemów konsumentów.
Kto może się zgłosić i przez
jakie formalności trzeba przebrnąć, aby uzyskać pomoc?
Ideą powołania Rzecznika Konsumentów było, by pomoc konsumentom odbywała się w sposób
jak najbardziej odformalizowany.
Porady prawne mieszkańcom
powiatu udzielane są nieodpłatnie
w formie telefonicznej, osobiście
lub korespondencyjnie (w tym
e-mail). Należy jedynie pamiętać, by, udając się do Rzecznika,
zabrać wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny
R

E

prawnej sprawy konsumenckiej
(np. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie
rzeczoznawców itp.).
Z jakimi sprawami najczęściej
ma Pani do czynienia?
Sprawy, z którymi zwracają się
konsumenci do Rzecznika są
bardzo różnorodne. Największą
g ru p ę s t a n ow i ą kon s u m e n c i
mający problemy z reklamacją
sprzętu AGD, RTV oraz obuwia.
Drugą liczną grupę stanowią skargi
na nieuczciwych usługodawców,
np. dot. usług budowlanych czy
pralniczych. Poza tym dużą grupę stanowią problemy z szeroko
pojętą telekomunikacją oraz
z e-handlem. Zdarzają się sprawy
związane ze sprzedażą towaru
poza lokalem przedsiębiorstwa,
czyli przez akwizytorów, problemy z ubezpieczycielami, kredytami i wiele innych z różnych
dziedzin szeroko rozumianego
prawa konsumenckiego.
A jaka była najpoważniejsza,
jak do tej pory, prowadzona
przez Panią sprawa?
Zawsze najtrudniej prowadzi się
spory z monopolistami na rynku,
takimi jak zakłady energetyczne,
gazownie. Mają one świadomość
swojej pozycji rynkowej oraz
faktu, że konsument praktycznie
nie ma wyboru i musi korzystać
z ich usług na warunkach przez
nich narzuconych. Trudne merytorycznie bywają także spory
z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Jakie są kompetencje rzecznika?
Czy, na przykład, może Pani wystąpić z wnioskiem o ukaranie
nieuczciwego sprzedawcy?
Rzecznik służy przede wszystkim bezpłatną, fachową pomocą
prawną mieszkańcom naszego
powiatu, których prawa konsumenckie zostały naruszone. Do
zadań Rzecznika Konsumentów
należy w szczególności:
• udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw
i interesów konsumentów,
• występowanie w imieniu i na
K

rzecz konsumentów do przedsiębiorców w wyżej wymienionych
sprawach,
• udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową.
Należy przy tym podkreślić,
że Rzecznik nie ma żadnych
uprawnień kontrolnych, nie posiada uprawnień do wydawania
nakazów, zakazów, nakładania
kar i grzywien na przedsiębiorców. To są uprawnienia Inspekcji
Handlowej. Rzecznik udziela
jedynie pomocy prawnej, może
występować do przedsiębiorców,
którzy mają ustawowy obowiązek
odpowiedzieć na wystąpienie
Rzecznika.
Po w i a t o w y R z e c z n i k Ko n sumentów to jednoosobowa
instytucja? Ile osób pracuje
w Pani biurze?
Powiatowy Rzecznik Konsum e nt ó w w N ow y m D wo r ze
Mazowieckim jest instytucją
jednoosobową. Przyjmuję konsumentów w poniedziałki i wtorki
od 8 00 do 1600 oraz w środy od
800 do 1200.
Na prośbę naszych czytelników muszę zadać jeszcze dwa
pytania. Słyszymy skargi, że
w sklepach handlujących markowymi wyrobami, spotykają
oni tandetne podróbki z Chin.
Czy to może być prawda? Co
może zrobić rzecznik w takim
przypadku?
To problem, z którym jako Rzecznik spotykam się często. Jakość
tzw. towarów markowych generalnie bardzo się obniżyła. Należy sobie uświadomić, iż większość
z nich jest obecnie produkowana
w Chinach lub innych krajach
azjatyckich. Jednakże niezależnie
od tego, czy towar jest zakupiony w markowym sklepie, czy na
bazarku podlega on jednakowej
ochronie prawnej. Konsument
ma prawo reklamować u sprzedawcy każdy towar w ciągu 2 lat
od wydania rzeczy i 2 miesięcy
od zauważenia niezgodności
towaru z umową. Należy jednak
pamiętać o zachowaniu dowodu
zakupu (paragon, faktura, wyciąg
L

Joanna Mikołajczyk-Tyszka

z banku, gdy płacimy kartą). I właśnie w momencie, gdy następuje
problem z wyegzekwowaniem
prawnie słusznej reklamacji, interweniuje Rzecznik.

rzecznika? Jak wygląda wtedy
procedura postępowania?
O c z y w i ś c i e R ze c z n i k m o ż e
wystąpić do przedsiębiorstwa
energetycznego. Jednakże należy
pamiętać, iż są to sprawy trudne
dowodowo. Konsument może
także się zwrócić do Rzecznika
Odbiorców Paliw i Energii, który
specjalizuje się w tego rodzaju
sporach.
Dziękuję za rozmowę.
Martyna Kordulewska

Drugą sprawą, z jaką często
mają do czynienia nasi czytelnicy, są problemy z dostawcami
prądu. W wielu przypadkach
sprzęt elektroniczny naszych
czytelników, na skutek nagłych
skoków napięcia, popsuł się.
Czy takie sprawy leżą w gestii

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Mikołajczyk-Tyszka

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel/fax: (0 22) 775 36 79
e-mail: j.tyszka@powiatnowodworskimaz.pl
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Podatek Religi do kosza
Nie będzie odpowiedzialności zbiorowej. Kierowcy
bez grzechów drogowych
na sumieniu mogą spać
spokojnie. Za leczenie
ofiar wypadków zapłaci
sprawca wypadku.
Rząd zapowiada radykalną zmianę
w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych i w zasadach leczenia
poszkodowanych w wypadkach
samochodowych. Prawdopodobnie do kosza trafi uchwalony przez
„pisowski” rząd 12- procentowy
podatek, który już od 1 października jest przekazywany ze składek
właścicieli samochodów na rzecz
Narodowego Funduszu Zdrowia
- popularnie zwany „haraczem
Religi”.

Opodatkowanie zysków ze sprzedaży
nieruchomości

Politycy Platformy Obywatelskiej
zapewniają, że decyzja w sprawie likwidacji podatku Religi już
zapadła. W najbliższych dniach
zostanie podjęta kolejna – od
kiedy. Jest tylko jeden problem
- wpływy z tego podatku zostały zapisane w przyszłorocznym
budżecie Narodowego Funduszu
Zdrowia. Rządowi eksperci szukają teraz pieniędzy z innych źródeł
do zapełnienia luki budżetowej,
która powstanie w przypadku
zlikwidowania podatku Religi.

Od 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe zasady
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia
nieruchomości, spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej a także
prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Poważnie rozważa się pomysł, aby
- podobnie, jak to jest w krajach
zachodniej Europy – za wszelkie
szkody i leczenie ofiary płacił
sprawca wypadku ze swojej polisy.
dar

W stanie prawnym obowiązującym
do końca 2006r., odpłatne zbycie
nieruchomości lub ww. praw majątkowych (o ile miało miejsce przed
upływem pięciu lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym
nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie), nakładało obowiązek
zapłacenia podatku w wysokości
10% uzyskanego przychodu. Podatek ten był płatny bez wezwania
w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek
urzędu skarbowego właściwego
według miejsca zamieszkania podatnika. Podatku można było nie
zapłacić, jednakże wyłącznie od tej
części uzyskanego przychodu, która
została przeznaczona – nie później
jednakże niż w okresie dwóch lat od
dnia sprzedaży – na:
• nabycie na terytorium Polski
budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
lokalu mieszkalnego stanowiącego
odrębną nieruchomość lub udziału
w takim lokalu, a także na nabycie
gruntu lub udziału w gruncie albo
prawa użytkowania wieczystego
gruntu lub udziału w takim prawie,
związanych z tym budynkiem lub
lokalem,
• nabycie na terytorium Polski
spółdzielczego własnościowego

fot. M. Stamirowski

Z URZĘDU SKARBOWEGO
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,
że praca w tutejszym Urzędzie w dniach 24 i 31 grudnia 2007r. (poniedziałek) odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 16.00, natomiast w dniach
20 i 27 grudnia 2007r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 18.00.
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Nasielsk, dnia 03.12.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 14 /06/07
Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

Numer
lokalu

1

2

3

4

5

1.

Cieksyn
ul. Spacerowa 9

127/21

38039

1

Opis lokalu mieszkalnego

6
Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 30,39 m2, w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, wraz
z przynależnym do lokalu udziałem
w budynku gospodarczym oraz
przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym
4164/17086 części.
Lokal składa się z: pokoju, przechodnej
kuchni, przedpokoju, kotłowni.

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych
nieruchomości
7

14.400,00 złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 04.12.2007
roku do dnia 28.12. 2007 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Barnard Dariusz Mucha
AS

prawa do lokalu mieszkalnego lub
udziału w takim prawie, prawa do
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału
w takim prawie,
• nabycie na terytorium Polski
gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu
lub udziału w takim prawie przeznaczonych na budowę budynku
mieszkalnego, w tym również
gruntu lub udziału w gruncie albo
prawa wieczystego użytkowania
gruntu lub udziału w takim prawie
z rozpoczętą budowa budynku
mieszkalnego,
• budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub
modernizację własnego budynku
mieszkalnego, jego części lub
własnego lokalu mieszkalnego,
położonych na terytorium Polski,
• spłatę kredytu lub pożyczki,
a także odsetek od kredytu lub
pożyczki zaciągniętych na ww.
cele, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
mających siedzibę na terytorium
Polski, w tym również na spłatę
kredytu lub pożyczki oraz odsetek
od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania
omawianych przychodów.
W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości
lub określonych praw majątkowych nie został wydatkowany
w ww. sposób, podatek płatny był
najpóźniej następnego dnia po
upływie 24 miesięcy od dnia dokonania odpłatnego zbycia, wraz
z odsetkami. W terminie płatności
podatku, podatnik był obowiązany
złożyć deklarację według ustalonego wzoru, tzw. PIT – 23.
Uwaga: Zasada obowiązująca w stanie prawnym do końca 2006r. ma
nadal zastosowanie do przychodów
uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych (wybudowanych, oddanych do użytkowania)
do końca 2006 roku.
Nowe reguły mają zastosowanie
wyłącznie do nieruchomości
(praw) nabytych wybudowanych,
oddanych do użytkowania, od
1 stycznia 2007r.
Zgodnie z nowymi unormowaniami obowiązującymi od 1 stycznia
2007r. w przypadku odpłatnego
zbycia nieruchomości i praw
podatek wynosi 19% uzyskanego
dochodu, powiększonego o sumę odpisów amortyzacyjnych
dokonanych od zbywanych nieruchomości (praw). Za dochód
uważa się różnicę pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania.
W przypadku odpłatnego zbycia
nieruchomości lub praw, kosztami
są udokumentowane wydatki na
nabycie lub udokumentowane
koszty wytworzenia, powiększone
o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw
majątkowych, poczynione w czasie
ich posiadania. Należy przy tym
pamiętać, iż koszty nabycia lub
koszty wytworzenia są corocznie
podwyższane, począwszy od roku

następującego po roku, w którym
nastąpiło nabycie lub wytworzenie
zbywanych nieruchomości ( praw),
do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich
zbycie, w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwartałów roku
podatkowego w stosunku do tego
samego okresu roku ubiegłego,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Monitorze Polskim.
W przypadku odpłatnego zbycia
nieruchomości lub praw nabytych
w drodze spadku, darowizny lub
w inny nieodpłatny sposób, za koszty uzyskania przychodów uważa się
udokumentowane nakłady, które
zwiększyły wartość nieruchomości
(odpowiednio praw), poczynione
w czasie ich posiadania oraz kwotę
zapłaconego podatku od spadków
i darowizn przypadającą na nabyte
nieruchomości/prawa. Przez pojęcie udokumentowanych nakładów
rozumieć należy wydatki, których
wysokość potwierdza faktura VAT
w rozumieniu przepisów o podatku
od towarów i usług lub dokument
stwierdzający poniesienie opłat
administracyjnych.
Wolne , od podatku są przychody
z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części
lub udziału w budynku, lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału
w takim lokalu, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub udziału w takim
prawie o ile:
• podatnik był zameldowany
w ww. budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy
niż 12 miesięcy przed datą zbycia
(pobytem stałym w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem
z zamiarem stałego przebywania),
• w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
podatnik złoży oświadczenie, że
spełnia warunki do zastosowania
zwolnienia, w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca
zamieszkania.
W sytuacji, gdy podatnik nie spełni
powyższych warunków, obowiązany jest do zapłacenia podatku.
Podatek należny od dochodów
z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (w wys.
19% od dochodu) wykazuje się
w zeznaniu podatkowym, a następnie w terminie dla złożenia
zeznania za dany rok podatkowy
wpłaca się podatek.
Dochodów z odpłatnego zbycia
nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej, np.
z dochodami z pracy.
Opracowała: Grażyna Rączka
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Duchowe witaminy

Bóg w ciele człowieka
W Betlejem, domu chleba, rodzi
się Bóg. „Słowo staje się ciałem”.
Przychodzi do nas w ludzkim
c i e l e. Po d o b n y m d o n a we
wszystkim, oprócz grzechu. To
ciało domaga się od nas szacunku, by tworzyło „kulturę piękna
i harmonii”. Już starożytni Grecy
wierzyli, że „w zdrowym ciele
zdrowy duch”. Codzienna troska o nasze ciało, jego higienę
i sprawność, by nie stało się tylko
„biologicznym łącznikiem pomiędzy lodówką a telewizorem”, nie
jest tylko kwestią estetyki, chęcią
podobania się komuś – choć sami
przyznajmy: jak minie pierwsza

faza miłości i ten wybrany czy
wybrana jest zdobyty/zdobyta,
przestajemy dbać o swoje piękno. A przecież ciało nie jest tylko
naszą własnością,
z którą możemy
postępować jak
ze śmieciem.
To dar od Boga
i to na tyle
wspaniały,
że Bóg
właśnie w nim
się nam objawił.
Zgadzamy się z tezą, że sfera
fizyczna, psychiczna i duchowa
człowieka tworzą całość. Stąd
Nasielsk, dnia 05.12.2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 11 października 2007
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)
ogłaszam
że w dniu 29 stycznia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Stare
Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/31 o powierzchni 2842
m2 za cenę wywoławczą 136.400,00 złotych,
- wadium w wysokości 13.640,00 złotych
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38628.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Położona jest między ulicami : Kolejową, Parkową i Irysową. Działka o atrakcyjnej lokalizacji. Lokalizacja nieruchomości predysponuje ją do
lokalizacji obiektów usługowych lub handlowymi. Preferencje kierunku docelowego wykorzystania gruntu określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk – nie są sprzeczne z w/w predyspozycjami
lokalizacyjnymi. Kształt działki regularny. Teren równy, płaski. Działka nieogrodzona.
Wyposażenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone
uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 roku określa w/w nieruchomości jako
skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej (uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 13.640,00 złotych do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3 najpóźniej do dnia 23 stycznia 2008 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócona w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej
na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega
zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub
pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej
www.um.nasielsk.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Radość i gościnność
Krzątanina, pośpiech, ostatnie porządki i wreszcie radość świętowania.
Jesteśmy wśród najbliższych, cieszymy się ich obecnością. Bo to – jak
mówimy – najbardziej rodzinne święta. Nic dziwnego, nawet sondaże mówią, że Polacy bardziej niż pieniądze i pozycję zawodową cenią zgodną
rodzinę. Gdzieś w oddali pachnie staropolska gościnność. I obowiązkowo
pierwszy dzień z rodziną.
A Bóg w tę cudowną noc narodzenia przyszedł w gościnę do swoich,
a swoi Go nie przyjęli. Jak to się stało, że nie został zauważony? Czy wśród
codziennego zabiegania trudno jest nagle zatrzymać się przy prawdziwej
Radości? Tej, co to aniołowie z nieba aż przyszli zobaczyć. To musiał być
blask. Do dziś się nim zachwycamy.

w Święta nie
wystarczy zasiąść przy
suto zastawionym stole, ocenić
ich wartość przez ilość zjedzonych smakowitości, zanurzyć
rzeczywistość bożonarodzeniową w oparach alkoholu. Bo wtedy wspaniały świąteczny czas
nie będzie się różnił od bardziej
banalnych okazji. I cały świąteczny „duch” odparuje wraz z alkoholem. Czy w taki sposób mamy
nadawać wartość naszemu ciału?
Kiedy karp i makowiec ubogacą
nasze ciało, koniecznie zadbajmy,
by radosne rozmowy przy stole
zostawiły w nas piękny ślad, a długi rodzinny spacer na Pasterkę
i nawiedzenie żłóbka w kościele
był zwieńczeniem obchodów
święta, kiedy Bóg przyobleka się
w ciało i rodzi się jako człowiek.
ks. Leszek Smoliński
R

E

K

„Gość w domu Bóg w domu”. Tak mówili nasi ojcowie, tego nas uczyli. Dawniej gość był postrzegany jako ktoś ważny. Przyjmowaliśmy go
z należnym szacunkiem. Nie był on zagrożeniem dla nas, ale raczej był
widziany jako nasza szansa uczynienia czegoś dobrego. Wejście gościa
było świętem. Gospodarz przerywał pracę, poświęcał swój czas, a na stole
kładł, co miał najlepszego, wspólnie przeżywając radość spotkania. To było
religijne spojrzenie na gościa, ewangeliczne. A dziś? Wydaje się, że boimy
się siebie nawzajem. Nasze domy są zamknięte dla innych. Mamy coraz
lepsze zabezpieczenia przed włamaniem, podwójne drzwi. Ktokolwiek
dzwoni do naszych drzwi jest intruzem i niechętnie wpuszczamy go w nasze progi. Coraz rzadziej zapraszamy znajomych na filiżankę herbaty czy
kawy. Ludzie jakby boją się samotności, ale jednocześnie ją pielęgnują. Co
nas zamyka na przychodzących? Również i Bóg wydaje się „tym obcym”,
coraz mniej dla niego miejsca w naszych domach.
Przypominam sobie słowa, które dotykają istoty gościnności: „człowiek jest
wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi”. Wśród
suto zastawionych stołów, zapachu choinki, miłych rozmów, niepowtarzalnego nastroju liczymy udane zakupy, promocje, świąteczne prezenty.
a czy zaprosiłem kogoś, żeby się z nim podzielić? Nie tylko dobrami, ale
przede wszystkim Dobrem?
ks. Leszek Smoliński
L

A

M

A

ZAPROSZENIE
HALA SPORTOWA W NASIELSKU
SERDECZNIE ZAPRASZA
NA CYKL TURNIEJÓW
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

• 16.12.2007 niedziela godz.1000
Świąteczny Turniej w Halowej Piłce
Nożnej Drużyn Amatorskich
• 30.12.2007 niedziela godz.1000
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Zakładów Pracy
Wszelkich informacji odnośnie
wyżej wymienionych turniejów
udzielamy pod numerem tel. 023
69 30 865.
Serdecznie zapraszamy
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Długa rozprawa między Panem, Wójtem i Plebanem
Długa, bo trwa już blisko rok.

Pan Waldemar Przybysz-Rębała
prowadzi rodzinne gospodarstwo
rolne. Jak mówią sąsiedzi gospodarstwo jest prężne i rozwojowe,
stale coś się w nim dzieje, przybywa zwierząt i sprzętu. Rolnik
wraz z rodziną ciągle inwestuje.
Rzeczywiście, już z daleka widać, po samych zabudowaniach,
że jest dobrym gospodarzem.
Ma około 50 hektarów gruntów.
Wyspecjalizował się w produkcji
bydła. W oborze jest około 50
sztuk opasów i krów mlecznych.
Chce mieć więcej. Postanowił
pobudować jeszcze jedną oborę.
Sprzęt rolniczy, który „trzyma”
pod chmurką chce przykryć wiatą. Decyzja o dwóch kolejnych inwestycjach zapadła dawno. Udało
mu się uzyskać w urzędzie gminy

Sporna furtka

w Winnicy decyzję o warunkach
zabudowy, potrzebna była tylko
betoniarka i materiały budowlane.
Gdyby nie przeciwności losu, budowle już by stały. Na drodze do
pomyślnej realizacji inwestycyjnych planów pojawił się…ksiądz.
Ksiądz Roman Tomaszewski,
proboszcz parafii rzymskokatolickiej Smogorzewo w Błędostowie,
powiedział NIE. I wiele miesięcy
temu zaczął się poważny spór,
którego końca nie widać. Biurokratycznym przepychankom obydwu
stron konfliktu przygląda się cała
wieś. Odgłosy wojny w Błędostowie słychać już nawet w Płocku za
sprawą skargi skierowanej przez
rodzinę Przybyszów do Biskupa
Płockiego.
Tutejszy ksiądz proboszcz nie
zgadza się na powstanie budowli,
ponieważ siedlisko, na którym
mają powstać oraz część gruntów
Przybyszów graniczy bezpośrednio z parafialnym cmentarzem. Na
nic się zdają zapewnienia rolnika,
że wiata powstanie kilka metrów
od ogrodzenia cmentarnego,

a obora w ogóle z drugiej strony
podwórka. Ksiądz nadal mówi
– nie. Oliwy do ognia dolała
również sprawa furtki cmentarnej.
Niestety, błąd w dawnych pomiarach geodezyjnych sprawił, że
opuszczający cmentarz wychodzą wprost na pole Przybyszów.
Według zamierzeń inwestora
ludzie mieli wychodzić na grunty
wspólnoty wiejskiej. Ostatnie pomiary geodezyjne i wbity przez
mierniczych pal pokazują wyraźnie – ścieżka z cmentarza do wsi
wiedzie przez prywatną ziemię
uprawną.
Pod koniec listopada tego roku,
kościół w Błędostowie wystosował
pismo do Wójta Gminy Winnica,
w którym czytamy między innymi: „Rzymskokatolicka Parafia
Nawiedzenia NMP Smogorzewo

w Błędostowie reprezentowana
przez księdza Romana Tomaszewskiego – proboszcza parafii
oraz Radę Sołtysów stanowiącą
Radę Parafialną, wyraża wielki
niepokój w związku z podjętymi
działaniami dotyczącymi wznowienia postępowania dot. warunków zabudowy inwestycji polegającej na zabudowie zagrodowej:
budowa budynku inwentarskiego
(obora) z częścią garażową oraz
budowa wiaty na sprzęt rolniczy
w istniejącym siedlisku rolniczym
na nieruchomości usytuowanej
we wsi Błędostowo, gmina Winnica (…).
W piśmie wyraźnie podkreślono,
że działki, na których planowana
jest inwestycja bezpośrednio graniczą z tutejszym cmentarzem
parafialnym, który jest „miejscem
szczególnej czci i szacunku oraz
pamięci o naszych przodkach. To
miejsce kultu religijnego”.
W liście czytamy dalej: „Tak
bliskie sąsiedztwo szczególnie
obory, ale i pozostałych budynków utrudni oddanie właściwej
czci naszym bliskim zmarłym ze

fot. D. Panasiuk

względu na zanieczyszczenie powietrza i hałas,
pojawienie się gryzoni.
Mające powstać budynki
naruszą w znacznym
stopniu ład przestrzenny
około cmentarza. W opinii
wielu osób biegłych taka
inwestycja około cmentarza nie powinna być
planowana. Raczej należałoby chronić cmentarz
przed złymi wpływami
gospodarstwa już istniejącego. Prosimy Pana Wójta
o uwzględnienie i wnikliwe
przeanalizowanie naszych
sugestii”.
Pod pismem podpisali się:
ksiądz Roman Tomaszewski oraz sześć osób z Rady
S o ł t y s ó w s t a n ow i ą c e j
jednocześnie Radę Parafialną.

- Ja nie jestem stroną
w tym konflikcie – powiedział Życiu Nasielska Janusz
Szubert, wójt gminy Winnica. Dodał, że w związku Na pierwszym planie Waldemar Przybysz-Rębała i przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora
z prowadzonym postę- Zabytków. Na drugim planie od lewej: wójt Janusz Szubert i ksiądz Roman Tomaszewski
powaniem administracyjPan Przybysz mówi – nikt mi nie (wszak to kolor pokoju) puchu. Że
nym, wydana wcześniej decyzja będzie zabraniał, będę budował;
powstanie obora, a buczenie krów
o warunkach zabudowy będzie
Wójt – nie jestem stroną w tym nie zagłuszy śpiewu żałobników,
zawieszona do czasu wyjaśnienia
a wiata na sprzęt rolniczy nie utrudni
konflikcie;
sprawy.
oddawania czci zmarłym.
„Pleban” – będę bronił cmentarza
A sprawa nadal się wyjaśnia, ponie- do końca.
Nie pozostaje nic właściwszego, jak
waż proboszcz parafii w Błędostowie
tylko zaapelować do zwaśnionych
wystąpił do Wojewódzkiego Urzę- Rację mają wszyscy. Rolnik ma stron słowami Janusza Szuberta,
du Ochrony Zabytków (WUOZ) prawo i powinien inwestować wójta Winnicy – Dogadajcie się!.
w Warszawie o wpisanie cmentarza i rozwijać swoje gospodarstwo. Wypowiedział je tuż po zakończona listę zabytków – to mogłoby Wójt zrobił swoje i postąpił zgodnie nych oględzinach cmentarza.
już definitywnie rozwiązać spór z prawem. Ksiądz też ma prawo do
oczywiście na niekorzyść rolnika, obrony cmentarza i przylegającego Mieszkańcom Błędostowa Żybowiem nie mogłaby wówczas do niego otoczenia – oczywiście czymy Wesołych i Przepojonych
w granicach nienarażających na
powstać żadna inwestycja
wokół zabytkowego miejsca pochówku. 7 grudnia
tego roku przyjechała na
miejsce specjalna komisja
z ciechanowskiej delegatury WUOZ, aby „przeprowadzić dowód z oględzin otoczenia cmentarza
rzymskokatolickiego parafii Smogorzewo w sprawie
prowadzonego postępowania w sprawie wpisania
do rejestru zabytków tegoż
cmentarza wraz z otoczeniem”. Chodzi po prostu
o znalezienie dowodów na
ewentualnie zakwalifikowanie nekropolii do obiektów
zabytkowych.
Ksiądz proboszcz Roman W tym miejscu ma powstać wiata
Tomaszewski powiedział
„Życiu Nasielska”, że cmentarz szwank powagi kapłańskiej.
ma ponad sto lat. Według niego był Zważywszy na uczestników konfliktu
on tu jeszcze zanim wybudowano można dojść do wniosku, że w całej
kościół.
tej sprawie zabrakło miłości bliźniePrzedstawiciele komisji chodzili po go, pokory i rozmów.
cmentarzu, robili zdjęcia, rozmawiali
z mieszkańcami – w tym z miejscowym kapłanem i członkami rodziny
Przybyszów. Na miejscu był również
Janusz Szubert, wójt gminy Winnica
i kilku przedstawicieli Rady Parafialnej.
Niebawem poznamy werdykt komisji. Tymczasem pozostaje niesmak
i pytanie – kto ma rację?

Idą święta. Może zabrzmi to zbyt patetycznie, ale Boże Narodzenie jest
najlepszym czasem na zaprzestanie
wszelkich konfliktów i na pojednanie.
Po świętach rozpocznie się wizytacja
duszpasterska parafii, powszechnie
zwana kolędą. Wypada mieć nadzieję, że coś wreszcie w ludziach
w Błędostowie pęknie i cmentarz
pokryje gruba warstwa białego

Pokojem i Miłością Świąt Bożego
Narodzenia!
Dariusz Panasiuk

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. N aw i e d z e n i a N . M . P
Smogorzewo w Błędostowie
przynależąca do dekanatu
serockiego, położona jest
w gminie Winnica w powiecie
pułtuskim.
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Dom Ciepła na Mikołajki
J

eszcze niedawno zastanawialiśmy się: jest czy
go nie ma? Teraz wiemy
na pewno. Dom Ciepła
w Nasielsku przy ul. Młynarskiej działa. Placówka
ma zapewnić dzieciom
gorący posiłek, pomoc
w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zabawach
rozwojowo-edukacyjnych
oraz okresowe konsultacje medyczne i stomatologiczne.
Uroczyste otwarcie Domu Ciepła,
Świetlicy Socjoterapeutycznej Monaru, nastąpiło 6 grudnia. W obecności podopiecznych, ich rodziców
i przybyłych gości otwarcia dokonała Danuta Kulaszewska, dyrektor
placówki. Świetlicę poświęcił ksiądz
proboszcz, Tadeusz Pepłoński. Nie
zabrakło Prezes Stowarzyszenia Monar, Jolanty Łazuki-Koczurowskiej.
W imieniu władz samorządowych
głos zabrała również Maria Kowalska,
Sekretarz Nasielska.
Świetlica działa w poniedziałki, środy
i piątki od 15 do 18. Jednak, jak powiedziała D. Kulaszewska, już widać,
że to za mało. Pani dyrektor zamierza
podjąć działania, aby Dom Ciepła był
czynny pięć dni w tygodniu. Schro-

nienie w nim może znaleźć około 30
– 40 osób: dzieci i młodzież do 18
roku życia. Rekrutacja podopiecznych odbywa się we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pedagogami
szkolnymi. W świetlicy czuwają nad
dziećmi, oprócz D. Kulaszewskiej,
dwie wychowawczynie. Niewykluczone, że do personelu dołączy
wkrótce terapeuta.
W Domu Ciepła są dwie sale. Jedna to
miejsce przeznaczone na naukę, zabawę i spożywanie posiłków. Druga ma
służyć dzieciom, które mają większe
trudności z nauką. W tej sali znajduje
się kilka komputerów. W Domu Ciepła jest także tak zwany pokój rozmów
indywidualnych - jak podkreślała D.
Kulaszewska, nie tylko tych złych, ale
i dobrych. Świetlica dysponuje jeszcze
kuchnią, szatnią, biurem i toaletą.
Na razie Dom Ciepła jest finansowany z pieniędzy zebranych na
koncercie charytatywnym w Dniu
Kotana. Przypomnijmy, że odbył się
on 1.10.2006 roku na warszawskim
Placu Defilad. Udało się wówczas uzyskać 170 000 złotych. Gdy te środki
się skończą, jak powiedziała dyrektor
świetlicy, trzeba będzie szukać sponsorów. Istnieje możliwość dofinan-

Na otwarciu Prezes Stowarzyszenia Monar, J. Łazuka-Koczurowska
powiedziała, że takich miejsc dzieci
potrzebują. Dowodem na to były
zadowolone buzie i odświętne
stroje podopiecznych nasielskiej
świetlicy. Dzieci zgodnie stwierdziły, że gdyby nie było Domu
Ciepła, po lekcjach spędzałyby
czas na ulicy.
km

Wesele przy Lipowej
Czas i miejsce akcji jak
w oryginale – wszystko rozgrywa się w 1900 r. w chacie Włodzimierza Tetmajera
w Bronowicach Małych
pod Krakowem. Oczywiście mowa o „Weselu”
Stanisława Wyspiańskiego, którego inscenizację
po mistrzowsku wykonali
uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku.
28 listopada, w ten niecodzienny
sposób uczcili setną rocznicę śmierci
wybitnego polskiego dramaturga,
poety, malarza i grafika.
Z trudnym, pod względem aktorskim, dramatem zmierzył się szkolny

Św. Mikołaj odwiedził
bibliotekę
W czwartek, 6 grudnia br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku odbyło się Mikołajkowe
spotkanie. Uczestniczyli w nim
uczniowie klasy I d SP w Nasielsku.
Pracownicy biblioteki opowiedzieli
dzieciom historię Świętego Mikołaja,
rozdali świąteczne kolorowanki i przygotowali najmłodszych na nadejście
najważniejszego gościa. Św. Mikołaj

nieco spóźniony, ale z workiem pełnym prezentów został przywitany
przez 7-latków piosenką „Bajkowy
świat”. Każdy dostał od Mikołaja
upominek. Wszyscy świetnie się
bawili.
Tym spotkaniem rozpoczął się cykl
wizyt Mikołaja w nasielskiej Bibliotece.
K.Z.

fot. D. Panasiuk

sowania DC przez Urząd Miasta
i Gminy. Aby jednak tak się stało,
D. Kulaszewska powinna wystąpić
z programem działania placówki
do pełnomocnika Burmistrza do
spraw profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, Marii
Sierzputowskiej.

„Teatr bez Nazwy”.
Przedstawienie
wypadło znakomicie. Trzeba przyznać, że nie było to
łatwe wyzwanie dla
młodzieży szkolnej.
Nawet profesjonaliści mają kłopoty
z ukazaniem problemu sojuszu ówczesnej inteligencji
z chłopstwem oraz
szans na odzyskanie niepodległości.
Nasielskim uczniom to się jednak
udało. Mało tego – sukces jest tym
większy, że bezbłędnie posługiwali się
bardzo trudnym językiem stylizowanym na gwarę podkrakowskiej wsi,

fot. M. Stamirowski

jakim ongiś mówili mieszkańcy Bronowic - tak zresztą jest w oryginalnej
wersji „Wesela”.
Młodym aktorom z ZSZ przy Lipowej można mieć jedynie za złe, że
boją się mikrofonu. Niektórzy stawali
zbyt daleko od tego urządzenia i wielu
wypowiadanych przez nich kwestii, nie
słyszeli widzowie siedzący na końcu
szkolnej hali sportowej. To jednak
szczegół – reszta wypadła świetnie.
Warto wspomnieć, że 2007 rok,
został ogłoszony przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem
Stanisława Wyspiańskiego. Nasielskie przedstawienie było więc doskonałą okazją do przypomnienia
jego życia oraz twórczości, która
na trwałe wpisała się w polską
kulturę.
dar
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Pieniądze już płyną
Z początkiem grudnia
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
uruchomiła płatności do
gruntów rolnych.
Wszystko zaczęło się od listonoszy.
To oni pierwsi, kilka tygodni temu,
poinformowali o tym rolników,
przynosząc im pisma z biur powiatowych mówiące o przyznaniu
płatności. Teraz pozostaje już tylko
pilnować stanu bankowego konta.
Wstępnie szacuje się, że do tej pory
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom
już około jednego miliarda złotych
w ramach płatności obszarowych
za 2007 r. Pieniądze zostały przekazane na rachunki bankowe kilkuset
tysiącom rolników.
Za rok 2007 ARiMR wypłaci w ramach płatności obszarowych ponad
8,2 mld zł. Stawka jednolitych płatności obszarowych w roku 2007
- podstawowa płatność wypłacana
do wszystkich gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej
- wynosi 301, 54 złote na hektar.
Zgodnie z planami Agencji, w grudniu dopłaty bezpośrednie otrzyma
ponad pół miliona rolników.
O wysokości stawek płatności
uzupełniających za ten rok już
informowaliśmy na łamach „Życia
Nasielska”. Jednak wychodząc
z założenia, że o „dobrych” pieniądzach nigdy mało, przypominamy
jeszcze raz.
W 2007 r. stawki płatności uzupełniających wynoszą:
1. płatność uzupełniająca do powierzchni upraw podstawowych
(m.in. zboża) – 294,91 zł/ha,
2. płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych
na paszę uprawianych na trwałych

Dodatek
za skrobię
Stawka płatności uzupełniającej
dla skrobi ziemniaczanej wynosić
będzie maksymalnie 63,31 euro

za tonę skrobi. Płatność będzie
przysługiwać tym rolnikom, którzy
dostarczają ziemniaki do produkcji skrobi zawierające nie mniej niż
13 procent tego składnika.
Rozporządzenie w sprawie stawek
płatności za ilość skrobi zawartej
w ziemniakach skrobiowych wydała Rada Ministrów. Dokument
został przygotowany przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi.
WA

ZA MIASTEM

Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że
wszystkie płatności obszarowe będą
wypłacone rolnikom w terminie. Akcja „dopłaty” jest prowadzona – jak
do tej pory - od grudnia do czerwca
następnego roku.
Od 2004 r. odkąd Polska weszła

Drób do dołu
odowcy znów dostaH
ną po kieszeni. Na
giełdach towarowych nie
ma jeszcze paniki, ale po
ostatnich wydarzeniach
związanych z wykryciem
kilku ognisk ptasiej grypy,
ceny drobiu minimalnie
spadają. Eksperci uspokajają, że jest to normalna i przejściowa reakcja
rynku – pod warunkiem
jednak, że – jak dodają
– „paskudztwo się nie rozprzestrzeni na cały kraj”.
Z grypowego zamieszania niewątpliwie
cieszą się jeszcze handlowcy. Wykorzystują świetny pretekst, żeby wymusić na producentach niższe ceny. Jak na
razie nie daje się zauważyć radykalny
spadek popytu na mięso drobiowe.

To już prawie za płotem

Kolejne ognisko ptasiej grypy

użytkach zielonych
438,76 zł/ha,
3. płatność uzupełniająca
do powierzchni uprawy
chmielu 526,01 zł/ha
(płatność historyczna
niezwiązana z produkcją),
4. płatność uzupełniająca
do powierzchni uprawy
chmielu 452,76 zł/ha,
(płatność bieżąca związana z produkcją).
ARiMR informuje jednocześnie, że nie zostały
jeszcze określone stawki płatności do upraw
roślin energetycznych
oraz płatność cukrowa.
Komisja Europejska nie
opublikowała do tej pory
oficjalnej informacji o ile
stawka płatności energetycznej zostanie zredukowana
w stosunku do prognozowanej (45
euro/ha). Wiadomo, że powierzchnia upraw roślin energetycznych
wyniosła w całej UE blisko 3 miliony hektarów. Komisja zamierzała
dopłacić do 2 mln ha takich upraw,
stąd konieczność obniżenia płatności. Płatność cukrowa jest obecnie
ustalana z Krajowym Związkiem
Plantatorów Buraków Cukrowych.
Obie płatności ARiMR będzie wypłacała w przyszłym roku. Zgodnie
z prawem wszystkie płatności do
gruntów rolnych są wypłacane
od grudnia do czerwca kolejnego
roku.

14–27 grudnia

Ewa Lach, Główny Lekarz
Weterynarii poinformowała na konferencji prasowej
w ministerstwie rolnictwa,
że co najmniej 120 tys.
ptaków z powiatu żuromińskiego zostanie uśpionych i utylizowanych.
- Na czterech fermach w Karniszynie znajduje się około 30 tys.
ptaków, ale w okolicznych kurnikach jeszcze 80 tys. Sytuacja
jest o tyle skomplikowana, że to
region, gdzie jest skoncentrowana
produkcja drobiarska – powiedziała. Resort zapewnia, że zwróci
rolnikom koszty strat.
Trzecie ognisko ptasiej grypy typu
H5N1 odkryto w okolicach miejscowości Karniszyn, popularnie
zwanym drobiarskim zagłębiem.
do Unii Europejskiej, rolnicy
otrzymują co roku płatności do
gruntów rolnych. ARiMR realizuje
zdecydowanie najwięcej płatności
spośród wszystkich państw UE. Za
rok 2007 otrzyma je blisko 1,5
mln rolników zarejestrowanych
w systemie ewidencji producentów rolnych prowadzonym przez
ARiMR. To zdecydowanie najliczniejsza grupa na tle wszystkich
państw członkowskich Wspólnoty
Europejskiej. Np. francuska agencja
płatnicza wypłaca rocznie płatności
do gruntów rolnych dla blisko 400
tys. rolników, zaś włoska – dla 600
tys. rolników. W sumie w „starej UE
15” na gruntach rolnych gospodaruje 3,1 mln rolników. W nowych
krajach członkowskich, które razem
z nami przystąpiły do UE, płatności
do gruntów otrzymuje 2,1 mln
rolników, z tego 70% stanowią
polscy rolnicy – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
WA

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w trzeciej dekadzie listopada,
czyli w dniach poprzedzających
wykryciem ptasiej grypy, ceny skupu drobiu i tak obniżyły się o nieco
ponad 1 procent. Za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali średnio
3,18 zł/kg, a za indyki 4,86 zł/kg, tj.
odpowiednio o 34 proc. i o 20 proc.
więcej niż przed rokiem.
Krajowa Rada Drobiarstwa przypomina, że obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zakazu eksportu
polskiego drobiu z pięciu powiatów
w Polsce, w związku z wykryciem
dwóch ognisk ptasiej grypy pod
Płockiem. Zakaz dotyczy powiatów:
włocławskiego, płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i lipieńskiego.
WA

Również na fermie niosek w gminie Bieżuń (powiat żuromiński)
wykryto niebezpiecznego dla
ptaków wirusa H5N1. Zabezpieczono tam ponad 100 tysięcy jaj
z zakażonej. Ustalono, dokąd trafiły jajka już sprzedane. Jajka noszą
numer seryjny weterynaryjny: 3PL
14371314.
Wojewoda mazowiecki podjął decyzję o ustanowieniu specjalnych
stref wokół miejsc, w którym
stwierdzono wirusa. W trzykilometrowej strefie zapowietrzonej
wprowadzono bezwzględny zakaz ruchu pojazdów, z wyjątkiem
należących do mieszkańców
oraz pojazdów zapewniających
podstawowe usługi dla ludności.
Na granicach strefy zapowietrzonej i dziesięciokilometrowej
strefy zagrożenia rozłożono maty
dezynfekcyjne.
Dwa pierwsze w tym roku ogniska
wirusa ptasiej grypy H5N1 wykry-

to kilka tygodni temu na fermach
indyczych w miejscowościach
Uniejewo i Myśliborzyce w gminie Brudzeń Duży pod Płockiem (woj. mazowieckie). Ptaki
z tych ferm zostały zagazowane.
Później chorobę stwierdzono
w jednej z przydomowych małych hodowli w Myśliborzycach
- w gospodarstwie znajdowało
się 15 sztuk ptaków z gatunków
wrażliwych na zakażenie, z czego
2 ptaki padły a 13 uśpiono i zutylizowano. Gospodarstwo zostało
objęte restrykcjami, wyłożono
maty dezynfekcyjne.
Na początku grudnia opublikowany został komunikat w sprawie
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
We wszystkich poważniejszych
przypadkach, gdzie produkcja
odbywa się na skalę przemysłową,
część towaru – mięsa i jaj – została
prawdopodobnie spożyta przez
konsumentów. Na szczęście w naszej kulturze nie spożywa się surowych wyrobów drobiowych. Ptasia
grypa wywołana wirusem H5N1
nie stanowi w normalnych warunkach zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzi. Nigdy dotąd nie stwierdzono
w Europie przypadku zarażenia się
człowieka tą odmianą grypy. Na terenach sąsiadujących z ogniskiem
ptasiej grypy niezbędne jest ścisłe
przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Spożywanie mięsa
drobiowego nie jest niebezpieczne
dla ludzi, o ile zostało ono poddane
obróbce termicznej przekraczającej 72 stopnie Celsjusza. Wypada
zaapelować jedynie do dzieci opychających się koglem-moglem oraz
do smakoszy tatara z żółteczkiem,
aby jak najszybciej przerzucili się
na inne „słodycze”.
WA
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W naszej nowej rubryce chcielibyśmy zamieszczać zdjęcia dokumentujące historię miasta, życie jego mieszkańców, relacje oraz wspomnienia nasielszczan, związane z miastem, i ludźmi, którzy pozostawili po sobie trwały
ślad poprzez swoją pracę dla dobra lokalnej społeczności. Wszystkie osoby zainteresowane naszym pomysłem
prosimy o kontakt z redakcją „Notatnika”.
Red.

Na życzenie Czytelników
Rozpoczynając ten cykl, spełniamy prośbę pani Marii Żołnierzak
i zamieszczamy wywiad z jej
nauczycielką i wychowawczynią,
panią Marią Turek. W artykule
znajdują się zdjęcia ze szkolnych
lat obu pań.
Jakie były Pani pierwsze kroki
w zawodzie nauczyciela ?
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej
w Nasielsku zdawałam do Liceum
Pedagogicznego w Pułtusku.
Bardzo chciałam uczęszczać do
tej szkoły, to było moje wielkie
marzenie. Jeszcze przed jej ukończeniem, tuż przed samą maturą,
powiatowy inspektor oświatowy
pan Wyrzykowski zaproponował mi
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Pełnych radości i szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

w szkole były bardzo
ciężkie. W Nasielsku
przed wojną była tylko
jedna szkoła. Podczas
wo j ny w bu d y n k u
szkolnym znajdował
się szpital. Sam budynek
nie został zniszczony,
ale w ścianie, od strony boiska, była wielka
dziura. W czasie wojny
zmarłych rosyjskich
żołnierzy chowano
w grobach na boisku
szkolnym, tuż przy
szkole. Po wojnie ciała
zmarłych przewieziono
na radziecki cmentarz
w Pułtusku i złożono je

Redakcja Notatnika NTK
Jaka atmosfera panowała w radzie pedagogicznej szkoły nr 2 ?
Nauczyciele tworzyli jedną rodzinę.
Wspieraliśmy się w trudnych sytuacjach czy to zawodowych, czy też
prywatnych. W gronie pedagogicznym panowała rodzinna atmosfera,
pełna serdeczności, zaufania oraz
chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Wśród nauczycieli była jednak
pewna hierarchia związana ze stażem
pracy. W pokoju nauczycielskim była
„trumna” – czarna skrzynia, w której
znajdowały się przybory do zajęć
z wychowania fizycznego. Nowi nauczyciele lub ci z krótkim stażem
pracy na przerwach przesiadywali
zazwyczaj na tej skrzyni.
Co było dla Pani najważniejsze
w zawodzie nauczyciela?
Najważniejsze było kształtowanie
osobowości i umysłu młodego
człowieka, rozwijanie jego pasji
i zainteresowań. W tamtym czasie
ogromny nacisk kładziono na wychowanie. Wychowanie było równie
ważne, jak nauka czy wiedza. Chcieliśmy, aby uczniowie mieli zaufanie
do nauczyciela. Jeżeli uczeń potrafił
zwierzyć się nauczycielowi, był to
jego wielki sukces. Należało dobrze
poznać każdego ucznia, jego sytuację rodzinną i środowisko, w którym przebywał na co dzień. Ważny
był także szacunek nauczyciela do

ucznia, jak i ucznia do nauczyciela.
Uważaliśmy, że należy wymagać od
ucznia wiele, ale trzeba też wczuć
się, w to co uczeń czuje i postarać
się go zrozumieć, nawet gdyby
zrobił coś niedobrego. Pragnęliśmy
kształtować charaktery uczniów, ale
przy tym ratować każde schodzące
na złą drogę dziecko.
Czy utrzymuje Pani kontakty ze
swoimi wychowankami ?
Nadal bardzo często spotykam się ze
swoimi wychowankami i uczniami.
Wielu z nich mieszka w Nasielsku,
więc widuję ich bardzo często.
Średnio co parę lat organizujemy
klasowe spotkania, wielu z nich odwiedza mnie w domu, przychodząc
ze swoimi rodzinami. Kilka z moich
byłych uczennic jest nauczycielkami. Zawsze mogłam i mogę liczyć
na ich pomoc. Nigdy mnie nie
zawiedli.
Jak wspomina Pani swoją pracę
w szkole z perspektywy minionych lat ?
Chciałam być nauczycielką, to było
moje wielkie marzenie, które się
spełniło. Najmilej wspominam pracę
z dziećmi. To było moje życie, moja
pasja, to były moje dzieci.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Macias

Maria Turek - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku - rok 1948. Fot. ze zbiorów M. Turek.
Nauczyciele siedzący od lewej: W. Sokolnicki, J. Brzeska, Z. Kocięcka, T. Jerzełkowski.

pracę w Szkole Podstawowej w Żabiczynie. Przepracowałam w niej dwa
lata. Po ukończeniu liceum każdy
otrzymywał nakaz pracy. Ja miałam
pracować w Warszawie, a że miałam rodzinę w Nasielsku, trudno by
było mi ją zostawić. Wtedy to pan
Wacław Sokolnicki zaproponował
mi pracę w szkole, do której kiedyś
uczęszczałam. Zgodziłam się. Był rok
1957. W sumie w oświacie przepracowałam 36 lat aż do emerytury.
Jakie były warunki nauki i pracy
w szkole tuż po zakończeniu II
wojny światowej ?
Warunki zarówno nauki, jak i pracy

w zbiorowej mogile.
Jacy nauczyciele w tym czasie uczyli
w Szkole Podstawowej nr 2?
Szkoła znajdowała się wówczas
w budynku obecnego gimnazjum
na parterze. Na pierwszym piętrze
była Szkoła Podstawowa nr 1. Kierownikiem naszej szkoły był pan
Wacław Sokolnicki, a uczyli w niej
między innymi: Zofia Kocięcka, Janina Brzeska, Czesława Miłancz, Maria
Mackiewicz, Irena Konerberger,
Barbara Strogulska, Tadeusz Jerzełkowski, Marian Kosek. Pan Sokolnicki
był stanowczym człowiekiem, wiele
wymagał od nauczycieli, ale także

i od siebie. Bardzo wiele
mu zawdzięczam.
Jakich przedmiotów
Pani uczyła ?

Po ukończeniu Liceum
Pedagogicznego miałam
wykształcenie ogólne,
więc mogłam uczyć
różnych przedmiotów. Uczyłam przede
wszystkim matematyki,
języka rosyjskiego oraz
nauczania początkowego
w klasach I – IV, bo szkoła
podstawowa była wówMaria Turek - nauczycielka i wychowawczyni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. Fot. ze zbiorów
czas siedmioklasowa.
M. Żołnierzak
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Ziemianie nasielscy w I połowie XX wieku – część II
W o j e w ó d z t wo wa r s z a w s k i e
charakteryzowało się rozwiniętą
hodowlą bydła mlecznego, którego tradycja sięgała XIX stulecia.
Liczne łąki i pastwiska w rejonie
sprzyjały rozwojowi tej gałęzi rolnictwa, chłonny warszawski rynek
konsumencki wpływał na rentowność produkcji. Przyrost pogłowia
bydła mlecznego w Kongresówce
w okresie międzywojnia był niezbyt wielki. Natomiast mleczność
wzrosła ogromnie, gdyż zwiększyła się wydajność mleczna od
jednej krowy. Wynosiła ona teraz
przeciętnie kilkaset litrów rocznie, co w porównaniu do niskiej
przeciętnej z 1918 roku dało do
50 % zwyżki. Wydatny postęp
w produkcji mlecznej krów należy przypisać w głównej mierze
poprawie żywienia propagowanej
przez Kółka kontroli mleczności,
których zadaniem było układanie
racji pokarmowych.
Przeglądu wzorowo prowadzonych obór bydła mlecznego
w Warszawskiem dokonał w 1928
roku prezydent Ignacy Mościcki.
Podczas podróży po gospodarstwach chłopskich i ziemiańskich
Mazowsza zatrzymał się m. in.
w majątku Chrcynno, gdzie już
w drugim pokoleniu hodowano
bydło mleczne. Stado krów rasy
nizinnej czarno – białej założone
zostało przez Bronisława Kurtza
u schyłku XIX wieku. Znaną już
hodowlę w 1910 roku przejął
wraz z zakupem dóbr Feliks Rościszewski, który kontynuował
dobre tradycje, wprowadzając
jednak pewne nowatorskie zmiany. Wprowadził żywienie indywidualne na podstawie ścisłego

określania mleczności i procentu
tłuszczu w mleku zgodne z najnowszymi trendami w nauce
chowu zwierząt. Zainicjował badanie mleka pod kątem procentu
tłuszczu, jak również zwrócił
uwagę na dokładną selekcję
bydła pod względem budowy,
umaszczenia, mleczności i stanu
zdrowia. W czasie I wojny światowej najcenniejsze egzemplarze
udało się mu uratować. Dzięki
temu mógł rozwijać hodowlę
w dwudziestoleciu międzywojennym, która liczebnie doszła
do 100 sztuk. Oborę Feliksa Rościszewskiego osiągającą dobre
wyniki produkcyjne podawano
za przykład wzorcowego gospodarstwa hodowlanego.
Chrcynno, należące do Rościszewskich było znanym w okolicy ośrodkiem postępu rolniczego,
ale też i postępu technicznego.
Około 1930 roku zelektryfikowany został zarówno pałac jak
i cały folwark, gdzie energii elektrycznej używano do udoju krów,
korzystając z aparatury szwedzkiej
firmy Alfa-Laval. W Chrcynnie
pojawił się pierwszy w okolicy
traktor oraz jeden z pierwszych
samochodów.
Chrcynno to również ośrodek
krzewienia oświaty, działalności
charytatywnej i religijnej. W pracy społecznej wyróżniała się
szczególnie Irena z Tomickich
Rościszewska przynależąca do
Stowarzyszenia Ziemianek, którego zadaniem było prowadzenie szerokiej pracy społecznej
na wsi. Ponadto, wraz z kilkoma
innymi ziemiankami utworzyła
koła Bractwa
Pielgrzymstwa
Po l s k i e go,
organizację
o charakterze
religijnym i patriotycznym.
Feliks Rościszewski był
oficerem rezerwy, należał
do Stronnictwa
Narodowego
i Sodalicji
Mariańskiej
(Soldacje
M a ri a ń s k i e,
Kon g re ga c j e
M a ri a ń s k i e,
stowarzyszen i a re l i g i j ne,
p ro p ag u j ą c e
kult maryjny
– przyp. red.).

Przedstawione
przez mnie
Chrcynno
Działaczki nasielskiego Stowarzyszenia Ziemianek. Pierwsza z lewej R o ś c i s z e w Helena Michalina z Bielskich Weyherowa. Fot. ze zbiorów rodziny skich nie było
Weyherów.
odosobnione

zarówno w podejmowanych na
dużą skalę działaniach gospodarczych czy społecznych. Inne folwarki
rywalizowały z tym
majątkiem (w pozytywnym znaczeniu
tego słowa) na każdej niwie, aczkolwiek
prymat ze względu
na duży potencjał
gospodarczy wyrażający się 644ha
Chrcynna, należał
się Rościszewskim.

podpisania umów zbiorowych
z robotnikami rolnymi. Niemal

zyskania niepodległości nasilił się
problem parcelacji, bezrobocia na

W majątkach ziemskich zatrudnienie
z n a j d owa l i r ó ż n i Oddział „Hallerczyków” w parku w Kosewie. Fot. ze zbiorów autora.
robotnicy stali,
dniówkowi i sezonowi. Wśród pełna realizacja przepisów cyto- wsi oraz tzw. głodu ziemi. Hasła te
robotników stałych wyróżnio- wanej ustawy nastąpiła w 1927 wykorzystywała propaganda kono: ordynariuszy czyli fornali, roku. Dzień pracy w folwarkach munistyczna – sowiecka i rodziręczniaków, stróżów, stangretów, wynosił 9 godzin i 20 minut. ma socjalistyczna stwarzając popastuchów, skojarzy, czeladników Był on jednak dłuższy w okresie czucie zagrożenia. Z hasłami tymi
i służbę we dworze. Wynagro- intensywnych prac polowych utożsamiały się również ugrupodzenie ich z reguły przyjmowało związanych z siewem, żniwami wania ludowe. W dwudziestoleciu
formę naturalną (ubiór, żywność). czy wykopkami, a krótszy zimą. międzywojennym w Sejmie trwaPracownicy ci, związani bez- Umowy zbiorowe przewidywały ły spory o kształt reformy rolnej
pośrednio z dworem, mieszkali również prawo do dwunastodnio- zapoczątkowanej uchwałą Sejmu
w czworakach. Liczba ich w rejo- wego urlopu. W praktyce był to Ustawodawczego z 10 lipca 1919
przepis martwy, bowiem fornale roku, a kontynuowany ustawami
z 15 lipca 1920 roku i z dnia
28 grudnia 1925 roku o wykonaniu reformy rolnej. Skutki
tych wydarzeń były długo
odczuwalne, ale jednocześnie
następowała poprawa stosunków włościanie – dwór. Miała
ona miejsce szczególnie w obliczu kryzysu lat dwudziestych
i trzydziestych, i tak już było do
końca czyli do reformy rolnej.
Chłopi zrozumieli bowiem, że
właściciele ziemscy nie dbają
li tylko o własne interesy, lecz
tworzą lobby na rzecz całego
rolnictwa.
Pod hasłem obrony warstwy

Helena i Wiktor Weyherowie na Riwierze Francuskiej - Wervi 1911 r. Fot. ze zbiorów rodziny
ziemiańskiej odbył się w WarWeyherów.

nie Nasielska oscylowała wokół
350 osób. Robotnicy sezonowi
pochodzili najczęściej z małorolnych chłopów i mieszkali
poza majątkiem. Ich przydatność
była największa w okresie spiętrzonych prac polowych, a więc
głównie podczas żniw, zbioru
ziemniaków czy też zbioru buraków cukrowych. Wynagrodzenie stałych robotników rolnych
składało się z gotówki, ordynarii
w zbożu, mieszkania, opału,
utrzymania inwentarza (dwie
krowy w oborze dworskiej), ziemi pod ziemniaki, sprzężaju (konie lub woły będące własnością
dziedzica, a użyczane przez niego
chłopom do wykonywania prac
polowych na ich ziemi - przyp.
red.) na ich własne potrzeby.
W 1919 roku Sejm uchwalił ustawę regulująca stosunki pracy
i płacy w folwarkach ziemiańskich.
Przewidywała ona konieczność
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z urlopów nie korzystali. Przepisy
ustawy z 1919 roku zobowiązywały ziemian do stworzenia godziwych warunków socjalnych
w zajmowanych przez służbę
folwarczną mieszkaniach.
Godne warunki socjalne oraz
godziwa zapłata za prace były
p o d s t aw ą , n a og ó ł d o b r y ch
kontaktów pracownik – dwór.
Ziemianin miał w oczach chłopa
autorytet. Ceniono jego wykształcenie, wszechstronną wiedzę i zaangażowanie w sprawy społeczne.
Ziemianin był nie tylko chłopa
pracodawcą, ale również doradcą,
przykładem dobrego gospodarza
i ojca rodziny.
Nie wszyscy ziemianie cieszyli
się autorytetem wśród chłopów,
obie grupy zdawały sobie sprawę
z ogromnych różnic w mentalności, różnic ekonomicznych
i społecznych, jakie ich dzieliły.
Pozostałości dziewiętnastowiecznych konfliktów wieś – dwór,
podsycanych przez zaborców,
po odzyskaniu niepodległości
pozostawiały jeszcze ślady. Nadto, pierwsza połowa XX wieku to
czas rewolucji bolszewickiej i wielu konfliktów narodowościowych.
Na ziemiach polskich z chwilą od-

szawie w dniu 19 września 1925
roku Zjazd Ziemian. Podczas obrad tego gremium postanowiono,
że: „…w pracy na gruncie społeczno-rolniczym ziemiaństwo
łączy się z ludem polskim celem
obrony interesów rolnictwa, które jest podstawą bytu i dobrobytu
całej Ojczyzny”. Zjazd zobligował
„każdego ziemianina by brać
czynny udział w pracy społecznej, przede wszystkim na terenie
swego powiatu, przez nawiązanie
kontaktu ścisłego z instytucjami kulturalno – oświatowymi,
przemysłowymi, handlowymi
i finansowymi, opierającymi się
na produkcji rolnej”.
Szerokim echem w całym kraju odbiło się spotkanie czołowych ziemian
z marszałkiem Józefem Piłsudskim 25
października 1926 roku w Nieświeżu
na Kresach Wschodnich w siedzibie
Radziwiłłów. Doszło wówczas do
zbliżenia elity ziemiaństwa z sanacją,
w pewnym stopniu wpłynęło to na
zmniejszenie tempa realizacji reformy rolnej. Była to jak się później okazało ostatnia samodzielna inicjatywa
polityczna ziemiaństwa w zakresie
ochrony interesów szeroko pojętego rolnictwa.
cdn...
Stanisław Tyc
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Głowa do interesów
Każde odwiedziny Krysi przyprawiają mnie o dziwny stan ducha:
melanż szacunku i poczucia
niższości wobec tej operatywnej
istoty, zmieszanych z politowaniem i głęboką potrzebą spokoju.

Moja szwagierka jest blisko 10 lat
ode mnie młodsza. Większość
życia była nauczycielką, ale
ostatnio stanęła na czele jakichś
stowarzyszeń działających na
rzecz edukacji. Co ma szkolnictwo z jej przedsięwzięć, tego
nie wiem, ale Krysia kwitnie. Na
kolejnych wizytach oglądaliśmy
ją w coraz krótszych spódnicach
i z włosami w kolorach coraz
dalszych od naturalnego. Zresztą,
cieszy się poważaniem w swojej
pracy i podobno, jak mówią, robi
naprawdę wiele dobrego dla szkół.
Zarabia też przy tym godziwie.
Gdy szwagierka zjawiła się u nas
niespodziewanie w połowie grudnia, nie przypominała energicznej
businesswoman, do której już
przywykliśmy. Miała rozmazany
makijaż, nierówno zapięty żakiet
i niepokój w oczach. Podejrzewałam, że stało się coś naprawdę
złego, ale okazało się, że Krysia po
prostu przeżywa kryzys.
Posadziłam ją za kuchennym
stołem i słuchając jej opowieści,
nerwowo przeglądałam zawartość
szafki w poszukiwaniu czegoś, co
nadałoby się do poczęstowania
strapionej kobiety. W ręce wpadła
mi napoczęta paczka przypraw do
grzańca. Dać jej grzanego domowego wina? Jej, która pija pewnie
wyłącznie Mouton Rothschild?!
Postanowiłam spożytkować przyprawy w sposób nietuzinkowy.
– To co się właściwie stało?

– spytałam, zapalając gaz pod
rondelkiem z masłem i miodem
i usiłując nadążyć za opowieścią
szwagierki.
– Właściwie to nic… – chlipnęła.
Tak myślałam, ale darowałam
sobie komentarze.
– Umiem wszystko załatwić,
wszystko zorganizować – ciągnęła
Krysia. – Z wszystkimi niewykonalnymi zadaniami zwracają się
do mnie, a ja już nie mam siły!
– I trafiłaś na rzecz nie do załatwienia? – odgadłam.
– Tak. Trudno nam wywalczyć
dotację na rozbudowę naszego
centrum i ktoś wymyślił, że tylko
ja sobie z tym poradzę. Tymczasem mi się nie udało. Wszędzie
mur obojętności! Mam wprawdzie
jeszcze jeden pomysł… A poza
tym weszłam ostatnio w kontakt
z hurtowniami materiałów budowlanych, bo…
– Jaki pomysł? – zainteresowałam
się, podziwiając Krysiną głowę do
interesów.
– Wiesz, gdyby tę rozbudowę podciągnąć pod… – Krysia pogrążyła się w fachowych terminach
dotyczących funduszy unijnych,
a moja uwaga odpłynęła. Mam
pojęcie o budownictwie, ale na
sprawy funduszy z UE jestem impregnowana. Zresztą, był już czas
wyciągać z piekarnika ciasto.
– A co to właściwie jest? – ocknęła się nagle szwagierka.
– Piernik.
– O. Szybko ci poszło – powiedziała z uznaniem, a ja przestałam się
czuć jak Kopciuszek po zgubieniu

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

pantofelka. Wprawdzie ciasto było
skromne, powstało z nielicznych
jadalnych rzeczy, które były jeszcze w domu, ale nadawało się do
pogaduszek przy herbacie.
Nagle zadzwonił telefon. Krysia
odebrała, ale to była pomyłka.

Przez najbliższe dni odpuść sobie przejmowanie się sprawami
wszystkich swoich znajomych. Oni powinni sami o siebie zadbać, a Ty
znajdziesz wreszcie chwilę na odpoczynek. Dzięki temu będziesz mógł
przemyśleć swoje kłopoty i pobyć z bliskimi, szczególnie w święta.

Byk 20.04.- 20.05.
Postaraj się skupić na rzeczach najważniejszych. Całą energię
poświęcasz niewiele znaczącym drobiazgom, które oddalają Cię od
upragnionego celu. W uczuciach więcej rozwagi.

– Pustaki?! Nic nie wiem o żadnych pustakach. Nie, to nie jest
numer hurtowni materiałów budowlanych. … Nie szkodzi. Do
widzenia.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Krysia rozłączyła się, ale jakoś nie
mogła się już skupić na rozmowie.
W końcu nie wytrzymała i chwyciła nerwowo za telefon, wcisnęła
numer, który przed kilkoma minutami się jej wyświetlił, i po chwili
odezwała się do aparatu:

Rak 22.06.- 22.07.

– Zaraz… To ile pan chce tych
pustaków?
Babcia Jadzia

Piernik na co dzień
pół kostki masła, pół szklanki mleka, 1 łyżka miodu, 1–2 jajka, pół
szklanki cukru, 1 szklanka mąki,
1łyżeczka kakao, 2–3 łyżki przyprawy do piernika, szczypta soli,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
ewentualnie bakalie

Masło stopić, dodać do niego
mleko, miód, jajko – i wymieszać.
Do miski wsypać mąkę, cukier,
przyprawę do piernika (może być
też przyprawa korzenna do grzanego wina), kakao, sól i proszek
do pieczenia; wymieszać. Dodać
rozpuszczone masło z dodatkami
oraz bakalie. Piec ok. 50 minut
w temperaturze 180 st. C.

Nadchodzące wydarzenia wyraźnie poprawią Ci humor i sprawią, że
optymistycznie spojrzysz w przyszłość. Nie ma powodów do obaw,
nawet stan Twojego konta wyraźnie wzrośnie. Ruszaj do działania, bo
pracy jak to przed świętami niemało.
Nie wpadaj w panikę. Całe to zamieszanie w życiu zawodowym
wokół Twojej osoby, to stan przejściowy i szybko nad wszystkim
zapanujesz. W miłości działaj jak do tej pory, może tylko bardziej
okaż uczucia bliskiej osobie. Okazji będzie wiele.

Lew 23.07.- 22.08.
Postępuj konsekwentnie, niczego nie odkładaj na później, a odniesiesz
sukces w życiu zawodowym. Nie daj sobie wmówić, że Twoje plany,
to złudzenie. Jesteś na dobrej drodze do ich realizacji. Możesz liczyć
na wsparcie rodziny, przyjaciół i bliskiej osoby. Szczególnie w ten
świąteczny czas.

Panna 23.08.- 22.09.
W pracy dosyć leniuchowania. Nie pozwalaj sobie na większe przerwy
i pobłażanie, bo będzie Ci trudno nadrobić zaległości. W nadchodzących
dniach nie możesz liczyć na wyrozumiałość otoczenia, więc lepiej nie
prowokować losu. Dotyczy to sfery zawodowej i osobistej życia.

Waga 23.09.- 22.10.
Po wielu trudach uda Ci się osiągnąć zamierzony cel. Poczujesz
teraz, że niektóre ze spraw wróciły na właściwe tory i wszystko
układa się tak jak oczekiwałeś. Będziesz mógł poświęcić się drobnym
przyjemnościom, które do tej pory czekały na swój czas. Będzie ku
temu wiele okazji w świąteczne dni.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Nadchodzi czas odważnych decyzji, więc bądź gotów do ich
podejmowania i na zmiany, które zajdą. Nie ryzykuj jednak i nie stawiaj
wszystkiego na jedną kartę. Spokojnie idź do przodu, a kłopoty Cię
ominą. Święta będą bardzo udane.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Niestety szykują się jakieś zawirowania w życiu zawodowym
i osobistym. Warto uprzedzić fakty i dokonać pewnych wyborów
wcześniej. Będziesz mógł spokojnie wszystko sobie ułożyć
i przygotować się do zmian. W uczuciach kieruj się intuicją i sercem.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Kino NIWA ZAPRASZA
14–16 grudnia, godz. 17.00

RATATUJ
Ratatouille (USA, 2007); Animacja/Komedia; czas 111 min.; Reżyseria: Brad Bird, Jan
Pinkava; Scenariusz: Jan Pinkava, Emily Cook, Kathy Greenberg; Obsada: Patton Oswalt
- Remy (głos), Zbigniew Zamachowski - Remy (głos w polskiej wersji językowej), Ian
Holm - Skinner (głos), Marian Opania - Szponder (głos w polskiej wersji językowej), Lou
Romano - Linguini (głos), Cezary Kosiński - Linguini (głos w polskiej wersji językowej),
Brian Dennehy - Django (głos), Jerzy Kryszak - Django (głos w polskiej wersji językowej),
Peter Sohn - Emile (głos), Tomasz Karolak - Emile (głos w polskiej wersji językowej)

Marzeniem pewnego młodego szczurka o imieniu Remy jest gotowanie.
Chciałby stać się szefem kuchni w Paryżu – stolicy dobrego smaku i jedzenia. Niestety nie jest to łatwe zadanie – przede wszystkim dlatego, że
nikt nie przepada za widokiem szczurów w kuchni. Dlatego kiedy Remy
przenosi się do piwnicy jednej z najsłynniejszych restauracji, kulinarny świat
Paryża wywraca się do góry nogami.

14–16 grudnia, godz. 19.00

SZTUCZKI

(Polska, 2007); Komedia; Reżyseria: Andrzej Jakimowski; Scenariusz: Andrzej
Jakimowski; Obsada: Damian Ul - Stefek, Ewelina Walendziak - Elka, Tomasz
Sapryk - Ojciec Stefka i Elki, Iwona Fornalczyk - Matka Stefka i Elki, Joanna
Liszowska - Violka

Można rzucić wyzwanie losowi, sprawić, że świat nabierze kolorów i wypełni się tym szczególnym światłem, jakie roztacza wokół siebie miłość.
Trzeba tylko znać kilka tajemnych sztuczek, umieć przekupić los, a czasami
zagrać vabank z przeznaczeniem.

W życiu zawodowym nie będzie większych problemów. Możesz całą uwagę
skupić na rodzinie i najbliższych. Daj im szansę wykazać się pomysłami
i pozwól na odrobinę szaleństwa. Samotne Koziorożce przeżyją teraz
prawdziwą burzę uczuć.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Przez ostatnie dni przejmujesz się bardzo trudnościami, które pojawiły się na
horyzoncie, ale nie martw się. Będzie coraz lepiej i to pod każdym
względem a zwłaszcza finansowym. Przyjaciel oczekuje Twojej
pomocy i rady.

Ryby 19.02.- 20.03.
W najbliższych dniach będziesz niemal w idealnej sytuacji. Cokolwiek
zrobisz, będzie dobrze. Jedynie musisz uważać na wydatki świąteczne,
bo możesz wydać więcej niż przewiduje Twój plan. A to może przynieść
kłopoty w przyszłości. W uczuciach sielanka.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Uchwały Nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)
ogłaszam
że w dniu 29 stycznia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Cieksyn,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
1/ działka nr 135/1 i 135/2 o łącznej o powierzchni 5300 m2 za cenę wywoławczą
42.700,00 złotych,
- wadium w wysokości 4.270,00 złotych
2/ działka nr 139/2 o powierzchni 2200 m2 za cenę wywoławczą 17.700,00 złotych,
- wadium w wysokości 1.770,00 złotych,
3/ działka nr 139/4 o powierzchni 1900 m2 za cenę wywoławczą 15.300,00 złotych,
- wadium w wysokości 1.530,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38039.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki gruntu nr 135/1 i 135/2 przeznaczone pod lokalizację usług
rzemiosła. Wzdłuż południowej granicy działki jest przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacja drogi lokalnej. Nad działkami przebiega
napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy
działek. Działka nr 135/1 ze względu na niewielką powierzchnię i trójkątny kształt,
zgodnie z przeznaczeniem może być zagospodarowana tylko łącznie z działką nr
135/2. Dojazd drogą o nawierzchni brukowo – żwirowej. Wyposażenie techniczne
gruntu: energia elektryczna, wodociąg.
Niezabudowane działki gruntu nr 139/2 i 139/4 przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową nierolniczą. Nad działkami przebiega napowietrzna linia energetyczna
średniego napięcia ograniczająca sposób zabudowy działek. Ponadto działka nr 139/2
ma niekorzystny, trójkątny kształt. W południowym narożniku działki nr 139/2 znajdują się pozostałości obudowy wagi wozowej. Wyposażenie techniczne gruntu: energia
elektryczna, wodociąg.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do
kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 najpóźniej do dnia 23 stycznia
2008 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócona w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej
na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega
zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcja sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem
telefonu 0 23 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.um.nasielsk.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

14–27 grudnia

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam żyto, owies, łubin, siano. Wynajmę magazyny na działalność handlowo-usługową, wraz
Tel. 0 696 631 308.
z pomieszczeniem biurowym. Tel.
Sprzedam samochód osobowy Sprzedam Forda Galaxy (van 7Oltcit Club, 1990 r., tel. 0 502 osobowy), 95 r., 2 litry (benzyna 0 608 45 81 35.
+gaz), stan dobry, tel. 023 691 Sprzedam narożnik do spania,
035 852
jasna obudowa, 300 zł. Tel. 023
26 36
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
69 30 115.
Poszukuję
lokalu
do
wynajęcia
394 281
Sprzedam dom wolnostojący w
w centrum Nasielska w celu
Sprzedam ziemniaki jadalne Irys,
Płońsku, Osiedle Toruńskie, pow.
prowadzenia sklepu odzieIrga, Wineda. Dowóz do klienta.
całkowita 220m2, pow. użytkowa
żowego, tel. 0 600 403 266;
Zamówienia. Tel. 0 663 264 553.
138m2. Tel. 0 504 285 696.
0 602 698 856; 023 693 15 65
Sprzedam siano w kostkach ze Sprzedam lodówkę za 100 zł. Do- Opel Astra, 92 rok, powypadstodoły pogodne. Tel. 0 886 139 brze mrozi. Tel. 023 69 30 115.
kowy, uszkodzona chłodnica,
528.
akumulator, lewy reflektor, maska, podłużnica. Tanio sprzedam.
Tel. 0 669 950 407.
Sprzedam organy Casio SA-45 +
zasilacz, tel. 0 661 971 343

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
Schronisko dla bezdomnych zwierzat
Krzyczki k/Nasielska
tel. 022 794 42 51

Jestem małym szczeniaczkiem, pieskiem w wieku ok. 2 miesięcy i bardzo chcę zostac najwierniejszym
przyjacielem dobrego człowieka.
zaszczepiony i odrobaczony czekam na nowy dom.
Jestem dorosłym
samcem w wieku
ok. 3 lat i chętnie
przypilnuję Waszej
posesji w zamian za
miskę karmy i dach
nad głową oraz ciepłe słowo

Schronisko w Chrcynnie
RUFI - to uroczy miniaturowy mix sznaucerka (chyba
z yorkiem). Jest wiec malutki, młodziutki (ok. 1,5-2 lata)
i kochany. Jakiś podły człowiek skazał go na okrutny
los, przywiązując do drzewa
w chotomowskim
lesie. Na szczęście został
uratowany
przed śmiercią w cierpieniach.
Teraz jest
w domu tymczasowym, gdzie
został ostrzyżony (miał bardzo
splątana sierść, kleszcze), zadbany. Jest zdrowym i bardzo miłym
pieskiem, garnie się do ludzi mimo
że nie ma powodu, by im wierzyć.
Pragnie znów komuś zaufać i pokochać z całego psiego serca. Ofiarujcie
mu własny dom!
telefon 506 403 514

Sprzedam wózek Implastu głęboki + spacerówka. Tel. 0 667
273 972.
Zatrudnię opiekunkę do 3-latka.
Tel. 0 667 273 972.
Kupię mieszkanie dwupokojowe
w Nasielsku (parter lub I piętro).
Tel. (0 23) 69 30 766.
Sprzedam skuter marki „Bee”,
rok prod. 2007, poj. 49 cm3,
kolor niebieski (wzór starej
„Osy”). Tel. (0 23) 69 30 026,
0 663 378 743.
Sprzedam: monitor „Daewoo”,
jednostka + drukarka (komplet),
200 zł.Tel. (0 23) 69 30 026, 0 663
378 743.
Sprzedam owies, siano, ziemniaki
Irga, możliwość dostawy. Tel. 0
668 474 491.
Kupię ziemię rolną lub siedlisko.Tel.
0 604 089 098.
Tanio sprzedam kombajn Bizon Z-056 z nową sieczkarnią.
Tel. 0 664 754 028.
Zatrudnię do prac wykończeniowych (malowanie, gipsy, ocieplanie poddaszy). Z doświadczeniem.
Tel. 0 604 561 031.
Sprzedam dom w Nasielsku.
Tel. 0 668 822 639.
Emerytka – księgowa poszukuje pracy biurowej, 1 etatu.
Tel. 0 608 45 81 35.
Sprzedam działkę budowlaną
820m2, 65zł/m2. Tel. (0 23) 69 12
115, 0 663 222 076.
Sprzedam samochód Volkswagen
Bust 2, 8-osobowy, rok pr. 1991.Tel.
(0 23) 69 12 115, 0 663 222 076.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 0 669 398 940.
Sprzedam: Beczka – 600 l, barak,
tokarnię, słupki, sanie, wóz, przyczepkę małą (wannę, zbiornik na
wodę 3 000 tys l), klatki na króle

14–27 grudnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
i kury, ramy okienne oszklone (do
garaży, wiat). Tel. 0 504 300 369.
Wynajmę część domu jednorodzinnego blisko dworca PKP,
tel. 0 608 45 81 35.
Sprzedam świerki, tel. 0 502 870
340, 0 604 242 523
Sprzedam opony zimowe do Fiata
(700) nr 145/70 (13), stan bardzo
dobry, tel: 0 506 593 608.
Sprzedam łóżko piętrowe w
kolorze niebieskim, razem z materacami, cena 1000 PLN, kontakt:
0 23 693 54 02.
Sprzedam tanio spacerówkę
dziecięcą (dosyć duża, czerwona,
rozkładana), rowerek dziecięcy
i ubranka dziecięce, tel: 0 503
554 778.
Wynajmę pokój jednej osobie,
Nasielsk, tel: 0 668 524 131.
Kupię przyczepkę samochodową,
tel. 0 500 106 884.
Kupię gospodarstwo rolne lub
ziemię w okolicach Nasielska, tel.
0 602 49 65 80.
Kupię ziemię, co najmniej 1 ha, na
Paulinowie, Siennicy lub w Nasielsku. Tel. 0 660 052 608.
Sprzedam marchew jadalną na
paszę, tel. 0 608 029 743.
Sprzedam Fiata CC 700, 1994r.,
instalacja gazowa, alarm, zielony metalik, stan bardzo dobry,
tel. 0 504 061 868.
Zatrudnię pracowników do warsztatu samochodowego, tel. 0 502
648 561.
Zatrudnię krawcowe oraz do
nauki zawodu. Zakład odzieżowy, Nasielsk, ul. Kościuszki 19.
Tel. 0 23 69 30 156.
Rencista szuka pracy, 49l, średnie
– liceum księgarskie, studium
– elektromechanik AGD, prawo
jazdy kat. B, tel. 0 669 352 987.
Sprzedam rozsiewacz do nawozów lej stan bardzo dobry, okna
używane: 145/147 - 2 szt, 145/87
- 1 szt. Tel. 0 609 209 325.
Sprzedam wyposażenie sklepowe
w tym 3 szafy chłodnicze (jedna
dwustronnie otwierana), plus domek drewniany z przeznaczeniem
na działkę. Tel. 0 503 171 219.
Sprzedam choinki, Kosewo
k. Nasielska, tel. 022 794 36 12
Sprzedam ciągnik Ferguson 255,
rok prod. 1989, tel. 0 507 718 921

REKLAMA
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Amatorskie Turnieje w halowej piłce nożnej

DWA OGNIE USPORTOWIONE

25 listopda w Hali Sportowej w Nasielsku odbył się Amatorski Turniej
w halowej piłce nożnej. Swoją chęć uczestnictwa w zawodach zgłosiło
11 drużyn. W drodze losowania drużyny podzielone zostały na trzy
grupy, z których do fazy półfinałowej przechodziły po dwa najlepsze
zespoły z każdej grupy.

W dniu 6 grudnia br. w hali sportowej odbył się gminny turniej w dwa ognie usportowione. Zawody te przeznaczone
są dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. W rywalizacji sportowej wzięli udział uczniowie następujących
placówek: Szkoła podstawowa w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Popowie,
Szkoła Podstawowa w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Pieścirogach.
Po zakończeniu turnieju najlepszym zespołom wręczono puchary i dyplomy.

Faza półfinałowa (wyniki):
Green Team
1:0
RUM
Cieniasy		
10:0
Copacabana
Cieksyn		
1:0
Nuna

Najlepszy zespół w kategorii chłopców – SP Nasielsk: Jaglarski Dominik, Paczkowski Radosław, Gortat Łukasz, Malon Łukasz, Smoliński
Dominik, Prusinowski Paweł, Milewski Dominik, Zakrzewski Wojciech, Milewski Mateusz, Pisarzewski Robert – opiekun Mariusz Kraszewski.
Najlepszy zespół w kategorii dziewcząt – SP Dębinki: Wilczyńska Klaudia, Szpigiel Małgorzata, Kawka Daria, Koźniewska Milena, Pyrzyńska
Luiza, Krynicka Monika, Oleksiak Barbara, Puchała Paulina, Sokolnicka Aleksandra, Ziółkowska Patrycja – opiekun Markiewicz Rafał.

M. K.

Po rozegraniu meczów w fazie półfinałowej trzy zwycięskie zespoły
stanęły do pojedynków w rundzie finałowej. Spotkania w tej rundzie
rozgrywane były systemem każdy z każdym, w wyniku których ustalona została końcowa kolejność turnieju.
Faza Finałowa (wyniki):
Green Team
0:2
Cieniasy
Cieniasy 6 :1
Cieksyn
Cieksyn		
0:2
Green Team
Końcowa kolejność Turnieju:
I m-ce: Cieniasy
II m-ce: Green Team
III m-ce: Cieksyn
Skład zwycięskiej drużyny: Domała Damian, Załoga Rafał, Krzyczkowski
Mariusz, Prusinowski Marek, Wilga Paweł, Bącik Michał, Ostrowski Adam,
Zubel Przemysław, Kamiński Damian

KRZYŻÓWKA nr 27

Jak zwykle w każdym turnieju przyznawane były pamiątkowe statuetki Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres
dla najlepszego bramkarza oraz po raz pierwszy w tym roku dla naj- naszej redakcji do 31 grudnia. Wśród aumłodszego zawodnika. Wyróżnienia te otrzymali:
torów prawidłowych odpowiedzi rozlo-

sujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 11 stycznia 2008 r.
Najlepszy bramkarz: Marek Prusinowski (Cieniasy)
Nagrodą za poprawną odW nagrodę drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary za powiedź będzie karnet do
Najmłodszy zawodnik: Damian Kamiński (Cieniasy)

trzy pierwsze miejsca. Do zobaczenia na kolejnym turnieju.

Do 18 lat

M.CH

2 grudnia odbył się Amatorski Turniej w halowej piłce nożnej do lat 18.
W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn.
Końcowa kolejność Turnieju:
I m-ce: Wkra Andzin
II m-ce: Browar Boys
III m-ce: Sportowa
Skład zwycięskiej drużyny Wkry Andzin: Wojeński Mariusz, Wysocki
Maciej, Sitkiewicz Arkadiusz, Suska Kamil, Kuciński Mateusz, Szpygel
Jarosław.
Król strzelców: Kamil Suska (Wkra Andzin) 7 goli
Najlepszy bramkarz: Arkadiusz Sitkiewicz (Wkra Andzin)

BRYDŻ
Wyniki turnieju „siedemnastego” 07.12.2007 r.
1.Maciej Osiński - Janusz Wydra			
83 pkt. (57,64%)
2.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 82 pkt. (56,94%)
3.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal 		
81 pkt. (56,25%)
4.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki		
78 pkt. (54,17%)
5.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski		
70 pkt. (48,61%)
6.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski		
69 pkt. (47,92%)
7.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
65 pkt. (45,14%)
8.Jacek Jeżółkowski - Piotr Turek			
65 pkt. (45,14%)
9.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
64 pkt. (44,44%)
10.Marek Olbryś - Krzysztof Turek		
63 pkt. (43,75%)
Czołówka klasyfikacji po siedemnastu turniejach:
1.
Janusz Wydra				
111 pkt.
2.
Maciej Osiński				
94 pkt.
3-4. Kazimierz Kowalski 			
91 pkt.
Krzysztof Morawiecki 			
91 pkt.
5.
Stanisław Sotowicz			
84 pkt.
6.
Janusz Czyżewski				
83 pkt.
7.
Janusz Muzal				
82 pkt.
8-9. Piotr Kowalski				
81 pkt.
Grzegorz Nowiński			
81 pkt.
10. Paweł Wróblewski				
78 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na ostatni turniej z cyklu Grand Prix Nasielska `2007 zapraszamy w piątek 14 grudnia
na godz. 18.30. do hali sportowej.

PK

Gabinetu
Kosmetycznego
w Nasielsku,
ul. Staszica 1a/2.

11 grudnia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań
krzyżówki nr 25. Pozdwójne zaproszenie do kina otrzymuje Jadwiga Kopczyńska z Nasielska.

