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Żeby człowiek się
nie przewracał
Szczęścia, zdrowia i pomyślności – tego
z pewnością będziemy życzyć sobie
w sylwestrową noc. A czego nasielszczanie życzą swojemu miastu w nowym 2008
roku? Postanowiliśmy to sprawdzić.

W Nasielsku zapłonęło Betlejemskie Światło
Pokoju. Ogień przynieśli harcerze z Pieścirogów, z hufca ZHP w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Zosia i Kinga, 15 lat:
W Nasielsku brakuje miejsc, gdzie można by
wyjść. Chciałybyśmy, żeby był tu McDonald
albo KFC. Przydałaby się też sygnalizacja
świetlna.

Betlejemskie Światło Pokoju przybyło do
Polski po raz siedemnasty, do Nasielska
po raz pierwszy. Z groty Narodzenia Jezusa
w Betlejem skauci austriaccy przywożą je do
Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają go skauci
z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom
tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie,
które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła
brzmi: „Stawiajmy wyzwania – świećmy przykładem”.

Aneta, 26 lat:
Życzę naszemu miastu, żeby stało się
piękniejsze. Żeby nie wałęsały się po nim
bezpańskie psy.
Przemek, 20 lat:
Chciałbym, aby pojawił się tu dobry hotel!

Niech świeci przez cały 2008 rok
Korespondencja z Izraela

Dzisiaj w Betlejem

Paweł, 24 lata:
Życzę, żeby zrobili ten kawałek Warszawskiej
[nieopodal Baszty- przyp. Red.] oraz więcej
miejsc pracy dla mieszkańców Nasielska.

Pękły pierwsze
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Życzyłbym naszemu miastu, żeby wszędzie
wybudowano chodniki, żeby się człowiek nie
przewracał. I pracy dla wszystkich mieszkańców.
Ania i Aneta, 17 lat:
Życzymy Nasielskowi kina, takiego jak
warszawskie. I więcej rozrywki, bo mało jest
miejsc, w których można spędzać wolny czas.
Młodzi ludzie najczęściej przesiadują w parku,
a to przecież nie jest żadna rozrywka.

EKOLOGICZNY
PORADNIK KSIĘŻYCOWY
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Marek, 50 lat:

Gwiazda betlejemka - miejsce narodzenia Jezusa
L
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Elżbieta, 40 lat:
Życzę naszemu miastu spokoju i bezpieczeństwa. Okradziono mnie już dwa razy i dlatego
uważam, że tego właśnie brakuje. Ale ogólnie
w Nasielsku jest fajnie.
km, K.Z

W Urzędzie coś się stało

Czytaj na str. 9
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Obradowała Rada

Budżet uchwalony
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

XV sesja Rady Miejskiej
odbyła się 20.12.2007 r.
Otwarto ją około godziny 14. Po stwierdzeniu
prawomocności obrad,
przedstawieniu ich porządku i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Przewodniczący
Rady, Dariusz Leszczyński
poinformował o swoich
działaniach w okresie
między sesjami, które
dotyczyły przede wszystkim prac nad projektem
budżetu. Spotykał się też
z mieszkańcami gminy
i uczestniczył w spotkaniach opłatkowych.
Sołtys Kosewa, Anna Morawska
zgłosiła mu sprawę tamtejszego
przystanku autobusowego - blaszaną wiatę zniszczył porywisty
wiatr. Sołtys prosiła o nowy przystanek. Zwróciła także uwagę na
wyrwy w drodze, wiodącej wzdłuż
torów kolejowych, od Kosewa do
Przyborowic.
Później swoją relację złożył
Burmistrz. Pokrótce wspomniał
o zbyciu lokali w Nasielsku,
Cieksynie i Starych Pieścirogach,
planie zalesień, dobiegającym
końca remoncie szkoły w Starych
Pieścirogach, przekazaniu sprzętu
dla przychodni i straży pożarnej.
Mówił o propozycji utworzenia
filii biblioteki w budynku dworca
PKP. Jak powiedział, kolej jest tą
propozycją zainteresowana. Z koleją wiąże się też inna sprawa, którą
poruszył w swoim wystąpieniu.
Otóż firma modernizująca tory
być może sfinansuje rekultywację

Niewątpliwie
był to najważniejszy i wywołujący najbardziej burzliwe
dyskusje punkt
obrad. Wszystkie
komisje
zaopiniowały
projekt budżetu pozytywnie.
Podobnie
– Regionalna
Izba Obrachunkowa
(RIO).
Jednomyślnie
wydaną, pozytywną opinię
RIO odczytała
Ludwina Turek,
Skarbnik. Radny Grzegorz Duchnowski zwrócił
jednak uwagę, że ta instytucja,
przy opiniowaniu, bierze pod
uwagę tylko kwestie formalne.
W imieniu Klubu Radnych Wiedza, Doświadczenie i Odpowiedzialność zgłosił zastrzeżenia co
do projektu. Nazwał budżet antyinwestycyjnym – zwłaszcza jeżeli
chodzi o teren miejski. Wyraził
także obawy dotyczące zaciągniętego przez Urząd kredytu.
Pytał Skarbnika, czy kredyt jest
niezbędny. Jak zauważył, to właśnie
ten kredyt, a nie dochody gminy
są przyczyną nadwyżki w budżecie. Z powodu tych zastrzeżeń
radni z klubu przy głosowaniu
mieli wstrzymać się od głosu.
Burmistrz stwierdził, że obiekcje
G. Duchnowskiego są niemerytoryczne i że kością niezgody jest de
facto to, że dotychczas inwestycji

fot. M. Stamirowski

jęto. 9 osób było za, 6 - zgodnie
z zapowiedzią - wstrzymało się
od głosu. Burmistrz podziękował
za podjęcie uchwały. Zapewnił,
że do końca 2008 roku budżet
wzrośnie, inwestycji przybędzie,
a część długu zostanie umorzona. Uchwała budżetowa ma być
dostępna na tablicy ogłoszeń
w UM.
Następnie podjęto uchwały
w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2008,
- ustalenia dotacji przedmiotowej
dla Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku na rok
2008,
- zmian w budżecie 2007 r.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12

Po zamknięciu obrad do radnych
dołączył ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński. Złożył zebranym
bożonarodzeniowe życzenia.
Podczas łamania się opłatkiem na
sali obrad wreszcie zapanowała
zgoda. Oby tak dalej.
km

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

Uwaga
Kierowcy!

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

sław Świderski. W. Sierzputowski
odpowiedział, że kolorowych
lampek będzie więcej, ale tylko
przy skwerze im. Jana Pawła II.
Głos zabrał także mieszkaniec bloku przy ul. Elektronowej. Poruszał
kwestię ocieplania budynku oraz
jego stanu technicznego. Zwrócił
uwagę na fakt, że przekazanie węzła cieplnego firmie Hydrochem
spowodowało wzrost opłat za
ogrzewanie i ciepłą wodę. Dodał,
że choć od 14 lat lokatorzy płacą
składki na fundusz remontowy, to
wygląd budynku nadal pozostawia
wiele do życzenia. W. Sierzputowski powiedział, że wielokrotnie
chciał się spotkać z mieszkańcami
bloku w tej sprawie, aby namówić
ich do stworzenia wspólnoty, bo
– jak twierdzi – to rozwiązałoby
większość ich problemów. Radna
Anna Łapińska zaproponowała,
aby tę sprawę rozstrzygnąć na
posiedzeniu komisji komunalnej
tuż po nowym roku.

wysypisk w Kosewie i Jaskółowie.
Przy okazji rozwiązałoby to problem składowania odpadów pozostających po remoncie torów. Na
razie jednak to nic pewnego.
Po wypowiedzi Burmistrza radni
zajęli się uchwalaniem budżetu.

dokonywano głównie na wsiach,
a nie w samym Nasielsku. Radny
Michał Wójciak zaproponował
Burmistrzowi uspokojenie emocji
i zauważył, że wstrzymanie się
od głosu, a nie sprzeciw jest jednak pewnym kredytem zaufania.
Ostatecznie projekt budżetu przy-

Wszystkie zostały podjęte jednomyślnie.
Następnym punktem sesji były
wolne wnioski i zapytania. Poruszono sprawę świątecznego
oświetlenia miasta – zbyt skromnego, jak wyraził się radny Miro-

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Iwona Pęcherzewska, Katarzyna Ziemiecka,
Martyna Kordulewska, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Jakub Olech, Dariusz Majewski, Agata Wojtko
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Z powodu modernizacji torowiska
przejazd kolejowy w Mogowie
będzie zamknięty do 30 kwietnia 2008 roku – poinformował
nas radny Krzysztof Fronczak.
Najbliższy przejazd przez tory jest
w tej samej miejscowości. Jest to
przejazd niestrzeżony na lokalnej
drodze gruntowej.
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.
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Jakie podatki w nowym roku?

4 grudnia Rada Miejska uchwaliła stawki podatków, które będą obowiązywać w 2008 roku. Zgodnie z zapowiedzią publikujemy najważniejsze fragmenty uchwał podatkowych.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosić
będzie 125,00 zł.
Podatek rolny z 1 ha fizycznego wynosić będzie
250,00 zł.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
1)
dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona
na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji
gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego .
2) dla gruntów będących użytkami rolnymi, które nie spełniają normy obszarowej
gospodarstwa rolnego ( tj. gruntów poniżej 1 hektara ) – liczba hektarów fizycznych
wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :
1)
od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
2) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5,0 dt żyta.
W 2007 roku do wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości: 35,52 zł .
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosił – 88,80 zł, natomiast podatek rolny
z 1 hektara fizycznego wynosił 177,60 zł .

Stawki podatku od nieru- 2/ od budynków lub ich części:
chomości obowiązujące na a) mieszkalnych od 1 m 2 poterenie gminy w 2008 roku wierzchni użytkowej - 0,47 zł
1/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,62 zł
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2
pow. użytkowej - 13,43 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnymod 1 m2 powierzchni użytkowej 8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 3,58 zł

Roczna stawka podatku od środków transportowych
w 2008 r. wynosi w zł:
pożytku publicznego od 1 m2 po- e) pozostałych, w tym :
1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)
b)
c)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

450,00

- posiadających katalizatory

375,00

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

720,00

- posiadających katalizatory

675,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

870,00

- posiadających katalizatory

825,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

nie mniej niż

1

mniej niż

2

Minimalna stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
Inne systemy zawielub zawieszeniem
szenia osi jezdnych
uznanym za równoważne
3
4
Dwie osie

12

13

1200,00

1400,00

13

14

1250,00

1450,00

14

15

1300,00

1500,00

1350,00

1550,00

15

wierzchni -

0,11 zł

z wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako rekreacyjnowypoczynkowe dla których stawka wynosi od 1 m2 powierzchni
- 0,35 zł

17

1400,00

1600,00

17

19

1420,00

1620,00

19

21

1440,00

1640,00

21

23

1460,00

1660,00

23

25

1480,00

1680,00

1550,00

1750,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

1600,00

2200,00

25

27

1620,00

2300,00

27

29

1640,00

2350,00

29

31

1700,00

2453,00

1750,00

2453,00

31

3.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a)

b)

c)

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

600,00

- posiadających katalizatory

500,00

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

800,00

- posiadających katalizatory

700,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1000,00

- posiadających katalizatory

900,00

-

innych

4.Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +
naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa
(w tonach)

nie mniej
niż

mniej niż

Trzy osie
12

- zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej, gospodarczych, garaży - 3,58 zł

1

Minimalna stawka podatku
(w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne)
z zawieszeInne
niem pneumasystemy
tycznym lub zawieszenia
zwieszeniem osi jezdnych
uznanym za
równorzędne

2

3

4

Dwie osie
12

18

1300,00

1400,00

18

25

1350,00

1440,00

25

31

1380,00

1460,00

1650,00

1936,00

31

Trzy osie
12

40

40

40

40

1730,00

1725,00

1850,00

2505,00

1725,00

1850,00

2505,00

5.od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika
podatku rolnego:
675,00

Zwalnia się od podatku od
nieruchomości :
1) budynki i grunty służące prowadzeniu działalności kulturalno
– oświatowej.
2) budynki i grunty służące celom
ochrony przeciwpożarowej.
3) budynki, grunty i budowle stanowiące własność (współwłasność)
gminy wykorzystywane przez gminne jednostki budżetowe, zakłady
budżetowe, spółki gminne, samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej o ile nie są przekazane
w posiadanie innym podmiotom.
4) budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz budowle
wykorzystywane bezpośrednio do
wytwarzania ciepła, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej ciepła i wody,
budowle służące do odprowadzania
i oczyszczania ścieków, będące własnością gminy.

6.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika
podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)

nie mniej niż

1

Minimalna stawka podatku
(w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne)
z zawieszeniem
mniej niż pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za
równorzędne
2

3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

4

Jedna oś
12

18

700,00

750,00

18

25

800,00

800,00

850,00

900,00

25

Dwie osie
12

28

850,00

1000,00

28

33

900,00

1050,00

33

38

950,00

1295,00

1150,00

1700,00

Trzy osie i więcej
12
38

1730,00

a) od 7 ton do mniej niż 12 ton

5,37 zł

38

Cztery osie i więcej
12

-

3/ od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art.4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

38

950,00

1120,00

1050,00

1285,00

7.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)

b)

mniej niż 30 miejsc

975,00

- posiadających katalizatory

940,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1200,00

- posiadających katalizatory

1160,00

Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki
transportowe gminy oraz zakładu budżetowego i jednostek budżetowych gminy o dopuszczalnej masie całkowitej
poniżej 12 ton.
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Uwaga na „krewniaka”
Kolejny raz „siostrzeniec” próbował wyłudzić pieniądze od starszej
kobiety. Tym razem sprawca chciał
zadziałać w Nasielsku. Na szczęście przezorna kobieta nie dała się
oszukać i powiadomiła policjantów,
którzy już szukają oszusta. Nowodworska Policja ostrzega przed
osobami, które wyłudzają pieniądze
na tzw. „krewniaka”. Przestępcy powołują się na różnych siostrzeńców,
wnuków itd., którzy są w potrzebie
finansowej i proszą o pilną pożyczkę.
Funkcjonariusze przypominają kilka
zasad jak nie dać się naciągnąć i nie
stać się ofiarą „krewniaka”.
Metoda działania oszustów polega
na wstępnych kontaktach telefonicznych z wytypowaną ofiarą. W trakcie
rozmowy przestępca przedstawia
się jako członek rodziny, wnuczek,
wnuczka lub dalszy krewny. Na
początku rozmowy przepraszają,
że długo się nie kontaktowali. Prowadzą rozmowę telefoniczną tak,
aby osoba starsza uwierzyła, że
rozmawia z rodziną, a także w zmyśloną przez nich historię o kłopotach
finansowych.
Następnie informują, że znaleźli się
w trudnej sytuacji i pilnie potrzebują
„pożyczyć” pieniędzy. Jako powód
mogą podawać potrzebę sfinansowania leczenia, kupno mieszkania
lub okazyjny zakup samochodu itp.
W czasie takiej rozmowy przestępca sonduje możliwości finansowe
ofiary i prosi o pilne zorganizowanie pieniędzy. W chwili, gdy uzyska
zgodę na pożyczkę umawia się na
spotkanie. Charakterystycznym elementem działania oszustów jest to,
że w trakcie pierwszej rozmowy lub
dzwoniąc ponownie informuje, iż nie
będzie mógł przyjść po pieniądze
osobiście. Tłumaczą, że po gotówkę
przyjedzie ich znajomy lub znajoma.
Osoba ta zostaje dokładnie opisana,
znane rozmówcy jest również jego
imię i nazwisko, oczywiście fikcyjne.
Podstawiona osoba, współsprawca
oszustwa, odwiedza ofiarę w domu
lub spotyka się z nią w ustalonym
miejscu. Ofiara orientuje się, że
została oszukana dopiero, w chwili
kontaktu z prawdziwym krewnym,
za którego podawał się oszust.
Zasada „ograniczonego zaufania” do
nieznajomych obowiązuje nie tylko
R

E

KRONIKA
POLICYJNA
20–24. 11. w Cieksynie nieznani

dzieci. Dorośli często o
niej zapominają, stając
się ofiarami własnej
łatwowierności i braku
rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz
dobre serce osób, które
nie potrafią odmówić
pomocy w trudnej sytuacji. Najczęściej są to
osoby starsze, choć takich „naiwnych” nie brakuje i wśród młodych.
„Zakupowe okazje”
domokrążców, niespodziewane telefony od
dawno niewidzianych
wnuków, siostrzenic
czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą
finansową porażką, jeżeli
będziemy przestrzegać
kilku podstawowych zasad, o które
apeluje Policja:
- w przypadku telefonicznej prośby
o pożyczkę, zawsze sprawdźmy
dzwoniąc do prawdziwego krewnego, czy faktycznie potrzebuje on
pomocy finansowej ,
- jeżeli decydujemy się na udzielenie pożyczki, pieniądze należy

sprawcy uszkodzili ambonę myśliwską. Straty wynoszą 1500 zł na
szkodę koła łowieckiego „Oręż”.
11. 12. w Nowych Pieścirogach
w sklepie Merkury nieznany
sprawca skradł Agnieszce S. portfel z pieniędzmi i dokumentami.
12. 12. w Nowych Pieścirogach
trzej nieznani sprawcy skradli
Urszuli K. portfel z pieniędzmi
i dokumentami.
02–13. 12. w Borkowie nieznani
sprawcy włamali się do budynku
gospodarczego i skradli silnik od
przekazywać tylko członkom
rodziny , najlepiej w obecności
innego członka rodziny lub bliskich
znajomych. Nie dawajmy pieniędzy
żadnym obcym osobom,
- w przypadku jakichkolwiek
podejrzeń, że nie jest to członek
rodziny tylko oszust lub w chwili,
gdy dzwoniąca osoba postępuje w
podany powyżej sposób PROSIMY
O NATYCHMIASTOWE POWIA-

DOMIENIE POLICJI – pod numerami alarmowymi 997 lub 112 (z
telefonów komórkowych),
- pod żadnym pozorem nie wpuszczajmy obcych osób do swoich
mieszkań. Uważajmy na tzw. „siostrzenice”, „wnuczki”, „kuzynów”,
„zakupy po okazyjnej cenie” czy
„ rzekomych pracowników administracji”.
Kpp Nowy Dwór Maz.

Jeszcze tylko kilka dni
inisterstwo Spraw WeM
wnętrznych i Administracji apeluje do Polaków

– wymieniajcie książeczkowe dowody osobiste.
Resort poinformował, że
do 1 grudnia 2007 do wymiany pozostało jeszcze
około trzech milionów dowodów osobistych (są to
dane uzyskane z urzędów
wojewódzkich).
Termin wymiany książeczkowych
dowodów osobistych upływa 31
grudnia 2007 roku, czyli do
tego dnia winny być złożone dokumenty o wymianę dowodów
osobistych. Niemniej jednak, dowodami osobistymi starego wzoru
można posługiwać się jeszcze do
31 marca 2008 r., do stwierdzenia tożsamości i obywatelstwa
polskiego jego posiadacza. Od
K

L

Wykonanie obowiązku złożenia
do 31 grudnia 2007r. wniosku
o wymianę dowodu osobistego, daje gwarancję otrzymania
nowego dokumentu przed 31
marca 2008 r.

Osoby przebywające stale za
granicą, a więc takie, które mają
prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek
o wymianę tego dokumentu
będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do
kraju. Placówki dyplomatyczne,
w myśl przepisów prawa, nie są
upoważnione do pośrednictwa
w sprawach wymiany lub wydania
dowodów osobistych.
Dar
(na podstawie inf. MSWiA)
M

09–13. 12. w Cieksynie z terenu
działek letniskowych nieznani
sprawcy skradli metalową bramę
i furtkę. Straty wynoszą 600 zł na
szkodę Jerzego O.
Na podstawie materiałów operacyjnych policja ustaliła, iż nieletni
– październik 2007 dokonywał
w gimnazjum rozbojów i wymu-

wniosków. Niemniej nie można
wykluczyć, że przepisy karne za
lekceważenie wymogu posiadania ważnego dowodu osobistego,
będą po 1 kwietnia 2008 r. stosowane w odniesieniu do osób
uporczywie uchylających się od
tego obowiązku.

A

450 zł na szkodę Katarzyny H.

Przemysław N. w okresie wrzesień

1 stycznia przyszłego roku książeczkowe dowody osobiste nie
będą natomiast uprawniały do
przekraczania granic w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, które uznały
ten dokument za wystarczający
do przekraczania granic.

Co prawda, przepisy prawa przewidują sankcje karne za uchylanie się od wymiany dowodu
osobistego, niemniej MSWiA,
nie będzie prowadziło polityki
karania osób, które do końca
tego roku nie złożą stosownych

pralki i namiot. Straty wynoszą

A

szeń rozbójniczych.
11. 12. na ulicy Cmentarnej nieznany sprawca skradł Hannie W.
torebkę damską, w której znajdował się telefon komórkowy,
dowód osobisty, prawo jazdy
i dowód rejestracyjny.
13–15. 12. nieznani sprawcy
włamali się do domu i garażu
Bogdana W. i skradli DVD, złoty
sygnet i szlifierkę kontową.
15. 12. na parkingu przy ulicy
Piłsudskiego nieznani sprawcy
wybili szybę i uszkodzili błotnik
w zaparkowanym samochodzie.
Straty wynoszą 800zł na szkodę
Katarzyny W.
18–19. 12. w Popowie Borowym
nieznani sprawcy skradli z transformatora rdzeń z miedzianym
uzwojeniem. Straty wynoszą
5000zł na szkodę Zakładu Energetycznego w Płocku.
19–20. 12. nieznani sprawcy włamali się do nowo wybudowanego
domu przy ulicy POW i skradli
drzwi wejściowe, schody drewniane, halogen i grzejnik elektryczny.
Straty wynoszą 5000zł na szkodę
Jacka H.
20. 12. w nocy na osiedlu przy
ulicy Starzyńskiego spaleniu
uległ samochód. Prawdopodobną
przyczyną zapalenia było zwarcie
w instalacji elektrycznej.

Drożej w PKP Droższa herbatka
rawdopodobnie już W ubiegłym tygodniu media poin- dwukrotnie i to już w przyszłym
P
od Nowego Roku formowały, że czeka nas drastyczna roku - do 300-400 dolarów za
wzrosną ceny biletów
kolejowych. Wstępnie
szacuje się, że podwyżki
mogą sięgnąć nawet 10
procent.

A wszystko przez lokomotywy
należące do PKP Cargo. Nadal
nie jest rozstrzygnięty
spór dotyczący cen
ich wynajmu.
Spółki kolejowe
zapowiadają, że
zrekompensują sobie
ewentualny wzrost
kosztów wynajmu lokomotyw kosztem
podróżnych.

O
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PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powołują się na rosyjską prasę, która
zacytowała Aleksandra Miedwiediewa, wiceprezesa Gazpromu. Ceny
gazu, który z Rosji trafia na europejski rynek, ma wzrosnąć prawie

Obecnie średnia cena rosyjskiego
gazu wynosi 250 dolarów. Rosjanie,
którzy ujawnili swoje plany podwyżek uzasadniają je wzrostem cen ropy
naftowej.

Nasielsk, dnia 27.12.2007r.
MOPS / 1110/02/07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
pracownika socjalnego

A co mają powiedzieć ci, którzy ogrzewają gazem domy?
Czyżby węgiel już niebawem
wrócił do łask.
dar
R

K

Ł

Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia 2008 roku

E

K

L

A

M

A

Eksperci ostrzegają, że w dalszej perspektywie wzrost cen
wynajmu lokomotyw może
okazać zabójczy dla transportu
szynowego, który aktualnie znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Ich
zdaniem, z jednej strony, spółki
kolejowe nie powinny podnosić cen, bo stracą podróżnych,
z drugiej zaś, jeżeli zaczną jeździć ze stratą, wówczas runie
w gruzach program oddłużenia
kolei. A zasady tego oddłużania
są klarowne – spółka, która ma
zostać oddłużona, nie może
wykazywać się stratami.
dar

E

G

jeden metr sześcienny.

Sytuacja nie jest prosta, bowiem
podwyżki cen biletów mogą
spowodować, że pasażerowie
przesiądą się z pociągów do
autobusów. Nie da się przecież
ukryć, że konkurencyjni przewoźnicy pojawiają się ostatnio,
jak grzyby po deszczu.

R

O

podwyżka cen gazu

Niestety, polska gospodarka jest
uzależniona od paliwa sprowadzanego od naszego wschodniego
sąsiada. Nie trudno więc przewidzieć, jak zachowają się ceny
gazu na krajowym rynku. Nie
wdając się w matematyczne
rachunki można tylko domyślać się, że koszt zaparzenia
wody na jedną szklankę herbaty wzrośnie o minimum
kilkadziesiąt procent.

Jeżeli właściciel
lokomotyw
nie zrezygnuje z planów
podwyżek,
wówczas
znacznie wzrosną koszty funkcjonowania spółek - PKP Przewozy
Regionalne (o 200 milionów złotych) i PKP Intercity (o 50 milionów
złotych. A tak naprawdę, uderzy to
w kieszenie pasażerów.
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I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: a) ukończone przed dniem 1 maja 2004 roku studia wyższe na
kierunkach pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
b) lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika,
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, c) lub dyplom
wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, d) lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
3. znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: Pakiet Office,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 z późn. zm.),
2. znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. znajomość problematyki z zakresu mechanizmów funkcjonowania Europejskiego
Funduszu Społecznego w pomocy społecznej
4. umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
5. umiejętność w zakresie ubiegania się o środki z funduszy europejskich do realizacji
projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. kreatywność,
8. umiejętność skutecznej komunikacji,
9. umiejętność dobrej organizacji pracy.
III. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku:
1. rozpoznawania, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej
podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom
pomocy społecznej,
5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych
w kontrakcie socjalnym,
6. tworzenie projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. życiorys – CV
3. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach, stażach,
7. kserokopia dowodu osobistego,
8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na określonym stanowisku wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
9. kserokopia książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej,
w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
10. podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
11. podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114).
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm./.
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. Nr 9 lub
przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia 2008 roku.
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
www. um.nasielsk.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w gazecie
„Życie Nasielska”.
Z wybranym kandydatem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
zawrze umowę o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Monika Nojbert
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Kto ma usunąć przeszkadzające gałęzie drzew?
Przy drodze, która prowadzi do
naszego domu, jest płot sąsiada,
a za nim rosną dwie duże jabłonki.
Kilka razy gałęzią, która przechodzi na naszą stronę, podrapałam
sobie twarz, ciągle trzeba uważać.
Jak wozimy siano, to syn musi
podnosić gałęzie, żeby wozu
nie przewróciło. Jabłka spadają,
rozbijają się na drodze i gniją.
Mówiłam sąsiadowi, żeby wyciął
te drzewa, bo jak on tego nie zrobi,
to my wytniemy. Sąsiad złośliwie
mówi, że jak dotkniemy jego
drzewa, to on nam „łapy poucina

mamy prawo drzewo ściąć lub
obciąć gałęzie? Kogo wcześniej
powiadomić?
Cóż, problemy z sąsiadem radzę
załatwić ugodowo, poza sądem,
gdyż proces jeszcze bardziej
zaogni sytuację. Artykuł 149 k.c.
stanowi wprawdzie, że właściciel
gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających
się z rosnących tam drzew
gałęzi lub owoców. Właściciel
sąsiedniego gruntu może jednak
żądać naprawienia wynikłej stąd

i psem poszczuje”. Ostatnio gałąź
uszkodziła mi oko, mam już dość
tego. Co możemy zrobić? Czy

szkody. Mimo że prawo zezwala na
pewne działania, radzę z sąsiadem
rozmawiać. Jeżeli jednak natrafią

Państwo na wybitny upór sąsiada
i jego złośliwe działania, to trzeba
będzie robić swoje w granicach
prawa.

Co można zrobić...
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu.
To samo dotyczy gałęzi i owoców
zwieszających się z sąsiedniego
gruntu, jednakże w przypadku takim właściciel powinien uprzednio
wyznaczyć sąsiadowi
odpowiedni termin na
ich usunięcie. Trzeba
powiedzieć sąsiadowi,
że wyznaczacie mu
tydzień na obcięcie
gałęzi, a jak tego
nie zrobi, to gałęzie
utniecie sami. Nie ma
problemu, gdy można
swobodnie na posesję
sąsiada wejść i gałęzie obciąć. Sprawa
się komplikuje, gdy
sąsiad odmawia obcięcia gałęzi i zabrania
wstępu na swoją posesję. W takiej sytuacji
obciąć możemy te
gałęzie, do których
mamy dostęp ze swojej posesji.
Przysługuje Państwu również
roszczenie przeciwko sąsiadowi

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku dziękuję wszystkim, a w szczególności
lek. Cezaremu Ruskowi, pielęgniarkom z zabiegowego i z rejestracji, paniom z przychodni przy
ul. Sportowej w Nasielsku, jak również Marzenie Laskowskiej, Barbarze Gumoskiej, Małgosi
Mauer z domu Kołakowskiej, Mirosławowi Olszewskiemu oraz wszystkim tym, którzy mnie
w ciężkiej chorobie odwiedzają.
Życzę im zdrowia oraz żeby Bóg ich prowadził przez całe życie.
Henryka Tyc
L
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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. 9:00 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.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38039.

Uczniowie kl. VI a
Szkoła Podstawowa Pieścirogi Stare

K

Nasielsk, dnia 04.12.2007 rok

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE.”
Tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia Imieninowe naszemu
Wychowawcy Panu Tomaszowi Domżale oraz podziękować Mu za wielką cierpliwość,
wyrozumiałość i trud włożony w Nasze wychowanie.

E

Należy jeszcze pamiętać, że owoce opadłe z drzewa lub krzewu na
grunt sąsiedni, to jego pożytki,
czyli własność tego, na czyj grunt
spadły. Przepisu tego nie stosuje
się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Marek Rączka

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

SERDECZNOŚCI

R

o nie czynienie przeszkód w obcięciu przeszkadzających korzeni
i gałęzi. Możecie więc wystąpić
do sądu o wydanie takiego zakazu
sąsiadowi. Żeby sąsiad nie narzekał,
że wyrządziliśmy mu szkodę, najlepiej drzewo obciąć po zbiorze
owoców.

M

A

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

28 grudnia–10 stycznia
KORESPONDENCJA WŁASNA Z IZRAELA

Dzisiaj w Betlejem
Trudno sobie wyobrazić pobyt w Izraelu bez wizyty w Jerozolimie lub pobliskim Betlejem. Szczególnie to ostatnie
miasto, uważane za miejsce przyjścia
na świat Jezusa Chrystusa, chętnie
jest odwiedzane przez licznych pielgrzymów w grudniu, w czasie świąt
Bożego Narodzenia.
Mnogość wyznań i religii
Z Jerozolimy wywodzą się trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm,
chrześcijaństwo i islam (według tradycji, to z Jerozolimy Mahomet wzniósł
się do nieba). Obecnie w mieście
funkcjonują obok siebie wyznawcy
religii mojżeszowej, islamu oraz kilku odłamów chrześcijaństwa. Poza
Kościołem rzymskokatolickim swoje
świątynie mają tu Kościoły koptyjski
i ormiański oraz grecka Cerkiew
prawosławna. Próżno jednak szukać
między nimi chrześcijańskiej miłości,
a choćby tolerancji. Panuje na ogół
niezgoda, kłótnie, nawet dochodzi do
bójek między mnichami poszczególnych wyznań.

jowników palestyńskich okupowała
betlejemską bazylikę. Schronili się tam
w czasie akcji policyjnej wojsk izraelskich. Rozwiązać ten problem udało
się dopiero po 5 tygodniach, kiedy
to na mocy zawartego porozumienia
część bojowników odesłano do Gazy,
a pozostałych deportowano do Europy. Jednak jako że w kościele znaleziono później kilkadziesiąt założonych
ładunków wybuchowych, miasto od
tej pory znajduje się pod zaostrzoną
kontrolą. Blokady dróg i okresowe
wprowadzanie godziny policyjnej
są tu na porządku dziennym. Od
2006 roku miasto całkowicie otacza
8-metrowy, betonowy mur, choć
tam akurat, z dwóch palestyńskich
ugrupowań politycznych – Hamasu
i Fatahu – mieszkańcy Betlejem wybrali zdecydowanie mniej ekstremalny
niż jego konkurent. Fatah.
Atmosfera miasta
Betlejem jest przygnębiające. Pięć lat
drugiej palestyńskiej intifady nie przeszło bez śladu. Można się zgodzić, że
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Bazylika Narodzenia (znajduje się ona
przy placu Żłóbka).
Aby dostać się do środka, należy
przejść przez bardzo niskie, wymagające pochylenia się odrzwia – tzn.
drzwi pokory. Mówi się, że ich rozmiar
ma wymusić oddanie czci miejscu
narodzin Zbawiciela. Ale rzeczywista
przyczyna jest inna – drzwi te zostały
specjalnie zmniejszone przez krzyżowców, aby ułatwić obronę w razie
ataku na kościół.
Pierwszą bazylikę w tym miejscu
zbudował cesarz Konstantyn Wielki
w latach 325–326. Następnie w roku
550 świątynię przebudował cesarz Justynian I Wielki. Swój ślad pozostawili
też uczestnicy wypraw krzyżowych
w XII w.
W podziemiach przedniej części
bazyliki znajduje się jej najważniejsza
część – Grota Narodzenia. Uważana
jest ona przez tradycję chrześcijańską
za miejsce narodzin Jezusa (zgodnie
z informacjami odnotowanymi sto lat

Duchowe witaminy

Uciekający czas
Przed oczyma mam „Big Ben”, znaną na całym świecie wieżą zegarową w
Londynie w Wielkiej Brytanii. To właśnie na niej skupiają się oczy milionów
ludzi, wyczekujących w sylwestrową noc hucznych wiwatów, fajerwerków
i rozpoczęcia kolejnego roku. Gdzieś głęboko w sercu, obok bilansu mijającego czasu, pojawia się nadzieja na lepsze jutro.
Nie umiem zatrzymać ani cofnąć czasu... „Czas ucieka, wieczność czeka”,
brzmiało na wadowickim rynku przypomnienie z ust Największego z Polaków. To w czasie Bóg dokonał stworzenie świata. Poprzez „pełnię czasów”,
jaka nastała wraz z narodzeniem Chrystusa, czas zyskał swój punkt centralny.
I nic nie da się już odwrócić… Każda moja myśl, wypowiedziane słowo czy
podjęta decyzja skutkuje w przyszłości. Nie otrzymałem życia na próbę.
Będę żyć w wieczności, ale nigdy tak samo jak wczoraj.
„Wszystko ma swój czas” mawiał mędrzec Kohelet. To w konkretnym
czasie przyszedłem na świat, zdobyłem wykształcenie, wybrałem kierunek
życiowej codzienności, spotykam przyjaciół, przeżywam rozterki zmagania
się z własną słabością. Mijają kolejne chwile mojej codzienności. Zwykle
„przeliczam” czas na to, co wymierne, ilość pokonanych kilometrów, przeczytanych stron czy odebranych sms-ów. Przy różnych okazjach słyszę
głośne „Sto lat niech żyje nam”. Jaka jest świadomość, że spełni się, to co
śpiewamy? A może warto przeliczać czas na miłość, dobroć, szczerość
czy otwartość, którymi obdarowaliśmy innych? Taką okazję daje każdy
dzień. Byle jej nie przeoczyć.
W mądrości łacińskiej wynalazłem sentencję, która wskazuje, jak dobrze
wykorzystać upływający czas: „Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość!”. Myślę, że nie da się tak bardzo uprościć tematu
mierzenia czasu, żeby go wyczerpać. Mijające sekundy przesypują się ziarenka piasku w klepsydrze, niesie jednak dla mnie głęboką nadzieję, którą
trafnie ujmują słowa znanej piosenki: „Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie
ja”. Mam oczy utkwione w niebo… „Jego jest czas i wieczność”.
ks. Leszek Smoliński
niedrogo; poza tym targowanie się
należy do rytuału i jest przy zakupach
w Betlejem niemal niezbędne.
Wyjazd z Izraela
W Izraelu, mimo dokładnych i długotrwałych kontroli na granicy, przy
wjeździe nie pobiera się żadnych
opłat. Kupić za to trzeba przy opuszczaniu terytorium izraelskiego wizę
wyjazdową, która kosztuje ok. 18 dolarów amerykańskich. Posiadanie jej
w paszporcie zamyka potem możliwość wjazdu m.in. do Syrii i Libanu
– osoby z pieczęciami izraelskimi są
cofane z granic tych krajów. W razie
czego, trzeba po prostu wymienić

paszport.
Co ciekawe, restrykcje te działają tylko
w jedną stronę – tzn. Izraelczycy zwykle wpuszczają osoby z wizami syryjskimi itd., ograniczając się do pytania
o cel tamtej podróży. Informacja, że
wizyta w kraju arabskim miała na celu
zebranie materiałów dziennikarskich
bądź miała charakter turystyczny,
zwykle wystarcza.
W Izraelu i na terenie Autonomii Palestyńskiej zamiast tamtejszą walutą
– szeklami, można płacić dolarami lub
euro, ale bardziej popularne są dolary.
1 dolar USA to około 3,75 szekli.
LAN

Turyści i pielgrzymi przed Bazyliką Narodzenia

Do rzadkości nie należą takie sceny, jak
niedawna awantura w należącym do
wyznawców obrządku ormiańskiego kościółku grobu Jezusa w jerozolimskiej Bazylice Grobu Pańskiego
(kaplica ormiańska jest tuż obok grobu
Jezusa, do którego przychodzą wszyscy pielgrzymi). Chciały tam wejść
dwie kobiety, które do tego odłamu
chrześcijańskiego nie należały. Zostały energicznie wyproszone, a gdy nie
chciały wejść, ksiądz wezwał policjanta,
który, stosując się do przepisów, musiał
te panie wyprowadzić. Miłość chrześcijańska nie jest tu prawem…
Betlejem – część Autonomii Palestyńskiej
Miasto zostało przekazane Palestyńczykom w 1996 r. Aby się dostać
do Betlejem z oddalonej o zaledwie
8 km Jerozolimy, trzeba przekroczyć
granicę. Kontrole na niej nie należą do
rzadkości; należy liczyć się z faktem,
że niekiedy czeka się na przejście na
drugą stronę. W 2002 roku doszło
do wypadków, które zaważyły na
przyszłości miasta: grupa ok. 40 bo-

Palestyńczycy nie mają zbyt wielu
powodów do radości, ale… Dzieci
bardzo nachalnie żebrzą na ulicach,
a dorośli wodzą za cudzoziemcami
podejrzliwymi spojrzeniami. Gdy
Betlejem po wydarzeniach z bojownikami palestyńskimi było przez jakiś
czas niedostępne dla przybyszów
i pielgrzymi nie mogli przyjeżdżać
na święta Bożego Narodzenia, wielu mieszkańców, z powodu braku
możliwości zarobku, musiało opuścić
miasto. Z tego okresu pozostało niemało niedokończonych budynków.
Potęgują one to nieco przygniatającą
atmosferę panującą w Betlejem. Osoby bywające w Izraelu i Autonomii
przed laty i w ostatnim czasie zgodnie
przyznają, że obecnie panuje tam nie
najlepsza atmosfera.
Bazylika Narodzenia
Ale przecież Betlejem ma w sobie
magnes przyciągający przybyszów
z całego świata: w nim miał się narodzić król Dawid, ale przede wszystkim
Jezus. Tam, gdzie według ewangelii
przyszedł na świat, wznosi się obecnie

po tym wydarzeniu przez św. Justyna
Męczennika). Ołtarz w tym wnętrzu
ozdobiony jest XII-wieczną mozaiką. Jednak uwagę przyciąga przede
wszystkim umiejscowiona w posadzce gwiazda z łacińskim napisem: Hic
de Virgine Maria Jesus Christus natus
est („Tu z Marii Dziewicy narodził się
Jezus Chrystus”). Tuż obok znajduje
się Kaplica Żłóbka.
Bazylika Narodzenia w Betlejem jest
wspólną własnością Kościołów katolickiego i ormiańskiego oraz greckiej
Cerkwi prawosławnej. Do Bazyliki
przylega kilka kościołów należących
do różnych odłamów chrześcijańskich. Najbardziej uroczyście świętuje
się Wigilię Bożego Narodzenia w katolickim kościele św. Katarzyny, będącym własnością zakonu franciszkanów.
Stąd transmitowana jest corocznie na
cały świat za pośrednictwem telewizji
bożonarodzeniowa pasterka.
Na placu przed bazyliką roi się od
rozmaitej maści przewodników
i handlarzy. Niektóre pamiątki i dewocjonalia sprzedawane są rzeczywiście

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy
wspaniałego Człowieka
ś

p

Bronisławę Cendrowską
Koleżanki i Koledzy
ze Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Z wielkim bólem i w głębokim smutku
żegnamy naszą koleżankę
ś

p

Bronisławę Cendrowską
Nigdy Cię nie zapomnimy
zostaniesz wśród nas na zawsze
Nauczyciele wychowania fizycznego
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Magiczna wigilia
S

fot. M. Stamirowski

potkania wigilijne odbywają
się we wszystkich
zakładach pracy,
w szkołach, placówkach szkolnowychowawczych
i wielu innych
miejscach. Jest
coś, co łączy te
wszystkie spotkania. Są one pełne
serdeczności.
19 grudnia br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Pieścirogach odbyło się
jeszcze bardziej niezwykłe
spotkanie. Niezwykłe, bo
wśród niezwykłych ludzi
przepełnionych ciepłem i radością.
Przybyło na nie wielu gości. Do wspólnej wieczerzy zasiedli: Maria Sochocka,
Starosta Nowodworski, Maria Kowalska,
Radna Sejmiku Wojewódzkiego, ksiądz
Tadeusz Jabłoński, Monika Norbert, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku, Agata Nowak,
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II, uczestnicy WTZ, ich
rodzice oraz przedstawiciele różnych
firm i instytucji.
Spotkaniu towarzyszyło również
kolędowanie. Uczestnicy Warsz-

REPORTAŻ

tatów pod okiem Lucyny Pawlak
i Grażyny Budek przygotowali
bożonarodzeniowy program artystyczny. Zaproszeni goście sprawili
„warsztatowiczom” wiele niespodzianek. Wśród nich były słodycze
i upominki oraz nieco większe
prezenty, m.in. sprzęt nagłaśniający
i materiały biurowe niezbędne do
terapii zajęciowej.
W tej świątecznej atmosferze pracownicy Warsztatów podziękowali wielu
osobom, którzy jak powiedziała Teresa Skrzynecka „potrafią się dzielić
dobrocią”. Wyróżniono m.in Marię
Sochocką, Annę
Brodowską, Bogdana Ruszkowskiego,
Marię Kowalską,
Halinę Kamińską,
Barbarę Jankowską,
Bogumiłę Barcińską-Ekler, Ireneusza
Góreckiego, Halinę
Tańską i Janusza Konerbergera.
Następnego dnia
w
Restauracji

„Palladium” WTZ spotkały się ze
Stowarzyszeniem „Koła Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo” w Nasielsku, aby podzielić
się opłatkiem. Ksiądz Proboszcz
Tadeusz Pepłoński złożył wszystkim
serdeczne życzenia. Zaznaczył, że
to właśnie niepełnosprawni dają
innym prawdziwą miłość i wszyscy
powinniśmy ją czerpać ze spotań
z nimi. Przypomniał również słowa
Jana Pawła II „Jesteście największym
skarbem Kościoła”.

28 grudnia–10 stycznia

Kolędowanie w DPS
„Venite! Adoremus Dominum” (Przybądźcie!
Oddajmy Chwałę Panu)
– tymi słowami Dom
Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II zachęcał
wszystkich do wspólnego
kolędowania.
Uroczyste śpiewanie odbyło się
we wtorek, 18 grudnia tego roku
w tutejszej świetlicy. Przybyli
na nie między innymi przedstawiciele samorządu, Maria
Kowalska, Sekretarz Nasielska,
dyrektorzy szkół i miejscowych
instytucji oraz mieszkańcy. Nie
zabrakło również przedstawicieli
administracji z Nowego Dworu
Mazowieckiego.

mieliśmy możliwość wysłuchania przepięknych, tradycyjnych
polskich kolęd. Przedstawienie
rozpoczęło się od odśpiewania
„Mizerna Cicha” przy akompaniamencie zespołu muzycznego.
Każda z wykonywanych kolęd
była poprzedzona krótką genezą
powstania, czytaną przez pensjonariuszy.
Po wspólnym kolędowaniu odbyło
się dzielenie opłatkiem – gospodarzem tej ceremonii był oczywiście ksiądz Tadeusz Pepłoński,
proboszcz parafii św. Wojciecha.
Mieszkańcom i pracownikom
Domu Pomocy Społecznej należą się słowa wielkiego uznania za

Było to spotkanie pełne wzruszeń i
radości.
Stowarzyszenie „Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo”
w Nasielsku składa gorące podziękowania sponsorom: Burmistrzowi
Nasielska, Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej, Grzegorzowi
Brzezińskiemu, Marioli Rembeckiej,
Januszowi Konerbergerowi, Bogumile
Barcińskiej-Ekler, Jackowi Białorudzkiem, Grzegorzowi Arciszewskiemu,
Markowi Wróblewskiemu i wielu innym za wsparcie.
K.Z.

fot. D. Panasiuk

Głównymi bohaterami wieczoru byli jednak mieszkańcy i
pracownicy DPS. To dzięki nim

miłe i perfekcyjnie przygotowane pod względem artystycznym
spotkanie.
dar

orzech do zgryzienia. Postanowiło
więc nie wyłaniać zwycięzcy i przyznało I miejsce exquo. Wszyscy
uczestnicy otrzymali świąteczne
upominki. Uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Nasielsku mięli okazję
zaprezentować swój spektakl przed
większą publicznością podczas Wigilii na Rynku.
K.Z.

„Dnia Pewnego o północy…”
istorię narodzin Jezusa
H
można opowiedzieć
na kilka sposobów. Moż-

na przypomnieć tradycyjne postacie i wydarzenia,
albo zastosować nowatorskie sposoby odniesienia
tak ważnych Świąt Bożego
Narodzenia do dzisiejszej
rzeczywistości.
Co roku w Nasielskim Ośrodku

Kultury organizowany jest Gminny
Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych. Biorą w nim udział
zespoły teatralne ze szkół podstawowych i przedszkoli. Młodzi
artyści z roku na rok zaskakują
nowymi pomysłami, dekoracjami
i kostiumami.
12 grudnia br. na scenie NOK zaprezentowały się dwie placówki:

Szkoła Podstawowa i Samorządowe
Przedszkole z Nasielska. Oceniało
je Jury w składzie: Sekretarz Nasielska Maria Kowalska, redaktor
naczelny „Życia Nasielska” Dariusz Panasiuk oraz Dyrektor NOK
Marek Tyc.
Obie grupy włożyły dużo pracy
w przygotowanie przedstawień
i dekoracji. Jury miało twardy

fot. M. Tyc
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14–27 grudnia

W Urzędzie coś się stało
W piątek, 14 grudnia,
około godziny jedenastej w mieście rozległ
się dźwięk syren alarmowych. Przed Urzędem
Miejskim kilkadziesiąt
osób, dwie karetki pogotowia, straż pożarna,
mundurowi. Wszystkie
wozy stały z włączonymi
„kogutami”. Ludzie zdezorientowani pytali - co się
stało? Inni dodawali – na
pewno coś w urzędzie.
Tylko wtajemniczeni stali
spokojnie i odpowiadali
z uśmiechem – absolutnie
nic złego się nie dzieje.

dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Psucinie. Zakup pojazdów
został dofinansowany przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Nowoczesna karetka reanimacyjna z wyposażeniem i ambulans
sanitarny typu „przewozówka”
kosztowały około pół miliona
złotych. 425 tysięcy złotych wyłożył Urząd Marszałkowski, reszta
pieniędzy pochodziła z budżetu
Gminy Nasielsk. Obydwa samochody są nowe. Przed urzędem
miejskim mieliśmy okazję podziwiać na razie tylko jeden z samochodów – pojazd reanimacyjny

na bazie Volkswagena. Drugi, jak
wyjaśniła Maria
Kowalska, Sekretarz Nasielska,
trafi do Nasielska
niebawem. Po
prostu został z powrotem odesłany
do producenta
samochodów
specjalistycznych w ramach
reklamacji – będą
w nim wymienione tylne drzwi,
z blaszanych na
oszklone.
Natomiast ta karetka, która stała
przed budynkiem
w czasie uroczystości to „stary” Fiat Dukato, który
służy mieszkańcom już od 2005
roku. Doszło nawet do zabawnej
sytuacji podczas poświęcenia
pojazdów przez księdza Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza
nasielskiej parafii św. Wojciecha.
Kiedy kapłan poświęcił już wóz
strażacki i nową karetkę podszedł z kropidłem do stojącego
obok Dukato i również pokropił
auto. Wtedy część uczestników
ceremonii zwróciła mu uwagę,

R ze c z y w i ś c i e,
panika była tym
razem była nieuzasadniona. Tego
bowiem dnia odbyło się uroczyste
przekazanie sprzętu ratunkowego dla
Nasielska, a syreny
wyły na wiwat.
Miasto wzbogaciło
się o dwie karetki
pogotowia, które
otrzymał Samodzielny Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku oraz o jeden wóz strażacki

Strażacy z Psucina zastąpili
wysłużonego „zomowca” nowoczesnym wozem strażackim
marki Renault. Była milicyjna polewaczka, doskonale pamiętająca
stan wojenny, została sprzedana.
Będzie teraz miała spokojniejsze
zajęcie, zajmie się polewaniem
toru żużlowego w jednym z mazowieckich klubów.
Historia zakupu nowego wozu jest
krótka. 10 września tego roku radni Województwa Mazowieckiego
podjęli decyzję o podziale środków finansowych z puli Samorządowego Programu Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Województwie Mazowieckim.

O

„W życiu jak w tańcu – każdy krok ma znaczenie
Hasło ogólnopolskiej kampanii
w zakresie HIV/AIDS znają prawie wszyscy. Ale nie wszyscy
posiadają odpowiednią wiedzę
na ten temat. Aby uświadomić
młodym ludziom, że zakażenie
HIV może dotyczyć każdego
z nas, Nasielski Ośrodek Kultury
włączył się w akcję organizowana przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Nowym
Dworze Maz. Wieczorem 13
grudnia br. na nasielskiej scenie
artyści zaprezentowali program
edukacyjny poświęcony problematyce HIV/AIDS, łączący
taniec i muzykę. Podczas jego
trwania została odczytana praca
chłopca z Gimnazjum w Pomiechówku „Kilka kartek z pamiętnika
zakażonego HIV…”. Największym
zainteresowaniem wśród publiczności cieszył się pokaz tańca hip
hop i disco w wykonaniu pięknej

ze samochód już został kilka lat
temu poświęcony, na co ksiądz
proboszcz odpowiedział – nadmiar wody święconej jeszcze
nikomu nie zaszkodził.

tancerki, Ady Patłaszyńskiej.
W trakcie trwania imprezy czynny
był punk konsultacyjny, w którym
można był porozmawiać o tym, jak
uniknąć ryzykownych zachowań
oraz dowiedzieć się, gdzie znajdują
się ośrodki, w których wykonywane
są badania na obecność wirusa HIV.

Młodzież nasielskich szkół
średnich, która przyszła
obejrzeć występy otrzymała
również ulotki informacyjne.
Z pewnością na długo w ich
pamięci pozostanie widowisko przygotowane przez
artystów.
K.Z.
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Dzięki tej pomocy do jednostek
OSP z całego Mazowsza trafiło
15 milionów złotych. 75 tysięcy
złotych dostali strażacy z Psucina
na dofinansowanie zakupu nowego cacka.
Nowe samochody wizualnie prezentują się wyśmienicie, podobały
się uczestnikom piątkowej ceremonii. Najważniejsze jednak, że
zdobyły uznanie wśród nasielskich
pracowników pogotowia i strażaków. Oni wiedzą najlepiej, co jest
dla nich dobre.
Przed uroczystym przekazaniem
kluczy do pojazdów w urzędzie odbyło się spotkanie samorządowców
Nasielska z przedstawicielami władz
województwa. Wszyscy życzyli
sobie jednego – oby samochody
były sprawne jak najdłużej i oby jak
najrzadziej były potrzebne.
dar
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OGŁOSZENIA

28 grudnia–10 stycznia

BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- AUDYTOR WEWNĘTRZNY W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU
1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Audytor Wewnętrzny – w wymiarze czasu pracy 1/4 etatu.
3. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
1) obywatelstwo polskie, 2) ukończenie 18 roku życia, 3) wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane: ekonomia,
prawo, administracja, 4) przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli lub audytu wewnętrznego, 5) kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) posiadanie certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP),
Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified
Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA)
lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub b) ukończenie aplikacji kontrolerskiej i złożony egzamin kontrolerski
z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub c)
złożyłony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub d)
uprawnienia biegłego rewidenta. 6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych, 7) niekaralność za umyślne przestępstwa oraz umyślne przestępstwa skarbowe, 8) posiadanie
stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
4. Wymagania dodatkowe:
1) minimum 3-letni staż pracy,
2) znajomość: a) ustaw: o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu postępowania administracyjnego, o rachunkowości, b) uregulowań prawnych dotyczących administracji
publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego, c) międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego,
d) problematyki Unii Europejskiej i funduszy unijnych, e) problematyki audytu projektów finansowanych z funduszy
UE, f) zagadnień związanych z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową,
3) badania projektów finansowanych ze środków pomocowych,
4) umiejętność analizy i oceny faktów oraz sporządzania i prezentacji zwięzłych sprawozdań ustnych i pisemnych,
5) umiejętność obsługi komputera, w tym biegłej obsługi programów Word i Excel oraz programu obsługi prawnej,
6) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
7) komunikatywność i łatwość przekazywania informacji,
8) dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i sumienność w działaniu, uczciwość, obiektywizm, dyskrecja,
9) umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
10)wysoka kultura osobista,
11) mile widziana znajomość języka obcego.
5. Zakres wykonywanych zadań:
1) przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego,
2) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,
3) przeprowadzanie zadań audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami i standardami,
4) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, zawierających uwagi i wnioski dotyczące usunięcia
uchybień oraz usprawniania audytowanej jednostki,
5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu i realizacji zadań audytowych,
6) przeprowadzanie audytów sprawdzających,
7) współpraca z audytorami zewnętrznymi.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz ze zdjęciem,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (pierwsze trzy strony dowodu osobistego lub
obie strony nowego dowodu osobistego),
4) poświadczona za zgodność kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego,
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów świadectw),
7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają),
8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
9) kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy
o pracę ubiega się mężczyzna,
10)podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
11) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się
przeciwko niemu żadne postępowanie; osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia
oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia
nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem,
12) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się
aktualnie żadne postępowanie,
13) opinie (referencje) od poprzednich pracodawców lub z aktualnego miejsca pracy,
14)podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”.
7. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem
kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Audytor
Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Nasielsku” należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro,
pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
Termin składania ofert upływa w dniu 5 stycznia 2008 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania sprawdzającego.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, będą do
odebrania w siedzibie Urzędu Miejskiego lub – na wniosek zainteresowanego – zostaną odesłane pocztą.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Nasielska zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony. Po upływie okresu próbnego lub po upływie
pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz
Nasielska podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY
- DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU
1. Miejsce wykonywania pracy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
2. Określenie stanowiska kierowniczego:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Nasielsku – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

1) obywatelstwo polskie,
2) ukończenie 18 roku życia,
3) wykształcenie wyższe magisterskie:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, psychologia lub
b) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie organizacji pomocy społecznej,
4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
5) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
6) doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
8) opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego miejsca pracy,
9) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
10) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
11) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

4. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów: o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,
2) umiejętność pracy metodą uaktywniania społeczności lokalnej,
3) znajomość pracy metodą projektów EFS,
4) dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność w działaniu
5) umiejętność kierowania zespołem, organizacji pracy i podejmowania decyzji,
6) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
7) znajomość obsługi komputera.

5. Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Nasielsk,
2) organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) odpowiedzialność za całokształt działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) nadzór nad gospodarką finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5) gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi,
6) odpowiedzialność za poziom pomocy społecznej na terenie objętym działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, pełnienie roli pracodawcy w stosunku do pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) nadzór nad realizacją zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz ze zdjęciem,
2) list motywacyjny,
3) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z opracowaną koncepcją funkcjonowania pomocy społecznej
w Gminie Nasielsk,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (pierwsze trzy strony dowodu osobistego lub
obie strony nowego dowodu osobistego),
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw),
7) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają),
8) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
9) kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy
o pracę ubiega się mężczyzna,
10) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie
ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
11) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
12) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy
się aktualnie postępowanie; osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału
aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie
wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem,
13) opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca pracy,
14) podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)”.

7. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku” należy składać osobiście w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia 2008 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania sprawdzającego.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, będą do
odebrania w siedzibie Urzędu Miejskiego lub – na wniosek zainteresowanego – zostaną odesłane pocztą.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Nasielska zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony. Po upływie okresu próbnego lub po upływie
pracy zawartej na czas określony, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, Burmistrz
Nasielska podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA STYCZEŃ
Gdy przyroda uśpiona i nawet
pozostające w kraju ptaki są mniej
widoczne również ogrodnik i rolnik
ma więcej czasu na rozmyślanie, ale
też wypoczynek i zabawę. W Polskiej
tradycji na styczeń pada radość Bożego Narodzenia, czego wyrazem
jest pozostawianie w domach i kościołach choinek i pięknych szopek
do 2 lutego. Trwa czas karnawału.
Zdarzają się jeszcze radosne wizyty
kolędników z szopkami i grup „herodów”. Odwiedzają też domy kapłani z Bożym Błogosławieństwem.
Styczniowe chłody i niewielka ilość
światła słonecznego sprawiają, że
przyroda zazwyczaj pozostaje w
pełnym uśpieniu. Warto ten czas
więc wykorzystać na planowanie
prac w ogrodzie, założenie dziennika. Jednak zdarza się niekiedy, że
w ostatniej dekadzie po 20 stycznia,
po wspomnieniu Fabiana i Sebastiana, gdy słońce mocniej przygrzeje
a średnia temperatura nie jest zbyt
niska zaczynają krążyć już w roślinach soki i wtedy pojawiamy się
już w polu i ogrodzie. Do 8 stycznia
i po 22, gdy Księżyc będzie ubywał,
ale najlepiej w kwadrze uprawy do
8 i po 30 można przystąpić w sadach i ogrodach przydomowych do
prześwietlania koron drzew owocowych, cięcia żywopłotów, krzewów,
prześwietlania krzewów ozdobnych,
pnączy. Prace wykonywać w dni bez
silnych mrozów. Po pełni w kwadrze
korzenia czynności wykonujemy
w godzinach przedpołudniowych,
a w kwadrze uprawy po południu.
Rany zasmarowywać farbą emulsyjną
lub maścią ogrodniczą.

Karczowanie drzew oraz przesadzanie
drzew, starszych iglaków itp. z zamrożoną bryłą korzeniową przeprowadzać najlepiej przed pełnią w kwadrze
owocu albo po nowiu w kwadrze
liścia. Drzewka owocowe oczyszczać, szczotkować, niszczyć narośla,
szkodniki, zbierać i palić kokony owadów, mumie owoców, usuwać zgniłe
owoce najlepiej w kwadrze uprawy
(linia przerywana). Wtedy też warto
zgarniać śnieg w obręby koron drzew
i udeptywać. Jest to najdoskonalszy
kożuch chroniący przed mrozami.
Opóźni to też kwitnienie, co zabezpieczy szczególnie grusze i wiśnie
przed wiosennymi przymrozkami. Po
pełni w kwadrze korzenia, ale jeszcze
lepiej uprawy, można bielić drzewka
wapnem z gliną i krowieńcem (w dni
bezmroźne). Najczęściej wapna bierze
się mniej niż pozostałych składników.
Można też stosować tylko mieszaninę wapna (2/3) z gliną (1/3) zamiast
samego wapna. Przed nadmiernym
nasłonecznieniem drzewa chronić,
przywiązując do pnia deskę od strony południowej; można też stosować
inne osłony np. tekturę falistą, trzcinę,
wąską matę słomianą itp.
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Styczeń należy do najlepszych
miesięcy do cięcia drzew w lasach.
Tę czynność najlepiej wykonywać
w czasie przybierania Księżyca (linia
pionowa ciągła), im bliżej pełni tym
lepiej, jeżeli pragniemy pozyskać
drewno budulcowe i żywiczne
opałowe. Drewno opałowe suche
(szybciej schnące) i na sprzęty ścinać
najlepiej przed nowiem w kwadrze
uprawy.
Kompostem nawozić bardziej suche
łąki, najlepiej w dniach zakreskowanych linią przerywaną. Rośliny pokojowe, balkonowe m.in. pelargonie,
sadzonkować najlepiej w kwadrze
korzenia, w drugiej kolejności
w kwadrze liścia. Warto też wtedy
rozpoczynać pędzenie kwiatów
cebulowych. Usuwamy czapy śniegowe. W okresie większych mrozów
dokarmiamy ptaki i zwierzynę.
Ubijać zwierzęta w czasie zaznaczonym linią ciągłą od 9 do 21.
Gęsi, kaczki, kury, indyki na ekologiczny wylęg piskląt nasadzać najkorzystniej od 16 do 21.
Zabiegi rozpłodowe zwierząt najlepiej przeprowadzać w okresie
przybywania Księżyca od 10 do
21. Unikać dni wykreślonych.
Prace przy pszczołach wykonywać
najlepiej do 7 i po 22, zwłaszcza
w okresie zaznaczonym linią przerywaną.

W czasie przybywania Księżyca od 10
do 21 w dniach oznaczonych rączką
z nasionkami, a zwłaszcza w kwadrze
owocu po 15 można wysiewać
i sprawdzać siłę kiełkowania nasion roślin owocujących nad ziemią. W tych
terminach warto wysiewać nasiona
poziomek, by otrzymać wczesną
rozsadę. Podobna rada odnosi się do
siewów innych roślin „na rozsadę”. Dla
roślin korzeniowych dosyć dobra też
kwadra korzenia od 24 do 29.

Do wędkowania najlepsze dni 1 od
8 do 13 oraz od 27 do 30.
Zbigniew Przybylak

PROGNOZA POGODY NA STYCZEŃ
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

DOMOWE KURACJE ZIOŁOWE

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH

Gdy boli gardło

POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,

Pogoda w styczniu może być dosyć
zróżnicowana. W pierwszej połowie
raczej niezbyt przyjemna, ale łagodniejsza. W drugiej połowie zdecydowanie bardziej mroźno, niekiedy
nawet bardzo mroźno. Zwłaszcza
na wschodzie Polski i w górach, ale
z większą ilością dni słonecznych.
Opady w styczniu bardziej obfite,
głównie w pierwszej połowie.
Początek miesiąca będzie raczej
zmienny z wiatrami dosyć częstymi opadami. Lokalnie pod koniec
pierwszej dekady opady śniegu

Domową terapią łagodzącą boleści gardła są przeróżnego rodzaju
rozgrzewające okłady m.in. z twarogu. Świeży twaróg, najlepiej jeśli jest jeszcze z resztką serwatki,
rozsmarować na grubość palca na
lnianej serwetce, chuście. Potem
owinąć szyję – twaróg powinien
przylegać do skóry. Okład można
przymocować szalem i pozostawić na kilka godzin.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

Zbigniew Przybylak

zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.

mogą być większe zwłaszcza na
wschodzie i południu. Wtedy też
bywa dużo dni pochmurnych.
Temperatury umiarkowane, możliwa
odwilż. Zmienna aura przeciąga się
do początku drugiej dekady. Potem
coraz więcej dni pogodnych. Dni
ze słońcem przybywa, zwiększają
się mrozy. Największe spadki temperatur możliwe na początku trzeciej
dekady. Zimno do końca stycznia.
Zdarzyć się jednak też wtedy mogą
cieplejsze dni z opadami śniegu.
Zbigniew Przybylak

zbiorów i sadzenia.

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

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

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

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

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,
Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do sia-

Ketchup na zdrowie

nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.

Ci, którzy codziennie jedzą ketchup mają zdrowsze serca – twierdzą
fińscy naukowcy. Ich zdaniem ten popularny dodatek do dań skutecznie
niszczy „zły cholesterol”.

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbio-

Naukowcy z uniwersytetu w Oulo poprosili ochotników, aby codziennie
dodawali do wszystkich posiłków odrobinę ketchupu lub pili sok pomidorowy. Po 3 tygodniach okazało się, że badani mają we krwi znacznie
mniej szkodliwych lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), popularnie
zwanych „złym cholesterolem”.

do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.

„Zły cholesterol” odkłada się w komórkach ścian tętniczych i w rezultacie
prowadzi do miażdżycy, zwiększa ryzyko zawałów serca. Dieta bogata
w pomidory zapobiega tym chorobom.
km

rów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do

pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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ZA MIASTEM

Pękły pierwsze lody
dzie ocieplenie w stoImiędzy
sunkach handlowych
Polską i Rosją

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że strona rosyjska
zobowiązała się do zniesienia ograniczeń w imporcie
z Polski produktów pochodzenia zwierzęcego z dniem
podpisania w Kaliningradzie
przez obie strony Memorandum. Dokument, przyjęty 19
grudnia tego roku, określa
zasady funkcjonowania systemu zapewniającego pełny
przepływ informacji między
punktami granicznymi oraz
służbami weterynaryjnymi,
jak również bieżące informowanie przez służby polskie służb rosyjskich o dokonywanych przesyłkach
w eksporcie do Federacji
Rosyjskiej. Przedstawiciele
rosyjskiego rządu przyznali,
że po przeprowadzonych
kontrolach w około 60 polskich zakładach mięsnych
rosyjskie służby weterynaryjne nie zgłaszają zastrzeżeń do jakości polskiej produkcji, jak i nadzoru
weterynaryjnego. Podczas spotkania
w Kaliningradzie omówiono również kwestię rosyjskich zastrzeżeń
odnośnie importu z Polski mączki
rybnej. Tak więc Moskwa zniosła
zakaz importu naszego mięsa. Od
ponad dwóch lat polskie firmy nie
mogły wwozić go do Rosji. Rosjanie
zarzucali im m.in. fałszowanie dokumentów weterynaryjnych.

Rosjanie opowiadają się za przyspieszeniem procedury kontroli
dopuszczenia do eksportu na rynek
rosyjski produkcji zakładów, które
dotychczas nie były kontrolowane przez inspektorów rosyjskich,
a które wyrażają zainteresowanie
eksportem do Federacji Rosyjskiej.
Będzie to dotyczyć zakładów
mięsnych, mleczarskich, rybnych
i paszowych.
Rozwój wzajemnej współpracy
w obszarze rolnictwa, w tym rozwój
współpracy naukowo – badawczej
Ministrowie rolnictwa uzgodnili
podjęcie dwustronnej współpracy
w zakresie materiału hodowlanego,
nasiennictwa i biopaliw.

Ministerstwo Rolnictwa Federacji
Rosyjskiej podtrzymało zastrzeżenia odnośnie zawartości pozostałości
pestycydów i nawozów sztucznych
w importowanych produktach pochodzenia roślinnego. Ze względu
R
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Wszystkiemu winne owoce

na fakt, iż zastrzeżenia te dotyczą
nie tylko importu z Polski, lecz
również importu z innych krajów
członkowskich, problemy te powinny być rozwiązywane zarówno
w relacjach z poszczególnymi
krajami, jak i Komisją Europejską.
Uzgodnione już zostały zasady
współpracy polskich i rosyjskich
służb fitosanitarnych w tym zakresie. Rezultaty tej współpracy, jak
i ewentualne dalsze działania zostaną omówione w trakcie spotkania
Ministrów Rolnictwa Polski i Rosji,
które odbędzie się podczas targów
„Grune Woche” w Berlinie w połowie stycznia 2008 roku.

- długo oczekiwane przez
polskich przedsiębiorców.
Z zapowiedzi wznowienia
współpracy są szczególnie zadowoleni producenci żywności. Liczą, że
wreszcie uda się wyeksportować na wschód spore zapasy towarów rolnospożywczych. Rozpoczęte
rozmowy przedstawicieli
rządów: Polski i Rosji nie
są łatwe, ale przynoszą
już pierwsze rezultaty.
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Podjęto również uzgodnienia odnośnie powołania zespołu roboczego,
celem usprawnienia przepływu
informacji i przyspieszenia rozwiązywania ewentualnych problemów
we wzajemnych relacjach w obszarze rolnictwa i handlu rolnego.
Minister Aleksiej Gordiejew zapowiedział, że w związku z grypą
ptaków, ograniczenia w obrocie
handlowym będą miały charakter
regionalny, tak jak wobec innych
państw europejskich.
Pierwsze jaskółki ocieplenie w stosunkach polsko-rosyjskich to efekt
wizyty Marka Sawickiego w Rosji.
Polski ministra rolnictwa przebywał

w Moskwie na zaproszenie szefa
resortu rolnictwa Federacji Rosyjskiej Aleksieja Gordiejewa.
Obie strony zadeklarowały wolę
szybkiego rozwiązania wszystkich
trudnych kwestii występujących
we wzajemnych obrotach produktami rolnymi – poinformowano po
spotkaniu.
W ministerstwie rolnictwa powiedziano nam, że przedmiotem
polsko – rosyjskich rozmów były
następujące zagadnienia:

O blisko 8 procent zdrożały w ciągu mijającego
roku żywność i napoje
bezalkoholowe – wynika
z najświeższych danych,
opublikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny. W tym wzroście spory
swój udział miały owoce.
Większość warzyw ma
ceny na poziomie roku
ubiegłego. Podstawowy
składnik diety Polaków
- ziemniaki są w tym roku
blisko 3 razy tańsze niż
w ubiegłym. Za cebulę
także płacimy znacznie
mniej.
Specjaliści prognozują wzrost popytu
na żywność na poziomie od 2,002,5% rocznie. Z badań wynika, że
w I półroczu 2007, w porównaniu
z takim samym okresem 2006roku,
realna wartość wydatków zwiększyła
się średnio o blisko 6 procent, w tym
na żywność o prawie 3%. Na rosnące
wydatki wpływ ma „poprawa sytuacji
dochodowej ludności” – tak twierdzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa.
Rośnie popyt, ale, niestety, rosną
też i ceny (w tym żywności), co
nie napawa optymizmem. Ceny
towarów rolno-spożywczych mają
znaczący wpływ na poziom inflacji,
szczególnie te artykuły, których
kupujemy najwięcej i najczęściej,
a więc pieczywo i produkty zbożowe oraz mleko i przetwory mleczne. Ceny tych produktów zdrożały
najbardziej.
Według GUS owoce są droższe
przeciętnie o ponad jedną czwartą,
w tym jabłka prawie o połowę. Warzywa są tańsze średnio o 7%, w tym
ziemniaki staniały ponad 42%.
Na Rynku Hurtowym w Broniszach
jabłka (porównując ceny z roku
2006) są droższe od 40 do 100%.
Jest to spowodowane stratami w wyniku wiosennych mrozów, a w konsekwencji niskimi zbiorami. W 2007
zebraliśmy niewiele ponad milion
ton jabłek, w 2006 zebrano ponad
2 miliony 300 tysięcy ton. Droższe
owoce to także droższe przetwory.

- zniesienie ograniczeń w imporcie
z Polski produktów pochodzenia
zwierzęcego;
- sposób rozwiązania, zgłaszanych
przez stronę rosyjską, problemów
w imporcie z Polski (i innych krajów
członkowskich UE) produktów pochodzenia roślinnego;
- rozszerzenie dostępu do rynku
rosyjskiego dla polskich przedsiębiorstw mięsnych, rybnych, mleczarskich i paszowych;
- rozwój wzajemnej współpracy
w obszarze rolnictwa, w tym rozwój
współpracy naukowo – badawczej.
Wszystko wskazuje na to, że po
kilku latach nieobecności, polskie
firmy znów zagoszczą ze swoimi
produktami na rosyjskim rynku.
Marek Sawicki, minister rolnictwa
jest pewien, że rosyjski rynek ostatecznie otworzy się dla polskiego
mięsa w pierwszej połowie stycznia
przyszłego roku.
WA

Drożej płacimy za suszone śliwki.
– cena jednego kilograma waha się
od 7 do 11 zł, rok temu 6 – 9 zł/kg.
Suszone gruszki są droższe o 2 złote

w porównaniu do cen sprzed roku
i w ofercie hurtowej można je kupić płacąc od 7 do 9 zł za kilogram.
Nieznacznie, o 1 złoty zdrożały suszone jabłka. Kilogram kosztuje od
6 do 7 złotych. Tak niewielki wzrost
wynika z bardzo dużej podaży tego
towaru. Podobnie dużo jest dostawców oleju rzepakowego i lnianego
– ceny na poziomie sprzed roku.
Rzepakowy sprzedawany jest w Broniszach po 2,5 zł za 250 ml, lniany
jest o złotówkę droższy. Rekordu
cenowe jak zwykle biją suszone
grzyby - borowiki są w cenie 160
– 320 złotych za kilogram.
Nie brakuje bakalii, orzechów
laskowych i włoskich. Orzechy
laskowe sprzedawane są w cenie
od 4 do 6 zł/kg (znacznie taniej niż
w ubiegłym roku), włoskie od 3 do
9 zł/kg. Zdrożał mak. Kilogram kosztuje około 11 złotych.
Ziemniaki są znacznie tańsze
w porównaniu z 2006 rokiem.
W ofercie hurtowej w Broniszach
kilogram sprzedawany jest po już
po 33 grosze. Maksymalna cena
kilograma jest zaledwie o 7 groszy
wyższa. W ubiegłym roku było dwa,
trzy razy drożej. W tym przypadku,
w przeciwieństwie do owoców,
o cenie zadecydowały warunki
wegetacji, które dla tego warzywa
było korzystne. Zebraliśmy w tym
roku 11,2 miliona ton – w roku
ubiegłym tylko 9 milionów ton.
Tania jest cebula. W Broniszach dostawcy oferują to warzywo w cenie
od pół złotego do złotówki za kilogram. Tańsza jest marchew, droższa
pietruszka, selery i pory. Wbrew
zapowiedziom nie podrożały jaja.
Ceny w tym roku identyczne jak
w grudniu 2006, od 28 do 38 groszy za sztukę. W opinii producentów
nic nie wskazuje na to, aby zarówno
ceny jaj jak i drobiu miały teraz spaść.
Zainteresowanie tym asortymentem
jest na poziomie ubiegłego roku
– wynika z tego, że pojawienie się
ptasiej grypy na Mazowszu nie spowodowało paniki i drastycznego
spadku konsumpcji jaj.
W sektorze
kwiatowym
olbrzymi wybór poinsecji
czyli gwiazd
betlejemskich.
Znanych jest
około 100 odmian, zarówno
o różnorodnej
kolorystyce,
jak również
o zróżnicowanym wyglądzie liści. Ceny
w ofercie handlowej uzależnione od wielkości rośliny.
Najmniejsze
gwiazdy
betlejemskie
sprzedawane
były w Broniszach (tuż
przed świętami) w cenie 4 i pół
złotego, najbardziej okazałe aż po
65 złotych za doniczkę.
WA
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Rozważania przy ubieraniu choinki
– Co czytasz? – spytałam, wchodząc
do pokoju z pudłem choinkowych
ozdób. Siedziała tam pogrążona
w lekturze moja wnuczka Kasia, nie
zwracając najmniejszej uwagi na
przystrojoną już w bombki i światełka
choinkę.

– Tu jest nawet data, wpisała ją moja
mama. 1928 rok. Mój dziadek wtedy
jeszcze żył, ale zmarł po dwóch latach… W czasie wielkiego kryzysu.

– „Doktora Murka zredukowanego”
– odpowiedziała w końcu, nie odrywając wzroku od książki.

– Tak, też mi się tak zdaje.

– A, tego, co popełnił samobójstwo
– odrzekłam nieuważnie i zaczęłam
wyciągać z pudła ozdoby.
– No, dzięki, babciu! – zdenerwowała
się Kasia, a do mnie dotarło, co powiedziałam, ale było już za późno.
– Przepraszam…
– Najpierw mi każecie więcej czytać,
a jak znalazłam coś, co mi się spodobało, to mi psujesz przyjemność!
– Masz rację, tak jakoś palnęłam bez
zastanowienia – przyznałam.
Kasia wróciła do książki, ale po chwili
znów się od niej oderwała.
– A kiedy się zorientowałaś, że się źle
skończy, w którym miejscu książki?
– W żadnym, bo jej nie czytałam.
– To skąd wiesz? – wnuczka popatrzyła
na mnie podejrzliwie.
Babcie wszystko wiedzą, chciałam
powiedzieć, ale Kasia już by w to nie
uwierzyła.
– Pamiętam z serialu.
– To oglądałaś film, a nie czytałaś
książki?
– Prawie nie oglądałam, nie podobał
mi się. I nawet nie jestem pewna,
czy tak się faktycznie kończy. Spójrz
– zmieniłam temat – tego anioła kupił
jeszcze mój dziadek!
– O! – Kasia popatrzyła na choinkową
ozdobę z szacunkiem.

– To chyba wtedy toczy się akcja
„Doktora Murka”! – ucieszyła się
Kasia.
– A na co zmarł twój dziadek? Nie był
jeszcze stary – rzekła wnuczka, wykonawszy w głowie parę obliczeń.
– Nie był. A umarł na serce. Moja
mama miała wtedy mniej więcej tyle
lat co ty teraz…
Kasia posmutniała.
– Ale co my tu o takich rzeczach rozmawiamy! – obruszyłam się, patrząc
na jej minę.
– A bo przy choince, babciu, jakoś
łatwiej mi myśleć o różnych osobach
z naszej rodziny, które żyły przede
mną…
– Chyba masz rację… Ja też od rana
myślę o mojej mamie, o tym, jak robiłyśmy w adwencie razem zabawki
na choinkę, i o tym, co gotowała na
święta…
– A jaka była twoja mama?
– Przecież ją pamiętasz! Miała charakterek – uśmiechnęłam się do swoich
wspomnień.
– A to robiła moja mama, a to Franek… – kolejne ozdoby Kasia wieszała
razem ze mną.
– A to? – spytałam, oglądając barwną
wydmuszkową zabawkę, której nigdy
wcześniej nie widziałam.
– Zrobiłam ją wczoraj – odpowiedziała wnuczka. – Chyba chciałam się po
prostu poczuć jak dziecko…
– Ładnie to ujęłaś – powiedziałam.
– Wszyscy chcemy tego od czasu

do czasu. Czy nie po to właśnie są
święta?
Babcia Jadzia
Śledzie nie tylko wigilijne
w sosie musztardowym
25–30 dkg filetów śledziowych (matiasów), 1 cebula; natka pietruszki
sos: pół szklanki majonezu, pół
szklanki śmietany, 2 łyżki musztardy,
1 łyżeczka gorczycy, pieprz
Przygotować sos: majonez wymieszać ze śmietaną i musztardą,
doprawić gorczycą i pieprzem.
Pokrojone w kawałki śledzie ułożyć
na półmisku i polać sosem. Posypać
posiekaną cebulą oraz udekorować
natką pietruszki.
w sosie cygańskim
25–30 dkg filetów śledziowych
(matiasów), natka pietruszki
sos: grzybki marynowane (mały słoiczek), 3 jajka na twardo, 2–3 ogórki
konserwowe, 2 jabłka, 1 cebula, słoik
majonezu, słodka papryka
Przygotować sos: posiekać grzyby,
jajka, ogórki i cebulę; jabłka obrać
i pokroić w kostkę. Składniki wymieszać z majonezem i doprawić
papryką. Pokrojone w kawałki filety
ułożyć na półmisku, polać sosem
i udekorować natką pietruszki.
z buraczkami
25–30 dkg filetów śledziowych
(matiasów), 2–3 ugotowane buraki,
2 jabłka, 2 cebule, olej, sól, pieprz i sok
z cytryny
Posiekane cebule zeszklić; buraki i jabłka
utrzeć na tarce. Wymieszać z pokrojonymi w kawałki śledziami. Dodać trochę oleju oraz doprawić do smaku solą,
pieprzem i sokiem z cytryny.

Kino NIWA ZAPRASZA
28–30 grudnia, godz. 17.00

Pana Magorium
cudowne Emporium
Mr. Magorium’s Wonder Emporium (USA, 2007), Komedia/Fantasy, Reżyseria: Zach Helm,
Scenariusz: Zach Helm, Obsada: Dustin Hoffman - Pan Edward Magorium, Natalie Portman
- Molly Mahoney, Jason Bateman - Henry Weston, Matt Baram - Dr Papadapolousl, Dash
Grundy - Ari

Pan Magorium to 243-letni ekscentryk (Dustin Hoffman), właściciel najbardziej
dziwnego, najbardziej fantastycznego, najwspanialszego na świecie sklepu z
zabawkami. Kiedy decyduje się przekazać sklep w ręce swojej młodej, zagubionej w świecie pracownicy (Natalie Portman), bajeczny sklep zaczyna tracić
swoja magię, szarzejąc z każdym dniem.

28–30 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.
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PO GODZINACH

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.

Nadchodzące dni będą bardzo korzystne dla Ciebie, to zarówno w
życiu zawodowym, jak i osobistym. Jeśli jesteś pewien tego co robisz,
to idź śmiało do przodu. Teraz wreszcie wszystko będzie możliwe.
Warto skorzystać z okazji.

Byk 20.04.- 20.05.
Poznasz kogoś, kto odmieni Twoje życie. Przed Tobą trudne wybory,
ale warto zaryzykować, bo więcej zyskasz niż stracisz. To dobry
powód by zacząć działać. Nowy Rok okaże się bardzo łaskawy.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Z radością odłożysz logikę i racjonalne argumenty i poddasz się magii
najbliższych dni. Zajmiesz się rodziną, a sprawy zawodowe mogą
chwilę poczekać.

Rak 22.06.- 22.07.
Każdy może popełnić jakiś błąd i każdemu niejeden w życiu się
zdarzy. Więc nie martw się. Wszystko da się wyjaśnić i sytuacja
powróci do normy. A Nowy Rok to doskonała okazja do
podejmowania nowych zobowiązań.

Lew 23.07.- 22.08.
W nadchodzących dniach sporo będzie się działo w Twoim życiu
zawodowym. Podejmiesz być może nową pracę. Nie trać z oczu tego,
co najważniejsze i postaraj się solidnie wykonywać swoje zadania.

Panna 23.08.- 22.09.
Nie rezygnuj zbyt szybko ze swoich planów nawet, gdy napotkasz
nieprzewidziane przeszkody. Wszystko jeszcze może się kilka razy
zmienić. Bądź konsekwentny i wytrwały. Nowy Rok powitasz w gronie
najlepszych przyjaciół.

Waga 23.09.- 22.10.
Postępuj bardzo rozważnie. Lepiej nie pokazuj, że potrafisz tak dużo
zrobić, bo przecież nie chcesz pracować za wszystkich. Nie ulegaj
pochlebstwom. Zrób noworoczny rachunek sumienia i zacznij
jeszcze raz.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Nie słuchaj doradców, którzy myślą tylko o swoich korzyściach. Działaj
według własnego planu, bo tylko Ty wiesz, czego Ci potrzeba. Nie
zapominaj jednak o najbliższych osobach i poświęć im więcej czasu.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W najbliższych dniach wszystkie okoliczności będą sprzyjać
odważnym decyzjom. Nie strać takiej okazji i mimo świątecznego
rozleniwienia zabierz się do działania. Powodzenia.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Dobrze się zastanów, co jeszcze zostało do zrobienia w tym starym
roku i skoncentruj się tylko na tym. Inaczej stracisz okazję, by osiągnąć
sukces i ciężko będzie odwrócić bieg wydarzeń.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W natłoku spraw do załatwienia koniecznie znajdź chwilę i pomyśl
o sobie. Czy udało Ci się osiągnąć to, co było Twoim marzeniem?
Jeśli nie, to pamiętaj, że właśnie teraz wszystko jest możliwe. Zabierz
się, więc do działania.

Ryby 19.02.- 20.03.
Wszystko, czego się dotkniesz przyniesie efekty. Twoja skuteczność
zadziwi teraz każdego. Zaczynasz działać i wszystko nagle staje się takie
proste i oczywiste. Oby ta umiejętność towarzyszyła Ci jak najdłużej w
Nowym Roku.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam organy Casio SA-45 +
zasilacz, tel. 0 661 971 343
Sprzedam samochód osobowy
Oltcit Club, 1990 r., tel. 0 502
035 852

mulator, lewy reflektor, maska, Sprzedam: monitor „Daewoo”,
podłużnica. Tanio sprzedam. jednostka + drukarka (komplet),
Tel. 0 669 950 407.
200 zł. Tel. (0 23) 69 30 026, 0
Sprzedam wózek Implastu głę- 663 378 743.
boki + spacerówka. Tel. 0 667 Sprzedam owies, siano, ziemnia273 972.
ki Irga, możliwość dostawy. Tel. 0
Kupię mieszkanie dwupokojowe 668 474 491.

Poszukuję lokalu do wynajęcia
w centrum Nasielska w celu
prowadzenia sklepu odzie- w Nasielsku (parter lub I piętro).
żowego, tel. 0 600 403 266; Tel. (0 23) 69 30 766.
0 602 698 856; 023 693 15 65
Sprzedam skuter marki „Bee”,
Sprzedam lodówkę za 100 zł. Do- rok prod. 2007, poj. 49 cm3,
brze mrozi. Tel. 023 69 30 115.
kolor niebieski (wzór starej
Opel Astra, 92 rok, powypadko- „Osy”). Tel. (0 23) 69 30 026,
wy, uszkodzona chłodnica, aku- 0 663 378 743.

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

Serdecznie zapraszamy do adopcji kotów i psów

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, na część 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 Bus 2, 8-osobowy, rok pr.
1991. Tel. (0 23) 69 12 115, 0 663
222 076.

Schronisko w Chrcynnie
RUDI – to właśnie ja, ładny,
zgrabny, młody, bardzo grzeczny (trochę szczekam, ale w
końcu jestem psem), średniej
wielkości pies „po przejściach”.
Spójrzcie na moje zdjęcie. Czy
te mądre, wierne oczy mogą
kłamać?
Szukam ciepłego i kochającego własnego domku.
Nie jestem zbyt wymagający,
na co dzień jem suchą karmę, popijając zwykłą wodą.
Posłanie, smycz i obrożę dostanę w wyprawce. Jestem
zaszczepiony, odrobaczony i wykąpany. Mam książeczkę
zdrowia oraz zapewnione wakacje, w przypadku gdyby
moi nowi właściciele chcieli spędzić urlop beze mnie.
telefon: 0 505 475 544 lub e mail: ewa.oliasz@wp.pl

Sprzedam: Beczka – 600 l, barak,
tokarnię, słupki, sanie, wóz, przyczepkę małą (wannę, zbiornik na
wodę 3 000 tys l), klatki na króle
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
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OGŁOSZENIA
DROBNE
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.
0 502 648 581.
Zatrudnię krawcowe oraz do
nauki zawodu. Zakład odzieżowy, Nasielsk, ul. Kościuszki 19.
Tel. 0 23 69 30 156.
Rencista szuka pracy, 49 l, 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
Sprzedam drewno opałowe:
brzoza – olszyna, z dowozem.
Tel. 0 609 927 506.
Sprzedam dom wolnostojący
w Płońsku, Osiedle Toruńskie,
220m2. Tel. 0 504 285 696.
Tipsy żelowe. Tanio. Tel.0 692
389 355.
Kupię każdą ilość drzewa: dąb,
topola, olcha, osika. Płatne gotówką. Tel. 0 503 509 079.
Sprzedam piasek do tynkowania.
Tel. 0 609 927 506.
Wynajmę garaż przy ul. Warszawskiej. Tel. 0 692 826 332.
Wynajmę cztery mieszkania,
przedpokój, łazienka odzielnie,
WC oddzielnie, centralne ogrzewanie, światło, woda, osobne
wejście. Z przeznaczeniem na
mieszkanie lub biuro, tel. 023
693 00 25, 0 602 793 096
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 0 669 398 940.

REKLAMA
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TURNIEJ GIMNAZJALNY W PIŁKĘ RĘCZNĄ

Tenis stołowy

14 grudnia br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się gminny turniej w piłkę ręczną dla
szkół gimnazjalnych. Celem tego turnieju było wyłonienie reprezentacji gminy Nasielsk na
zawody powiatowe. W zawodach uczestniczyły następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum
nr 1 z Nasielska, Gimnazjum z Pieścirogów oraz Gimnazjum z Cieksyna. Po losowaniu i
ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do rozgrywek.

W połowie grudnia zakończyła się pierwsza runda
rozgrywek V ligi tenisa stołowego.

Poniżej przedstawiam wyniki poszczególnych spotkań.

W ostatnich meczach pierwszej rundy Sparta
poniosła dwie porażki z UKS Pokrzywnica 10:
5 i UKS Sarbiewo 10:4, oraz zanotowała jedno
zwycięstwo ze Stegną Wyszogród 10:4. Natomiast zawodnicy PLUKSu przegrali na wyjeździe
z UKS Bielany Warszawa 10:6, oraz odnieśli dwa
zwycięstwa pokonując u siebie Wkrę Sochocin 10:
3 i w Sońsku miejscową Iskrę 10:8.

Kategoria dziewcząt
PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 2 w Pieścirogach
ZS Nr 2 w Pieścirogach : ZS Nr 3 w Cieksynie
PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 3 w Cieksynie

(6:5)
(7:3)
(3:1)

I miejsce PG Nr 1 w Nasielsku

4 punkty

II miejsce ZS Nr 2 w Pieścirogach

3 punkty

III miejsce ZS Nr 3 w Cieksynie

2 punkty

Kategoria chłopców
PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 2 w Pieścirogach
ZS Nr 2 w Pieścirogach : ZS Nr 3 w Cieksynie
PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 3 w Cieksynie

Podsumowując tę pierwszą rundę należy podkreślić, że zajęte miejsca nie są odzwierciedleniem
ich aktualnych możliwości, a runda wiosenna
powinna zaowocować awansem w tabeli.
(3:4)
(8:4)
(12:3)

I miejsce ZS Nr 2 w Pieścirogach

4 punkty

II miejsce PG Nr 1 w Nasielsku

3 punkty

III miejsce ZS Nr 3 w Cieksynie

2 punkty

Drużyna PLUKSu Cieksyn zajęła piąte miejsce,
a Sparta Nasielsk została sklasyfikowana na miejscu siódmym.

Po zakończeniu turnieju wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy
dodatkowo puchary.
M.K.

Sparcie potrzebny jest jeden pewny, bardziej rutynowany zawodnik, żeby nie trzeba było wstawiać
do drużyny ośmioletniej Oli Grycz, jak miało to
miejsce w meczu z Bielanami, czy też w meczu
z Wyszogrodem, w którym również nie było
pełnego składu.
Natomiast drużyna PLUKSu z każdym meczem
się rozgrywa i stać ją, by w następnym sezonie
włączyła się do walki o IV ligę. Należy podkreślić,
że w zespole tym w większości, występują zawodnicy bardzo młodzi. Wielu z nich to uczniowie
szkoły podstawowej, którzy już niedługo powinni
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odnosić sukcesy i liczyć się na Mazowszu.
Przegrany mecz z wiceliderem Bielanami to nie
skutek ich słabości, tylko załamanie psychiczne po
tragicznej śmierci ich kolegi z drużyny 16 letniego
Marcina Klepczyńskiego, który był podstawowym
zawodnikiem drużyny. Przypomnijmy, że Marcin
zginął dwa dni przed meczem, wracając po ostatnim piątkowym treningu do domu.
Chłopcy byli tym wypadkiem tak załamani, że
rozważali możliwość wycofania się z dalszych rozgrywek. Ostatecznie mecz z niedzieli przełożono,
ale w ich psychice przygnębienie pozostało.
W kolejnych meczach, dedykując zwycięstwa
zmarłemu Marcinowi pokonali Wkrę Sochocin
i Iskrę Sońsk. W meczu z Sochocinem znakomicie
wypadli dwaj najmłodsi, zaledwie dwunastoletni
Kamil Białorudzki i Adrian Żyła, którzy zdobyli
po 2,5 pkt, oraz Michał Kamiński 3,5 pkt i kapitan
drużyny Arek Ziemiński 1,5 pkt.
W meczu z wyżej notowanym Sońskiem
Cieksynanie nie byli faworytami, tym bardziej,
że z powodu kontuzji po grze deblowej Adrian
Żyła musiał zrezygnować z dalszej gry i zastąpił
go Tomek Olczak. Jednak na wysokości zadania
stanęli Arek Ziemiński i Michał Kamiński zdobywając komplet punktów po 4,5, a ostatni decydujacy
o zwycięstwie punkt zdobył Kamil Białorudzki.
Runda rewanżowa rozpocznie się w drugiej
połowie stycznia.
as

24 grudnia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 26. Karnet do Gabinetu Kosmetycznego w Nasielsku, ul.Staszica 1a/2
otrzymuje Lidia Walasiewicz z Nasielska. Gratulujemy.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 14 stycznia. Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania
opublikujemy 25 stycznia 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie

podwójne zaproszenie do kina

