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Nie ma czasu na zwłokę
Stare dowody są ważne tylko do 31 marca.

W Sylwestra Urząd Miasta był oblężony. 
Korytarze wypełniły kolejki osób chcą-
cych wymienić dowód osobisty. Dla tych, 
którzy nie złożyli jeszcze wniosków, a w 
naszej Gminie jest ich około półtora tysiąca, 
minister spraw wewnętrznych i administra-
cji ma  pocieszającą wiadomość. Otóż, 
w pierwszym kwartale tego 
roku, osoba legitymująca się 
książeczkowym dowodem 
osobistym nie będzie miała 
obowiązku okazywania po-
twierdzenia złożenia wniosku 
o wymianę tego dokumentu 
– poinformował resort. Do-
kumenty te nie uprawniają 
jednak do przekraczania granic 
Polski. Po 1 stycznia 2008 r. 
wnioski o wydanie nowego 
dowodu są przyjmowane na 
dotychczasowych zasadach.

Przedłużenie ważności starych 
dowodów być może odciąży 

nieco urzędników. Nie warto jednak odkła-
dać wymiany na ostatnią chwilę, gdyż – jak 
podaje na stronie internetowej ministerstwo 
– nie można wykluczyć, że wobec osób, 
które będą uchylały się od obowiązku po-
siadania ważnego dowodu osobistego, po 
dniu 1 kwietnia 2008 r. zostaną zastosowane 
sankcje karne.
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Budżet otwarty
Rozmowa z Dariuszem Leszczyńskim 
Przewodniczącym Rady Miejskiej

Radni przy-
jęli budżet na 
najbliższy rok 
większością 
głosów. Jak 
Pan go ocenia? 
Czy będzie to 
budżet inwe-
stycyjny?

- Przyjęliśmy 
budżet, któ-
ry najkrócej 
m o ż n a  n a -
zwać otwar-
tym. Zapisano 
w nim niewie-
le zadań, by 
można było 
dodawać kolejne wnioski. W przygotowaniu 
jest np. duże zadanie drogowe dotyczące ok. 
40 kilometrów dróg na terenie miasta i gminy. 
Powszechnie mówi się o ciążących na naszym 
budżecie długach i odsetkach, ale chyba każdy 
przyzna obiektywnie, że gdybyśmy teraz mieli 
rozpoczynać realizację takich inwestycji jak 
składowisko w Jaskółowie czy oczyszczalnia 
ścieków to przecież ich koszty wzrosłyby 
wielokrotnie i być może nawet musiałyby 
powstawać przez wiele lat. Dzięki kredytom 
udało się je zakończyć szybko i sprawnie. 
Dziś już widać pierwsze tego efekty, ponieważ 
w naszej gminie pojawia się coraz więcej in-
westorów i to nie tylko takich, którzy dopiero 
pytają o warunki, ale po prostu zaczynają kon-
kretnie działać. A już w tym roku długi zostaną 
znacznie zmniejszone o ok. 5 mln zł, więc nie 
zagrażają funkcjonowaniu gminy. 

Prezes Spółki „Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe”, Woj-
ciech Sierzputowki, zapewnia, że już w czerwcu tego roku do 
swoich mieszkań będą mogli się wprowadzić pierwsi lokato-
rzy. Jak na razie zostało podpisanych 20 umów na sprzedaż 
mieszkań. Cena za metr kwadratowy nie wzrosła ani razu. 
Nadal wynosi ona 2600 zł. Na nowych lokatorów czekają 
jeszcze 52 mieszkania. 

Zamieszkają 
już w czerwcu

str. 5

Wyłazić z krzaków!
Adam Rapacki, wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji, 
przepędza policjantów z krzaków. 
Jak publicznie stwierdził - Policja 
drogowa ma się zająć poprawą 
bezpieczeństwa na drogach. Jego 
zdaniem policjanci z drogówki 
mają przede wszystkim kierować 
ruchem, pomagać kierowcom na 
przykład w przemieszczaniu się 
przez zakorkowane miasta. 

Ostrzega jednocześnie kierowców, 
którzy nie stosują się do przepisów 
ruchu drogowego, że policjanci będą nadal stać 
na ulicach z radarami po to, żeby wyłapywać 
piratów drogowych, będących śmiertelnym 
zagrożeniem dla innych użytkowników ruchu. 
O tym, gdzie będą stać patrole, decydować 
będzie skala niebezpieczeństwa, a nie zarośla.

Prawdą jest, że policjanci upodobali sobie krza-
ki, jako miejsce najlepszego maskowania. Wie-
dzą, że tylko tam mogą skutecznie zaskoczyć 
kierowcę, którego z pozoru „czysta” droga 
aż kusi do mocniejszego naciśnięcia pedału 

gazu. A widoczny z daleka radiowóz nie jest 
niespodzianką dla drogowych grzeszników. 
Jednak, w obydwu przypadkach i tak muszą 
się zmagać z solidarnością kierowców, którzy 
ostrzegają o „zagrożeniu” migając światłami 
albo informując o tym za pośrednictwem 
radia CB. 

Adam Rapacki w resorcie spraw wewnętrznych 
odpowiada za policję. Swego czasy był nawet 
jej komendantem głównym. Z jego inicjatywy 
powołano do życia Centralne Biuro Śledcze.

dar

Obradowała 
Rada

Drożej za śmieci

Nowy zastępca 
komendanta

Rzucamy!

Jest VAT 
Koniec z tanim 
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Strach chorować
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w Internecie



2 11–24 styczniaZ SAMORZĄDU

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.

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.

Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA-MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

Obradowała Rada

Sesja z sołtysami
Ostatnia w 2007 roku 

sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 28 grudnia. 
Była inna niż wszystkie, 
bo oprócz radnych, Burmi-
strza, Sekretarz i Skarbnik, 
wzięła w niej udział więk-
szość sołtysów z naszej 
gminy. Sesja ta była rów-
nież czasem podsumo-
wań oraz noworocznych 
życzeń i postanowień.
Obrady otworzył Przewodniczący 
RM, Dariusz Leszczyński. Po stwier-
dzeniu ich prawomocności, przed-
stawieniu porządku oraz przyjęciu 
protokołu z poprzedniej, XV sesji 
radni podjęli trzy uchwały. Pierwsza 
dotyczyła zmian w budżecie 2007 
r. Pozytywnie zaopiniowana przez 
Komisję Budżetu i Finansów, zo-
stała jednomyślnie przyjęta. Druga 
uchwała dotyczyła diet dla sołty-
sów za udział w posiedzeniu RM. 
Ustalono ją na kwotę 200 złotych. 
Nieobecnym dieta nie przysługi-
wała. Uchwała uzyskała pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
Radni przyjęli ją jednomyślnie. Także 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzi-
bą w Nasielsku przy ul. Sportowej 
2 podjęto jednogłośnie. Zmiany 
w statucie dotyczyły likwidacji po-
radni ginekologicznej. Do tej pory 
w dokumentach SPZOZ funkcjono-
wały dwie poradnie: ginekologiczna 
i ginekologiczno-położnicza. Teraz, 
na żądanie Narodowego Funduszu 
Zdrowia, zostanie tylko ta druga. 
Zmienią się też nazwy zespołów 
ratowniczych. Dotychczasowe 
zyskały miana podstawowego i spe-
cjalistycznego zespołu ratownictwa 
medycznego. Komisja Zdrowia 
wydała projektowi uchwały pozy-
tywną opinię.

Następnie radni przyjęli wstępny 
Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 
2008. 

Po tym Przewodniczący, D. Lesz-
czyński zapoznał zgromadzonych 
z pismami kierowanymi do Rady. 
Najważniejsze dotyczyły:

Budowy chodnika na odcinku Lipo-
wa – Kątne (przystanek PKP). Pismo 
w tej sprawie wystosował Wojciech 

Sierzputowski, dyrektor ZGKiM. 
Chodnik miałby służyć przede 
wszystkim przyszłym mieszkańcom 
bloków przy ul. Płońskiej.

Posypania drogi gminnej w Kędzie-
rzawicach. Prośbę wystosował Wal-
demar Ostrzeniewski wraz z dzie-
więcioma mieszkańcami wsi.

Szkoleń organizowanych przez Sto-
warzyszenie Europa i My w ramach 
programu „Równe szanse”. Szko-
lenia te przeznaczone dla różnych 
grup, w tym także radnych, dyrek-
torów szkół i tym podobnych mają 
służyć stworzeniu gminnej strategii 
edukacji. Koordynator tego pro-
jektu. Elżbieta Wróblewska, prosiła 
Burmistrza o zabezpieczenie w bu-
dżecie minimum 6 000 złotych na 
ten cel.

Poparcia w staraniach o dotacje 
finansowe dla promowania wsi 
Cieksyn. Prośbę wystosowało m.in. 
tamtejsze sołectwo oraz dyrektor 
szkoły w Cieksynie. 

Później głos zabrał Burmistrz. Mówił 
przede wszystkim o planowa-
nych w 2008 roku inwestycjach. 
Zastrzegł jednak, że gmina ze 
względów ekonomicznych będzie 
realizować tylko te, dofinansowane 
z zewnątrz. W 2007 roku dofi-
nansowania (z Unii) zabrakło, był 
jednak przekonany, że w nowym 
roku takie środki się pojawią. Za-
pewniał, że gmina jest na inwesty-
cje przegotowana. Budżet został 
skonstruowany tak, żeby można 
było wygospodarować niezbędny 
udział własny. Inwestycje miałyby 
dotyczyć głównie wodociągów 
i kanalizacji (w tym także w Pieściro-
gach), oświetlania wsi (m.in. Jackowa, 
Chechnówki, Chrcynna), budowy 
chodników, dróg, rond (przy DPS 
i rozwidleniu na Pułtusk i Dębe) i sy-
gnalizacji świetlnej, przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Burmistrz 
wspomniał także o poprawie bez-
pieczeństwa mieszkańców miasta. 
Jak powiedział – ma nadzieję, że 
uda się wprowadzić w Nasielsku 
monitoring. Jego zdaniem będzie 
to recepta na wandalizm. W 2008 
roku planuje się także zakup nowe-
go samochodu pożarniczego dla 
OSP Nasielsk. 

W tej części obrad głos zabrali 
również radni. Grzegorz Duch-
nowski dostrzegł w działalności 
Stowarzyszenia Europa i My ele-
ment promocji miasta. Przypo-
mniał ,  że komisje upoważniły 
Burmistrza do intensyfikacji kon-
taktu z prezesem stowarzyszenia. 
Poruszył też problem – jak to 
nazwał – zalewającego nas bru-
du, czyli wszędobylskich śmieci. 
Zaproponował, aby decyzjami ad-
ministracyjnymi zmusić właścicieli 
działek i posesji do utrzymywania 
czystości. Burmistrz odpowie-
dział, że jeżeli prośby pozostaną 
bez odbioru, faktycznie trzeba 

będzie zacząć wypisywać manda-
ty, a planowany monitoring będzie 
w tym pomocny. Zdaniem radne-
go Lubienieckiego w utrzymaniu 
porządku przydatne okaże się 
sprawdzenie, którzy mieszkańcy 
mają podpisane z ZGKiM umowy 
na wywóz nieczystości. Radny 
Krzyczkowski poruszył sprawę 
inwestycji na drogach powiato-
wych w Krzyczkach i Dąbrowie. 
Drogi te miały być zmodernizo-
wane, tymczasem okazało się, że 
zarząd dróg powiatowych będzie 
inwestować tam, gdzie będzie 
dofinansowanie gmin. Zdaniem 
Burmistrza starostwo zapomniało 
chyba o licznych inwestycjach 
drogowych, które w 80% finan-
sowane były przez miasto. Za-
pewnił jednak o swej otwartości 
na rozmowy. Radny Krzyczkowski 
zwrócił również uwagę na kom-
pletny brak oświetlenia we wsi 
Popowo Południe.

Pod koniec obrad głos zabrali soł-
tysi. Mówili o problemach swoich 
miejscowości, ale nie zabrakło 
też miejsca na życzenia i podzię-
kowania. Sołtys Pniewskiej Górki 
podziękowała za dokończenie 
asfaltowej drogi. Sołtys Żabiczyna 
prosił o dokończenie asfaltu – od 
tamtejszej szkoły w kierunku Chr-
cynna oraz o postawienie sześciu 
lamp od strony Młodzianowa. 
Sołtys Pieścirogów wymienił całą 
listę problemów, z którymi boryka 
się jego miejscowość. Znalazły się 
na niej brak kanalizacji, zły stan 
dróg, sfinalizowanie planu zago-
spodarowania terenu, zaniedbana 
posesja w okolicach dworca PKP 
oraz nawet zamknięte toalety na 
dworcu. Burmistrz odpowiedział 
sołtysowi, że kanalizacja zosta-
nie zrobiona, jak będą pieniądze 
z Unii, zaniedbana posesja jest 
przedmiotem prawnych sporów 
i nie ma właściciela, toalety być 
może będą otwarte przy okazji 
utworzenia na dworcu filii biblio-
teki, a plan zagospodarowania 
przestrzennego gotowy będzie 
za 2 -3 miesiące. Problemom 
zapewne nie byłoby końca, ale 
Burmistrz zaproponował sołtysom 
przeniesienie dyskusji na później-
szy termin. Następnie Przewodni-
czący RM zamknął obrady.
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Krótkie ministrowanie
Tadeusz Nalewajk nie jest już wi-
ceministrem.

Jak poinformowało ministerstwo 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji, 4 stycznia 2008 roku 
podsekretarz stanu w tym resorcie 
T. Nalewajk podał się do dymi-
sji. Rezygnacja została przyjęta. 
Powodem dymisji, jak podano w 
krótkim komunikacie „były wzglę-
dy osobiste”.

dar

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia rozporządzenia nr 2 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie wprowa-
dzenia na terenie województwa mazowieckiego obowiązku 
usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru zalegającego 

śniegu lub lodu.
(Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r.)

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606) 

ogłasza się:

ROZPORZĄDZENIE Nr 2
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 stycznia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa mazowiec-
kiego obowiązku usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru 

zalegającego śniegu lub lodu.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, 
z 2002r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 
200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, 
z 2004r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, 
poz. 1462) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Na terenie województwa mazowieckiego nakazuje się właścicielom i 
zarządcom obiektów budowlanych, bieżące usuwanie nadmiaru śniegu i lodu 
zalegającego na takich obiektach.
2. Za nadmiar śniegu lub lodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się pokrywę śniegu 
lub lodu stanowiącą zagrożenie życia, zdrowia, mienia albo bezpieczeństwa 
publicznego.
§ 2. Zobowiązuje się zespolone służby, inspekcje oraz straże wojewódzkie i 
powiatowe do prowadzenia ciągłej, systematycznej kontroli wykonania niniej-
szego rozporządzenia.
§ 3. Właściciele i zarządcy naruszający postanowienia § 1 podlegają karze grzywny 
wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 4. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w drodze obwiesz-
czenia.
2. Rozporządzenie podaje się do wiadomości publicznej w środkach maso-
wego przekazu oraz ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

O G Ł O S Z E N I E
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pociągów z powodu przeszkód 
w wykorzystania taboru unieru-
chomionego na sieci kolejowej 
w wyniku zamknięć torowych, nie 
notowany do tej pory zakres prac 
remontowych realizowanych przez 
Zarządcę Infrastruktury - powoduje 
sytuację, w której „Koleje Mazo-
wieckie” mimo podejmowanych 
wysiłków nie są w stanie sprawnie 
i rzetelnie wykonywać usług dla 
mieszkańców województwa. (...)

Bardzo trudna dziś dla naszych 
pasażerów sytuacja w codziennym 
korzystaniu z usług kolei jest sytu-
acją tymczasową. Po zakończeniu 

od dawna oczeki-
wanych i niezbęd-
nych remontów 
jakość przewozów 
ulegnie zdecydo-
wanej  poprawie 
również z powodu 
pozyskania przez 
Koleje Mazowiec-
kie nowego bardzo 
nowoczesnego ta-
boru kolejowego 
zakupionego przez 
Samorząd Woje-
wództwa Mazo-
wieckiego. Nowy 
tabor oraz zmo-
dernizowana infra-
struktura pozwoli 

na lepsze spełnienie oczekiwań 
podróżnych.

fot. M
. Stam

irowski

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Budżet otwarty
Jak Pan ocenia miniony rok, w końcu 
był to pierwszy rok pracy nowej 
Rady Miejskiej? Czy był udany, czy 
radni, którzy często mają odmienne 
zdania umieją współpracować?

- Rok 2007 był dla mnie wyjątkowo 
trudny, ponieważ miałem poważne 
problemy zdrowotne. Tak naprawdę 
w pracach rady zacząłem aktywnie 
uczestniczyć dopiero w czerwcu i wte-
dy też zacząłem poznawać nowych 
radnych, gdyż nie wszyscy pracowali 
w poprzedniej kadencji. Muszę przy-
znać, że poglądy radnych są teraz 
bardziej wyraziste, zdarzają się ostre 
wymiany zdań, co niestety czasami 
prowadzi do chaosu i podczas obrad 
nie zawsze sprzyja podejmowaniu 
właściwych  decyzji. Przykładem takiej 
sytuacji może być temat przejęcia 
przez nasielski SP ZOZ ośrodka zdrowia 
w Świerczach.

Wydaje mi się, że w minionym roku 
można było wykonać dużo więcej 
zadań, ale nie wszystko zależy tylko 
od nas. Nie udało się wybudować skate 
parku wraz z oświetleniem ulic Kolejo-
wej i Makowej w Pieścirogach z uwagi na 
przewlekłość przetargów. Zresztą nie-
wielu wykonawców w nich startowało 
i to był dość duży kłopot, pomijając już 
rosnące w zastraszającym tempie ceny 
materiałów i usług budowlanych. Mam 
nadzieję, że zadanie to zostanie wyko-
nane do maja 2008 r. Dotychczas nie 
uruchomiono funduszy unijnych na 
lata 2007 – 2013, a przecież mamy 
przygotowane wnioski na istotne 
inwestycje dla naszej gminy, których 

realizacja była planowana właśnie 
z tych funduszy np. projekt budowy 
ulic na osiedlu Krupka i Lipowa oraz 
w Pieścirogach Starych i Nowych. Poza 
tym już po raz drugi występowaliśmy 
o środki na realizację kanalizacji sani-
tarnej w Pieścirogach z tzw. Instrumentu 
Norweskiego. W minionym roku dzięki 
zaangażowaniu pani Sekretarz Marii 
Kowalskiej udało się od Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego pozyskać 
dla nasielskiego pogotowia dwie karetki 
oraz wóz strażacki dla OSP, a także sprzęt 
komputerowy i elektrotechniczny dla 
nasielskiej policji.

Jako Przewodniczący Rady Miejskiej 
pełni Pan cotygodniowy dy-
żur, podczas którego ze 
swoimi problemami 
i bolączkami mogą 
przychodzić do Pana 
mieszkańcy gminy. 
Czy taki dyżur jest 
potrzebny i z jaki-
mi sprawami zgła-
szają się do Pana 
mieszkańcy?

- Sądzę, że taki 
dyżur jest 

potrzebny, ponieważ w codziennych 
kontaktach z moimi sąsiadami wiem co 
ich trapi, natomiast nie mam wiedzy na 
temat problemów innych mieszkań-
ców gminy. Właśnie z nimi mogę się 
spotkać osobiście. W minionym roku 
najczęściej zgłaszanymi problemami 
było bezrobocie oraz brak mieszkań. 
Wiele spraw dotyczyło kwestii infra-
strukturalnych, np. mieszkańcy Mło-
dzianowa domagają się wodociągu, 
a nowego osiedla powstałego przy ul. 
Warszawskiej w Nasielsku poprawy 
nawierzchni dróg. Jest mnóstwo takich 
spraw, które staram się jeśli tylko się da 
rozwiązywać na bieżąco. Oczywiście 
często od samych mieszkańców mam 

też sygnały zwrotne, więc wiem czy 
udaje się coś pozytywnie załatwić 

czy też nie. Bardzo dużo sygna-
łów, które trafiały do mnie 
dotyczyło kwestii ekologii 
i utrzymania porządku na 
terenie naszej gminy. Jedni 
regularnie płacą za wywóz 
odpadów a inni je po prostu 

wyrzucają gdzie popadnie stąd 
zaśmiecone ulice i lasy. Być 

może zamiast spraw-
dzania tego 

c z y 

Rozmowa z Dariuszem Leszczyńskim Przewodniczącym Rady Miejskiej

Drożej za śmieci
Od 1 stycznia wię-
cej płacimy za wy-
wóz śmieci. To efekt 
dostosowania Polski 
do unijnych norm 
ochrony środowiska. 
Segregując odpady, 
można jednak zadbać 
o własną kieszeń.

Od nowego roku 
prawie pięciokrotnie 
wzrosła opłata mar-
szałkowska za skła-
dowanie śmieci na 
wysypiskach. Przez 
lata wynosiła 15,71 zł 
za tonę. Teraz Zarząd 
Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej 
za tonę składowanych 
w Jaskółowie odpa-
dów płaci Urzędowi 
Marszałkowskiemu już 75 złotych. 
Oczywiście musiało się to przełożyć 
na podwyżkę cen za wywóz śmieci. 
Nasielska Rada Miejska podjęła 
uchwałę w tej sprawie w grudniu 
2007 roku.

Drastyczny skok cen ma skłonić 
ludzi do segregowania śmieci, 
ponieważ za wywóz surowców 
wtórnych na recykling nie płacimy. 
Do 2013 r. połowa odpadów musi 
być przetwarzana. Inaczej Polska 
zapłaci wysokie 
kary.

W Nasielsku se-
gregację śmie-
ci prowadzi się 
od 2001 roku. 
Obecnie na te-
re n i e  m i a s t a , 
w Pieścirogach 
i Mogowie znaj-
duje się 25 zestawów pojemników: 
niebieskie na papier, pomarańczo-
we na szkło i siatkowe na plastik. 
Mieszkańcy wsi, którzy mają pod-
pisane z ZGKiM umowy na wywóz 
nieczystości dostają worki w tych 
samych kolorach. Kilka lat temu 
prowadzono też kampanię rekla-
mową propagującą segregację. Jak 
powiedział Wojciech Sierzputowski, 
dyrektor ZGKiM – Postęp jest, ale 
zbyt mały. Dla przykładu – w 2006 

roku surowce wtórne stanowiły 
jedynie 125 ton na prawie 2 500 
ton odpadów komunalnych. To 
ciągle kropla w morzu. Żeby nie 
odczuć podwyżek, sami musimy 
segregować śmieci – apeluje W. 
Sierzputowski.

Oprócz ekonomicznych, warto też 
wziąć pod uwagę względy ekolo-
giczne. Recykling jest najbardziej 
przyjazną środowisku metodą 
selekcjonowania odpadów w miej-
scu ich powstawania. Przyczynia 

się m.in. do zmniejszenia zużycia 
energii, ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery i ogra-
niczenia wydobycia surowców 
naturalnych. To od mieszkańców 
przecież zależy, jaki krajobraz bę-
dzie ich otaczał.

km

Stawki opłat brutto za wywóz nie-
czystości i omiatanie na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 4 
grudnia 2007 r.

Usługa Cena
Wywóz nieczystości
Z pojemników SM 110
Z pojemników P 1100
Z koszy ulicznych

13,50 zł/poj.
90 zł/poj.

5,70 zł/poj.
Wywóz odpadów nietypowych 100 zł/m3

Omiatanie 1,70 zł/m2

mieszkańcy mają podpisane umowy 
na wywóz odpadów i ścieków dobrze 
byłoby po prostu wprowadzić tzw. 
podatek śmieciowy, wiele gmin już to 
zrobiło.  Uważam, że jest to temat do 
dalszych dyskusji.

Radni przyjęli budżet na najbliższy 
rok większością głosów. Jak Pan 
go ocenia? Czy będzie to budżet 
inwestycyjny?

- Przyjęliśmy budżet, który najkrócej 
można nazwać otwartym. Zapisano 
w nim niewiele zadań, by można 
było dodawać kolejne wnioski. W 
przygotowaniu jest np. duże zadanie 
drogowe dotyczące ok. 40 kilome-
trów dróg na terenie miasta i gminy. 
Powszechnie mówi się o ciążących na 
naszym budżecie długach i odsetkach, 

ale chyba każdy przyzna obiektywnie, 
że gdybyśmy teraz mieli rozpoczynać 
realizację takich inwestycji jak składo-
wisko w Jaskółowie czy oczyszczal-
nia ścieków to przecież ich koszty 
wzrosłyby wielokrotnie i być może 
nawet musiałyby powstawać przez 
wiele lat. Dzięki kredytom udało się je 
zakończyć szybko i sprawnie. Dziś już 
widać pierwsze tego efekty, ponieważ 
w naszej gminie pojawia się coraz 
więcej inwestorów i to nie tylko takich, 
którzy dopiero pytają o warunki, ale 
po prostu zaczynają konkretnie działać.  
A już w tym roku długi zostaną znacz-
nie zmniejszone o ok. 5 mln zł, więc nie 
zagrażają funkcjonowaniu gminy. 

Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska

Kolej wyjaśnia
żących w obrębie aglomeracji war-
szawskiej. Powoduje to konieczność 
wprowadzania wielu doraźnych 
zmian w obowiązującym rozkładzie 
jazdy pociągów zmieniających czas 
ich kursowania bądź też zawieszają-
cych kursowanie dotychczasowych 
pociągów. Zmiany w rozkładach 
jazdy są bardzo duże, dla przykładu 
w okresie od 3 września do 8 grud-
nia br. 709 pociągom zmieniono 
rozkład jazdy a 285 odwołano.

Konsekwencje zmian rozkładu jaz-
dy i odwołań pociągów odczuwają 
bezpośrednio i bardzo dotkliwie pa-
sażerowie „Kolei Mazowieckich”. 

Brak wystarczającej rezerwy taboru, 
brak możliwości ułożenia w sposób 
dogodny dla pasażerów obiegów 

Jak jest - każdy widzi. Jednak spółka 
ostro wzięła się do roboty, żeby 
poprawić warunki podróżowania. 
Niestety, skutki modernizacji naj-
dotkliwiej odczuwają pasażerowie. 
Koleje Mazowieckie wyjaśniają po-
wody trudności i apelują do swoich 
klientów o cierpliwość. Zapewniają, 
że będzie lepiej. 

Publikujemy fragment listu Haliny 
Sekity, Prezesa Zarządu spółki Koleje 
Mazowieckie, który został przesłany 
do Burmistrza Nasielska, Bernarda 
D. Muchy.

red

Od początku drugiego półrocza 
2007roku, Za-
rządca Infrastruk-
tury PKP Polskie 
Linie Kolejowe 
S.A. rozpoczęły 
na bardzo szero-
ką skalę roboty 
remontowe i mo-
dernizacyjne linii 
kolejowych, po 
których Spółka 
„Koleje Mazo-
wieckie” prowa-
dzi  codzienny 
ruch pociągów 
osobowych. 

Wymiana torów 
oraz przebudowa 
i budowa nowych przystanków pro-
wadzona jest etapowo, praktycznie 
na wszystkich liniach kolejowych le-
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niu i zwalczaniu przestępczości 
pospolitej.

O swojej nowej pracy mówi krót-
ko: - Gmina głównie wiejska, 
poradzimy sobie bez problemu. 
Jedyna trudność jest taka, że 

liczy ona aż 65 sołectw. Jestem 
jednak pewien, że przy udziale 

fot. D. Panasiuk

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Nowy zastępca komendanta
Nadkomisarz mgr Ma-

riusz Borowiński jest 
nowym zastępcą Komen-
danta Komisariatu Policji 
w Nasielsku. Ma 34 lata, 
w policji służy od 1993 
roku. 

W Nasielsku będzie zajmował się 
sprawami prewencji - zapobiega-

samorządu uda s ię  nam jak 
najlepiej realizować ustawowe 
zadania pol icj i .  Największym 
zagrożeniem są tu przestępstwa 
kryminalne, zwłaszcza włamania. 
Warto jednak dodać, że skutecz-
ność ścigania w Nasielsku jest 
jedną z najwyższych w garnizonie 
warszawskim, ponieważ sięga 
blisko 50 procent.

Mariusz Borowiński rozpoczął pracę 
w policji 1 września 1993 w Komi-
sariacie Policji w Katowicach-Śród-
mieściu, w służbie prewencji. 

1 lipca 1997 roku ukończył Wyż-
szą Szkołę Policyjną w Szczytnie. 
Od tego też dnia rozpoczął pracę 
w wydziale kryminalnym Komen-
dy Miejskiej Policji w Katowicach.

Od 1 listopada 1999 roku pełnił 
służbę w wydziale do walki z prze-
stępczością samochodową Ko-
mendy Miejskiej Policji w Olsztynie. 
W 2000 roku rozpoczął tam pracę 
w sekcji dochodzeniowo-śledczej 
KP w Olsztynie-Śródmieściu.

Od 1 sierpnia 2001 roku prze-
szedł do służby w sekcji  kry-
minalnej Komendy Powiatowej 
Policji w Legionowie. Następnie,  
1 marca 2002 roku został za-
stępcą Komendanta Komisariatu 
Policji w Nieporęcie, a w kwietniu, 
dwa lata później, jego komen-
dantem.

Od 1 stycznia tego roku jest w Na-
sielsku na stanowisku zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji. 

W czasie służby w policji, w 2000 
roku, ukończył Akademię Święto-
krzyską w Kielcach na wydziale 
administracji i zarządzania. Tam 
też obronił pracę magisterską.

Jego poprzednik, podinspektor 
Krzysztof Ciszyński, dotychcza-
sowy zastępca komendanta policji 
w Nasielsku, został przeniesiony 
do Jabłonny. Jest tam komendan-
tem Komisariatu Policji.
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ZAGININIONY
Policjanci poszukują zaginionego mieszkańca Nasielska –  Jarosława Sobolewskiego. 
39-letni mężczyzna ostatni raz był widziany 23.12.2007 roku około 14:15 i do 
tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zwracamy się do osób, które mogą 
pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu miejsca pobytu zaginionego o przekazy-
wanie informacji osobiście do Komisariatu Policji w Nasielsku (0-23) 69-12-207, 
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze  Maz. lub telefonicznie pod nu-
mery telefonów: 022 775 22 
02 (03,04) lub z najbliższą 
jednostką policji – 997.

Jarosław Sobolewski  
ur. 2.04.1968 roku, zamiesz-
kały Nasielsk ul. Traugutta 
37

Rysopis: 

Wzrost – około 180 cm 
Waga – około 93 kg 
Kolor włosów – ciemny 
blond
Kolor oczu – brązowy. 

W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę koloru ciemnozielonego, czarne spodnie, 
koszulę w kratę brązowo-granatową oraz na ręku miał zegarek marki Perfekt” 
z bransoletką koloru białego.  
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny lub po-
siadające informacje o jego losie od dnia zaginięcia prosimy o kontakt z policją.

KPP Nowy Dwór Maz.

Błyskawiczna akcja 
Wojciech S. próbował wykorzystać nieuwagę mechani-
ków i skraść stojące na parkingu warsztatu samocho-
dowego Audi. Jak bardzo się przeliczył dowiedział się 
już po przejechaniu kilkudziesięciu metrów, gdy został 
zatrzymany. Mężczyzna najprawdopodobniej będzie 
również odpowiadał za kierowanie w stanie nietrzeźwo-
ści, ponieważ gdy wpadł w ręce policjantów miał 2,5 
promila. Teraz w policyjnej celi czeka na zarzuty.
Zdarzenie miało miejsce 7 stycznia  około 19:40 w Nasielsku. Na parkingu 
jednego z warsztatów samochodowych stało kilka pojazdów oddanych 
przez właścicieli do naprawy. Wśród nich było też Audi, które właśnie zostało 
naprawione i za chwilę miało wrócić do właściciela. Mechanik wyjechał 
samochodem z warsztatu, zaparkował je i wyszedł na chwilę zostawiając 
kluczyki w stacyjce. Spostrzegł to przebywający tam Wojciech S., który 
bez chwili wahania wsiadł do samochodu i wyjechał nim na ulicę. Tę sy-
tuację zauważyli właściciele zakładu i natychmiast ruszyli w pogoń za nim, 
informując jednocześnie o zajściu nasielskich policjantów. Po przejechaniu 
kilkudziesięciu metrów Audi zostało zatrzymane, a w nim 31-latek. 

Jak ustalili nasielscy policjanci mężczyzna jest także podejrzewany o kie-
rowanie w stanie nietrzeźwości, ponieważ w chwili zatrzymania miał 2,5 
promila. Policjanci znaleźli przy nim radio właściciela warsztatu, które naj-
prawdopodobniej skradł tuż przed kradzieżą samochodu. Funkcjonariusze 
przesłuchali świadków, zebrali niezbędne dowody, a Wojciecha S. przewieźli 
do policyjnej celi.

Mężczyzna najprawdopodobniej usłyszy zarzuty kierowania w stanie 
nietrzeźwości oraz kradzieży. Grozi mu za to nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności. Jaką poniesie karę zadecyduje sąd.

KPP Nowy Dwór Maz.

26 grudnia 2007 r. w Pniewie Janusz 
G. zamieszkały w Pniewskiej Górce 
kierował samochodem marki Re-
nault w stanie nietrzeźwości (0,99 
mg/l)

30 grudnia 2007 r. w Kosewie Janusz 
Sz. zamieszkały w Kątnych kierował 
Volkswagenem Golfem będąc pod 
wpływem alkoholu (1,31 mg/l)

W nocy z 26 na 27 grudnia 2007 r. 
na ul. Warszawskiej nieznani sprawcy 
włamali się do garażu, w którym 
uszkodzili samochód marki Mazda 
na szkodę Agnieszki K. z Nasielska. 
Straty wnoszą 1 tys. zł.

W nocy z 27 na 28 grudnia 2007 r. 
w Cieksynie nieznany sprawca wy-
ciął 8 sztuk olch o średnicy 26 cm 
o wartości 800 zł na szkodę gminy 
Nasielsk. W wyniku działań poli-
cyjnych ustalono sprawcę, którym 
okazał się Mirosław P. z Cieksyna.

31 grudnia 2007 r. w Psucinie kie-
rująca Toyotą Corollą Elżbieta N. 
z Warszawy nie dostosowała pręd-
kości jazdy do warunków panują-
cych na drodze na skutek czego 
samochód wpadł do rowu. Pasażer 
auta Jerzy W. w wyniku wypadku  
złamał rękę. 

W okresie od 11 do 30 grudnia 
2007 r. w Lelewie nieznani spraw-
cy skradli z działki letniskowej 24 
sztuki krzewów iglastych o wartości 
2 tys. zł na szkodę Zbigniewa N. z  
Warszawy.

1 stycznia 2008 r. w Paulinowie 
Andrzej S. mieszkaniec Nuny kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,42 mg/l).

Tego samego dnia w Cieksynie 
Sławomir N. zamieszkały w Lelewie 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wości (0,94 mg/l). A w Nasielsku, 1 
stycznia na ul. Płońskiej po uprzed-
nim spożyciu alkoholu kierował 
rowerem Michał P. zamieszkały przy 
ul. Traugutta w Nasielsku (0,40m-
g/39).

1 stycznia 2008 roku na ul. Kościuszki 
Zbigniew N. zamieszkały przy ul. 
Elektronowej w Nasielsku kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,77 
mg/l)

W okresie od 31 grudnia 2007 do 02 
stycznia 2008r. na ul. Leśnej w Nasiel-
sku nieznani sprawcy włamali się do 
domu mieszkalnego skąd ukradli: pie-
niądze oraz biżuterię o wartości 3.295 
zł na szkodę Reginy K. z Nasielska.

3 stycznia w Konarach Wiesław K. za-
mieszkały w tej miejscowości kierował 
rowerem pomimo wcześniejszego za-
kazu Sądu Rejonowego w Pułtusku.

2 stycznia w okolicach skrzyżowania 
ulic POW z Kościuszki doszło do ko-
lejnego wypadku z udziałem pieszego. 
Samochód osobowy potrącił kobietę, 
która z miejsca zdarzenia została prze-
wieziona do szpitala.

4 stycznia 2008r. na ul. Warszawskiej 
Mariusz K. z Paulinowa kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,29 
mg/l).

8 stycznia br. w Nasielsku przy ul. 
Kilińskiego nieznany sprawca wybił 
szybę w samochodzie Opel Corsa. 
Uszkodzenie auta oszacowano na 
300 zł. Poszkodowanym jest To-
masz S. z Nasielska. 
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fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski

fot. K. Ziemiecka
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Zamieszkają już w czerwcu
Małe osiedle 
przy ul. Płońskiej 
w Nasielsku na-
biera kształtu. 
Dwa bloki, któ-
re przez wiele 
lat stały puste i  
były niechlubną 
wizytówką mia-
sta, z dnia na 
dzień przeobra-
żają się w pięk-
ne budynki. 
Od momentu, kiedy 
na placu pojawili się 
budowlańcy niemal 
każdy element osiedla 
został zmieniony. 

Pracami przygotowu-
jącymi bloki do za-
mieszkania zajmuje się firma „Usługi 
Remontowo-Budowlane i Transpor-
towe” Dariusza Olbrysia. Pracownicy 
wykonali już elewację zewnętrzną 
obydwu budynków. Kierownik bu-
dowy, Jan Janiszek, zapewnia, że 
zostanie ona pomalowana na wiosnę. 
Wykonano dachy i kominy oraz 
orynnowanie budynków. Powstały 
parkingi i chodniki. Wewnątrz każ-
dego z mieszkań zostało rozprowa-
dzone centralne ogrzewanie. Obecnie 
wykonywane są ostatnie prace murar-
skie w piwnicach i zakładane są drzwi 

do piwnic. Powstały już suszarnie 
i wózkownie. W trakcie przygotowań 
są jeszcze elementy ślusarskie, m.in. 
balustrady.

Na terenie osiedla od strony 
ulicy Płońskiej po zakończeniu 
rozprowadzania kanalizacji po-
wstaną place zabaw. Dla bezpie-
czeństwa korzystających z nich 
dzieci zostaną one ogrodzone. 
Nie zabraknie też elementów 
zieleni i ławek. 

Prezes Spółki „Nasielskie Budow-

nictwo Mieszkaniowe”, Wojciech 
Sierzputowki, zapewnia, że już 
w czerwcu tego roku będą mogli 
się wprowadzić pierwsi miesz-
kańcy. 
Jak dotąd zostało podpisanych 20 
umów na sprzedaż mieszkań. Cena 
za metr kwadratowy nie wzrosła 
ani razu. Nadal wynosi ona 2600 
zł. Na nowych lokatorów czekają 
jeszcze 52 mieszkania. 

K.Z.

Jest VAT 
Do końca ubiegłego roku 
podatek ten nie obo-
wiązywał, ale od stycz-
nia 2008 już, niestety, 
obowiązuje. Właściciele 
mieszkań lokatorskich 
płacą siedmioprocento-
wy VAT za przekształce-
nie prawa lokatorskiego 
w spółdzielcze prawo 
własności do lokalu. 

Z wyjaśnień Ministerstwa Infra-
struktury, wynika,  że podatek 
obowiązuje tych, którzy po 1 maja 
2004 r. podpisali umowy o otrzy-
manie mieszkania lokatorskiego 
lub wprowadzili się do niego. Cały 
więc ciężar podatku VAT poniesie 
ostateczny nabywca – spółdziel-
ca. Resort infrastruktury uspokaja 
jednocześnie, że mało będzie 
takich osób, których dotyczą 
zmiany w stawce VAT, bo – jak 
dodają - nie wszyscy spółdzielcy 
spełniają obowiązujące kryteria 
dotyczące chociażby terminu 

ustanowienia prawa do lokalu lub 
jego zasiedlenia. Poza tym, zda-
niem przedstawicieli ministerstwa, 
od 1 maja 2004 roku utworzono 
niewiele mieszkań lokatorskich, 
gdyż większości spółdzielni nie 
było stać na pokrycie kosztów 
związanych z  f inansowaniem 
przedsięwzięcia, musiałyby wów-
czas pokryć około 70 procent 
wartości inwestycji obejmujących 
lokatorskie prawa do lokalu.

Siedmioprocentowa stawka po-
datku VAT będzie obowiązywała 
do 2010 roku – wynika mini-
strów postanowienia ministrów 
finansów krajów członkowskich 
UE z grudnia ubiegłego roku. Po 
2010 roku spółdzielcy, mający 
prawo lokatorskie do mieszka-
nia o powierzchni większej niż 
150 metrów kwadratowych,  za 
jego przekształcenie w prawo 
własnościowe, zapłacą już pełny, 
22-procentowy VAT.
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Rzucamy!
Ciemny dym zbiera się nad palaczami. Wygrali ci, którzy w sylwestrową noc 
złożyli sobie noworoczną obietnicę, że rzucają palenie i do dziś wytrwali w tym 
postanowieniu. 

opodatkowane według „starych”, 
niższych stawek.

Wszystko wskazuje na to,  że 
paczka najpopularniejszej papie-
rosów będzie kosztować blisko 
7 złotych. 

Podwyżka stanowi kolejny etap 
stopniowego dochodzenia do 
poziomu opodatkowania w UE, 
na co mamy czas do 2009 roku. 
Według unijnych przepisów, cał-
kowita minimalna stawka akcyzy 
na papierosy powinna wynosić 57 
proc. detalicznej ceny sprzedaży 
i nie powinna być niższa niż 64 
euro na 1000 sztuk papierosów.

Nie ma innego wyjścia. Trzeba 
skończyć z niezdrowym i kosz-
townym nałogiem. 

dar

O d  p on i e d z i a ł k u , 
14 s tycznia  2008 
roku akcyza na pa-
pierosy wzrośnie o 
23 procent. Według 
s z a c u n k ó w  m i n i -
sterstwa finansów , 
papierosy podrożeją 
przez ten „zabieg” 
aż o blisko jedną pią-
tą .  Optymistyczne 
prognozy producen-
tów oscylują wokół 
15-17 procent, zaś 
pesymistyczne, że 
podwyżka spowodu-
je podwyżki zdecy-
dowanie przekraczające 20 – 22 
procent. 

Zgodnie z planami ministerstwa fi-
nansów, stawka kwotowa podatku 
będzie wyższa o ponad 10 zł za 
tysiąc sztuk papierosów, a stawka 
procentowa o ponad 4 punkty 
procentowe.  Budżet  państwa 
ma na tym zyskać 2,3 miliarda 
złotych. Kwota stawki akcyzy 
wzrośnie z obecnych 80,87 do 
91 złotych za 1000 sztuk. Staw-
ka procentowa liczona od ceny 
detalicznej z wzrośnie z 33,7 do 
37,92 procent.

Eksperci resortu finansów po-
cieszają palaczy, że powinni oni 
odczuć ten wzrost dopiero po 
kilku miesiącach, ponieważ firmy 
tytoniowe zgromadziły zapasy 

Taniej rowerkiem
I znów w górę! Jak szacują ekono-
miści, cena ropy naftowej na świa-
towych rynkach może wzrosnąć 
do 150 dolarów za baryłkę. 

Oczywiście będzie to miało bez-
pośrednie przełożenie na krajowe 
ceny pal iw.  Zdaniem naszych 
ekspertów nie stanie się to jed-
nak od razu, bowiem na ceny 
paliw w Polsce ma wpływ głównie 
kurs złotego, a ten jak wiadomo 
utrzymuje naszą walutę na bar-
dzo mocnej pozycji. Na nasze 
szczęście obecnie dolar jest tani, 
a  to łagodzi  skutk i  cen ropy 
w USA. Wcześniej czy później 
podwyżki są  nieuniknione, co 
może spowodować podwyżki 
kolejnych artykułów. Niektórzy 
analitycy rynku paliw pierwszych 
podwyżek spodziewa się jeszcze 

w tym tygodniu. Początkowo te 
podwyżki będą niewielkie, jednak 
jeśli ceny surowca na świecie będą 

rosły, można oczekiwać, że paliwa 
w Polsce zdrożeją i to ostro.

Magiczna bariera stu dolarów za 
baryłkę została już przekroczona 
w ubiegłym tygodniu na giełdzie 
w Nowym Jorku – główny powód 
to napięta sytuacja polityczna na 
świecie (Iran, Pakistan) i ostatnie 
rozruchy w Nigerii mogące spo-
wodować zakłócenia w dosta-
wach nigeryjskiej ropy. Kraj ten 
jest największym afrykańskim 
producentem ropy naftowej. Na 
amerykański rynek dostarcza po-
nad 10 procent tego surowca.  

Światowa gospodarka z niecier-
pliwością oczekuje decyzji OPEC 
o podwyższeniu produkcji ropy, 
jeśli obecne dostawy okażą się 
niewystarczające. Kraje człon-

kowskie organizacji mogą ją pod-
jąć podczas swojego posiedzenia 
1 lutego. 

dar

Amerykanie przesiadają się na rowery.
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Kto ma obowiązek dbać  
o wspólne ogrodzenie?
Mieszkam w domku, 

który kilka lat temu ku-
piliśmy. Z sąsiadami dzieli 
nas ogrodzenie z siatki na 
metalowych słupkach, 
pomalowaliśmy je ze swo-
jej strony i chciałam dać 
sąsiadce farbę i pędzel, 
żeby pomalowali ze swo-
jej strony, ale sąsiadka 
powiedziała, że szkoda 
malować, bo siatka jest 
już stara, pordzewiała i że 
trzeba założyć nową, i na 
tym się skoń czyło. Po roku 
mąż powiedział sąsiado-
wi, że może się złożą i wy-
mienią siatkę, sąsiad skwi-
tował, że trzeba 
nad tym pomy-
śleć i myśli już 
ponad pół roku. 
Nie wiem, czy-
ja jest ta siatka. 
Kto zatem powi-
nien pokrywać 
koszty utrzyma-
nia i wymiany tej 
siatki?
Sytuację, którą Pani 
opisuje, regulują prze-
pisy kodeksu cywil-
nego zwane prawem 
sąsiedzkim. Według 
artykułu 154 k.c. do-
mniemywa się, że mury, płoty, 
miedze, rowy i inne urządzenia 
podobne, znajdujące się na grani-
cy gruntów sąsiadujących, służą 
do wspólnego użytku sąsiadów. To 

samo dotyczy drzew i krzewów 
na granicy. Korzystający z wymie-
nionych urzą dzeń obowiązani są 
ponosić wspólnie koszty ich utrzy-
mania. Właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywaniu swego 
prawa powstrzymywać się od dzia-
łań, które by zakłócały korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich po nad 
przeciętną miarę, wnikającą ze spo-
łeczno-gospodarczego przezna-
czenia nieruchomości i stosunków 
miejscowych. Właściciele gruntów 
sąsiadujących obowiązani są do 
współdziałania przy rozgraniczaniu 
gruntów oraz przy utrzymywaniu 
stałych znaków granicznych, koszty 

rozgraniczenia oraz kosz ty urzą-
dzenia i utrzymania stałych znaków 
granicznych ponoszą po połowie. 
Zacytowałem Pani właściwie wszyst-
kie przepisy dotyczące granic grun-
tów i sąsiedztwa po to, aby nabrała 

Pani pewności przy podejmowaniu 
rozmów.

Co radzę... Radzę przeprowadzić 
z sąsiadami spokojną rzeczową roz-
mowę, może spytać o zgodę na wy-
mianę starej siatki na plastikową itp. 
Je żeli się zgodzą, to siatkę wymienić, 
i albo zreflektują się i w trakcie prac 
pomogą oraz spytają o koszty, zwró-
cą połowę, albo też nie spytają i nie 
po mogą. Trudno, wymienicie siatkę 
na własny koszt i jakoś to przeżyje-
cie, na pewno będzie to tańsze niż 
nerwy związane z konfliktem z naj-
bliższymi sąsiadami, czy też koszty 
procesu sądowego. Proces sądowy 
to w konse kwencji konflikt. Jeżeli 

nie wiadomo, czyja jest 
siatka, to należy przyjąć, 
że jest wspólna - Wasza 
i sąsiadów. Należy kiero-
wać się uregulowaniami 
dotyczącymi współwła-
sności.

Przy utrzymaniu rze-
czy wspólnej każdy ze 
współwłaścicieli ponosi 
wydatki i ciężary zwią-
zane z rzeczą wspól-
ną w zakresie swojego 
udziału.

Każdy ze współwłaści-
cieli uprawniony jest do współdziała-
nia w za rządzie rzeczą wspólną.

Konflikt jest droższy od farby i nowej 
siatki - o tym proszę pamiętać.

Marek Rączka

Koniec z tanim kitem 
Klienci nie będą już 

nabijani w butelkę. 
Bruksela wypowiada 
wojnę firmom, które 
oszukują w reklamach 
i obiecują klientom 
złote góry. 
Nie będzie już można reklamo-
wać między innymi kremów, 
które na przykład odmładzają 
skórę nastolatek o 100 lat albo 
specjalnych używek czy leków, 
które w błyskawiczny i cudow-
ny sposób odchudzają o kilka-
dziesiąt kilogramów dziennie. 
Mówiąc językiem młodzieżo-
wym – nie będzie już można 
wciskać ludziom kitu. 

Zabronione też będzie re-
klamowanie sklepów, które 
rzekomo każdemu klientowi 
oferują „najtańszy na świecie towar”, 
np. telewizory. Często bowiem się 
zdarza, że sieci handlowe chcąc 
zwabić klientów proponują sprzęt 
elektroniczny w super atrakcyjnych 
cenach – tymczasem „na magazy-
nie” jest raptem kilka tych urządzeń. 
Zachęcony do odwiedzenia sklepu 
klient, nie ma więc wyjścia - żeby nie 
wrócić do domu z pustymi rękoma 
kupuje coś innego. Nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że został właśnie 
zrobiony w konia, a sieć handlowa 
osiągnęła reklamowy sukces. 

Sieci telefonii komórkowej nie będą 
mogły zwabiać klientów na darmo-
we minuty, jeżeli okaże się, że aby 
je dostać, trzeba będzie wykupić 
abonament.

Konsument, który po zakupie to-
waru lub usługi stwierdzi, że został 
oszukany, będzie mógł dochodzić 
swoich praw na drodze sądowej. 
A wtedy to właśnie sprzedawca 
będzie musiał udowodnić, że nie 
stosował zakazanych praktyk. Gdy-
by jednak nie udowodnił wówczas 
zostanie uznany za „reklamowego 
oszusta”, a my będziemy mogli 
oddać kupiony towar i dostać zwrot 
pieniędzy. Sprzedawcy za kłamstwa 
będą karani grzywnami – poinfor-
mował Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 

Mówiąc krótko: Unia Europejska 
zakazuje stosowania nieuczciwych 
i podstępnych reklam, żeby nie-
uczciwi sprzedawcy wreszcie prze-
stali oszukiwać klientów. 
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Klient nasz Pan 
Nowy rząd zamierza zająć się „bu-
dową bezpiecznego i przyjaznego 
konsumentom rynku”. Publicznie 
oznajmił, że „w najbliższych latach 
polityka (w tej dziedzinie – przyp. 
red.) ma sprzyjać dialogowi między 
konsumentami a przedsiębiorcami, 
rozwijaniu skutecznego systemu 
poradnictwa oraz tworzeniu roz-
wiązań ułatwiających dochodzenie 
roszczeń konsumenckich”. Hasła 
brzmią ambitnie. Czas pokaże, jakie 
praktyczne korzyści będzie miał 
z tego przeciętny obywatel. W każ-
dym razie, bardziej aktywna polityka 
ochrony konsumentów ma być pro-
wadzona zwłaszcza w odniesieniu 
do rynku nowych technologii, wła-
sności intelektualnej oraz powstają-
cych możliwości świadczenia usług 
on-line. Rada Ministrów zapowiada 
ponowne kontrole rynków, które 
były już sprawdzane pod względem 
przestrzegania praw klientów. Będą 
kontynuowane wszelkie działania 
o charakterze doradczym – między 
innymi w sprawach dotyczących 
kredytów konsumenckich. Do 
użytku codziennego ma zostać 
wprowadzony elektroniczny system 
rozstrzygania sporów konsumenc-
kich.

Rząd przyznaje, że pozycja konsu-
mentów na rynku jest w dalszym 
ciągu znacznie słabsza niż pozycja 
przedsiębiorców. Chodzi tu szczegól-
nie o wciąż zbyt niski poziom wiedzy 

o przysługujących prawach i możli-
wościach oraz o celowe i nieuczciwe 
zachowania przedsiębiorców. Należy 
do nich: wprowadzająca w błąd rekla-
ma, zatajanie informacji o cechach 
produktów, niejasne regulaminy 
świadczenia usług. Nowa strategia 
zakłada zagwarantowanie konsu-
mentom odpowiednio wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa zdrowot-
nego i ekonomicznego, dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości oraz prawa 
do reprezentacji. Będą temu służyć 
m.in. kampanie edukacyjne.

Polityka konsumencka ma zyskać 
w najbliższym czasie nowy wymiar. 
Jednym z istotnych zadań ma być 
dalsze dostosowywanie do polskiego 
prawa europejskich przepisów chro-
niących konsumentów.

Za inicjowanie i koordynację działań 
dotyczących ochrony konsumentów 
odpowiadać ma prezes UOKiK, ale 
ich realizacja będzie przebiegać we 
współpracy w administracją publicz-
ną, w tym zwłaszcza samorządową, 
powiatowymi i miejskimi rzecznikami 
konsumentów, a także pozarządowy-
mi organizacjami konsumenckimi. 

Przewidziano także kontrole prowa-
dzone przez Inspekcję Handlową, 
które mają dotyczyć rynku: obrotu 
i zarządzania nieruchomościami, 
usług bankowych, telekomunika-
cyjnych, artykułów rolno-spo-
żywczych, handlu elektronicznego 

oraz przewozów kolejowych i lot-
niczych. 

Strategię polityki konsumenckiej na 
lata 2007-2009 (opracowaną przez 
prezesa Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów) przyjęła Rada 
Ministrów na początku grudnia.

Dokument jest już piątą z kolei stra-
tegią działań podejmowanych przez 
rząd w celu wzmocnienia ochrony 
praw konsumentów na polskim 
rynku oraz zapewnienia im równych 
szans na rynku wspólnotowym.

dar
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Duchowe witaminy

Wartość czasu zwykłego
W liturgii zaczął się okres zwykły. Ja - pokorny sługa Kościoła – wymy-
śliłem sobie, że muszę coś na ten temat napisać. No i mam za swoje... Co 
niezwykłego da się wycisnąć z okresu zwykłego? Siedzę i... nawet ołówka 
nie mogę poobgryzać - w szkole to pomagało! - bo piszę na komputerze, 
a próba obgryzania myszy może skończyć się... pokopaniem. Przez prąd, 
nie przez mysz.

Wracając do tematu. „Okres zwykły” - fatalnie! Zwykły czyli nieciekawy, 
bez pożywki dla uczuć i wyobraźni, powtarzalny... Nic się nie dzieje! Zaraz, 
ale przecież ponad dwa tysiące lat temu w zwykłym domu w zwykłym 
Nazarecie w zwykłej rodzinie zwykłego cieśli wychowywał się Niezwykły. 
Tylko niezwykła Jego Matka widziała Jego niezwykłość. Potem - tłumy 
widziały zwykłego wędrownego nauczyciela, a dwunastu zwykłych ludzi 
zobaczyło w nim niezwykłego - Mesjasza. A potem - zwykła dziewczynka 
w Lourdes zobaczyła niezwykłą Panią. Zwykłe dzieci w zwykłej Fatimie 
też Ją widziały i usłyszały niezwykłe tajemnice. I znacznie nam bliższa 
zwykła zakonnica siostra Faustyna usłyszała niezwykłe słowa o Miło-
sierdziu i odpowiedziała najzwyczajniej na świecie: Jezu, ufam Tobie!. Jak 
więc zamienić naszą zwykłość na niezwykłość? - patrzeć na codzienność 
oczami wiary. Zaburzyć codzienny rytm - śniadanie, praca, obiad, trzy 
seriale, kolacja, film, spanie... Bo obok, w tym samym czasie, inni zwykli 
ludzie przeżywają coś niezwykłego. Bo się na Niezwykłego otworzyli. 
Czego więc chcesz? Żeby twoje życie było zwykłe czy niezwykłe?

Wielu spotykanych przeze mnie ludzi ucieka od codzienności, bo często 
jawi się im jako monotonna, nudna i beznadziejna. A tak by się chciało 
zajmować czymś znaczącym, ciekawym czy sensacyjnym. Jako chrze-
ścijanin, czyli zakorzeniony w świecie Miłości, nie muszę czekać na cuda, 
nadzwyczajne zjawiska mistyczne czy specjalne okoliczności. Mam je 
na wyciągnięcie ręki, gdy potrafię zachwycać się „szarą rzeczywistością 
dnia codziennego”, akceptować ją taką, jaka jest. Może spyta ktoś: Po co 
to wszystko? No właśnie. Karl Rahner stwierdza, że „człowiek zawsze - 
zajęty ziarnkami piasku na brzegu - mieszka w rzeczywistości na skraju 
nieskończonego morza tajemnicy”. Czy nie warto więc dołączyć do grona 
„pasjonatów tajemnic codzienności”, choćby po to, żeby pomniejszyć 
grono malkontentów i życiowych zgorzknialców? 

Okres zwykły to nie poczekalnia na okres niezwykły. To czas, z którego 
zostaniemy kiedyś rozliczeni. I mimo jego zwykłości, braku widowi-
skowych świąt, nie jest to czas bylejakości. A mamy taką skłonność. 
Szczególnie wydajnie pracujemy i działamy akcyjnie. Sprzątamy na 
święta, myjemy okna na święta, spowiadamy się na święta. Tak jakby 
okres zwykły był składowiskiem rupieci, nie mówiąc nawet – śmietnikiem. 
Czyżbyśmy sądzili, że nasz Sędzia i Szef jest w tym czasie na urlopie i wróci 
dopiero na Wielkanoc?

Perfekcjonista może powiedzieć: to nie ja! Ja zawsze dążę do doskonałości! 
Staram się, by każda chwila była wykorzystana perfekcyjnie! Wszystko, co 
robię, robię dobrze i moja zwykłość jest porządna. Czyżby? A pamiętasz, 
że oprócz zwykłości dostałeś też dar przezywania niezwykłości? Jest taki 
piękny film Jamesa Ivory’ego „Okruchy dnia” z Anthonym Hopkinsem 
i Emmą Thompson. Perfekcjonista kamerdyner tak się ograniczył do 
celebrowania swojej codzienności, że się w niej zamknął. Zlekceważył 
i odrzucił miłość, niecierpliwiło go umieranie ojca, psujące doskonały 
rytm dnia, nie zauważył, że służy faszystom. 

Wspomnienia „wczoraj” czy marzenia o „jutrze” często powodują 
zagubienie chwili obecnej. Wspominam, rozmyślam, rozpamiętuję: „co 
by było, gdyby było”. A „najlepsza cząstka” to ta, którą obecnie żyjemy. 
Wielkość pracy, trud przemiany siebie, spotkani ludzie – to wszystko 
dokonuje się „tu i teraz”. Dla chrześcijanina codzienność wiąże się z „szu-
kaniem Boga we wszystkich rzeczach”. Nadawanie cech doskonałości 
zwyczajnym chwilom nie zwalnia od otwarcia się na niezwykłe – nie 
tylko Nadprzyrodzone. Też to niezwykłe, czym Bóg w swej hojności nas 
obdarza w czasie zwykłym. 

Ks. Leszek Smoliński 

Stracone dzieciństwo
Dopiero co nam się wydawało, że 
szkolnictwo za czasów Giertycha 
przeżywało poważny regres, choć 
znam osobiście wielu autentycznych 
zwolenników uczniowskich mundur-
ków, a tu masz babo placek minęło 
kilka miesięcy i widać oszałamiający 
postęp. Przed świętami huknęła wieść, 
że prace domowe mogą być niele-
galne. Czyżby prezent dla wszystkich 
uczniów od Świętego Mikołaja, za któ-
rego przebrał się rzecznik praw ucznia 
i rodzica? Prezent jednak jeszcze nie 
funkcjonuje, choć jest to całkiem moż-
liwe, jeśli tylko okaże się, że również 
rzecznik praw obywatelskich i minister 
edukacji także dopatrzą się w tym 
niecnym procederze ograniczania 
wolności dzieci i naruszania ich prawa 
do wypoczynku. 

Może okaże się też że odpytywanie 
na lekcjach jest nielegalne, bo dziecko 
w ten sposób narażone jest na stres. 
Żeby go uniknąć najlepiej byłoby 
dać uczniowi spokój i pozwolić, by 
uczestniczył w lekcji jedynie na za-

sadzie wolnego słuchacza. A wtedy 
w związku ze zbyt męczącym trybem 
szkolnego sprawdzania wiadomości 
wystarczającym argumentem po-
zwalającym na otrzymanie promocji 
do następnej klasy będzie obecność na 
lekcjach. I to oczywiście nie na wszyst-
kich, bo zapewne ograniczeniem 
wolności byłoby nie branie pod uwagę 
niedyspozycji dziecka, które może 
przecież zachorować lub po prostu 
nie mieć ochoty na pójście do szkoły. 
No cóż, gdybyśmy doczekali takich 
absurdalnych czasów to rzeczywiście 
skończyłoby się dosłownym wcielaniu 
w życie sformułowania „chodzenie do 
szkoły”. 

Na pewno szkoła dla dzieci i tych 
mniejszych, i tych większych jest stre-
sem sama w sobie, na pewno materiał, 
który uczniowie mają sobie przyswoić 
jest ogromny i przeładowany, na 
pewno tornistry i plecaki uczniowskie 
są zbyt ciężkie, a klasy zbyt liczne. Ale 
czy na pewno nie powinno być prac 
domowych? Czy po przyjściu ze szkoły 

dzieci uwolnione od tego obowiązku, 
naprawdę będą się relaksować na świe-
żym powietrzu wraz z rówieśnikami 
uprawiając sporty lub rozwijając swoje 
zainteresowania? Niektórzy prawdo-
podobnie tak, ponieważ robi to i teraz 
mino szeregu obowiązków. A reszta? 
Znakomita większość zasiądzie przed 
telewizorami, by do znudzenia oglądać 
bezmyślne programy lub w ramach 
tzw. odprężenia przed monitorem 
komputera, by grać w ogłupiające gry 
albo buszować w Internecie. Warto 
dodać, że i dziś nasi kochani uczniowie 
pomimo ciężaru prac domowych 
również mają na to czas, czego naj-
lepszym dowodem są współczesne 
ikony tzw. popkultury stworzone prze-
cież dla masowej publiczności, wśród 
której niestety prym wiodą nastolatki 
gustujące w Dodzie. Skoro pojawiła 
się ona i jej podobne stwory pomimo 
tak wielkiego przepracowania uczniów, 
to wszystko wskazuje na to, że kiedy 
dzieci już nie będą musiały zupełnie 
nic robić w szkołach, oczywiście ze 
względu na stres, to może być już tylko 
gorzej. Ale czy wtedy będą jeszcze po-
trzebni nauczyciele, których głównym 
zadaniem będzie już tylko pilnowanie 
dzieci, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. 
To dość przerażająca wizja najbliższej 
przyszłości, choć pewnie w niejednej 
szkole już w jakiejś mierze realizowana, 
bo przecież nie każdy nauczyciel jest 
mistrzem a nie każdy uczeń geniu-
szem. Oczywiście nagannym jest kiedy 
leniwy lub przepracowany (jeśli zdołał 
się załapać na kilka etatów albo liczy 
na korepetycje) nauczyciel zrzuca na 
uczniów odpowiedzialność za opa-
nowanie jakiegoś materiału mówiąc 
„Przeczytacie sobie w podręczniku 
od strony… do strony…” a na lekcji 
zajmuje się zgoła nieistotnymi sprawa-
mi. Ale takich nauczycieli trzeba jakoś 
przywołać do porządku a nie zaraz bić 
na alarm i zakazywać zadawania prac 
domowych, które w niewielkich daw-
kach nikomu nie powinny zaszkodzić.

A swoją drogą jeśli taka interpretacja 
przepisu wejdzie jednak w życie, to czy 
wtedy całe rzesze dziś już dorosłych 
byłych uczniów nie powinny się do-
magać od państwa zadośćuczynienia 
za bądź co bądź stracone dzieciństwo, 
w końcu konstytucja obowiązuje już 
od kilku lat…

(i)

Zdobywają laury
Już po raz trzeci 

z rzędu Miejsko 
Gmina Biblioteka 
Publ iczna w Na-
sielsku startowała 
w organizowanym 
przez Mazowieckie 
Centrum Kul tury 
i Sztuki w Warsza-
wie konkursie pod 
nazwą „Z kart sze-
lestem”. Podobnie 
jak w ubiegłym roku 
nasielska placówka 
została dostrzeżona 
i nagrodzona przez 
organizatorów. 

Nasza b ibl ioteka za ję ła 
pierwsze miejsce w ka-
tegori i  na jaktywniejsza biblioteka Mazowsza oraz drugie miejsce w kategorii najciekawsza 

inicjatywa promująca czytelnic-
two. Nagrodą były nowe książki, 
przede wszystkim beletrystyka. 
W sumie biblioteka otrzymała 45 
interesujących powieści. 

W kategorii najlepszy czytelnik 
Mazowsza pierwsze miejsce zajęła 
także mieszkanka Nasielska, Irena 
Mazińska. W nagrodę za swoją pa-
sję uhonorowana została pięknym 
albumem z zabytkami Krakowa. 

Ogłoszenie wyników odbyło się 
podczas uroczystego spotkania 

opłatkowego, które miało miejsce 
17 grudnia 2007 r. w siedzibie 
MCKiS. Wśród wyróżnionych były 
także biblioteki z Pułtuska, Płońska, 
Piaseczna i Pomiechówka. 

Po rozdaniu nagród był czas, by 
w sympatycznej atmosferze podsu-
mować mijający rok. Dopełnieniem 
spotkania był koncert kolęd i pastora-
łek w wykonaniu zespołu muzyczno - 
wokalnego działającego przy kościele  
św. Anny w Warszawie. 

(i)

Po ptakach
W czwartek, 10 stycznia minął czas na 
samodzielny wybór funduszu emery-
talnego. Chodzi o młodych ludzi, którzy 
niedawno rozpoczęli pracę i nie wybrali 
jeszcze OFE, który ma im zapewnić na 
stare lata „piękną starość”. 

Ci, którzy tego nie zrobili muszą liczyć 
na szczęśliwy los i do 31 stycznia tego 
roku uzbroić się w cierpliwość. Tego 
bowiem dnia Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przeprowadzi losowanie 
dla spóźnialskich albo niezdecydo-
wanych. Losowanie przydziału do 
Otwartego Funduszu Emerytalnego 
dotyczyć będzie osób, które urodziły 
się po 31 grudnia 1968 roku i po raz 
pierwszy podjęły się pracy, no i oczy-
wiście nie zgłosiły się do żadnego 
funduszu. Obowiązkiem tym nie są 
objęci studenci i uczniowie do 26. 
roku życia, którzy podjęli pracę w ra-
mach umowy zlecenia oraz umowy 
o dzieło. 

Przyszli emeryci, biorący udział w lo-
sowaniu będą przydzielane tylko do 
tych funduszy, które osiągnęły wyższe 
niż średnia stopy zwrotu w dwóch 

kolejnych okresach rozliczeniowych 
i zarządzają mniej niż 10 proc. akty-
wów netto wszystkich OFE. 

Z losowania wyłączone są trzy najwięk-
sze (pod względem liczby członków) 
fundusze emerytalne. W losowaniu 
31 stycznia uczestniczyć będą cztery 
otwarte fundusze emerytalne: AIG, 
Generali, Pekao i Polsat. Do każdego 
trafi równa liczba osób. Po losowaniu 
ZUS informuje poszczególne OFE 
o jego wynikach, a fundusze mają 
obowiązek poinformowania swoich 
nowych członków. Również ZUS 
prześle informacje do zaintereso-
wanych, do którego funduszu trafili. 
Losowanie do OFE odbywa się dwa 
razy w roku: w ostatnim dniu robo-
czym stycznia oraz w ostatnim dniu 
roboczym lipca. 

W grudniu ubiegłego roku, aktywa 
otwartych funduszy emerytalnych 
wzrosły do 140 mld 31 mln złotych 
– w porównaniu z poprzednim mie-
siącem był to wzrost o ponad jeden 
procent.  

dar 
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fot. M. Stamirowski
Freestyle w NOK
Nowy rok w Na-
sielskim Ośrod-
ku Kultury zaczął 
się pod znakiem 
muzyki hip hop 
i reggae. 5 stycz-
nia na nasielskiej 
scenie odbył się 
pierwszy koncert 
HaHa Ragga At-
tack. 
W  n a s t r ó j  i m p re z y 
wprowadził publiczność 
zespół grający hip hop 
od 6 lat - WTM Skład 
z Wyszkowa. 

Po nich na scenie po-
jawili się: Domalak, Pi-
terek, DJ. Krenio, Maro 
i Buli, czyli dobrze znany nasielskiej 
publiczności zespół Bielizna Skład. 
Chłopaki zagrali nowe utwory m.in. 
“Miasto nocą” i “Co jest z tą Polską?” 
oraz te nieco odświeżone: “Pytasz 
skąd jestem”, “Gibaj się” i wiele 
innych. Zespół niedługo będzie ob-
chodził 10-lecie istnienia. Podczas 
imprezy w NOK zapowiedzieli już 
że na pewno nie obejdzie się bez 
jubileuszowego koncertu. 

Publicznośc rozgrzana rytmami 
hip hop wreszcie doczekała się 
na gwiazdę wieczoru. East West 

Rockers przyjechali do Nasielska 
prosto z Opola. Ras Luta, Grezzlee, 
Kuba 1200, Jah Laptop wystąpili 
bez jednego z Rockersów, Cheeby, 
ale przygotowali niezwykłą niespo-
dziankę dla swoich fanów. Razem 
z nimi na scenie pojawił się bowiem 
Jamal - Tomek “Miód” Mioduszew-
ski. Oprócz znanych utworów  takich 
jak: „Dotknąć Cię”, „Transparenty”, 
„Dokąd tak biegniesz”, „H i M”czy 
„Bleess Ya” można było usłyszeć 
także kawałki Jamala: „Policeman” 
i „Kiedyś będzie nas więcej”. 

- Koncert był niestandardowy ze 

względu na obecność Jamala. Cały 
czas lecieliśmy na freestyle. Były 
drobne potknięcia, ale reakcje 
publiczności były super!- powie-
dział Ras Luta zaraz po koncercie 
Rockersów.

Na zakończenie specjalnie dla nasiel-
skiej publiczności kilka znanych kawał-
ków reggae zagrał sam Kuba 1200. Ten 
miły akcent zakończył imprezę HaHa 
Ragga Attaca w NOK. Wielu fanów mu-
zyki hip hop i reggae na pewno będzie 
z niecierpliwością czekać na następny 
taki koncert w Nasielsku.

K.Z.

W poniedziałek, 7 stycznia młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
uczestniczyła w spotkaniu z byłym 
liderem zespołu „Oddział Zamknięty” 
-   Jarosławem Wajkiem. 

Jarosław Wajk został zaproszony do 
Liceum z inicjatywy dyrektor Poradni 
Przeciwdziałania Problemom Alko-
holowym, Marii Sierzputowskiej oraz 
dyrektora Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jarosława Iwaszkie-
wicza w Nasielsku, Roberta 
Parzonka. Sami dokładnie nie 
wiedzieliśmy, czego należało 
się spodziewać po wizycie tak 
znakomitego, a jednocześnie 
tajemniczego gościa. Słysze-
liśmy jedynie o burzliwym 
życiu artysty, o  jego długiej 
drodze życiowej w poszuki-
waniu własnego miejsca na 
świecie. Nie oczekiwaliśmy 
zbyt wiele. Wystarczała nam na 
początek świadomość, że oto 
w mury naszej szkoły wstąpił 
niecodzienny gość. Samo 
spotkanie odbiegało jednak 
od naszych wcześniejszych 
oczekiwań. Co nie znaczy, 
że nas rozczarowało. Wprost 
przeciwnie. 

 Gość z wielkim przejęciem 
roztoczył przed naszymi oczami 
opowieść o swoim życiu: o pułap-
kach, jakie ono niesie, o samotności 
w codziennym, szarym tłumie, 
o chorej rzeczywistości, o proble-
mach i trudach, dotyczących walki 
o rodzinę, pozycję, a nawet życie. 
Poruszające były refleksje na temat 
ludzi, którzy przegrali swoje życie, 
uświadomił nam nagą prawdę o by-
ciu osobą sławną, która dusząc się 
popularnością – ucieka. 

Tak samo my, my również cały czas 
uciekamy, marząc o „samodzielnym, 
wolnym locie”. Artysta z wielkim 
zaangażowaniem opowiadał nie tylko 
o problemach ludzi napotkanych na 
swej drodze, ale również o swoich 
własnych przeżyciach. Wspomnienie 
dziecięcego podwórka to smutny ob-
raz miejsca znęcania się nad słabszymi 
oraz walki o przetrwanie. Opowiadał 
o rodzinnym domu, z którego ucieka 
się, gdyż nie ma tam miłości, a to, 

czego się nie znajduje przy ognisku 
domowych, na siłę szuka się w swo-
im środowisku. W jego przypadku 
była to „pijana, rozpalona, zasypana 
białym proszkiem Warszawa”. Jego 
życie pokazuje, że mógł stracić to, 
co najcenniejsze – miłość i rodzinę. 
Poprzez własne doświadczenia z nad-
używaniem alkoholu oraz narkotyków 
pragnął przestrzec młodych ludzi przed 
największym błędem; uświadamiał 
nam, jak trudno jest wyjść z nałogu 
i powrócić do normalnego życia. 

Większość zgromadzonych poruszyły 
historie znajomych mu muzyków, 
podzielił się przeżyciami i wspomnie-
niami związanymi z Ryszardem Rie-
dlem – przyjacielem, który gasł na 
jego oczach. Poznaliśmy również losy 
wielu młodych ludzi z warszawskiego 
Dworca Centralnego, którzy wybierając 
się na wakacje, nigdy z nich nie powró-
cili. Codziennie spotyka ludzi budują-
cych sztuczny raj na bazie „prochów 
i wódki”. Opowiadał historie życia 

narkomanów i alkoholików – ludzi 
staczających się na dno, pragnących 
pomocy, choć nie mających już sił 
o nią wołać.

Spotkanie z Jarosławem Wajkiem 
dla nas, uczniów, było ogromnym 
przeżyciem. Wiele oczu wypełniło 
się łzami, samemu artyście udzieliło 
się wzruszenie, wykonując takie 
kawałki, jak: „Ulica”, „Wehikuł czasu”, 
„Bezsenność”, czy „Ten wasz świat”. 
Jarosław Wajk to osoba głęboko 
religijna, która przeszła przemianę 
wewnętrzną. W pewnym mo-
mencie swego życia stanął on 
w obliczu wyboru pomiędzy karierą 
zawodową, życiem towarzyskim 
a rodziną. Żegnając się z licealistami, 
przestrzegł ich przed przegraniem 
własnego życia.
Grupa OZ ta to legenda polskiego 

rock’a, wielka gwiazda wczesnych 
lat 80., okrzyknięta polskimi „Rolling 
Stones”. Grali dziesiątki koncertów; 
wystąpili m.in.: na festiwalu w Sopo-
cie i wyjechali na tournee do USA.W 
latach 90. zespół wziął udział w wielu 
imprezach charytatywnych, prze-
znaczając większość honorariów na 
cele dobroczynne, np. Koncert na 
Rzecz Dzieci Nosicieli Wirusa HIV. 

Agata Sierzputowska
Paulina Milewska

Pouczające wspomnienia

Wigilia na Rynku
23 grudnia 2007 roku na 
parkingu przy Skwerze 
im. Jana Pawła II odbyła 
się Wigilia dla mieszkań-
ców naszej gminy. Impre-
zę otworzyła śpiewająco 
młodzież z ogniska wo-
kalnego, działającego 
przy Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Nie zabrakło też 
uczniów szkoły podsta-
wowej, laureatów Prze-
glądu Przedstawień Bo-
żonarodzeniowych „Dnia 
pewnego o północy…”.
Spotkanie uświetnili swą obec-
nością Burmistrz, Bernard Mu-
cha i ksiądz proboszcz, Tadeusz 
Pepłoński. Złożyli oni zebranym 
okolicznościowe życzenia. Na 

ręce gości harcerze przekazali 
Bet le jemskie Świat ło Pokoju, 
które po raz pierwszy przybyło 
do Nasielska z groty Narodzenia 
Jezusa. Pojednanie symbolizował 
też tradycyjny opłatek poświę-
cony przez księdza proboszcza, 
którym podzieli się obecni.

Gwoździem programu niewąt-
pliwie był występ chóru „Lira” 
pod batutą Joanny Ostaszewskiej. 
Mieszkańcy mogli usłyszeć w ich 
wykonaniu kilka przepięknych ko-
lęd. Oprócz muzyki nasielszczan 
rozgrzewały tego dnia przygo-
towane przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
barszcz i bigos.

km

Betlejemskie Światełko 
Pokoju 2007
Siedemnasty raz skautowy łańcuch 
serc i rąk przywiódł do Polski z Groty 
Narodzenia Chrystusa w Betlejem 
Światło Pokoju. Stajemy na granicy 
państwa i od naszych braci Słowaków 
przyjmujemy Betlejemskie Światło 
Pokoju z zawołaniem „Stawiajmy 
wyzwania, Świećmy 
przykładem…”. Po 
raz kolejny ten jasny 
płomyk powędrował 
do polskich kościo-
łów, domów, szpitali, 
instytucji i wszystkich 
tych miejsc, gdzie 
jego moc rozproszy 
samotność, cierpienie, 
wątpliwości.

W tym roku także na 
teren gminy Nasielsk 
trafiło Betlejemskie 
Światełko Pokoju, za pośrednictwem 
3 Drużyny Harcerskiej „Przypadek” 
z Pieścirogów. Jest to historyczny 
moment, ponieważ po raz pierwszy 
mieliśmy okazję przyjąć od Harcerzy 
Światło Miłości. W piątek 21 grudnia 
reprezentacja drużyny w składzie: 
druhna Daria Mucha, druh Radosław 
Nowak i druh Daniel Nowak odwie-
dzili Urząd Miasta i Gminy Nasielsk, 
Publiczne Gimnazjum w Pieścirogach 
Starych, Parafię św. Katarzyny, Dom 
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Nasielsku oraz Nasielski Ośrodek 
Kultury. Jednak to nie koniec, w nie-
dzielę 23 grudnia 3 DH zorganizo-
wała uroczystą mszę oraz wspólne 

kolędowanie i przekazanie Światełka 
parafianom z Pieścirogów.

 Jak mawiał założyciel skautingu, nasz 
Lord Baden – Powell „…miłość jest 
„boską cząstką”, która zamieszkuje 
w każdym z nas i jest właściwie naszą 
duszą. Im więcej posługuje się czło-

wiek w stosunku do bliźnich cnotą 
miłości, tym bardziej rozwija i uszla-
chetnia swoja duszę …” a także świat 
czyni bardziej ludzkim. Przesłaniem 
światełka jest dzielenie się miłością 
i pamiętanie o drugim człowieku. Te-
goroczne hasło „Stawiajmy wyzwania 
- Świećmy przykładem” zobowiązu-
je nas do tego, abyśmy pokonywali 
samych siebie, swoje słabości i złe 
przyzwyczajenia. Niech te Światło 
Zmian świeci się w naszych sercach 
i przypomina o stawianiu sobie wy-
zwań przez cały rok. Wszystkiego 
najlepszego z okazji Nowego Roku 
życzą wszystkim mieszkańcom 
gminy Nasielsk Harcerze z 3 DH 
„Przypadek”. Czuwaj!

fot. M. Stamirowski
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Hala sportowa pęka w szwach!
Tak można stwierdzić, obserwując codziennie, jak długo jest eksploatowana 
nasielska hala sportowa.

W jednym z wrześniowych numerów Życia Nasielska pisaliśmy, że hala 
sportowa ma już 10 lat. Dużo to, czy mało?

Dla wielu to mało, ale w rzeczywistości, jest eksploatowana ponad możli-
wości. Codziennie w hali od godziny szóstej rano trwa sprzątanie po dniu 
poprzednim. Od godziny ósmej, a czasami i siódmej rozpoczynają się 
zajęcia wychowania fizycznego miejscowego gimnazjum lub nasielskiego 
liceum i trwają do godziny piętnastej. Później godzinne SKS-y i od godziny 
szesnastej zajęcia na które jest wynajmowana. Część wynajęć jest odpłatna, 
ale za większą ich część, jak zajęcia klubów sportowych, świetlica, trening 
pracowników Urzędu Miejskiego, zajęcia ministrantów z parafii św. Kata-
rzyny i św. Wojciecha. obecnie nie są pobierane opłaty. Do tego dochodzą 
organizowane turnieje. W międzyczasie krótkie sprzątanie, bo na dłuższe 
nie ma czasu i tak od poniedziałku do niedzieli. Ostatnie zajęcia kończą 
się o godz. 22, a czasami i później.

Mimo tak napiętego kalendarza, dla wielu chętnych nie ma po prostu czasu 
i niestety trzeba wielu grupom odmówić.

Czy jest inne rozwiązanie? Czy jest w naszej gminie możliwość zaspoko-
jenia wszystkich potrzeb? Myślę, że tak. Trzeba tylko chęci i trochę dobrej 
woli.

Przed laty, kiedy nie było hali sportowej, w małej salce przy szkole pod-
stawowej nr 2 mieścili się prawie wszyscy. Obecnie mamy w gminie dwie 
duże hale w Nasielsku i jedną mniejszą w Dębinkach. Przy dobrej woli, część 
zajęć można byłoby przenieść z hali miejskiej do hali przy Zespole Szkół 
Zawodowych, a np. treningi piłkarzy, oraz grupy z Pieścirogów i Cieksyna 
do hali w Dębinkach.

Takie rozwiązanie znacznie odciążyłoby halę miejską i pozwoliło na do-
kończenie rozpoczętych remontów i napraw.

Mam nadzieję, że Dyrekcje tych szkół zrozumieją tą sytuację i pozytywnie 
ustosunkują się do naszej propozycji i wówczas nasielska hala nie będzie 
pękać w szwach.

as

Strach chorować
Poważna choroba nadal 
zżera służbę zdrowia. Jej 
objawy to niekończące 
się napięcia w wielu pla-
cówkach i zapowiedzi 
kolejnych strajków. Znaw-
cy problemu ostrzegają, 
że jeśli lekarze nie dojdą 
do porozumienia z dyrek-
torami szpitali, niektóre 
placówki będą musiały 
wstrzymać lub ograniczyć 
przyjmowanie chorych na 
oddziały. A wszystko przez 
pieniądze, a właściwie 
przez ich brak.
Od 1 stycznia obowiązują nowe za-
sady ustalania czasu pracy lekarzy. 
Mogą pracować nie dłużej niż 48 
godzin tygodniowo. Unijne prawo 
zezwala lekarzom na 48-godzinny 
tydzień pracy, ale lekarz może się 
dobrowolnie zgodzić na kolejne 
24 godziny pracy w tygodniu. 

Dyrektorom jest jednak trudno 
taką zgodę uzyskać, bo nie mają 
pieniędzy na podwyżki płac. 

Wiele szpitali powitało nowy rok 
z niepełnym personelem. Dyrek-
torzy placówek stają na głowie, 
żeby pacjenci na własnej skórze 
nie odczuli dość drastycznych 
zmian. Chcąc zapewnić chorym 
opiekę przez całą dobę, niektóre 
szpitale zmniejszają liczbę lekarzy 
na oddziałach w ciągu dnia, a inne 
próbują wprowadzać zmianowy 
czas pracy. Te zabiegi nie rozwiążą 
jednak problemu na dłuższy czas. 
Wcześniej czy później, w niektó-
rych placówkach, może dojść do 
konieczności drastycznego  ogra-
niczania lub wstrzymania przyj-
mowania chorych na oddziały 
– ostrzegają sami lekarze. 

Ewa Kopacz, minister zdrowia 
szacuje, że na zaspokojenie 
żądań lekarzy w budżecie 
brakuje około 6 miliardów 
złotych.

Resort zdrowia ma jednak 
nadzieję, że w całym kraju le-
karze dogadają się ze swoimi 
pracodawcami, bo jak dodają 
jego przedstawiciele, to nie 
ministerstwo zdrowia jest ad-
resatem żądań finansowych 
lekarzy. Dodają, że to nie rząd 
jest pracodawcą, ale dyrekto-
rzy placówek zdrowia.

Pacjenci mają to wszystko 
gdzieś. Chcą przede wszyst-
kim być leczeni w godziwych 
warunkach. 

Choroba służby zdrowia nie omi-
nęła naszego powiatu. Nadal nie 
wiadomo czy szpital w Nowym 

2008 rok w MSWiA
Decentralizację i nadanie więk-
szych uprawnień samorządom 
– zapowiada szef ministerstwa 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji Grzegorz Schetyna. Kom-
petencje wojewodów mają być 
ograniczone do reprezentowania 
rządu w terenie, samorządom nie 
będą narzucane wytyczne władz 
centralnych, mają też mieć więcej 
kompetencji w zarządzaniu fundu-
szami unijnymi. 

Bezpieczeństwo publiczne

Wiceminister Adam Rapacki za-
powiedział usprawnienie współ-
pracy z partnerami zagranicznymi, 
uruchomienie s iec i  punktów 
kontaktowych Policji, straży gra-
nicznej, służb celnych Polski i jej 
sąsiadów, stworzenie sieci ofi-
cerów łącznikowych w krajach, 
w których mamy do czynienia 
z przestępczością Polaków i w kra-
jach których obywatele popełniają 
przestępstwa na terenie Polski oraz 
rozwój systemu informacyjnego 
Schengen, tak aby wszystkie infor-
macje związane z zagrożeniami, 
z przemieszczaniem się prze-
stępców, sprawnie przepływały do 
odpowiednich służb.

Euro 2012

Jednym z głównych zadań resortu 
będzie zapewnienie bezpieczeń-
stwa podczas Euro 2012. Obecnie 
trwają intensywne konsultacje 
z policją i służbami porządkowymi 
państw, które najlepiej poradziły 
sobie z pseudokibicami, krajów 
doświadczonych w organizowa-
niu dużych imprez masowych, 
w tym gospodarzy mistrzostw 
świata i mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej:  Niemcami, Austrią 
i Szwajcarią.

Koalicja na rzecz bezpieczeń-
stwa

Minister Rapacki zapowiedział 
stworzenie szerokiej koalicji na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
publicznego, podjęcie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
i samorządami, by rzeczywiście 

żyło się bezpieczniej. 

- Nie chcemy, by Ministerstwo 
kierowało „ręcznie” podległymi 
służbami – mówił m.in. minister 
Rapacki .  – Chcemy, by mini-
sterstwo spraw wewnętrznych 
i administracji było intelektualnym 
centrum, z którego wytyczane 
będą główne kierunki działań dla 
służb porządku prawnego w Pol-
sce m.in. w zakresie rozpoznawa-
nia zagrożeń terrorystycznych, 
reorganizacji Straży Granicznej 
oraz reformy Policji. 

Zmiany legislacyjne

W najbliższym roku resort podej-
mie kilka prac nad zmianami legi-
slacyjnymi. Rozpoczęte zostaną 
prace nad ustawą o pracy ope-
racyjnej służb ochrony porządku 
publicznego, tak aby zagwaran-
tować poczucie bezpieczeństwa 
funkcjonariuszom realizującym 
pracę operacyjną oraz by obywa-
tele mieli pełną świadomość tego 
co wolno poszczególnym służ-
bom. Działania operacyjne muszą 
się odbywać z poszanowaniem 
wolności i praw obywatelskich. 

Adam Rapacki zapowiedział rady-
kalne działania na rzecz bezpie-
czeństwa na drogach, powstanie 
z integrowanego nadzoru nad 
bezpieczeństwem w ruchu drogo-
wym i stworzenie systemu, który 
pozwoli na wypełnienie zobo-
wiązań unijnych (do 2013 Polska 
powinna zredukować o połowę 
liczbę wypadków na drogach).

Polityka migracyjna

Podsekretarz Stanu w MSWiA - 
Piotr Stachańczyk zapowiedział 
stworzenie podstaw polityki mi-
gracyjnej państwa. 

- Polska stoi przed bardzo poważ-
nymi wyzwaniami migracyjnymi, 
w najbliższej przyszłości przybę-
dzie do naszego kraju znacząca 
liczba cudzoziemców, zapełniając 
luki na rynku pracy. Minister Sta-
chańczyk poinformował, że prace 
na rzecz rozwiązań prawnych uła-

twiających nabór wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników będą 
podejmowane także na forum 
Unii Europejskiej. Polska będzie 
dysponowała 4 unijnymi fundu-
szami przewidzianymi na sprawy 
związane z granicą i cudzoziem-
cami, w sumie do wydania będzie 
ponad 11 milionów euro – dodał 
Piotr Stachańczyk. 

Informatyzacja

Witold Drożdż odpowiedzialny 
w gabinecie za sprawy informa-
tyzacji i rejestrów publicznych 
zapowiedział m.in. intensyfikację 
współpracy z partnerami bizne-
sowymi i społecznymi, po to by 
udało się zreal izować choćby 
najprostsze ułatwienia związa-
ne z elektronicznym dostępem 
obywateli  do urzędu. Minister 
skrytykował tempo prac na sze-
roko dyskutowanym projektem 
PESEL2 oraz uznał za niezbędne 
odbudowanie zasobu kadrowego 
oraz ustalenie spójnej, klarownej 
strategii informatyzacji kraju.

Wicepremier, minister Grzegorz 
Schetyna, poinformował, że de-
finitywnie z wymianą dowodów 
nie zdążyło około 1,5 miliona oby-
wateli. - Milion do półtora miliona 
osób to te, które przebywają za 
granicą i dowodów osobistych nie 
używają z różnych powodów. Tak 
naprawdę sprawa ta dotyczy więc 
ok. 1,5 mln osób – powiedział 
wicepremier. Zaznaczył jednak, 
że jest przeciwnikiem stosowania 
kar wobec osób, które nie zdążą 
z wymianą dowodów.

Minister Schetyna zapowiedział, 
że z budżetu resortu spraw we-
wnętrznych i administracji ponad 
235 milionów złotych zostanie 
przesuniętych na podwyżki dla 
nauczycieli. 

O działaniach resortu spraw we-
wnętrznych i administracji w nad-
chodzącym roku poinformowano 
podczas konferencj i  prasowej 
w siedzibie resortu.

dar (na podstawie MSWiA)

Dworze Mazowiecki przetrwa, czy 
zostanie zamknięty. Na razie się 
trzyma.

Kolejnej próby uzdrowienia służby 
zdrowia podjęli się posłowie Plat-
formy Obywatelskiej. Proponują 
podwyższenie składki ubezpie-
czenia zdrowotnego, ewentualnie 
wprowadzenie częściowej odpłat-
ności w przychodniach i szpitalach. 
Podobny zabieg już zrobiono 
w Czechach. Tam, od początku 
roku pacjenci, wprawdzie niewiele, 
ale już płacą za leczenie. Opłata 
za wizytę wynosi, w przeliczeniu 
na naszą walutę, około 4 złotych, 
cztery razy więcej za zgłoszenie 
się na pogotowie. Za dzień po-
bytu w szpitalu nasi południowi 
sąsiedzi płacą około 8 złotych. 
Czesi, wprowadzając opłaty, nie 
zapomnieli jednak o tych, których 
na to nie stać. Z opłat zwolnieni są 

najubożsi, dzieci z domów dziecka 
i osoby przymusowo skierowane 
na leczenie. 

W sejmie coraz poważniej rozważa-
ne jest wprowadzenie ubezpieczeń 
alternatywnych, z którego będą mo-
gły jednak skorzystać osoby bardziej 
zamożne. Pacjent, który wykupi 
nową polisę, będzie mógł szybko 
i bez problemu skorzystać z zabiegu 
medycznego w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych. Zdaniem 
pomysłodawców rozwiązania, ma 
to wpłynąć na zmniejszenie się kole-
jek z oczekującymi na zabiegi i jed-
nocześnie istotnie przyczynić się do 
zasilenia służby zdrowia zastrzykiem 
dodatkowych pieniędzy.

Prace nad nowymi propozycjami 
trwają już od kilku tygodni. Zamiary 
posłów z PO popierają związkowcy 
ze środowiska lekarskiego.

dar 
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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 spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U Nr 207, poz. 2108)

ogłaszam
że w dniu 29 stycznia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we 
wsi Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

1/ działka nr 135/1 i 135/2 o łącznej o powierzchni 5300 m2 za cenę wywoławczą 
42.700,00 złotych, 

 - wadium w wysokości 4.270,00 złotych

2/ działka nr 139/2 o powierzchni 2200 m2 za cenę wywoławczą 17.700,00 
złotych,

 - wadium w wysokości 1.770,00 złotych,

3/ działka nr 139/4 o powierzchni 1900 m2 za cenę wywoławczą 15.300,00 
złotych,

 - wadium w wysokości 1.530,00 złotych. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. 

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

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW  
Nr 38039.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi 
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki gruntu nr 135/1 i 135/2 przeznaczone pod lokalizację 
usług rzemiosła. Wzdłuż południowej granicy działki jest przewidziana w planie 
zagospodarowania przestrzennego lokalizacja drogi lokalnej. Nad działkami 
przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia ograniczająca 
sposób zabudowy działek. Działka nr 135/1 ze względu na niewielką powierzchnię 
i trójkątny kształt, zgodnie z przeznaczeniem może być zagospodarowana tylko 
łącznie z działką nr 135/2. Dojazd drogą o nawierzchni brukowo – żwirowej. 
Wyposażenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg.

Niezabudowane działki gruntu nr 139/2 i 139/4 przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową nierolniczą. Nad działkami przebiega napowietrzna linia ener-
getyczna 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 transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony 
w przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Nasielska.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku prze-
targu.

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.

 B U R M I S T R Z
 mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 05.12.2007 rok
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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 nieruchomościa-
mi (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 
207, poz. 2108)

o g ł a s z a m
że w dniu 29 stycznia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie 
się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Stare Pieścirogi, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/31 o powierzchni 2842 m2 za cenę wywoławczą 136.400,00 złotych, 
 - wadium w wysokości 13.640,00 złotych
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38628.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Położona jest między ulicami : Kolejową, Parkową i Irysową. Działka o atrakcyjnej lokalizacji. Lokalizacja 
nieruchomości predysponuje ją do lokalizacji obiektów usługowych lub handlowych. Preferencje kierunku docelowego wykorzystania 
gruntu określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk – nie są sprzeczne 
z w/w predyspozycjami lokalizacyjnymi. Kształt działki regularny. Teren równy, płaski. Działka nieogrodzona. Wyposażenie techniczne 
gruntu : energia elektryczna, wodociąg.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 
roku określa w/w nieruchomości jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej (uzupełnienia, modernizacja oraz 
przekształcanie).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 13.640,00 złotych do kasy Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 najpóźniej do dnia 23 stycznia 2008 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone 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 notarial-
nego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój  
nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej  
www.um.nasielsk.pl.

 B U R M I S T R Z
 mgr inż. Bernard Dariusz Mucha 

Nasielsk, dnia  04.01.2008 rok

BURMISTRZ  NASIELSKA

GP. 7145/ 1 /04-07

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryte-
riów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz
 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Lp.
Położenie

nieruchomości
Numer
działki

Numer
księgi

wieczystej

Numer 
lokalu

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
 mieszkalnego

 wraz z udziałem 
 w częściach wspól-
nych nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

  1.  
Miasto Nasielsk
ul. Warszawska 3 

1380/6 26171 2  

Lokal mieszkalny o powierzchni użytko-
wej 43,2 m2, w granicach wyłącznego 
korzystania,  wraz z przynależnym po-
mieszczeniem w budynku gospodar-
czym o powierzchni 3,0 m2 oraz udzia-
łem wynoszącym 462/5478 części we 
współwłasności nieruchomości wspólnej 
obejmujący grunt przeznaczony do 
wspólnego korzystania w działce nr 
1380/6 o powierzchni 599 m2. 
Lokal położony jest na parterze, składa 
się z 2-ch pokoi, przechodniej  kuchni,  
przechodniej jadalni i łazienki z wc.

31.300,00 złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 07 stycznia 2008 roku  
do dnia  29 stycznia 2008 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
BURMISTRZ NASIELSKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

ul. Warszawska 46, 05-190 Nasielsk.

I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek 
(Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania 
i rozwoju szkoły lub placówki;

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 
informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu 
pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz 
dokumenty potwierdzające posiadanie

wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania za-
wodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z za-
kresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą;

6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kie-
rowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, 
poz. 114 ze zm.);

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny 
być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii dokumentów lub 
ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez 
uprawnione organy lub instytucje.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem “Konkurs” w terminie do dnia 11 lutego 2008 roku 
do godz. 1400 na adres : Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół 
i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza 
Nasielska.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z życia wzięte

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Nasielsku 
pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania dla Pana Burmistrza 
Nasielska Dariusza Muchy za przekazanie komputera wraz z oprzyrzą-
dowaniem.
Dzięki Pana pomocy i dobrej woli możliwa jest realizacja naszych za-
mierzeń i celów.
Nasi wychowankowie cieszą się z każdych ofiarowanych darów.
Mamy więc głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje 
i pomoże dzieciom w dalszym rozwoju.
DZIĘKUJEMY za Pana pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

   Z poważaniem,

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz dzieci

Tu ludzie pomogą
W domu braci Gierwatowskich 
w Chechnówce na kilka tygodni 
przed świętami rozpoczęły się prace 
remontowe. Po śmierci rodziców 
chłopcy zostali sami, opiekunem 
prawnym trzech młodszych braci 
jest najstarszy z nich, Mariusz. To na 
nim spoczywa nie tylko opieka nad 
rodzeństwem, ale też zapewnienie 
im godnego życia, a trzeba przyznać 
warunki w domu, w którym miesz-
kali od lat były straszne. B.Mucha, 
burmistrz Nasielska dał pieniądze na 
położenie nowego dachu, miesz-
kańcy Chechnówki kupili chłopcom 
pralkę, potem systematycznie zgła-
szali się kolejni chętni do pomocy. 

Pan M. Sakowski zadbał o rozpro-
wadzenie kabli energetycznych, a T. 
Czachorowski podarował niezbęd-
ny osprzęt elektryczny. Aktywnie 
w pomoc chłopcom włączyła się 
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 
gimnazjum nr 1. Warto podkreślić 
zaangażowanie dyr. B. Zawadzkiej 
– Roszczenko, K. Świderskiej, J. Za-
drożnej, K. Raczkowskiej oraz E.Kor-
dowskiego, który gipsował i malo-
wał ściany pomieszczeń. Dary na 
rzecz chłopców przekazali także: G. 
Duchnowski, M. Duchnowska oraz 
wiele anonimowych osób. Wiele też 
obiecało swoją pomoc. Na pewno 
się ona przyda, cały czas bowiem 

trwają prace nad budową toalety 
z prawdziwego zdarzenia. Jednak jak 
podkreśla zapytany o najpilniejsze 
potrzeby Mariusz - Najbardziej są 
nam potrzebne nowe okna, te stare 
ledwo się trzymają i strasznie przez 
nie wieje. A jeszcze nie wiadomo 
czy nie będzie dużych mrozów. W 
sumie trzeba byłoby wymienić sześć 
okien, ale pieniędzy uzbierałem tyl-
ko na dwa, więc sami nie damy rady 
tego zrobić. Jestem bardzo wdzięcz-
ny wszystkim, którzy zechcieli nam 
pomóc nie spodziewałem się tego 
– dodaje.

(i)

Za ogromną pomoc w remoncie naszego domu oraz 
liczne dary, które otrzymaliśmy w ostatnich tygodniach  
od życzliwych nam ludzi dziękujemy z całego serca,

    Bracia Gierwatowscy z Chechnówki

Szykują się masowe zwolnienia?
„Poczta Polska” zostanie 
objęta przepisami prawa 
upadłościowego i na-
prawczego. Oznacza to, 
że będzie można ogłosić 
jej upadłość. 

Obecnie, w przypadku genero-
wania strat, poczta może uzyskać 
pomoc państwa ze środków bu-
dżetowych na restrukturyzację. 
Budziło to zastrzeżenia Komisji 
Europejskiej, która uznała, że takie 
prawo umożliwia przedsiębior-
stwu korzystanie z nieograniczo-
nej pomocy Skarbu Państwa. 

Nowe zasady funkcjonowania 
„Poczty Polskiej” zakładają, że fir-
ma będzie musiała sama pokrywać 
ewentualne straty. Jak poinformo-
wało Centrum Informacyjne Rzą-
du, możliwość ogłoszenia upadło-
ści ma zatem wpłynąć na poprawę 
kondycji ekonomicznej przedsię-
biorstwa. Pomoc państwa będzie 
udzielana jedynie w przypadku 
strat, które powstaną przy realiza-
cji nałożonego na nią obowiązku 

świadczenia powszechnych 
usług pocztowych. 

Projekt zmienionej ustawy 
o państwowym przedsiębior-
stwie użyteczności publicznej 
„Poczta Polska”, opracowany 
w ministerstwie infrastruktury 
przyjęła Rada Ministrów. 

dar

Dopłaty dla dojeżdżających
Niewykluczone, że już od przyszłe-
go roku każdy bezrobotny, który 
znajdzie posadę w innym mieście, 
gminie, powiecie czy województwie, 
dostanie dofinansowanie w wysoko-
ści co najmniej zasiłku dla bezrobot-
nych – obecnie wynosi on 532 zł 
brutto. Pieniądze te mają 
zrekompensować koszty 
dojazdów i być zachętą 
do podejmowania pracy 
w nowym miejscu.

Środki finansowe na do-
płaty dla bezrobotnych, 
którzy znajdą zatrud-
nienie poza miejscem 
zamieszkania ,  mają 
pochodzić z Fundusz 
Pracy. 

Mają być również wpro-
wadzone ułatwienia dla 
poszukujących pracy poza miej-
scem zamieszkania, a nawet powia-
tu. Wszystkie urzędy pracy będą 
połączone w jedną sieć kompute-
rową. Umożliwi to rozszerzenie ich 
baz danych nie tylko o informacje 

z ofertami pracy w danym powiecie, 
ale także z innych. Oznacza to, że 
mieszkaniec Nasielska będzie mógł 
skorzystać z oferty biura pracy nie 
tylko z powiatu nowodworskiego, 
ale też z Płońska, Pułtuska, a nawet 
z najodleglejszych zakątków Polski. 

Tamtejsze urzędy pracy zajmą się 
również poszukiwaniem mieszkań 
dla nowych pracowników. 

Na razie wszystko jest w planach 
i tylko na papierze. W ministerstwie 
pracy i polityki społecznej trwają 

dopiero prace nad nowelizacją 
ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Resort 
wzoruje się przy tym na rozwiąza-
niach brytyjskich i irlandzkich. 

Pierwsze opinie na temat propono-
wanych zmian w ustawie są bardzo 

pozytywne. Szczególnie 
podobają się one tym, 
którzy około połowy 
swoich zarobków muszą 
wydawać na dojazdy do 
miejsca zatrudnienia. Teraz 
często jest tak, że najwię-
cej wolnych miejsc pracy 
jest w dużych miastach, 
na przykład w Warszawie. 
Niestety, są to przeważnie 
mało opłacalne zajęcia 
w supermarketach czy 
usługach. Przy zarobkach 
wynoszących około jed-

nego tysiąca złotych miesięcznie, 
pracownikowi zostaje w kieszeni 
mniej niż wynosi zasiłek dla bezro-
botnych, czyli blisko pół tysiąca. A 
z tego nie da się przecież wyżyć.

dar

S E R D E C Z N O Ś C I
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fot. D. Panasiuk

Krowa w Internecie W kolczykach do twarzy
Owce i kozy urodzone 

po 31 grudnia 2007 r. 
i przeznaczone na sprze-
daż do innych krajów 
Unii Europejskiej, muszą 
być obowiązkowo ozna-
kowane elektronicznym 
identyfikatorem.
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa przypomina 
posiadaczom owiec i kóz, że od 
1 stycznia tego roku zmieniły się 
przepisy dotyczące znakowania 
zwierząt .  Owce i  kozy prze-
znaczone do handlu wewnątrz 
Wspólnoty należy znakować kol-
czykiem zwykłym w lewym uchu 
i elektronicznym umieszczonym 
w prawym uchu. Natomiast zwie-
rzęta przeznaczone do obrotu 
krajowego znakuje się poprzez 
założenie,  dwóch kolczyków 
zwykłych.  

Zmianie nie uległy przepisy doty-
czące terminów, w których zwie-
rzęta powinny być 
oznakowane. Rol-
nik jest  obowią-
zany oznakować 
każdą sztukę jesz-
cze przed opusz-
czeniem siedziby 
stada (gospodar-
stwa, w którym  się 
urodziło) - jednak 
n i e  p ó ź n i e j  n i ż 
180 dni  od dnia 
urodzenia  danej 
sztuki.

C e nt ra l a  A ge n -
cj i  informuje,  że 
wszystkie formal-
n o ś c i  z w i ą z a n e 
ze  z g ł o s ze n i e m 
ow i e c  a l b o  k ó z 
do rejestru można 
załatwić w biurze powiatowym 
ARiMR. Posiadacze zwierząt za-
mierza jący oznakować owce 
i kozy kolczykami z elektronicz-
nymi identyf ikatorami muszą 

wystąpić do Biura Powiatowe-
go ARiMR o przydzielenie puli 
numerów identyf ikacyjnych, 
niezbędnych do indywidualnego 
oznakowania tych zwierząt. Rolnik 
może zamówić pulę numerów 
bez elektronicznego identyfiko-
wania (na dwa zwykłe kolczyki) lub 
pulę numerów do elektroniczne-
go identyfikawania (tj. numeru na 
kolczyk zwykły i takiego samego 
na kolczyk z elektronicznym iden-
tyfikatorem tzw. chipem).  

Biuro powiatowe udziela posia-
daczowi zwierząt odpowiedzi 
odrębnie dla kolczyków zwykłych 
i dla kolczyków z elektronicznymi 
identyfikatorami w następującej 
formule:

Odpowiedź na wniosek o wy-
danie kolczyków – z pieczątką 
„Autoryzowane do produkcji” – 
dla kolczyków zwykłych, 

Odpowiedź na wniosek o wy-

danie kolczyków – z pieczątką 
„Autoryzowane do produkcj i 
– identyfikator elektroniczny” – 
dla kolczyków z elektronicznymi 
identyfikatorami. 

Dopiero dysponując takimi „od-
powiedziami” rolnik może za-
mówić u dostawców kolczyków 
(jest ona wskazana przez ARiMR) 
oddzielnie kolczyki zwykłe i od-
dzielnie kolczyki z elektronicz-
nym identyfikatorem. Kolczyki 
te może zamówić u jednego lub 
u różnych dostawców. Zamó-
wienie do wybranego dostawcy 
hodowca może wysłać osobiście 
lub za pośrednictwem biur powia-
towych Agencji.

Obowiązek znakowania owiec 
i  kóz elektronicznymi identy-
fikatorami (tzw. chipami) wyni-
ka z Rozporządzenia Rady. Jest 
on również zapisany w Ustawie 
o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierząt, której przepisy 
mówią wyraźnie, że od 1 stycznia 
2008 r. wszystkie owce i kozy 
przeznaczone do handlu we-
wnątrzwspólnotowego muszą być 

oznakowane dwoma kolczykami 
(mieć założone dwa kolczyki), 
w tym jednym zawierającym 
elektroniczny identyfikator.

WA

tychczasowych zasadach. 

Rolnicy i przetwórcy zaintereso-
wani elektronicznym przesyłaniem 
zgłoszeń o rejestracji zwierząt mogą 
składać wnioski o założenie konta 
i przydzielenie loginu do systemu 
informatycznego ARiMR. Wnioski 
należy złożyć w Biurze Powiatowym 
ARiMR, które następnie przydzieli 
wnioskodawcom loginy i kody 
dostępu do Systemu Informatycz-

nego ARiMR. Wzór wniosku jest 
umieszczany na stronie internetowej 
Agencji www.arimr.gov.pl 

Wszystko odbywa się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Funk-
cjonowanie elektronicznego syste-
mu identyfikacji i rejestracji zwierząt 
reguluje ustawa (z 2 kwietna 2004 r.) 
o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt.

WA

Zamiast do Pomiechów-
ka, wystarczy do kom-

putera. Może nie w obo-
rze, ale na pewno w domu 
to urządzenie się przyda. 
Elektroniczny system identyfikacji 
i rejestracji zwierząt już działa.

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa poinformowała, że 
od nowego roku rolnicy i podmioty 
prowadzące zakłady przetwórcze 

mogą za pośrednictwem Internetu 
informować jej oddziały o zmianach 
w rejestrze zwierząt. Tą drogą można 
też zgłaszać nowo narodzone zwie-
rzęta do rejestru ARiMR. 

System sieciowy identyfikacji i re-
jestracji zwierząt jest niewątpliwym 
ułatwieniem dla tych osób, które 
mają dostęp do Internetu. Pozostali, 
którzy takiej możliwości nie mają 
dokonują zgłoszeń do IRZ na do-

Faktury na gwóźdź
Rolnicy, którzy chcą od-

zyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędo-
wy używany do produkcji 
rolnej muszą pamiętać 
o zbieraniu faktur VAT-
owskich.  
Od początku tego roku przypominają 
o tym, zarówno ministerstwo rolnictwa, 
jak i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Warto pamiętać, że 

- w terminie od 1 marca do 31 marca 
tego roku należy złożyć odpowiedni 

wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta (w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych) 
wraz z fakturami VAT - lub ich kopiami 
- stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 września 
2007 roku do 29 lutego 2008 r., 
- we wrześniu tego roku należy złożyć 

odpowiedni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta wraz faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 
sierpnia 2008 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2008 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2008 r. wynosi 73,10 złotego 
pomnożona przez liczbę hektarów 
użytków rolnych.

Pieniądze będą wypłacane gotówką 
w kasie urzędu gminy lub miasta, albo 
przelewem na rachunek bankowy 

podany we wniosku. Po gotówkę 
można się zgłaszać w następujących 
terminach: 
- od 2 do 31 maja 2008 r. w przypadku 
pierwszego wniosku;
- od 3 do 30 listopada 2008 r. w przy-
padku drugiego wniosku.

WA 

Odszkodowania za białaczkę
Na terenie Polski zo-

stanie wprowadzo-
ny program zwalczania 
enzootycznej białacz-
ki  bydła. Z akcj i  wy-
łączono województwo 
śląskie i świętokrzyskie 
oraz niektóre powiaty 
województw dolno-
śląskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, pod-
karpackiego, wielko-
polskiego. 

Rozporządzenie w tej sprawie 
przyjął rząd. 

Bia łaczka jest  uznawana za 
szczególnie groźną chorobę 
bydła, której nie towarzyszą 
wyraźne objawy k l in iczne. 
Bydło raz zakażone wirusem 
pozostaje nosicielem choro-
by przez całe życie, mimo że 
późniejsze wyniki badań mogą 
być ujemne. 

Rządowy program obejmie lata 
2008-2010. 

Powiatowi lekarze weterynarii będą 
prowadzić wykazy przypadków 
zachorowań zwierząt w stadach 
objętych programem. Dane będą 
przekazywane wojewódzkim le-
karzom weterynarii, a następnie 
głównemu lekarzowi weterynarii. 
Na terenie pozostałych woje-

wództw, gdzie występują przy-
padki białaczki enzootycznej, będą 
prowadzone działania związane 
z poprawą sytuacji, by w przy-
szłości mogły one uzyskać status 
urzędowo wolnych od choroby. 

Ze środków budżetu państwa 
będzie przysługiwać odszko-
dowanie między innymi za 
zniszczone, z nakazu Inspek-
cji Weterynaryjnej produkty, 
poddane ubojowi zwierzęta, 
badania, transport oraz przewi-
dziane procedurą odkażanie. 

Zdaniem przedstawicieli mini-
sterstwa rolnictwa, główną ko-
rzyścią wynikającą z realizacji 
programu będzie bezpieczny 
handel bydłem wewnątrz Unii 
Europejskiej. Uznanie stada za 
urzędowo wolne od białaczki 
podniesie również konkuren-
cyjność polskiego bydła na 
rynku unijnym oraz na ryn-
kach państw trzecich. 

WA

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
Przyszłość jest bardzo obiecująca i pełna niespodzianek. Twoje 
pomysły na życie mają szanse, żeby być zrealizowane. Wybierz 
najlepsze rozwiązanie i zacznij działać. W życiu uczuciowym kieruj się 
optymizmem i rozsądkiem, a na pewno wysnujesz właściwe wnioski.

Byk 20.04.- 20.05.
Działanie pod przymusem nie przynosi dobrych efektów, a więc 
sprawy biznesowe i zawodowe odłóż na później. Zajmij się życiem 
osobistym. Przed Tobą wiele możliwości, zwłaszcza samotne Byki 
mogą liczyć na coś ekscytującego.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym najlepiej postąpisz stawiając na partnerstwo 
i zaufanie. To klucz do Twoich sukcesów, musisz wiedzieć, co chcesz 
osiągnąć i z kim. W miłości kochaj albo rzuć. Samotnym Bliźniętom 
gwiazdy wróżą zaślubiny.

Rak 22.06.- 22.07.
Oszczędnie i racjonalnie gospodaruj swoją energią, żeby zachować 
ją jak najdłużej, bo nadchodzi pracowity czas. Jeśli się dobrze 
zorganizujesz, poradzisz sobie z trudnymi zadaniami, a dodatkowy 
zastrzyk gotówki poprawi Ci humor.

Lew 23.07.- 22.08.
Zmierzasz do sukcesów i to zarówno w życiu osobistym, jak 
i zawodowym. Jesteś na dobrej drodze. Będziesz podejmować wiele 
rozsądnych postanowień i wprowadzać je w życie. Zaufaj swojemu 
instynktowi i rozumowi, a nie pożałujesz swoich decyzji. 

Panna 23.08.- 22.09.
W najbliższych dniach zdziałasz wiele dobrego. Większość spraw 
zawodowych oraz dotyczących domu i rodziny uda Ci się pozytywnie 
rozwiązać. Osiągniesz spełnienie i radość życia w każdym jego 
aspekcie.

Waga 23.09.- 22.10.
Bądź konsekwentny i stanowczy w sprawach zawodowych 
i materialnych. Być może zmienisz nawet miejsce pracy. Będzie to 
krok w kierunku rozwoju i samo realizacji. Intuicja Cię nie zawiedzie. 
W miłości dobra passa trwa. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższych dniach Twoje marzenia mogą się teraz urzeczywistnić. 
Wystarczy jedna trafna decyzja czy dobrze przygotowana rozmowa, 
by poprawić sytuację materialną. W uczuciach szczęśliwe zakończenie 
niedawnych burz i niepokojów.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Masz dobrą sytuację. Ty decydujesz o swoim losie. Śmiało podejmuj 
decyzje zawodowe i finansowe. Masz szansę na stabilizację w pracy 
i w uczuciach. Na pewno nie popełnisz błędów, to jest Twój czas.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Trochę gorszy czas. Musisz odpocząć i złapać dystans do rzeczywistości. 
Przemyśl wszystko w spokoju, a podejmiesz właściwe decyzje. Niczego 
nie wyolbrzymiaj, wtedy sprawy wyjaśnią się i wrócą do normy. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Przez najbliższe dni nie będzie żadnych znaczących zmian. 
Musisz bazować na tym, co wypracowałeś wcześniej. Zajmij 
się udoskonalaniem swoich pomysłów i planów na przyszłość. 
Kluczem do Twojego szczęścia osobistego i zawodowego będzie 
przyjaźń. Doceniając jej wartość, pójdziesz naprzód.

Ryby 19.02.- 20.03.
Masz teraz dobry czas. Możesz wszystko nadrobić, a wykorzystując nową 
szansę, wiele osiągnąć w życiu zawodowym. Śmiało podejmuj decyzję 
i załatwiaj ważne sprawy. W życiu uczuciowym spełnienie marzeń jest 
w zasięgu ręki, gdy posłuchasz własnego serca, intuicji oraz rozumu.

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
11–12 stycznia, godz. 18.00

Zgon na pogrzebie
Death at a Funeral (Wielka Brytania,USA, 2007); Komedia/Dramat; Reżyseria:  Frank 
Oz; Scenariusz:  Dean Craig; Obsada: Matthew Macfadyen - Daniel , Rupert Graves - 
Robert, Alan Tudyk - Simon, Daisy Donovan - Martha, Kris Marshall - Troy 

Członkowie pewnej dysfunkcyjnej angielskiej rodziny spotykają się na 
pogrzebie seniora rodu. W uroczystości bierze też udział mężczyzna, 
który domaga się sporej sumy za utrzymanie w tajemnicy wielkiego 
sekretu zmarłego. Jego dwaj synowie postanawiają zrobić wszystko, aby 
tajemnica nie wyszła na jaw. Okazuje się jednak, że sprawy się komplikują, 
a spokojna uroczystość zmienia się w totalną katastrofę.

28–30 grudnia, godz. 17.00

Magiczna kostka
The Magic Cube (El Cubo Magico) (Hiszpania, 2007); Animowany; Reżyseria:  
Ángel Izquierdo; Scenariusz:  Antonio Zurera; Obsada: Kajetan Lewandowski 
- Kevin (głos w polskiej wersji jęz.), Lucyna Malec-Majer - Elfi, Jerzy Kryszak 
- Septimus, Jarosław Boberek - Tristan, Małgorzata Foremniak - Gala, Edyta 
Jungowska - Mada 

Odkąd zły czarownik Septimus i jego asystent zostali wygnani ze Smo-
czego Wzgórza, życie stało się ciche i spokojne. Jednakże Septimus i 
jego pomocnik Tristan znowu powracają na Wzgórze. Tym razem mają 
do dyspozycja tajną broń - magiczną kostkę, dziwny i niebezpieczny przedmiot o przerażającej sile...

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Jak na drożdżach
– Zamknij drzwi! – zawołałam, bo 
ktoś zajrzał do kuchni, a potem po-
szedł, pozostawiając drzwi otwarte 
na oścież. Koło kuchenki stała miska 
z ciastem na bułeczki, które powin-
no rosnąć w cieple. Moim zadaniem 
było strzec to drożdżowe cudo od 
zimnych powiewów. 

Sprawca jednak nie usłyszał lub nie 
usłuchał mojego wołania. Zanim 
doszłam do drzwi, by je zamknąć, 
do kuchni wpadł Jurek, który właśnie 
do nas przyjechał. 

– Babciu, co mogę zjeść na szyb-
ko?

– Zaraz coś ci dam – ruszyłam 
w stronę lodówki. 

– No coś ty, powiedz tylko, co mogę 
sobie wziąć. 

– Ty – wszystko! 

Jurek był mistrzem w kucharzeniu, 
co było efektem niechęci do co-
dziennego stania przy garach jego 
mamy artystki. Ludwika chętnie 
wyręczała się w kuchni, kim tylko 
mogła. Za to gdy już coś przygo-
towała – palce lizać! Jurek odzie-
dziczył po matce talent kulinarny, 
a po ojcu pracowitość. „Chodzący 
ideał”, mawiała z przekąsem o swo-
im ciotecznym bracie Kasia.

Jurek chwycił bułkę i kawałek kieł-
basy i leciał dalej.

– Dokąd? – spytałam.

– Spotkałem koleżankę i umówili-
śmy się…

– Widzę, że nie marnujesz czasu – 
uśmiechnęłam się. 

– A pewnie! Zawsze chętnie tu przy-
jeżdżam, ale teraz, gdy Krysia…

– Jaka Krysia? – zainteresowałam 
się. 

– Znasz ją, wnuczka pani Lewan-
dowskiej. 

– Ta Krysia? – zdetonowałam się, 
przypomniawszy sobie pucołowatą 
twarz znanej mi kilkulatki. – Masz jej 
przypilnować? 

– W pewnym sensie. Będą z ko-
leżankami zbierać pieniądze dla 
Orkiestry, no i umówiliśmy się, że 
pójdę z nimi. 

– Jak to? Kto to widział, żeby takie 
małe dzieci… – zaczęłam, ale Jurek 
mi przerwał.

– Krysia ma 15 lat. 

Zaniemówiłam. 

– Tak, tak – wnuk popatrzył na moją 
minę. – Wyrosła. Jak na drożdżach – 
dodał, zerkając na miskę z ciastem, 
i poszedł.

Jak ten czas leci, pomyślałam nie 
wiadomo który raz. Przecież nie-
dawno… Tymczasem ciasto wy-
rosło i wzięłam się za bułeczki. 
Gdy piekła się ich pierwsza partia, 
przyjechali rodzice Jurka z córką. 
Potem zaś zadzwoniła Marysia i za-
powiedziała, że wpadnie ze swoim 
kuzynem z Płocka. 

Po tym telefonie krytycznie przyj-
rzałam się misce: ciasto znów pod-
rosło, jak to drożdżowe, i z porcji 
mogły mi wyjść nie dwie, ale trzy 
blachy. Ale dzień był chłodny, jak to 
w styczniu, i zaczęłam się martwić, 
czy na pewno bułeczek wystarczy.  
I wtedy do Kasi przyszły cztery ko-
leżanki. Zawołałam Zosię i Piotrka.

– No tak, nic innego się już nie 
upiecze, bo nie ma jak – od razu 
postawiła diagnozę moja córka. – 
Trzeba coś szybko dokupić.

– Zamówić pizzę? – spytał zięć, 
ale zaraz zamilkł pod spojrzeniem 
swojej żony. 

– No, Marysia na pewno nie przyj-
dzie z pustą ręką – powiedziałam.

– O tak, a zwłaszcza jej kuzyn – 
zaśmiała się córka. – Cóż to byłby 
z niego za konkurent! Pewnie przy-
niosą słynny placek drożdżowy 
Marysi.

Udałam, że nie słyszę, i wysłałam 
Piotrka do cukierni. 

– Tylko nie kupuj drożdżowego! 
– zawołałam za nim na wszelki wy-
padek, stając w otwartych drzwiach. 
Miałam je zamknąć, ale powstrzy-
mała mnie Zosia, która wpuściła do 
środka dwie koleżanki ze swojego 
biura. A z trzymanej przez nie paczki 
wyglądały apetyczne drożdżówki.

Babcia Jadzia

Bułeczki kminkowe
3 dkg drożdży, 3/4 szklanki mleka, 
łyżeczka cukru, 60 dkg mąki, pół 
kostki masła, 2 jajka, sól, kminek, 
czarnuszka, sezam, mak

Drożdże rozprowadzić w letnim 
mleku, dodać cukier i łyżeczkę 
mąki; odstawić w ciepłym miejscu 
do wyrośnięcia. Stopić i prze-
studzić masło. Gotowy zaczyn 
drożdżowy wlać do miski, dodać 
mąkę, masło, 1 jajko i 1 białko 
(żółtko odłożyć) oraz sól i kmi-
nek. Wyrobić ciasto i odstawić 
w ciepłe miejsce, żeby wyrosło. 
Gdy zwiększy objętość dwu-
krotnie, formować bułeczki. Aby 
ciasto nie przywierało do dłoni, 
można wylać na nie nieco oleju. 
Bułki, wielkości piłeczek do ping-
ponga, układać na blasze. Każdą 
posmarować żółtkiem i pospać 
kminkiem (czarnuszką, makiem, 
sezamem itp.). Piec ok. 25 minut 
w temperaturze 180 stopni C. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam samochód osobowy 
Oltcit Club, 1990 r., tel. 0 502 
035 852

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

Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

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

3. drobne 0,00

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

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

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

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

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych  

wynoszą 98 mm x 47 mm

Sprzedam: Beczka – 600 l, ba-
rak, tokarnię, słupki, sanie, wóz, 
przyczepkę małą (wannę, zbior-
nik 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 jedno-
rodzinnego 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 ko-
lorze niebieskim, razem z mate-
racami, cena 1000 PLN, kontakt: 
0 23 693 54 02.

Sprzedam tanio spacerówkę 
dziecięcą (dosyć duża, czer-
wona, rozkładana), rowerek 
dziecięcy i ubranka dziecięce, tel. 
0 503 554 778.

Wynajmę pokój jednej osobie, 
Nasielsk, tel. 0 668 524 131.

Kupię przyczepkę samochodo-
wą, tel. 0 500 106 884.

Kupię gospodarstwo rolne lub 
ziemię w okolicach Nasielska, tel. 
0 602 49 65 80.

Kupię ziemię, co najmniej 1 ha, 
na Paulinowie, Siennicy lub w 
Nasielsku. Tel. 0 660 052 608.

Sprzedam marchew jadalną na 
paszę, tel. 0 608 029 743.

Sprzedam Fiata CC 700, 1994r., 
instalacja gazowa, alarm, zielo-
ny 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 odzieżo-
wy, Nasielsk, ul. Kościuszki 19.  
Tel. 0 23 69 30 156.

Rencista szuka pracy, 49 l, śred-
nie – liceum księgarskie, studium 
– elektromechanik AGD, prawo 
jazdy kat. B, tel. 0 669 352 987.

Sprzedam rozsiewacz do na-
wozów lej stan bardzo dobry, 
okna używane: 145/147 - 2 szt, 
145/87 - 1 szt. Tel. 0 609 209 
325.

Sprzedam wyposażenie skle-
powe w tym 3 szafy chłodnicze 
(jedna dwustronnie otwierana), 
plus domek drewniany z prze-
znaczeniem 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 

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
Schronisko dla bezdomnych zwierząt

w Chrcynnie
RUDI – to właśnie ja, ład-
ny,  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 kochają-
cego 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 email: ewa.oliasz@wp.pl  
Ponti - to ok. 3- letnia 
niezwykła sunia mix 
chow chow i szpica 
(zdjęcie nie oddaje 
w pełni jej wdzięku 
i urody) Ten średniej 
wielkości piesek jest 
uosobieniem grzecz-
ności, spokoju i przy-
jaznego nastawienia 
zarówno do ludzi, jak 
i do zwierząt. Uwielbia dzieci. To cudowny piesek dla 
kogoś , kto lubi nieszczekające przytulanki. Zapewniamy 
bezpłatną sterylizację. Pomóżcie uratować tę uroczą 
suczkę przed schroniskiem!!!
telefon   507 104 678



1511–24 stycznia REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
w Płońsku, Osiedle Toruńskie, 
220m2. Tel. 0 504 285 696.

Kupię każdą ilość drzewa: dąb, 
topola, olcha, osika. Płatne go-
tówką. Tel. 0 503 509 079.

Sprzedam piasek do tynkowania. 
Tel. 0 609 927 506.

Wynajmę garaż przy ul. War-
szawskiej. Tel. 0 692 826 332.

Wynajmę cztery mieszkania, 
przedpokój, łazienka odzielnie, 
WC oddzielnie, centralne ogrze-
wanie, 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.

T i p s y  ż e l o w e .  T a n i o .  
Tel. 0 692 389 355.

S p r z e d a m  k l a c z  ź r e b n ą .  
Tel.0 605 173 101.

Mieszkanie do wynajęcia w cen-
trum Nasielska. Duży pokój, 
kuchnia i łazienka. Tel. (0 23) 
69 31 903.

Kupię ziemię lub gospodarstwo. 
Tel. 0 602 49 65 80.

Produkcja i sprzedaż siatki ogro-
dzeniowej. Tel. 0 504 830 879.

Szukam wspólnika chętnego 
do pracy przy pracach budow-
lanych, wykończeniowych. Z 
prawem jazdy i własnym sa-
mochodem. Praca w okolicach 
Warszawy. Tel. 0 669 950 407.

Sprzedam siano – kiszonkę w 
belach. Tel. 0 600 097 326.

Sprzedam kultywator, pług 
2-skibowy, pług 3-skibowy, 
r o z s i e w a c z  K o s .  T e l . 
0 664 754 028.

Kupię mieszkanie w bloku, I – III 
piętro, około 40m2, w Nasielsku. 
Tel. 0 503 626 426.

Korepetycje z j. polskiego (przy-
gotowanie do matury, egz. gim-
nazjalnego, pomoc w pisaniu prac 
magisterskich, licencjackich). 
Doświadczony polonista i egza-
minator. Tel. 0 695 479 063.

Podejmę się opieki nad dziec-
kiem, najchętniej 3 - 4 latkiem 
z Nasielska lub bliskich okolic, 
tel. 0 609 129 468.

Sprzedam BMW 730i, czarny 
metalic, stan idealny, rok 1991, 
benzyna + gaz, tel. 0 503 668 
253
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KRZYŻÓWKA Nr 1

BRYDŻ
Dobiegły końca rozgrywki brydżowe o Grand 
Prix Nasielska `2007 organizowane przez Klub 
Sportowy „Sparta” . To już ósmy rok pasjonaci 
brydża z Nasielska i okolic rywalizowali o miano 
najlepszego w tej dyscyplinie sportowej.  
W tym sezonie w rozgrywkach wzięło udział 
30 zawodników.
Po podliczeniu wyników ze wszystkich 
osiemnastu turniejów okazało się, że najlepszym 
brydżystą Nasielska `2007 został Janusz 
Wydra, który ze zdecydowaną przewagą nad 
następnym zawodnikiem, powtórzył swój 
sukces z 2006 r. Drugie miejsce w końcowej 
klasyfikacji zajął jego partner, z którym ostatnio 
grał najczęściej – Maciej Osiński. Na trzecim 
miejscu uplasowała się para z Jońca: Kazimierz 
Kowalski – Krzysztof Morawiecki.
Zarząd Klubu Sportowego „Sparta” serdecznie 
dziękuje kierownictwu i pracownikom Hali 
Sportowej w Nasielsku za pomoc w organizacji 
turniejów.
Na pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Nasielska 
`2008 zapraszamy w piątek 11.01.2008 r. na 
godz. 18.30. do hali sportowej.

W Nowym Roku wszystkim brydżystom 
życzymy samych maksów.

Wyniki turnieju „osiemnastego”:
1. Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart  
   106 pkt. (66,25%)
2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 
   97 pkt. (60,63%)
3. Maciej Osiński - Janusz Wydra  
   90 pkt. (56,25%)
4. Jacek Jeżółkowski - Piotr Turek  
   89 pkt. (55,63%)
5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 
   86 pkt. (53,75%)
6. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  
   82 pkt. (51,25%)
7. Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki 
   71 pkt. (44,38%)
8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  
   68 pkt. (42,50%)
9. Grzegorz Kosewski - Marek Olbryś  
   67 pkt. (41,88%)
10. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 
   63 pkt. (39,38%)
11. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal    
   61 pkt. (38,13%)

Końcowa klasyfikacja Grand Prix Nasielska:
1.  Janusz Wydra 120 pkt.
2. Maciej Osiński 103 pkt.
3-4. Kazimierz Kowalski  98 pkt.
 Krzysztof Morawiecki  98 pkt.
5. Stanisław Sotowicz 94 pkt.
6. Paweł Wróblewski 88 pkt.
7-8. Piotr Kowalski 87 pkt.
 Grzegorz Nowiński 87 pkt.
9.  Janusz Czyżewski 85 pkt.
10. Janusz Muzal 84 pkt.
11. Jacek Jeżółkowski 65 pkt.
12. Adam Banasiuk 61 pkt.
13. Zbigniew Michalski 60 pkt.
14. Józef Dobrowolski 56 pkt.
15. Jerzy Krzemiński  53 pkt.
16. Waldemar Gnatkowski  48 pkt.
17. Grzegorz Kosewski  46 pkt.
18. Marek Olbryś  45 pkt.
19. Teodor Brodowski  29 pkt.
20. Marek Rębecki  27 pkt.
21. Krzysztof Turek  26 pkt.
22-23.Zbigniew Kuczyński  25 pkt.
 Andrzej Lenart  25 pkt.
24. Krzysztof Michnowski  25 pkt.
25-26.Marcin Niesłuchowski  20 pkt.
   Marek Szewczyk  20 pkt.
27. Piotr Turek  14 pkt.
28. Adam Duczman  5 pkt.
29. Marian Chojnacki  3 pkt.
30. Mieczysław Kowalski  2 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu 
trzech najgorszych wyników. 

PK

24 grudnia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 27. Karnet do Gabinetu Ko-
smetycznego w Nasielsku, ul. Staszica 1a/2 otrzymuje Marzena Kosiorek z Górki Powielińskiej. Gratulujemy.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji  
do 4 lutego. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 8 lutego 2008 r. Nagrodą 
za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina

Sylwestrowy turniej piłkarski

Londyński Domax FC grał w Nasielsku
Nie tylko grał, ale był też organizatorem piłkarskie-
go halowego turnieju sylwestrowego Domax Cup, 
jaki odbył się na dwa dni przed zakończeniem roku 
2007 w Nasielsku. 

Domax to polska firma budowlana działająca 
w Londynie. Założył ją nasielszczanin Daniel Do-
mała. Swojej załodze, oprócz pracy, zaproponował 
pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu. 
Uważał bowiem, że to, co robią jego pracownicy 
w czasie wolnym od pracy, ma wpływ na podsta-
wowe ich zajęcia. Jest to ogólnie znany problem. 
Urasta on do olbrzymich rozmiarów w sytuacji, 
gdy pracownik zatrudniony jest daleko od miej-
sca swego zamieszkania i ma utrudniony kontakt 
z najbliższymi.

W Londynie drużyna Domax FC uczestniczy 
w regularnych rozgrywkach ligowych piątek pił-
karskich. W trzech ligach walczy 48 polskich dru-
żyn. ,,Nasi” grają w pierwszej lidze. W poprzednim 
sezonie zajęli w tych rozgrywkach piąte miejsce, 
a ten sezon zakończyli na miejscu drugim. Korzy-
stając z przerwy świątecznej i pobytu większości 
zawodników w Polsce szef Domaxu zapropo-
nował rozegranie turnieju halowego w Nasielsku 
– swym rodzinnym mieście. 

Sam pracodawca od dziecka uprawiał sport. 
Zadbał o to jego, niestety nieżyjący już ojciec, 
Wiesław Domała. Trzej jego synowie Daniel, Da-
mian i Dawid biegali i grali. Głównie w piłkę nożną 
(Żbiczki – Żbik).

W turnieju wzięło udział 9 zespołów – z Nasielska, 
Nowego Dworu, Płońska, Nowego Miasta, Andzi-
na i Londynu. Podzielono je na dwie grupy, gdzie 
mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. 
Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup trafiały do 
półfinału. Pierwsze drużyny z grup grały z drugimi 
drużynami z innej grupy. Zwycięzcy tych poje-
dynków rywalizowali o pierwsze miejsce w tur-
nieju, a pokonani walczyli o miejsce trzecie.

Faworytem turnieju była drużyna Domaxu. 
Przemawiało za nimi to, że systematycznie gra-

ją w zawodach piątek 
piłkarskich oraz to, że 
są bardzo dobrze wy-
szkoleni technicznie. Ich 
,,słabą” stroną było zaś 
to, że mecze swe roz-
grywają na powietrzu 
na sztucznej nawierzchni 
trawiastej, a nie na pod-
łodze drewnianej w hali. 
Dodatkowo musieli 
oderwać się w okresie 
świątecznym od swych 
najbliższych i przybyć 
do odległego Nasielska. 
Niektórzy z nich poko-
nali ponad 400km. W Nasielsku byli o 4. rano, a już 
o godzinie dziewiątej rozpoczynał się turniej. 

Nasielsk wystawił 4 zespoły. Najbardziej liczono 
na zespół ,,Cieniasy”, w którym wystąpiło kilku 
zawodników Żbika (V liga). Nowy Dwór reprezen-
towały 2 drużyny. Spodziewano się, że wysoko 
może uplasować się Bronx. W drużynie tej grało 
kilku zawodników trzecioligowego Świtu. Dużą 
niewiadomą była drużyna z Płońska. Grało w niej 
kilku zawodników Tęczy Płońsk. W zespole tym 
wystąpiło też dwóch pierwszoligowców – Dawid 
Kręt (rezerwowy bramkarz Lecha Poznań) i Ma-
riusz Unierzyski (obecnie Vassasz Budapeszt). 

Niespodzianką turnieju było nie zakwalifikowanie 
się do półfinału, faworyta turnieju, drużyny Do-
maxu. Chłopcy grali bardzo widowiskowo. Często 
zamykali drużyny przeciwne na ich połowie. Do 
środka boiska wychodził nawet ich bramkarz. Dwie 
spośród trzech bramek, jakie stracili, padły w sytu-
acji, gdy ich bramkarz był w środku pola. Efektow-
nie strzelali, ale zdobyli tylko dwie bramki.

W półfinale nowodworski Bronx pokonał dość 
łatwo (4:2) młody zespół z Nasielska występujący 
pod nazwą ,,Sportowa”. Trzech zawodników tej 
drużyny (Jarek i Marek Policińscy oraz Krzysztof 
Bielecki) uczęszcza do warszawskiego gimnazjum, 

w którym szlifuje się piłkarskie talenty. Tym razem 
byli jeszcze za młodzi, aby pokonać starszych 
i silniejszych fizycznie przeciwników. W drugim 
półfinale równorzędny pojedynek stoczyły ,,Cie-
niasy” z drużyną z Płońska. O awansie (w meczu 
1:1) decydowały rzuty karne. Lepiej strzelali je 
Płońszczanie.

Bardzo wyrównany i wyjątkowo zacięty był po-
jedynek finałowy (Płońsk – Bronx). Przypominał 
momentami mecz piłki ręcznej. Kiedy wydawało 
się, że o zwycięstwie znowu będą decydowały 
karne, skutecznie zaatakowali bracia Unierzyscy 
z zespołu płońskiego. Nowodworzanie poderwali 
się jeszcze do desperackiego ataku, ale ich wysiłki 
nie przyniosły zmiany wyniku (1:0 dla Płońska). 
Trzecie miejsce zajęła drużyna ,,Cieniasy” z Na-
sielska.

Jak powiedział w czasie wręczania pucharów 
i dyplomów pomysłodawca imprezy, pan Daniel 
Domała, był to pierwszy turniej o puchar Doma-
xu. Planuje, że będzie się on odbywał co roku. 
Przewiduje też, że w lipcu będzie organizowany 
Memoriał upamiętniający jego ojca Wiesława 
Domałę. Ojciec pana Daniela, miłośnik sportu, 
przyjaciel dzieci i młodzieży, zmarł na nasielskim 
stadionie. 

az

Fragment meczu londyńskiego Domaxu z drużyną Sony Nowe Miasto


