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Nasielsk tonie

Ludzie grzęzną w błocie, dzieci ledwo sobie 
radzą z przejściem do szkoły – te, młodsze, 
rodzice muszą nosić na rękach, koła sa-
mochodów giną w koleinach, auta szorują 
podwoziami o mazisty grunt. Prawdziwej 
masakry dokonują samochody ciężaro-
we – ich kierowcy nie zdają sobie sprawy 
z tego, że po nich nie przejedzie już żaden 
samochód osobowy. Tak oto wygląda spora 
część Nasielska w trzeciej dekadzie stycznia. 
Środek zimy, a tu wszystko tonie. Ostatnie 
dni pokazały, że stan tego, co na mapie mia-
sta nazywa się ulicami, jest opłakany. Spacer 
i jazda w ulewne dni po miejskich klepiskach 
nie należy do przyjemnych. 

Najgorsza sytuacja jest między innymi na 
ulicach: Klonowej, Ogrodowej, Leśnej, Gra-
bowej, o drogach wiejskich już nie wspomi-
nając. 

Jednym słowem koszmar – dla pieszych i dla 
kierowców. A przecież tak łatwo można temu 
zaradzić. Wystarczy „podnieść” drogi wysy-
pując na nie najtańsze kruszywa. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby oczywiście położenie 
asfaltu. Jednak, mieszkańcy zdają sobie sprawę 
z tego, że nie jest to takie proste i tanie. Mimo 
to mają nadzieję, że może kiedyś tak się stanie. 
Plany przecież są. Teraz jednak trzeba jak naj-
szybciej znaleźć sposób na to, żeby przetrwać 
do lata.                                                              red.

Wycinka drzew na cmentarzu
Kilka dni temu z nasielskiego 

cmentarza zniknęła część 
drzew. Wielu mieszkańców w oba-
wie o mogiły swoich bliskich już 
od dłuższego czasu zabiegało 
o ich wycięcie. 
W zeszłym roku nad Nasielskiem przeszła 
wichura, w wyniku której ucierpiała znaczna 
część nagrobków. Zniszczyły je powalone 
przez wiatr drzewa. 

Ksiądz Proboszcz parafii Św. Wojciecha w Na-
sielsku, Tadeusz Pepłoński, jako osoba zarzą-
dzająca cmentarzem, złożył wniosek o usu-
nięcie części drzew, które posiadają ubytki 

glebne, nie rokują szans na przeżycie lub ich 
korzenie wysadzają pomniki. Komisja, w któ-
rej skład weszło trzech pracowników Urzędu 
Miejskiego, w obecności wnioskodawcy 
dokonała wizji lokalnej. Wniosek Księdza 
Proboszcza został rozpatrzony pozytywnie. 
Urząd Miejski na początku listopada 2007 r. 
wydał pozwolenie na wycięcie 60 drzew na 
nasielskim cmentarzu. 

Wycinkę rozpoczęto w ubiegłym tygodniu. 
Usunięto: 32 brzozy, 11 klonów, 8 robinii 
białych, 2 kasztanowce zwyczajne, 2 lipy, 
2 jesiony, 2 świerki i 1 topolę białą . Decyzja 
wydana przez urzędników niesie za sobą 

pewne zobowiązania dotyczą-
ce Księdza Proboszcza. Po-
zwolenie zostało wydane pod 
warunkiem, że wnioskodawca 
nasadzi nowe krzewy i drzewa 
w liczbie nie mniejszej niż liczba 
usuniętych, ale tak, aby nie były 
zagrożeniem dla pomników.

Do Wydziału Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Miej-
skim w Nasielski przychodzi 
wielu mieszkańców z prośbą o wycięcie 
drzew, które pozostały na cmentarzu. Na-
prawa pomnika lub postawienie nowego 

to wydatek rzędu kilku, a nawet kilkunastu 
tysięcy zł. Czy będą więc kolejne wnioski 
o wycięcie drzew?

K.Z.

Dzieciaki mają 
do mnie zaufanie
Rozmowa z Danutą Kulaszewską, 
kierownik Domu Ciepła w Nasiel-
sku
Podczas koncertu 
w Dniu Kotana (1 
października 2006 
r.) zebrano około 
170 000 złotych. 
Jak rozdyspono-
wano te pienią-
dze? Ile dotych-
czas kosztował 
Dom Ciepła? Co 
się dzieje z resztą 
pieniędzy? Czy 
placówka nadal 
u t r z y m u j e  s i ę 
z tych środków? Co się stanie, gdy te pie-
niądze się skończą?

Placówka nadal utrzymuje się z tych środków, 
a przed ich wyczerpaniem musimy w swoim 
zakresie zapewnić fundusze na funkcjonowa-
nie świetlicy. Działania MONAR-u są finanso-
wane ze środków pozyskiwanych z budżetu 
państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
różnych szczebli, innych organizacji pozarzą-
dowych, a także od sponsorów i darczyńców. 
Informacje dotyczące rozdysponowania pie-
niędzy z koncertu w Dniu Kotana są dostępne 
w Zarządzie Głównym MONAR w Warszawie 
przy ul. Nowolipki 9B

O budżecie inaczej
Rozmowa z Grzegorzem Duch-
nowskim, radnym nasielskiej 
Rady Miejskiej, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w kadencji 1998 
– 2002 r. 

Kilka pytań 
o Nasielsk
Rozmowa z Bernardem Muchą, 
Burmistrzem Nasielska

Wymuszali 
w zamian 
za ochronę 

Drożej za 

pstryknięcie 

Ochłapem 
w belfra
XVI Finał WOŚP

W KRUS - ie szykuje 
się rewolucja?

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

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA-MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

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

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

Wsiąść do pociągu 
(nie)byle jakiego

zachowania poszczególnych ope-
ratorów, czyli tzw. organizatora 
transportu, a ponadto od dostaw 
nowego nowoczesnego taboru. 

W realizacji tego projektu niezbęd-
ny będzie również udział władz 
samorządowych miast i gmin sąsia-
dujących z Warszawą choćby w za-
kresie koordynacji rozkładów jazdy 
zbiorowego transportu samo-
chodowego z koleją, jak również 
w zapewnieniu tzw. autobusowej 
komunikacji poprzecznej dowo-
żącej pasażerów do przystanków 
kolejowych. 

Niedoskonały dziś rozkład jazdy 
pociągów spowodowany zmaso-
wanymi remontami na wszystkich 
liniach przez Zarządcę Infrastruktu-
ry PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
jest przedmiotem naszej głębokiej 
troski”.

W poprzednim wydaniu „Życia 
Nasielska” opublikowaliśmy ob-
szerny fragment listu Haliny Sekity, 
Prezesa spółki Koleje Mazowiec-
kie, przesłanego do Burmistrza 
Nasielska. Można się z niego do-
wiedzieć między innymi o tym, 
że „PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. rozpoczęły na bardzo szeroką 
skalę roboty remontowe i moder-
nizacyjne linii kolejowych”. Prace 
przebiegają etapowo i polegają na 
wymianie torów oraz przebudowie 
i budowie nowych przystanków 
na wszystkich liniach kolejowych 
w obrębie aglomeracji warszaw-
skiej. Niestety, żeby było lepiej, 
na razie musi być gorzej, bowiem 
spowodowało to konieczność 
zmian rozkładu jazdy i odwołań 
pociągów, którą bardzo dotkliwie 
odczuwają pasażerowie „Kolei 
Mazowieckich”. 

Brak wystarczającej rezerwy ta-
boru, brak możliwości ułożenia 
w sposób dogodny dla pasażerów 
obiegów pociągów z powodu 
przeszkód w wykorzystania ta-
boru unieruchomionego na sieci 
kolejowej w wyniku zamknięć 
torowych, nie notowany do tej 
pory zakres prac remontowych 
realizowanych przez Zarządcę In-
frastruktury - powoduje sytuację, 
w której „Koleje Mazowieckie” 
mimo podejmowanych wysiłków 
nie są w stanie sprawnie i rzetelnie 
wykonywać usług dla mieszkań-
ców województwa. 

Każdy podróżny doskonale zdaje 
sobie sprawę z tego, że „z pocią-
gami” nie jest najlepiej. W całej 
tej sprawie optymistyczne jest 
jednak to, że o kiepskiej sytuacji 
podróżnych doskonale wie szefo-
stwo spółki i widzi pilną potrzebę 
potrzebę jej poprawy. Szkoda, że 
na efekty przyjdzie nam poczekać 
jeszcze kilka lat.

dar

Po latach niekończącej się krytyki, 
kolej bierze się do roboty, żeby za-
mknąć usta niezadowolonym z jej 
usług. W najbliższym czasie szykują 
się rewolucyjne zmiany, a wszystko 
z myślą o komforcie podróżnych. 
Pasażerowie najczęściej narzekają 
na przepełnione składy. Koleje 
Mazowieckie wyjaśniają i mają po-
mysł, jak ten problem rozwiązać: 

„Tłok w pociągach kursujących 
w godzinach szczytu poranne-
go i popołudniowego  jest rów-
nież konsekwencją wprowadzenia 
w życie tzw. „wspólnego biletu”, co 
spowodowało duży wzrost zainte-
resowania podróżnych przejazda-
mi kolejowymi. Od 1 stycznia 2007 
r. w ramach projektu „wspólny bi-
let” – podróżni  posiadający ważny 
bilet okresowy ZTM 30-dniowy 
albo 90-dniowy, z wyjątkiem bi-
letów na jedną linię, zakodowany 
na: Warszawskiej Karcie Miejskiej 
albo Elektronicznej Legitymacji 
Studenckiej, oraz podróżni upraw-
nieni do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej, 
mogą korzystać z przejazdów 
pociągami osobowymi „Kolei 
Mazowieckich” na obszarze m.st. 
Warszawy ograniczonym stacjami: 
Warszawa Ursus, Warszawa Gołąb-
ki, Warszawa Choszczówka, War-
szawa Rembertów, Warszawa Wola 
Grzybowska, Warszawa Falenica, 
Warszawa Jeziorki oraz Ząbki (Ząbki 
są gminą miejską, poza obszarem 
m.st. Warszawy, ale uchwałą Rady 
m.st. W-wy zostały włączone do 
strefy miejskiej ZTM). Od 16 czerw-
ca 2007r. oferta dotyczy także 
biletów dobowych.

Spółka „Koleje Mazowieckie” 
będzie doskonalić funkcjonowa-
nie „wspólnego biletu” na terenie 
Warszawy a jednocześnie przygo-
towywać się do objęcia nim całej 
aglomeracji warszawskiej, także 
miejscowości dalszych, ale funk-
cjonalnie z Warszawą związanych.

Wprowadzenie aglomeracyjnego 
„wspólnego biletu” jest przed-
sięwzięciem bardzo trudnym do 
wykonania, głównie ze względu na: 
obszar działania poszczególnych 
przewoźników, bardzo zróżnico-
wane systemy taryfowo – biletowe, 
w tym odmienne zasady funkcjo-
nowania ulg ustawowych. 

Termin zaproponowania miesz-
kańcom tej oferty uzależniony 
jest od szeregu czynników, w tym 
przede wszystkim od: wyniku 
uzgodnień pomiędzy Prezyden-
tem m.st. Warszawy i Samorządem 
Województwa Mazowieckiego 
dotyczących zasad zintegrowania 
systemu transportowego w aglo-
meracji i w jej regionalnym oto-
czeniu, stworzenia wspólnej taryfy 
przewozowej, powołania jednostki 
upoważnionej do wpływania na 

PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Termin składania dokumentów upływa 28 stycznia  2008 roku

Nasielsk, dnia 11.01.2008r.
MOPS / 1110/01/08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
pracownika socjalnego

I.Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie:
a) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
b) lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
c) lub dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna
d) lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika, 
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
e) lub ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na 
kierunkach pedagogika, psychologia, politologia  lub socjologia,
3. podstawowa znajomość Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
4. znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: Pakiet Office,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
II.Wymagania dodatkowe:
1. znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. znajomość problematyki z zakresu mechanizmów funkcjonowania Europejskiego 
Funduszu Społecznego w pomocy społecznej 
3. umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
4. umiejętność w zakresie ubiegania się o środki z funduszy  europejskich do realizacji 
projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. kreatywność,
7. umiejętność skutecznej komunikacji,
8. umiejętność dobrej organizacji pracy.
III. Zadania pracownika zatrudnionego do pracy na tym stanowisku:
1. rozpoznawania, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecz-
nej,
2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej 
podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej 
klientom pomocy społecznej,
5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych 
w kontrakcie socjalnym,
6. tworzenie projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny,
2. życiorys – CV
3. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświad-
czenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach, stażach,
7. kserokopia dowodu osobistego,
8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na określonym wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
9. kserokopia książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, 
w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
10. podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 
umyślnie,
11. podpisane pisemne oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114).
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokład-
nego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika 
socjalnego” należy składać osobiście w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok.  
Nr 9 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Elektronowa 3, 
05-190 Nasielsk (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Termin składania dokumentów upływa 28  stycznia 2008 roku.
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach 
naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
www. um.nasielsk.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w ga-
zecie „Życie Nasielska”.
Z wybranym kandydatem Dyrektor Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 
zawrze umowę o pracę na okres próbny , z możliwością zawarcia umowy na czas 
określony lub nieokreślony.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Monika Nojbert
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Kilka pytań o Nasielsk
Z nastaniem nowego roku ludzie 
wiążą nadzieję, że nie będzie on 
gorszy, niż poprzedni, a może na-
wet lepszy. Wielu mieszkańców 
Nasielska liczy przede wszystkim na 
znalezienie pracy – tu, na miejscu. 
Panie Burmistrzu czy otwierają się 
takie szanse? Można oczekiwać, że 
w 2008 roku, w gminie, powstaną 
nowe inwestycje, a wraz z nimi 
nowe miejsca pracy? Które tereny 
może zaoferować miasto potencjal-
nym inwestorom?

Oferta inwestycyjna to dwa komplety 
obszarowe, na których może powsta-
wać bądź rozwijać się przemysł i usługi. 
Ich lokalizacja jest korzystna, z uwagi 
na dobre dojazdy oraz istniejące 
sąsiedztwo. Są to tereny przy ulicy  
Płońskiej  i Kolejowej, w sąsiedztwie 
nowo wybudowanej oczyszczalni 
ścieków.

Panie Burmistrzu, kiedy w Nasielsku 
będzie monitoring – chociaż w tych 
miejscach miasta, w których docho-
dzi najczęściej do przestępstw? 

Potrzeba monitoringu jest znana a te-
mat ten był przedmiotem omawiania 
kwestii bezpieczeństwa na terenie mia-
sta i gminy Nasielsk. Są miejsca, które 
w pierwszej kolejności powinny zo-

stać objęte zwiększonym nadzorem. 
Jednak sam monitoring nie rozwiąże 
problemów, które w zdecydowany 
sposób leżą w kompetencji Policji.

Czy jest już gotowy projekt za-
gospodarowania rzeki Nasielnej 
i terenów, które do niej przylegają? 
W jednym z poprzednich wywiadów 
dla „Życia Nasielska” powiedział 
Pan o możliwości stworzenia w tym 
miejscu atrakcyjnych terenów rekre-
acyjnych.

W trakcie opracowywania jest 
„Plan zagospodarowania miasta 
Nasielska”, który uwzględni zago-
spodarowanie całego terenu miasta 
i ustali przeznaczenie terenów na 
poszczególne cele poprzez zdefi-
niowanie ich funkcji, odnosząc  od-
powiednie ustalenia w tym zakresie. 
Między innymi  ustalone zostaną 
tereny turystyki wraz  z zielenią 
w rejonie Pniewskiej Górki. Jednak 
samo zaplanowanie - to nie wszyst-
ko. Od projektu do realizacji  droga 
jest długa i wymaga wielu zabiegów. 
Przede wszystkim trzeba pozyskać 
tereny, a następnie  zagospodaro-
wywać je zgodnie  z projektem. 
Sam teren rzeki Nasielnej też nie jest 
uregulowany  - nie posiada tytułu 

własności.  „Wody” (czyli również 
rzeki) znajdują się w  zarządzie Skar-
bu Państwa.

Wkrótce  plan miasta będzie  wyłożo-
ny do publicznego wglądu i wówczas  
osoby fizyczne i prawne  oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające  
osobowości  prawnej będą mogły 
zapoznać się z ustaleniami  planu 
i będą mogły wnosić uwagi dotyczące  
projektu.

Mieszkańcy Nasielska nie mogą się 
doczekać kanalizacji z prawdziwe-
go zdarzenia. Do naszej 
redakcji zgłaszają się 
właściciele domów 
prywatnych z py-
taniami o to, kiedy 
będą mogli z niej ko-
rzystać. 

Budowa kanalizacji sa-
nitarnej dla Nasielska 
została rozpoczęta kil-
ka lat temu. Najpierw 
skanalizowano osie-
dla jednorodzinne 
Piłsudskiego I i Pił-
sudskiego II, potem 
została zrealizowa-
na nowa oczysz-
czalnia ścieków 

a wraz z nią kanalizacja sanitarna na 
osiedlu Krupka. Jednocześnie wybu-
dowane zostały kanały przesyłowe, 
sprowadzające ścieki z centrum miasta 
do nowej oczyszczalni. Opracowany 
został projekt kanalizacji dla miejsco-
wości Stare i Nowe Pieścirogi. Równo-
legle powstała koncepcja rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej dla Nasielska. 
Każdy z tych zakresów inwestycyj-
nych wymaga wielomilionowych na-
kładów finansowych. Będziemy więc 
je wykonywać konsekwentnie przy 
współudziale zewnętrznych środków 
finansowych.

Proszę wyjaśnić - po spełnieniu 
jakich warunków możliwe jest pod-

łączenie posesji do sieci kanaliza-
cyjnej?

Podłączenie posesji do sieci 
kanalizacji sanitarnej wy-
maga uzyskania warun-
ków określających zasady 
podłączenia. Wniosek 
w tej sprawie składa się 
w Urzędzie Miejskim. 
Wykonanie przykanalika 
to koszt inwestora, który 
zależy od przekroju przy-
kanalika, jego długości 
i rodzaju zastosowanych 

materiałów a także indywidualnych 
warunków na terenie posesji.

Panie Burmistrzu, kiedy wreszcie 
zakończy się słynna rozbudowa 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Starych Pieścirogach?

Realizacja inwestycji to proces bardzo 
złożony. Nigdy nie wiadomo, czy 
i gdzie zafunkcjonują problemy. Nie 
sądzę aby właśnie z tego powodu roz-
budowa obiektu szkolnego w Pieści-
rogach stała się słynna. Trzeba jednak 
przyznać, że termin zakończenia prac 
się przedłużył. Obecnie zadanie zo-
stało już ukończone. Trwa procedura 
przygotowująca odbiór i przekazanie 
budynku do użytkowania.

Sukcesem kończy się wieloletnia 
historia bloków przy Płońskiej. W 
czerwcu mają się tam wprowadzić 
nowi lokatorzy. Czy w tym przypad-
ku nie będzie żadnego „poślizgu”?

Poślizg przy sukcesie nie ma racji bytu. 
Nie liczymy, że będzie to sukces, ale 
zadowolenie z dobrze wykonanej 
pracy. Na chwilę obecną roboty prze-
biegają prawidłowo i należy zakładać, 
że termin czerwcowy jest realny.
Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Panasiuk
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Śladem naszych publikacji 

O budżecie inaczej
Temat budżetu i kredytów, który pojawił się w wywiadzie z D. Leszczyńskim opublikowanym w poprzednim numerze ŻŃ wywołał duże zain-
teresowanie wśród naszych czytelników. Oto  rozmowa z Grzegorzem Duchnowskim, radnym nasielskiej Rady Miejskiej, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w kadencji 1998 – 2002 r. 

wirtualną. Przy mojej ocenie bu-
dżetu chciałbym się oprzeć na 
pewnych wskaźnikach, które moim 
zdaniem są najbardziej wymowne: 
dochody własne gminy i inwestycje. 
Dzięki tym dwom wskaźnikom każ-
dy mieszkaniec gminy może mieć 
swoje zdanie odnośnie budżetu. 
Subwencje i dotacje są ważne, ale 
znajdują się poza działaniami rad-
nych i Rady. W uchwalonym, przy-
pomnijmy stosunkiem głosów 9 do 
6 budżecie, brak pewnych inwesty-
cji, szczególnie na terenie miasta. 

Jeżeli będą środki z tzw. Mechanizmu 
Norweskiego, z którym burmistrz 
i większość radnych głosująca za bu-
dżetem wiąże nadzieje, z czego wszy-
scy byśmy się cieszyli, to trzeba mieć 
świadomość, że wymaga to środków 
własnych, których nie mamy w bu-
dżecie, więc chyba konieczne będą 
następne kredyty. Nie możemy się 
zgodzić jako Klub Radnych Wiedza 
Doświadczenie Odpowiedzialność 
na zaciąganie kolejnych kredytów 
na spłatę kredytów już wcześniej za-
ciągniętych. Obsługa długu, a więc 
spłata tylko odsetek od kredytów 
i pożyczek to kwota ok. 750 tys. zł 
w skali roku. 

W kontekście wypowiedzi Przewod-
niczącego Rady Miejskiej, mówią-
cego o tym, że budowanie szybkie 

znaczy tańsze pozostawiam 
to stwierdzenie do oceny 

czytelników. 

Dla zobrazowania sytuacji 
należy przedstawić kilka liczb, 

np. w ciągu 5 lat od października 
2002 roku zadłużenie naszej gminy 
wzrosło 10 krotnie. 

Nasuwa się pytanie czy ktoś z miesz-
kańców zauważył, żeby przekładało 
się to na 10 krotny wzrost inwestycji? 
Kiedy pojawiają się pytania co do 
wykorzystywania tego kredytu wy-
jaśnienia są jednoznaczne, że były 
to kredyty przeznaczone na inwesty-
cje. Może i tak, ale dochody własne 
w tym czasie były przeznaczone 
na inne cele – przede wszystkim na 
funkcjonowanie gminy. Dwukrotnie 
pytałem skarbnika gminy czy funk-
cjonowanie gminy możliwe jest bez 
zaciągania kredytów, odpowiedź 
padała „nie”, a więc musimy zaciągać 
kredyty. Podam jeszcze jeden przy-
kład liczby, która może zobrazować 
wielkość zadłużenia otóż zadłużenie 
to w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca gminy ok.900 – 1.000 zł w za-
leżności od tego czy mamy koniec 
czy początek roku. 

Już w drugim budżecie nie widzimy 
żadnych działań restrukturyzacyj-
nych, które mogłyby wprowadzić 
jakieś oszczędności, tak aby ze środ-
ków własnych zacząć spłacać zacią-
gnięte kredyty. 

Jako radny przewodniczący komisji 
rewizyjnej, w jednej z poprzednich 
kadencji, wskażę pewne elementy 
poddając je pod rozwagę. Kiedy 
kończyłem pracę jako Przewodni-
czący Rady w 2002 r. zatrudnienie 
w Urzędzie Miejskim było na pozio-
mie 38 i 1/2 etatu, teraz do końca 
nie wiadomo ile jest zatrudnionych 
osób, ale z pewnością jest ich o 100% 
więcej. Nasuwa się więc pytanie 
czy ten wzrost zatrudnienia wynika 
z ze wzrostu zadań czy też z innych 
względów.

Dopłacamy jako gmina do subwen-
cji oświatowej ok. 5 mln zł rocznie 
i wiem, że podobnie dzieje się w in-
nych jednostkach samorządowych. 
Ale zmiany w sieci szkół wprowa-
dzone w większości przez radnych 
poprzedniej kadencji, którzy teraz 
mają decydujące głosy w Radzie nie 
przyniosły zakładanych rezultatów. 
Niejasny jest system zarządzania 
oświatą na poziomie gminy. Z jednej 
strony przyjmuje się nabór na nowe 
stanowiska, z drugiej strony mówi się 
coraz głośniej o likwidacji ZEAS-u. 
Trudno z tego wszystkiego coś zro-
zumieć. 

Natomiast podkreślam, że miasto 
jest niedoinwestowanie, o czystości 
i estetyce niektórych miejsc nie będę 
już wspominał, pozostawiam to do 
oceny mieszkańcom.

Z tego co wiem, planowane są tu 
inwestycje jedynie na poziomie 
dokumentacji dla osiedli: Krupka, 
Klonowa, Lipowa na infrastrukturę 
drogową. Natomiast trudno jest okre-
ślić w czasie, co i gdzie zostanie wy-
konane. Wiem, że ma się zwiększyć 
także liczba punktów oświetlenio-
wych i przyłączy do kanalizacji, ale 
to ogólniki. Poza tym podobnie jak 
w oświacie, brak jasnych kryteriów, 
według których mają te inwestycje 
być realizowane.

Obecny budżet w liczbach jest na 
poziomie wyższym niż w 2007 r. 
stanowi 114% budżetu poprzednie-
go. Ale są to według mojej oceny 
wirtualne liczby, gdyż środki z tzw. 
Mechanizmu Norweskiego muszą 
„przejść” przez budżet, powoduje to 
pewne zaciemnienie obrazu. Kwota 

ponad 8 mln zł powoduje, że nagle 
z zadłużenia 48% gminy spada ono 
do 33%, ale tak naprawdę to tylko 
działania na liczbach. Takim sposo-
bem dochodzi do sytuacji kiedy to 
z deficytu budżetowego ok. 1,5 mln 
zł w 2007 r. można wygospodaro-
wać nadwyżkę budżetową w 2008 
r. ok. 2 mln zł, na spłatę długów. To 
cudowne rozmnożenie budżetu i mi-
strzowskie działanie Pana Burmistrza. 
Myślę, że radni bez wyjątku, chcieliby, 
aby to zadłużenie zostało spłacone. 
Ale chyba należy trzymać się spraw-
dzonej zasady, że dokąd stosowne 
dokumenty nie zostaną podpisane, 
wszelkie pieniądze pochodzące ze 
środków zewnętrznych nie mogą 
być pewne. Na przełomie stycznia 
i lutego dojdzie do sprecyzowania 
inwestycji, które zostaną zrealizowa-
ne z funduszy zewnętrznych.

Ciekawe jakby głosowali radni przy 
podjęciu uchwały o zaciągnięciu kre-
dytu, gdyby ponosili taką odpowie-
dzialność jak żyrant czy poręczyciel? 
W 2002 roku zadłużenie gminy było 
na poziomie 3%, a w 2007 r. sięgało 
ok.48%. Stało się niedobrym oby-
czajem, że spłata długów przechodzi 
w naszej gminie z jednej kadencji na 
następną.

Dobrze byłoby, żeby na temat te-
gorocznego budżetu wypowiedzieli 
się  na łamach naszej prasy także 
inni radni, w tym przede wszystkim 
przewodniczący komisji budżetu, 
infrastruktury. Być może mają oni 
większą wiedzę na ten ważny dla 
mieszkańców temat. Zapraszam do 
dyskusji.

Rozmawiała: 
Iwona Pęcherzewska

Jaka jest Pana opinia na temat 
tegorocznego budżetu naszej 
gminy?
- Nazywanie budżetu „otwartym”, 
tak jak uczynił to Przewodniczący 
Rady D. Leszczyński, według mojej 
oceny mija się z prawdą, ponieważ 
nie może być takiej sytuacji, że mó-
wiąc o zadłużeniu nawiązuje się do 
czasów budowy składowiska odpa-
dów, gdyż było ono otwarte w ka-
dencji 1998- 2002. A gros środków 
na budowę oczyszczalni ścieków 
pochodziło z funduszy unijnych, 
więc również nie powinno się tego 
wiązać z zadłużeniem gminy.

Manipulacją jest mówienie o spłacie 
5 mln zł w tym roku w takiej wyso-

kości, gdyż na jego 
s p ł a tę  b ę dz i e 

wzięty kredyt 
w wysoko-
ści 2,6 mln 
zł w celu po-
krycia raty.

A 2 mln nad-
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pojawia się 
w budże-

cie może 
b y ć 
n a d -
wyżką 
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Wymuszali w zamian za ochronę Z promilami 

Z kodem, ale ważne 

Coś jednak staniało

W ręce policjantów z Nasielska 
wpadł 14-latek i jego o rok star-
szy kolega, którzy już usłyszeli 
zarzuty wymuszeń rozbójniczych 
i kradzieży. Jak ustalili policjanci 
w przestęp cz ym procederze 
uczestniczyli też ich dwaj koledzy 
14- i 15 –latek, których zatrzyma-
nie jest tylko kwestią czasu. 

Pol ic j anc i  us ta l i l i ,  że  c z terej 
uczniowie Gimnazjum z terenu 
gm. Nasielsk znęcali się nad swo-
im kolegą, grożąc mu pobiciem 
wymuszają od niego pieniądze. 
Przestraszony chłopak oddawał 
pieniądze nikomu nic nie mówiąc. 

R E K L A M A

Po wylegitymowaniu, kierowca Fiata 
22-letni Dawid S. został poddany ba-
daniu na zawartość alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Wynik to 2,7 
promila. Kierowca wraz z pojazdem 
został przekazany pod opiekę rodzi-
nie, a prawo jazdy zabezpieczone do 
wyjaśnienia sprawy. 

Mimo wielu apeli Policji o ostrożność 
na drogach, wielu akcji informacyj-
nych mówiących o tym, jak niebez-
pieczna jest jazda pod wpływem 
alkoholu, przestróg i pokazywaniu 
tragicznych w skutkach zdarzeń, 
których przyczyną był alkohol, nie 
wszyscy traktują je poważnie. Wciąż 
nowodworscy policjanci zatrzymują 
nietrzeźwych kierowców. Funkcjo-
nariusze podchodzą do takich spraw 
z całą stanowczością, ponieważ pija-
ny kierowca stwarza zagrożenie dla 
siebie i innych użytkowników dróg. 

Przypominamy, że kto znajdując 
się w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego 
prowadzi pojazd mechaniczny 
w ruchu lądowym, wodnym czy 
powietrznym popełnia przestęp-
stwo zagrożone karą do 2 lat po-
zbawienia wolności. 

Tylko przez 15 dni stycznia tego 
roku nowodworscy policjanci ujaw-
nili 27 nietrzeźwych kierowców.

Źródło inf. KPP Nowy Dwór Maz.

16 stycznia, późnym 
wieczorem w Na-

sielsku policjanci na ul. 
Kolejowej zatrzymali kie-
rowcę Opla do kontroli 
drogowej. Od 24-letniego 
Kamila J. funkcjonariusze 
również wyczuli woń alko-
holu. Wynik badania to 
ponad 0,8 promila. 
Mężczyzna, po przeprowadzeniu 
postępowania, najprawdopodobniej 
będzie odpowiadać za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. 

17 stycznia uwagę nasielskich po-
licjantów przykuł jadący w nocy 
samochód bez włączonych świateł 
mijania. Funkcjonariusze natychmiast 
zatrzymali kierowcę do kontroli dro-
gowej. Okazało się, że 22-letni Dawid 
S. ma 2,7 promila alkoholu. 

Jadący samochód po 1:00 w nocy 
bez włączonych świateł mijania jest, 
co najmniej dziwnym widokiem. Jest 
to też bardzo niebezpieczne, ponie-
waż kierowca takiego auta nie widzi 
dokładnie, co się dzieje na drodze, 
a także jest słabo widoczny dla in-
nych uczestników ruchu drogowego 
niespodziewających się, że ten pojazd 
może jechać. Dlatego też, gdy tylko 
nasielscy policjanci spostrzegli na ul. 
Rynek Fiata Uno jadącego w nocy bez 
świateł od razu postanowili zatrzymać 
pojazd do kontroli drogowej. 

Od 1 stycznia 2008 roku uległa 
zmniejszeniu wysokość opłaty ewi-
dencyjnej – poinformowało mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych i 

administracji.

Od początku tego 
roku wysokość 
opłaty ewiden-
cyjnej wynosi:

za wydanie: 
- dowodu rejestra-
cyjnego - 0,50 zł, 
- pozwolenia czaso-
wego - 0,50 zł, 
- zalegalizowanych 
tablic (tablicy) reje-
stracyjnych - 0,50 
zł, 

- nalepki kontrolnej - 0,50 zł, 
- karty pojazdu dla pojazdu samochodo-
wego innego niż określony w art. 77 ust. 1 

ustawy - 0,50 zł, 
- dokumentu stwierdzającego uprawnienie 
do kierowania pojazdem - 0,50 zł; 
- za wpisanie do dowodu rejestracyjnego 
przez uprawnionego diagnostę kolejnego 
terminu badania technicznego pojazdu - 1 
zł; 
- za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 
ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu 
uprawniającego do kierowania pojazdami 
lub potwierdzającego dodatkowe kwalifika-
cje i wymagania w stosunku do kierującego 
pojazdem - 0,50 zł; 
- za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 
pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących ośrodek 
doskonalenia techniki jazdy - 1 zł; 
- za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przed-
siębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
– 1 złoty.

dar

Ostatnio w mediach pojawiły się 
sprzeczne informacje dotyczące 
zamieszczanych w dokumencie 
prawa jazdy kodów ograniczeń ze 
względów medycznych w kiero-
waniu pojazdami. 

Spekulacje na ten temat przerywa 
ministerstwo infrastruktury. Resor-
towe biuro informacji i promocji 
wyjaśnia, że oznaczenie tylko kodu 
01 (bez subkodów) w żadnym przy-
padku nie może podważać ważności 
wydanego przez organ prawa jazdy. 
Stosowanie subkodów od 01.01 do 
01.06 nie jest obowiązkowe.

Kod 01 oznaczający „wymagane uży-
wanie szkieł korekcyjnych podczas 
jazdy” został wprowadzony do wyda-
wanego od dnia 1 lipca 1999 r. nowego 
wzoru prawa jazdy. Kod ten wynikał 
z rozporządzenia ministra transportu 
i gospodarki mor-
skiej z dnia 24 maja 
1999 r. zmieniające-
go rozporządzenie 
w sprawie wzorów 
dokumentów stwier-
dzających uprawnie-
nia do kierowania 
pojazdami (Dz. U. Nr 
58, poz. 620). Obo-
wiązek jego zazna-
czania na orzeczeniu 
lekarskim, w przy-
padku stwierdzenia 
chorób narządu wzroku, regulowało 
rozporządzenie ministra zdrowia 
i opieki społecznej z dnia 30 czerwca 
1999 r. w sprawie badań lekarskich 
osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami i kierowców. 
Zaznaczony na orzeczeniu lekarskim 
kod oznaczał automatyczne jego 
przeniesienie do dokumentu prawa 
jazdy. 

Ministerstwo infrastruktury przytacza 
zagmatwana historię tajemniczych 
kodów, które teraz wywołały tyle za-

mieszania. Rozporządzeniem ministra 
transportu i gospodarki morskiej z dnia 
13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stwierdzających upraw-
nienia do kierowania pojazdami, które 
weszło w życie z dniem 1 października 
2001 r., Kod 01 został rozbudowany 
o subkody od 01.01 do 01.06. Pod-
kreślić należy, że stosowanie tych 
subkodów nie jest obowiązkowe. W 
zestawie kodów zamieszczonych 
w przedmiotowym rozporządzeniu 
tylko przy kodzie 05 i 44 jest klauzula 
nakazująca obowiązkowe stoso-
wanie subkodów. Wzór orzeczenia 
lekarskiego zawierający tylko kod 01 
obowiązywał do dnia 30 czerwca 
2004 r., w związku z czym lekarze 
nawet nie mieli możliwości wpisywa-
nia subkodów. Obowiązujące aktual-
nie rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie 

badań lekarskich kierowców i osób 
ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami zawiera we 
wzorze orzeczenia lekarskiego zale-
cenie wpisywania właściwych kodów 
i subkodów w korzystaniu z uprawnień 
do kierowania pojazdami ze względu 
na stan zdrowia. Należy przyjąć, że za-
lecenie to powinno być przez lekarzy 
respektowane. Jednakże oznaczenie 
tylko kodu 01 w żadnym przypadku 
nie może podważać ważności wy-
danego przez organ prawa jazdy.

dar

Nieletnia czwórka żądała coraz to 
większych kwot w zamian za tzw. 
„ochronę”. Na szczęście jedna z 
prób wymuszenia i zastraszenia 
ucznia zauważyła osoba dorosła, 
która bezzwłocznie powiadomiła 
policję.

M un durowi  nat yc h m ia s t  z a-
trzymali 14-letniego Ł .B. oraz 
15-letniego A.G., Nasielscy poli-
cjanci wyjaśniają wszystkie oko-
liczności zdarzenia i przesłuchują 
świadków. O dalszym losie nielet-
nich zadecyduje pułtuski sąd ds. 
nieletnich.

Źródło: KPP Nowy Dwór Maz.

W okresie 15. 11.–31. 12. na terenie 
Nasielska i Pieściróg skradzio-
nych zostało 6 koszy metalo-
wych o wartości 1080zł na szkodę 
ZGKiM Nasielsk. 

02. 01. na ulicy Kościuszki doszło 
do potrącenia pieszej – Ireny D. 
przez kierującego samochodem 
Fiat Marea  Bernarda M. Poszko-
dowaną  przewieziono do szpitala 
w Płońsku

07. 01. policjanci zatrzymali Woj-
ciecha S. który ukradł radioodtwa-
rzacz o wartości 1000 zł na szkodę 
Arkadiusza O. Ponadto skradł sa-
mochód Audi 100, którym kiero-
wał po pijanemu (1,21 mg/l.) i wybił 
szybę w innym samochodzie.

14. 01. na ulicy Kilińskiego doszło 
do potrącenia pieszego - Kazimie-
rza R. przez kierującego Oplem Ka-
detem Jerzego Sz. Poszkodowany 
został odwieziony do szpitala.

Nocą z 17–18. 01. w sklepie spo-
żywczym w  Nowych Pieściro-
gach nieznany sprawca uszkodził 
szybę antywłamaniową o wartości 
1000zł na szkodę GS Nasielsk.

W wyniku prac operacyjnych poli-
cji ustalono sprawców włamania do 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku, 
włamania do automatu do gier, 
włamania do sklepu wędkarskie-
go, sprawców kradzieży telefonu 
na szkodę Bogdana B. i sprawców 
kradzieży płytek ceramicznych ze 
składu budowlanego przy ulicy 
Młynarskiej. Ponadto zatrzymano 
Cezarego S., któremu udowod-
niono kilka kradzieży i włamań na 
terenie gminy.

Pijani na drodze

10. 01. na ulicy Garbarskiej Jerzy 
L. kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,68 mg/l.).

11. 01. w Morgach Sylwester J. kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,83 mg/l.).

11. 01. na ulicy Kościuszki Zbigniew 
Ż. kierował samochodem po spo-
życiu alkoholu (0,44 mg/l.).

13. 01. w Studzienkach Józef P. 
mieszkaniec Warszawy kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,04 mg/l.).

13. 01. w Cegielni Puckiej Marian 
R. kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (1,24 mg/l.).

13. 01. w Psucinie Wojciech W. 
mieszkaniec Błędowa kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,94 mg/l.).

14. 01. w Borkowie Krzysztof 
K. mieszkaniec Nowin kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu
 (0,56 mg/l.).

17. 01. w Kosewie Włodzimierz K. 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,53 mg/l.).

19. 01. w Jackowie Tadeusz N. kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,67 mg/l.).
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Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Maz. infor-
muje, że zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu  w roku 
podatkowym 2007, składamy do  
dnia 30.04.2008 roku. 

Obsługa zeznań (PIT-ów) składa-
nych w początkowym okresie 
przebiega znacznie szybciej niż 
w ostatnich dniach kwietnia (łącz-
nie z dokonywaniem zwrotów 
nadpłat), wskazane jest więc skła-
danie PIT-ów tak szybko jak jest to 
możliwe.  Jeżeli z rozliczenia wyni-
ka obowiązek zapłaty podatku, to 
zeznanie złożyć można wcześniej, 
natomiast zapłata podatku powin-
na nastąpić nie później niż w dniu 
30 kwietnia 2008r. Wpłaty można 
dokonać za pośrednictwem ban-
ku, pocztą lub w kasie urzędu.

Wychodząc naprzeciw podatni-
kom uruchomione zostały punkty 
obsługi  oraz telefoniczne punkty 
informacyjne. 

Wyznaczono punkt obsługi bez-
pośredniej  podatnika,  w t ym 
udzielania podstawowych – nie-
zbędnych informacji, punkt wy-
dawania druków. Przyjmowanie 
zeznań podatkowych odbywa się 
w sali operacyjnej - pok. 12, sala 
jest czynna w godzinach pracy 
urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 
od 8.00 do 18.00, wtorki -  piątki 
w godz. od 8.00 do 16.00. 

Wyznaczono dodatkowe punkty 
informacji szczegółowej: 

z zakresu rozliczeń rocznych • 
podatników prowadzących 
działalność gospodarczą za-
sady ogólne i ryczałt, tel. 765-
90-62, 765-90-67, 765-90-
68 
z zakresu rozliczeń rocznych • 
podatników nie prowadzących 
działalności gospodarczej, tel. 
765-90-61, 765-90 63, 765-
90-64, 765-90-65 
z zakresu dochodów uzyskiwa-• 
nych z najmu, dzierżawy itp. tel. 
765-90-68 

 Warto zwrócić uwagę na zmianę 
zasad przekazywania 1% podat-
ku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. W obecnym stanie 

Z URZĘDU SKARBOWEGO
prawnym, podatnik, który chce 
podzielić się 1% swojego podatku 
z organizacją pożytku publicz-
nego, nie musi sam dokonywać 
wpłaty na konto tej organizacji, 
a jedynie w składanym przez 
s ieb ie zeznaniu podatkow ym 
(PIT-28, PIT -36, PIT – 36L, PIT 
– 37, PIT – 38) podać wysokość 
wnioskowanej (zadeklarowanej) 
wpłaty, która nie może przekro-
czyć kwoty odpowiadającej 1% 
podatku należnego. Poza tym po-
datnik wskazuje nazwę organizacji 
oraz numer wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego.  Podatnik 
ma również możliwość wskaza-
nia dodatkowych informacji,  np. 
wskazać konkretny cel.  

ULGA Z TYTUŁU  
WYCHOWANIA DZIECI

Podatnicy po raz pierwszy w ze-
znaniu podatkowym za 2007 r. 
będą mogli skorzystać z ulgi z ty-
tułu wychowywania dzieci.

Korzystanie z ulgi na dzieci polega 
na pomniejszeniu podatku do-
chodowego obliczonego według 
skali podatkowej i pomniejszone-
go o składkę zdrowotną,  o kwotę 
stanowiącą iloczyn liczby wycho-
wywanych dzieci i dwukrotności 
kwoty zmniejszającej podatek 
określonej w pierwszym przedziale 
skali podatkowej w danym roku 
podatkowym (w przypadku rozli-
czeń za 2007 r. kwota ta wynosi 
1.145,08 zł, na każde dziecko). 

Ulga na dzieci przysługuje podat-
nikowi wychowującemu w roku 
podatkowym własne lub przyspo-
sobione dzieci:  

1)małoletnie,

2)bez względu na wiek, które zgod-
nie z odrębnymi przepisami otrzy-
mywały zasiłek pielęgnacyjny,  

3) dzieci do ukończenia 25 lat, 
uczące się w szkołach, o których 
mowa w przepisach o systemie 
oświaty lub w prawie o szkolnictwie 
wyższym, jeżeli w roku podatko-
wym dzieci te nie uzyskały docho-
dów, z wyjątkiem dochodów wol-

nych od podatku dochodowego, 
renty rodzinnej oraz dochodów 
w wysokości niepowodującej obo-
wiązku zapłaty podatku (w 2007 r. 
kwota ta wynosi 3.013 zł).  

Przepis nie wymaga dla nabycia 
prawa do ulgi, wychowywania 
dziecka przez cały rok. Mogą z niej 
skorzystać zarówno rodzice, któ-
rym dziecko urodziło się w trakcie 
roku, jak i rodzice wychowujący 
dziecko kończące naukę w trakcie 
roku.

Odliczenie ulgi dotyczy łącznie 
obojga rodziców. Przysługującą 
kwotę odlicza się od podatku jed-
nego z rodziców lub od podatku 
obojga z rodziców.

W przypadku rodziców, w stosun-
ku do których orzeczono  rozwód 
albo separację, odliczenie przysłu-
guje jednemu z nich, temu u któ-
rego dzieci faktycznie zamieszkują, 
pod warunkiem, że rodzic rozlicza 
się według skali podatkowej.

Jeżeli przez część roku podatko-
wego dzieci faktycznie zamieszkują 
u każdego z rodziców, odlicze-
nie przysługuje każdemu z nich, 
a kwota odliczenia stanowi iloczyn 
liczby miesięcy pobytu dziecka 
u rodzica i 1/12 należnej rodzicom 
kwoty.    

Ważne! Ulga została przewidziana 
dla podatników rozliczających się 
według skali podatkowej.  Z ulgi tej 
nie mogą  skorzystać podatnicy 
opodatkowani wyłącznie w for-
mie karty podatkowej, uzyskujący 
w roku podatkowym wyłącznie 
dochody opodatkowane ryczał-
tem od przychodów ewidencjono-
wanych, dochody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej opodat-
kowane 19% podatkiem liniowym, 
czy też dochody z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów 
finansowych.

Podstawa prawna: art. 27f ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.   
Nr  14, poz. 176 z późn. zm.)

Opracowała: Iwona Gereluk

O G Ł O S Z E N I E

Memoriał Bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego  
w szachach

Cieksyn 9 - 10.02.2008 r.

Cel.
Popularyzacja „królewskiej gry” w Cieksynie.
Możliwość zdobycia kategorii okręgowych.
Przybliżenie osoby Bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
Organizator.
PULKS Bractwo św. Doroty w Cieksynie,
Bank Spółdzielczy w Nasielsku,
Urząd Miasta i Gminy Nasielsk,
Termin i miejsce gry.
9-10.02.2008 r.
ul. Piłsudskiego, ZS nr 3 w Cieksynie.
Warunki uczestnictwa.
W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy z rankingiem do 1800.
W zależności od ilości zgłoszeń mogą być tworzone grupy turniejowe.
Wpisowe w wysokości 30 zł od seniorów, 15 zł. uczniowie, plus opłata klasyfikacyjno-
rankingowa. Płatne przed I rundą.
System rozgrywek.
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 1 godzina na zawodnika.
Ocena wyników.
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich 
równości o zajętym miejscu decyduje kolejno: a) średni buchholz, b) pełny buchholz, c) 
liczba zwycięstw, d) progress.
Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy wysyłać do sędziego głównego: Tomasza Zbrzeznego, tel: (0 24) 263 
48 09 i ks. Józefa Szczecińskiego, tel. (0 23) 69 35 008 i 0 603 96 53 48 do 2 lutego.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, datę urodzenia, kategorię, ranking, 
klub.
Nagrody.
Zwycięzca otrzyma puchar. Dla najlepszych 6 zawodników nagrody za I miejsce 700 zł.
Sędziowanie.
Zawody prowadzić będzie sędzia: Tomasz Zbrzezny (0 24 – 263 – 48 – 096).
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.
Inne.
Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

TERMINARZ:
9.02.2008 r.: 09.30 – I runda; 11.30 – II runda; 15.00 – III runda; 17.00 – IV runda,
10.02.2008 r.: 09.30 – V runda; 11.30 – VI runda; 15.00 – VII runda; 17.15 – zakończenie.

Drożej za pstryknięcie 
Za kilka dni trochę nas porazi. Będzie-
my więcej płacić za prąd i to już od 1 
lutego. W zależności od rejonu Polski, 
podwyżki wyniosą od jednego zło-
tego do kilkunastu złotych miesięcz-
nie. Na szczęście będziemy mogli 
przebierać w konkurujących ze sobą 
dostawcach energii, jak w ulęgałkach. 
Dzięki temu będziemy zawsze mogli 
wybrać tańszego. 

W ubiegłym tygodniu Urząd Regula-
cji Energetyki (URE) zatwierdził nowe 
cenniki prądu, trafiającego do naszych 
domów. 

Koszt energii elektrycznej rośnie 
z kilu powodów. Najważniejszy 
z nich, to znaczny, bo aż o 15 pro-
cent wzrost cen węgla kamiennego. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że 
w Polsce powstaje z tego surowca 
blisko 60 procent energii. Kolejny 
powód jest taki, że spółki energe-
tyczne muszą kupować droższą 
energię odnawialną - wytwarzaną 
na przykład z wiatru. Taki wymóg 
nakładają na nie przepisy Unii Euro-
pejskiej. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że w kraju stale zwiększa się 
popyt na energię elektryczną.

Po zatwierdzeniu przez prezesa URE 
nowych taryf dla dwunastu najwięk-
szych firm handlujących energią 
elektryczną, jej ceny wzrosną o bli-
sko 12 procent (średnio). 

Przeciętna polska rodzina, która 
używa prądu tylko do użytku do-
mowego, może spodziewać się 
zwiększenia miesięcznych wydat-

ków o kilka złotych. W gorszej sy-
tuacji są ci, którzy wykorzystują prąd 
do ogrzewania mieszkań i wody. 
W ich wypadku wzrost wydatków 
może wynieść od kilkunastu do 
ponad 20 złotych miesięcznie. Tym 
rodzinom pozostaje tylko jedno 
rozsądne wyjście – znalezienie tań-
szego dostawcy prądu. Nie wszyscy 
jeszcze wiedzą, że z tego rozwiąza-
nia mogą już korzystać od 1 lipca 
2007 roku. Procedura jest prosta - 
wystarczy podpisać z nim umowę. 
Resztę formalności załatwi w na-
szym imieniu wybrana firma. Jedyny 
problem to czas. Z powodów czysto 
biurokratycznych, zmiana dostawcy 
następuje dopiero po kilku miesią-
cach – mimo to, warto się do tego 
przyłożyć. I choć później będzie 
taniej, to trzeba zaakceptować fakt, 
że po zmianie będziemy dostawali 
dwie faktury - jedną od starego do-
stawcy za przesył prądu, a drugą od 
nowego - za kupiony prąd.

Statystyki pokazują, że chętnych na 
zmianę dostawcy jest jeszcze nie-
wielu. W skali całego kraju zrobiło 
to do tej pory poniżej tysiąca osób. 
Można jednak z góry założyć, że 
po lutowych podwyżkach pojawi 
się lawina chętnych. 

Urząd Regulacji Energetyki poinfor-
mował, że przygotował już dla Mi-
nisterstwa Gospodarki propozycje 
poprawek w prawie, które uprosz-
czą przechodzenie od jednego 
dostawcy prądu do drugiego. 

dar
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Praca w godzinach nadliczbowych
Pracą w godzinach 

nadliczbowych jest 
wykonywanie pracy po-
nad ustalone normy czasu 
pracy. Ponieważ w prze-
pisach kodeksu pracy 
występują dwie normy 
czasu pracy (dobowa – 
nieprzekraczająca 8 go-
dzin i średniotygodniowa 
– nieprzekraczająca 40 
godzin) – zarówno praca 
wykonywana ponad nor-
mę dobową, jak i ponad 
normę średniotygodnio-
wą będzie pracą w godzi-
nach nadliczbowych.
Pracą w godzinach nadliczbowych 
jest także praca ponad dobowy 
wymiar czasu pracy, gdy jest on 
wyższy niż 8-godzinna norma. 
Mówi się wówczas o pracy ponad 
przedłużony dobowy wymiar cza-
su pracy. Wyższy niż 8 godzinny, 
dobowy wymiar czasu pracy jest 
charakterystyczny dla pracy w sys-
temie równoważnego czasu pracy.

Przykład:

Pracownik zatrudniony w równo-
ważnym systemie czasu pracy, któ-
rego dobowy wymiar czasu pracy 
wynosi np. 12 godzin, pracuje w go-

dzinach nadliczbowych na dobę 
wówczas, gdy wykonuje w takim 
dniu pracę w 13 godzinie.

Natomiast nie jest pracą w godzi-
nach nadliczbowych na dobę praca 
wykonywana ponad dobowy wy-
miar czasu pracy, lecz w granicach 8 
godzin, gdy dobowy wymiar czasu 
pracy jest niższy niż 8-godzinna 
norma.

Przykład:

Pracownik, którego wymiar cza-
su pracy w danym dniu wynosi 4 
godziny (np. ze względu na to, iż 
pracuje na pół etatu lub ze względu 
na to, iż pracując w systemie rów-
noważnego czasu pracy korzysta 
z krótszego dnia pracy), pracując 
w tym dniu 5, 6, 7 i 8 godzinę – 
nie pracuje w godzinach nadlicz-
bowych na dobę. Dopiero praca 
w danym dniu przypadająca ponad 
8 godzinną normę będzie pracą 
nadliczbową na dobę.

Ważne:

W umowie o pracę pracownika 
zatrudnionego w niepełnym wy-
miarze czasu pracy powinna być 
dodatkowo ustalona liczba godzin 
pracy ponad wymiar jego czasu 
pracy, której przekroczenie upraw-

nia pracownika do otrzymania, 
oprócz normalnego wynagrodze-
nia, także dodatku do wynagrodze-
nia w wysokości odpowiadającej 
dodatkowi za pracę w godzinach 
nadliczbowych.

W związku z wprowadzeniem do 
kodeksu pracy przepisów gwaran-
tujących pracownikowi w każdej 
dobie co najmniej 11-godzinny 
nieprzerwany odpoczynek, a tak-
że przewidujących, że przeciętnie 
w tygodniu łączny czas pracy nie 
może przekraczać 48 godzin – 
pośrednio obowiązują także limity 
pracy w godzinach nadliczbowych 
- na dobę i na tydzień. Na dobę 
praca nadliczbowa nie może trwać 
dłużej niż 5 godzin (24-8-11 = 5), 
natomiast przeciętnie w tygodniu 
nie może przekraczać 8 godzin 
(48-40 = 8).

Zakaz pracy w godzinach nad-
liczbowych

Bezwzględny zakaz pracy w godzi-
nach nadliczbowych dotyczy pra-
cownicy w ciąży, a także pracow-
nika młodocianego. Oznacza to, że 
pracodawca, nawet za zgodą takich 
pracowników nie może zatrudniać 
ich w godzinach nadliczbowych.

Jak można rozwiązać umowę o pracę
umowa bez względu na jej rodzaj 
i okres, na jaki została zawarta. W 
praktyce do rozwiązania umowy 
o pracę na mocy porozumienia 
stron dochodzi, gdy jedna ze stron 
stosunku pracy złoży ofertę rozwią-
zania umowy w tym trybie, a druga 
przyjmie ją bezwarunkowo. Oferta 
ta powinna wskazywać oczekiwany 
tryb ustania stosunku pracy, a także 
termin, w którym umowa miała-
by zostać rozwiązana. Wyrażenie 
zgody przez drugą stronę stosunku 
pracy musi być bezwarunkowe, po-
nieważ stanowi tylko odpowiedź na 
złożoną ofertę.

Ważne:

Przy rozwiązywaniu umowy o pra-
cę w drodze porozumienia stron 
nie obowiązują żadne ograniczenia, 
jakie przepisy prawa pracy nakła-
dają na inne sposoby rozwiązy-
wania tych umów. Oznacza to, że 
do rozwiązania umowy o pracę 
w tym trybie dojść może z każdym 
pracownikiem, nawet tym, które-
go stosunek pracy jest szczególnie 
chroniony. Dotyczy to m.in. kobiet 
w ciąży i na urlopie macierzyńskim, 
pracowników w wieku przedeme-
rytalnym, pracowników pełniących 
określone funkcje w związkach za-
wodowych itp.

Rozwiązanie umowy za wypo-
wiedzeniem

Do rozwiązania umowy o pracę 
może dojść także w wyniku złożenia 
przez jedną stronę stosunku pracy 
tzw. wypowiedzenia.

W zasadzie wypowiedzieć moż-
na tylko umowę zawartą na czas 
nieokreślony oraz umowę na czas 
próbny. Pozostałe umowy termi-

Z kolei względny zakaz pracy w go-
dzinach nadliczbowych dotyczy 
pracownika (pracownicy) opiekują-
cego się dzieckiem do ukończenia 
przez nie 4 roku życia. Oznacza to, iż 
pracodawca może polecić takiemu 
pracownikowi wykonywanie pracy 
w godzinach nadliczbowych jedy-
nie za zgodą pracownika.

Ważne:

Praca w godzinach nadliczbowych 
jest dopuszczalna w razie koniecz-
ności prowadzenia akcji ratowniczej 
w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub 
środowiska albo usunięcia awarii, 
a także w razie szczególnych po-
trzeb pracodawcy.

Rekompensata za pracę w nad-
godzinach

Pracownik pracujący w godzinach 
nadliczbowych w każdym przy-
padku ma prawo do normalnego 
wynagrodzenia za czas faktycznie 
przepracowany, a więc obejmujący 
także pracę w godzinach nadlicz-
bowych.

Dodatkowo, z tytułu wykonywania 
pracy w godzinach nadliczbowych 
– pracownik ma także prawo do 
dodatku do wynagrodzenia w wy-

sokości 50 lub 100 
proc. wynagrodzenia, 
za każdą godzinę pracy nadlicz-
bowej.

Wysokość dodatku do wynagro-
dzenia jest uzależniona od tego, czy 
praca nadliczbowa przypada w po-
rze dziennej czy też w porze nocnej, 
oraz od tego, czy jest wykonywana 
w dniu dla danego pracownika wol-
nym czy też roboczym. Dodatek 
z tytułu przekroczenia normy do-
bowej może być 50 lub 100 proc., 
natomiast dodatek z tytułu przekro-
czenia normy średniotygodniowej 
zawsze jest 100 proc.

Bez prawa do dodatku 

Pracownicy zarządzający w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy (czyli 
pracownicy kierujący jednoosobo-
wo zakładem pracy i ich zastępcy lub 
pracownicy wchodzący w skład ko-
legialnego organu zarządzającego za-
kładem pracy oraz główni księgowi), 
a także kierownicy wyodrębnionych 
komórek organizacyjnych w za-
kładzie pracy w razie wykonywania 
pracy poza normalnymi godzinami 
pracy  nie mają prawa do wynagro-
dzenia oraz dodatku z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych.

Marek Rączka

Rezultatem rozwiązania 
umowy o pracę jest 

zakończenie stosunku pra-
cy. Do rozwiązania umo-
wy może dojść zarówno 
wtedy, gdy obie strony 
stosunku pracy, czyli pra-
codawca i pracownik po-
dejmą taką decyzję (poro-
zumienie stron), jak i gdy 
tylko jedna ze stron chce 
zakończenia stosunku pra-
cy i składa drugiej stronie 
stosowne oświadczenie 
woli (wypowiedzenie umo-
wy, rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia). Roz-
wiązanie umowy o pracę 
może być także wynikiem 
zdarzenia prawnego po-
wodującego ustanie sto-
sunku pracy z mocy prawa 
(upływ czasu, wykonanie 
określonej pracy, wyga-
śnięcie umowy).
Kodeks pracy przewiduje pięć spo-
sobów rozwiązania umowy o pra-
cę, a mianowicie: porozumienie 
stron,przez oświadczenie jednej ze 
stron z zachowaniem okresu wy-
powiedzenia (rozwiązanie umowy 
o pracę za wypowiedzeniem), przez 
oświadczenie jednej ze stron bez 
zachowania okresu wypowiedzenia 
(rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia), z upływem cza-
su, na który była zawarta, z dniem 
ukończenia pracy, dla której wyko-
nania była zawarta.

Porozumienie stron

Jest to najbardziej uniwersalny, bo 
z założenia bezkonfliktowy, sposób 
rozwiązania umowy o pracę. W tym 
trybie może być rozwiązana każda 

nowe (na czas określony i na czas 
wykonania określonej pracy) - tylko 
wyjątkowo - w ściśle określonych 
sytuacjach. Pierwsza, co do zasady, 
rozwiązuje się bowiem z upływem 
okresu na jaki została zawarta, druga 
po wykonaniu pracy, dla wykonania 
której była zawarta.

Rozwiązanie umowy bez wypo-
wiedzenia

Rozwiązać umowę o pracę bez 
wypowiedzenia, czyli w trybie 
natychmiastowym, może zarów-
no pracodawca, jak i pracownik. 
Musi tylko złożyć drugiej stronie 
oświadczenie w tej sprawie. Przede 
wszystkim jednak muszą wystąpić, 
określone w przepisach prawa pra-
cy, okoliczności uzasadniające taki 
tryb rozwiązania umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę 
umowy o prace w tym trybie może 
nastąpić zarówno z przyczyn za-
winionych, jak też niezawinionych 
przez pracownika.

Pracodawca może rozwiązać umo-
wę o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika w razie:

ciężkiego naruszenia przez pra-• 
cownika podstawowych obo-
wiązków pracowniczych,

popełnienia przez pracownika • 
w czasie trwania umowy o pracę 
przestępstwa,

zawinionej przez pracownika • 
utraty uprawnień koniecznych 
do wykonywania pracy na zaj-
mowanym stanowisku.

Wypowiedzenie umowy o pracę 
powinno być złożone pracowniko-
wi na piśmie i podawać przyczynę 

uzasadniającą ten tryb rozwiązania 
stosunku pracy.

Pracodawca nie może jednak roz-
stać się z pracownikiem w tym 
trybie po upływie 1 miesiąca od 
uzyskania przez siebie wiadomości 
o okoliczności uzasadniającej roz-
wiązanie umowy.

 Ważne:

Pisemne oświadczenie woli pra-
codawcy o rozwiązaniu umowy 
o pracę bez wypowiedzenia nie 
musi wskazywać terminu ustania 
stosunku pracy, który to skutek 
następuje zawsze w dacie dojścia 
oświadczenia do adresata w sposób 
umożliwiający mu realne zapo-
znanie się z jego treścią (art. 61 k.c. 
w związku z art. 300 k.p.).

Pracodawca może też rozwiązać 
umowę o pracę bez wypowie-
dzenia z przyczyn niezawinionych 
przez pracownika:

jeżeli niezdolność pracownika do 
pracy wskutek choroby trwa:

dłużej niż 3 miesiące - gdy pra-• 
cownik był zatrudniony u da-
nego pracodawcy krócej niż 6 
miesięcy,
dłużej niż łączny okres pobie-• 
rania z tego tytułu wynagro-
dzenia i zasiłku oraz pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego 
przez pierwsze 3 miesiące - gdy 
pracownik był zatrudniony u da-
nego pracodawcy co najmniej 6 
miesięcy lub jeżeli niezdolność 
do pracy została spowodowa-
na wypadkiem przy pracy albo 
chorobą zawodową,

w razie usprawiedliwionej nie-• 
obecności pracownika w pracy 

z innych przyczyn niż wymie-
nione wyżej, trwającej dłużej niż 
1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia nie może nastąpić 
w razie nieobecności pracownika 
w pracy z powodu sprawowania 
opieki nad dzieckiem - w okresie 
pobierania z tego tytułu zasiłku, 
a w przypadku odosobnienia pra-
cownika ze względu na chorobę za-
kaźną - w okresie pobierania z tego 
tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia nie może nastąpić 
po stawieniu się pracownika do pra-
cy w związku z ustaniem przyczyny 
nieobecności.

Również pracownik może rozwią-
zać umowę o pracę bez wypowie-
dzenia. Ma do tego prawo gdy:

otrzymał orzeczenie lekar-• 
skie stwierdzające szkodliwy 
wpł yw wykonywanej pracy 
na jego zdrowie, a pracodaw-
ca nie przeniósł go w termi-
nie wskazanym w orzecze-
niu lekarskim do innej pracy, 
odpowiedniej ze względu na 
stan jego zdrowia i kwalifikacje 
zawodowe.
pracodawca dopuścił się wo-• 
bec niego ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków. 
W takiej sytuacji pracodawca 
musi wypłacić pracownikowi 
odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za okres wy-
powiedzenia, a jeśli umowa 
była zawarta na czas określony 
lub na czas wykonania określo-
nej pracy - za dwa tygodnie.

Marek Rączka



725 stycznia–7 lutego ROZMAITOŚCI
Duchowe witaminy

Taka jest nasza wiara…
Na ile potrafię sięgnąć pamięcią, dla mnie i dla moich najbliższych wiara była 
ważną sprawą życia codziennego. Nie tylko jako uporządkowany system „for-
mułek katechizmowych”, które zresztą pamiętam jeszcze z czasów Pierwszej 
Komunii do dziś. Może to dziwić, ale tak po prostu jest. Mam też świadomość, 
że jako kapłan jestem dla ludzi świeckich człowiekiem wiary. To ode mnie 
oczekują, by ich prowadzić do spotkania z osobowym Bogiem: Ojcem, Sy-
nem i Duchem Świętym. Stąd coraz bardziej przekonuję się o wartości studiów 
teologicznych, które otwarły przede mną nowe perspektywy poznania Boga. 
Stąd pewnie i ciągła zachęta dla innych, by Go poznawać. 

Wracając jednak do tematu. Wiara jawi się jako spotkanie ludzkiego „ja” z bo-
skim „Ty”. Wiara przenika moją codzienność. To kontakt z Najwyższym, który 
stał się kimś bliskim, Emanuelem. Zszedł na ziemię, by ze mną zamieszkać. Dla 
mnie, podobnie jak dla bł. Piotra Frassatiego, dwudziestoczteroletniego patrona 
młodych, „życie bez wiary nie jest życiem, lecz wegetowaniem”. Często, kiedy 
zastanawiam się nad tym, czym jest wiara, jak wierzyć w dzisiejszym świecie, 
to myślę sobie, że zwycięzcy totolotka jednego mogą pozazdrościć ludziom 
wiary: pewności losu.

Kiedy niemal jak truizm słyszę: badania socjologiczne pokazują, że ponad 90% 
Polaków to ludzie wierzący, to tylko pytam: komu ci ludzie wierzą i w jaki spo-
sób. Czy same statystyki wystarczą? Chciałoby się w tym miejscu powiedzieć: 
„pokaż mi swoją wiarę, a powiem ci, kim jesteś”. 

Wiara jest dla mnie rzeczywistością tak bogatą, że nieustannie odkrywam jej 
nowe wymiary, sensy i znaczenia. To mniej więcej tak, jak z pięknym górskim 
krajobrazem, który w zależności od pory roku i pory dnia emanuje coraz to 
innymi barwami, wprowadzając w duszę człowieka czar zachwytu. I dziwi mnie, 
gdy słyszę stwierdzenie: wierzysz w Boga i co z tego masz? A ja odpowiadam: 
pewnie, że mam. Spotykam się z żywym Bogiem (nie z tradycją, obyczajem 
czy folklorem). W spotkaniu z Nim uczę się spojrzenia na człowieka (także tego, 
którego inni uważają „za nic”). Na modlitwie ofiarowuję mu serca pozbawione 
nadziei (zrozpaczonych, samotnych czy szukających pracy). To z Nim zmagam 
się o duszę świata… 

Niestety, rzeczywistość wiary staje się coraz bardziej tematem z grupy „za-
kazanych” i „wstydliwych”. Po prostu społeczne tabu. Wielu ochrzczonych 
oddycha tylko „katolickim powietrzem” okazjonalnie. Choćby z racji chrztu 
dziecka, ślubu, pogrzebu kogoś bliskiego. Czy to wystarczy, by czuć się „ży-
wym uczestnikiem Ludu Bożego”? Z pewnością, to za mało. W wielu domach 
Pismo Święte „ładnie wygląda” wśród innych książek o różnorodnej tematyce. 
Nie jest już więc „księgą wyjątkową”. Staram się zrozumieć – a wcale nie jest 
to łatwe – po co zakładać maskę religijnej obłudy, cukierkowatej świętości czy 
fałszywej pokory… 

Patrząc na czas, w którym żyję, stwierdzam, że wiara staje się „towarem pierw-
szej potrzeby”. Warto tu przywołać słowa Antoine de Saint–Exupéry, że „nie 
można żyć tylko polityką, lodówką, bilansami, krzyżówkami”. I tak sobie myślę, 
że laicyzacja w społeczeństwie ludzi wierzących nie wymaga uwiarygodnienia. 
Łatwo połykamy opinie, komentarze ludzi, których myślenie jest dalekie od 
ewangelicznego, bądź wprost się mu sprzeciwia. Natomiast ludzie wierzący 
często nie wierzą innym wierzącym. A przecież trudno udowadniać komuś 
nieustannie, że nie jest się wielbłądem. 

W wywiadzie „Papież i prorocy rozpaczy” ks. prof. Jerzy Szymik, odpowiada-
jąc na pytanie redaktora Jarosława Dudały, stwierdza: „Pyta pan, co to zmienia, 
że Bóg mnie słucha. To zmienia wszystko, bo jeśli Bóg mnie słucha, to żadne 
potwory – żaden rak czy esesman – nie mają absolutnej władzy nad moim 
życiem. Zostają zrelatywizowane”. I znowu wracam do początku: jaka jest moja 
wiara? To pytanie, które domaga się mojej codziennej odpowiedzi. Pomocą 
do rozwijania wiary, nieustannego rozwijania swojej relacji z żywym i prawdzi-
wym Bogiem są dla mnie słowa, które Benedykt XVI wypowiedział w czasie 
swojej pielgrzymki do naszego kraju: „Trwajcie mocni w wierze”. To program 
na dzisiaj, jutro i pojutrze.  

Ks. Leszek Smoliński 

R E K L A M A

Dzieci głosu nie mają

Ochłapem w belfra
O 185 i 200 złotych brut-

to wzrośnie płaca 
zasadnicza dla nauczy-
cieli – z wielkim hukiem 
poinformowało mi-
nisterstwo edukacji 
narodowej.
O 200 zł brutto wzrośnie 
wynagrodzenie zasadnicze 
nauczycieli stażystów i kon-
traktowych a o 185 zł brutto 
- nauczycieli mianowanych 
i dyplomowanych. Tak wy-
nika z rozporządzenia mini-
stra edukacji określającego, 
co roku wynagrodzenie za-
sadnicze dla nauczycieli.

Resort wyjaśnia, że „tego-
roczne podwyżki, są dużo więk-
sze niż w ciągu ostatnich lat dzię-
ki zwiększeniu kwoty subwencji 
oświatowej o ponad 1,8 miliarda 
złotych w budżecie na rok 2008, 
przygotowanym przez koalicję PO/
PSL w stosunku do projektu budżetu 
zaproponowanego na 2008 r. przez 
poprzedni rząd.

Zgodnie z proponowaną przez 
MEN tabelą płac, wynagrodzenie 
zasadnicze nauczyciela stażysty 
ma wynosić 1418 zł brutto, nauczy-
ciela kontraktowego 1644 zł brutto, 
nauczyciela mianowanego 2014 zł 
brutto, nauczyciela dyplomowane-
go 2380 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze jest 
tylko jednym ze składników całego 

wynagrodzenia nauczycieli wyni-
kających z Karty Nauczyciela i sta-
nowi 65 procent całości. Pozostałe 
35 procent to dodatki ustalane przez 

organy prowadzące szkoły, np. jed-
nostki samorządu terytorialnego.

Z wyliczeń MEN wynika, że cał-
kowite średnie wynagrodzenie 
nauczyciela po podwyżkach bę-
dzie wynosiło odpowiednio: 1701 
zł brutto dla nauczyciela stażysty; 
2126 zł brutto dla nauczyciela 
kontraktowego; 2977 zł brutto dla 
nauczyciela mianowanego i 3827 
zł brutto dla nauczyciela dyplomo-
wanego.

Biuro prasowe resortu podkreśla, 
ze ministerstwo postanowiło pod-
nieść też stawki dla nauczycieli 
egzaminatorów, aby wspierać tych 
najlepszych i najbardziej zaangażo-
wanych. W związku z tym stawki te 
wzrosną przeciętnie o ok. 60 proc. 

Oznacza to np. że w 2008 r. średni 
dochód nauczyciela oceniające-
go sprawdzian na koniec szkoły 
podstawowej wzrośnie w stosun-

ku do 2007 r. o 291 zł 
(średnio z 489 zł do 781 
zł), a dla nauczyciela 
przeprowadzającego 
egzamin praktyczny 
na koniec technikum 
o 334 z. (średnio z 442 
zł do 776 zł). 

Przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej usta-
lania poziomu wyna-
grodzenia zasadniczego 
Ministerstwo przyjęło 
następujące priorytety:
- każdy nauczyciel ma 

mieć całościowe wynagrodzeni 
większe przynajmniej o 200 zł;
- szczególnie ważne jest poprawie-
nie sytuacji nauczyciela rozpoczy-
nającego pracę w zawodzie. 

Resort tłumaczy jednocześnie, 
że z obecnych przepisów prawa 
wynika szereg ograniczeń doty-
czących sposobu wynagradzania 
nauczycieli. Na podstawie Karty 
Nauczyciela minister edukacji na-
rodowej, co roku, rozporządzeniem 
określa wysokość wynagrodzenia 
zasadniczego, zależnego od stopnia 
awansu i wykształcenia. Samorząd 
terytorialny w regulaminie wyna-
grodzenia decyduje o wysokości 
pozostałych składników.

dar

Los najmłodszych w rę-
kach polityków. Rząd 

planuje obniżenie wie-
ku szkolnego. Komunikat 
w tej sprawie opublikowa-
ło biuro prasowe MEN.
Obniżenie do 6 lat wieku rozpo-
czynania przez dzieci obowiązku 
szkolnego wpisała jako jeden ze 
swoich głównych planów Rada 
Ministrów na posie-
dzeniu 15 stycznia 
2008 roku. Mini-
ster edukacj i  na-
rodowej Katarzyna 
Hall zapowiedzia-
ła, że do kwietnia 
2008 roku resort 
przedstawi za ło-
żenia do projektu 
nowelizacji ustawy 
o systemie oświa-
ty, który pozwoli 
na obniżenie wieku 
szkolnego.

W e d ł u g  M E N , 
wśród najważniej-
szych przesłanek 
przemawiających za obniżeniem 
wieku obowiązku szkolnego są: 
- wyrównywanie szans eduka-
cyjnych, 
- podnoszenie jakości edukacji, 
-  up owsze chnien ie  e dukacj i 
przedszkolnej, 
- dostosowanie wieku rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego do standar-
du obowiązującego w większości 
krajów europejskich, 

- wykorzystanie sprzyjającej sytu-
acji demograficznej. 

Ponadto przez kilkanaście lat bę-
dzie funkcjonować w systemie 
edukacj i  jeden rocznik dzieci 
więcej, co przełoży się na więcej 
miejsc pracy dla nauczycieli. 

Obecnie w MEN prowadzone są 
analizy demograficzne i finanso-
we, które pozwolą właściwie usta-

l ić harmono-
gram wprowa-
dzanych zmian. 
-  Rozp o c zy-
n a m y  p r a c ę 
nad projektem 
zmian w pod-
stawie progra-
m o w e j ,  p o -
nieważ dzieci 
młodsze mu-
szą s ię uczyć 
w sposób do-
stosowany do 
wieku. Liczy-
my, że w cią-
g u  p ó ł  r o ku 
przygotujemy 

nową podstawę programową 
kształcenia ogólnego. W cią-
gu najbliższego pół roku chce-
my przygotować harmonogram 
wdrażania zmian i projekt nowe-
lizacji ustawy – poinformowała 
minister Katarzyna Hall. 

Na tym etapie prac MEN zakłada, że 
1 września 2009 r. część sześcio-
latków pójdzie do szkoły razem ze 
swoimi starszymi kolegami. Refor-
ma powinna być wprowadzona jak 

najszybciej, aby zmianami objąć 
dzieci z niżu demograficznego.
Minister Hall zaznaczyła, że obni-
żenie wieku szkolnego nie oznacza 
wydłużenia o rok nauki w szkole. 
- Naukę w szkole będą kończyć 
osoby o rok młodsze. Czyli matu-
rę młodzież będzie zdawać w wie-
ku 18 lat, a nie, tak jak obecnie, 
w wieku 19 lat – poinformowała 
szefowa resortu edukacji. 

Tak swój pomysł uzasadnia resort. 
Kwestia obniżenia wieku szkolne-
go podzieliła rodziców – jedni są 
za, drudzy przeciw. Ciekawe, co 
na to najmłodsi? Tego chyba się 
nie dowiemy, bo nikt ich o opinię 
w tej sprawie nie prosił. 

dar
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Taka jest nasza wiara…
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fot. D. Panasiuk

Dzieciaki mają do mnie zaufanie
Rozmowa z Danutą Kulaszewską, kierownik Domu Ciepła w Nasielsku
Od oficjalnego otwarcia Domu 
Ciepła minął już ponad miesiąc. 
Pani Kierownik, jak w tym czasie 
wyglądało funkcjonowanie pla-
cówki? Czy udało się zapewnić 
podopiecznym obiecany gorący 
posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji 
i konsultacje medyczne?

Tak, zapewniamy naszym dziecia-
kom gorący posiłek, pomagamy 
w odrabianiu lekcji, a potrzeby 
konsultacji medycznych jeszcze 
nie było.

A jak układają się stosunki z pod-
opiecznymi? Na poprzednim na-
szym spotkaniu mówiła Pani, że 
w Domu Ciepła schronienie może 
znaleźć około 30 – 40 osób. Ilu 
podopiecznych ma Pani teraz? 
Dzieci przybyło, czy ubyło? A jeśli 
ubyło, to dlaczego?

Na chwilę obecną, na stałe przy-
chodzi grupa około 20 dzieci, są 
także przypadki sporadycznych 
odwiedzin naszej świetlicy – jest to 
około 20 osób.

W Domu Ciepła znajduje się pokój 

rozmów indywidualnych. Może 
Pani opowiedzieć naszym Czytel-
nikom co to jest i do czego służy? 
Czy był on już wykorzystywany?

Tak, ten pokój był już wykorzy-
stywany i to wielokrotnie. Jest to 
miejsce indywidualnych rozmów 
z naszymi podopiecznymi i ich ro-
dzicami. Rozwiązujemy tu pojawia-
jące się problemy z zachowaniem, 
jak również rozmawiamy o indy-
widualnych problemach naszych 
podopiecznych, często na prośbę 
samych dzieci.

Podczas koncertu w Dniu Kotana 
(1 października 2006 r.) zebrano 
około 170 000 złotych. Jak rozdy-
sponowano te pieniądze? Ile do-
tychczas kosztował Dom Ciepła? 
Co się dzieje z resztą pieniędzy? 
Czy placówka nadal utrzymuje się 
z tych środków? Co się stanie, gdy 
te pieniądze się skończą?

Placówka nadal utrzymuje się z tych 
środków, a przed ich wyczerpaniem 
musimy w swoim zakresie zapew-
nić fundusze na funkcjonowanie 
świetlicy. Działania MONAR-u są 

finansowane ze środków pozyski-
wanych z budżetu państwa, jed-
nostek samorządu terytorialnego 
różnych szczebli, innych organizacji 
pozarządowych, a także od spon-
sorów i darczyńców. Informacje 
dotyczące rozdysponowania pie-
niędzy z koncertu w Dniu Kotana 
są dostępne w Zarządzie Głównym 
MONAR w Warszawie przy ul. No-
wolipki 9B.

Jak wygląda współpraca z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i pełnomocnikiem 
Burmistrza do spraw profilakty-
ki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych?

Jesteśmy na etapie rozmów i nie 
chciałabym przedwcześnie o tym 
mówić.

Świetlica działa w poniedziałki, 
środy i piątki od godziny 15 do 18. 
Podczas otwarcia mówiła Pani, 
że już wtedy było widać, że to 
za mało. Czy podopieczni mogą 
liczyć na więcej?

Czynimy wszelkie starania, aby 
tak było.

Czy nie obawia się Pani, że wraz 
z odejściem zimy dzieci znów 
wrócą na ulicę?

Nie, ponieważ zapewniamy im 
różnorodność zajęć i staramy się, 
aby nie przychodziły tu z przy-
musu, a z własnych chęci i jak do 
tej chwili tak jest.

Jak wyglądała rekrutacja perso-
nelu? Czy Pani jest także wycho-
wawczynią?

Dokumenty aplikacyjne składa-
ne były już dużo wcześniej do 
Zarządu Głównego w Warszawie 
i przeprowadzana była rozmo-

wa kwalif ikacyjna. 
Szczególną uwagę 
zwracaliśmy na do-
świadczenie w pracy 
z dziećmi i ja jako 
kierownik placówki 
jestem zadowolona 
z pracy i zaangażo-
wania kadry. Formal-
nie jestem kierow-
nikiem Świetlicy, ale 
bardzo dużo czasu 
spędzam z dziećmi 
i biorę udział w za-
jęciach.

Co uważa Pani, jako 
kierownik Domu 
Ciepła, za swój naj-
większy dotychcza-
sowy sukces?

To, że dzieciaki mają 
do mnie zaufanie, że 
chętnie zwracają się 
do mnie ze swoimi 
sprawami, bo nie tyl-
ko są to problemo-
we kwestie, ale jestem także dla 
nich swoistego rodzaju kumplem, 
przed którym nie muszą udawać, 
że są kimś zupełnie innym.

Dom Ciepła działa trzy razy w ty-
godniu. Czym zajmuje się Pani 
w pozostałe dni?

Moja praca związana z Domem 
Ciepła nie zamyka się tylko w tych 
ramach czasowych, wiele z moich 
obowiązków wykonuję w innych 
dniach i godzinach, gdyż nie jest 
możliwe zapewnienie prawidłowe-
go funkcjonowania takiej placówce 
przez trzy dni w tygodniu po trzy 
godziny dziennie. Czas, w którym 
świetlica jest otwarta, staram się 
spędzać czynnie z moimi pod-
opiecznymi i wychowawcami. Pra-

cuję również w Poradni Profilaktyki 
Uzależnień MONAR w Warszawie 
jako trener w projekcie Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Czego można życzyć placówce 
w Nowym Roku?

Zadowolenia naszych podopiecz-
nych ze sposobu funkcjonowania 
Świetlicy i różnorodności zajęć. 
Sukcesów w pracy z dziećmi i do-
brej współpracy z tymi, którzy mają 
otwarte serca na szeroko rozumia-
ną krzywdę ludzką oraz życzliwości 
najbliższego otoczenia.

I tego życzę.

Dziękuję za rozmowę.

Martyna Kordulewska

Jak co roku organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci 
i młodzieży w gminie Nasielsk 

przygotowali wiele atrakcji. 
Poniżej podajemy terminy i miejsca spotkań.

Zajęcia w ramach akcji zimowej będą odbywać się 
w godz. 9.00-13.00

ZIMA W MIEŚCIE
w dniach 11.02.2008r. - 22.02.2008r. Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku 

w dniach 13.02.2008r. – 14.02.2008r. Szkoła Podstawowa w Nasielsku

w  dniach  15.02.2008r. i 18.02 .2008r. Hala Sportowa w Nasielsku

w dniach 19.02.2008r. – 20.02.2008r. Nasielski Ośrodek Kultury

w dniach 21.02.2008r. – 22.02.2008r.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku 

ZIMA NA WSI
w dniach 11.02.2008r. – 15.02.2008r.Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie

w dniach 18.02.2008r. - 22.02.2008r. 
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich

w dniach 11.02- 2008r – 15.02.2008r. Szkoła Podstawowa w Dębinkach

w dniach 11.02- 2008r – 15.02.2008r. Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali pracownicy poszczególnych placówek.
Koordynatorem akcji jest dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli  Barbara Sakowska

Absurd roku
chodzą do kilkuset, a nawet do 
tysiąca złotych. 

Gdzie indziej na aukcjach czyta-
my między innymi: „Na życzenie 
mogę wysłać kilka fotek na maila. 
Te, co są w aukcji nie oddają pięk-
na tego eksponatu”. 

 Co na to prawo? Prawo oczywi-
ście tępi faszyzm, ale nie kolek-
cjonerów staroci, a to, niestety, 
są właśnie starocie (?!). Nie dzi-
wi, jeżeli ktoś zbiera eksponaty 
z czasów niemieckiego faszy-
zmu: zdjęcia, znaczki pocztowe, 
monety z podobizną Hitlera, starą 
porcelanę czy inne przedmioty 
domowego użytku sygnowane 
„gapą” albo fragmenty uzbro-
jenia z czasów drugiej wojny 
światowej. - Posiadanie jednak 
w swoich zbiorach sztandarowej 
książki przywódcy trzeciej rzeszy, 
to jednak przesada – zgodnie 
twierdzą ludzie, którzy przeżyli 
koszmar wojny. 

Widząc to, co dzieje się na in-
ternetowych aukcjach, pewien 
mieszkaniec Nasielska napisał 
do czołowego polskiego portalu 
Allegro krótki i wymowny list, 
w którym napisał: „Zwracam się 

Na aukcjach interneto-
wych niesłabnącym 

powodzeniem cieszy się 
książka „Mein kampf”. To 
dziwi i przeraża, wiadomo 
bowiem, że jej autorem 
był jeden z największych 
zbrodniarzy ludzkości – 
Adolf Hitler. Okazuje się 
jednak, że biznes rzą-
dzi się swoimi prawami 
i ma w nosie historię i pa-
mięć. 
O tej bulwersującej sprawie pi-
sal i śmy już na łamach „Życia 
Nasielska” kilka miesięcy temu. 

Niedawno zajrzel i śmy na au-
kcyjne strony internetowe, żeby 
zobaczyć czy zmory przeszłości 
nadal straszą. Smutne, ale tak. 
Propagowanie – świadome czy 
nieświadome – faszyzmu ma się 
dobrze. W zależności od dnia, 
l icytowanych jest od kilku do 
kilkunastu książek zbrodniarza. 
Sprzedający dwoją się i troją, żeby 
zareklamować oferowany towar 
i uzyskać jak największą kwotę - 
jeden z nich napisał: „Zastrzegam 
sobie możliwość odstąpienia od 
sprzedaży jeśli cena będzie ni-
ska”.  A ceny rzeczywiście do-

z prośbą o natychmiastowe usu-
nięcie z Allegro ofert sprzedaży 
ks iążk i  „Mein kampf ” Adolfa 
Hitlera. Proszę nie oczekiwać 
mojego uzasadnienia”. Na odpo-
wiedź nie musiał długo czekać. 
Pracownik portalu na drugi dzień 
napisał mu równie krótko i wy-
mownie: „Uprzejmie informuję, 
że aukcje tego typu przedmiotów 
nie naruszają Regulaminu Alle-
gro pod warunkiem, że dotyczą 
wydań książki sprzed 1945 roku. 
Pozdrawiam serdecznie i życzę 
Panu miłego dnia”. 

Prawdą jest, że po liście nasielsz-
czanina z  aukcj i  nat ychmiast 
usunięto polskie wydanie książ-
ki z 2002 roku. Pikanterii całej 
sprawie dodaje fakt, że te, sprzed 
1945 roku, pozostały i nadal są 
przedmiotem handlu. 

Nie można w tym miejscu nie 
zadać sobie pytania – czym różni 
się treść i wymowa „Mein kampf” 
wydanego do końca wojny z tre-
ścią i wymową książki opubliko-
wanej po wojnie?

Czy nie jest to absurdalny prze-
pis?!

dar 
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XVI Finał WOŚP
W niedzielę 13 stycz-

nia w całym kraju 
rozbrzmiewała Wielska 
Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Nasielsk, jak co 
roku włączył się w akcję 
Jurka Owsiaka. Pieniądze 
zebrane podczas XVI Fina-
łu zostaną przeznaczone 
dla dzieci ze schorzeniami 
laryngologicznymi. 
W naszym mieście działały dwa 
sztaby: przy Liceum Ogólnokształ-
cącym (18 wolontariuszy) i Publicz-

nym Gimnazjum Nr 1 (70 wolon-
tariuszy, w tym 18 ze Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku i 3 z Zespołu 
Szkół Zawodowych). Młodzież wraz 
z opiekunami kwestowała już od 
samego rana. 

Popołudniu wszyscy spotkali się na 
koncercie w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Wiele emocji dostarczył 
publiczności występ znanej grupy 
„Róże Europy”. W  latach osiem-
dziesiątych i pierwszej połowie 
lat dziewięćdziesiątych była ona 

w czołówce najpopularniejszych 
zespołów. Ich utwór „Jedwab” 
z udziałem Edyty Bartosiewicz 
podbił serca słuchaczy i przez wiele 
tygodni utrzymywał się na listach 
przebojów. 

Po nich nasielskiej publiczności 
zaprezentował się zespół „36.6”. 
grający bluesa i rock’n’rolla z ele-
mentami ormiańskiego folk. W ich 
repertuarze nie zabrakło coverów 
m.in. Deep Purple „Smoke On 
The Water” i Blues Brothers „Swe-

et Home Chicago”. Ich występ 
z pewnością pozostanie na długo 
w pamięci publiczności, podobnie 
zresztą , jak debiut nasielskiego ze-
społu rockowego „JednoSłowo”. 
Mimo, że był to ich pierwszy wy-
stęp, na scenie czuli się doskonale. 
Na imprezie zagrała również „Dolina 
Rytmu”, zespół młodzieżowy dzia-
łający przy NOK, grający muzykę 
afrykańską na d’jembach.

Podczas koncertu  wolontariusze 
prowadzili licytacje. Pod młotek po-

szły m.in. koszulki, kubki, kalendarz, 
plakaty z autografami muzyków 
i tort w kształcie serca ufundowany 
przez Cukiernię „Ptyś”. 

Punktualnie o godzinie 20.00 na 
placu przy Skwerze Jana Pawła II 
w Nasielsku rozbłysnęło „światełko 
do nieba” Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

Podczas XVI Finału WOŚP w Na-
sielsku zebrano: 13085,59 zł 
(10.875,59zł sztab Gimnazjum  
i 2.210,00 zł sztab LO). 

K.Z.

Sztab przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 
w Nasielsku  

dziękuje za pomoc w organizacji  
16 Finału WOŚP

Burmistrzowi Nasielska, Komendantowi i funkcjo-
nariuszom Policji, dyrektorom i nauczycielom Szkół 
Podstawowych w Budach Siennickich i Nasielsku, 
Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego 
i Miejskiego Przedszkola w Nasielsku. 

Pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury dziękujemy 
za organizację imprezy artystycznej, Dyrektorowi Banku 
Spółdzielczego i Pani Teresie Słowikowskiej za zliczenie 
zebranych pieniędzy. 

Wyrazy wdzięczności wyrażamy wieloletnim sponsorom 
akcji:

P. Annie i Markowi Olbrysiom, P. Stanisławie Jóźwiak, P. 
Grzegorzowi i Barbarze Arciszewskim, Panom Andrzejowi 
Sawickiemu i Witoldowi Estkowskiemu – właścicielom 
sklepu „GULIWER”, P. Małgorzacie Szemborskiej i P. Dorocie 
Kosewskiej. 

Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy, 
którzy dzielnie „pracowali” przez całą finałową niedzielę 
oraz do P. Dyrektor Bożenny Zawadzkiej- Roszczenko, 
nauczycieli i pracowników naszego gimnazjum.

Mieszkańcom naszego miasta i okolic gratulujemy hojności 
i kolejnego rekordu finansowego.

W imieniu Sztabu  
-  Katarzyna Świderska

Konkurs Harry Potter
Informujemy, że w związku z promocją siódmego 

tomu cyklu J.K. Rowling pt.  
„Harry Potter i Insygnia Śmierci”  

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
ogłasza konkurs o Harrym Potterze, który odbędzie 

się dn.09.02.2008r. o godz. 10.00.  
Biblioteka w tym dniu przemieni się w Szko-

łę Magii i Czarodziejstwa Hogwart.

Uwaga
Wszystkich uczestników konkursu obowiązuje

Regulamin

1. Uważaj jeśli przeczytasz poprawnie poniższe słowa nie 
będziesz mógł się już wycofać AŁDAPAZ AKMALK.

2. Twój dom to Hufflepuff Tiara Przydziału skierowała 
Waszą Szkołę do tego domu, więc ubierz się w obowią-
zujące barwy domu.

3. Możesz zabrać ze sobą swoją różdżkę, ale nie będziesz 
mógł jej używać.

4. Pamiętaj, żebyś się nie spóźnił. Bądź na czas. Dla naj-
bardziej oryginalnego środka lokomocji nagroda!

5. Możecie przylatywać pojedynczo na miotle lub gru-
pami na świstoklikach.

6. Miejsce parkingowe wszystkich świstoklików i mioteł 
na placu przed biblioteką (płatne 2 sykle w parkoma-
cie).

7. Żeby wejść do Hogwartu trzeba podać hasło, które 
znajdziesz na bilecie parkingowym.

Wingardium Leviosa

fot. D. Panasiuk

Ważne dla kibiców 
biało-czerwonych
Bilety na mecze Polaków w finałach 
ME 2008.

Polski Związek Piłki Nożnej uprzej-
mie informuje kibiców reprezentacji 
Polski, iż rejestracja w systemie za-
mówień i dokonywanie 
rezerwacji biletów na 
mecze polskiego ze-
społu na Euro 2008 
odbywać się będzie 
w dniach 16 - 29 lu-
tego 2008 roku. Nie 
obowiązuje zasada „kto 
pierwszy, ten lepszy”. 
Rozdział biletów od-
będzie się w drodze 
losowania, które zapla-
nowane zostało na 7 
marca 2008 roku. 

Zamawianie biletów 
odbywać się będzie 
wyłącznie drogą internetową po-
przez system kupbilet.pl 

W podanym terminie należy zgłosić 
zapotrzebowanie zarówno na bilety 
na mecze grupowe Polaków, jak 
również spotkania fazy pucharo-
wej (tzw. bilety warunkowe – do-

stępne tylko w przypadku awansu 
reprezentacji Polski do danej fazy 
rozgrywek). 

Kibice, którzy wylosują bilety będą 
musieli dokonać płatności – zarów-

no za bilety na mecze 
grupowe, jak również 
bilety warunkowe - 
do 20 marca 2008 
roku. W przypadku 
braku wpłaty, zamó-
wienie będzie anu-
lowane. 

Dokładne zasady 
zamawiania i zaku-
pu biletów zostaną 
podane w „Regu-
lam i n i e  sp r ze da-
ży biletów na Euro 
2008”, który zo-
stanie zatwierdzony 

przez Zarząd PZPN 9 lutego 2008 
roku. Określony zostanie wówczas 
również procentowy podział puli 
biletów przekazanych przez UEFA 
do dystrybucji za pośrednictwem 
PZPN.

Źródło: PZPN

Michał Listkiewicz, prezes PZPN

fot. M. Stamirowski



10 25 stycznia–7 lutegoOGŁOSZENIA

Nasielsk, dnia 04.12.2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72241/ 8 /07

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr 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

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 stycznia 2008 r.
 o przeprowadzeniu poboru w 2008 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w spra-
wie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 238, poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie  
z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, 
poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 107 poz. 732,  
Nr 176 poz. 1242) i rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 
2007 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2008 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1461):

1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2008 r. przeprowadzony zostanie na terenie województwa mazowieckiego pobór 
mężczyzn urodzonych w 1989 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1984-
1988, którzy:

dotychczas nie stawili się do poboru;
zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa przed zakończeniem poboru;
złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej.

4. Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1980 – 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, 
które w roku 2007/2008 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, o których 
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru 
(Dz. U. Nr 95, poz. 660).

5. Pobór osób, wymienionych w ust. 1 – 4, zamieszkałych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa miesiące, przeprowadzą 
niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie:

Lp. Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji

14. Miasta: Nowy Dwór 
Mazowiecki, Nasielsk 
i Gminy: Czosnów, Leoncin, 
Pomiechówek, Zakroczym

Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Paderewskiego 4

4.02. – 29.02.2008 r.

6. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta ) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
powiatowej komisji lekarskiej – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

7. Poborowy zgłaszający się do poboru kolejny raz przedstawia:
wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
powiatowej komisji lekarskiej – dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych 
przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru; 
wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty.

8. Na potrzeby ewidencji wojskowej poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:

1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
2) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
3) potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji.
9. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawia-
domić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad 2 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty 
potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

10. Po ustaniu przyczyny niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), 
który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.

11. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia poboru zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad dwa miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im 
miejsce i termin stawienia się do poboru.

12. Poborowi, którzy po rozpoczęciu poboru na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego 
również do dwóch miesięcy, stawiają się do poboru przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego, podlegającego 
stawiennictwu do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

14. Poborowy, który nie stawia się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub 
wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddaje się badaniom lekarskim albo nie przedstawia 
dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

15. Wobec poborowego, który nie stawił się do poboru bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia 
lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 32 ust. 6 cytowanej ustawy).

WOJEWODA MAZOWIECKI



1125 stycznia–7 lutego ROZMAITOŚCI

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK  KSIĘŻYCOWY NA LUTY
Na początku miesiąca, 

gdy 2 lutego przy-
pada uroczystość Matki 
Bożej Gromnicznej, czę-
sto pojawiają się jeszcze 
lute, czyli srogie mrozy, 
zwłaszcza na wschodzie 
Polski. Ale w drugiej po-
łowie bywa już zazwyczaj 
przedwiosennie. Zaczyna-
ją wracać pierwsze ptaki 
m.in. skowronki, kwitną 
pierwsze kwiaty cebu-
lowe m.in. przebiśniegi, 
nabrzmiewają pąki. 
W lutym kończy się radośnie kar-
nawał i zaczyna Wielki Post. To czas 
refleksji o kruchości i sensie życia. W 
Środę Popielcową, która w tym roku 
przypada wyjątkowo wcześnie, 
słyszymy już „Prochem jesteś...”. 
Gdy w lutym bywa cieplej  rozpo-
czynamy cięcia drzew i krzewów 
a nawet uprawy pod osłonami, 
w foliach. W pierwszej połowie lu-
tego wykonuje się podobne prace 
jak w styczniu. W końcu miesiąca, 
zwłaszcza gdy początek był mroź-
ny, można przystąpić do zakładania 
ciepłego inspektu. Na połowie mie-
siąca można już siać, pikować i prze-
sadzać rośliny w szklarniach lub na 
parapetach okiennych., ale jeśli mo-
żemy to z racji zaćmień najlepiej te 
prace przełożyć na koniec miesiąca 
po 22  Bardzo dobry czas do tych 
czynności będzie  dopiero w kwa-
drze korzenia. Czynności te można 

również wykonywać  wcześniej 
w kwadrze liścia od 9 do 13 i w kwa-
drze owocu od 15 do 19. Wtedy 
również można rozpoczynać pę-
dzenie roślin cebulowych i warzyw. 
Przesadzać kwiaty i rozsadę najlepiej 
w podobnych terminach w dniach 
zaznaczonych jako korzystne. 
W przydomowym ogródku, na 
działce, cięcia prześwietlające drzew 
i krzewów, usuwanie suchych pę-
dów malin, obcinanie pnączy, cięcie 
żywopłotów i winorośli, przygoto-
wanie podłoża w cieplarniach pro-
wadzić najlepiej w dni bez mrozu, 
w czasie ubywania Księżyca, do 7 
i po 21, brak linii i linia przerywana. 
Karczowanie drzew przeprowadzać 
najlepiej w okresie przybywania 
Księżyca  od 7 do 21. 

W kwadrze uprawy (podobnie 
jak w styczniu) po oskrobaniu pni 
z łuszczącej się kory można je bielić 
wapnem zmieszanym z gliną i kro-
wieńcem, a także zakładać opaski na 
drzewa przeciw szkodnikom. Wtedy 
też można osłaniać drzewka przed 
nadmiernym ogrzaniem od strony 
południowej papierem falistym lub 
deską.

Warto już wysiewać nasiona roślin, 
z których pragniemy otrzymać 
wczesną rozsadę. Rośliny liściowe, 
np. kapustne, wyjątkowo z racji za-
ćmień, najlepiej wysiewać w kwa-
drze, korzenia, w drugiej kolejności 
w kwadrze liścia. Rośliny korzenio-
we, które plonować będą jeszcze 

w tym roku, wysiewać najlepiej 
w kwadrze korzenia, w drugiej ko-
lejności w kwadrze liścia, w trzeciej 
owocu. Rośliny owocowe, kwiato-
we najlepiej wysiewać tym razem 
w kwadrze korzenia po pełni, wy-
jątkowo z  racji zaćmień mniej ko-
rzystna kwadra owocu i liścia. 

Rośliny pokojowe, balkonowe m.in. 
pelargonie, sadzonkować, ukorze-
niać najlepiej w kwadrze korzenia, 
w drugiej kolejności w kwadrze 
liścia.

Cięcie drzew w lasach z przezna-
czeniem na opał, sprzęty najlepiej 
przeprowadzać do 7 i po 21 . Z ko-
lei drewno budulcowe pozyskiwać 
w okresie przybywania Księżyca, 
szczególnie przed pełnią 21 i  po 7, 
zwłaszcza po 14.

Nawozić pola, łąki obornikiem, 
kompostem, zakładać inspekty naj-
korzystniej w kwadrze uprawy (linia 
przerywana). 

Ubijać zwierzęta najlepiej od 8 do 
20 .

Kury, indyki, gęsi, kaczki na eko-
logiczny wyląg piskląt nasadzać  
najdogodniej od 14 do 20. Zabiegi 
rozpłodowe zwierząt przeprowa-
dzać najlepiej od 9 do 18, unikać 
dni wykreślonych, zaćmień. 

Prace w pasiekach wykonywać naj-
lepiej do 6, dobry czas też po 22.

Zbigniew Przybylak

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA LUTY
Luty może obdarzać raczej zimo-
wą aurą. Choć niewykluczone też 
anomalie pogodowe . Jednocześnie 
może być sporo nieprzyjemnych 
wiatrów i opadów powodujących 
problemy na drogach. Dni pięknych 
pogodnych o stabilnej pogodzie 
niezbyt dużo, najwięcej w ostatniej 
dekadzie.

Początek miesiąca zimowy dosyć, 
chłodny. Kilka dni może być ład-
niejszych z mrozami, ale zdarzyć 
się też mogą niewielkie opady śnie-

DOMOWE RECEPTY  
I KURACJE UZDRAWIAJĄCE
Maść z  żywicy  
na kaszel i oskrzela
Z sosnowej żywicy albo sosnowego 
olejku i smalcu gęsiego, ewentual-
nie wieprzowego (ale koniecznie od 
świń z chowu tradycyjnego, gospo-
darskiego, karmionych naturalnie, 
ekologicznie) można sporządzić 
rozgrzewającą maść do nacierania 
piersi. Ćwierć kilograma smalcu, 
najlepiej świeżo wytopionego roz-
grzać na patelni. Dodać do niego 
pół łyżeczki  żywicy sosnowej, 
jeżeli mamy suche grudki żywicy 
drobno je wcześniej pokruszyć. 
Wszystko podgrzewać ostrożnie 
i nie za mocno. Mieszać do czasu 
dokładnego rozpuszczenia żywicy 
i smalcu. Jeżeli nie mamy żywicy 
dodać do smalcu kilkanaście kropli 
olejku sosnowego. W obu przypad-
kach do maści można dolać  po kilka 
kropli olejku lawendowego, który 
działa odświeżająco.

Przygotowaną maść zlać do słoicz-
ków. Smarować nią dokładnie kilka 
razy dziennie, koniecznie na noc, 
klatkę piersiową, okolice pleców 
między łopatkami,  ramiona i po-
deszwy stóp. Stosować aż do ustania 
kaszlu i zapalenia oskrzeli.

Zbigniew Przybylak

gu. Gorsza pogoda na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady, wtedy 
więcej wiatrów, zmian. Zmiennie 
pochmurno, opady niekiedy spore, 
także w połowie miesiąca. Potem 
stopniowo przybywa dni pogod-
nych, noce chłodne. Na początku 
drugiej dekady okresowe pogor-
szenie aury. Możliwe ocieplenie. W 
końcu miesiąca dosyć pogodnie, 
ale wietrznie. Opadów wtedy nie-
zbyt dużo. Możliwy jakiś cieplejszy 
dzień.

Zbigniew Przybylak

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym?

Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny często stanowi kłopot dla 
jego użytkowników. Wydaje się, że 
najprostszym sposobem pozbycia 
się zużytego sprzętu jest umiesz-
czenie go łącznie z innymi odpa-
dami lub po prostu pozostawienie 
go w lesie.

Tymczasem art. 35 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym nakłada na użytkow-
nika sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych obo-
wiązek oddania zużytego sprzętu 
zbierającemu sprzęt. Jednocześnie 
umieszczanie zużytego sprzętu 
łącznie z innymi odpadami jest za-
bronione (art. 36 ustawy).

Obowiązki zbierającego zużyty 
sprzęt pełnią sprzedawcy detaliczni, 
sprzedawcy hurtowi oraz gminne 
jednostki organizacyjne. Na tere-

nie Miasta i Gminy Nasielsk taką 
jednostką jest Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy 
sprzedawca detaliczny i sprzedaw-
ca hurtowy są zobowiązani przy 
sprzedaży sprzętu przeznaczonego 
dla gospodarstw domowych do 
nieodpłatnego przyjęcia zużytego 
sprzętu w ilości nie większej niż 
sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zu-
żyty sprzęt jest tego samego rodza-
ju. Oznacza to, że każdy użytkownik 
przy zakupie nowego sprzętu może 
oddać sprzęt za sprzęt tego samego 
rodzaju np. lodówkę za lodówkę.

Podkreślić należy, że pomocą przy 
identyfikowaniu dla użytkownika 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, który należy zbierać oddziel-
nie, będzie ,,Lista sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego” oraz znak 

przekreślonego kosza na śmieci na 
używanym sprzęcie, umieszczany 
przez producenta.

Punkt zbierania zużytego sprzętu:
ZGKiM w Nasielsku, ul. Płońska 43,  
05-190 Nasielsk, tel. 023 69 12 364
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fot. D. Panasiuk

Jednak się dogadali
Jest porozumie-

nie polsko-rosyj-
skie, dzięki któremu 
nasze towary poja-
dą na wschód. 
18 stycznia w Berlinie 
zostało podpisane poro-
zumienie między Mar-
k iem Sawick im mini-
strem rolnictwa i rozwo-
ju wsi Polski a Aleksiejem 
Gordiejewem ministrem 
rolnictwa Federacji Ro-
syjskiej dotyczące eks-
portu produktów roślin-
nych z Polski do Rosji. Z 
dniem podpisania poro-
zumienia nasz wschodni 
sąsiad wznawia uznawa-
nie certyfikatów fitosa-
nitarnych wystawianych 
przez p olsk ie  s ł użby, 
ale tylko w odniesieniu 
do towarów roślinnych 
przeznaczonych na cele 
przemysłowe i paszo-
we. 

Porozumienie dotyczy 
w yłączn ie u znawania 
polsk ich certyf ikatów 
f itosanitarnych. Nie obejmuje 
natomiast kwestii bezpieczeństwa 
żywności, w tym zawartości pe-
stycydów w produktach roślin-
nych eksportowanych do Rosji. 

Polskie ministerstwo rolnictwa 
poinformowało w specjalnym 
komunikacie, że „strony zgodziły 
się, że kwestie bezpieczeństwa 
żywności, jako sprawy odnoszą-
ce się do eksportu ze wszystkich 
krajów członkowskich Wspólno-

ty Europejskiej do 
Rosji, powinny być 
rozstrzygane i re-
gulowane pomię-
dzy Komisją Euro-
pejską a Federacją 
Rosyjską. 

Stąd też ostateczne 
rozwiązanie proble-
mów dotyczących 
bezpieczeństwa żyw-
ności, w tym pozo-
stałości pestycydów, 
mogą zostać uregu-
lowane jedynie w dro-
dze podpisania po-
rozumienia między 
Wspólnotą Europejską 
i Federacją Rosyjską”.

Porozumienie to jesz-
cze mało. Nasi eks-
porterzy chcą wzno-
wienia eksportu peł-
ną parą. Niewątpliwie 
przyczyni się to do 
znacznego wzrostu 
koniunktury w rolnic-
twie, a na nią z nie-
cierpliwością czekają 
polscy rolnicy. Należy 

mieć tylko nadzieję, że nastąpi to już 
niebawem, ponieważ pierwszy mur 
w stosunkach polsko-rosyjskich zo-
stał zburzony. 

WA

Czy to zima?

W KRUS - ie szykuje 
się rewolucja? 
Zaczęło się od mnóstwa 
pytań. „Poszło” między 
innymi o składki:  kto i ile 
ma płacić?, czy właści-
ciel wielkoobszarowe-
go gospodarstwa tyle 
samo, co rolnik mający 
jedną szkapę? Czy rolnik  
„z Marszałkowskiej” też 
jest rolnikiem w pełni 
tego słowa znaczeniu i 
też ma płacić taką samą 
składkę, jak właściciel 
tradycyjnego gospo-
darstwa od dziada pra-
dziada mieszkający na 
wsi? Oczywiście od-
powiedzi na te pytania 
jeszcze nie ma, ale, jak 
zapewnia resort rolnic-
twa, niebawem będą.

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi 
informuje, że projekt ustawy dotyczą-
cej systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników, przewidziany jest do włącze-
nia do harmonogramu prac legislacyj-
nych Rządu w drugim półroczu tego 
roku. Obecnie w resorcie trwają prace 
analityczne i przygotowawcze. Prace 
te dotyczą zarówno systemu ubez-
pieczeń społecznych jak i ubezpieczeń 
zdrowotnych dla rolników. 

Ministerstwo studzi ciekawość dzienni-
karzy i samych zainteresowanych, czyli 
rolników, stwierdzając:  -Przedstawiane 
obecnie w mediach wypowiedzi, do-
tyczące kierunków przygotowywa-
nych zmian, są przedwczesne i wywo-
łują niepotrzebne komentarze. 

Założenia reformy systemu ubez-
pieczeń społecznych rolników, po 
ich przygotowaniu, będą przedmio-
tem szerokich konsultacji i zostaną 
poddane dyskusji społecznej.

WA

Pachną i za-
c h w y c a j ą 

oko tysiącami 
kolorów. Zima 
trzyma - przynaj-
mniej ta kalen-
darzowa - do 
końca stycznia 
pozostało jesz-
cze kilka dni, 
a u handlują-
cych kwiatami 
doniczkowymi 
pełnia wiosny. 
N a Ryn ku H ur to -
wym w Broniszach 
można dostać ko-
lorowego zawrotu 
głowy. Królują aza-
lie, cyklameny, krokusy, hiacyn-
ty i pierwiosnki we wszystkich 
barwach. Ogrodnicy nie próż-
nują, przygotowali bogatą ofertę 
handlową. Nie ukrywają, że sporej 
partii towaru nie udało się sprze-
dać na Dzień Babci i Dziadka.

Mimo to, z obserwacji sprzedających 
wynika, że w tym roku kwiaciarnie 
kupują więcej kwiatów donicz-
kowych, niż zazwyczaj. Zdaniem 
tradycjonalistów kwiat w doniczce 
jest znacznie milszym i trwalszym 
prezentem od kwiatu ciętego. 

Wybór kwiatów doniczkowych 
j e s t  b a rd zo du ż y.  N a j t a ń sze 
w ofercie hurtowej są hiacynty 
2,00 złote za doniczkę, ale, nie-
stety, jak przystało na handel hur-
towy, trzeba tu kupić paletę.

O 50 groszy drożej sprzedawane 
są krokusy. Pierwiosnki (Prymu-

le), które można wiosną wysadzić 
do gruntu, kosztują od 2,60 do 
3,00 złotych za doniczkę. Pry-
mulki doskonale nadają się na 
wiosenne rabaty do przydomo-
wych ogródków.

Cyklameny zwane f ijołkami al-
pejskimi są w dwóch „wersjach ”, 
mini w cenie 4,00 – 5,00 zł  oraz 
większe od 6,50 zł do 10,00 zł za 
doniczkę. Cyklameny po prze-
kwitnięciu można przechować do 
następnego sezonu. Zmniejsza się 
ilość wody, a po uschnięciu liści 
przestaje podlewać. Doniczkę 
z bulwą przechowuje się w chłod-
nym, ocienionym miejscu, pod-
lewając co dwa-trzy tygodnie. 
Cyklamen zakwitnie ponownie 
po około czterech miesiącach od 
pierwszego obfitego podlania. 

Azalie czyli różaneczniki  prze-
pięknie kwitnące, lubią tempera-

turę w granicach 15°C, ponieważ 
temperatury pokojowe są z re-
guł y wyższe należy ją obf icie 
podlewać.  C eny za doniczkę 
w Broniszach wahają się od 7,00 
do 22,00 zł.

Podobnie jak rok temu bardzo 
bogata jest w kolorystyce oferta 
ciętych tulipanów. Kwiaty cięte 
sprzedawane są w opakowaniach 
20 -25 sztuk. Tulipany kosztują 
od 0,80-1,20 zł za sztukę. O tej 
porze tulipany są jednymi z naj-
chętniej kupowanych kwiatów 
ciętych. Frezje można dostać 
w Broniszach w cenie 1,20zł/szt, 
krajowe irysy 0,80 – 1,00zł/szt. 
Róże kosztują mniej niż rok temu. 
W zależności od wysokości ceny 
od 1,50 do 3,60 zł/szt . Najdroż-
sze są róże 90 centymetrowe.  
Z dnia na dzień rosną dostawy 
kwiatów z krajowej produkcji.

WA

Bez pozwolenia
Ministerstwo infrastruk-

tury chce wesprzeć 
inwestorów przez likwida-
cję pozwoleń na budowę 
i użytkowanie budynków. 
Zmiany mają do-
tyczyć wszystkich 
rodzajów obiek-
tów budowlanych. 
Według zapowie-
dzi projekt ustawy 
zostanie przygoto-
wany do połowy 
tego roku.
Nowe procedury prze-
widują, że inwestor przed 
rozpoczęciem inwestycji 
ma wystąpić do stosow-
nego organu admini-
stracji jedynie o zgodę 
urbanistyczną. Zgoda taka 
określi rodzaj obiektu, 
który może powstać na 
danej działce. Jeśli jed-
nak działka ta jest objęta 
miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, 
także i taki dokument nie będzie 
potrzebny.

Następnym krokiem jest sporządze-
nie projektu budowlanego i prze-
kazanie go organowi administracji, 
który będzie odpowiedzialny za 
jego przechowywanie. Jednocześnie 
inwestor musi minimum 30 dni wcze-
śniej poinformować potencjalnych 
sąsiadów o zamiarze rozpoczęcia 
inwestycji. Jeśli w ciągu miesiąca nie 
zostaną zgłoszone żadne uwagi, ma 
prawo rozpocząć prace.

Resort chce również zwolnić inwe-
storów z konieczności ubiegania się 

o zgodę na użytkowanie budynków. 
Po zakończeniu budowy, obiekt ma 
być wykorzystany od razu, a inwe-
stor ma tylko powiadomić admini-
strację o tym fakcie. 

Pomysł likwidacji pozwoleń na budo-
wę był zgłaszany także przez poprzed-
nie rządy, ale wówczas dotyczył jedy-
nie budynków o małej powierzchni. 
Zdaniem odpowiedzialnego za bu-
downictwo wiceministra infrastruk-
tury, Olgierda Dziekańskiego, nie ma 
potrzeby dzielenia obiektów na małe 
i duże, czy wysokie i niskie.

Proponowane zmiany budzą wiele 
kontrowersji. Na pewno ucieszą się 
z nich inwestorzy. Przedstawiciele 
nadzoru budowlanego natomiast 
obawiają się, że takie posunięcia źle 
wpłyną na bezpieczeństwo budyn-
ków i ludzi. 

km

Tu też mieszkają rolnicy

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
Przez najbliższe dni pracuj systematycznie, będzie się opłacać. 
Wkrótce otrzymasz ciekawą propozycję współpracy. Gwiazdy wróżą 
Ci szczęście w miłości, więc zabawy karnawałowe będą na pewno 
udane.

Byk 20.04.- 20.05.
Mimo rozlicznych obowiązków i czasami niespodziewanych 
problemów najbliższy czas zaliczysz do bardzo udanych. Szczególnie, 
że masz szansę znacznie wspomóc swój budżet domowy. A twój 
związek bardziej się umocni.

Bliźnięta21.05.- 21.06.
Nie zaniedbuj obowiązków. Zapowiada się pracowity czas, ale przyjdą 
oczekiwane sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Samotne Bliźnięta mają dobre dni. Poznacie interesujące osoby.

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym wszystko ułoży się po Twojej myśli, 
zwłaszcza, że nowi wspólnicy będą bardzo pomocni. W życiu 
rodzinnym czeka Cię niespodziewana wizyta krewnych. Zbierzesz 
pochwały za udane przyjęcie. 

Lew 23.07.- 22.08.
Gwiazdy zapewnią Ci sukcesy w pracy. Możliwy nawet awans. Zaczniesz 
zbierać owoce inicjatyw podejmowanych pod koniec roku. Możesz 
liczyć na wsparcie partnera.

Panna 23.08.- 22.09.
Najbliższe dni będą bardzo korzystne w życiu zawodowym. Twoje 
pomysły zostaną docenione i być może otrzymasz podwyżkę. Życie 
towarzyskie będzie bardzo intensywne i ciekawe. Otrzymasz wiele 
zaproszeń na zabawy karnawałowe.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie otrzymasz wiadomość, która zmieni Twoje 
życie. Będzie ciekawie. Los uśmiechnie się do Ciebie. Może wygrasz 
w lotto. Samotne Wagi spotkają swój ideał i zaznają wiele szczęścia 
w miłości.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Dobre dni na ważne decyzje zawodowe. Czekają na Ciebie nowe 
zadania i rozmowa z szefem. Bądź stanowczy i konsekwentny. Humor 
poprawi Ci wyjątkowo udane spotkanie z przyjaciółmi.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Masz szansę zawrzeć cenne znajomości z interesującymi ludźmi. 
Twoja kariera zawodowa nabierze tempa. Otrzymasz bardzo 
atrakcyjną propozycję. Zastanów się poważnie nad jej przyjęciem. 
Życie uczuciowe da Ci wiele satysfakcji.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Coraz dłuższe dni pobudzą Cię do aktywności zawodowej. W każdej 
dziedzinie życia odniesiesz sukces. Warto, więc działać. Samotne 
Koziorożce będą mieć szczęście w miłości i przeżyją namiętny flirt.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Z każdym dniem Twoja energia do działania będzie wzrastać, 
zwłaszcza, że szybko zobaczysz efekty swoich starań. Niczego nie 
odkładaj na później i „kuj żelazo, póki gorące”. Czasami szczęściu 
trzeba pomóc.

Ryby 19.02.- 20.03.
Poradzisz sobie z każdym problemem czy to zawodowym, czy 
osobistym. Możesz liczyć na wsparcie i pomoc przyjaciół. Unikaj 
konfliktów i nie dawaj powodów do zazdrości bliskiej Ci osobie. 

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
25–27 stycznia, godz. 17.00

Ranczo Wilkowyje
(Polska, 2007); Obyczajowy; Reżyseria:  Wojciech Adamczyk; Scenariusz:  Robert Brutter; 
Obsada: Ilona Ostrowska - Lucy Wilska, Cezary Żak - Wójt Paweł Kozioł; Ksiądz Kozioł, 
Paweł Królikowski - Kusy, Grzegorz Wons - Więcławski, Leon Niemczyk - Japycz 

Tytułowe ranczo to stary dworek na wsi na Podlasiu, który dziedziczy 
Lucy, młoda Amerykanka polskiego pochodzenia. Lucy przyjeżdża do 
Polski, by go wyremontować. Musi jednak zmierzyć się z mentalnością 
mieszkańców wsi, która ukazana jest w zabawny, ale nie odbiegający od 
prawdy sposób.

25–27 stycznia, godz. 19.00

1408
(USA, 2007); Horror; czas 94 min.; Reżyseria:  Mikael Hafström; Scenariusz:  Matt 
Greenberg, Scott Alexander, Larry Karaszewski; Na podstawie książki:  Stephen 
King; Obsada: John Cusack - Mike Enslin, Samuel L. Jackson - Pan Olin, Mary 
McCormack - Lilly, Jasmine Jessica Anthony - Gracie, Andrew Lee Potts - Jackson 

Ekranizacja opowiadania Stephena Kinga. Mike Enslin jest autorem książek 
o zjawiskach nadprzyrodzonych. W ramach zbierania materiałów do ko-
lejnego tytułu, decyduje się zamieszkać w cieszącym się złą sławą pokoju 
hotelowym numer 1408 w nowojorskim hotelu. Jego dyrektor, pan Olin, 
ostrzega go przed niebezpieczeństwem. Enslin jest jednak zdeterminowa-
ny, by udowodnić, że przerażające opowieści o zdarzeniach w tym pokoju 
to jedynie mit i zbieg okoliczności. Jednak to, co czeka Enslina to nie mit 
- 1408 to pokój, z którego goście nie wychodzą, by się wymeldować.

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Bez pomysłu
– Babciu, a kiedy będzie dzień 
babci? 

– Już był.

– To kiedy znów będzie?

– Za rok

Pytania Franka oderwały mnie od 
lektury tzw. prasy kobiecej.

– Bo jakby był, tobym mógł zrobić 
ci laurkę…

– I tak możesz – pochyliłam się 
znów na pismem, usiłując skupić 
się na problemach opisanych 
w liście przez jedną z czytelniczek. 
Nie mogła się dogadać z mężem 
w sprawach kuchni i byłam bardzo 
ciekawa, co też redaktorzy z czaso-
pisma poradzą „Zmartwionej z Ko-
nina”. Ale nie było mi to dane.

– Mamo, nie mam pomysłu na 
obiad! – wsadziła głowę do pokoju 
moja córka Zosia. 

– Ja też nie – spróbowałam nie od-
rywać się od gazety.

– Przyjeżdża Pawełek… – próbo-
wała mnie kusić.

– Jasne. I Królewna Śnieżka.

– Właśnie dzwonił…

– Ona też.

– Mamo! 

– Słucham – spojrzałam na nią zdzi-
wiona. – O co ci właściwie chodzi?

– Nie mam pomysłu na obiad.

– Już to mówiłaś. Zosiu, jesteś od 
kilkunastu lat mężatką, masz dwoje 
dzieci i świetnie sobie radzisz z pro-
wadzaniem księgowości w waszej 
firmie. Naprawdę nie jesteś w stanie 
wymyślić, co ugotować? To zamów 
pizzę. 

Wróciłam do lektury, a Zosia, ewi-
dentnie urażona, wycofała się. 
Nie mogłam już jednak czytać, bo 
myślałam o rozmowie. Dlaczego 

drobiazgi stają się przyczyną nie-
porozumień? Ale dlaczego to ja 
mam zawsze ustalać, co ugoto-
wać i jakie zrobić zakupy? (no, nie 
zawsze, właściwie to często spra-
wami kuchni kierowała Zosia…). 
I dlaczego tak trudno wymyślić, 
co zrobić na obiad, aby zaspokoić 
apetyt pięciu co najmniej osób i za-
dowolić specjalistów od żywienia 
przy uwzględnieniu stanu portfela? 
Nie miałam pomysłu. 

Tymczasem, ku mojemu zdziwie-
niu, rzeczywiście pojawił się Paweł, 
a krótko po nim młodszy brat zię-
cia – Robert. Obaj byli w Warszawie 
(Pawełek przejazdem), obaj pomy-
śleli, że warto odwiedzić rodzinę, 
i obaj przyjechali oczywiście głodni. 
Pawełek przywiózł babkę ziemnia-
czaną, a Robert – domowy sernik. 
Byłam pod wrażeniem.

Jednak w rozmowie okazało się, że 
żaden z nich sam nie przygotował 
przywiezionego wypieku. Babka 
i sernik były dziełem ich narze-
czonych. 

– Kto by tam sam pichcił! – wyjaśnił 
Robert. – Od tego są kobiety.

– Czyli będzie weselisko! – zawo-
łała Kasia.

– Dlaczego? – spytał Franek, ale nikt 
nie kwapił się z odpowiedzią. 

– Właściwie to żenią się ci, którzy 
nie mają lepszego pomysłu na 
życie – zaczął Robert. Starszy brat 
spiorunował go wzrokiem, a Zosia 
już otwierała usta, ale po prostu 
wyszła do kuchni.

– A co jest lepszym pomysłem na 
życie, wykopaliska? – spytał z ironią 
Piotrek.

– Chociażby! 

Pawełek z entuzjazmem kiwnął 
głową. 

– Można też jeździć z uczniami na 
rekonstrukcje bitew – dodał. 

– A jak zamierzasz rozwiązać 
kwestię jedzenia? – zainteresowa-
łam się.

– Normalnie – odrzekł zdziwio-
ny chłopak. – Nadal zamierzam 
jadać. 

– Rzeczy ugotowane przez kogo? 
Ha!

Zosia zawołała Piotrka, który udał 
się do kuchni, a po krótkim czasie 
oboje zaprosili wszystkich do stołu. 
Przed odgrzaną babką Zosia podała 
zupę porową. 

– Zajrzałam do książki kucharskiej 
– odpowiedziała na moje pytające 
spojrzenie.

– O, i to jest jakiś pomysł! – zachwy-
cili się chłopcy. – I gosposia. Albo 
restauracje. 

– To rzeczywiście świetny pomysł 
– odpowiedziałam. – Wasze narze-
czone na pewno się ucieszą. 

Babcia Jadzia 

Zupa bonne femme,  
czyli zupa gospodyni
3 pory, 0,3 kg ziemniaków, 1,5 l 
wody (lub wody pół na pół z mle-
kiem), 4 dkg masła, sól, pieprz,  
4 kromki bułki

Białe części pora pokroić w plasterki 
i podsmażyć na maśle, następnie dodać 
nieco wody i dusić 5 minut (nie rumienić). 
Zagotować wodę (lub wodę z mlekiem), 
wrzucić pokrojone w plasterki ziemniaki, 
przyprawy i podduszone pory. Gotować 
ok. 40 minut na wolnym ogniu. 

Bułki podgrzać na suchej patelni, posmaro-
wać masłem i ułożyć na dnie wazy, do której 
wlać gorącą zupę i od razu podawać. 

Zamiast wodą, pory można zalać bulionem 
warzywnym, a następnie dodać mleka skon-
densowanego, grzanki zaś posypać tartym 
żółtym serem.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam wyposażenie sklepowe 
w tym 3 szafy chłodnicze (jedna 
dwustronnie otwierana), plus do-
mek drewniany z przeznaczeniem 
na działkę. Tel. 0 503 171 219.

Sprzedam dom wolno stojący w 
Płońsku, Osiedle Toruńskie, 220m2. 
Tel. 0 504 285 696.

Kupię każdą ilość drzewa: dąb, to-
pola, olcha, osika. Płatne gotówką. 
Tel. 0 503 509 079.

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

Wynajmę garaż przy ul. Warszaw-
skiej. 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 
centrum 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 chętne-
go do pracy przy pracach bu-
dowlanych, 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, roz-
siewacz Kos. Tel. 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). Do-
świadczony polonista i egzamina-
tor. 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

Sprzedam jałówki wysokocielne. 
Tel. 513 183 239.

Kupię licznik elektryczny jedno-
fazowy. Tel. 0 607 687 306.

Sprzedam heblarkę. Tel. 0 
609 209 325.

Sprzedam ciągnik rolniczy John 
Deer 2650, moc 95 KM, rok 
prod. 1987, stan bardzo dobry, 
cena 42 000 zł (do negocjacji). 
Tel. 0 601 379 454.

Wykonam dokończenie elewa-
cji – docieplenie budynku. Tel. 
0 509 487 438.

Sprzedam lodówkę i kuchenkę 
gazową, stan dobry, cena do 
uzgodnienia. Tel. 0 602 250 413 
(dzwonić po 19.00).

Kupię dom w Nasielsku lub oko-
licy. Tel. 0 664 733 384.

Sprzedam spacerówkę dziecięcą 
„Oskar”, 3 stopnie rozkładania, 

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!

KAJTEK to młody, około 2-letni psiak. 
Jest mały, ma piękną, długą sierść. 
Na jego uśmiechniętej mordce widać 
inteligencję i radość życia. To bardzo 
delikatny i opiekuńczy psiak. Doskonale  
nadaje się na towarzysza dzieci, ale 
nie tylko. Nie sposób go nie lubić, zyska 
serce każdego, dajcie mu tylko szansę. 
W domu zachowuje czystość i w ogóle 
jest super!
JAGA - jest uroczą, bardzo zgrabną 
i pełną wdzięku czarną suczką. 
To jeszcze dziecko, ma około 
10 miesięcy. Jaga jest wesoła, 
uwielbia się bawić. Bardzo lubi 
towarzystwo ludzi. Jest zdrowiutka, 
ładnie  chodzi na smyczy. Bę-
dzie średniej wielkości pieskiem. 
Choć jest młodziutka, jest bardzo 
czujna. Zapewniamy bezpłatną 
sterylizację.
telefon  506 403 514 
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DROBNE
pokrowiec na nogi, folia przeciw-
deszczowa (dla dziewczynki), 
stan bardzo dobry. Cena 150 zł. 
Tel. 0 694 301 255.

Sprzedam Fiata TIPO 1.4., rok 
prod. 1993, benzyna + gaz. Tel. 
0 668 516 015.

Sprzedam drewno opałowe: 
brzoza, olszyna, sosna, topola, 
osika. Tel. 0 609 927 506.

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 0 
663 579 261.

Sprzedam sadzarkę do ziem-
niaków i dmuchawę. Tel. 0 
609 927 506.

Poszukuję lokalu do wyna-
jęcia w centrum Nasielska.  
Tel.0 604 090 476.

Sprzedam siano - prasowane w 
kostkach pogodne ze stodoły. Tel. 
0 886 139 528.

Zatrudnię do ręcznej myjni sa-
mochodowej, Nasielsk, ul. Ko-
ściuszki 27. Tel. 0 600 297 409.

Sprzedam Lublin 1, rok prod. 
1996, stan bardzo dobry, konte-
ner. Tel. 0 500 236 194.

Kupię dostawczy blaszak Ford 
Transit lub inny, chętnie maxi. Rok 
1991-95. Tel. 0 607 687 306.

Poszukuję opiekunki do 4-ro mie-
sięcznego dziecka – chłopiec, od 
zaraz, w trybie dwuzmianowym. 
W każdym tygodniu pierwsza 
zmiana od 4:30 do 19:00, po tej 
zmianie dwa dni wolne. Druga 
zmiana 3 dni w tygodniu od 
16:30 do 7:00, po tej zmianie 4 
dni wolne. Lokalizacja: Nasielsk, 
ul. Warszawska. Szczegóły pod 
numerem: 0 502 500 524.

P o s z u k u j ę  m i e s z k a -
nia do wynajęcia w bloku.  
Tel. 0 509 533 596.

Kupię ziemię rolną lub całe go-
spodarstwo (Nasielsk i okolice). 
Tel. 0 602 303 143.

Sprzedam Fiat Punto 1998 rok, 
tel. 0 602 49 20 18

Sprzedam Opla Corsa 93 r. (pierw-
sza rejestracja 95 r.) benzyna + 
gaz. Cena do uzgodnienia, tel. 0 
602 405 270 lub 0 509 102 919

Sprzedam Poloneza Caro Plus  
99 r., 105000 km, benzyna  
+ gaz, czerwony, wspomaganie 
kierownicy, auto-alarm, centralny 
zamek, blokada skrzyni biegów, 
hak, alu-felgi, stan idealny, cena 
3900 zł, tel. 0 506 227 859
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KRZYŻÓWKA Nr 2BRYDŻ
Wyniki turnieju pierwszego 11.01.2008 r.:

1. Grzegorz Kosewski - Krzysztof Turek  

91 pkt. (63,19%)

2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 

 81 pkt. (56,25%)

3. Jacek Jeżółkowski - Piotr Turek  

  77 pkt. (53,47%)

4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  

 77 pkt. (53,47%)

5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  

 76 pkt. (52,77%)

6. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal    

 72 pkt. (50,00%)

7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 

70 pkt. (48,61%)

8. Maciej Osiński - Janusz Wydra  

  68 pkt. (47,22%)

9. Teodor Brodowski - Krzysztof Michnowski  

60 pkt. (41,66%)

10. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 

48 pkt. (33,33%)

PK

3. Jacek Jeżółkowski - Piotr Turek  

  77 pkt. (53,47%)

4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  

 77 pkt. (53,47%)

5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  

 76 pkt. (52,77%)

6. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal    

 72 pkt. (50,00%)

7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 

3. Jacek Jeżółkowski - Piotr Turek  

  77 pkt. (53,47%)

4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  

 77 pkt. (53,47%)

5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  

 76 pkt. (52,77%)

6. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal    

 72 pkt. (50,00%)

7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 

  77 pkt. (53,47%)  77 pkt. (53,47%)  77 pkt. (53,47%)  77 pkt. (53,47%)

5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  

 76 pkt. (52,77%)

5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  

 76 pkt. (52,77%)

4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  

  77 pkt. (53,47%)

4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  

7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 

21 stycznia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki noworocznej. Podwójne zapro-
szenie do kina otrzymuje Anna Rajkowska z Mogowa. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji 
do 15 lutego. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 
22 lutego 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie 
podwójne zaproszenie do kina.

O G Ł O S Z E N I E

TENIS STOŁOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W piątek, 11 stycznia 2008 r. uczniowie szkół 
podstawowych zainaugurowali rok sportowy. 
biorąc udział w drużynowych zawodach w te-
nisa stołowego. Były one eliminacjami do tur-
nieju powiatowego i odbyły się w nasielskiej 
hali sportowej. Udział w tej bardzo popularnej 
grze inaczej nazywanej ping-pongiem wzięły 
udział wszystkie szkoły z terenu miasta i gmi-

KATEGORIA CHŁOPCÓW
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Budy Siennickie X 0:3 2:3 3:2 3:0 3:2 3 pkt III

Cieksyn 3:0 X 3:0 3:0 3:0 3:0 5 pkt I

Dębinki 3:2 0:3 X 0:3 3:0 3:0 3 pkt IV

Nasielsk 2:3 0:3 3:0 X 3:0 3:0 3 pkt II

Pieścirogi 0:3 0:3 0:3 0:3 X 2:3 0 pkt VI

Popowo 2:3 0:3 0:3 0:3 3:2 X 1 pkt V

Skład drużyny zwycięskiej: SP w Cieksynie – Białorudzki Kamil, Kancerek Damian, Zembrzyski Damian 
- opiekun Malon Andrzej

KATEGORIA DZIEWCZĄT

Bu
dy

 
Si

en
ni

ck
ie

Ci
ek

sy
n

Dę
bi

nk
i

Po
po

w
o 

Bo
ro

w
e

Pi
eś

cir
og

i

Pu
nk

ty

M
ie

jsc
e

Budy Siennickie X 0:3 2:3 3:0 2:3 1 pkt IV

Cieksyn 3:0 X 3:0 3:0 3:1 4 pkt I

Dębinki 3:2 0:3 X 3:0 3:2 3 pkt II

Popowo Borowe 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0 pkt V

Pieścirogi 3:2 1:3 2:3 3:0 X 2 pkt III

Skład drużyny zwycięskiej: SP w Cieksynie – Wiśniewska Ewelina, Ostrowska Alicja, Sobczyńska Paulina - 
opiekun Malon Andrzej

ny Nasielsk tj.: SP w Dębinkach, SP w Budach 
Siennickich, SP w Nasielsku, SP w Popowie 
Borowym, SP w Cieksynie, SP w Pieścirogach. 
Zawody rozgrywane były na 8 stołach na 
których rozgrywało swoje pojedynki 33 za-
wodników. Został przyjęty system rozgrywek 
„każdy z każdym”.

Zawody stał y na 
wyrównanym po-
ziomie czego do-
wodem jest (w kat. 
chłopców), że do 
ostatniej chwili nie 
wiadomo było, kto 
zajmie drugie miej-
sce. Rywalizowały 
ze sobą trzy szkoły, 
jednak o miejscu 
zadecydował sto-
sunek setów po-
między zaintere-
sowanymi.  Dlatego 
warto pamiętać, że 
jeden przegrany set 
może decydować 
o miejscu w turnie-
ju.

Wyniki spotkań przedstawiam w układzie 
tabelarycznym.

Po zakończeniu turnieju najlepszym dru-
żynom wręczono puchary, a pozostałym 
zespołom pamiątkowe dyplomy.

M.K.


