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Do wyboru

Osiedle „przy Płońskiej” ma poważnego konkurenta. W centrum
miasta, między ulicami: Elektronową i Warszawską powstanie nowoczesny budynek mieszkalny.

Fundacja to
idea

Rozmowa z Maciejem Suwińskim – prezesem Nasielskiej Fundacji Wspierania
Na przyszłych lokatorów będą tu czekać małe czterdziestometrowe
i Rozwoju Edukacji
mieszkania dwupokojowe, mieszkania średnie 2 lub 3 pokojowe
Budowa potrwa około 15 miesięcy. Pierwsi lokatorzy zamieszkają
w nim już latem przyszłego roku.

oraz komfortowe apartamenty o powierzchni 70 metrów. Ceny już
od 2700 złotych za metr kwadratowy.
O nowej inwestycji w Nasielsku rozmawiamy z Arkadiuszem Dukalskim, dyr. ds. inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego ZAMBET S.A.

W grudniu 2007 roku rozpoczęła działalność Nasielska Fundacja Wspierania
i Rozwoju Edukacji. Proszę powiedzieć
naszym Czytelnikom, co to za przedsięwzięcie i czemu ma służyć?
Jak każda tego typu organizacja fundacja
została powołana do realizacji określonego
celu. Naszym celem jest upowszechnianie
wiedzy, propagowanie wartości, kultywo-

Za 100 dni
matura str. 8
Grunt to gleba
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wanie tradycji i podejmowanie działań dla
zapewnienia rozwoju obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie oświaty, wychowania i nauki.

Zmiany
w agencjach

Zadania te możemy realizować poprzez
organizowanie lub finansowanie zajęć,
warsztatów, koncertów, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i wypoczynku
wakacyjnego. Chcemy również wprowadzić programy mające na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury
sportowej.
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Bez komentarza

Czytaj na str. 3
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le trzy pytania musimy zadać. Jak długo
jeszcze ta ohydna wizytówka realnego
socjalizmu będzie straszyć odwiedzających
nasze miasto? Czy instytucji odpowiedzialnej
za utrzymanie czystości nie zależy na estetycznym wyglądzie Nasielska? Kiedy z zaplecza głównych ulic znikną śmieci?
To pytania, którymi zasypują nas czytelnicy. Ale nie my
jesteśmy ich adresatem. Mamy nadzieję, że po uderzeniu
w stół nożyce się odezwą.
red

SPRZEDAŻ i SERWIS

Nasielsk
ul. Kilińskiego 19
tel. 0-23 69 35 007
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Głównie o drogach
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

Pierwsza w 2008 roku sesja Rady
Miejskiej odbyła się we wtorek, 29
stycznia. Gośćmi specjalnymi byli
na niej: podkom. Marek Ujazda, Komendant Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i podinsp. Wojciech Janik, Komendant
Komisariatu w Nasielsku. Na samym
początku obrad poinformowali oni
obecnych o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
na terenie miasta i gminy Nasielsk
w 2007 roku. Marek Ujazda powiedział, że współpraca z nasielskim komisariatem układa się wzorowo i że
wykrywalność przestępstw w Nasielsku jest jedną z najwyższych
w garnizonie warszawskim. W. Janik
powiedział, że efekty rzeczywiście
są zadowalające, ale zawsze może
być lepiej. Aby tak było, chciałby
podtrzymać działanie służb ponadnormatywnych. Zmniejszeniu
przestępczości ulicznej pomógłby
również, spełniający określone
wymagania, monitoring. Radni
dopytywali się, czy istnieje możliwość zwiększenia liczby etatów
w nasielskim komisariacie. Mimo
zapewnień o wzorowej współpracy
Wojciech Krzyczkowski uważał, że
policjantów jest za mało, zwłaszcza
w nocy. M. Ujazda odpowiedział
jednak, że w nasielskim komisariacie
przewidziano 31 etatów i wszystkie
są zapełnione. Zwiększenie liczby
etatów leży w gestii komendanta
stołecznego. Nie można jednak
raczej na to liczyć, ponieważ tam,
gdzie jest dobrze raczej zabiera się
policjantów i odsyła ich do pomocy, tam gdzie jest ona potrzebna.
M. Ujazda zapewniał, że nasielski
komisariat zawsze może liczyć na
pomoc komendy powiatowej.
Następnie Przewodniczący RM,
Dariusz Leszczyński złożył relację
ze swoich działań podejmowanych
między sesjami. Mówił o posiedzeniach komisji i pełnionych dyżurach.
W czasie tych dyżurów zwracali się
do niego mieszkańcy ul. Ogrodowej
i okolic oraz mieszkańcy ul. Kolejowej. Pierwsi sygnalizowali tragiczny
stan dróg, na których błoto uniemożliwiało przejazd. Drudzy skarżyli się na brak chodnika na pewnym
odcinku ich ulicy.

Po Przewodniczącym głos
zabrał Burmistrz. Mówił m.in.
o kończącym się remoncie
szkoły w Starych Pieścirogach, przygotowaniu projektu remontu i modernizacji
dróg gminnych, modernizacji
ośrodka zdrowia w Pieścirogach. Dużo uwagi poświęcił sprawie ciepłowni, która
prawdopodobnie zostanie
sprzedana. Nad jej wykupieniem zastanawia się spółka
ciepłownicza z Legionowa.
Kupnem zainteresowany jest także
Hydrochem. Nasielska spółdzielnia mieszkaniowa nie wykazuje
zainteresowania tą sprawą. Problemów nastręcza również dojazd do
ciepłowni. W tej sprawie trwa spór
między Hydrochemem a firmą
Eurozoo.
Po wystąpieniu Burmistrza przyszła
kolej na interpelacje i zapytania
radnych. Katarzyna Świderska dziękowała za uwzględnienie w planach
inwestycyjnych przebudowy ul.
Warszawskiej i dopytywała się,
kiedy doczeka się remontu ul. Dąbrowskiego. Anna Łapińska sygnalizowała problemy mieszkańców ul.
Wiśniowej, Ogrodowej, Świerkowej
i Leśnej. Obecny na sesji Wojciech
Sierzputowski, dyrektor ZGKiM-u,
powiedział, że ul. Leśna (do torów)
jest już poprawiona. Radny Mirosław Świderski zaapelował również
o posypanie ul. Sosnowej. Wojciech
Krzyczkowski mówił też o problemach z przejazdem przez ul. Topolową oraz o drogach w Głodowie,
Krzyczkach, Dąbrowie i Popowie.
Marek Gerasik poruszył temat kar
po wyciętych w Cieksynie drzewach, kwestię tamtejszego ośrodka
zdrowia oraz prosił o wsparcie wymianie stolarki okiennej w cieksyńskiej szkole. Radny Krzysztof Fronczak dziękował w imieniu mieszkańców za objazd Mogowa, prosił
też o uściślenie warunków remontu
ul. Przytorowej. Remontu tego ma
dokonać firma modernizująca tory.
Radny Stanisław Sotowicz poruszył
temat szwankującego oświetlenia
ulic w Nasielsku. Ponieważ zapytania
radnych dotyczyły przede wszystkim dróg, Burmistrz odpowiedział,
że obecnie na remont dróg jest

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Przypominamy wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Nasielsk o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w Ustawie z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w Regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nasielsk.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie,
natomiast zanieczyszczeń – w miarę potrzeb lub nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
UM w Nasielsku

przeznaczonych 340 000 złotych
i ta kwota trafi do dyspozycji W.
Sierzputowskiego. Równocześnie
zaznaczył jednak, że na terenie
gminy nie ma nadającego się do
remontu dróg żwiru.
W dalszej części obrad podjęto
uchwały w sprawie:
• Zmian w budżecie na 2008
rok,
• Zapewnienia środków w budżecie Gminy na dożywianie
dzieci w Gminie Nasielsk na
2008 rok,
• Uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
2008 roku,
• Zbycia nieruchomości.
Projekty wszystkich uchwał zostały
pozytywnie zaopiniowane, a same
uchwały przyjęte jednogłośnie.
Do budżetu na 2008 rok wprowadzono następujące zadania inwestycyjne: wyposażenie klas w Starych
Pieścirogach, przebudowa ul. Warszawskiej, remont i wyposażenie
stadionu, budowa sieci wodociągowej z przyłączami (Topolowa, Młynarska), rozbudowa infrastruktury
pod działalność gospodarczą przy
ul. Płońskiej. Inwestycje zostaną dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Samorządowego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Mazowsza.
Na dożywianie dzieci przeznaczono 100 000 złotych. Do 200%
podwyższono też kryterium dochodowe, dzięki czemu więcej
dzieci będzie mogło skorzystać
z pomocy.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego uchwalono
z myślą o konkursie na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
w ramach programu profilaktyki
uzależnień.
W drodze przetargu ograniczonego
Gmina chce sprzedać tereny przy ul.
Kolejowej. Tereny mają być przeznaczone na działalność gospodarczą.
Kolejnym punktem obrad było
stanowisko RM w sprawie zaspokojenia roszczeń Gminy Wyznaniowej
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Żydowskiej w Warszawie. Spotkanie
w tej sprawie odbyło się w Urzędzie
Miejskim 14 listopada 2007 roku.
W jego wyniku Gminie Żydowskiej
w zamian za działkę, do której rościła sobie prawa przekazane zostaną
tereny przy ul. Płońskiej.
Dalsza część sesji poświęcona była
Komisji Rewizyjnej – sprawozdaniu
z jej działania w 2007 roku i zatwierdzeniu planu pracy na rok 2008.
Po tym przyszła kolej na rozpatrzenia pism kierowanych do RM. Pisma
dotyczyły:
• Sfinansowania etatu pielęgniarki w przedszkolu oraz remontu
ośrodka zdrowia w Cieksynie,
• Problemów z kanalizacją na osiedlu Piłsudskiego II,
• Prośby o posypanie żwirem drogi
w Malczynie (od tamtejszej figurki
do Chlebiotek) oraz pokrycia asfaltem odcinka Ruszkowo-Malczyn
-Konary,
• Podejrzeń mieszkanki Warszawy
o niehumanitarne traktowanie
psów w schronisku w Krzyczkach,
• Prośby o zwiększenie środków na
remont dachu na Domu Nauczyciela przy ZS nr 3 w Cieksynie.
W czasie wolnych wniosków i zapytań dużo uwagi poświęcono
schronisku. Na wniosek radnego
Grzegorza Duchnowskiego Komisja Rewizyjna ma skontrolować
celowość wydatkowania środków
gminnych na psy. Radny Jerzy Lubieniecki pytał obecnego na sesji
Bogdana Ruszkowskiego – radnego powiatowego, czy zapadła jakaś
decyzja w sprawie drogi powiatowej
w Chlebiotkach. Otrzymał jednak
odpowiedź negatywną. Radny
Gerasik apelował o remont ośrodka zdrowia w Cieksynie i zwrócił
uwagę, że w okresie letnim korzysta
z niego wielu wczasowiczów, co
mogłoby być źródłem dochodów.
Radne Świderska i Łapińska pytały
Monikę Norbert, dyrektor MOPS
o sprawę lodówki w domu seniora
(na fakturze figuruje nazwa innej niż
ta, która faktycznie tam stoi) i współpracę z PCK. Powróciła również
sprawa bloku przy ul. Elektronowej. Spotkanie w sprawie spornego
węzła ciepłowniczego i utworzenia
wspólnoty ma odbyć się pod koniec lutego.
km
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Budżet – jaki jest…..

Temat budżetu i kredytów, który pojawił się w wywiadzie z D. Leszczyńskim opublikowanym w przedostatnim numerze ŻŃ wywołał duże
zainteresowanie wśród naszych czytelników. Była wypowiedź radnego Grzegorza Duchnowskiego. Teraz głos w tej sprawie zabrali radni:
Krzysztof Fronczak i Jerzy Lubieniecki.
Uważam, że budżet na 2008 rok przy szące 2.126 tys. zł stanowiło nie 3 %, Nie jest prawdą , że
Czy widać wzrost inwestycji na terenie
przejada się dochodochodach (po zmianach) 45.207 ale 8,8 % dochodów gminy.
miasta i gminy Nasielsk? Odpowiedź
dy własne. W ostat
ostattys. zł i wydatkach 43.199 tys. zł zaNie ma takiej opcji i nigdy nie było,
nich trzech
mykający się nadwyżką budżetową
jest
twierdząca. Zarówno ilość jak
żeby mieszkańcy spłacali zaciągalatach gmina
w wysokości 2.007 tys. zł to jest dobry
i wartość inwestycji wzrosła. Nie jest to
ne przez gminę pożyczki i kredyty.
Nasielsk tak
budżet.
przypadek ani przekłamanie, bo fakty
Niczemu zatem nie służy wylijak wszystmówią same za siebie. PozyskaCzy może być to nadwyżka wirtualna? czanie ile to zadłużenia przypada
kie gminy
na jednego mieszkańca gminy
nie sądzę!
ne środki zewnętrzne pozwoliły
woj. mazo(nawiasem mówiąc błędne). Jeśli
na wykonanie w ciągu ostatPlanowane dochody są wprawdzie
wieckiego
podzielić kwotę zadłużenia tylko
nich lat wielu istotnych zadań.
prognozą (tak mówi ustawa o fiuzyskiwała
przez liczbę np. zamieszkujących
Najbardziej strategicznym była
nansach publicznych), ale planując
nadwyżkę
w gminie kobiet to wynik dzielenia
dochody budżetowe, planuje się je
operacyjną, odpowiednio 2004
budowa oczyszczalni ścieków,
byłby jeszcze wyższy. Tylko, po co
bardzo ostrożnie i realnie, bo wpływy
rok- 2.537 tys. zł, 2005 rok- 531 tys.
gdzie wartość zadania wyniosła
to robić?
przekładają się na wydatki a wydatki
zł, 2006 rok- 1.144 tys. zł.
ok. 12mln. złotych, przy czym ok.
z całą pewnością już nie są wirtualne. Gmina Nasielsk charakteryzuje
8mln złotych to kwota dotacji. Dla jasności sprawy, gdyby
Rok 2007 również zamknie się nadsię niskim dochodem podatkoBudżet gminy jest rocznym plawyżką operacyjną.
ta oczyszczalnia miała powstać ze środków budżetu, to
wym na mieszkańca gminy. To
nem finansowym dochodów, wybyłaby budowana przez co najmniej sześć lat przy warunjest fakt i tego jeszcze długo nie W ostatnich latach gmina poniosła
datków, przychodów i rozchodów.
ku,
że żadna inwestycja nie byłaby wykonywana. Czy to są
duże wydatki inwestycyjne sfinanzmienimy.
Tak więc w jednym roku może być
pieniądze
wirtualne?
sowane środkami zewnętrznymi,
planowany deficyt a w następnym Tzw. wskaźnik „g” tj. wskaźnik dopożyczkami i kredytami i środkami
Na łamach prasy podsumowana była IV kadencja samonadwyżka. Nie ma tu żadnego chodów podatkowych gminy do
własnymi. Nakłady na inwestycje
mistrzostwa, są zwykłe kalkulacje liczby mieszkańców gminy wyrządu nasielskiego. Powtórzę, że wielkość pozyskanych na
wyniosły: w roku 2004 - 5.135 tys. zł,
nosił na 2007 rok 495,03 zł a na
i wyliczenia.
wszystkie inwestycje środków to 57% wszystkich na te cele
w roku 2005 – 8.337 tys. zł, w roku
rok bieżący 507,32 zł (wskaźnik
pieniędzy przeznaczonych. Kredyty zwykle są uzupełnieGospodarka finansowa i poziom
2006 – 17.104 tys. zł, w roku 2007 –
dochodów podatkowych w kraju
niem brakującego udziału gminy w zadaniach dofinansozadłużenia gminy są na bieżąco
3.622 tys. zł. Na rok bieżący planuje
do liczby mieszkańców w kraju na
monitorowane przez Regionalną
się inwestycje w wysokości 10.749
wywanych z dotacji. Gdybyśmy nie mieli swojego udziału
2008 rok wynosi 954,74 zł).
Izbę Obrachunkową w Warszawie.
tys. zł. Może to i mało, bo potrzeb
nie mielibyśmy szansy na ubieganie się o pieniądze unijne.
Zarówno projekt budżetu jak też Sąsiednie gminy Serock, Wieliszew jest ciągle dużo, ale jeśli ktoś tego
Czy starania o pozyskanie jak największej puli środków fiprognoza długu gminy są opinio- mają wskaźnik dochodów podat- nie widzi …?
nansowych do Nasielska są niegospodarnością?
wane. Projekt budżetu i prognoza kowych na poziomie 1,6-1,2 tys. zł
Można żonglować liczbami i spradługu gminy na rok 2008 uzyskały czyli wielokrotnie wyższe.
Planowane są inwestycje i to „nie jedynie na poziomie dowiać, aby udowadniały własne teopozytywną opinię RIO.
kumentacji”.
Opracowywana dokumentacja techniczna dla
Dochodów własnych jest więc rie, dla własnej wąsko pojmowanej
dróg
osiedlowych
Nasielska i Pieścirogów będzie niezbędna
Zadłużenie gminy Nasielsk na koniec zbyt mało aby starczyło na bie- „polityki”. Można też zajrzeć na
do składania wniosków o pozyskanie dofinansowania na
roku 2007 wynosi 16.486 tys. zł. Re- żące funkcjonowanie Urzędu na stronę internetową gminy ( budżet
lacja długu gminy do planowanych który nakładane są coraz większe jest jawny i publikowany jest min. na
budowę dróg. W budżecie wieloletnim przewidziano redochodów na koniec 2007 roku zadania, oświatę, spłatę długu, stronie internetowej gminy) i porówalizację tych zadań, a budżet został zatwierdzony uchwałą
wynosi 35,58 % natomiast relacja dotacje dla gminnych jednostek nać to, co zapisane jest w budżecie
Rady Miejskiej w Nasielsku.
kwoty zadłużenia do dochodów na i zakładu budżetowego, inwestycje z tym , co pisze się w gazetach.
Czemu służy wprowadzanie opinii publicznej w błąd?
koniec roku 2008 planowana jest w gminie.
Jaki jest budżet naprawdę, każdy
w wysokości 32,03 % ( zadłużenie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Trzeba starać się i czyni się to z po- może się dowiedzieć.
w wysokości14.478 tys. zł) .
wodzeniem, o pieniądze zewnętrzPrzewodniczący
Jerzy Lubieniecki
A jeśli chodzi o ścisłość, to zadłużenie ne a na wkład własny jeśli jest taka
Komisji Budżetu i Finansów
gminy na koniec roku 2002 wyno- potrzeba, pożyczać.
Krzysztof Fronczak

Fundacja to idea

Rozmowa z Maciejem Suwińskim – prezesem Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
Skąd wziął się pomysł utworzenia
fundacji?
Naszym zamysłem było stworzenie
instytucji materialnie i organizacyjnie wspierającej edukację dzieci
i młodzieży. Fundacja daje moż-

potrzeby w dziedzinie edukacji zdecydowaliśmy się powołać instytucję, która materialnie
i organizacyjnie będzie wspierać
edukację dzieci i młodzieży na
terenie naszej Gminy. Jakie, Pana
zdaniem, są te najpilniejsze potrzeby?
Jest ich wiele i każda z nich jest
ważna. Między innymi jest to
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, łączących ze sobą pokrewne dziedziny nauki dla uczniów
zdolnych. Przydałoby się koło teatralne, różnego rodzaju konkursy
i turnieje aktywujące dzieci i młodzież. Równie ważnym wyzwaniem, przed którym stoi fundacja
jest wzbogacenie bazy dydaktyczno-naukowej w placówkach
oświatowych naszej Gminy.

liwości współfinansowania zajęć
pozalekcyjnych i zakupów pomocy
dydaktycznych. Poprzez fundację
łatwiej jest pozyskać sponsorów, jak
również ubiegać się o dodatkowe
fundusze rządowe i unijne.
Na stronie internetowej fundacji
czytamy m.in.: Widząc ogromne

Czy korzystali Państwo z gotowych wzorców – fundacji działających w innych regionach?
Nie korzystaliśmy, warto jednak
wspomnieć, że członkiem rady
Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji jest mój wieloletni przyjaciel, adwokat - Piotr
Kacperski. Mam nadzieję, że jego

wiedza i doświadczenie ułatwią nam
działania.
Na jakich zasadach działa fundacja?
Nasielska Fundacja Wspierania
i Rozwoju Edukacji posiada osobowość prawną, działa na podstawie
statutu oraz ustaw o fundacjach,
działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Kto zasiada we władzach fundacji
i gdzie znajduje się jej siedziba?
Władzami Fundacji są Zarząd i Rada.
W skład Zarządu wchodzą Prezes
Fundacji Maciej Suwiński i Wice
Prezes Fundacji Mariusz Kraszewski,
a w skład Rady Fundacji: Przewodniczący Rady Krzysztof Poszepczyński oraz członkowie Agnieszka
Mackiewicz, Jolanta Roszkowska,
Mariola Cyba i Piotr Kacperski.
Siedzibą Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji jest miasto
Nasielsk, adres do korespondencji
to: 05-190 Nasielsk, ul. Tadeusza
Kościuszki 21. Należy jednak pamiętać, że Fundacja jest to pewna
idea, a nie miejsce.

Skąd będą pochodzić środki na
bieżące utrzymanie fundacji?
Czy przewiduje Pan korzystanie
z funduszy unijnych?
Bieżące utrzymanie Fundacji nie
jest dużym kosztem. Zarówno
Zarząd, jak i Rada działają charytatywnie. Przy pomocy przyjaciół
mamy stronę internetową, księgowość Fundacji jest prowadzona
nieodpłatnie przez firmę KEM sp.
z o.o., mało tego Bank MILLENIUM S.A. prowadzi rachunek
Fundacji również nieodpłatnie.
Dzięki temu środki pozyskane od
sponsorów mogą być spożytkowane na realizację celu Fundacji.
Jak wcześniej wspominałem, będziemy ubiegać się o dofinansowanie naszych programów ze
środków rządowych i unijnych.
Z jakimi instytucjami zamierzają
Państwo współpracować?
Z de c ydowa n i e z N a si e l sk i m
Ośrodkiem Kultury - wydawcą
„Życia Nasielska”, liczymy na dużą
pomoc z waszej strony. Mam nadzieję, że „Życie Nasielska” obejmie patronat medialny nad naszymi akcjami. Będziemy również

starać się nawiązywać współpracę
z innymi Fundacjami działającymi
na terenie naszej Gminy i w miarę
możliwości z instytucjami, których działania są zbliżone z celem
Nasielskiej Fundacji Wspierania
i Rozwoju Edukacji.
Fundacja będzie jednakowo
wspierać szkoły wiejskie, jak
i w samym Nasielsku?
Działania Fundacji mają pomagać
w rozwoju uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli w całej
Gminie. Myślę, że dyrektorzy tych
placówek chętnie podejmą z nami
współpracę.
Przez jakie formalności należało
przebrnąć, aby założyć fundację?
Jak długo trwały biurokratyczne
procedury?
Pierwszym krokiem był Akt Ustanowienia Fundacji, następnie powołanie władz i powstanie statutu,
wpis do KRS, otrzymanie Regonu, założenie konta bankowego
i nadanie NIP-u. Procedury trwały
około dwóch miesięcy.
Dziękuję za rozmowę.
Martyna Kordulewska
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Nowy sprzęt
5

lutego, w Komendzie
Pow i a t owe j Po l i c j i
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste przekazanie nowego wyposażenia dla nowodworskich policjantów.
Trzy samochody marki KIA
oraz sprzęt komputerowy
i sprzęt techniki policyjnej
powędrują do Czosnowa,
Nasielska i Nowego Dworu. Sprzęt zakupiony został
ze środków Policji, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
i jednostek samorządu
terytorialnego.
W sali odpraw nowodworskiej komendy z policjantami spotkali się
reprezentanci samorządów terytorialnych oraz przedstawiciel ducho-

wieństwa na uroczystym przekazaniu nowego sprzętu. Na policjantów
czekały 3 zestawy komputerowe,
laptop z drukarką, 11 latarek, 2 telewizory, 2 faxy,
2 wykrywacze
metalu oraz 11
kamizelek taktycznych. Na
parkingu zostały wyświęcone przez ks.
Bogdana Sankowsk iego 3
nowe srebrne
o z n a ko wa n e
radiowozy.
Zakupienie poj a z dów był o
możliwe dzięki zaangażowaniu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz

Nasielsk najlepszy

samorządów terytorialnych. Z naszego terenu w kosztach zakupu
radiowozów partycypowały władze
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
które przekazały 30 tys. zł, władze
Gminy Leoncin, które wpłaciły
20 tys. zł oraz władze Starostwa
Powiatowego, które przekazały
10 tys. zł.

Szczególne podziękowania należą
się Marii Kowalskiej – radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
która osobiście zaangażowała się
w pozyskanie środków finansowych z Województwa. To dzięki jej
inicjatywie władze Sejmiku przeznaczyły 30 tys zł. na zakup nowego
sprzętu, który trafi do policjantów
pełniących służbę w Komisariacie
Policji w Nasielsku ( 3 komputery
z oprzyrządowaniem, 2 faxy, laptop z drukarką przenośną – przyp.
red.).

fot. D. Panasiuk

Ponadto na
zakup sprzętu
komputerowego i wyposażenia, które zostaną przekazany
policjantom zaangażował się
Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki,
który wygospodarował na ten
cel 20 tys. zł.

Pierwsze srebrne radiowozy i trafią
do Komisariatu Policji w Czosnowie oraz do Sekcji Ruchu Drogo-

wego i Sekcji Prewencji tutejszej
Komendy.
KPP Nowy Dwór Mazowiecki

Nie zatrzymały go
nawet budynki

8–21 lutego

W

e wtorek, 5 lutego,
w budynku komendy
powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się test sprawdzający wiedzę 30 uczniów
z 10 szkół podstawowych
naszego powiatu. Najlepsi okazali się uczniowie
ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku.

fot. D. Majewski

Teraz policjanci sprawdzają przyczyny i okoliczności wypadku.
Ustalają prędkość samochodu oraz to czy kierowca był trzeźwy.
dar

Po chwili relaksu dzieci usłyszały
werdykt jury. Zwycięską drużyną
okazali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku. Drugie
miejsce zajęła drużyna z Bud Siennickich, a trzecie SP Nr 5 z Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Do realizacji konkursu włączyli się
czynnie Burmistrzowie: Nowego
Dworu Mazowieckiego, Nasielska
i Zakroczymia oraz Wójtowie: Leoncina i Pomiechówka, którzy
objęli Honorowym Patronatem
etap powiatowy
XIII edycji konkursu „Poznajmy
się Bliżej”. To właśnie dzięki tym
samorządowcom
wszystkie dzieci biorące udział
w dzisiejszym
fot. D. Panasiuk konkursie otrzymały fantastyczne nagrody.

Punktualnie o godzinie 11-stej dziesięć trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe

z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Głuska, Pomiechówka, Goławic,
Nasielska, Starych Pieścirogów, Bud
Siennickich i Wojszczyc przystąpiło
do rozwiązywania testu składającego się z 30 pytań.

Nikt nie miał jednak wątpliwości, że
największą wygraną jest wiedza, jaką
dzieci posiadły przygotowując się
do konkursu. Wszystkim serdecznie
gratulujemy.

Przewodniczącym komisji nadzorującej prawidłowy przebieg turnieju
był Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Krzysztof
Święcicki, a członkami: Dorota
Lubowiecka – przedstawiciel Starostwa Nowodworskiego oraz kierownik Wydziału
Promocji i Komunikacji Społecznej
w Urzędzie Miasta Nowy Dwór
Artur Żuk. Kiedy
komisja sprawdzała testy dzieci już
świetnie bawił y
się w Sali Wychowania Komunikacyjnego, gdzie
czekał na nich poczęstunek. Tuż przed ogłoszeniem
wyników wszyscy obejrzeli przedstawienie teatralne przygotowane
R

We wtorek, 5 lutego,
p óźny m w i e c zo re m
do sz ł o do w y p a d ku
na ulic y K ilińskiego.
Kierowca Volkswagena
Polo stracił panowanie
nad kierownicą, wypadł
z drogi i uderzył z impetem w budynek. Pojazd przez kilkadziesiąt
metrów odbijał się od
ścian domów i chodników, po czym wylądował na środku jezdni.
Wszystko działo się na prostym odcinku drogi. Poszkodowanym
w wypadku – kierowcy auta i pasażerom – pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe.

przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Nasielsku – laureatów XII edycji
konkursu „Poznajmy się Bliżej”.

E

To już XIII edycja konkursu „Poznajmy się bliżej”, którego organizatorem jest Wydział Prewencji
Komendy Stołecznej przy udziale
Mazowieckiego Kuratorium Oświa-

KRONIKA
POLICYJNA
26. 01. na ulicy Sportowej w budynku komunalnym zaczadzeniu
ulegli Barbara G. i Zdzisław Sz. Poszkodowani zostali przewiezieni
do szpitala.
28. 01. w Nowej Wronie kierująca
samochodem Ford Mondeo – Jolanta D. mieszkanka Dobrej Woli
nie dostosowała prędkości jazdy
do warunków panujących na drodze i uderzyła w drzewo.
31. 01.–01. 01. nieznani sprawcy
wybili szybę w drzwiach wejściowych w Domu Ciepła przy
ulicy Młynarskiej. Straty wynoszą
300 zł.
03. 02. w Nowych Pieścirogach
Kamil R. znieważył słowami wulgarnymi interweniujących policjantów.
Pijani na drodze:
24. 01. w Jackowie Dworskim
Mirosław D. kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,3
mg/l.).
25. 01. na ulicy Warszawskiej
Wiesław W. kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,87
mg/l.).
26. 01. w Krogulach Krzysztof Ch.
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,57 mg/l.).
27. 01. w Kosewie Krzysztof D.
mieszkaniec Chlebiotek kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,67 mg/l.).
27. 01. w Konarach Sławomir J.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,82 mg/l.).
27. 01. w Studziankach Stanisław
K. mieszkaniec Dębinek kierował
ciągnikiem po spożyciu alkoholu
(1,45 mg/l.).
1 . 02 . w D ęb inkach Jan C h .
Mieszkaniec Studzianek kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,71 mg/l.).

ty w Warszawie. II etap, który był
zarazem półfinałem odbył się nowodworskiej komendzie.
KPP Nowy Dwór Maz.
K

L

A

03. 02. w Żabiczynie Mariusz J.
mieszkaniec Młodzianowa kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (0,34 mg/l.).
M

A

8–21 lutego

Więcej za egzaminy
N

auczycielom uczestniczącym w sprawdzianach i egzaminach wpadnie trochę więcej kasy do
kieszeni – zakłada projekt
nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z rządowym projektem,
zasady wynagradzania za przeprowadzanie
sprawdzianów i egzaminów organizowanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne będą
korzystniejsze. Dyrektorzy tych komisji będą
zawierać z egzaminatorami i nauczycielami
akademickimi odrębne
umowy dotyczące zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia.
Pozostali nauczyciele
będą wykonywać te zadania zgodnie ze statutem szkoły. W przypadku nadgodzin
wypracowanych w systemie tygodniowym, otrzymają oni dodatkowe
wynagrodzenie za przepracowane
godziny ponadwymiarowe.
Nowe przepisy określają tryb oraz
kryteria przyznawania nagród za
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Kandydatów do nagrody
będzie mogła zgłaszać m.in. rada
rodziców. Nauczyciel, przed rozpoczęciem pracy, będzie zobowiązaR

E

ny do przedstawienia dyrektorowi
szkoł y informacji z Krajowego
Rejestru Karnego potwierdzającej
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
W projekcie uwzględniono możliwość edukacji dzieci i młodzieży
poza granicami Polski. Nauka może

być prowadzona w zagranicznych
szkołach, przedszkolach lub też w placówkach oświatowych działających
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych na terenie naszego kraju.
Rodzice dziecka podlegającego
obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub chodzącego
do szkoły za granicą będą zobowiązani poinformować o tym dyrektora
szkoły, w obwodzie której dziecko
mieszka. Sprecyzowano również pojęcie „niespełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
obowiązku szkolnego lub obowiązku
K
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nauki”, które określono jako nieusprawiedliwione nieuczęszczanie dziecka
do przedszkola bądź szkoły przez co
najmniej miesiąc.
Zaproponowano zmianę przepisu
dotyczącego udzielania stypendiów szkolnych. Zgodnie z nim
stypendium będzie przyznawane
uczniowi na okres od
jednego do dziewięciu miesięcy w danym
roku szkolnym.
Minister edukacji narodowej będzie mógł
wspomagać organizacje i stowarzyszenie prowadzące zajęcia lekcyjne w języku
polskim wśród dzieci
pracowników migrujących, m.in. poprzez
delegowanie do pracy
w tych organizacjach
nauczycieli z Polski.

5

Tankowanie za grosiki
16 lutego, o godzinie 16 może dojść
do nietypowego protestu na stacjach
benzynowych. Ma on polegać na
tankowaniu małych ilości paliwa i na
płaceniu monetami o najniższym
nominale – najlepiej jeżeli będą to
jednogroszówki.
Precedens już był, a wszystko za
sprawą płockich kierowców, którzy
19 stycznia protestowali przeciwko
zbyt wysokim cenom paliw na miejscowych stacjach PKN Orlen. Teraz
planują rozszerzenie akcji na inne
mazowieckie miasta. Chcą, żeby
w sobotę, 16 lutego, przyłączyli się
do nich kierowcy, którzy nie zgadzają
się na nieuzasadnione – ich zdaniem
– podwyżki cen paliw.
Protest popierają i biorą w nim najliczniejszy udział ludzie młodzi. Koordynowanie akcji protestacyjnej
odbywa się poprzez e-mail albo przez
wysyłanie sms-ów.

Przyczyna niezadowolenia kierowców
jest prosta i ekonomicznie zaskakująca.
Otóż, okazuje się, że w Płocku, gdzie
ma swoją siedzibę Polski Koncern Naftowy PKN Orlen, na stacjach tej spółki
ceny paliw są wyższe niż w innych, odleglejszych częściach Polski – zgodnie
z zasadą „im dalej tym taniej”.
Przedstawiciele koncernu tłumaczą,
że wpływ na różnice cen na stacjach
tej spółki ma tylko i wyłącznie rynek
i rządzące nim prawa.
Nieformalny komitet zbuntowanych
klientów „orlenowskich” stacji, zapowiada, że w przypadku gdyby grosikowa forma protestu nie przyniosła rezultatu, i ceny paliw na stacjach płockiego
koncernu nie zaczną spadać, akcja
będzie kontynuowana w zaostrzonej formie. To jednak – jakiej formie,
pozostaje jeszcze tajemnicą. A może
kierowcy powinni tankować tam,
gdzie, po prostu, jest taniej?
dar

Projekt zakłada również zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów szkół za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć.
Dotychczasowe zadania straży
gminnych uzupełniono o obowiązek informowania dyrektorów
szkół o uczniach uchylających się
od uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych – poinformowało Centrum
Informacyjne Rządu.
dar
L
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Czego nie może zająć komornik?
Egzekucja z rachunków bankowych
Często stosowanym i dość skutecznym sposobem egzekucji jest zajęcie
rachunku bankowego należącego
do dłużnika.
Pierwsze ograniczenie dotyczy egzekucji z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych
lokat oszczędnościowych. Środki pieniężne znajdujące się na powyższych
rachunkach, niezależnie od liczby
zawartych umów, są wolne od zajęcia
do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez
wypłat nagród z zysku, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio
poprzedzający dzień wystawienia
tytułu wykonawczego. Ale uwaga:
wierzytelności z rachunku bankowego
stanowiące wkład oszczędnościowy
podlegają egzekucji na zaspokojenie
alimentów w pełnej wysokości.
Drugi przypadek dotyczy wypłacania
pieniędzy z zajętych rachunków bankowych przedsiębiorców. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku
bankowego wynagrodzenia za pracę
dla pracowników zatrudnionych
u dłużnika. Zezwolenie sądu może
być udzielone na okres do trzech
miesięcy w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Komornik nie może zająć dłużnikowi
całego wynagrodzenia za pracę.

pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90% wynagrodzenia obliczonego
jak w pkt 1) - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108
Kodeksu pracy.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze czasu pracy,
kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Egzekucja z ruchomości
Komornik nie może zająć wszystkich
rzeczy należących do dłużnika. Chcąc
zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie
minimum egzystencji, ustawodawca
wymienił podstawowe rzeczy, z których egzekucji prowadzić nie wolno.
Wśród nich znajdują się narzędzia
i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz
surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia,
z wyłączeniem jednak pojazdów
mechanicznych. Komornik musi
zatem ustalić, jaki zawód wykonuje
osobiście dłużnik i czy narzędzia
i inne przedmioty są mu w tym celu
niezbędne. Gdyby mimo zakazu komornik taką rzecz zajął, należy zażądać
od wierzyciela zwolnienia jej spod egzekucji, a jeśli to nie przyniesie efektu
- złożyć do sądu skargę na czynności
komornika.
Poza tym nie podlegają egzekucji
przedmioty urządzenia domowego,
pościel, bielizna, ubranie, zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, niezbędne dla dłużnika i będących
na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Chronione przed komornikiem
są też przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia
i przedmioty służące do wykonywania
praktyk religijnych oraz przedmioty
codziennego użytku, które mogą być
sprzedane tylko znacznie poniżej ich
wartości, a dla dłużnika mają znaczną
wartość użytkową.

Ochrona rolników
Dla dłużników będących rolnikami
większe znaczenie mają ograniczenia
egzekucji wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
16 maja 1996 r. w sprawie określenia
przedmiotów należących do rolnika
prowadzącego gospodarstwo, które
nie podlegają egzekucji sądowej.
Wymienia ono szczegółowo, jakie
zwierzęta i w jakich ilościach nie mogą
zostać zajęte i zlicytowane. Zabrania ono ponadto m.in. zajmowania
podstawowych maszyn, narzędzi
i urządzeń rolniczych w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie
rolnym, ciągnika wraz z maszynami
i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru
i transportu ziemiopłodów, nawozów
oraz środków ochrony roślin w ilości
niezbędnej na dany rok gospodarczy
dla gospodarstwa rolnego. Nie pozwala
także na zajmowanie zaliczek kontraktacyjnych, chyba że komornik egzekwuje alimenty, renty alimentacyjne
lub należności powstałe w związku
z wykonywaną w gospodarstwie dłużnika pracą zarobkową.
Co z dopłatami bezpośrednimi dla
rolników z funduszy europejskich?
Od 1 lutego 2005 r. nie jest możliwe
ich zajmowanie - Sejm zabronił tego
nowelizując ustawę o utworzeniu
Agencji. Trzeba jednak pamiętać
o tym, że komornik nie może jedynie
zająć dopłat w Agencji i zobowiązać jej
do przekazywania ich komornikowi,
a nie rolnikowi. Kiedy środki z dopłat
trafią na rachunek bankowy rolnika, to
ich dalsza egzekucja będzie już możliwa - mamy wówczas do czynienia
z egzekucją z rachunku bankowego
i nie jest istotne, jakie jest pochodzenie
pieniędzy, które na konto trafiają. W takim przypadku obowiązują jedynie
omówione wcześniej ograniczenia
z egzekucji z rachunków bankowych.

Jeżeli egzekwowane są alimenty, to
można potrącić pracownikowi na ten
cel z pensji 60% wynagrodzenia (bez
względu na jego wysokość) po odliczeniu składek na ubezpieczenia
społeczne oraz zaliczki na podatek
Marek Rączka
dochodowy od osób fizycznych.
Nagroda z zakładowe- O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
go funduszu nagród, doNasielsk, dnia 30.01.2008 rok
datkowe wynagrodzenie
roczne oraz należności BURMISTRZ NASIELSKA
przysługujące pracowniGP. 7145/ 22/07-08
kom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilan- Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
sowej podlegają egzekucji U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
podaję do publicznej wiadomości
na zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych do pełnej
wysokości.
Jeżeli egzekwowane są
inne należności niż alimenty, to można potrącić pracownikowi maksymalnie
połowę wynagrodzenia.
Dodatkowym ograniczeniem w przypadku należności innych niż alimenty
jest kwota wolna od potrąceń. Wolna od potrąceń
jest kwota wynagrodzenia
za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- przy potrącaniu sum
egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych
na pokrycie należności
innych niż świadczenia
alimentacyjne,
2) 75% wynagrodzenia
obliczonego jak w pkt 1)
- przy potrącaniu zaliczek

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
Cena lokalu
mieszkalnego
Numer
Położenie
Numer
Numer
wraz z udziałem
Lp.
księgi
Opis lokalu mieszkalnego
nieruchomości działki
lokalu
w częściach
wieczystej
wspólnych nieruchomości
1
2
3
4
5
6
7
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 10,0
m², w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 100/1922 części
Nasielsk
1.
735
21803
8 tj. niepodzielne części nie8.000,00 zł
ul. Rynek 10
ruchomości w tym działka
i zabudowa gospodarcza
znajdująca się w granicach
działki.
Lokal obejmuje jedno
pomieszczenie wielofunkcyjne.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia
01.02. 2008roku do dnia 22.02.2008 roku.

AS

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Co nowego w Urzędzie Skarbowym?
WYDATKI NA CELE REHABILITACYJNE

P

odatnik będący osobą niepełnosprawną
lub podatnik, na którego
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, ma prawo
do odliczenia od dochodu osiągniętego w danym
roku podatkowym wydatków poniesionych na
cele rehabilitacyjne oraz
wydatków związanych
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Za wydatki rehabilitacyjne uznaje
się między innymi wydatki na zakup
leków w wysokości stanowiącej
nadwyżkę ponad kwotę 100 zł.
miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista
stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki
stale lub czasowo.
Przykład: Jeśli np. w lipcu w związku
ze schorzeniem/niepełnosprawnością, wydano na leki 150zł, to
odliczamy 50zł ( 150zł – 100zł).
Jeśli w sierpniu wydaliśmy 80 zł,
to nie odliczamy za ten miesiąc
żadnej kwoty.
Uwaga : Aby skorzystać z odliczenia
na zakup leków konieczne jest posiadanie pisemnego zaświadczenia
lekarza specjalisty o konieczności
stosowania konkretnych leków
związanych z daną niepełnosprawnością. Ulga przysługuje tylko osobom niepełnosprawnym i nie mogą
z niej korzystać, np. osoby starsze
lub chore, jeśli nie ma ją orzeczenia
o niepełnosprawności.
Odliczeniu podlegają wydatki na
leki, które nie zostały sfinansowane
(dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia,
zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek
innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane
(dofinansowane) z tych funduszy
(środków), odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami
a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub
zwróconą z jakichkolwiek innych
środków.
Ponadto w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlega:
- opłacenie przewodników osób
niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I
grupy inwalidztwa - 2.280 zł – limit
roczny,
- utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika - 2.280 zł – limit
roczny,
- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną
zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne,
które nie ukończyły 16 roku życia,
dla potrzeb związanych z koniecz-

nym przewozem na niezbędne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne 2.280 zł – limit roczny.
Wydatki na cele rehabilitacyjne
może odliczać ten, kto poniósł
wydatki, zatem może to być:
- osoba niepełnosprawna , albo
- podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
jeżeli w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie
przekroczył kwoty 9.120zł.( w całym 2007r.). Przepisy zaliczają do
tych podatników: współmałżonka,
dzieci własne, przysposobione
oraz dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia
i synową.
Uwaga:
a) Rachunki muszą być wystawione
na osobę, która będzie odliczała
wydatek.
b) Osoba, której dotyczy dany wydatek musi posiadać jeden z dokumentów:
- orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności (wcześniej
było to odpowiednio orzeczenie
zaliczające do I, II albo III grupy
inwalidztwa),
- decyzję przyznającą rentę
z tytułu całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy, rentę szkoleniową , albo rentę socjalną,
- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16
roku życia, wydanego na podstawie
odrębnych przepisów,
- orzeczenia o niepełnosprawności , wydanego przez właściwy
organ na podstawie odrębnych
przepisów obowiązujących do dnia
31 sierpnia 1997r.
Ponieważ zespoł y orzekające
o stopniu niepełnosprawności
w wydawanych decyzjach nie określają już grup inwalidztwa, a przepisy
podatkowe mówią o inwalidach I
i II grupy, dlatego też za osoby zaliczane do:
1) I grupy inwalidztwa – należy rozumieć osoby, w stosunku do których,
na podstawie odrębnych przepisów,
orzeczono:
- całkowitą niezdolność do pracy
oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji albo
- znaczny stopień niepełnosprawności,
2) II grupy inwalidztwa – należy
rozumieć osoby, w stosunku do
których , na podstawie odrębnych
przepisów, orzeczono:
- całkowitą niezdolność do pracy
albo
- umiarkowany stopień niepełnosprawności
Podstawa prawna:
Art.26 ust.1 pkt.6 i ust.7a ustawy
z dnia 26 lipca 1991r.o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176
z późn. zmian.),
Opracowała: Grażyna Rączka
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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.)

Burmistrz Nasielska

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku określonych w uchwale Nr XVII/17/08 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r.
I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1.Utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków poprzez
organizowanie dla nich wolnego czasu.
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2008r. wynosić będzie –45.000 zł. /w 2006r. - 45.000 zł, w 2007r. - 35.000
zł)
II. Podmioty uprawnione do składania ofert:
1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3.Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1.Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
2.Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji. Pozostałe
koszty realizacji zadania będą finansowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
3.Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264, poz. 2207).
4.Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 będzie:
a) przedstawienie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia;
b) posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji z budżetu Gminy Nasielsk
5.Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
6.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
7.Koszty pokrywane z dotacji:
a)zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania (sprzęt konieczny do realizacji zadania, nagrody rzeczowe),
b) usługi (np. transportowe, wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu),
c) koszty personelu realizującego zadania (na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, itp.),
d) koszty szkoleń,
e) podróże służbowe, delegacje zbiorowe na zawody,
f) inne koszty poniesione na realizację zadań, np. ubezpieczenie, media, czynsz, prawa autorskie, opłaty licencyjne i startowe, koszty promocji przedsięwzięcia
g) koszty związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci.
8.Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie
obowiązujących na rynku.
9.Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b) działalność polityczną i religijną,
c) pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
d) spłatę odsetek i kredytów.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Nasielsk wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15
grudnia 2008 r.
2.W przypadku wspierania realizacji zadań kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.
3.Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji zadania.
V. Termin składania ofert:
1.Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264, poz. 2207).
2.Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statutu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej
przez niego działalności,
b) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok,
c) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,
d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,
e) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust.6 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności.
3.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy, do dnia 3 marca 2008 r. do godz. 10.00 – bezpośrednio na
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Nasielsk. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu.
(Cały tekst ogłoszenia dostępny na www.um.nasielsk.pl)

Duchowe witaminy

Najważniejsza witamina
A cóż ksiądz może wiedzieć o miłości – słyszę nieraz. A jednak. Człowiekiem jestem, a miłość dotyczy przecież relacji międzyludzkich. W dodatku
człowiekiem wierzącym, a to przecież „Bóg jest miłością”. I tak można by
argumentować, by dojść na koniec do punktu pod tytułem: wszystko przemija, tylko miłość trwa wiecznie. Jakby wbrew temu, co śpiewała przed laty
Anna Jantar, że „nic nie może przecież wiecznie trwać”.
Ponoć, gdy zabraknie jakiejś witaminy albo odpowiedniego środowiska dla
danej witaminy, wtedy się jej nie przyswaja, a wręcz może zaszkodzić. Staje
się trucizną. Tak dzieje się też z brakiem miłości. Mój ulubiony autor, Jan Paweł
II, pokazywał w swoim nauczaniu, że miłość jest kluczem do zrozumienia
człowieka i dlatego „człowiek nie może żyć bez miłości”. Można powiedzieć:
teoretycznie brzmi pięknie. A praktyka życia codziennego pokazuje zupełnie
inny obraz. Dlaczego? Bo w naszym życiu jest wiele lęków, frustracji, niepowodzeń. I na pewno witaminy o nazwie miłość nie zastąpi wątpliwej jakości
filmowe „love story”, w którym „wszystko jest na sprzedaż”.
Kiedy otwieram starotestamentalną Księgę „Pieśni nad pieśniami”, to wydaje mi się ona po prostu wielkim poematem miłosnym. Występuje w nim
dwoje młodych, dziewczyna i chłopak, szukają się z tęsknotą i namiętnością, wyśpiewują swoją wzajemną miłość, spotykają się i ponownie zostają
rozdzieleni, by wreszcie połączyć się w doskonałym spełnieniu. Jest to pieśń,
podobna do niezliczonych innych pieśni miłosnych, przemawiająca do każdego bez względu na to, w jakim kraju i w jakiej epoce się urodził.
Poemat stanowi niewątpliwie uznanie całej także cielesnej rzeczywistości związku dwojga ludzi. Głosi on przede wszystkim, że miłość kobiety i
mężczyzny jest siłą przeogromną. Przy tym przez cały poemat miłość jest
ciągłym poszukiwaniem. Oblubieniec i oblubienica szukają się wzajemnie,
odnajdują, lecz zaraz zostają rozdzieleni, by szukać się znowu i spotkać
ponownie. Dlatego miłości nikt z nas nie potrafi dać raz na zawsze, a ta
prawdziwa musi być zawsze szukaniem coraz pełniejszego daru z siebie.
Jest tu więc miejsce i na tęsknotę, i na pożądanie, i na rozkosz doskonałego,
również i fizycznego, spełnienia.
„Pieśń nad Pieśniami” przypomina nam, że prawdziwa miłość istnieje, a człowiek potrafi kochać. Dzieje się tak, ponieważ „Bóg pierwszy nas umiłował”.
W Wieczerniku pochylił się, aby swoim apostołom umyć nogi. Taką posługę
spełniali tylko niewolnicy wobec panów. Żeby tego było mało, odkrył przed
uczniami coś szalenie nowego i ciekawego: „Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali”. Można by rzec, że ta „najważniejsza witamina” stała się logiem chrześcijaństwa, Jego nazwą własną. Bo oto uczniów
zaczęto poznawać, kiedy mówiono: „Zobaczcie, jak oni się miłują”.
Jak mówi Jean Vanier, „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością”.
I warto w tym miejscu spojrzeć na świat, w którym żyję. Na ile jest w nim
obecna miłość? Na ile potrafię inspirować innych do miłości i sam się nią
dzielić. Dzielić? Tak. Ale przecież „z pustego to i Salomon nie naleje”.
Pewnie z racji na zimowe „osłabienie organizmu” warto byłoby wzmocnić
go „największą z witamin”. I nawet nie trzeba jej daleko szukać, zrzucać
na to, że jakiś lekarz pomylił się wypisując receptę, czy – zwyczajnie – że
jest zbyt droga. Nie trzeba stać w długiej kolejce w aptece, obawiać się, że
może nie starczy mi na wykupienie witaminy. Sprawa jest o wiele prostsza,
niż się nam wydaje. A napełnianie się miłością ma swój początek każdego
poranka, kiedy zastanawiamy się, którą nogę najpierw postawić, czy już
wstać, czy jeszcze poczekać. Potem jest dzień, ludzie, wydarzenia, potoki
wypowiadanych słów, dziesiątki myśli, uciekające uczucia. I gdzieś zapada
wieczór, by pokazać nam, że „liczy się wyłącznie miłość”. Tylko (albo aż)
tyle pozostaje tak naprawdę z naszego życia.
Ks. Leszek Smoliński

Spotkanie z miłością
W różny sposób próbujemy zrozumieć świat, w którym nam przyszło żyć. Jedną z metod jest literatura, wśród której szczególne
miejsce zajmuje poezja. Wiersze przez symbole, różne środki wyrazu próbują przybliżyć rzeczywistość. Można by powiedzieć,
że poezja poszukuje języka, aby uczynić świat wokół bardziej zrozumiałym i ożywić wrażliwość pojedynczego człowieka
na piękno.
W ten nurt poetyckich poszukiwań wpisuje się również tomik ks. Leszka Smolińskiego pt. „Liczy się wyłącznie MIŁOŚĆ”,
wydany przez poznańskie Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego „Hlondianum”.
Autor wierszy przyjął święcenie kapłańskie w 2002 roku. Od 2007 roku jest wikariuszem parafii św. Wojciecha w Nasielsku (wcześniej w Sochocinie i Płocku). Ukończył studia w WSD w Płocku i w UKSW w Warszawie. Jest w trakcie przygotowania pracy doktorskiej
opartej na nauczaniu Jana Pawła II z pielgrzymek do Ojczyzny.
Ks. Leszek na stałe współpracuje z „Życiem Nasielska” oraz kilkoma redakcjami pism katolickich w Polsce, publikuje artykuły naukowe, popularnonaukowe. kazania, recenzje książek, felietony i wiersze. Jest współautorem 6 książek, autorem książeczki dla dzieci „Prorok Eliasz” oraz tomiku
wierszy.
„Liczy się wyłącznie MIŁOŚĆ” to tomik pisany wierszem białym, a więc pozbawionym rymów, oparty tylko na rytmie. Został wydany w bibliofilskiej szacie i limitowanej serii. Poezja prowadzi czytelnika szlakami najpiękniejszych uczuć – od miłości Boga ku człowiekowi przez mozaikę
codziennych spotkań aż do miłości człowieka ku Bogu. Pełne żarliwych uczuć słowa niosą przesłanie: Bóg jest Miłością i nią napełnił świat.
Tomik stanowi idealny prezent na walentynki - święto zakochanych. Stąd nie przypadkowo została wybrana data promocji w nasielskim kinie
„Niwa” – 14 lutego 2008 roku o godz. 17.00. W czasie promocji – wstęp wolny - istnieje możliwość nabycia tomiku z dedykacją ks. Leszka.
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Nagrody i słodkości dla czytelników
W

tłusty czwartek, 31
stycznia, w Miejsko
– Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku odbyła się sympatyczna
uroczystość wręczenia
nagród czytelnikom najczęściej korzystającym ze
zbiorów naszej placówki.

i pozycje popularno – naukowe. To
już trzecia edycja konkursu, którego
zadaniem jest wyłonienie najlepszych czytelników i oczywiście
promocja czytelnictwa szczególnie
wśród najmłodszych. Uczestnicy
konkursu podzieleni zostali na trzy
kategorie: od 6 do 12 lat; od 13 do
20 lat oraz powyżej 21 lat.

Dla wszystkich, którzy od 1 listopada 2006 do 31 października
2007 przeczytali najwięcej książek
nagrodami były … jak można się
było spodziewać także książki. A
wśród nich m.in. powieści, albumy

W kategorii pierwszej, przeznaczonej dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
najwięcej książek przeczytali:
1. Zuzanna Białoruska (6 lat) – 189;
2. Luiza Borkowska (8lat) – 140;
3. Żaneta Srokosz (10 lat) – 92;
4. Piotr Kwiatko w s k i (1 2
lat) – 85;
5. Kamila Srokosz (8lat) –
74.
W kategorii
drugiej, obejmującej młodzież (13 – 20
lat) najlepsze
wyniki osiągnęli:

8–21 lutego

1. Monika Wyrzykowska (15 lat) – 71; 2. Ilona
Kwiatkowska (18 lat) – 56;
3. Izabela Kołodziejska
(17 lat) – 54; 4. Monika
Skurzyńska (15 lat) – 45;
5. Agnieszka Daniszewska
(15 lat) – 40.
Natomiast wśród dorosłych najchętniej korzystają z naszej biblioteki
panie i są to:
1. Irena Mazińska – 437;
2. Teresa Osińska – 316;
3. Jadwiga Kaczmarczyk – Michalak – 276;
4. Ewa Komanda – 200;
5. Danuta Zychora – 190.
W tym roku nagrody
otrzymał y także małe
dzieci, które do biblioteki przychodzą z rodzicami i wraz z nimi poznają
świat literatury. Najwięcej książek
wśród najmłodszych wypożyczyli:
1 . Mar ysia D ł utowska (4lata)
– 110; 2. Kinga Fotek (5 lat) – 76;
3. Jakub Śliwiński (5 lat) – 41;
4. Oliwia Świerczewska (4 lata) – 35.

Spotkanie prowadziła Izabela
Mazińska z nasielskiej biblioteki
a nagrody najlepszym czytelnikom wręczała Maria Kowalska,
sekretarz Nasielska. Po części
oficjalnej były wspólne fotografie
oraz słodkości. Był czas na miłe
pogawędki i wymianę opinii na
temat przeczytanych lektur. Sym-

patyczne pracownice biblioteki
ugościły swoich czytelników, tak
jak przystało na tłusty czwartek,
pączkami i faworkami.
Kolejna edycja konkursu już za
rok, jak widać konkurencja jest
silna, może warto więc już zacząć
czytanie.
(i)

Studniówka młodzieży z nasielskiego ZSZ w Płońsku

Za 100 dni matura
C

zeka was ważny egzamin, ale dzisiaj
możecie o nim nie myśleć – tak do uczniów
klas maturalnych Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku, uczestniczących
w studniówce, zwrócił się
dyrektor szkoły Grzegorz
Duchnowski, zachęcając młodzież do zabawy.
Szampańskiej zabawy.
I była symboliczna lampka szampana. Za pomyślność na maturalnych egzaminach, za udane
i szczęśliwe życie. Na twarzach
obecnych widać było wzruszenie. Słychać było je też w głosie
dyrektora Duchnowskiego rozpoczynającego imprezę i p. Tadeusza
Jezierskiego przemawiającego
w imieniu rodziców. Wyczuwało
się je również w głosie uczniów,
którzy dziękowali nauczycielom
i rodzicom za trud, jaki włożyli
w ich przygotowanie do dorosłego życia.

tej nocy, urocze młode damy
w pięknych kreacjach i ich koledzy w obowiązkowych w tym dniu
garniturach. Do tańca grał zespół
z Wyszkowa Reck – Dance.
Na tym balu, który był prawdziwym balem nad balami bawili się
uczniowie trzech klas maturalnych:
IV. Technikum Ekonomicznego
(24), IV. Technikum Handlowego
(18) i III. Liceum Profilowanego
(20). W sumie w imprezie wraz

Bal rozpoczęto, jak nakazuje to
wieloletnia tradycja, polonezem.
W pierwszej parze, zgodnie też
z wieloletnią tradycją, ale tej szkoł y, dyrektorzy: Joanna Wojdan
(wice-) i Grzegorz Duchnowski
(naczelny). Za nimi sunęli tanecznym krokiem maturzyści. Szli

Na miejsce tak ważnego w życiu
młodzieży kończącej tę szkołę

z z ap ro szo nymi gośćmi
i osobami towarzyszącymi
wzięło udział
160 osób.

wydarzenia wybrano Dom Weselny w Płońsku. Było elegancko:
pięknie udekorowana sala, suto
zastawione stoły, podniosły nastrój. I najważniejsi, bohaterowie

Stroną organizacyjną
zajmowali się
rodzice pod
kierunkiem p. Hanny Frączak,
Tadeusza Jezierskiego i Danuty
Perzanowskiej. W przygotowaniach wspierali ich nauczyciele,
a zwłaszcza dyrekcja szkoły oraz

fot. T. Zawadzki

wychowawcy maturalnych klas:
Anna Stromecka (TE), Krzysztof
Turek (TH) i Sławomir Chojnacki
(LPAZ).

w szyku trójkowym – w środku
pan, po jego bokach damy. To
ciekawa aranżacja i raczej niespotykana w tym tańcu. Poszczególne
figury wykonywano jednak parami, a na finał znowu ustawiono się
w szyku trójkowym. W przygotowanie uczniów do tego tańca
wiele wysiłku włożyły nauczycielki wychowania fizycznego,
panie Edyta Klonowska i Anna
Skrzynecka.
Studniówka jest balem. Królują na
niej tańce. Są też jednak momenty bardziej oficjalne. To ta część,

kiedy następuje wymiana
wzajemnych
grzeczności,
podziękowań,
życzeń i wręczanie upominków. Rolę
prowadzących tę część
powierzono
Joasi Staniszewskiej
i Sebastianowi Kępce. Ze
swej roli wywiązali się celująco. Mniej
już oficjalny charakter miał występ
szkolnego kabaretu.
Część główna imprezy, taneczna,
rozpoczęła się konkursem tańca.
Przypominał on nieco telewizyjny
Taniec z Gwiazdami. Uczniowie
i uczennice mieli jako partnerów
swoje panie profesorki i panów
profesorów. Wybór najlepszej
pary był niesłychanie trudny, bo
wszystkie pary zasługiwały na to
miano. Zadecydowano jednak, że
najlepiej tańczyła pani Anna Stro-

mecka ze swym młodym partnerem Piotrem Andrzejewskim.
Z dużym uznaniem spotkał się
taneczny występ w tym konkursie
księdza prefekta Tadeusza Jabłońskiego. Jeden z jurorów oceniających występujących swą opinię
zawarł w słowach znanego powiedzenia: ,,chłopak do tańca i do
różańca”. Boga można wielbić nie
tylko poprzez wypowiadanie słów
modlitwy, ale nawet poprzez taniec. Wysokimi umiejętnościami
tanecznymi popisał się w konkursowym polonezie pan Krzysztof
Turek. Jest osobą muzykalną, a do
tego w latach dziecięcych występował w zespole tanecznym.
Dzielnie sekundowała mu w tańcu
jego młoda partnerka.
Studniówka jest pewnego rodzaju
pierwszym egzaminem maturalnym,
egzaminem z życiowej dojrzałości
zwanej kulturą bycia. Ten egzamin
młodzież nasielskiego Zespołu Szkół
Zawodowych zdała celująco. Bawiono się pięknie z wysoką kulturą. Podkreślili to na pożegnanie gospodarze
obiektu i panowie z ochrony. Ich
opinia to swoistego rodzaju laurka
dla szkoły.
z
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8–21 lutego

Ruszamy od lutego

Rozmowa z Arkadiuszem Dukalskim, dyrektorem ds. Inwestycji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego ZAMBET S.A.
W centrum Nasielska ma powstać
nowoczesny budynek mieszkalny
budowany przez firmę ZAMBET.
Z naszych informacji wynika, że
pozwolenie na budowę już się
uprawomocniło. Kiedy rozpoczną
się prace budowlane?
Pozwolenie na budowę uprawomocniło się w połowie stycznia tego
roku. Z budową ruszamy od lutego.
Budynek powstanie w samym Centrum Nasielska – pomiędzy ulicami
Elektronową a Warszawską, na tyłach Urzędu Miasta.

wszystkie media będą liczniki. Co
to znaczy? Minimalizuje to opłaty
miesięczne. Z budynków, które
zrealizowaliśmy, a zbliżonych do
tego w Nasielsku, miesięczne koszty
opłat za mieszkanie nie przekraczają
2 zł za metr kwadratowy w sezonie letnim, a 4-5 zł/m2 w sezonie
zimowym. Oczywiście zależy to
wyłącznie od ilości zużytej wody,
energii czy ciepła przez lokatora.
Czy mieszkańcy mogą liczyć na
garaże?

Jak długo potrwa budowa obiektu? Kiedy będą mogli w nim zamieszkać pierwsi lokatorzy?

Nie przewidujemy budowy garaży
przy budynku, natomiast każdy
z mieszkańców ma zapewnione
miejsce parkingowe.

Cykl realizacji przewidziany jest na
15 miesięcy. Pierwsi lokatorzy zamieszkają latem przyszłego roku.

Przewidziane jest ogrodzenie
budynku i wprowadzenie całodobowej ochrony?

W jaki sposób firma weszła w posiadanie gruntu pod budowę?
Czy przedsiębiorstwo, które Pan
reprezentuje, jest właścicielem
terenu?

Wp rowad zenie c a łodob owej
ochrony zależeć będzie wyłącznie
od decyzji przyszłych lokatorów,
a teren osiedla zostanie oczywiście
ogrodzony.

Grunt zakupiliśmy w ubiegłym roku
od osoby prywatnej. Jesteśmy pełnoprawnym właścicielem terenu,
który jest wolny od jakichkolwiek
obciążeń.

W jaki sposób będzie rozwiązany
problem ogrzewania budynku.
Dowiedzieliśmy się, że nie skorzystacie z „ciepła” miejscowej
ciepłowni – dlaczego?

Skąd zainteresowanie Nasielskiem? Warszawa i najbliższe
okolice nie są lepszymi miejscami
pod inwestycje?

Mieszkania będą ogrzewane z własnej, gazowej kotłowni. Jest to rozwiązanie tańsze z punktu widzenia
przyszłych kosztów eksploatacji
mieszkań. Łatwiejsze jest też rozliczanie dla mieszkańców.

Tu też są rodziny potrzebujące
mieszkań. Wydaje się, że Warszawa i okolice to idealne miejsca
pod inwestycje. Ale to tylko część
prawdy. Zdecydowanie sprawniej
jest prowadzić inwestycje w mniejszych miejscowościach, gdzie prawie każdemu zależy na tym, aby
rosły nowe budynki. W Warszawie
czas potrzebny na przygotowanie
budowy trwa nawet dwa lata. Do
tego dochodzą koszty realizacji
budowy, zakup działki, przygotowanie projektu – poza Warszawą
jest po prostu taniej. Dlatego mając
doświadczenie z realizacji inwestycji w Warszawie lub najbliższej
okolicy i poza nią, skłaniamy się
jednak do inwestowania właśnie
w mniejszych miejscowościach.
Budujemy w Pułtusku, Makowie,
Płońsku, Nasielsku.
Nie da się ukryć, że Nasielszczan
interesuje każda nowa oferta
mieszkaniowa, jest tak zresztą
wszędzie, gdzie brakuje mieszkań.
Proszę o kilka szczegółów związanych z inwestycją – m.in. ile będzie
mieszkań, o jakim metrażu? Czy
budynek będzie podpiwniczony?
Chcieliśmy przygotować ofertę
nowoczesną, dostosowaną do potrzeb każdej rodziny, a jednocześnie
nie wygórowaną cenowo. Dlatego
spektrum mieszkań jest szeroki,
od małych niespełna czterdziesto
metrowych mieszkań dwupokojowych, poprzez mieszkania średnie
2 lub 3 pokojowe, a skończywszy
na komfortowych mieszkaniach 70
metrowych. Każde mieszkanie ma
balkon. Ważna jest również kwestia
eksploatacji mieszkań po wybudowaniu. Przewidziane jest ogrzewanie gazowe z kotłowni własnej, na

Najważniejsza sprawa dla potencjalnych mieszkańców – jakie będą
ceny mieszkań?
Ceny uzależnione są od ich atrakcyjności. Zaczynają się od 2700
zł za metr kwadratowy. Najtańsze
mieszkanie oferujemy za 130000
zł, co w przypadku skorzystania
z kredytu mieszkaniowego daje
nam ratę w wysokości 615 zł miesięcznie. Gorąco zachęcam do
korzystania z kredytów bankowych,
oferowanych przez banki, z którymi
współpracuje PPU ZAMBET SA. Pozwala to przy minimalnym wkładzie
własnym, uzyskać mieszkanie na
własność.
Jaki status będą mieli lokatorzy?
Będą oni mogli wykupić mieszkania na własność?
Mieszkania będą sprzedawane na
własność. Lokator będzie miał pełną
własność lokalu wraz z księgą wieczystą dla niego. Będzie też współwłaścicielem z innymi lokatorami,
działki pod budynkiem oraz części
wspólnych.
Gdzie mieszkańcy Nasielska mogą
się zapoznać ze szczegółami Państwa oferty?
Zapraszamy do wejścia na naszą
stronę internetową www.zambet.
pl, na której w każdej chwili mogą
zapoznać się z naszą aktualną ofertą.
Rezerwacji i szczegółowych informacji dotyczących mieszkań można uzyskać pod numerem telefonu
022 850 64 60. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Nasielska od
22 lutego raz w tygodniu, w każdy
piątek w godz. 9-17 w Domu Kul-

tury w Nasielsku dyżurować będzie
osoba z Biura Sprzedaży Mieszkań
firmy ZAMBET SA., z którą bezpośrednio będzie można omówić
ofertę mieszkań, jak i finansowania
zakupu kredytem bankowym.
O firmie ZAMBET można znaleźć
wiele informacji w Internecie.
Poza ofertą przedsiębiorstwa, są
tam również opinie internautów
na Wasz temat. Niestety, są również i negatywne. Na przykład na
stronach „forum dyskusyjnego
gazeta.pl”, dotyczą one opóźnień w oddawaniu budynków do
użytku oraz złej jakości mieszkań.
Proszę to skomentować, na ile są
to opinie uzasadnione? A może,
po prostu, są wynikiem ostrej
walki z konkurencją – bardzo
typowej w ostatnim czasie dla
branży budowlanej?
Niestety, w przypadku wybudowania kilkuset mieszkań zdarzają
się i opinie negatywne. Firma ZAMBET istnieje już od ponad 45 lat
na rynku. Zrealizowała i budynki
mieszkalne, i budynki użyteczności
publicznej, oczyszczalnie ścieków,
hale sportowe, szkoły, baseny. Na
potwierdzenie wysokiej jakości
ich wykonania uzyskaliśmy liczne
referencje i certyfikaty. Posia-

damy certyfikat systemu jakości
ISO 9001:2001 w zakresie m.in.
kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i developerskich,
rekomendacje Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa, jesteśmy laureatem konkursu Solidna Firma oraz Liderem
Programu Promocji Roz woju
Przedsiębiorczości. Od lat znajdujemy się na liście 100 największych
firm budowlanych w Polsce. Rekomendacje, wyróżnienia i certy-

fikaty są uznaniem za prace, które
wciąż wykonujemy. Są jednak tacy,
którzy nie doceniają tego wysiłku
i wciąż próbują oczerniać naszą
działalność. Proponujemy obiektywną ocenę naszej działalności,
zapraszając do obejrzenia naszych
zrealizowanych inwestycji i uzyskania opinii nie pięciu sfrustrowanych,
a setek naprawdę zadowolonych
klientów.
Dziękuję za rozmowę.
Dariusz Panasiuk

Nie będzie samowolki

O

kreślenie zasad kształtowania taryf dla paliw
gazowych, w tym kalkulacji
cen i stawek opłat oraz
sposobów prowadzenia
rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odbiorcami - to
główne założenia przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji
taryf dla paliw gazowych
oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi.
Ministerstwo gospodarki poinformowało, że nowe rozporządzenie
określa m.in.:
- zasady kształtowania taryf dla paliw
gazowych, w tym szczegółowe elementy kalkulacji cen i stawek opłat
w ramach danej taryfy dla działalności
przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania lub regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego oraz
obrotu, w tym w ramach umowy
kompleksowej,
- szczegółowe zasady ustalania opłat
za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za
przyłączenie,
- sposób prowadzenia rozliczeń
pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz rozliczeń z odbiorcami,
- sposób określanie opłaty za nielegalny pobór paliw gazowych.
Zdaniem rządu, nowe przepisy zawierają rozwiązania, chroniące odbiorców
paliw gazowych przed nieuzasadnio-

nym wzrostem opłat. Należą do nich
m.in. określenie zdarzeń ograniczających dostawę paliw gazowych do
klienta, które stanowią przyczynę obniżenia wysokości opłat związanych
z zaopatrzeniem w paliwa gazowe,
określenie sposobów ustalania bonifikat za nieotrzymanie parametrów
jakościowych paliw gazowych oraz
standardów jakościowych obsługi
odbiorców.

to także zachęta do rozwijania sieci
i docierania do jak największej liczby
odbiorców.
Dopiero po opublikowaniu tego
rozporządzenia spółki gazowe będą
mogły złożyć w Urzędzie Regulacji
Energetyki skorygowane wnioski
taryfowe.
Brak rozporządzenia najbardziej uderza w Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo, które sprzedaje gaz
według starej, niższej taryfy, podczas
gdy ceny gazu z importu wzrosły.

Ponadto zatwierdzenie nowych taryf
będzie miało pozytywny wpływ na
dostęp do sieci gazowej przez odbiorców. Pozwolą one pokryć koszty
związane z zakupem gazu ziemnego
za granicą oraz koszty rozwoju operatorów: systemu przesyłowego oraz
systemów dystrybucyjnych. Będzie
R

E
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Niewątpliwie koncern straci na braku
decyzji urzędników. Oby tylko nie
znalazł sposobu na zrekompensowanie sobie strat poprzez sięgnięcie
do kieszeni klientów.
dar
A
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Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych
na budowę w Nasielsku i Serocku
zatrudni firma developerska

CV na fax (22) 620-62-31
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Zmiany w agencjach

- Długo przyglądałem się pracy w podległych mi agencjach. Po dokładnych analizach doszedłem do wniosku,
że niektóre zmiany są konieczne – powiedział minister
Marek Sawicki i dodał, że szczególnie niepokojąca
jest sytuacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
W tej agencji będą przeprowadzone
dwa audyty – wewnętrzny i zewnętrzny. Minister Marek Sawicki zwrócił
uwagę na fakt, że pomimo zgody na
wdrażanie PROW 2007-2013 udzielonej już w sierpniu ubiegłego roku,
praktycznie żadne działanie nie jest
wdrożone. Była akredytacja na przyjmowanie wniosków, ale już zabrakło
akredytacji na sprawdzanie i dalsze
czynności. - Z tych powodów będzie
wprowadzone tygodniowe zadaniowanie Agencji – poinformował minister Marek Sawicki.
O zmianach w agencjach rządowych
poinformował minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej.
Uczestniczyli w niej prezesi: Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Dariusz Wojtasik, Agencji
Nieruchomości Rolnych – Wojciech
Kuźmiński, KRUS – Roman Kwaśnicki

poruszając kwestie podatkowe i dochodowe w rolnictwie. Przypomniał
także, że podatek ten stanowi od 7%
do 30% dochodów gmin.
Minister Marek Sawicki odniósł się
również do spraw związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO). Szef resortu rolnictwa
podkreślił, że z taką samą mocą będzie
zabiegał o zmiany w ustawie paszowej
i możliwości stosowania w nich roślin
GMO, jak i przeciwstawiać się uprawie
roślin modyfikowanych genetycznie.
Minister Marek Sawicki przypomniał,
że nie ma naukowych dowodów
stwierdzających szkodliwy wpływ na
zdrowie przy spożywaniu produktów
mięsnych pochodzących od zwierząt
karmionych paszami zawierającymi
GMO. Zwrócił również uwagę na
fakt, że nie ma metod badawczych
pozwalających stwierdzić, czy mięso

ZA MIASTEM

8–21 lutego

Grunt to gleba
N

ie ma pewniejszej
inwestycji, niż kupowanie gruntów. Popyt na
ziemię nie maleje i dlatego jej ceny ciągle idą
w górę. „Inwestowanie
w glebę” – jak twierdzą
znawcy – jest niewątpliwie bardziej korzystne
niż trzymanie pieniędzy
w banku.

Jak wynika z najnowszych danych
średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa w ostatnim
kwartale 2007 roku wyniosła ponad
11 tysięcy złotych za 1 ha i była wyższa o blisko 800 złotych od ceny
w III kwartale ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu z IV kwartałem
2006 r. cena 1 ha gruntów rolnych
wzrosła o 2 760 zł (z 8 329 zł), czyli
o ponad jedną trzecią.
W IV kwartale 2007 r. Agencja
najdrożej sprzedawała grunty rolne
w województwach: małopolskim
(ponad 22 tys. zł/ha), wielkopolskim
(prawie 16 tys. zł/ha), kujawskopomorskim (ponad 14,6 tys. zł).
Natomiast mniej niż za 8 tys. zł za 1
ha można było kupić nieruchomo-

fot. M. Stamirowski

ści rolne z Zasobu
WRSP tylko w województwie podlaskim. Do 10 tys.
za 1 ha trzeba było
zapłacić w województwach: zachodniopomorskim (8,6 tys./ha),
lubuskim (8,7 tys./
ha), podkarpackim(9,1 tys./ha), lubelskim (9,2 tys./
ha), pomorskim
(9,5 tys./ha).
W 2007 roku Agencja sprzedała
ponad 103 tys. ha gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (w 2006 roku – 107 tys.
ha). Najwięcej w województwach:
zachodniopomorskim (21 746 ha),
warmińsko-mazurskim (21 684 ha),
lubuskim (9 640 ha), dolnośląskim (9
023 ha). W Zasobie do rozdysponowania pozostało około 345 tys. ha,
natomiast w dzierżawie jest prawie
1 mln 840 tys. ha.
Najwięcej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenach
województw: zachodniopomorskiego (ponad 60 tys. ha), warmiń-

Z gnojem do lipca

Siedziba ARR, dawniej KC PZPR

fot. D. Panasiuk

oraz Agencji Rynku Rolnego – Stanisław Grzegorz Kamieński, mianowany
jeszcze za czasów rządów PiS.
Szef resortu rolnictwa zapowiedział
przedstawienie i wdrożenie w tym roku
pierwszego etapu reformy systemu
ubezpieczeń społecznych rolników.
Prace legislacyjne będą szły w kierunku umożliwienia rolnikom płacenie
zróżnicowanych składek, przy jednoczesnym zróżnicowaniu wypłacanych
świadczeń. Minister Marek Sawicki
zwrócił uwagę, że rolnicy płacą podatki
i przypomniał, że w tym roku płaconych przez nich podatek gruntowy
wzrasta o 65%, o czym warto pamiętać
R

E

pochodzi od tak karmionych zwierząt. Minister Marek Sawicki stwierdził,
że w większość sprowadzanych do
Polski produktów mięsnych pochodzi z takich właśnie hodowli, przez
co m.in. jest ono tańsze. Jest to jeden
z powodów nierównej konkurencji
z jaką muszą borykać się polscy rolnicy
oprócz różnicy w warunkach wsparcia.
Minister zwrócił także uwagę na dramatyczną sytuację na rynku wieprzowiny, gdzie ceny płacone rolnikom
spadają i są na poziomie około 75%
kosztów produkcji, a ceny wyrobów
w sklepach rosną.
WA
K

Do 31 lipca tego roku został wydłużony termin wykonania przedsięwzięć polegających na wyposażeniu gospodarstw rolnych w urządzenia
do przechowywania nawozów naturalnych – chodzi o płyty gnojowe
lub zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę. Zmiana terminu dotyczy inwestycji realizowanych w ramach działania 6 Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii
Europejskiej” –
poinformowało ministerstwo
rolnictwa i rozwoju wsi. Resort
potwierdził, że
wcześniej wyznaczony termin - 31 grudnia
2007 roku, jest
już nieaktualny.
Decyzja o prolongowaniu terfot. M. Stamirowski
minu zapadła
po licznych apelach rolników, którzy nie byli w stanie „wyrobić się” we
wcześniej ustalonym czasie.
WA
L
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sko-mazurskiego (prawie 50 tys.
ha), lubuskiego (ponad 37 tys. ha),
dolnośląskiego (prawie 36 tys. ha).
Z kolei najmniej gruntów Agencja
posiada w województwach: małopolskim (nieco ponad 5 129 ha),
podlaskim i kujawsko-pomorskim
(po ok. 7 000 ha).
WA

Mazowsze wolne
od ptasiej grypy!
Wojewoda Mazowiecki Jacek
Kozłowski 31 stycznia 2008
r. podpisał rozporządzenie Nr
6 uchylające rozporządzenie
Nr 63 z dnia 10 grudnia 2007r.
w sprawie zwalczania grypy
ptaków. Tym samym nie uznaje
się już miejscowości położonych
w gminie Żuromin za obszar
zapowietrzony występowania
grypy ptaków. Jednocześnie
miejscowości z gminy Bieżuń,
Żuromin i Lutocin, znajdujące się
w powiecie żuromińskim, nie są
uważane za zagrożone występowaniem grypy ptaków.
Wojewoda Mazowiecki złożył
na ręce starosty żuromińskiego
Pana Janusza Welenca „serdeczne podziękowania za sprawnie
przeprowadzoną akcję oraz
zaangażowanie włożone w zwalczanie niebezpiecznego wirusa.”
Podkreślił, że współpraca ze
starostą Welencem oraz z członkami Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, była
wzorem sprawnie przeprowadzonych działań.
Maciej Wewiór
Rzecznik Prasowy Wojewody
Mazowieckiego
M
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NR 66
Wpisani w historię Nasielska

Czesława Agata Miłancz (1892 – 1985)

nauczycielka, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, organizatorka tajnego nauczania, działaczka oświatowa i społeczna
Pisząc o pani Czesławie, warto
wspomnieć także o całej rodzinie
Miłanczów, która zapisała piękną
kartę w działalności niepodległościowej, kulturalnej i edukacyjnej.
Korzenie rodziny Miłanczów swój
początek wywodzą z okolic Puńska.
Dziś Puńsk to wieś gminna w województwie podlaskim, w powiecie
Sejny, w pobliżu granicy z Litwą.
Wieś, która posiadała prawa miejskie w latach 1647 – 1852, jest zamieszkana głównie przez Litwinów.
Stanowi obecnie ich najważniejszy
ośrodek kulturalny w Polsce.
Dziadkowie pani Czesławy posiadali
w okolicy Puńska 10 – włókowy
folwark (ok. 150 ha). Ich dzieci – Jan
urodzony w 1854 roku oraz młodszy Dominik urodzony w 1857 roku
– otrzymali staranne wykształcenie
typu klasycznego w gimnazjum
w Suwałkach.
Ojciec Czesławy Miłancz – Jan –
wychował się w tradycji powstania
styczniowego. Był nauczycielem
i kierownikiem szkół powszechnych
w Nasielsku i innych okolicznych
miejscowościach.
Rodzina matki Czesławy – Heleny
z domu Skoroszewskiej – posiadała majątek we wsi Brodowo – Wity
w gminie Winnica.
Czesława Miłancz urodziła się 17
czerwca 1892 roku w Nasielsku.
Wcześniej na świat przyszły: Janina
i Jadwiga, a po Czesławie jeszcze
najmłodsza Aldona. Trzy córki zostały później, podobnie jak ojciec,
nauczycielkami.
Janina Miłanczówna (1884 – 1953)
pracowała w szkołach podstawowych w Winnicy, Mazewie, Dębinkach, Ochudnie i Nasielsku. Kursy
nauczycielskie ukończyła w Żyrardowie. Brała udział w strajku szkolnym 1905 roku; w czasie I wojny
światowej uczestniczyła w działalności niepodległościowej Polskiej
Organizacji Wojskowej. Z Winnicy
przeniesiona została przez niemieckiego inspektora oświaty najpierw
do szkoły w Szyszkach, a później
do szkoły w Mazewie. Uczestniczyła w bojkocie polityki edukacyjnej okupanta niemieckiego, za co
z dniem 17 marca 1917 roku została
zwolniona ze szkoły w Mazewie.
W czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie. Była silnie związana z ruchem spółdzielczym.

Jadwiga Miłanczówna (1887 – 1969)
była nauczycielką szkół podstawowych i średnich w Lublinie, Pomiechówku, Szczypiornie, Warszawie,
Gołotczyźnie, Lidzie (na Kresach)
i w Nasielsku. Brała czynny udział
w strajku szkolnym 1905 roku,
a następnie w ruchu niepodległościowym POW i Legionach J. Piłsudskiego. Po odzyskaniu niepodległości w ciągu kilkunastu lat prowadziła pracę oświatową w Wojsku
Polskim. W czasie
II wojny światowej
prowadziła tajne nauczanie w okolicach
Nasielska.

autorstwa Zygmunta Załęskiego i Ludwika Zaremby możemy
przeczytać, że: „ Wojna i początek
okupacji spowodowały dezorganizację w szkolnictwie powiatu
pułtuskiego. Część nauczycieli
mężczyzn, a ci przeważali, powołano do wojska rosyjskiego,
część wycofała się z ustępującymi
wojskami rosyjskimi. Tymczasem
zarówno pozostali na miejscu nauczyciele, jak też rodzice dzieci

Oprócz czterech córek Jan Miłancz, miał
jeszcze syna Witolda,
który w 1920 roku
jako niespełna 17 –
letni gimnazjalista zaciągnął się na ochotnika do wojska i zginął
w bitwie warszawskiej Czesława Miłancz, zdjęcie z 1938 roku
podczas wojny polsko – bolszewickiej.
W 1895 roku Jan Miłancz został przeniesiony na stanowisko
kierownika szkoły
do Nowego Dworu Mazowieckiego.
Wówczas to cała rodzina Miłanczów zamieszkała w Modlinie.
Czesława Miłancz do
1907 roku pobierała
naukę w domu i szko- Jadwiga Miłancz
le powszechnej. Następnie rodzice
zapisali ją do średniej prywatnej szkoły
polskiej (tzw. pensji). Był to VII klasowy
Zakład Naukowy Żeński Anieli Skaczkowskiej, mieszczący się w Warszawie
przy ul. Brackiej 18. Wstąpiła do klasy
IV w 1908 roku, i po upływie trzech
lat wystąpiła z klasy VI w 1911 roku
przed całkowitym ukończeniem
kursu. Prywatne szkoły średnie nie
posiadały praw szkół państwowych,
więc dopiero po ustąpieniu z Polski
Rosjan, z dniem 1 listopada 1915 roku
mogła objąć posadę nauczycielki,
w jednoklasowej publicznej szkole
podstawowej w Skarżycach w gminie
Winnica. Wiadomości z dziedziny
pedagogiki musiała uzupełniać na
kursach wakacyjnych.
W nr 4 „Przeglądu Historyczno –
Oświatowego”, w artykule: „Początki polskiego szkolnictwa powszechnego w gminach Gołębie
i Winnica powiatu pułtuskiego”,

Aldona Miłancz

Janina Miłancz

zainteresowani byli wznowieniem działalności przez szkoły.
Ogólnie rozumiano, że organizowane obecnie szkolnictwo nie
może być takie, jak za czasów
carskich, że szkoł y muszą być
polskie. Sprawa obsadzenia szkół
była bardzo pilna. (Na marginesie
warto tu wspomnieć, że w 1916
roku w szkole w Glicach uczyła
Jadwiga Rostkowska). Nie można
było liczyć na wykwalifikowanych
nauczycieli i dlatego postanowiono ich szukać w Pułtusku wśród
wychowanków tamtejszych szkół
średnich. Wob ec poważnych
braków metodycznych i dydaktycznych większości nauczycieli,
postanowiono zbierać się co pewien czas dla omówienia zagadnień nauczania na zebraniach kół
nauczycielskich.” W czasie tych
spotkań nauczyciele wymieniali
się doświadczeniami, wygłaszali

referaty i dyskutowali o bieżących problemach oświaty oraz
o wspólnym stanowisku względem władz okupacyjnych.
Na zebraniach tych podjęto projekt
zorganizowania szerszej konferencji
nauczycieli w Nasielsku. Odbyła się
ona w dniach od 13 do 19 sierpnia
1916 roku pod patronatem nasielskiego koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Jak
piszą Z. Załęski i L. Zaremba: „Celem
kursu było nie tyle zdobycie wiadomości czy też doskonalenia się pod względem metodycznym, ile
dążenie do zespolenia
nauczycielstwa całego
powiatu pułtuskiego,
podniesienie go na duchu, ujednostajnienie
postępowania w stosunku do władz okupacyjnych oraz omówienie
sprawy tworzenia kół
nauczycielskich na wzór
istniejącego koła gołębsko – winnickiego.”
Na kurs zgłosiło się
przeszło 60 osób. Obok
nauczycieli z powiatu
pułtuskiego byli nauczyciele z sąsiednich powiatów, a przede wszystkim
z powiatu płońskiego.
Spotykali się oni na wykładach, w zaimprowizowanych na czas kursu
internatach, i w czasie
wspólnych spacerów.
Kurs ten był bezpłatny,
a biorący w nim udział nauczyciele
zamiejscowi otrzymali zakwaterowanie i wyżywienie. Było to zasługą
oddanych sprawie przewodniczącego koła Polskiej Macierzy Szkolnej
w Nasielsku Feliksa Grzebskiego z Jackowa, Piotra Skoroszewskiego (spokrewnionego z rodziną Miłanczów)
z Witów oraz przychylnej i obywatelskiej postawy mieszkańców Nasielska
i okolicy.
„Niemieckie okupacyjne władze
szkolne – jak czytamy w „Przeglądzie Historyczno – Oświatowym”
– odezwały się dopiero pod koniec
października 1916 roku. Inspektorem
szkolnym mianowany został wówczas Fuchs, który w Niemczech był
kierownikiem szkoły. Wszyscy czynni
nauczyciele stopniowo otrzymywali
listy nominacyjne w języku niemieckim. Po otrzymaniu pierwszych
nominacji, zebrało się koło nauczycielskie w celu zajęcia w tej sprawie

stanowiska. Nauczycieli oburzał
przede wszystkim fakt, że nominacje
były wypisane w języku niemieckim. Po akcji nominacyjnej nastąpiło
rozsyłanie do szkół specjalnie drukowanych dzienników szkolnych
z nadrukiem niemieckim o bardzo
dużych czcionkach. Pod niemieckimi napisami umieszczono drobnym
drukiem tłumaczenie polskie. Koło
nauczycielskie gmin Gołębie i Winnica postanowiło nie przyjmować tych
„niemieckich” dzienników. Skutek
był taki, że dzienniki nadsyłane przez
Niemców leżały w urzędach gminnych. Gdy wójtowie przesyłali je do
szkoły, odsyłano je z powrotem jako
druki niepotrzebne, gdyż szkoły od
początku roku już posiadały dzienniki polskie sprowadzone z Warszawy.
Taki sam los spotkał później wydane
specjalnie dla Królestwa Kongresowego mapy.”
Nie pozostało to oczywiście niezauważone przez władze niemieckie.
Rozpoczęły się wkrótce wizytacje
szkół, w czasie których sprawdzano,
jak nauczyciele wcielają w życie niemieckie rozporządzenia dotyczące
oświaty. Niepokornych nauczycieli
zwalniano z pracy. Przyczyną zwolnienia nie były ani niedociągnięcia
metodyczne, ani brak wiedzy, lecz
nieprzyjęcie niemieckich dzienników lekcyjnych oraz niewypełnienie
aktów personalnych nauczycieli w języku niemieckim.
Rozpoczęte wówczas masowe
zwolnienia nauczycieli, nie ominęły
Czesławy Miłancz. W liście do niej
skierowanym możemy przeczytać:
„Pułtusk, dnia 11 czerwca 1917 roku.
Cesarski Naczelnik Powiatu. Nr dz.
403 Sch. Pani nie przysłała mi dotychczas swego wypełnionego aktu
personalnego. Zwalniam ją dlatego
z dniem 30 czerwca b. r. z obecnie
zajmowanej posady.”
Szczegółowe powody zwolnienia
znajdują się, w zaświadczeniu wydanym pani Czesławie w 1934 roku
przez Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Białymstoku. W dokumencie tym czytamy, że: „Niniejszym
zaświadczam, że pani Czesława Miłanczówna, kierowniczka 2- u klasowej
szkoły powszechnej w Skarżycach,
pow. pułtuskiego została zwolniona
przez władze okupacyjne niemieckie
ze stanowiska nauczycielki szkoły początkowej w gminie winnickiej pow.
pułtuskiego w roku 1917 za niestoso-

ciąg dalszy na str. 12
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Czesława Agata Miłancz

(1892 – 1985) nauczycielka, członek Polskiej
Organizacji Wojskowej, organizatorka tajnego
nauczania, działaczka oświatowa i społeczna
dokończenie ze str. 11

wanie się do zarządzeń tych władz, dotyczących wprowadzenia dzienników
klasowych i map szkolnych z napisami
niemieckimi, a także i za niewypełnienie aktów personalnych na drukach
z napisami niemieckimi”.
Wkrótce Czesława Miłancz rozpoczęła pracę nauczycielki, w Obiedzinie
gmina Gołymin w powiecie ciechanowskim, od dnia 1 listopada 1917 do
31 października 1918 roku. Prowadziła
tu także pracę oświatową, uświadamiającą okolicznych chłopów, którzy bali
się, że z nastaniem państwa polskiego
powróci pańszczyzna.
Ponadto zaangażowała się, podobnie jak jej siostry, w działalność niepodległościową wstępując z dniem
1 czerwca 1916 roku do POW, w której
pełniła czynną służbę do 11 listopada
1918 roku.
Po zakończeniu wojny przeniosła się
do powiatu pułtuskiego, i pracowała
kolejno w różnych placówkach oświatowych. W Strzegocinie od 1 listopada
1918 do 31 lipca 1923 roku. Pracę
kierowniczki szkoły łączyła z pracą

Skąd wynikały tak częste zmiany
miejsca pracy ? Pani Czesława pisze
o tym tak w życiorysie: „Pracę miałam
utrudnioną przez czynniki reakcyjne. Z
tej racji zmuszona byłam zmienić posadę w Strzegocinie. Gdy przybyłam
na posadę w Ochudnie, proboszcz
parafii ks. Julian Trzaskoma powiedział,
iż mam opinię komunistki. Zwłaszcza
utrudniano mi pracę w „Wici”. (Związek
Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, organizacja założona w 1928 roku. Do 1931
zajmował się głównie działalnością
oświatową, a następnie włączył się do
akcji politycznych. Przed II wojną światową liczył ok. 100 tysięcy członków.
Podczas wojny współtworzył Bataliony Chłopskie. W 1945 roku organizacja wznowiła działalność, lecz była
silnie infiltrowana przez komunistów.
W 1948 roku została zlikwidowana).
Dalej w swoim życiorysie pisze: „Praca
moja była bezinteresowna, mogłam
do niej materialnie dokładać, ale nigdy
z niej materialnie korzystać.”
Na dwa lata przed wybuchem II wojny
światowej, przeniosła się do Nasielska,
gdzie pracowała w publicznej szkole

Nauczyciele biorący udział w konferencji w Nasielsku. Fot. z 1916 roku.

oświatową dla dorosłych i na polu
spółdzielczości, a mianowicie prowadziła rachunkowość w sklepie spółdzielczym oraz w kasie „Stelczyka”.
Krótko zaś pracowała w Młynarzach,
gmina Somianka, powiat pułtuski,
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 1923
roku.
Dłużej, bo 10 lat, przepracowała jako
kierowniczka szkoły powszechnej
w Dębinkach, od 1 września 1923 roku
do 15 sierpnia 1933 roku. W Dębinkach
przyczyniła się do zorganizowania
kółka rolniczego, kasy „Stelczyka”
i spółdzielczej mleczarni.
Kolejnym miejscem pracy pani Czesławy było Ochudno w gminie Wyszków, gdzie była kierowniczką szkoły
od 16 sierpnia 1933 roku do 31 lipca
1937 roku. Oprócz pracy w spółdzielczości wszędzie prowadziła pracę
oświatową wśród starszej młodzieży,
organizowała biblioteki za pieniądze
z wyreżyserowanych przez siebie
przedstawień teatralnych.

powszechnej od 1 sierpnia 1937 do 31
sierpnia 1939 roku.
Wielokrotnie była odznaczana za
swoją pracę, i za działalność niepodległościową. W 1930 roku odznaczona
Medalem Dziesięciolecia Odzyskania
Niepodległości, w 1937 roku odznaczona Medalem Niepodległości.
Z kolei w 1938 roku odznaczona dwukrotnie: 10 maja Brązowym Medalem
Za Długoletnią Służbę, i 8 listopada
Srebrnym Medalem Za Długoletnią
Służbę.
Cały okres okupacji niemieckiej spędziła na wsi u rodziny, przeważnie
we wsi Brodowo – Wity lub u innych
członków rodziny, w powiecie pułtuskim lub ciechanowskim. Przenosząc
się na wieś, uniknęła tym samym przesiedlenia do Generalnej Guberni. Na wsi
prowadziła tajne nauczanie.
(dokończenie w następnym numerze)
Krzysztof Macias

8–21 lutego

Ziemianie nasielscy w I połowie XX wieku
– część III
Stosunki dworu z duchowieństwem wania wobec obywateli ziemskich posadach. Dziękuje Bogu, że
były zazwyczaj poprawne. W spra- w aspekcie religijno – moralnym, mogę coś dla Jego chwały, dla
wach politycznych i społecznych szeroko pojętej dobroczynności czy dobra kraju zrobić”.
księża zgadzali się z ziemianami, udziału w Akcji Katolickiej i Sodalicji
Idea opieki nad sierotami spotkała
bywali zwolennikami tych samych Mariańskiej.
się z powszechnym uznaniem.
opcji politycznych. Duchowni mieli ogromny wpływ na
ludność wiejską, stąd też ziemianie wykorzystywali kościół
do łagodzenia ewentualnych
konfliktów z robotnikami rolnymi. Księży i ziemian łączyły
często więzy pokrewieństwa, powinowactwa, a bardzo
często poprawne stosunki
towarzyskie. Niemal wszystkie uroczystości w rodzinach
ziemiańskich odbywały się
z udziałem miejscowego proboszcza. Zwyczajem często
praktykowanym było zapraszanie księdza na niedzielny
obiad do dworu, a także śnia- Wychowanki Cecylii Dobieckiej na tarasie dworu w Kosewie. Fot. ze zbiorów autora.
danie wielkanocne. Właściwie we Ponadto ziemianie angażowali Okoliczni ziemianie materialnie
wszystkich wsiach był taki obyczaj, się w życie wspólnoty parafialnej. wspierali działalność sierocińca.
że w Wielką Sobotę przywożono Byli nie tylko kolatorami, ale dzia- Najbardziej szczodrzy sponsorzy
księdza do dworu, gdzie odbywało łali w Akcji Katolickiej i wspierali to: Kazimierz Lasocki z Siennicy,
się wspólne święcenie pokarmów. finansowo ochronki często pro- Zdzisław Rościszewski z ChrcynWażniejsze uroczystości religijne wadzone przez ziemianki wspo- na oraz Maciej Radziwiłł z poblii patriotyczne odbywały się przy magane przez zakonnika. Duże skiego Zegrza, który przekazywał
współudziale okolicznych ziemian, zasługi na tym polu na ziemi głównie opał na zimę z lasów
w których imieniu z reguły głos za- nasielskiej miała właścicielka fol- zegrzyńskich.
bierał Feliks Rościszewski. Podczas warku Kosewo Cecylia Dobiecka. Duchowny patronat nad ochronwizytacji miejscowej parafii przez bpa W 1919 roku uruchomiła ona ką sprawowali nasielscy księża,
Antoniego Juliana Nowowiejskiego w tutejszym dworze ochronkę. którzy potrafili skupić dziewczęw sierpniu 1922 roku Rościszewski Podopiecznymi Dobieckiej zo- ta w Stowarzyszeniu Młodzieży
witał gościa w imieniu ziemian, na- stał y dziewczęta, osierocone Żeńskiej (jedna z podstawowych
tomiast pani Grzebska – dziedzicz- w w yn iku d zia ł ań zb roj nyc h jednostek organizacyjnych Akcji
ka z Jackowa realizowała oprawę związanych z I Wojną Światową. Katolickiej – przyp. red.).
muzyczną uroczystości wykonu- Tak sama o sobie pisała na łamach
Wizytacje biskupie parafii Nasielsk
jąc na organach wspaniałe „Ecce „Miesięcznika Pasterskiego Płocobejmowały swoim programem
kiego”
:„Przed
trzema
laty
kupiSacerdos”. Inni ziemianie państwo
pobyt w Kosewie. Bp Antoni Julian
łam
ten
folwarczek
Kosewo
i
tu
Szacherscy z Pianowa podejmowali
Nowowiejski tak relacjonował swoz
Cyranowa
z
Siedleckiego,
gdzie
zaś księdza biskupa pożegnalnym
je spostrzeżenia na temat Cecylii
pierwsze
kroki
na
tym
polu
staobiadem.
wiałam, przyprowadziłam swoją Dobieckiej i prowadzonej przez nią
Hierarchowie diecezji płockiej do- gromadkę. Dziewczątek mam (bo ochronki:„Nazajutrz 21 sierpnia
ceniali szczególną rolę ziemian te tylko są w ochronie) stale mię- odprawiłem cichą mszę świętą,
w społeczeństwie, postrzegając ich dzy 30 a 40. W tym 10 sierotek poczym pojechałem do Kosewa,
jako warstwę może nieliczną, ale z Litwy, 10 Rusinek, reszta z War- aby odwiedzić tamtejszą ochronkę
wpływową i chętnie naśladowaną szawy i okolic. Przy ochronie jest i osobiście podziwiać dzieło pani
przez inne warstwy społeczne. Stąd szkoła 5 oddziałowa, starsze uczą Dobieckiej. Zacna ta panna, strateż biskupi opracowali: „Zarys Pro- się nadto szycia, kroju, wszystkie ciwszy w 1915 roku nagle matkę
gramu Społecznego Ziemiaństwa”, zaś muszą same gotować, prać, i przeszedłszy podczas wojny wiele
w którym zawarli swoje oczeki- kolejno też zajmują się gospodar- prób ciężkich, postanowiła oddać
życie Bogu przez
dzieła miłosierdzia.
Z podziwem i szacu
nkiem z wdzięcznością dla Pana Boga,
że nam daje takich
ludzi, oglądaliśmy
ochronkę i szkołę,
podziwiając czystość
i porządek, ułożenie
i postępy w naukach
dzieci. Bodajby więcej takich ludzi w Polsce. Jaki to piękny
przykład dla naszych
inteligentnych panien
polskich”.

Wizytacji biskupiej
poświęcony był
stosowny program
Nasielscy księża i działaczki Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej przed dworem w Kosewie. Fot. ze zbiorów autora.
słowno – muzyczstwem, itd. W pracy tej pomaga
ny,
połączony
ze spektaklem
NASIELSKI
mi nauczycielka p. Maria Sejpteatralnym, pt. „Królowa Tatr”
Redaguje kolegium w składzie:
pówna, osoba pełna poświęcew wykonaniu podopiecznych
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
nia, ja wykładam religię i historię
Cecylii Dobieckiej.
Sławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, Stanisław Tyc.
świata. W tym roku wypuściłam
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
Stanisław Tyc
w świat pierwszą swoją gromadkę
Ciąg
dalszy
nastąpi.
DTP: Marek Tyc
– 9 dziewczątek. Pracują one już
o własnych siłach na rozmaitych
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Plum plum
Deszcz za oknem padał, niczym
w wierszu Staffa, tyle że nie był to
deszcz jesienny, a lutowy. Zimy
nie było, ale specjalnie mnie to nie
martwiło. Gorzej znosił to Franek,
który codziennie pytał, kiedy pojeździ wreszcie na sankach.
Kolejne krople zastukały w okno.
Plumkało i plumkało. Otuliłam
się szalem i sięgnęłam do pudełka po ciasteczko, ale nie namacałam niczego. A więc zjedliśmy wszystkie! Nic dziwnego, taka
pogoda… Postanowiłam zrobić
więc sobie owocowej herbatki.
Zanim zagotowała się woda, zadzwonił telefon: moja przyjaciółka
Marysia zapowiedziała się z wizytą,
razem ze swoją sąsiadką, okulistką
Hanią. Miały zajrzeć po drodze
do cukierni, więc nie musiałam się
martwić, co podać.
Gdy jednak przyszły, kompletnie
przemoczone, okazało się, że nie
mają nic słodkiego.
– Tylko cukier! – oświadczyła od
progu Marysia.
– Cukier?!
– Tak, bo widzisz, ta cukierenka koło
nas jest zamknięta, a do tej drugiej
nie chciało nam się iść w taką pogodę, bo i tak zmokłyśmy.
Fakt, padało coraz mocniej.
– I wymyśliłyśmy – kończyła opowieść Marysia – że upieczemy coś
u ciebie. Kupiłyśmy więc po drodze
jajka, mąkę, masło… No i cukier.
– Przecież ja to wszystko w domu
mam!
– Ale to zamiast ciasta, bierz. Zrób
nam tylko coś ciepłego do picia
i zaraz coś wymyślmy. Poza tym,
mamy sprawę i chcemy ją z tobą
omówić.
Brzmiało to interesująco.

– Chodzi o siostrę Hani. Owdowiała
kilka lat temu, a niedawno oświadczył się jej dawny kolega. Też jest
wdowcem. I Lucynka nie wie, czy
ma wyjść za niego, czy nie.
– To kto ma to wiedzieć? – spytałam
trzeźwo, nalewając herbaty. – Chyba nie my. To jej się oświadczono.
– Ale ona potrzebuje rady.
– Ja w zasadzie też.
– Janusz ci się oświadczył?! – wykrzyknęła Marysia. – Nic nie mówiłaś!
– Bo mi się nie oświadczył – zazgrzytałam zębami. – Mam po prostu za dużo suszonych śliwek.
– I co?
– I nie wiem, co z nimi robić. Sałatkę śledziową ze śliwkami robiłam
już dwa razy… A ich jakby nie
ubywało.
– Wiem! – zawołała Hania i wyjęła
swój zeszyt z przepisami. – Wzięłam
go, żebyśmy może wybrały z niego
przepis – i jest !
Popatrzyłam na otwartą przez Hanię stronę.
– Plum pudding? To znaczy deszczowy?
– Nie, śliwkowy. To po angielsku. Ze
śliwek suszonych.
– Aha.
– Nigdy go nie robiłam – dodała
Hania – ale spróbujmy.
Na szczęście w domu była chałka,
która była niezbędna do zrobienia
puddingu. Wzięłyśmy się ostro do
pracy i niedługo potem mogłyśmy
podziwiać swoje dzieło. Pudding
się udał, tylko pokroiłam za grubo
śliwki, więc wyglądał gorzej, niż
smakował.
– E tam – zlekceważyłam to. – Sałatkę też kroję grubo.

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.- 20.04.
– A Janusz drobno – powiedziała
niepoprawna Marysia. Zmilczałam.
Po paru dniach zadzwoniła.
– Wiesz – zaczęła podekscytowana
– Lucynka się zdecydowała.
– No, to dobrze. A co przeważyło
na tak?
– Była przygnębiona tą deszczową
pogodą i uznała, że lepiej siedzieć
wtedy w domu z kimś, kogo się lubi,
niż samej.
– Słusznie. Czyli go po prostu lubi.
– Tak. A do tego – westchnęła rozmarzona Marysia – Jadziu, jak on
drobno kroi sałatkę!
Babcia Jadzia

Pudding śliwkowy
0,25 kg suszonych śliwek, chałka
(rogaliki maślane), 4 dkg masła, 10
dkg cukru, 0,5 l mleka, 2–3 jajka,
cynamon, imbir, bułka tarta
Śliwki namoczyć w gorącej wodzie (15 min.), w tej samej wodzie
obgotować, wyjąć pestki, pokroić
w małe kawałki. Chałkę (rogaliki lub
bułeczki maślane) pokroić w plasterki i zrumienić na patelni. Kawałki
śliwek podgrzać na tej samej patelni, z dodatkiem masła, cukru oraz
szczypty cynamonu i imbiru. Formę
do gotowania babki wysmarować
obficie masłem i wysypać bułką tartą. Układać warstwami na przemian
chałkę i śliwki – pierwszą i ostatnią
warstwę powinna tworzyć chałka.
Całość zalać mlekiem z jajkami
i dodatkiem cukru. Formę zamknąć
szczelnie i gotować w dużym garnku, w którym zmieści się cała, przez
45 minut. Pudding podawać lekko
przestudzony.

Kino NIWA ZAPRASZA
8–10 lutego, godz. 18.00

Niania w Nowym Jorku
The Nanny Diaries (USA, 2007); Komedia/Dramat/Romans; Reżyseria: Shari Springer Berman,
Robert Pulcini; Scenariusz: Shari Springer Berman, Robert Pulcini; Na podstawie powieści: Emma
McLaughlin, Nicola Kraus; Obsada: Scarlett Johansson - Annie Braddock, Laura Linney - Pani X, Paul
Giamatti - Pan X, Donna Murphy - Judy, Brande Roderick - Tanya

Studentka college’u Annie podejmuje pracę opiekunki do dzieci w nowojorskiej
rodzinie. Musi poradzić sobie w dysfunkcyjnej rodzinie, ze studiami, nowym romansem i zepsutym dzieckiem, którym się opiekuje.

14 lutego, godz. 19.00, 15-17 lutego godz. 18.00

Jeszcze raz

(Polska, 2008); Komedia; Reżyseria: Mariusz Malec; Na podstawie pomysłu: Ilona
Łepkowska, Erwin Wencel; Obsada: Danuta Stenka, Jan Frycz, Przemysław Cypryański, Lech Mackiewicz, Anna Antonowicz

Historia o tym, jak rodzi się równocześnie dojrzała i młodzieńcza miłość.
Anna (Danuta Stenka, matka Kasi) to żywiołowa, atrakcyjna czterdziestolatka z poczuciem humoru. Jej styl to bojówki i zwykła podkoszulka. Kasia
(Ania Antonowicz) nie jest typową dziewiętnastolatką. Nie lubi imprez, nie
interesuje się chłopakami, jada zdrową żywność i uprawia jogę. Michał (Jan
Frycz) jest bardzo przystojnym, poukładanym i zamożnym prawnikiem.
Paweł (Przemek Cypryański) ma dwadzieścia lat, kocha życie, ładne dziewczyny i zabawę. A połączy ich...

HOROSKOP
Koniec karnawału, pora zabrać się do pracy i codziennych obowiązków.
Wzmocni się Twoja pozycja zawodowa i być może dostaniesz szansę
wykazania się w podejmowaniu trudnych decyzji. W życiu uczuciowym
samotne Barany ulegną czarowi osób ze swojego otoczenia.

Byk 21.04.- 21.05.
W życiu zawodowym obiecujące spotkania z interesującymi ludźmi,
którzy będą mieć wpływ na Twoją karierę. Postaraj się zrobić dobre
wrażenie. Harmonia w życiu rodzinnym.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
Zaczniesz teraz odrabiać zaległości w pracy. Będziesz mieć okazję
do popisania się swoimi licznymi talentami i zdolnościami. W miejscu
pracy wzrośnie Twój autorytet i możesz liczyć na przychylność
przełożonych i współpracowników. W uczuciach odnajdziesz smak
prawdziwej miłości.

Rak 23.06.- 22.07.
W najbliższych dniach więcej uwagi poświęć życiu zawodowemu.
Twoje ambicje zostaną zaspokojone, pomysły nagrodzone, a budżet
domowy znacznie wzrośnie. W miłości nie dawaj partnerowi
powodów do zazdrości.

Lew 23.07.- 22.08.
Masz dobre dni na podejmowanie ważnych zawodowych decyzji. Na
firmowym spotkaniu poznasz wpływowe osoby, które w przyszłości
mogą być pomocne w interesach. W życiu osobistym pomyśl
o urządzeniu przyjęcia dla przyjaciół i rodziny.

Panna 23.08.- 22.09.
W interesach niewielki zastój. W najbliższej przyszłości żadnych zmian. Za
to w życiu osobistym nie możesz narzekać na nudę. Spotkania, wyjazdy,
miłosne podboje, zaręczyny, może ślub. Masz w czym wybierać.

Waga 23.09.- 22.10.
W pracy nawał obowiązków, a Tobie nic się nie udaje i na nic nie
masz ochoty. Spokojnie przeczekaj te trudne dni, już wkrótce los
się odmieni. Teraz poświęć więcej uwagi rodzinie. Może wyjedź
z dziećmi na ferie. Zmiana otoczenia dobrze Ci zrobi.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Rozpiera Cię energia. Wszystko będzie się układać po Twojej myśli. Masz
teraz duże szanse na realizację każdego pomysłu i planu i to zarówno
w życiu zawodowym, jak i osobistym. W miłości pełnia szczęścia.
Doskonale rozumiecie się z partnerem.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Gwiazdy Ci sprzyjają. Sukcesy zawodowe masz, więc zapewnione.
Śmiało możesz podejmować ważne decyzje. Uda Ci się także
zakończyć długi spór i osiągnąć kompromis w tej trudnej sprawie.
Samotne Strzelce poznają ciekawe osoby.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Na pierwszy plan wyjdą teraz sprawy uczuciowe. Koniecznie musisz
szczerze porozmawiać z partnerem i wszystko wyjaśnić. Niczego nie
odkładaj na później. W życiu zawodowym poradzisz sobie lepiej i to
z każdym problemem.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W najbliższych dniach powróci dobra passa. Sukcesy w pracy
przyniosą poprawę budżetu domowego. Od dawno niewidzianego
znajomego otrzymasz atrakcyjną ofertę współpracy. Pomyśl o tym.
Koniecznie zagraj w lotto.

Ryby 19.02.- 20.03.
Nadchodzące dni będziesz mieć wypełnione obowiązkami. Będziesz
pracować jak mrówka. Ale czeka Cię nagroda - upragniony awans
i podwyżka. Życie osobiste będzie obfitować w spotkania w gronie
rodzinnym. Wizyta dalekich krewnych.

Z przymrużeniem oka
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ROZMAITOŚCI

8–21 lutego

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam spacerówkę dziecięcą
„Oskar”, 3 stopnie rozkładania,
pokrowiec na nogi, folia przeciwdeszczowa (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 sadzarkę do ziemniaków i dmuchawę. Tel. 0
609 927 506.

Sprzedam siano - prasowane w dniu pierwsza zmiana od 4:30
kostkach pogodne ze stodoły. do 19:00, po tej zmianie dwa
dni wolne. Druga zmiana 3 dni
Tel. 0 886 139 528.
Sprzedam Lublin 1, rok prod. w tygodniu od 16:30 do 7:00,
1996, stan bardzo dobry, kon- po tej zmianie 4 dni wolne. Lokalizacja: Nasielsk, ul. Warszawtener. Tel. 0 500 236 194.
ska. Szczegóły pod numerem: 0
Kupię dostawczy blaszak 502 500 524.
Ford Transit lub inny, chętnie maxi. Rok 1991-95. Tel. P o s z u k u j ę m i e s z k a n i a
do wynajęcia w bloku.
0 607 687 306.
Tel. 0 509 533 596.
Poszukuję opiekunki do 4-ro
miesięcznego dziecka – chło- Kupię ziemię rolną lub całe gopiec, od zaraz, w trybie dwu- spodarstwo (Nasielsk i okolice).
zmianowym. W każdym tygo- Tel. 0 602 303 143.
Sprzedam Fiat Punto 1998 rok,
tel. 0 602 49 20 18

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!

FLOREK - jest młodziutkim bardzo
zgrabnym pieskiem średniej wielkości. Ma miękką czarną sierść
z uroczym białym krawatem.
Florek to łagodny i sympatyczny
psiak. Będzie doskonałym towarzyszem i dobrym stróżem, gdyż
jest bardzo czujny. Dajcie mu
szansę, pomóżcie wyrwać się zza krat schroniska a odwdzięczy się wielkim przywiązaniem i wiernością.
GAPCIO - jego nie sposób nie
polubić od pierwszego wejrzenia.
Wystarczy popatrzeć w te pełne
wrodzonej inteligencji oczka
malutkiego i niezwykle miłego
psa, by podbił serce. Gapcio jest
młodziutki, ładny i bardzo zwinny.
Bardzo lubi ludzi , chętnie bawi się
z dziećmi. To po prostu super pies
dla każdego. Czeka i tęskni w schronisku za przyjazną
osobą, którą pokocha na całe psie życie.
telefon

0 660 277 648

lub

0-23 693 10 81

Sprzedam Opla Corsa 93 r.
(pierwsza 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
Sprzedam drzewo opałowe –
każdy rodzaj i piasek do tynkowania. Tel. 609 927 506.
Sprzedam Nissan Suny, rok
produkcji 1995, poj. 1,4 cm3,
16V przebieg 190 tys., airback,
wspomaganie, centralny zamek, elektryczny szyberdach, 2
lata w kraju, pełna dokumentacja, bardzo oszczędny. Kontakt:
0 506 736 086, 0 509 831 131.
Sprzedam wózek głęboki ze
spacerówką w bardzo dobrym
stanie. Tel. 0 781 621 447.
Poszukuję opiekunki do dwóch
chłopców w wieku szkolnym w
trybie dwuzmianowym. Pierwsza zmiana: 4.30 – 19.00. Druga
zmiana: 16.30 – 7.00. Po tej
zmianie dwa dni wolne. Tel.
0 516 511 842.
Pilnie kupię dom lub siedlisko w
Nasielsku lub okolicy. Tel. (0 23)
676 64 61.
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1127m2
przy ul. Sosnowej w Nasielsku. Tel. 0 600 225 408 lub 0
606 143 942.
Sprzedam mieszkanie M4 62,5
m2, II piętro, ul. Warszawska.
Tel. 0 698 343 484.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel.
(0 23) 676 64 61.
Kupię ziemię rolną lub całe go-

8–21 lutego

OGŁOSZENIA
DROBNE
spodarstwo – Nasielsk i okolice.
Tel. 0 602 303 143.
Zatrudnię do prac elektro-instalacyjnych. Praca w Warszawie. Tel. 0 501 255 578.
Zatrudnię do ręcznej myjni samochodowej, Nasielsk, ul. Kościuszki 27. Tel. 0 600 297 409.
Sprzedam gospodarstwo rolne
z budynkami 1,56 ha. Tel. (0 23)
66 19 238.
Zatrudnię pracownika do
zakładu kamieniarskiego,
bardzo dobre warunki. Tel.
0 605 963 272.
Sprzedam 3,2 ha ziemi rolnej na
granicy Nasielska. Tel. (0 23) 69
12 957 (po 20.00).
Sprzedam sofę 2-osobową rozkładaną i fotel jednoosobowy
rozkładany, stan bardzo dobry,
tanio. Tel. 0 793 071 588.
Stadnina kupi słomę żytnią w
kostkach, siano. Tel. 0 607 40
40 16.
Sprzedam opony letnie Michelin
Energy 195/65 R15 91H, zużycie
do 5%. Tel. 0 600 421 520.
Kupię mieszkanie w Nasielsku lub niewielki domek. Tel. 0
785 532 707.
Poszukuję lokalu do wynajęcia
w centrum Nasielska. Tel. 0
604 090 476.
Sprzedam motocykl TM – Cross,
samochód Renault 19 – rok prod.
1992 + gaz. Tel. 0 785 532 707.
Mieszkanie do wynajęcia (2
pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój), samodzielne, blisko dworca PKP. Tel. (0 23) 691
26 36.
Sprzedam kwotę mleczną. Tel.
0 663 579 261.
Tipsy żelowe. Tanio. Tel. 0
692 389 355.
Lokal do wynajęcia pod działalność gospodarczą o pow.
70m2 w Nowych Pieścirogach,
100 m od dworca PKP. Tel. 0
506 819 526.
Poszukuję pilnie mieszkania
do wynajęcia w Nasielsku,
tel. 0 506 023 962
Podejmę się opieki nad starszą
osobą w Nasielsku lub w okolicy, tel. 0 509 831 131
Wykonam kompleksowe wykończenie wnętrz - glazura,
terakota, gładzie gipsowe, płyty
K.G., tel. 0 512 667 242

REKLAMA
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ZAWODY GMINNE W MINI-PIŁKĘ SIATKOWĄ
SP-Budy
Siennickie

SP-Nasielsk

SP-Dębinki

Punkty

Miejsce

x

SP- Cieksyn

KATEGORIA DZIEWCZĄT

x

2:0

2:0

2:0

6 pkt

I

0:2

x

0:2

1:2

3 pkt

IV

SP-Budy Siennickie

SP-Dębinki

SP-Pieścirogi

Punkty

Miejsce

Po jego rozpoczęciu przystąSP-Nasielsk
0:2
2:0
x
2:0 5 pkt
II
piono do losowania i ustalenia
kolejności meczów. Zawody
SP-Dębinki
0:2
2:1
0:2
x
4 pkt III
toczył y się na dwóch boiskach, na jednym rozgrywały
swoje mecze dziewczęta, na Skład drużyny z Cieksyna: Sobczyńska Paulina, Kurpiowska
Dorota, Ostrowska Alicja, Olszewska Paulina, Żóławnik
drugim chłopcy.
Amanda, Waśniewska Sylwia, Klimkowska Agata, Szot PauliPoniżej przedstawiam wyniki na, Wiśniewska Ewelina. Opiekun - Lewandowska Barbara
poszczególnych spotkań.
KATEGORIA CHŁOPCÓW
M.K.

SP- Cieksyn

x

2:0

2:0

2:0

6 pkt

I

SP-Nasielsk

0:2

x

2:1

2:0

5 pkt

II

SP-Dębinki

0:2

1:2

x

2:1

4 pkt

III

SP-Pieścirogi

0:2

0:2

1:2

x

3 pkt

IV

X

Skład drużyny z Cieksyna: Olczak Mateusz, Białorudzki
Kamil, Dąb Paweł, Lipowski Damian, Zembrzuski Damian,
Kosiński Damian, Gzowski Damian. Opiekun - Malon
Andrzej

KRZYŻÓWKA Nr 3

BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego” 25.01.2008 r.:
1.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
41 pkt. (56,84%)
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
41 pkt. (56,84%)
3.Maciej Osiński - Janusz Wydra
40 pkt. (55,55%)
4.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
39 pkt. (54,17%)
5.Grzegorz Kosewski - Krzysztof Michnowski
36 pkt. (50,00%)
6.Stanisław Sotowicz - Jacek Jeżółkowski
31 pkt. (56,25%)
7.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
24 pkt. (33,33%)

PK

drużyny młodzieżowe

w dniu 17.02.2008
(niedziela) godz. 10 00.
W dniu 10.02.2008
(niedziela) godz. 10 00
drużyny młodzieżowe
z rocznika 1988 oraz młodsi.

Zgłoszenia przyjmujemy
do dnia 15.02.2008r.
pod numerem telefonu
(023) 69-30-865
oraz udzielamy
wszelkich informacji
odnośnie turnieju.
Hala Sportowa w Nasielsku
zaprasza
w okresie ferii zimowych

w godz. 10.00-13.00
na nieodpłatne zajęcia
dla dzieci i młodzieży

4 lutego odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 1/2008. Podwójne zaproszenie
do kina otrzymuje Anna Rajkowska z Mogowa. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Czołówka klasyfikacji po dwóch turniejach:
14 pkt.
1. Grzegorz Kosewski
2-3. Janusz Czyżewski
13 pkt.
Janusz Muzal
13 pkt.
4-5. Piotr Kowalski
12 pkt.
Grzegorz Nowiński
12 pkt
6-7. Stanisław Sotowicz
11 pkt.
Krzysztof Turek
11 pkt.
8. Jacek Jeżółkowski
10 pkt.
9. Paweł Wróblewski
9 pkt.
8 pkt.
10-16.Adam Banasiuk
Kazimierz Kowalski
8 pkt.
Jerzy Krzemiński
8 pkt.
Krzysztof Morawiecki
8 pkt.
Maciej Osiński
8 pkt.
Piotr Turek
8 pkt.
Janusz Wydra
8 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek
29.01.2008 r. na godz. 18.30. do hali
sportowej.

Halowy Turniej
Piłki Nożnej „5”
z rocznika 1990 r. oraz młodsi

SP- Cieksyn

SP-Nasielsk

Co jakiś czas uczniowie mogą zweryfikować swoje umiejętności podczas rozgrywek sportowych.

W piątek, 25 stycznia, w nasielskiej hali sportowej odbył
się gminny turniej mini-piłki siatkowej dla dziewcząt
i chłopców. Był on zarazem
eliminacjami do zawodów
powiatowych. Udział w turnieju wzięły szkoły podstawowe z tereny miasta i gminy
Nasielsk.

Hala Sportowa w Nasielsku
zaprasza na

SP- Cieksyn

Mini gry sportowe są jedną z wielu form aktywności ruchowej przewidzianych w programie wychowania fizycznego dla klas IVVI. Celem mini gier realizowanych w szkole
podstawowej jest - oprócz wszechstronnego usprawniania dzieci, przygotowanie
ich do właściwych gier drużynowych
realizowanych w klasach starszych. Mini
piłka siatkowa choć należy do gier - moim
zdaniem – najtrudniejszych, jest grą bardzo
lubianą przez dzieci. To od wiedzy i inwencji nauczyciela zależy, czy dzieci docenią
tę grę już w edukacji wczesnoszkolnej, czy
dopiero w późniejszych latach edukacji.
Zaletą mini siatkówki jest szeroki zakres
możliwości dostosowywania reguł gry do
aktualnych możliwości grających.

SPORT

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

