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prokuratury i policji

Oj, źle się działo, źle –
mówią osoby, pośrednio lub bezpośrednio,
związane z Miejskim
O ś r o d k i e m Po m o c y
Społecznej w Nasielsku. Dodają, że „wcześniej czy później musiało wszystko wyjść
na jaw, bo kłamstwo
i złodziejstwo ma krótkie nogi”. Jak asy z rękawa wyciągają różne
sprawy obciążające
poprzednie kierownictwo MOPS-u. Przy tym
natłoku informacji trudno odróżnić, co jest
prawdą, a co nie. Nie
sposób ocenić intencje
osób zabierających
głos w tej sprawie – czy
kieruje nimi zawiść i zemsta, czy prawda. Nas
interesują tylko fakty
i to te z najbardziej
wiarygodnych źródeł.
Tylko na nich możemy
oprzeć naszą relację,
a nie na plotkach.

str. 3

Mam tylko jeden
głos w Zarządzie
Rozmowa z Anną Kaczmarek, Wicestarostą Powiatu Nowodworskiego

Po raz kolejny
Nasielsk ma silną reprezentację w Zarządzie
Powiatu – Wicestarostę. Czy
nie ma obaw, że
Nasielsk będzie
faworyzowany
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?
Mam tylko jeden głos w Zarządzie. Myślę,
że równowaga będzie zachowana, aczkolwiek chciałabym dbać również o gminę, w
której mieszkam. Niestety, w tym roku nie
zaplanowano większych inwestycji drogowych w Nasielsku. Główne inwestycje
będą realizowane na drogach w Czosnowie,
Zakroczymiu i Leoncinie.
Konieczność jakich inwestycji dostrzega
Pani w Powiecie?
Na pewno budowa dróg, tegoroczny budżet
jest w zasadzie zamknięty, będziemy więc
realizować to, co ustalił poprzedni Zarząd
chyba, że uda się pozyskać jakieś środki
zewnętrzne. Będą wykonywane te drogi,
na które jest dokumentacja, w przyszłym
roku musimy rozważyć sprawę remontu
pomieszczeń Starostwa przy ul. Zakroczymskiej lub modernizację budynku przy
ul.Paderewskiego.

Czytaj na str. 8

NASIELSK MA WICEBURMISTRZA

Tadeusz Nalewajk jest wiceburmistrzem Nasielska. Zgodnie z decyzją Bernarda Muchy, burmistrza , były podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji , rozpoczął
swoje urzędowanie w środę, 5 marca. Ta decyzja personalna ma związek, z przewidywanym
w najbliższym czasie, pobytem burmistrza B. Muchy w szpitalu i długotrwałą rekonwalescencją.

Tadeusz Nalewajk

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; ukończył również studia podyplomowe na
Uniwersytecie Warszawskim, w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
oraz szkolenie z zakresu administracji europejskiej w Wyższej Szkole
A
M
A
Humanistycznej w Pułtusku i Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony
Narodowej w Rembertowie.
W 1984 r. specjalista terenowy doradztwa rolniczego w Wojewódzkim
Ośrodku Postępu Rolniczego w Poświętnem; w latach 1984-1998 przeszedł
wszystkie szczeble w strukturach Referatu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Pułtusku; w latach 90-tych również Zastępca Burmistrza
Miasta Pułtusk; Od 1999 roku sprawował funkcję Starosty Pułtuskiego.
Po ostatnich wyborach parlamentarnych, przez kilka miesięcy, był podsekretarzem stanu w MSWiA. Od 5 marca 2007 jest wiceburmistrzem
Nasielska.
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Mazowieckiego, Członek Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Członek
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Pułtusku, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Pułtusku, Honorowy Prezes Zarządu Koła Wędkarskiego
Nr 1 w Pułtusku. 51 lat. Żonaty
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Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Zaczęło się bardzo uroczyście
28 lutego odbyła się XVIII sesja
Rady Miejskiej. Zaczęło się bardzo
uroczyście, od wręczenia nagrody
i kwiatów. Ryszard Marut, redaktor
naczelny „Tygodnika Ciechanowskiego” i Stefan Żagiel, dziennikarz
tej gazety przybyli na obrady, aby
uhonorować „Wykrznikiem” - doroczną nagrodą gazety, „człowieka
niezwykłego i z wielkim sercem”
– Janusza Konerbergera. Tegoroczny laureat jest właścicielem
firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Daje w ten sposób
ludziom godność i sprawia, że czują
się wartościowymi obywatelami. Jak
sam powiedział, żyje, aby pomagać
innym.
Po tym odświętnym akcencie posiedzenie odbywało się według
normalnego planu. Przewodniczący
RM, Dariusz Leszczyński poinformował o swoich działaniach między
sesjami. Uczestniczył w posiedzeniach komisji RM i pełnił dyżury,
w trakcie których zwracali się do
niego mieszkańcy. Sygnalizowane
sprawy dotyczyły złego stanu ulicy
Wielokwiatowej, braku oświetlenia
i chodnika na odcinkach Kolejowej
oraz śmieci.
Po nim swoje sprawozdanie złożył
Burmistrz. Mówił o wielu działaniach.
Najważniejsze dotyczyły: rozstrzygnięcia przetargu na dobudowę
oświetlenia, przebudowy skrzyżowań w centrum Nasielska, która ma
rozpocząć się w tym roku, przygotowania terenu pod budowę placu
rekreacyjnego w Starych Pieścirogach, szkoleń i audytu w Urzędzie
Miasta. W tym punkcie obrad radni
kierowali swoje pytania do Burmistrza. Wojciech Krzyczkowski pytał,
kiedy będzie dokończona droga
wojewódzka do Chrcynna. Maria
Kowalska, sekretarz Nasielska i radna
powiatu, zapewniła, że stanie się to
w tym roku. Stanisław Sotowicz dopytywał, kiedy powstanie przejście
dla pieszych obok Sanibudu. Małgorzata Rosłońska, kierownik Wydziału
Rozwoju Regionalnego, powiedziała,
że projekt lokalizacji przejścia został
zaakceptowany i obiecano jego realizcję w roku bieżącym.
Głos zabrali też mieszkańcy ul. Traugutta, którzy uskarżali się na problemy z kanalizacją. Kiedy zakładano
tam kanalizację, ze względu na wysokie koszty nie wszyscy mogli się
do niej przyłączyć. Ci, którzy tego
nie zrobili są podejrzewani o nielegalne przyłączenie się do sieci. A
to z kolei powoduje niemożliwy do
wytrzymania smród w mieszkaniach
sąsiadów. Mieszkańcy wielokrotnie
zwracali się do władz miasta z tym
problemem, ich zdaniem kanalizacja jest źle wykonana. Według nich
sprawa dotyczy też osiedla Krupka.
Obecny na sesji Wojciech Sierzputowski, przypomniał, że przyłącza
do poszczególnych mieszkań były
wykonywane przez mieszkań-

ców i to nie należy do jego kompetencji. Mimo
to zadeklarował
s woj ą p o m o c .
Ek ipa fac howców z ZGKIM ma
sprawdzać wszelkie doniesienia
o nieprawidłowościach. Sieć główna spełnia wszelkie kryteria. W tej
części obrad radny
Mirosław Świderski
pytał o losy wodociągu na ul. Topolowej oraz oświetlenie ul. Jesionowej. Radny Marek
Gerasik o drogę
Cieksyn – Wiktorowo Malczyn.
Następnie podjęto uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Krzyczkach
Pieniążkach i Nunie.
- W ten sposób Państwo uniemożliwia równouprawnienie dzieci
wiejskich i miejskich - zwrócił
uwagę Wojciech Krzyczkowski.
Poszkodowani czuli się też mieszkańcy Nuny, którzy włożyli wiele
wysiłku w powstanie szkoły, prosili
o szansę umożliwienia im ubiegania się o fundusze spoza gminy
na utrzymanie placówki. Pytali
też, dlaczego ich szkoła nie może
być przekształcona w przedszkole.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – S. Sotowicz i K.Świderska, przekonywali, że pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały
nie było łatwe i poprzedzone burzliwymi dyskusjami. Argumentowali,
że rozwój dzieci w większej grupie
rówieśników będzie dla nich korzystny. Zapowiedzieli też, że będą
sprawdzać, czy gmina faktycznie
stworzy odpowiednie warunki dla
dzieci dojeżdżających. Burmistrz
zapewniał, że postara się o znalezienie nowych miejsc pracy dla
tamtejszych nauczycieli.
Kolejne dwie uchwały porządkujące: o projekcie zmian w planie sieci
Publicznych Szkół Podstawowych
i Gimnazjów na terenie Gminy
Nasielsk oraz o projekcie zmian
sieci samorządowych Przedszkoli
i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nasielsk zostały przyjęte większością głosów.
Następna uchwała dotyczyła zmian
w budżecie 2008 roku. Dochody
zwiększyły się o prawie 350 000
złotych w ramach subwencji oświatowej. Wzrosną jednak wydatki na
zakup usług zdrowotnych, funkcjonowanie strażnicy OSP w Cieksynie, stołówki szkolne, budowę
chodnika przy Płońskiej. 5 000
złotych zostanie też przeznaczone
na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego.

Pozostałe uchwały dotyczyły:
• zbycia nieruchomości po byłym
Komisariacie Policji w Nasielsku,
• zbycia nieruchomości w Popowie
Borowym,
• przekazania do korzystania przez
sołectwo Konary składników
mienia komunalnego (nieruchomość zabudowana budynkiem
świetlicy).
Uchwały te podjęto jednogłośnie.
Na tej sesji zmieniono też nazwę szkoły w Cieksynie. Od tej pory nazywać
się ona będzie Szkołą Podstawową im.
Mikołaja Kopernika w Cieksynie.
Kolejny punkt obrad stanowiło przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za rok 2007 i zatwierdzenie planów pracy komisji na
2008 rok.
Potem Burmistrz odpowiedział na
wcześniejsze zapytania radnych. W
sprawie ul. Topolowej – do końca
marca mają być rozpatrzone wnioski
dotyczące kanalizacji. Jeżeli chodzi
o ul. Jesionową, dopiero co rozstrzygnięto przetarg na oświetlenie. Odnośnie drogi – inwestycje w tym rejonie
są na etapie projektu i nie można podać jeszcze konkretnego terminu ich
zrealizowania. Burmistrz przypomniał
też, że w marcu w Urzędzie Miasta
będą przyjmowane PIT-y. Wspomniał też o pracach na przejazdach
kolejowych do Nasielska związanych
z modernizacją torów.
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fot. M. Stamirowski

Do RM wpłynęło pismo od mieszkanki miejscowości Pianowo Daczki,
w którym prosiła ona o przekazanie
jej i jej dziewięcioosobowej rodzinie
przyszkolnej świetlicy jako mieszkania zastępczego. Prośba jest jednak
niemożliwa do realizacji, ponieważ
budynek nie jest własnością gminy.
Należy do Skarbu Państwa. Skomunalizowanie tej nieruchomości potrwałoby minimum rok.
W trakcie wolnych wniosków i zapytań K. Świderska pytała Monikę
Nojbert, dyrektor MOPS o zatwierdzone merytorycznie przez nią
faktury. Faktury dotyczyły kolonii
organizowanych przez poprzednią
dyrektor MGOPS – Annę Brzezińską.
Według umowy w koloniach miało uczestniczyć 27 dzieci. Na liście
było jednak 26 osób. Według radnej
dwudziestym siódmym dzieckiem
była córka A. Brzezińskiej. Świderska
nazwała takie poczynania skandalem.
Według niej czyn ten nosi znamiona
przestępstwa. Burmistrz daleki był od
wydawania jakichkolwiek wyroków
w tej sprawie.
- Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni - powiedział Burmistrz. Jego
zdaniem sprawę powinna najpierw
zbadać wewnętrzna komisja. W razie
stwierdzenia przestępstwa powinna
zostać poinformowana prokuratura.
Radny Grzegorz Duchnowski poradził Burmistrzowi, aby nie bronił
spraw, które są nie do obrony.
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UWAGA !
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie informuje, że w dniach 13 i 27 marca 2008r. w godz. 10.00-14.00 w
siedzibie Urzędu Miasta w Nasielsku pracownicy Urzędu Skarbowego w
Nowym Dworze Mazowieckim przyjmować będą zeznania o osiągniętym
dochodzie, stracie w roku podatkowym 2007, udzielać będą również
informacji w zakresie poprawnego wypełniania formularzy zeznań oraz
odliczeń od dochodu i podatku obowiązujących w roku 2007.
Jednocześnie informuje się, że formularze zeznań rocznych można
pobrać w Urzędzie Miasta w Nasielsku.
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MOPS pod lupą prokuratury i policji
Oj, źle się działo, źle – mówią osoby,
pośrednio lub bezpośrednio, związane z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku. Dodają,
że „wcześniej czy później musiało
wszystko wyjść na jaw, bo kłamstwo
i złodziejstwo ma krótkie nogi”.
Jak asy z rękawa wyciągają różne
sprawy obciążające poprzednie
kierownictwo MOPS-u. Przy tym
natłoku informacji trudno odróżnić,
co jest prawdą, a co nie. Nie sposób
ocenić intencje osób zabierających
głos w tej sprawie – czy kieruje nimi
zawiść i zemsta, czy prawda. Nas
interesują tylko fakty i to te z najbardziej wiarygodnych źródeł. Tylko na
nich możemy oprzeć naszą relację,
a nie na plotkach.
A faktów jest niewiele, bo to dopiero
początek - jak podkreślają policjanci – rozwojowej sprawy. Udało nam
się jedynie potwierdzić, że w niektórych plotkach jest wiele prawdy.
W każdym razie Nasielsk jest ostatnio często nawiedzany przez stróżów prawa i kontrolerów różnych
instytucji. Jak twierdzą, mają tu pełne
ręce roboty. A wszystkie drogi, niestety prowadzą do MOPS-u.

Dary dla najbiedniejszych?

cukru, 200 litrów mleka oraz 244
kilogramów sera.

jest w trakcie drugiej kontroli w tej
instytucji.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że
w Nasielsku, kiedy tylko sprawa
wyszła na jaw, zaginęły dokumenty świadczące o rozdysponowaniu
tych darów. Można przypuszczać,
że w dokumentach figurowały
nazwiska Nasielszczan, którzy byli
wcześniej stałymi interesantami
MOPS-u. Ludzie ci zostali fikcyjnie, tylko na papierze, obdarowani
paczkami z żywnością, która tak
naprawdę nigdy do nich nie trafiła.
Mogła zaś trafić do osoby lub osób
powiązanych z nasielskim ośrodkiem pomocy, którym potem zależało na ukryciu prawdy.

Tyle o całej sprawie w piśmie ARR
skierowanym do redakcji. Więcej
szczegółów, jak nas zapewniono,
Agencja przekaże „ŻN” po zakończeniu wszystkich kontroli.

MŁ. inspektor Bogdan Skopczński
z KPP w Nowym Dworze zaznacza
jednak, że - Dokumentację mieliśmy wcześniej i, jeżeli ktoś chciał
coś ukryć, to my to już mamy
wiedzę na ten temat. Na podstawie
posiadanej przez nowodworską policję dokumentacji, jest sprawdzany
stan faktyczny – tzn. kto naprawdę
dostał pomoc żywnościową, a kto
nie. - Jest bowiem konieczne zweryfikowanie wszystkich dokumentów,
które pokazują, w jaki sposób były
rozdysponowane dary. Postępowanie ma wykazać, gdzie doszło
do nieprawidłowości. Mamy do
czynienia z dużą ilością towarów
i z liczą grupą ewentualnych odbiorców – wymaga to dużo czasu.
Trzeba każdego przesłuchać – dodaje Bogdan Skopczyński.

Opinią publiczną wstrząsnęły informacje o nieprawidłowościach
w oddziale rejonowym Polskiego
Czerwonego Krzyża w Nowym
Dworze Mazowieckim. W ubiegłym
roku, trafiły tu spore ilości towarów
spożywczych przekazane przez
Agencję Rynku Rolnego. Żywność
miała być rozdana najuboższym
mieszkańcom powiatu – w tym
również Nasielska. Miała być, ale
jak pokazało życie, niewiele trafiło
do biednych. Gdzie reszta - ustala
policja. W każdym razie w aferę jest
zamieszany MOPS – w tym miejscu
należy podkreślić, że sprawa dotyczy okresu od stycznia do sierpnia
2007 roku.

Nieprawidłowości w nowodworskim PCK miały miejsce za czasów
poprzedniego Prezesa Zarządu
Rejonowego Andrzeja R. Został on
zawieszony, a następnie usunięty
z PCK. Dyrektor Generalny PCK
utracił do niego zaufanie, ponieważ A. Rutkowski nie potrafił się
rozliczyć z otrzymanych z ARR
produktów.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Bogdan Skop-

Agencja Rynku Rolnego, odpowiadając na pytanie „Życia Nasielska”
dotyczące afery związanej z po-
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Lodówka – biała czy srebrna?
Niestety, kolejny skandal też dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku. Tym razem chodzi o lodówkę. Oficjalnie
wiadomo tylko tyle, że poprzednia
dyrektor tej instytucji zakupiła dla
MOPS lodówkę (koloru srebrnego),
która jakim cudem trafiła zamiast
do ośrodka – do prywatnego
mieszkania. Natomiast z mieszkania
do MOPS trafiło urządzenie używane (koloru białego).
- Przyszło oficjalne powiadomienie z prokuratury, że jest prowadzone postępowanie w sprawie
przywłaszczenia mienia na kwotę
blisko 1700 złotych na szkodę
MOPS – potwierdza Monika Nojbert, obecna dyrektor.
- Odbyła się w ośrodku kontrola wewnętrzna zlecona przez Burmistrza
Nasielska. Przeprowadziła ją Barbara
Olbryś (samodzielne stanowisko do
spraw kontroli). Kontrola wykazała,
że w dokumentacji dotyczącej zakupu znajduje się faktura, na której są
inne symbole niż na sprzęcie, który
aktualnie jest użytkowany w Domu
Dziennego Pobytu przy ulicy Warszawskiej – mówi Monika Nojbert.
Teraz trwa ustalanie, jaki model lodówki został faktycznie zakupiony
dla ośrodka. Pytanie w tej sprawie zostało przesłane do firmy handlującej
sprzętem AGD, w której urządzenie
zostało zakupione. Odpowiedzi od
właściciela sklepu jeszcze nie ma.
Tymczasem do MOPS-u prawie
codziennie przyjeżdżają funkcjonariusze policji, zajmujący się przestępstwami gospodarczymi. Policja

MŁ. inspektor Bogdan Skopczński KPP Nowy Dwór Maz.

nieustannie przesłuchuje obecną dyrektor, kierowcę, pracownika Domu
Dziennego Pobytu oraz księgową.

Skopczyński. Śledztwo trwa. O jego
finale poinformujemy naszych czytelników.

Jak doszło do tego cudownego
transferu lodówek – ustala wymiar
sprawiedliwości.

Z ostatniej chwili…

Śledztwo prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Pułtusku. Swój udział
w tej sprawie i w tym wypadku mają
nowodworscy policjanci. - Dostaliśmy do wykonania pewne czynności w śledztwie prowadzonym
przez prokuraturę pułtuską. Chodzi
o sprawę przywłaszczenia mienia na
szkodę Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przez byłą dyrektor tej
instytucji – powiedział nam Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim mł. insp. Bogdan

Policja sprawdza – również w MOPS
– nieprawidłowości związane z organizowaniem wyjazdów dzieci na
kolonie. Sprawa dotyczy między
innymi wyjazdu z lipca ubiegłego
roku, w którym uczestniczyły dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej
w Nasielsku. Wśród pociech z rodzin
niezamożnych miała się znaleźć bezpodstawnie (nie spełniała kryteriów
dochodowych) córka byłej dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nieoficjalnie wiemy, ze źródeł
związanych z policją, że chodzi nie
tylko o ten wyjazd.
JP

Zmiana dowodu i nie tylko
K

siążeczkowe dowody
osobiste są ważne do
końca marca. Wymiana
dokumentu to jednak dopiero początek formalności. O nowym numerze
i serii dowodu trzeba poinformować wiele instytucji.

Najbardziej znana lodówka w powiecie

czyński, powiedział nam: - Afera
PCK z rozdziałem darów, to gruba
sprawa. Potwierdza, że prowadzone
jest postępowanie dotyczące zagarnięcia produktów spożywczych,
które w darze przekazała ARR,
a miały być rozprowadzone przez
PCK, a konkretnie przez placówkę rejonową w Nowym Dworze
Mazowieckim. Kontrola wykazała
brak 2 ton mąki, 960 kilogramów

mocą żywnościową dla biednych
poinformowała, że -W IV kwartale 2007 roku Agencja Rynku
Rolnego przeprowadziła kontrolę
w PCK w Nowym Dworze Mazowieckim. Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości.
W konsekwencji powyższego na
PCK w Nowym Dworze Mazowieckim została nałożona kara.
Obecnie Agencja Rynku Rolnego

Nowe dane trzeba zgłosić między innymi do Urzędu Skarbowego. Dotyczy to podatników
podatku od osób f iz ycznych
nieprowadzących działalności
gospodarczej. Konieczność powiadomienia Urzędu Skarbowego
wynika z tego, że w formularzu
NIP-3 podaje się serię i numer
dowodu. Aktualizacji trzeba dokonać 30 dni od daty zmiany
danych. Na szczęście można
dokonać jej za pośrednictwem
organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest
do poinformowania podatnika
o obowiązku złożenia zgłoszenia

aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu
dla podatnika w terminie siedmiu dni od dnia złożenia przez
podatnika tego zgłoszenia. Jeśli
nie uzyskamy takiej informacji,
nie zwalnia nas to z obowiązku
poinformowania US. Gdy tego
nie zrobimy, możemy dostać
grzywnę w wysokości od 112 do
2 252 złotych.
Należy też sprawdzić u pracodawcy, jakie dane są podane
w zgłoszeniu do ubezpieczenia
społecznego. Jeżeli obok numeru
PESEL i NIP widnieją tam nieaktualne numer i seria dowodu, trzeba
zgłosić do ZUS ich zmianę. Informację trzeba przekazać płatnikowi składek, który w ciągu tygodnia powinien zawiadomić o tym
ZUS. Także osoby prowadzące
działalność gospodarczą powinny się tym zainteresować. Jeśli

są zgłoszone w ZUS z numerem
dowodu, powinny dokonać korekty. Renciści i emeryci, którzy
nie mają przyznanego numeru
NIP, powinni zgłosić nowy numer
dowodu w najbliższej placówce
ZUS. O zmianie adresu także należy powiadomić pracodawcę,
a ten ZUS.
Członkowie funduszy emerytalnych powinni sprawdzić, czy ich
OFE ma w swojej bazie danych ich
numer dowodu. Jeżeli tak, należy
dokonać korekty. Sposób jej przeprowadzenia zależy od OFE.
Wymiana dowodu wiąże się także
z koniecznością wizyty w banku.
Dane z dowodu są tam potrzebne
do realizacji dyspozycji wpłat czy
wypłat, podpisywania umów, zmiany hasła w bankowości elektronicznej. W zależności od banku można
to zrobić osobiście, przez Internet
lub telefonicznie.
km
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Sąd w Internecie
W

założeniach do nowelizacji Kodeksu
postępowania cywilnego,
ministerstwo sprawiedliwości zaproponowało
elektroniczne postępowanie upominawcze jako
nową formę dochodzenia roszczeń pieniężnych.
Jest to rozwiązanie nowoczesne, stosowane za
granicą, tańsze od tradycyjnego, a przede wszystkim szybsze.
„E-sąd” będzie wydziałem cywilnym sądu rejonowego, rozpoznającym sprawy z całego kraju, bez
względu na wartość przedmiotu
sporu. Zakłada się, że w takim trybie najczęściej rozpatrywane będą
sprawy niezbyt skomplikowane,
np. o niezapłacone rachunki za gaz,
prąd, telefon, itp. Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby
prywatne i przedsiębiorstwa.
Zgodnie z założeniami, wypełnienie
przez powoda formularza pozwu
na stronie internetowej e-sądu będzie równoznaczne z wszczęciem

postępowania. W elektronicznym
postępowaniu upominawczym
nie przewiduje się konieczności
przedstawiania sądowi dowodów.
Podstawą do orzekania byłyby okoliczności dokładnie opisane przez
powoda w pozwie. Wydanie przez
e-sąd nakazu zapłaty, przy braku
sprzeciwu pozwanego, oznaczać
będzie uprawomocnienie się nakazu. Korespondencja do powoda
będzie docierać elektronicznie,
chyba, że wyrazi wolę otrzymania
jej w postaci tradycyjnej. Pozwany
miałby prawo zanegować roszczenia powoda, wnosząc sprzeciw
(pisemnie lub elektronicznie) od
nakazu zapłaty. Rozpatrywaniem
zażaleń na postanowienia e-sądu
ma zająć się - jeden na kraj - e-sąd
odwoławczy (wydział odwoławczy
w sądzie okręgowym).
Zakłada się, że powód będzie mógł
zapoznać się z nakazem poprzez
wgląd do elektronicznych akt sprawy na każdym etapie postępowania.
Zaproponowano, aby identyfikacja
powoda następowała przez login
i hasło, które umożliwią mu ko-

AKTUALNOŚCI
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rzystanie z konta
osobistego na internetowym portalu sądowym.
Loginem mógłby być PESEL lub
NIP powoda, wybór hasła będzie
dowolny.
Przyjęto, że opłata
za elektroniczny
pozew pobierana będzie on-line,
np. za pośrednict wem banków
elektronicznych,
kart kredytowych.
Opłaty od takich
pozwów będą niższe od opłat pobieranych w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Nadal
będzie można korzystać z pozwów
składanych na papierze, bo dostęp
do komunikacji elektronicznej nie jest
jeszcze powszechny.

05.01. – 20.02. w Popowie nieznani sprawcy włamali się do
domku letniskowego Barbary D.
i skradli: lodówkę, kuchnie 4-palnikową, butlę gazową, telewizor,
2 żelazka, szlifierkę i wiertarkę.
Straty wynoszą 2600zł.
21–22.02. na ulicy Warszawskiej
nieznani sprawcy skradli 70 gołębi. Straty wynoszą 700zł na szkodę Tadeusza M. W wyniku pracy
policji sprawcy zostali ustaleni
(Damian i Konrad K.).
25–26.02. w Borkowie nieznani sprawcy skradli 100m. siatki
ogrodzeniowej. Straty wynoszą
3000zł na szkodę Dominika N.
Założenia do projektu nowej ustawy Kodeks postępowania cywilnego zaakceptowała Rada
Ministrów.
dar

Kradli drzewo
z krogulskiego lasu

Straż na koniu

Nasielscy policjanci zatrzymali
trzech mężczyzn, podejrzewanych
o wycinkę i kradzież drzewa z lasu

W projekcie ustawy zaproponowano
między innymi:
- przyznać strażnikom prawo do
stosowania środków oddziaływania
wychowawczego,
- przyznać strażnikom prawo do
ujęcia i doprowadzenia do najbliższej
jednostki Policji nieletniego, co do
którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się
nieletniego lub zatarcia śladów tego
czynu albo gdy nie można ustalić jego
tożsamości,
- ustanowić święto strażnika gminnego
w dniu 29 sierpnia,
- przyznać strażnikom prawo do stosowania nowych rodzajów środków:
paralizatora elektrycznego, na który nie
jest wymagane pozwolenie na broń
oraz konia służbowego,
- powierzyć nadzór nad strażami
gminnymi wojewodzie przy pomocy
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji (w miejsce Komendanta
Głównego Policji) oraz ustawowo
określić zakres tego nadzoru.

w Krogulach. Ich łupem padło kilkanaście sosen. Sprawcy próbowali
ratować się przed zatrzymaniem,
ucieczką do domu jednego z nich.
Nie mieli jednak żadnych szans. Po
chwili wszyscy byli w rękach stróżów prawa.
Wszystko zaczęło się wczoraj około 17:00. Do dyżurnego policji
z Nasielska dotarła wiadomość, że
z lasu w Krogulach trzech mężczyzn
wycina i kradnie drzewa. Policjanci
natychmiast udali się na miejsce.
Funkcjonariusze szybko ustalili, że
sprawcy zdążyli skradzione drzewo
przewieźć już na posesję jednego
z nich. Sami zaś, najprawdopodobniej
spłoszeni przez obywateli, schowali
się w domu drugiego mężczyzny.
Policjanci po chwili byli na miejscu.
Ukrywający się w domu mężczyźni
mieli nadzieję, że uda się im uniknąć
odpowiedzialności i jeśli nie będą
reagować na pukanie i polecenia
policjantów. Ich plany spaliły jednak
na panewce.
Policjanci mając pewność, że
w domu przebywają osoby, które

nie reagują na ich polecenia, usunęli szybę z drzwi wejściowych
i dostali się do środka. Kolejno

przeszukiwali pomieszczenia. Jak
się okazało mężczyźni zamknęli się
w ostatnim pokoju. Po krótkich negocjacjach otworzyli jednak drzwi.
W środku znajdowali się Krzysztof
Ch. (31 lat), Jacek Z. (48 lat) i Piotr
G. (32 lata). Wszyscy mieli prawie
po 3 promile alkoholu we krwi.
Mężczyźni zostali zatrzymani. Gdy
wytrzeźwieją najprawdopodobniej
usłyszą zarzuty wyrębu i kradzieży drzewa. Policjanci ustalają, czy
był to pierwszy konflikt z prawem
zatrzymanych i gdzie miały trafić
wycięte przez nich drzewa.
Zgodnie z art. 290 kodeksu karnego
„kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie,
podlega odpowiedzialności karnej
jak za kradzież”, a dodatkowo „w razie skazania..., sąd orzeka na rzecz
pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa”.
Proceder ten jest, jak widać, podwójnie nieopłacalny, zarówno karnie, jak
i finansowo.
ij
KPP Nowy Dwór Maz.
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MSWiA trwają prace
nad projektem ustawy o strażach gminnych.

Przepisy ustawy o strażach gminnych
będą regulowały przeprowadzanie
badań psychologicznych, a do badań
lekarskich będzie miał zastosowanie
Kodeks pracy.

Na przełomie roku w Ośrodku
Pomocy Społecznej nieznany
sprawca skradł segregator z dokumentami PCK.
26.02. w Krogulcach policjanci
zatrzymali Krzysztofa H., Piotra
G., i Jacka Z. którzy skradli z lasu
Stefana S. drzewo.
21–22.02. w Polbanku przy ulicy Kościuszki nieznani sprawcy
uszkodzili monitor w bankomacie. Straty wynoszą 2000zł.

Nowa ustawa wprowadza możliwość zawarcia ze strażnikiem
drugiej umowy na czas określony,
ponadto dopuszcza do wykonywania zadań strażników osoby, które
ukończą z wynikiem pozytywnym
szkolenie podstawowe.
Strażnik będzie zawieszany w wykonywaniu obowiązków pracowniczych w razie wszczęcia postępowania karnego w sprawie
o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.
Prace nad ustawą toczą się w ramach Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), organu pomocniczego ministra spraw wewnętrznych, w skład
którego wchodzą przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komendy Głównej
Policji, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych
oraz Związku Miast Polskich.
Projekt ustawy planowany jest do
rozpatrzenia przez Radę Ministrów
w czerwcu 2008 roku.
dar
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17–23. 02. w Borkowie nieznani
sprawcy włamali się do domku
letniskowego i skradli m.in. kosiarkę spalinową i namiot. Straty
wynoszą 900zł na szkodę Macieja Ś.
27.02. na ulicy Tęczowej nieznani sprawcy skradli 2 samochody (Poloneza i Syrenę) W
toku dochodzenia sprawcy zostali ustaleni (Patryk N. mieszkaniec Sochocina i Krzysztof K.
mieszkaniec Kuchar Królewskich
gm. Sochocin).
Pijani na drodze
18.02. w Cegielni Puckiej Marian
R. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,59 mg/l.).
L
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na zimne
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oże będziemy bogatsi, ale
zdrowsi na pewno. Zapowiada
się totalna i bezwzględna walka
z zakażeniami. Zakłady opieki
zdrowotnej zostaną zobowiązane
do monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz wykonywania
badań mikrobiologicznych w przypadku podejrzenia o wystąpieniu
zakażenia.
Kierownicy ośrodków zdrowia będą musieli na
bieżąco składać raporty Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat pojawiających się zakażeniach,
a także o wystąpieniu tzw. czynników alarmowych
- chodzi o szczególnie groźne i odporne czynniki
chorobotwórcze.
Projekt ustawy zakłada także, że minister zdrowia
będzie mógł rozszerzyć listę zakażeń i chorób zakaźnych objętych nadzorem epidemiologicznym.
Umożliwi to jednostkom służby zdrowia skuteczne
działanie w sytuacji nadzwyczajnej, np. wystąpienia nowej, nieznanej choroby. Lekarze, felczerzy
i kierownicy laboratoriów będą nie tylko zgłaszać
zachorowania i zgony z powodu zakażeń i chorób
zakaźnych, będą mieli również obowiązek prowadzenia rejestrów zgłoszeń tych zachorowań.
W przypadku niektórych chorób będzie możliwe
zastosowanie obowiązkowego leczenia, nawet
bez zgody chorego i przy zastosowaniu środków
przymusu bezpośredniego. Skorzystanie z pomocy służb porządkowych będzie możliwe w sytuacji
konieczności doprowadzenia osoby zakażonej
do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny. Postępowanie takie będzie obejmować
tylko zachorowania na choroby zakaźne łatwo
rozprzestrzeniające się, o wysokiej śmiertelności,
np. cholera, wirusowe gorączki krwiotoczne. W
przypadku zagrożenia życia chorego, działania
te mogą być wyjątkowo podjęte na polecenie
lekarza, nawet bez wcześniejszej decyzji administracyjnej. Jednocześnie pracownicy opieki zdrowotnej oraz inne osoby, które podejmują działania
na podstawie przepisów o zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych, będą miały uprawnienia do
ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom
publicznym.
Nowe prawo przewiduje powołanie przy ministrze
zdrowia tzw. krajowego punktu kontaktowego.
Będzie on częścią wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania. Do jego zadań ma
należeć wymiana informacji oraz koordynacja
działań, jeśli chodzi o zapobieganie i zwalczanie
zagrożeń na terytorium Unii Europejskiej.
Przepisy zakładają także, że procedury przeciwdziałające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych zostaną nałożone na posiadaczy,
właścicieli i zarządzających nieruchomościami.
R
Minister zdrowia będzie mógł dotować
szpitale, oddziały zakaźne, poradnie
konsultacyjne chorób zakaźnych oraz
punkty szczepień. Ponadto projekt
ustawy daje osobom zakażonym HIV
i chorym na AIDS prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (w tym
także zaopatrzenia w leki), w przypadku
gdy nie posiadają one ubezpieczenia
zdrowotnego.

Nowe przepisy znalazły się w przyjętym
przez rząd projekcie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi. Nowa ustawa ma
zastąpić obecnie obowiązującą prawo
z 2001 roku o chorobach zakaźnych
i zakażeniach. Jak twierdzą przedstawiciele resortu zdrowia, zawarte w niej
przepisy nie zapewniają już wystarczająco bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, gdyż nie uwzględniają aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
dar
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Pełny tryb postępowania, związany
z przyłączeniem do sieci gazowej,
energetycznej, ciepłowniczej czy
wodno-kanalizacyjnej, począwszy
od określenia warunków przyłączenia, poprzez budowę odpowiednich
instalacji, skończywszy na podpisaniu umowy sprzedaży – dotyczy
osób, które same budują dom. Jeśli
kupujemy mieszkanie lub dom od
spółdzielni, dewelopera czy osoby trzeciej, wszelkie media są już

PORADY

Jak przyłączyć media?
zwykle doprowadzone – wystarczy
podpisać umowy sprzedaży paliwa
gazowego, energii elektrycznej,
a także umowę o świadczenie
usług telekomunikacyjnych. Umowę o dostarczanie ciepła i wody,
a także odbiór ścieków podpisuje
najczęściej spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

dia

5 KROKÓW

KROK 1 – złożenie wniosku o
określenie warunków przyłączenia
(odpowiednio – do sieci gazowej,

Jak przyłączyć poszczególne me-

Schemat postępowania dotyczący przyłączenia do sieci gazowej,
energetycznej lub ciepłowniczej jest
w zasadzie taki sam. Różna jest, w
zależności od rodzaju mediów, treść
składanych wniosków, warunków
przyłączenia, umów i budowanych
instalacji.

JAK PRZYŁĄCZYĆ GAZ
Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia
Aby zostać odbiorcą gazu, należy
najpierw złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia
do sieci gazowej. Wzór wniosku
zależy od tego, czy należymy
do I grupy przyłączeniowej (deklarujemy pobór gazu w ilości nie
większej niż 10 m3/h) czy do II
grupy (powyżej 10 m3).
Wniosek o określenie warunków
przyłączenia dla wnioskodawcy
z I grupy powinien zawierać:
     oznaczenie wnioskodawcy,
     określenie rodzaju paliwa gazowego (zgodnie z parametrami
jakościowymi),
     określenie terminu rozpoczęcia
odbioru paliwa gazowego, celu
wykorzystania paliwa gazowego,
wielkości mocy umownej.
Do wniosku należ y dołącz yć
oświadczenie dotyczące tytułu
prawnego wnioskodawc y do
korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje,
oraz mapę archiwalną terenu lub
inną mapę do celów projektowych (należy zaznaczyć na niej
miejsce, do którego ma zostać
doprowadzony gaz).
W ramach oznaczenia wnioskodawcy we wnioskach o określenie warunków przyłączenia wskazuje się zwykle rodzaj obiektu,
który ma zostać przyłączony do
sieci (np. mieszkalny, usługowy)
i jego lokalizację. Moc umowną,
czyli maksymalny godzinowy
odbiór gazu w danym roku, określa się w m3/h.
Wzory wniosków ustala przedsiębiorstwo gazownicze. Wypełniony wniosek należy złożyć
w biurze obsługi klienta spółki
gazowniczej.
Podpisz umowę o przyłączenie
do sieci gazowej
Jeśli przedsiębiorstwo gazownicze określi warunki przyłączenia,
można złożyć wniosek o przygotowanie umowy o przyłączenie
do sieci gazowej. Osoby fizyczne
powinny dołączyć do tego wniosku numery dowodów osobistych i PESEL współ właścicieli
wymienionych w dokumencie
potwierdzającym prawo do władania nieruchomością, dokument
potwierdzający prawo do włada-

nia nieruchomością, mapę zasadniczą terenu do celów projektowych oraz warunki przyłączenia.
Firmy powinny dołączyć wypis
z ewidencji o prowadzeniu działalności, wypis z KRS, NIP, REGON, dokument potwierdzający
prawo władania nieruchomością,
mapę zasadniczą terenu dla celów projektowych oraz warunki
przyłączenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy
zrealizować cykl inwestycyjny,
zgodnie z zapisami w umowie
o przyłączenie do sieci gazowej.
Przyłącze gazowe wykonywane
jest zwykle na podstawie projektu technicznego. W przypadku budynków wielorodzinnych
– wymagana jest często zgoda
zarządcy lub właściciela budynku. Na wybudowanie instalacji
gazowej potrzebne jest również
pozwolenie na budowę, wydawane przez urząd miasta, gminy
lub powiatu. Po wybudowaniu
instalacji gazowej konieczne jest
dokonanie jej odbioru technicznego.
  
Podpisz umowę sprzedaży paliw gazowych
Po zakończeniu prac inwestycyjnych może już zostać podpisana
umowa sprzedaży paliw gazowych. Do jej zawarcia konieczny
jest protokół odbioru technicznego instalacji gazowej i próby
szczelności (podpisany przez
wykonawcę, właściciela budynku
oraz kierownika budowy) oraz
protokół kominiarski – potwierdzający prawidłowe podłączenie
odb iorn ików do p rzewodów
spalinowych i sprawność układu
wentylacyjnego.
Po podpisaniu umowy zakład
gazowniczy instaluje gazomierz
i napełnia instalację gazem.
Wewnętrzne instalacje gazowe,
a tak że instalacj e kominowe
i wentylacyjne, powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Obowiązek ten spoczywa na administracji lub właścicielu domu
Warto wiedzieć
Kiedy mogą nam odciąć gaz?
Przedsiębiorstwo gazownicze
wstrzymuje dostarczanie gazu
w przypadku nielegalnego pobo-

ru gazu. Z nielegalnym poborem
mamy do czynienia wówczas,
gdy dochodzi do samowolnego
przyłączenia do sieci, a także, gdy
gaz jest pobierany z pominięciem
układu pomiarowego.
Gaz może zostać również odcięty, gdy instalacja odbiorcy
bezpośrednio zagraża życiu lub
zdrowiu ludzi, środowisku lub
bezpieczeństwu mienia. Podobnie – gdy odbiorca nie dostosuje
się do ogłoszonych ograniczeń
dostaw gazu.
Obowiązki odbiorcy gazu
Odbiorca gazu powinien odbierać i używać paliwo zgodnie
z umową. Ma on ob owią zek
niezwłocznie powiadomić dostawcę o nieprawidłowościach
związanych z odbiorem gazu –
np. o ulatnianiu się gazu. Powinien
również, na każde żądanie dostawcy, zapewnić przedstawicielowi dostawcy (np. inkasentowi,
kontrolerowi, monterowi) dostęp
do gazomierzy oraz możliwość
skontrolowania, czy dotrzymywane są warunki umowy.
Jeśli w pomieszczeniach odbiorcy
znajdują się gazomierze, ma on
obowiązek zabezpieczyć je przed
zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratą. Odbiorca pokrywa
straty wynikające z uszkodzenia,
zniszczenia lub utrat gazomierza,
chyba że uszkodzenie zostało
spowodowane naturalnym zużyciem.
Obowiązki dostawcy gazu
Przedsiębiorstwo gazownicze
powinno dostarczać gaz, który
spełnia wymogi Polskich Norm
i umowy sprzedaży. W razie planowanych przerw w dostawie
gazu ma obowiązek powiadamiać
odbiorców o terminach i czasie
trwania przerw, co najmniej na
14 dni przed datą planowanej
przerwy. Jeśli dostawa gazu zostanie przerwana z powodu awarii
sieci, wówczas odbiorcy powinni
otrzymać informację o przewidywanym terminie wznowienia
dostaw.
Przedsiębiorstwo gazownicze
powinno rozpatrywać wnioski
i reklamacje odbiorcy w terminie
30 dni od dnia ich złożenia.
Marek Rączka

energetycznej lub ciepłowniczej),
wraz z niezbędnymi załącznikami,
KROK 2 – określenie warunków
przyłączenia przez gazownię zakład
energetyczny lub ciepłowniczy,
KROK 3 – zawarcie umowy o przyłączenie do sieci,
KROK 4 – zrealizowanie cyklu inwestycyjnego, czyli wybudowanie
instalacji gazowej, energetycznej
lub cieplnej,
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KROK 5 – zawarcie umowy sprzedaży gazu, energii elektrycznej lub
energii cieplnej.
W przypadku przyłączenia do sieci
telekomunikacyjnej nie składa się
wniosku o określenie warunków
przyłączenia. Jeżeli w danym miejscu możliwe jest założenie telefonu
stacjonarnego, od razu podpisywana jest umowa sprzedaży.
Marek Rączka

JAK PRZYŁĄCZYĆ ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ
Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia
Aby dana nieruchomość mogła korzystać z energii elektrycznej, konieczne jest złożenie wniosku o określenie
warunków przyłączenia. Wniosek
składa się w zakładzie energetycznym,
działającym na danym obszarze. Wzór
wniosku określa przedsiębiorstwo
energetyczne.
WAŻNE
Przed zakupem działki pod budowę
domu warto dowiedzieć się w urzędzie gminy lub w przedsiębiorstwie
energetycznym działającym na danym terenie, czy zasilanie terenu, na
którym leży działka, jest uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w
założeniach do planu zaopatrzenia w
energię elektryczną danej gminy.
Do wniosku o określenie warunków
przyłączenia dołącza się dokument
potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do
którego ma być dostarczana energia
(lub oświadczenie o złożeniu takiego dokumentu przed podpisaniem
umowy o przyłączenie) oraz plan
zabudowy lub szkic sytuacyjny, który
określa usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich
budynków.
Musisz otrzymać warunki przyłączenia
W ciągu 14 dni od dnia złożenia
kompletnego wniosku zakład energetyczny powinien wydać warunki
przyłączenia.
Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem
umowy o przyłączenie.
WAŻNE
Warunki przyłączenia są ważne 2 lata
od dnia ich określenia
Podpisz umowę o przyłączenie do
sieci energetycznej
Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w
tej umowie.
Po podpisaniu umowy zakład energetyczny zleca wykonanie dokumentacji
projektowej, a następnie prac budowlano-montażowych. Jeśli wykonane
zostanie przyłącze, można wystąpić
z wnioskiem o zawarcie umowy
sprzedaży energii elektrycznej.

Warto wiedzieć
Obowiązki zakładu energetycznego
Przedsiębiorstwo energetyczne ma
obowiązek dostarczania energii elektrycznej na warunkach określonych
w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Powinno ono informować
odbiorców o terminach planowanych
przerw i ograniczeń w dostarczaniu
energii z wyprzedzeniem, które
umożliwi odbiorcy przygotowanie
się do tego.
Zakład energetyczny ma również
obowiązek niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej. Musi
także umożliwić odbiorcy dostęp do
układu pomiarowo-rozliczeniowego
i dać możliwość skontrolowania, czy
wskazania takiego układu są prawidłowe, a także wgląd do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń
za dostarczoną energię elektryczną.
Obowiązki odbiorcy energii elektrycznej
Odbiorca energii elektrycznej ma
obowiązek pobierać energię zgodnie
z warunkami umowy. Powinien również utrzymywać sieć i wewnętrzną
instalację w odpowiednim stanie technicznym. Do obowiązków odbiorcy
należy też terminowe regulowanie należności związanych z dostarczaniem
tej energii i korzystanie z nieruchomości w taki sposób, aby nie powodowało
to utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci.
Odbiorca może powierzyć budowę
lub zmiany w instalacji elektrycznej
wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Odbiorca energii powinien również
umożliwić upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego dostęp (wraz z niezbędnym
sprzętem) do należących do zakładu
elementów sieci i urządzeń, które
znajdują się na terenie lub w obiekcie
odbiorcy. Dotyczy to konieczności
przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub
układzie pomiarowo-rozliczeniowym. Odbiorca powinien również
zabezpieczać przed uszkodzeniem
plomby w układzie pomiaroworozliczeniowym oraz niezwłocznie
informować przedsiębiorstwo energetyczne o zauważonych wadach
lub usterkach w tym układzie.
Marek Rączka

Dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych w placówkach oświatowych

P

rogram Wspólnej Polityki Rolnej „Dopłaty do spożycia mleka
i przetworów mlecznych
w placówkach oświatowych” realizowany jest
przez Agencję Rynku
Rolnego od wejścia Pols k i d o U E . W ram a c h
programu dzieci mogą
otrzymać, w każdy dzień
nauki szkolnej 0,25 litra mleka lub przetworu
mlecznego po obniżonej
cenie. Dopłatami objęte
są:
• mleko,
• mleko smakowe,
• jogurt naturalny o zawartości
tłuszczu min. 1% oraz
• sery i twarogi.
Od czasu uruchomienia programu „Dop łat y do spoż ycia
mleka i przetworów mlecznych
w placówkach oświatow ych ”
zainteresowanie uczniów i placówek oświatowych programem
w kolejnych latach szkolnych rośnie. W ubiegłym roku szkolnym
w programie uczestniczyło:
• ok. 6 tys. placówek oświatowych (co stanowiło ok. 10,5%
ogó ł u p lac ówek o ś wiato wych),
• o k . 776 t ys . u c zn i ów (c o
stanowiło ok. 11,6% ogó ł u
uczniów).
W Polsce program cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Polska plasuje się na 7 miejscu
wśród krajów UE pod względem
ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek
oświatowych w ramach programu.
W krajach skandynawskich, gdzie
od wielu lat dzieci w placówkach
oświatowych otrzymują bezpłatnie mleko i przetwory mleczne,
spożywa je ok. 50% uczniów.
Spożycie mleka i przetworów
mlecznych w Polsce kształtuje się
na znacznie niższym poziomie niż
w innych krajach UE. Przeciętny
Olga Czarnecka

„Golgoto”
Na tobie stali Rzymianie

obywatel UE spożywa ok. 350
litrów mleka rocznie, a Polak tylko
185 litrów.
Mając na uwadze potrzebę zwiększenia spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz promowania zdrowego odżywiania
wśród dzieci i młodzieży podczas
edukacji szkolnej, od 1 września
2007 r. na mocy Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz.
2081, z późn. zm.) wprowadzono dopłatę krajową do spożycia
mleka i przetworów mlecznych
w szkołach podstawowych.
Dzięki temu od 1 września 2007 r.
uczniowie uczęszczający do szkół
podstawowych mają możliwość
otrzymania:
• bezpłatnie – mleko bez dodatków smakowych,
• po cenach dużo niższych niż
r ynkowe – mleko smakowe, jogurt naturalny, sery lub
twarogi.
P o n a d t o, w r o ku s z ko l n y m
20 07/20 08 sp oż ycie mleka
i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach jest dofinansowane ze środków Funduszu
Promocji Mleczarstwa.
Wprowadzenie dopłaty krajowej
przyczyniło się do zwiększenia
udziału w programie „Szklanka
Mleka” placówek oświatowych
o ok. 50%, a dzieci o ok. 113%.
Obecnie w programie uczestniczy:
• ok. 9 tys. placówek oświatowych (co stanowi ok. 16% ogółu placówek oświatowych),
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Po tobie spłynęła krew
Baranka Bożego
Ty byłaś świadkiem
płaczu, bólu, cierpienia po
utracie ukochanego syna
Golgoto stałaś się miejscem

Agencja Rynku Rolnego wypłaciła:
• dopłatę UE – w kwocie ok.
28,7 mln zł,
• dopłatę krajową – w kwocie
ok. 12,1 mln zł,
• dof inan sowanie z FPM –
w kwocie ok. 6,2 mln zł.
Program „Szklanka Mleka” realizowany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Dopłaty udzielane są
zatwierdzonym wnioskodawcom,
którzy organizują dostawy mleka
i przetworów mlecznych do placówek oświatowych. Wnioskodawcą w programie może być:
• dostawca mleka i przetworów
mlecznych,
• placówka oświatowa,
• władza działająca w imieniu
placówek oświatowych,
• organizacja działająca w imieniu placówek oświatowych.
Do programu „Szklanka mleka”
można przystąpić w ciągu całego
roku kalendarzowego.
Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do spożycia mleka
i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych można
uzyskać w:
Oddziałach Terenowych ARR
Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR, tel. 022 661-72-72
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śmierci naszego Księcia Pokoju.

Pani BOŻENIE MAJEWSKIEJ w dniu imienin,
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów
			
			
			

Na co komu bezinteresowność?

Dotychczas w ramach programu
„Szklanka Mleka” dzieci spożyły
ok. 46,6 tys. ton mleka i przetworów mlecznych (tj. ponad 181 mln
„szklanek mleka”).

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
składa serdeczne podziękowanie
firmie ICI Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
za nieodpłatne przekazanie farb przemysłowych,
które zostaną wykorzystane w celu odnowienia sal lekcyjnych oraz ogrodzeń wokół szkoły.

				

Duchowe witaminy

• ok. 1 650 tys. uczniów (co stanowi ok. 25% ogółu uczniów).

wyśmiewali się i szydzili
z Jezusa Mesjasza
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składają
wychowankowie z kl. II a
z Gimnazjum w Pieścirogach St.
wraz z rodzicami.

I

Bezinteresowność… Czyli robić coś i nic z tego nie mieć… Czy jeszcze wierzymy w takie słowa? Chyba nie… Media nas nauczyły, że najwięcej „bezinteresownie” robią ci, którym zależy na zwróceniu na siebie uwagi jak najszerszej
widowni. Albo elektoratu. A ta szybko przekłada się na bardzo konkretne
pieniądze. A przeciętny zjadacz chleba powie zapewne, że nie może nic robić bezinteresownie, bo go na to nie stać. Często „śpiewa nam się” piosenka
ze słynnego musicalu „Skrzypek na dachu” Josepha Steina, Jerry’ego Bocka
i Sheldona Harnicka: „Gdybym był bogaty”. No właśnie, co by było, gdyby
było… Tewje Mleczarz spełniłby marzenia. Swoje. No, może jeszcze żony –
o ile ona akurat marzy o pokrzykiwaniu na służące… i nawet w tym trudno go
posądzać o bezinteresowność – pewnie woli, żeby żona krzyczała na służące
niż na niego… Nawet atrakcyjnie wyglądające promocje towarów i usług
często zawierają w sobie jakiś haczyk, który powoduje, że mało zorientowany
klient łyka przynętę i już jest w sieci.
Można chyba uogólnić: nawet gdybyśmy nagle stali się bogaci, niekoniecznie
staniemy się bezinteresowni. Niewielu ludzi potrafi określić granicę: mam nadmiar, oddam potrzebującemu. Bezinteresowność to nie kwestia materialna.
To taka „zaraźliwa” dobroć. Ten, kto jej nie doświadczył na własnej skórze,
będzie miał problem, żeby sam stać się człowiekiem bezinteresownym.
A bezinteresowny to ten, który działa ze szlachetnych pobudek.
Źródła bezinteresowności należy szukać najpierw w ludzkim sercu. Tak robi
wielu młodych ludzi, którzy jeszcze nie dysponują środkami materialnymi. Jeśli
ktoś mówi, że wszyscy młodzi są źli, to bardzo poważnie mija się z prawdą.
Wystarczy spojrzeć, ilu młodych ludzi jest zaangażowanych w bezinteresowną
pomoc innym. Powstają koła wolontariuszy, którzy są obecni w szpitalach,
domach pomocy, pogotowiach opiekuńczych czy hospicjach. Poświęcają
swój czas, aby pomagać. Nieraz zdarza się, że to wsparcie jest potrzebne gdzieś
blisko, za ścianą mieszkania, w którym żyjemy. Wiele osób oczekuje na życzliwą
dłoń, choćby mały gest dobroci… Taki gest nigdy nie traci swojej wartości.
Bezinteresowna pomoc. „Mam sąsiada inwalidę - zapisała na internetowym
forum nastolatka - któremu pomagam już od lat, bo właściwie on nie opuszcza
swojego mieszkania (problemy fizyczne i psychiczne), co miesiąc wpłacam
pieniądze na konto polskich dzieci głodujących i robię jeszcze kilka innych tzw.
dobrych uczynków. Nie sądzę jednak, żebym miała jakieś szczególne powody
do dumy!”. To tylko jeden z wielu pięknych przykładów cichej pomocy, które
spotykamy w naszym codziennym życiu.
Brak działań bezinteresownych wskazuje, że coś z człowiekiem nie tak – nie
ma wykształconego sumienia, poczucia godności; skoro dajesz – to znaczy,
że masz poczucie, że masz czegoś więcej niż inni. Może masz więcej czasu,
pieniędzy, cierpliwości, zrozumienia, delikatności… Jak ewangeliczny Samarytanin, który zatrzymał się, bo tak dyktowało mu jego serce. Czy jak Weronika,
która na krzyżowej drodze zadbała o to, by zbolała twarz Chrystusa została
otarta z brudu ludzkiego grzechu. Czy spodziewała się, że jej chustę z odciśniętą twarzą Boskiego Zbawiciela będziemy oglądać do dziś? Ona dobrze
zrozumiała słowa Jezusa, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu”
(Dz 20,35). Bo dając, poszerzyła swoje serce – stało się jeszcze piękniejsze,
bardziej wrażliwe na piękno drugiego człowieka.
Są rzeczy, których nie da przeliczyć się na pieniądze, ani których nie da się
zdobyć sprytem czy podstępem, znajomościami czy szczęśliwym zbiegiem
okoliczności. Gdzie zatem tkwi sekret chrześcijańskiej bezinteresowności?
Jak być zdolnym do bezinteresowności? Według mnie dobrze pomocą
w odpowiedzi na tak postawione pytania mogą być słowa św. Teresy z Avila,
hiszpańskiej mistyczki, która mówiła: „Sama Teresa – to nic, ale z Chrystusem
– Teresa może wszystko”. I znowu pojawia się pytanie, postawione w tytule:
„Na co komu bezinteresowność?”. Odpowiedź niech postawi sobie każdy
z nas, który choćby przez chwilę zechce w Wielkim Poście stać się darem dla
innych. Bezinteresownym.
Ks. Leszek Smoliński
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Mam tylko jeden głos w Zarządzie

7–20 marca

Rozmowa z Anną Kaczmarek, Wicestarostą Powiatu Nowodworskiego
43 lata, wykształcenie wyższe,
magister informacji naukowej i
bibliotekoznawstwa, podyplomowe studia w zakresie filologii polskiej, specjalizacja z organizacji
pomocy społecznej i zarządzania
oświatą.
Pracowała jako nauczyciel, Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Now ym
Dworze Mazowieckim, ostatnio
przez 4 lata Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kombatant w
Legionowie.
Kto zaproponował pani stanowisko wicestarosty?
Po rezygnacji p. Marii Sochockiej, od klubu PSL otrzymałam
propozycję objęcia stanowiska
Wicestarosty.
Czym będzie się pani zajmowała
w starostwie?
Na najbliższej sesji nie będzie
jeszcze zmiany regulaminu organizacyjnego. Najprawdopodobniej będę odpowiadać za pracę
Wydziału Spraw Społecznych,

Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych oraz
Wydziału Rozwoju i Inwestycji.
Jest propozycja , żeby z wydziału
Spraw Społecznych było wyłączone zdrowie.
Kto miałby zająć się służbą zdrowia?
Pełnomocnik Starosty ds. zdrowia.
Czy jest umowa koalicyjna i jakie
są jej szczegóły?
W tej chwili funkcjonuje porozumienie radnych, którzy z pełną
odpowiedzialnością starają się
pełnić powierzone im zadania.
Co będzie dla pani największym
wyzwaniem?
Dla całego Zarządu jest to uporządkowanie spraw szpitala. Na
najbliższej sesji będzie prawdopodobnie podejmowana uchwała
w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu do działań zmierzających
do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powiat
miałby w niej udział w wysokości
51%. Staramy się,
by do tej spółki przyłączył y
s i ę ws z ys t k i e
gminy z terenu powiatu, ale
oczywiście zależy to od Rad
wszystkich miast
i gmin. Na razie
nie rozmawiamy
o pieniądzach.
Dobra informa-

cja, jeśli chodzi o szpital to taka,
że zmieniło się rozporządzenie w
sprawie wymagań jakimi powinny
odpowiadać niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej. Gdyby szpital
przekształcił się w NZOZ będzie
miał czas do końca 2012 roku, by
dostosować się do tych wymogów. Chcemy, by dyrektor został
wybrany w drodze konkursu i
współpracował z nami, bo obecnie
pracownicy szpitala zwracają się z
wieloma codziennymi sprawami
bezpośrednio do Starosty, a przez
to zbyt mało uwagi poświęcamy
innym ważnymi zagadnieniom,
takim jak np. inwestycje, czy pozyskiwanie funduszy unijnych. Na
razie nie podjęliśmy żadnych działań i decyzji w sprawie ewentualnej
modernizacji budynku przy ul.
Paderewskiego, bo musimy skupić
się nad sprawami szpitala. Wiem, że
zgodnie z decyzją poprzedniego
Zarządu jest opracowany projekt
adaptacji tego budynku. Trudno
teraz powiedzieć, czy prace nie
zostaną wstrzymane, ale biorąc
pod uwagę warunki pracy geodezji jest to jedno z priorytetowych
zadań do wykonania.
Po raz kolejny Nasielsk ma silną
reprezentację w Zarządzie Powiatu – Wicestarostę. Czy nie
ma obaw, że Nasielsk będzie
faworyzowany w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych?
Mam tylko jeden głos w Zarządzie.
Myślę, że równowaga będzie zachowana, aczkolwiek chciałabym
dbać również o gminę, w której
mieszkam. Niestety, w tym roku

nie zaplanowano większych inwestycji drogowych w Nasielsku.
Główne inwestycje będą realizowane na drogach w Czosnowie,
Zakroczymiu i Leoncinie.
Konieczność jakich inwestycji
dostrzega Pani w Powiecie?
Na pewno budowa dróg, tegoroczny budżet jest w zasadzie zamknięty, będziemy więc realizować to,
co ustalił poprzedni Zarząd chyba,
że uda się pozyskać jakieś środki
zewnętrzne. Będą wykonywane te

Z Modlina na Okęcie
26 lutego w urzędzie marszałkowskim podpisano list
intencyjny dotyczący przygotowania i uruchomienia
połączenia kolejowego
Portu Lotniczego w Modlinie ze stacją Modlin,
z możliwością prowadzenia ruchu do portu Lotniczego Okęcie. Inwestycja
ta znacznie usprawni komunikację pomiędzy lotniskami oraz zagwarantuje
pasażerom bezpośredni
dojazd do centrum miasta.
Środki na ten cel przeznaczy Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Podpisanie listu jest związane z planowanym uruchomieniem lotniska
w Modlinie. Będzie ono uzupełnieniem dla portu Lotniczego Warszawa
Okęcie.
- Z uwagi na czterdziestokilometrową
odległość lotniska od Warszawy i duże
obciążenie dróg, nie wyobrażamy
sobie, aby mogło ono funkcjonować bez połączenia kolejowego. Po
planowanej przez nas modernizacji
infrastruktury kolejowej, podróżni
będą mogli dojechać do centrum
Warszawy w 20-25 minut. Docelowo
myślimy także o stworzeniu sieci połączeń z Okęciem. Częstotliwość kursowania pociągów będzie oczywiście

drogi, na które jest dokumentacja,
w przyszłym roku musimy rozważyć sprawę remontu pomieszczeń
Starostwa przy ul. Zakroczymskiej
lub modernizację budynku przy
ul.Paderewskiego.
Jakie jest Pani dotychczasowe
doświadczenie samorządowe?
Od 1991 r. jestem pracownikiem
jednostek samorządowych.
Dziękuję za rozmowę.
Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

dostosowana do potrzeb i oczekiwań
podróżnych – podkreśla marszałek,
Adam Struzik.
Połączenie kolejowe łączyłoby Port
Lotniczy Modlin z Okęciem. Pociągi
kursowałyby przez stacje Modlin,
Warszawa Centralna lub Warszawa
Gdańska.
Uruchomienie połączenia będzie
wymagało położenia 5,5km nowych
torów oraz elektryfikacji linii na trasie
Stacja Modlin – Modlin Lotnisko. Niezbędna będzie także modernizacja
bocznicy kolejowej. W planach jest
również budowa peronów zarówno
w Modlinie, jak i w Modlinie Lotnisku,
budowa stacji kolejowej na terenie
portu lotniczego oraz wiaduktu nad
trasą krajową nr 62.
Koszty związane z inwestycjami pokryje Samorząd Województwa Mazowieckiego. W budżecie województwa
zarezerwowano na ten cel 60 mln zł.
Samorząd nie wyklucza również ubiegania się o środki unijne na ten cel.
Na mocy podpisanego Listu, Samorząd Województwa Mazowieckiego
zobowiązał się do pozyskania od
Agencji Mienia Wojskowego, wraz
z prawem własności terenu, bocznicy
kolejowej leżącej w granicach byłego
lotniska wojskowego w Modlinie. PKP
S.A. zobowiązało się do uregulowania

stanu prawnego terenu przeznaczonego pod budowę oraz modernizacji
przyszłej linii kolejowej pomiędzy stacją PKP Modlin a MPL Modlin.
Ponadto, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zobowiązały się do dostosowania infrastruktury stacji Modlin do
obsługi ruchu nowej stacji MPL Modlin, w ramach modernizacji linii nr 9
Warszawa-Gdańsk. PKP wykona także
wszelkie niezbędne prace służące

uruchomieniu połączenia kolejowego
pomiędzy Portem Lotniczym Warszawa Modlin a stacją Modlin.
Na mocy podpisanego Listu właścicielem nowo powstałej linii kolejowej
na terenie Portu Lotniczego Modlin
zostanie samorząd województwa.
Funkcję zarządcy infrastruktury dla tej
linii, na zlecenie Samorządu Mazowsza, sprawować będzie Spółka PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

List Intencyjny został zawarty pomiędzy Samorządem Województwa
Mazowieckiego, Agencją Mienia
Wojskowego, Spółką „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”,
Spółką „PKP Polskie Linie Kolejowe
Spółka Akcyjna”, Przedsiębiorstwem
Państwowym „Porty Lotnicze” oraz
Spółką Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
Urząd Marszałkowski

7–20 marca

Znów będzie ładniej?
W kalendarzu jeszcze
zima, ale za oknem już
wiosna. Przyszła wcześnie, a może nawet za
wcześnie, mrozy mogą
jeszcze dać się we znaki
przyrodzie. W każdym razie pierwsze oznaki ocieplenia widać już na roślinach - nabrzmiałe pączki
niebawem się otworzą.
To już najwyższa pora
na przycinanie sanitarne
drzew i krzewów.
Tylko patrzeć, jak na nasielskich ulicach pokażą się ekipy porządkowe

Ze starymi konarami,
które powstaną po
wycięciu drzew nie
będzie problemu. Nie
trzeba ich brutalnie
wyciągać z ziemi, co
może spowodować
uszkodzenie chodnika. Pozostałości pnia
wystarczy potraktować kilkoma kroplami
specjalnego preparatu i po kilku miesiącach nie będzie śladu
po drzewie. Nauka
wymyśliła wiele spo-

Emir wkracza do akcji

Protest w Pułtusku
W

poniedziałek, 3 marca
tego roku, przed gmachem Sądu Rejonowego
w Pułtusku przy ul.Rynek 37,
odbył się protest zorganizowany przez Fundację EMIR
przeciwko okrutnemu traktowaniu zwierząt w schroniskach. Uczestniczyło w nim
kilkadziesiąt osób.

jak się nie ma pomysłu, to można
zawsze przecież podejrzeć, jak to
robią inni. Jako wzór do naśladowania proponujemy Nowy Dwór
Mazowiecki. Wzdłuż głównej ulicy
naszego powiatowego miasta posadzono … wiśnie.
Warto w kilku słowach przedstawić
ten gatunek. Wiśnia piłkowana jest
popularnie zwana wiśnią japońską,
należy do rodziny różowatych. To
jedno z najładniej kwitnących wiosną
drzew. Nie jest naszym rodzimym
gatunkiem, pochodzi z Japonii.
W Polsce jest hodowana w kilku
odmianach, jako drzewo ozdobne. Uprawia się głównie odmiany
o różowej lub biało-różowej barwie
kwiatów. Świetnie rośnie w stanowisku słonecznego. Nie ma większych
wymagań co do gleby, przez długi
czas może rosnąć w dużej donicy,
jest dość odporna na suszę. Nie jest
całkiem wytrzymała na mróz, dlatego nie należy jej sadzić w rejonach
Polski o silnych mrozach. Jest wrażliwa na zasolenie gleby. Rozmnaża się
przez szczepienie albo okulizację, na
podkładce czereśni ptasiej. Należy
usuwać odrosty pojawiające się na
pniu. Nie lubi cięcia, jeżeli przycinanie będzie konieczne, należy rany
po cięciu opryskać preparatem
grzybobójczym lub posmarować
maścią sadowniczą.

Nasielskie maczugi

pseudoogrodników z sekatorami
i piłami. Znów będą „upiększać”
panoramę miasta.
A na czym to upiększanie polega?
Ano na tym, że panowie włażą
na drabiny – na drzewa strach,
bo w większości są stare, chore
i spróchniałe - i chlastają, gdzie popadnie i wszystko, co się tylko da,
najlepiej przy pniu. Po obciętych
gałęziach tworzą się kalusy - tkanki
roślinne powstająca w miejscu zranienia rośliny. Kosztowne zabiegi
„pielęgnacyjne” powtarzają się
każdego roku. Nic więc dziwnego,
że rośliny po wielu latach takiej
oto obróbki, nie przypominają już
drzew, a bardziej maczugi Herkulesa. Może to i ładne, ale tak naprawdę to niewiele osób zachwyca taki
widok. Estetyka miasta wiele na tym
traci. Poza tym jest niebezpiecznie.
- Tylko patrzeć, jak któregoś dnia,
wątpliwej urody pień spadnie komuś
na łeb – dodają mieszkańcy.
Bolesnym, ale najrozsądniejszym
rozwiązaniem byłoby usunięcie
tych osobliwych zabytków przyrody i posadzenie w ich miejsce
czegoś nowego i cieszącego oko.

sobów ekologicznego rozkładu
korzeni. Od dawna stosują je leśnicy
i sadownicy. Wystarczy popytać
znawców.
Postępy w hodowli roślin też
są w ostatnich
latach imponujące, także jest
w czym wybierać. Firmy
szkó ł karsk i e
wyhodował y
mnóstwo nowych gatunków roślin, które doskonale
nadają się do
uprawy w mieście, tolerują
z a n i e c z ys zczenia i inne
n i e ko r z y s t ne warunk i
dla wegetacji.
Można sięgnąć
też po rośliny
t ra d yc yj n e,
s p r a wd z o n e
w warunkach
miejskich. A Nowodworskie wiśnie
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Tak oto wiśnie piłkowane pięknie
zdobią nowodworskie chodniki, są
tanie i, co najważniejsze, zajmują
mało miejsca.
dar

Miejsce i czas protestu nie były przypadkowe. W tym bowiem czasie na sali
sądowej odbywała się rozprawa przeciwko osobom związanym ze schroniskiem w Krzyczkach – przeciwko
prezesowi Fundacji Eko-Fauna oraz
byłej kierowniczce schroniska i schroniskowemu lekarzowi weterynarii.
Miłośnicy zwierząt zarzucają im między innymi znęcanie się nad pupilami,
a nawet celowe uśmiercanie zwierząt

oraz nieprawidłowości w finansach
schroniska.
Kolejna rozprawa odbędzie się pod
koniec marca.
Z działalnością fundacji EMIR można
zapoznać się na jej stronach internetowych.
dj

Fundacja zwraca się z apelem do wszystkich, którym nie jest obojętny los zwierząt. Czytamy w nim m.in.:
Schronisko - jak nazwa wskazuje powinno być miejscem schronienia, miejscem
bezpiecznym, gdzie bezdomne zwierzę znajdzie pomoc i opiekę. Ale to fikcja!
Nasze polskie schroniska - z niewielkimi wyjątkami - to miejsca tragedii i cierpień
zwierząt, które się tam dostaną.
Przerażone, niejednokrotnie po wypadkach, chore, traktowane są z okrucieństwem a w najlepszym razie z obojętnością - jak martwe przedmioty, a nie
istoty żywe cierpiące i odczuwające tak ja my - ludzie przerażenie, strach i ból.
Stłoczone w ciasnych - urągających wszelkim przepisom boksach czy klatkach
- uniemożliwiających im normalne swobodne poruszanie , wiecznie spragnione
,karmione odpadami nadającymi się wyłącznie do utylizacji lub głodzone. Nie
leczone, bite i dręczone przez opiekunów . Trzymane nieraz wiele miesięcy bez
możliwości wybiegania się; rozmnażanie bezmyślnie; padające masowo na
choroby zakaźne - bo z oszczędności nie są szczepione; dręczono chorobami
pasożytniczymi. Usypiane bez powodu i w sposób przysparzający umierającym
cierpień! (...)
Do tego zmowa milczenia lekarzy wet., kierowników schronisk i powiatowych
inspektorów wet, którzy bez skrupułów poświadczają w swoich protokołach
pokontrolnych nieprawdę. U nich wszystko jest ok. , a psy padają od chorób,
z głodu lub zagryzają się wzajemnie; te co jeszcze żyją stoją we własnych odchodach, chore, głodne , przerażone i pozbawione nadziei. (...)
Czekamy na wszelkie sygnały - wraz z dokumentacją ( zdjęcia, świadectwa
weterynaryjne o stanie zwierząt, zeznania świadków oraz wszelkie inne materiały
mogące być dowodami w sprawach o przestępstwo łamania ustawy o ochronie
zwierząt). Będziemy przeprowadzać kontrole i składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przeciwko wszystkim, którzy się ich dopuszczają! Wymusimy
na Krajowym Lekarzu Weterynarii PRAWDZIWE kontrole w schroniskach!
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Kasia Kruszewska
ur. 25.11.1992r.
List ten kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli!
Jestem mamą 15 letniej Kasi. W lutym 2006r. u mojej
córki lekarze wykryli chorobę nowotworową – bardzo zaawansowaną
postać ziarnicy złośliwej. Kasia przeszła intensywne leczenie chemioi radioterapią. Dzięki pomocy Boga, lekarzy i życzliwych nam ludzi
ukończyliśmy leczenie pomyślnie. iestety w kwietniu 2007r. okazało się,
że nastąpiła wznowa kostna nowotworu - chłoniak kości. Tym razem
nowotwór zaatakował prawe biodro Kasi. Po wykonaniu biopsji, która
pozwoliła potwierdzić chorobę, Kasia zmuszona była chodzić o kulach.
Teraz znowu zmagamy się z tą straszną chorobą. Kasia znowu poddawana
jest intensywnej chemio - i radioterapii. Wierzymy, że wreszcie to
choróbsko pokonamy i za wszelką cenę staramy się nie poddać.
iestety koszty związane z leczeniem, dojazdami do szpitala oraz
okolicznościami towarzyszącymi przerastają nasze możliwości finansowe.
Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie
naszych działań oraz pomoc w czasie leczenia i rehabilitacji Kasi.
Za okazane serce i hojność w imieniu swoim i córki
składam serdeczne ,,Bóg zapłać’’!
Urszula Kruszewska
Wpłaty można kierować na konto:

Fundacja Effata – By Lepiej Widzieć i Słyszeć;
Pniewo 16, 05-190 asielsk:
r KRS 0000232632;
r Konta: 62-8226-0008-0010-6513-2000-0001;
,,Dla Kasi Kruszewskiej”.
fot. D. Panasiuk

Konto bankowe Fundacji Effata-By Lepiej Widzieć i Słyszeć zostało użyczone dla Kasi Kruszewskiej
reprezentowanej przez mamę Urszulę Kruszewską w dniu 21.02.2007r., nr umowy 1/2007.
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Jednego kagańca mniej

Równość płci

łatwienia w prowadzeniu działalności
gospodarczej, w tym m.in.
możliwość czasowego zawieszania wykonywania
działalności przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników zakłada przygotowany przez
rząd projekt nowelizacji
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

łalność gospodarczą na takich
samych zasadach, jak obywatele
polscy. Działalność taką będą
mogli zatem prowadzić obywatele oraz osoby prawne m.in. ze
Szwajcarii.

a idea przyświeca ministrowi pracy i polityki
społecznej, autorowi nowej ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z postanowieniami prawa europejskiego, przedsiębiorcy
z państw UE, EFTA oraz Szwajcarii
będą mogli także czasowo świadczyć usługi w Polsce bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru
przedsiębiorców w KRS albo ewidencji działalności gospodarczej.

Projekt nowelizacji ustawy zawiera propozycje, które mają na celu:
wykonanie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 23 października 2007 r., zrównującego prawa
kobiet i mężczyzn do korzystania
z przywileju wcześniejszej emerytury, wydłużenie okresu dochodzenia przez płatnika zwrotu
składek przez Zakład Ubezpiec zeń S p o ł e c znych oraz ustalenia sposobu
określania hipotetycznej wysokości prz yszłej
emerytury.

U

Jak poinformowało ministerstwo
gospodarki, nowelizacja wprowadza możliwość zawieszenia na
okres do 24 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę niezatrudniającego
pracowników. W tym czasie nie
będzie on musiał płacić zaliczek
na poczet podatku dochodowego
oraz składać deklaracji VAT. Za okres
zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie będzie miał
także obowiązku opłacania składek
na ubezpieczenia społeczne (rentowe i emerytalne).

mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku oraz żądać
dokumentów, których obowiązek
złożenia nie wynika wprost z przepisów prawa. Umożliwienie złożenia
niekompletnego wniosku, a następnie „doniesienie” brakujących
dokumentów znacznie przyśpieszy
załatwienie sprawy przez przedsiębiorcę.
Rozwiązania zawarte w nowelizacji rozszerzają również listę
krajów, których obywatele (albo
osoby prawne) będą mogli wykonywać na terytorium RP dzia-

T

dar

Mężczyźni, urodzeni przed 1
s t yc z n i a 19 49
r., którzy ukończyli 60 lat oraz
mają co najmn i ej 35 - le tn i
okres składkowy
i nieskładkowy,
będą mieli możliwość przejścia
na wcześniejszą
emeryturę. Prawo to dotyczyć
będzie w dal-

Osoby prowadzące działalność
gospodarczą w okresie zawieszenia wykonywania działalności będą
mogły ubezpieczyć się dobrowolnie. Podczas zawieszenia wykonywania działalności, przedsiębiorca
nie będzie mógł jednak osiągać
dochodów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Ustawa zakłada ponadto, że organy
administracji publicznej nie będą
R

Dnia 22 lutego 2008 roku
odeszła od nas nasza Ukochana Siostra
Ś.p.

Barbara Matusiewicz
z d. Wyrzykowska
Cześć Jej pamięci.
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Nasielsk, 04.03.2008 r.
Zarząd Kombatantów
Rzeczy Pospolitej Polskiej
i B. Więźniów Politycznych
w Nasielsku

Ogłoszenie
Do członków Związku Kombatantów
Koła w Nasielsku
Zarząd Koła Kombatantów w Nasielsku po dłuższej rozmowie
z członkami Koła i naradzie na zebraniu Zarządu Koła postanowił przejść pod opiekę Zarządu Powiatowego Kombatantów
w Nowym Dworze Mazowieckim. W związku z podziałem administracyjnym od 1.01.2008 roku wszystkie sprawy kombatantów będą
załatwiane w Kole Nasielsk i w Zarządzie Powiatowym Kombatantów
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Prezes Koła
ZK RP i BWP
w Nasielsku
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7–20 marca

szym ciągu mężczyzn, którzy
mają co najmniej 25-letni okres
składkowy i nieskładkowy oraz
zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.
Jak poinformowało centrum informacyjne rządu, nowe prawo
zakłada ponadto, że w przypadku braku p łatnika składek lub
jego następcy prawnego, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał zwrócić nadpłacone
składki bezpośrednio ubezpieczonemu. Projekt przewiduje,
że płatnicy będą mogli ubiegać
się od ZUS-u zwrotu nienależnie
opłaconych składek, jeżeli od
ich opłacenia nie upł ynęło 10
lat. Dotychczas okres, w którym
można było ubiegać się o zwrot
tych składek wynosił 5 lat.
Projekt nowelizacji przewiduje
również, że ZUS będzie przesyłać ubezpieczonemu informację
o hipotetycznej wysokości emerytury, przy założeniu, że jego
zarobki, do osiągnięcia wieku
emerytalnego, pozostawałyby na
niezmienionym poziomie. Dotychczas, przesyłana informacja
uwzględniała jedynie aktualny
stan konta ubezpieczonego, nie
biorąc pod uwagę faktu, że pracownik będzie najprawdopodobniej kontynuował zatrudnienie.
dar
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ROZMAITOŚCI

7–20 marca

Wielbiciele magii i czarów

Ankieta

W stylu Harrego Pottera

Szanowni Państwo. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą
prośbą o wzięcie udziału w ankiecie mającej na celu poznanie Państwa preferencji
komunikacyjnych oraz opinii na temat obecnego rozkładu jazdy pociągów. Udzielenie
rzetelnych odpowiedzi, pozwoli nam na opracowanie oferty przejazdowej maksymalnie optymalnej do Państwa potrzeb. Zdajemy sobie sprawę , że nie wszystkie
wskazane przez Państwa postulaty będą mogły być zrealizowane z powodów
technicznych bądź też niezależnych od nas, lecz pozwolą na wykazanie rzeczywistych potrzeb komunikacyjnych, mieszkańców danego terenu i będą stanowić
ważny argument w negocjacjach z innymi operatorami kolejowymi w sprawie
rozkładu jazdy. W celu wypełnienia poprawnie ankiety prosimy o przeczytanie jej
w całości a następnie wypełnienie poprzez podkreślenie odpowiedniej odpowiedzi
lub wpisanie w kropkowane miejsca właściwych danych.

W sobotę, 6 lutego nasielska biblioteka przemieniła się w magiczne
miejsce, do którego na swoich
nietypowych sprzętach latających
przybyli miłośnicy przygód Harrego Pottera. Tego dnia odbył się bowiem konkurs wiedzy na temat tych
pasjonujących książek. A wszystko
to wydarzyło się z okazji premiery
wydawniczej siódmej części cyklu
J.K. Rowling „Harry Potter i Insygnia
Śmierci”.
W nasielskiej czytelni zgromadziło
się 44 osób, a część z nich była nawet przebrana za postacie z książek
J. K. Rowling. Wszyscy uczestnicy
turnieju zostali podzieleni na cztery
zespoły tzw. domy.
Najpierw musieli jednak rozwiązać
indywidualnie składający się z 20
pytań test. Padały w nim arcytrudne dla laików pytania np. „Jak
brzmi zaklęcie na pełne porażenie
ciała?” czy „Kto najbardziej boi się
Krwawego Barona?”. Jednak wielbiciele Harrego poradzili sobie z
tym zadaniem znakomicie. W trakcie sprawdzania testów walczyli o
jak największą liczbę punktów dla
swojego domu. A wszystkie konkurencje, które dla nich przygotowały
panie bibliotekarki nie należały do
łatwych. Trzeba było wymyślić i
napisać zakończenie powieści i
odpowiedzieć na pytania wylosowane na magicznym kole. Każdy
z przedstawicieli domu mógł nim
zakręcić i w ten sposób trafić na łatwe lub bardzo trudne pytanie. Nie
zabrakło też zadania muzycznego,
każdy dom musiał na ułożoną przez
siebie melodię odśpiewać hymn

1/ Płeć:
Hogwartu. Wszystkie domy uporały
się dzielnie z tym poleceniem. Na
koniec zabawy trzeba było odnaleźć
ukryte w całej bibliotece stworki
zwane gnomami, przypomnające
do złudzenia ziemniaki.
Nagrody książkowe w konkursie
indywidualnym zdobyli:

Nasielsk
W kategorii szkoła podstawowa
1.Eryk Moniński, 2.Kamil Borzym
3.Mateusz Rutkowski
W kat. Gimnazjum
1.Justyna Podlasińska, 2. Kamil Fijalski, 3. Edyta Popielarska
Szkoła średnia
1.Wojciech Krysiak
2.Olga Czarnecka

Pieścirogi
W kategorii szkoła podstaowa
1.Adam Sawicki
2.Bartek Siekierski
3.Magdalenia Podgrudna

W piątek, 29 lutego br. w nasielskiej hali sportowej odbył się II
Powiatowy Turniej
Tenisa Stołowego,
którego pomysłodawcą i głównym
organizatorem
były Warsztaty Terapii Zajęciowej
działające przy
Przedsiębiorstwie
JAN-POL w Starych Pieścirogach.
W tej tenisowej zabawie,
bo tak można ją nazwać
ze względu na poziom
reprezentowany przez
niektórych zawodników, brali udział
zarówno uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej i mieszkańcy
domu opieki, jak również ich opiekunowie.
Turniej był rozgrywany w czterech
kategoriach: Indywidualnie, oddzielnie wśród mężczyzn i kobiet,
oraz również oddzielnie wśród
opiekunów i pracowników poszczególnych jednostek.
Do klasyfikacji drużynowej liczyła
się suma punktów pięciu najlepszych zawodników i zawodniczek
w poszczególnych kategoriach.

Mężczyzna

2/ Wiek: do15; 16-20; 21-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-45;
46-50; 51-55; 56-60; pow. 61

W kat.gimnazjum
1.Danuta Siekierska
2.Paulina Jaguś
3. Sylwia Wójciak
W klasyfikacji zespołowej najlepszymi okazali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Nasielsku, zaraz
za nimi byli uczniowie ze szkoły w
Pieścirogach, na trzecim miejscu zaś
znaleźli się uczniowie nasielskiego
gimnazjum i na czwartym, młodzież
z nasielskiego LO.
Zabawę zorganizowały panie: Jadwiga Chorzela i Zofia Niesłuchowska z nasielskiej biblioteki. Dzieci
ze szkoły w Pieścirogach przybyły
pod opieką pani Małgorzaty Bendowskiej i dzięki uprzejmości SKR
mogły na tę imprezę dotrzeć za
darmo.
Nasza biblioteka uczestniczy w tym
roku w konkursie organizowanym
przez wydawnictwo Media Rodzina, które książkami nagrodzi 10
najlepszych placówek.
(a)

Tenis na wysokim poziomie

Kobieta

3/ Podróż tam (wyjazd): Z pociągów „Kolei Mazowieckich –
KM” korzystam na trasie od stacji ............................... godz. odj. ..........
do stacji ................................................ godz. przyj. ...........
4/ Podróżuję: codz; Pn.-So; Pn-Pt; So- Nd; 2-4 razy w tyg;
raz w tyg. kilka razy w m-cu; rzadziej.
5/ Przejazd odbywam na podstawie biletu: jednorazowego,
tygodniowego; dwutygodniowego, abonamentowego, miesięcznego, kwartalnego, półrocznego, rocznego
6/ Posiadam ulgę: 33%; 37%; 49%; 50%, 78%; 80%; 99%;
nie posiadam ulg.
7/ Do: Szkoła/Uczelnia; Praca; Inne ..........................................................
8/ Ze względu na czas dotarcia do celu podróży wskazanym jest
by pociąg, z którego obecnie korzystam, przybywał na stację docelową .............................................................. o godzinie ...............................

fot. M. Stamirowski

9/ Podróż powrotna (przyjazd): Z pociągów „Kolei Mazowieckich
– KM” korzystam na trasie od stacji .......................................... godz. odj.
....................... do stacji ................................................ godz. przyj. .................
10/ Ze względu na czas dotarcia do stacji wskazanym jest
by pociąg, z którego obecnie korzystam w czasie powrotu do domu, odjeżdżał ze stacji ...........................................................
o godzinie ................
11/ Ponadto z przejazdów pociągami „Koleje Mazowieckie –
KM” korzystam na trasach:
TAM) od stacji ........................................... godz. odj. ..............
do stacji ............................................ godz. przyj. ...........
Po kilkugodzinnych walkach przy
stołach wyłoniono zwycięzców.
Wśród kobiet pierwsze miejsce
zajęła Kaczorowska Beata z WTZ
Stare P ieścirogi, mężcz yzn Osiecki Marek z DPS Nasielsk
W kategorii kobiet – pracowników zwyciężyłą Bryśkiewicz
Katarzyna z DPS Nasielsk, a mężczyzn Biliński Roman (WTZ Nowy
Dwór Maz.)
Wyniki drużynowe: WTZ Pieścirogi (19 pkt.), DPS Nasielsk (17 pkt),
WTZ Legionowo (16 pkt), WTZ
Nowy Dwór Maz. (8 pkt), WTZ
Wyszków (0 pkt).

Zwycięskim zespołom wręczono okazałe puchary, ponadto
wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
W tegorocznym turnieju wzięły
udział reprezentacje Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Legionowa,
Nowego Dworu Mazowieckiego,
Wyszkowa i Starych Pieściróg,
oraz z Domu Opieki Społecznej
w Nasielsku.
Ogółem wystartowało w zawodach 47 zawodników i zawodniczek w tym 30 mężczyzn i 17
kobiet.
MS

codziennie; Pn-So; Pn-Pt.; So-Nd; 2-4 razy w tyg; raz w tyg; kilka
razy w m-cu; rzadziej.
do: Szkoła/Uczelnia; Praca; Rodzina; Turystyka; Inne ...........................
...................... i sugeruję zmianę godziny odjazdu na ..............................
POWRÓT) od stacji ........................................ godz. odj. .......... do stacji
...................................... godz. przyj. ............ i sugeruję zmianę godziny
odjazdu na .......................
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety.

Jeżeli posiadają Państwo dodatkowe uwagi odnośnie rozkładu
jazdy pociągów prosimy zamieścić je poniżej. Zapewniamy, iż
dane przekazane przez Państwa w ramach tej ankiety wykorzystane będą przy konstrukcji rozkładu jazdy pociągów. Wypełnioną ankietę prosimy przekazać kierownikowi pociągu.
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Iskrzy na linii rolnicy – ministerstwo

Świnie psują wizerunek rządu
W r e s o r c i e r o l n i c t wa
odbyło się spotkanie
szefów związków i organizacji rolniczych z
Markiem Sawickim, ministrem rolnictwa. Głównym tematem rozmów
była tragiczna sytuacja
na rynku wieprzowiny.
W przerwie spotkania
odbyła się konferencja
prasowa, podczas której
Marek Sawicki przedstawił działania podejmowane na rzecz poprawy
sytuacji na rynku wieprzowiny.
Trzeba przyznać, że obecnemu
rządowi udało się skutecznie
porozumieć z Rosją w kwestii
zniesienia embarga na import do
Federacji Rosyjskiej mięsa surowego – nieprzetworzonego. Podpisanie stosownych dokumentów
zostało uzgodnione w trakcie
spotkania ministra rolnictwa i
rozwoju wsi Marka Sawickiego
z ministrem rolnictwa Federacji
Rosyjskiej Aleksiejem Gordiejewem, które odbyło się w grudniu
2007 roku.
W połowie grudnia ubiegłego
roku na polską wieprzowinę –
świeżą i zamrożoną - otwarto
tak że r ynek USA. Polska jest
jednym z niewielu krajów, które
mogą eksportować wieprzowinę na rynek amerykański. Nasz
kraj został uznany za wolny od
choroby pęcherzykowej świń i
klasycznego pomoru świń.
Biuro prasowe resortu poinformowało, że już 1 lutego tego
roku minister rolnictwa wysłał do
Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wniosek, aby zbadano czy zachowania rynkowe
przedsiębiorców prowadzących
skup żywca wieprzowego nie
naruszają zasad konkurencji. We
wniosku czytamy m.in. „…istnieją uzasadnione obawy, że rynek
żywca wieprzowego w Polsce
nie funkcjonuje prawidłowo,
gdyż podmioty skupujące oferują ceny skupu nie wynikające
z obiektywnych uwarunkowań
rynkowych ”.
Od początku lutego funkcjonuje
– powołana z inicjatywy mini-

fot. D. Panasiuk

7–20 marca

Młodzi po kasę
Czeka na nich ponad pół miliarda
złotych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w
poniedziałek, 3 marca tego roku,
przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Pula środków przeznaczonych na to działanie wynosi
w 2008 r. ponad 554 mln zł.

sterstwa - Komisja Porozumiewawcza, która jest forum służącym do poszukiwania kolejnych
skutecznych rozwiązań na tym
rynku. Wspólnie z przedstawicielami branży, minister rolnictwa
podejmuje zdecydowane działania by wyeliminować negatywne
zjawiska przyczyniające się do
niskich cen w skupie żywca. W
skład komisji wchodzą przedstawiciele związków producentów,
zakładów ubojowych oraz przetwórców, a także reprezentanci
wielkopowierzchniowych sieci
handlowych. W pierwszym rzędzie komisja zajmie się kwestią
certyfikacji jakości mięsa oraz
właściwego etykietowania.
Pod koniec ubiegłego roku zaczął funkcjonować mechanizm
dopłat do prywatnego składowania wieprzowiny. Instrument
ten zastosowano w Polsce po raz
pierwszy od czasu akcesji (ostatni
raz był stosowany jeszcze w krajach „starej Unii”, na przełomie
lat 2003/2004). W ramach mechanizmu polscy operatorzy złożyli wnioski o objęcie dopłatami
składowania ponad 6 tysięcy ton
mięsa wieprzowego. Ponadto, od
30 listopada 2007 r. uruchomiono refundacje do eksportu tusz,
półtusz i elementów. Od momentu wprowadzenia refundacji
wywozowych do eksportu mięsa
nieprzetworzonego do końca
stycznia br., Agencja Rynku Rolnego wydała 233 pozwolenia na
eksport z refundacją łącznie 10,4
tysięcy ton mięsa wieprzowego.
Najwięcej pozwoleń - 169, na
łączną ilość 6,4 tys. ton - dotyczyło wywozu do Rosji. Wydane
pozwolenia dotyczyły także wy-

wozu m.in. do Republiki Korei (28
pozwoleń, łącznie na 1,7 tys. ton),
Kazachstanu (14 pozwoleń, 710
ton) oraz Japonii (14 pozwoleń,
609 ton). Szef resortu poinformował, że wystąpił do komisarz
ds. rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich Mariann Fischer Boel
z wnioskiem o zwiększenie stawek refundacji eksportowych
do ś wieżego i zamrożonego
mięsa wieprzowego. Wniosek
ten zamierza także przedstawić
na najbliższym posiedzeniu Rady
Ministrów Rolnictwa UE.
Minister Marek Sawicki poinformował także o podejmowanych
przez resort zdecydowanych
działaniach w celu promocj i
polskiej wieprzowiny ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich. Planowane jest
uczestnictwo w 2008 roku w
ośmiu imprezach targowych sektora rolno – spożywczego organizowanych na terenie Federacji
Rosyjskiej. Zostaną wznowione
prace nad ustawą o funduszach
promocji artykułów rolno-spożywczych.

Wniosek, zaadresowany do dyrektora OR ARiMR, można złożyć
osobiście w biurze powiatowym
Agencji lub w siedzibie oddziału regionalnego, właściwym ze względu
na miejsce położenia gospodarstwa. Młody rolnik zainteresowany
uzyskaniem pomocy może złożyć
wniosek w oddziale regionalnym
również przez osobę upoważnioną.
W celu ułatwienia rolnikom złożenia wniosków, Agencja dopuszcza
możliwość wysłania ich listem
poleconym lub pocztą kurierską.
Formularz wniosku o przyznanie
pomocy oraz formularze niektórych załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne
na stronach internetowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi www.minrol.gov.pl. Można je
również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.
W tym roku, w okresie do dnia 30
czerwca, o przyznanie pomocy

Ceny jabłek rosną i będą rosły
– uważają sadownicy. Ich zdaniem ceny jabłek z przechowalni
z kontrolowaną atmosferą, a więc

najwyższej jakości mogą rosnąć
co tydzień nawet o 10 groszy za
kilogram. Niestety wynika to z bardzo złej kondycji owoców. Nawet
w przechowalniach z kontrolowaną
atmosferą (KO) jabłka źle się przechowują. Zwykle straty wynoszą
od 3 do 5% - mówią ogrodnicy teraz w niektórych odmianach jak
np. Sampion, Jonagoldy i Idared
straty mogą wynieść nawet do 20%
i więcej.
Jednocześnie warto wiedzieć, że
koszt przechowywania 1 kilogra-

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w roku 2008, w okresie do 30
czerwca, w tym samym dniu, zostaną
rozpatrzone zgodnie z kolejnością
odpowiadającą dniu rozpoczęcia
prowadzenia działalności rolniczej
przez wnioskodawcę.
Pula środków przeznaczonych na to
działanie została podzielona na koperty wojewódzkie - limit środków
finansowych przeznaczonych w
2008 r. na działanie „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” dla województwa
mazowieckiego wynosi ponad 92,5
miliona złotych.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
upływa z końcem dnia roboczego
następującego po dniu podania do
publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z
już złożonych wniosków w danym
OR ARiMR osiągnęło co najmniej
120% środków dostępnych w danym
województwie, lecz nie później niż w
dniu 30 czerwca br.
Więcej informacji na temat działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
można otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych
fot. D. Panasiuk

Podkreślił również, że przygotowywane są propozycje zmian
ustawowych, które będą zachęcać rolników do tworzenia grup
producenckich.
Jak widać resort robi wiele „dobrego” dla hodowców żywca
wieprzowego. Na papierze odnotowuje same sukcesy, tylko rolnicy nadal pytają – dlaczego cena
żywca wieprzowego w zaledwie
w połowie pokrywa koszty jego
produkcji. Na to pytanie jakoś
nikt z rządzących nie jest w stanie
udzielić jasnej odpowiedzi.
WA

mogą ubiegać się wyłącznie osoby,
które nabyły gospodarstwo rolne
i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w
ciągu 14 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku o przyznanie

Jabłka poszukiwane
Kto ma w tym roku jabłka, ten
wygrał los na loterii – tak mówią
handlowcy. I nic w tym dziwnego,
skoro ceny tych owoców stale rosną. Na Rynku Hurtowym Bronisze
ceny hurtowe jabłek konsumpcyjnych zaczynają się od 2 złotych.
Kilogram tych owoców w klasie
ekstra sprzedawany jest po 3 złote
i powyżej.

pomocy. O pomoc w tym okresie
mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli
prowadzenie działalności rolniczej nie
wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku
o pomoc.

ARiMR, na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl. O szczegółach finansowego wsparcia można dowiedzieć
się również przez telefon. Agencja
uruchomiła bezpłatną infolinię 0 800
38 00 84.
WA
fot. D. Panasiuk

ma jabłek wynosi około 30 groszy.
Owoce z KO trzeba sprzedać w ciągu 2 tygodni od otwarcia komory,
zatem jeżeli jabłka nie zostaną
sprzedane sklepom to muszą trafić
do przetwórstwa, a teraz przemysł
skupuje je po 40 groszy za kilogram, podczas gdy jesienią było to
1 zł. Niektórzy sadownicy poniosą
więc znaczne straty.
Według informacji napływających
od polskich eksporterów duże
partie jabłek na eksport kupowane
są w cenie 2 zł za klasę ekstra, to-

też cena hurtowa 3 zł za
kilogram dla
małej partii
jest uzasadniona.
Według informacji GUS
ceny żywności w grudniu
2007 w porównaniu z grudniem
2006 były wyższe o ponad 8%. Ale
np. na przestrzeni roku średnia cena
owoców była wyższa ponad 20%.

Jabłka konsumpcyjne sprzedawane
w Broniszach są droższe teraz o 70
- 100% w porównaniu z cenami
sprzed roku.
WA
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ŻYCIE OD KUCHNI

Jabłka zgody
Zosia wróciła z zakupów i postawiła
torby w kuchni. Z jednej z nich wypadły kolejno tabliczka czekolady,
puszka sardynek i chałwa. Plączący się
matce pod nogami Franek natychmiast uciekł z batonikiem w ręku.
Spojrzałam za znikającym wnukiem.
– Daj spokój – Zosia machnęła ręką.
– Zrobiłam to specjalnie…
– Co?
– No, rozsypałam zakupy – odpowiedziała moja córka i zaczęła chować
kupione produkty.
– Ale po co?
– Żeby się pozbyć Franka. Chcę cię
o coś zapytać.
Zastrzygłam uszami. Zosia, nadzwyczaj uporządkowana księgowa,
rzadko prosiła o radę.
– Nie wiem, co zrobić z Kasią…
– Kochać, karmić, przyodziewać
i posyłać do szkoły.
– Eh, mamo…
– No co, zła rada?
– Nic nie rozumiesz.
– To właśnie chciałam ci powiedzieć.
Nie wiem, o co chodzi.
– Kasia ma jakiś problem.
– To chyba normalne? Wchodzi powoli w okres dojrzewania.
– I nie chce mi powiedzieć, w czym
rzecz.
– I to cię dziwi? W tym wieku szybciej
zwierzy się koleżance niż matce.
– Ze mną tak nie było – łudziła się
Zosia.
– Jasne! A wychowanie was, ciebie
i Karolka, było kompletną beztroską.
– Chyba nie było tak źle! – zirytowała
się Zosia.
– Wyrośliście oboje na porządnych
ludzi – przyznałam. – Ale po drodze
bywało różnie…
– To przecież naturalne.
– Zgadza się. W takim razie daj dziewczynie spokój. A przynajmniej czas.
– Ale ja się martwię!

– Ja też się o ciebie zamartwiałam.
Pamiętasz, jak nie wróciłaś na czas
z prywatki u Oli? – uśmiechnęłam się
do wspomnień dawnych dobrych
czasów.
– Mamo!
– No co! Tak było.
– Wtedy krzyczałaś na mnie – przypomniała sobie Zosia. – A teraz się
z tego śmiejesz!
– I ty będziesz się jeszcze śmiać z dzisiejszego dnia.
– A tymczasem moje dziecko cierpi,
a ja nie wiem dlaczego.
– Każda matka może tak powiedzieć
– otrzeźwiłam ją.
– W zasadzie masz rację… – powiedziała Zosia po zastanowieniu.
– Kasia ma kochającą rodzinę, jest
zdrowa, dobrze się uczy i ma przyjaciół.
– … ale ja ci w końcu mówiłam
o swoich sprawach.
– I ona ci powie, zobaczysz, daj jej
tylko trochę czasu.
– A wtedy, na tej prywatce, pojawił się
Darek, pamiętasz? I dlatego tak długo
zostałam.
– Pamiętam, jakżeby nie. To z nim się
pierwszy raz całowałaś.
– Podglądałaś nas?! – oburzyła się
Zosia po latach.
– Skąd, sama mi potem powiedziałaś.
Jak go już zostawiłaś.
– A, faktycznie. Zapomniałam.
– To znaczy…
– No?
– To znaczy, że i Kasia ci sama powie.
– Myślisz, że się już całowała?
Westchnęłam.
– Nie myślę. Tu chyba nie o chłopców
chodzi.
– Tylko?
– Nie wiem. Okaże się.
Wpadłam na pomysł.
– A kupiłaś tylko jedną chałwę?
– Nie, jest druga dla Kasi.

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 20.04.

– To jej zanieś.
– I to pomoże? – Zosia popatrzyła
powątpiewająco.
– Tak. Ale nie od razu.
Rzecz się faktycznie wyjaśniła dzięki
chałwie. Kasia odmówiła jej zjedzenia
i poinformowała nas, że pod wpływem rekolekcji postanowiła do końca
postu nie jeść słodyczy.
– Ale rekolekcje były tydzień temu –
zauważyłam.
– Właśnie – przytaknęła wnuczka. – I
od tej pory nie jem.
Sięgnęłam myślą do ostatnich dni.
– Rzeczywiście.
– Ale martwię się, że nie wytrzymam.
Zastanowiłam się.
– A czego konkretnie postanowiłaś
nie jeść?
– Czekolady, batoników, ciastek.
– To zrobię ci coś słodkiego, co
pomoże ci przetrwać, a nie naruszy
postanowienia.
I sięgnęłam po jabłka.
– A poza tym, można podjąć w poście inne postanowienia – dodałam.
– Na przykład?
– Pogodzić się z kimś. Pomagać. Czytać Biblię…
– …jeść jabłka – dokończyła Kasia
i zgodnie wzięłyśmy się do pieczenia
owoców.
Babcia Jadzia

Jabłka pieczone
jabłka (po 2 na osobę), kilka łyżek miodu, bakalie (rodzynki, obrane migdały,
skórka pomarańczowa, orzechy włoskie), owoce kandyzowane lub suche
konfitury; bita śmietana
Jabłka przekroić na pół w poprzek,
wyjąć środki. Połówki posmarować
miodem, włożyć do dolnych z nich
bakalie i kandyzowane owoce (suche konfitury). Przykryć górnymi
połówkami. Piec 30 minut w średnio
nagrzanym piekarniku. Podawać z bitą
śmietaną.

Kino NIWA ZAPRASZA
7–9 marca, godz. 17.00

Asterix na Olimpiadzie
Astérix aux jeux olympiques (Hiszpania,Niemcy,Francja, 2008); Komedia/Przygodowy;
Reżyseria: Frédéric Forestier, Thomas Langmann; Scenariusz: Alexandre Charlot,
Olivier Dazat, Thomas Langmann, Franck Magnier; Na podstawie komiksu: René
Goscinny, Albert Uderzo; Obsada: Clovis Cornillac - Astérix, Gérard Depardieu Obélix, Wiktor Zborowski - Obélix (polska wer. jęz.), Alain Delon - Juliusz Cezar,
Daniel Olbrychski - Juliusz Cezar (polska wer.jęz.)

Do pięknej księżniczki greckiej Iriny śle poematy zakochany bez pamięci
Romantix. Pragnie zobaczyć ją jak najszybciej, szalona głowa nawet nie
zwraca uwagi na dzielącą ich przepaść – ona księżniczka, on skromny,
choć odważny Gall. Ale nie różnice pochodzenia okażą się największą
przeszkodą: Brutus – przybrany syn panującego Juliusza Cezara też zakocha
się w pięknej Irinie. A jemu odmówić wprost jest trudno, chociaż typek jest
to wredny - nie przepada za własnym ojcem, Cezarem, ciągle wymyśla
jakieś fortele, żeby się go pozbyć. Więc jak liczyć można na jego lojalność
wobec żony? Na szczęście kochany papa księżniczki, grecki król Irytos,
też nie przepada za Brutusem, i aby oszczędzić córce kłopotów małżeńskich, wymyśla sprytny wybieg. Odda
rękę córki temu, kto okaże się zwycięzcą w zbliżających się igrzyskach olimpijskich. A nie będzie to łatwe dla
nikogo – w olimpiadzie wezmą udział najlepsi sportowcy Cesarstwa Rzymskiego, a niektóre dyscypliny będą
wymagać niezwykłej zręczności i odwagi.... Ale czego się nie zrobi dla ukochanej? A czy można odmówić
pomocy przyjacielowi? Asterix i Obelix wiedząc jak trudne zadanie stoi przed ich zakochanym przyjacielem
Romantixem nie wahają się ani chwili – ruszają w drogę, aby w czasie Olimpiady wesprzeć swego przyjaciela.
Ale Brutus nie jest głupkiem i też nieźle kombinuje.....no i kto tu wygra?

W najbliższych dniach energii na pewno Ci nie zabraknie. A nawet jej
nadmiar spowoduje, że będziesz niespokojny i skłonny do wybuchów
gniewem. Postaraj się zapanować nad sobą i zająć się obowiązkami
zawodowymi.

Byk 21.04.- 21.05.
Masz zagwarantowane sukcesy i siłę przebicia ze swoimi pomysłami.
Staraj się dobrze wykorzystać każdą szansę. Dzięki wsparciu bliskich
możesz bez przeszkód zaspokajać swoje zawodowe i osobiste
ambicje.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
W najbliższym czasie los szykuje Bliźniętom wiele życiowych
niespodzianek. W życiu zawodowym otworzą się przed Wami
nowe i ciekawe możliwości zarobku. A w miłości będą chwile pełne
romantycznych uniesień.

Rak 23.06.- 22.07.
Czeka Cię mnóstwo pracy. Wiele wskazuje na to, że Twoje wysiłki
nie będą bezsensowne. Otrzymasz atrakcyjną propozycję od
szefa, a być może premię. W życiu osobistym wydarzy się wiele
ciekawych rzeczy, na pewno nie musisz się obawiać żadnych strat.

Lew 23.07.- 22.08.
Najbliższy czas upłynie spokojnie i pomyślnie zarówno w życiu
zawodowym, jak i osobistym. Uważaj tylko, żeby Twoje wymagania
wobec innych nie były zbyt wygórowane. Porozmawiaj szczerze
z partnerem.

Panna 23.08.- 22.09.
Szykuje się harmonijny i niezwykle spokojny okres. W pracy wszystko
będzie się toczyć jak zaplanowałeś. Jedynie może sprawy uczuciowe
będą wymagać większego zainteresowania. Samotne Panny rozejrzyjcie
się dookoła siebie, bo samotność absolutnie Wam nie służy.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie czeka Cię sporo pracy. Niestety będziesz
zmuszony podjąć ważne i ostateczne decyzje dotyczące życia
zawodowego i osobistego. Problemy osobiste mogą utrudniać
niektóre zawodowe działania. Musisz dokonać wyboru.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym wszystko, co teraz zrobisz zaprocentuje
w przyszłości. Postaraj się, żeby Twoje działania były do końca
przemyślane, a decyzje podjęte z właściwych pobudek. W miłości
okaż więcej uczucia partnerowi.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Czeka Cię miły i pomyślny czas. Twoje ambicje i sumienność
w wypełnianiu obowiązków zostaną docenione przez przełożonych.
Poradzisz sobie z każdym problemem zawodowym.A w uczuciach
kłopoty sercowe mają szanse na rozwiązanie.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Gwiazdy są Ci szczególnie teraz przychylne. Możesz liczyć na sukcesy
w życiu zawodowym i osobistym. Śmiało realizuj swoje pomysły,
plany i marzenia. Nie zmarnuj takiej szansy. Zabierz się szybko do
działania.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Możesz spodziewać się dużego przypływu energii, która pomoże
Ci uporać się z zaległościami w pracy. Postaraj się dobrze ją
zagospodarować. Relacje z osobami Twojego otoczenia mogą
być teraz wyjątkowo kłopotliwe. Unikaj intryg i plotek. Skup uwagę
na życiu rodzinnym.

Ryby 19.02.- 20.03.
W najbliższych dniach będziesz w świetnym humorze. Będziesz mieć
też dobry czas na rozwiązywanie życiowych problemów. Samotne
Ryby poznają interesujące osoby, z którymi połączy Was może coś
więcej niż zwykła znajomość.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Do wynajęcia teren w centrum 5050 m2 lub samą działkę oko- ziemi ornej z dalszą tendencją
miasta pod garaże tel. 0 502 ło 2000 m 2, woda, światło, na działki, tel. 023 69 12 467
448 681
tel. 0 784 277 959
Kupię dom jednorodzinny lub
Sprzedam fotelik samochodo- Zatrudnię pomocnika do krycia działkę budowlaną w Nasielwy firmy KONECO w bardzo dachów, bardzo dobre warun- sku, tel. 0 506 000 024
dobrym stanie, do 13 kg, tel. 0 ki, tel. 0 721 108 172
Kupię działkę budowlaną
691 625 936
Sprzedam kontener, skrzynię w Nasielsku lub bliskiej okolicy,
Sprzedam heblarkę, rozsiewacz
do nawozów LEJ, okna używane 145/147 2 szt. 146/87 1 szt.
lub zamienię na betoniarkę 150,
tel. 0 609 209 325

do samochodu ciężarowego,
młynek do łamania kości, gary
z nierdzewki 400 l, tel. 0 504
300 369

tel. 0 515 313 916
Emeryt podejmie pracę dozorcy na terenie Nasielska,
tel. 0889 132 748

Sprzedam jeden lub dwa ha Sprzedam sianokiszonkę w beSprzedam działkę z domem
lotach, tel. 0 600 097 326

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!
LIRA jest piękną rasową
owczarką beligijską. Ma
około dziesięciu lat, ale jest
w bardzo dobrej kondycji. Błąkała się bezradna
przez jakiś czas po Chotomowie. Teraz jest w domu
tymczasowym, ale bardzo
pilnie potrzebuje własnego
domu. Może odnajdzie
się jej właściciel, o ile to on nie skazał tę mądrą, przyjacielską suczkę na poniewierkę. A może nowa rodzina
ofiaruje jej dom na resztę życia. Lira to bardzo łagodna,
dobrze ułożona suka .Nie można jej skazać na cierpienie
w schronisku. Zasłużyła na troskliwy dom i spokojne życie.
Pomóżcie ją uratować!!!
tel. 0 506 403 514
KARNET - to młody mały pies o mięciutkim, zwiewnym
złoto-białym futerku. Przyjemnie się go głaszcze i Karnet
bardzo to lubi. Jest miłym pieskiem, który bardzo szybko
się zaprzyjaźnia. Będzie z pewnością cudownym i wiernym towarzyszem swego pana. Przyjedźcie po niego do
Chrcynna.
tel. 0 660 277 648

lub 0 23 693 10 81

Sprzedam ciągnik C360,
tel. 0 600 097 326
Poszukuję dwupokojowego
mieszkania w Nasielsku lub
okolicach. Tel. 0 600 364 114.
Sprzedam mieszkanie, 53 m2,
3 pokoje, I piętro w Modlinie
Twierdzy. Tel. 0 509 276 178.
Sprzedam działkę pracowniczą
z ładnym domkiem (za Telmetem). Tel. 0 607 459 048.
Tanio sprzedam dachówkę
ceramiczną firmy „Huguenot”
120 m2, ciemny brąz. Tel. (0 22)
794 34 64 (wieczorem).
Zatrudnię malarza – gipsiarza
(z doświadczeniem). Tel. 0
604 561 031.
Sprzedam: sofę dwuosobową,
telewizor 14 ”, dywan (0,8 x 1,5
owal) tanio, stan bardzo dobry.
Tel. 0 694 783 644.
Zatrudnię pracownika do
zakładu kamieniarskiego
na korzystnych warunkach,
tel. 0 605 963 272.

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

Nadzory budowlane, kierowanie budową, prowadzenie
dziennika budowy, kosztorysy,
projekty domów mieszkalnych, budynków inwentarskich
i innych. Tel. 0 694 940 135,
0 793 307 077.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku. Tel. 0
782 646 939.
Sprzedam tanio: pług trzyskibowy obrotowy, pług trzyskibowy, siewnik zbożowy.
Tel. (0 23) 69 30 942.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0 505 469 536.
Kupię każdą ilość drzewa: dąb, topola, olcha, osika, brzoza. Płatne gotówką.
Tel. 0 503 509 079.
Sprzedam komputer do użytku
dla studenta, kompletny, do

7–20 marca

OGŁOSZENIA
DROBNE
pisania. Cena 200 zł. Tel. (0 23)
69 30 026.
Sprzedam Żuka, rok produkcji 1994, gaz, stan bardzo dobry. Cena 2 800 zł.
Tel. 0 508 995 885.
Sprzedam Volkswagen Passat,
rok produkcji 1991, benzyna
+ gaz, bordo metalik, alufelgi, szyberdach, hak, odcięcie
zapłonu, wspomaganie kierownicy, garażowany. Cena do
uzgodnienia. Tel. 698 940 191.
Sprzedam Cinquecento 700
cm, rok produkcji 1997, benzyna + gaz, czerwony, garażowany. Tel. 511 554 373.
Tipsy żelowe. Tanio. Tel. 0
692 389 355.
Sprzedam kombajn zbożowy
„Vistula” z kabiną, wspomaganiem, cena 5 000 zł. Tel. 0
785 969 715, 0 781 786 060.
Sprzedam siano prasowane ze
stodoły - pogodne w kostkach,
tel. 0 886 139 528
Firma z Płońska poszukuje
brukarzy lub pomocników,
tel. 0 609 657 841
Sprzedam sadzeniaki Irys,
tel. 023 69 35 114
Zatrudnię pracowników budowlanych, możliwe przyuczenie do zawodu, tel. 0 606 90
55 81
Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku,
tel. 0 502 035 852
Lwów, Wilno w akwareli - wyprzedaż prywatnej pięknej kolekcji oprawionych obrazów
przedstawiających perły architektury kresowej, tel. 0 502
035 852
Zatrudnię osobę w biurze znajomość branży budowlanej, tel.
0509 175 901, 0888 466 165
Sprzedam dom drewniany
z bala, kryty blachą, tel. 0 600
124 254
Sprzedam lodówkę Amica
z oddzielną zamrażarką (wysokość 160 cm), dwuletnia, tanio,
tel. 023 691 26 36
Sprzedam siano w pęczkach,
pług trzyskibowy i dwukółkę
ciągnikową, tel. 0668 194 550
Sprzedam działkę budowlaną,
tel. 0 602 432 338
Zatrudnię do ręcznej myjni samochodowej w Nasielsku, ul.
Kościuszki , tel. 0 600 297 409
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Wyniki turnieju „trzeciego” 29.02.2008 r.:
1. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
95 pkt. (59,38%)
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
92 pkt. (57,50%)
3. Jerzy Frąk - Krzysztof Gałek			
87 pkt. (54,38%)
4. Kazimierz Kowalski - K. Morawiecki		
			
87 pkt. (54,38%)
5-6. Grzegorz Kosewski - Krzysztof Turek
83 pkt. (51,88%)
Stanisław Makowski - Marek Olbryś		
83 pkt. (51,88%)
7. Maciej Osiński - Janusz Wydra		
		
76 pkt. (47,50%)
8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
75 pkt. (46,88%)
9. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
74 pkt. (46,25%)
10. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal 		
72 pkt. (45,00%)
11. Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki
56 pkt. (35,00%)
Czołówka klasyfikacji po trzech turniejach:
1. Stanisław Sotowicz
23 pkt.
2-3. Piotr Kowalski		
22 pkt.
Grzegorz Nowiński
22 pkt.
4. Paweł Wróblewski
21 pkt.
5. Grzegorz Kosewski
20,5 pkt.
6. Krzysztof Turek		
17,5 pkt.
7-8. Kazimierz Kowalski
16 pkt.
Krzysztof Morawiecki
16 pkt.
9-10. Janusz Czyżewski
15 pkt.
Janusz Muzal		
15 pkt.
Na następny turniej zapraszamy w piątek
14.03.2008 r. na godz. 18.30. do hali
sportowej.
PK

Nowy cennik

Reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

W niedzielę drugiego marca w hali sportowej w Nasielsku odbył się kolejny turniej o Puchar
Burmistrza Nasielska. Tym razem rywalizowali zawodnicy z rocznika 1993 i młodsi.

1.
2.
3.
4.
5.

powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno–reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

1. „Żbik” Nasielsk

Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza
sympatyków piłki nożnej na turnieje
halowe drużyn młodzieżowych
w dniach:
09.03.2008 (niedziela) godz. 1000 rocznik
1994 i młodsi udział wezmą następujące
drużyny:

2. Publiczne Gimnazjum Gzy
3. „Wkra” Andzin

- „Hutnik” Warszawa

4. „Płomień” Nuna

- „Gwardia” Warszawa

Mecze rozegrano systemem każdy z każdym .

- „Marymont” Warszawa

Wyniki:

- „Żbik” Nasielsk

1. „Żbik” Nasielsk – „Wkra” Andzin 			

–0:3

2. Publiczne Gimnazjum Gzy – „Płomień” Nuna

–0:7

3. „Żbik” Nasielsk – Publiczne Gimnzajum Gzy 		

–5:1

- UKS Leoncin

4. „Wkra” Andzin – „Płomień” Nuna 			

–1:5

- „Wkra” Andzin

5. „Żbik” Nasielsk „Płomień” Nuna 			

– 1 : 11

6. Publiczne Gimnazjum Gzy – „Wkra” Andzin 		

–2:7

Puchar Burmistrza Nasielska zdobyła drużyna „Płomień” Nuna.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

- „Trójka” Ciechanów

16.03.2008 (niedziela) godz. 1000 rocznik
1996 i młodsi udział wezmą następujące
drużyny:
- „Narew” Ostrołęka

1. „Płomień” Nuna

9 pkt.

23:2 bramki

- „Legionowia” Legionowo

2. „Wkra” Andzin 		

6 pkt.

11:3 bramki

- „Wkra”Andzin

3. „Żbik” Nasielsk		

3 pkt.

6:15 bramki

- „Wkra” Pomiechówek

4. Publiczne Gim. Gzy

0 pkt.

3:8 bramki

- „Grodzisko” Grudusk

W zwycięskiej drużynie „Płomień” Nuna grali następujący zawodnicy: Kowalski Artur,

- „Termo – Klima” Karniewo

Grabowski Krystian, Kamiński Mateusz, Pawlak Mateusz, Pakieła Dominik, Kowalski Ka-

- „KS” Pniewo

mil, Wrzesiński Konrad. Są to w większości zawodnicy występujący w drużynie „Sokół”
Serock.
Wszystkim drużynom wręczono dyplomy, natomiast trzy pierwsze otrzymały puchary.
Królem strzelców został Wrzesiński Konrad - 7 bramek z „Płomień” Nuna natomiast najlepszym bramkarzem Kowalski Artur, którzy otrzymali dyplomy oraz statuetki.

KRZYŻÓWKA Nr 5

- „Żbik” Nasielsk

Serdecznie zapraszamy kibiców
Organizatorzy

4 lutego odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 3/2008. Podwójne zaproszenie
do kina otrzymuje Klaudia Laskowska. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Cena
netto zł

40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
- 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji
- 25%
i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji
do 50%
i więcej
ogłoszenie całostronicowe
- 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
+ 50%
II i III strona
+100%
pierwsza strona – jeden moduł
150 zł
ostatnia strona
+50%
reklama przy winiecie
150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,
objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń
powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 47 mm

SPORT

Udział wzięły następujące drużyny:

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Rodzaj ogłoszenia

SPORT

Turnieju Halowej Piłki Nożnej „5”

BRYDŻ

lp.

SPORT

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

