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„Jesteś młody (...)
co chcesz tutaj zrobić?”

Obradowała Rada
str. 2

Bezpieczny
wypoczynek

Czyli póki co nie ma zagrożenia,
że kwestie finansowe wpłyną na
funkcjonowanie placówki i przyjmowanie pacjentów?

str. 4

Rozmowa z Sebastianem
Nie przyszedłem,
Petrykowskim, nowym
dyrektorem SP ZOZ w Na- aby siać burzę
sielsku.
Panie Burmistrzu, szykują się komogą zrealizować zakontraktowaną z NFZ liczbę punktów. Powiem
nawet, że mogą zrobić więcej
i będę się o to starał. Mam nadzieję,
że jeśli w tym roku uda się nam to
osiągnąć, NFZ uzna, że jest tutaj
duże zapotrzebowanie na tego typu
świadczenia i nam za to zapłaci. A
czy w momencie, kiedy będzie zadłużenie, zakład upadnie? Nie wiem.
Jednostką założycielską jest gmina.
To ona o tym zadecyduje. Natomiast ja mam pomysły na rozwój
placówki. Będę szukał pieniędzy.
Wiem, jak to zrobić.

Na dzień dzisiejszy została zwiększona liczba punktów na świadczenia specjalistyczne, na laryngologię i ginekologię. Dzięki
temu, że w poprzednich latach
limit przyjmowanych pacjentów był zwiększony, mamy dziś
większą liczbę punktów i możemy przyjąć większą liczbę
pacjentów. Liczba lekarzy na
razie się nie zwiększyła. Są oni na tyle
w ydoln i, że

Walka o kasę
z Unii na
kapitał ludzki

str. 5

Uroki
targowiska

Może Pan opowiedzieć coś więcej o tych pomysłach?
Nie chciałbym, żeby zostały one wykorzystane przez niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej. Są to pomysły
dotyczące nie tylko
specjalistyki, ale też
pozyskiwania funduszy z zewnątrz.
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Wyniki matur
już znane!

str. 7

Unia pomoże

Czytaj na str. 9

polskim kurom?

str. 12

w wyciskaniu
sztangi leżąc

25 czerwca nasielscy policjanci zatrzymali Mateusza S. (18 l.) i Krzysztofa
K. (17 l.). Obaj są podejrzewani o posiadanie
środków odurzających.
U jednego z nich mundu-
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Nie przyszedłem do Nasielska, aby
„siać burzę”. Każda korekta czy to
personalna na szczeblu kadry zarządzającej, czy to organizacyjna,
jest daleko idącą zmianą, o której
– w moim mniemaniu – decyzję
może podejmować tylko Burmistrz
Nasielska.
W nieoficjalnych rozmowach
mieszkańców powraca sprawa
likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli. Jakie jest Pana stanowisko
w tej sprawie?
Moje stanowisko jest analogiczne
jak przy odpowiedzi na poprzednie pytanie – takie decyzje może
podejmować tylko wybrany przez
daną społeczność lokalną w wyborach bezpośrednich Burmistrz
Nasielska.
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Rzucili
ochłapy

Dwie działki ukryte w skarpecie N

Puchar Mazowsza

R

lejne zmiany personalne w podległych Panu instytucjach?
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rowi znaleźli dwie działki
marihuany. Mężczyźni zostali przesłuchani.
Patrolujący w nocy ulice Nasielska
policjanci zauważyli na skwerze im.
Jana Pawła II dwóch młodych mężczyzn. Obaj na widok radiowozu
zaczęli nerwowo się zachowywać.
Takie zachowanie oraz przebywanie na skwerze o późnej porze
młodych ludzi zainteresowało policjantów. Postanowili to wyjaśnić.
Na rozwiązanie zagadki długo nie
czekali, ponieważ już po chwili
funkcjonariusze znaleźli w skarpecie
u Mariusza S. dwie torebki z zapię-

ciem strunowym, a w nich zielony
susz roślinny.

Mariusza S. i Krzysztofa K. zatrzymano i przewieziono do komisariatu w celu wyjaśnienia. Znalezisko
poddano badaniu i okazało się, że
jest to marihuana. Kiedy mężczyźni
przebywali w policyjnych celach,
nasielscy policjanci ustalali okoliczności sprawy i zbierali materiał
dowodowy. Najprawdopodobniej
obaj zostaną przesłuchani i niewykluczone, że zakończy się to postawieniem zarzutów.
ij

a skromne jedzenie
i wykupienie tańszych
lekarstw być może wystarczy. Żeby jednak zrealizować pozostałe marzenia
przeciętnego Polaka, czyli
opłacić mieszkanie, telefon, wodę, gaz itp., trzeba
iść do banku po kredyt
albo dorobić sobie.
Jest już znana wstępna propozycja
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 r. wyniosło 1204 zł. Rada Ministrów, na
podstawie ustawy z 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, musi przedstawić
Komisji Trójstronnej do Spraw
Społeczno-Gospodarczych – do
15 czerwca każdego roku – propozycję minimalnej płacy w roku
następnym.
Po tym dniu eksperci będą się głowić, czy pozwolić Kowalskiemu jeść
chleb z masłem, czy chleb z margaryną – z rządowej propozycji
jasno wynika, że na wędlinę już nie
wystarczy!
dar
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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

W środę, 25 czerwca odbyła się XXIII sesja Rady
Miejskiej. Na początku,
tradycyjnie, informacje
o swoich działaniach
między obradami złożyli: Przewodniczący RM
Dariusz Leszczyński oraz
Burmistrz Tadeusz Nalewajk.

Przewodniczący mówił o zgłaszających się do niego interesantach i komisjach, w których
uczestniczył. Tadeusz Nalewajk
zaś – o rozstrzygniętych przetargach. I tak: za ponad milion
złotych sprzedano, podzieloną
na trzy części, działkę przy ul.
Kolejowej (okolice ocz yszczalni ścieków), rozstrzygnięto przetarg na w yposażenie
klas w Starych Pieścirogach,
remont odcinka ul. Warszawskiej oraz modernizację płyty
stadionu. Burmistrz mówił też
o problemach z doprowadzeniem mediów na osiedle przy
ul. Płońskiej. Na przekop przez
swój teren nie zgadza się właściciel Elektro-Plastu. Sprawa ma
trafić do zarządu województwa
mazowieckiego.
Po tych wystąpieniach radni zajęli się podejmowaniem uchwał.
Na pierwszy ogień poszły zmiany w budżecie na 2008 rok.
O 30 000 złot ych zmniej-

szyły się dochody, ponieważ
planowana dotacja z Funduszu
O chrony G runtów Rolnych
wyniosła nie 100, a 70 000
złotych. Uzyskano za to dotację na zakup i w yposażenie samochodu pożarniczego.
Wzrost wydatków związany był
przede wszystkim ze zrealizowaniem studiów wykonalności
do inwestycji: budowa słupów
w Jackowie oraz przebudowy
dróg gminnych i na osiedlu Klonowa i Krupka. 13 000 złotych
przeznaczono dla Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
na zakup sp ecjalist ycznych
usług opiekuńczych, 12 700 dla
Nasielskiego Ośrodka Kultury
i 5000 dla gminy Płońsk jako
organizatora „Sydney Mazowsza”, czyli zjazdu młodzieży katolickiej. Tej imprezy dotyczyła
druga w kolejności uchwała
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej. Obie przyjęto jednogłośnie.
Kolejne uchwał y dot ycz ył y
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Taryfy obowiązujące od 1 lipca
2008 r. do 30 czerwca 2009 r.
też przyjęto jednogłośnie.

APEL
W związku z długotrwała suszą
i wysoką temperaturą powietrza,
Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku
a p e l u j e o oszczędne korzystanie
z wody. Mamy na uwadze niepolewanie
trawy, wstrzymanie mycia samochodów itp.
Jeżeli wszyscy nie zrozumiemy powagi
tej sytuacji i nie ograniczymy
zużycia wody, dojdzie
do dłuższych przerw w dostawie wody.

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

Za utrudnienia z tego powodu
bardzo przepraszamy,
a za zrozumienie
i współpracę mieszkańców dziękujemy.
Dyrektor
Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku
/-/ Wojciech Sierzputowski

Zaopatrzenie w wodę
SUW Jackowo
SUW Cieksyn
Gospodarstwa całoroczne
Gospodarstwa sezonowe

1,92 zł
+ VAT
1,95 zł
+ VAT
3,20 zł
+ VAT

Odprowadzanie ścieków
Odprowadzanie ścieków

3,74 zł
+ VAT

W tabeli podano nowe ceny za
metr sześcienny.
Piąta i szósta uchwała dotyczyła
sprawiania pogrzebu przez gminę Nasielsk i zmian w statucie
gminy. Je również przyjęto jednogłośnie.
Sesja byłaby pewnie sielanką,
gdyby nie uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nasielsku za rok 2007. Ten
punkt obrad wywołał najbardziej
burzliwe dyskusje. Problemy finansowe placówki są tajemnicą
poliszynela. Obecnie w placówce trwa audyt, sprawdzane są
dokumenty finansowe. Wyniki
audytu mają być znane 15 lipca.
Niewykluczone, że zadłużenie to
efekt nie ostatniego roku, a kilku
lat. Jakiś czas temu odbył się też
konkurs na dyrektora SP ZOZ. Nie
było chętnych. Patrząc na kondycję polskiej służby zdrowia, nie ma
się czemu dziwić. Funkcję tę pełni
nadal Katarzyna Rusek, choć nie
wiadomo, ile to jeszcze potrwa.
Dla ratowania SP ZOZ pojawił się
też pomysł na sprzedanie karetki – zakupionego dwa lata temu
Fiata Ducato. Jedyne, co pewne,
to propozycja, aby straty pokryć
z dochodów uzyskanych w latach
następnych.
Zdaniem radnego Mirosława Świderskiego to ostatni dzwonek,
żeby coś z tym zrobić. Jego zdaniem sytuacja ośrodka zdrowia to
nie jest kwestia księgowej, ale odpowiedniego zarządzania. Radny
zastanawiał się też, czy w razie
zgłoszenia się dłużników, będą
pieniądze na ich spłatę. Tadeusz
Nalewajk odpowiedział: jest tylko
jedna możliwość: postawienie
w stan likwidacji. Radny Wojciech
Krzyczkowski odrzekł, że „jak
poczekamy jeszcze pół roku to
tak będzie. Radni nie zatwierdzili
sprawozdania. Nadal jednak nie
wiadomo, jak ten problem rozwiązać. (Już po obradach Rady, 1
lipca br., został powołany nowy
dyrektor SP ZOZ – Sebasian Petrykowski).
Po burzliwej dyskusji na temat
przychodni radni jednogłośnie
podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie do
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przynależności gminy Nasielsk do
planowanego obszaru metropolitalnego Warszawy. Trzeba jednak
pamiętać, iż uchwała ta ma charakter
intencyjny. Nie wiadomo jeszcze,
czy o przystąpieniu do metropolii
decydować będą powiaty, czy gminy. Jeżeli te pierwsze – automatycznie przystąpimy do metropolii jako
część powiatu nowodworskiego,
którego związki ze stolicą są niewątpliwie silne.
Ostatnia uchwała dotyczyła zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cieksyn na lata 2008–2015.
Wszyscy głosowali za podjęciem
tej uchwały.
Po tym przyszedł czas na odpowiedzi na zadane wcześniej
interpelacje i zapytania radnych.
Najbardziej aktywny w zadawaniu
pytań był Mirosław Świderski, którego interesowało: czy gmina ma
umowę na wyłapywanie bezpańskich psów, czy rozstrzygnięta jest
sprawa ugody z gminą żydowską,
ilu młodych nauczycieli znajdzie
zatrudnienie w nasielskich szkołach i czy to prawda, że w Zespole
Ekonomiczno-Administarcyjnym
Szkół i Przedszkoli zatrudniony
jest radca prawny. Przy tej okazji
zebrani dowiedzieli się, jak palący
jest problem bezpańskich psów.
Gmina zwróciła się do 15 organizacji
w sprawie odławiania bezpańskich
psów. Tylko część odpowiedziała,
a treścią odpowiedzi była odmowa. Po likwidacji kontrowersyjnego
schroniska w Krzyczkach nie ma co
robić z psami. Trwają negocjacje
z właścicielem schroniska w Chrcynnie, ale to też jest zapełnione.
Sprawa ugody z gminą żydowską
też nie jest rozstrzygnięta, bo gmina
nie jest właścicielem gruntów, które
zaproponowała. Wszystko zależy
od sejmiku województwa, ale ten
zajmie się tą sprawą najwcześniej 7
lipca. W ZEAS-ie faktycznie zatrudniony jest radca prawny. Urzęduje
raz w tygodniu za 1800 zł brutto.
Radni Świderski i Krzyczkowski
zastanawiali się, czy to nie jest marnotrawstwo publicznych pieniędzy.
Tym bardziej że w samym Urzędzie
Miejskim radców jest czterech. Wakaty dla nauczycieli rozstrzygane
będą dopiero w sierpniu.
W trakcie wolnych zapytań i wniosków poruszono kwestię przydomowych oczyszczalni ścieków.
I tu, niestety dla właścicieli takowych, okazało się, że ci, którzy
w tamtym roku wybudowali szambo i złożyli podanie o dofinansowanie, nie dostaną pieniędzy.
Zdawkowo poruszono sprawę
„Lata w mieście” i jego wątpliwej
atrakcyjności. Mirosław Świderski
podziękował Wojciechowi Sierzputowskiemu za dokończenie prac
wodociągowych na ul. Topolowej.
I tym optymistycznym akcentem
obrady zakończyły się.
km

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Nie przyszedłem, aby siać burzę
SPZOZ w Nasielsku ma wreszcie
nowego dyrektora. Nabór trwał
długo. Na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego ukazał się,
podpisany przez Pana, komunikat,
w którym czytamy m.in.: Informuję, iż nabór na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
został unieważniony, ponieważ
żaden z kandydatów nie posiadał wskazanego w ogłoszeniu
o naborze preferowanego wykształcenia oraz nie przedstawił
dostatecznej koncepcji zarządzania funkcjonowaniem służby
zdrowia w Gminie Nasielsk. Panie
Burmistrzu, co tak naprawdę było
powodem unieważnienia pierwszego naboru? Czyżby nie było
chętnych na to stanowisko? Ilu
było kandydatów? Skąd w ogóle
wziął się pomysł rozpisania naboru?

jest daleko idącą zmianą, o której
– w moim mniemaniu – decyzję
może podejmować tylko Burmistrz
Nasielska.
W nieoficjalnych rozmowach
mieszkańców powraca sprawa
likwidacji Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli. Jakie jest Pana stanowisko
w tej sprawie?
Moje stanowisko jest analogiczne
jak przy odpowiedzi na poprzednie pytanie – takie decyzje może
podejmować tylko wybrany przez
daną społeczność lokalną w wyborach bezpośrednich Burmistrz
Nasielska.
Inwestycje – to kolejna sprawa,
która interesuje naszych Czytelników. Co nowego powstanie
w najbliższym czasie w Nasielsku
i okolicach?

Jakie wykształcenie było preferowane przy naborze na Dyrektora SPZOZ? Kto będzie pełnił
obowiązki dyrektora placówki do
czasu powołania jej nowego szefa? Pacjenci mogą spać spokojnie
do tego czasu?

Plan Rozwoju Lokalnego, dostępny dla wszystkich na stronie internetowej Urzędu, określa kierunki
działań inwestycyjnych na kilka lat.
Z tych planów, w miarę posiadanych
i pozyskanych środków finansowych, będą wykonywane kolejne
projekty. Gmina Nasielsk ma dokumentację techniczną na: budowę
kanalizacji sanitarnej w Starych i Nowych Pieścirogach, modernizację
SUW Jackowo, termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej,
przebudowę dróg osiedlowych os.
Krupka i Klonowa, przebudowę
dróg gminnych w Starych i Nowych
Pieścirogach, budowę sali gimnastycznej w Budach Siennickich,
rekultywację wysypiska w Kosewie, gm. Nasielsk, przebudowę
dróg gminnych (w ostatniej fazie
opracowania). Wachlarz potrzeb
jest duży, a jego realizacja zależy od
dostępności zewnętrznych środków
finansowych.

W ogłoszonym naborze jako preferowane zostało ustalone wykształcenie medyczne lub z zakresu
zarządzania służbą zdrowia.

Opracowywany jest także Plan Rewitalizacji Nasielska na okres najbliższych siedmiu lat. Zgłoszono wiele
potrzeb, także dla samego miasta.

W dniu 2 maja br. Pani Katarzyna
Rusek złożyła rezygnację z funkcji Dyrektora SPZOZ w Nasielsku
z dniem 31 maja, jednak po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną
SPZOZ na posiedzeniu w dniu 29
maja rezygnację przyjęto z dniem
30 czerwca. Z dniem 1 lipca br. stanowisko Dyrektora SPZOZ w Nasielsku objął Pan Sebastian Petrykowski.
Posiada on wykształcenie wyższe
magisterskie z zakresu ekonomiki
i organizacji ochrony zdrowia oraz
ukończone studia podyplomowe
z zakresu rachunkowości.

W roku bieżącym uzyskaliśmy
dofinansowanie na niewielkie inwestycje. Są to:
• przebudowa ulicy Warszawskiej;
• prace renowacyjne stadionu
miejskiego;
• wyposażenie wybudowanego
skrzydła Szkoły w Pieścirogach;
• budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w Nasielsku przy
ul. Młynarskiej i Topolowej;
• przebudowa drogi gminnej
w Krogulach.

W wyniku przeprowadzonego
przez organ założycielski naboru nie
został wyłoniony nowy dyrektor.
Wpłynęły dwie oferty, jednak po
weryfikacji złożonych dokumentów powołana przez mnie komisja
zawnioskowała o unieważnienie
naboru, ponieważ żadna z ofert nie
zawierała koncepcji funkcjonowania
SPZOZ w najbliższej i dalszej przyszłości. Pomysł rozpisania naboru
na dyrektora, mimo że nie ma takiego obowiązku, miał upublicznić
informację, że poszukujemy odpowiednich kandydatów, i wzbudzić większe zainteresowanie tym
stanowiskiem.

Chcę zatem uspokoić wszystkich
pacjentów – możecie Państwo
spać spokojnie, ponieważ gwarancją
funkcjonowania naszego SPZOZ jest
Gmina jako organ założycielski.
Panie Burmistrzu, szykują się kolejne zmiany personalne w podległych Panu instytucjach?
Nie przyszedłem do Nasielska, aby
„siać burzę”. Każda korekta czy to
personalna na szczeblu kadry zarządzającej, czy to organizacyjna,

Dofinansowanie na te zadania pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego
i jest różne w zależności od rodzaju
inwestycji.
Korzystamy z każdej możliwości
uzyskania zewnętrznego dofinansowania. Jednak te największe
inwestycje, tak jak wspominałem,
pomimo naszego przygotowania,
nie mogą być uruchomione, z powodu braku ogłoszenia naboru
wniosków.

Złożone są również
do Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania
Projektów Unijnych
dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu „Program Operacyjny
Kapitał Ludzki”:
„Kurs na Nasielsk”
– w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1
„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie
8 .1 .2 „Wsp arc i e
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”; planowany
okres realizacji to
lata 2009–2010,
budżet projektu to
1 808 950,00 zł;
„Chcę i potrafię” – w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych”; planowany okres realizacji
01.09.2008–31.07.2009, budżet
projektu to 1 310 694,00 zł.
Kiedy zacznie się remont nawierzchni ulicy Warszawskiej na
odcinku od Baszty do stacji benzynowej? Mieszkańcy okolicznych
domów liczą też, że powstanie to
nowy chodnik. Czy jest to realne?
W nawiązaniu do wcześniejszego
pytania i udzielonej odpowiedzi,
informuję mieszkańców, że pozyskane fundusze na chwilę obecną to
kwoty, które nie zapewniają realizacji
wszelkich potrzeb. Tak jest również
w przypadku ul. Warszawskiej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
tej inwestycji w wysokości 200 tys.
zł, a uzyskaliśmy 100 tys. zł. We
wniosku w zakresie planowaliśmy
wykonanie chodnika. Zmniejszenie
dotacji o 100 tys. zł spowodowało
konieczność zmiany zakresu. Na
chwilę obecną mogę powiedzieć, że
posiadamy zabezpieczenie finansowe na wykonanie nawierzchni i okrawężnikowanie ul. Warszawskiej (od ul.
Piłsudskiego do Baszty). To sprawa
wyboru większego lub mniejszego
zła. Inwestycja będzie wykonywana
w lipcu 2008 r.
Panie Burmistrzu, gdy przejeżdża
Pan przez okolice Nasielska, na
pewno rzucają się Panu w oczy
przystanki autobusowe, a właściwie to, co z nich pozostało. Nie
przeraża Pana ich wygląd? Niewątpliwie betonowe ruiny zarośnięte
chwastami psują estetykę dróg.
Czy Urząd Miejski, wzorem innych
samorządów, planuje likwidację

tych koszmarnych budowli? Można
przecież na ich miejsce postawić
ładne i funkcjonalne przystanki – chociażby takie, jakie są od
niedawna w Nowym Dworze Mazowieckim i okolicznych gminach.
Nie myślał Pan o zorganizowaniu
spotkania z przedstawicielami tutejszych firm przewozowych i dogadaniu się z nimi w tej sprawie?
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że
obecne przystanki psują estetykę.
Myślę, że to jest sprawa do rozwiązania w najbliższym czasie.
Dzikie wysypiska śmieci to poważny problem nie tylko Nasielska.
Jednak widok niektórych polnych
i leśnych dróg poraża. Okolice
Nasielska są zasypane odpadami,
w niektórych miejscach rosną już
nawet góry eternitu. Jak z tym
problemem zamierzam Pan sobie
poradzić? Ciągłe uprzątanie dzikich wysypisk przypomina walkę
z wiatrakami.
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od kilku miesięcy kontroluje wszystkie nieruchomości na terenie Gminy
Nasielsk w zakresie utrzymywania
czystości i porządku. Obowiązki takie nakłada na gminę ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Do
każdego mieszkańca naszej gminy
zostanie wysłane pismo z prośbą
o dostarczenie do Urzędu Miejskiego dowodów płacenia za usługi
komunalne. Do momentu, kiedy nie
zostaną skontrolowane wszystkie
posesje, nie widzimy sensu uprzątania dzikich wysypisk śmieci. Z doświadczenia wiem, że na ich miejsce
w niedługim czasie powstaną nowe
sterty odpadów.
Właściciel odpowiada za śmieci,
które znajdują się na jego terenie.
W przypadku stwierdzenia przez
właścicieli nieruchomości, że śmieci
zostały wyrzucone przez osoby nieznane, należy niezwłocznie powiadomić Policję. W przypadku nieustalenia przez organy ścigania sprawcy,

obowiązek uprzątnięcia śmieci spada
na właściciela nieruchomości. Dopiero po sprawdzeniu wszystkich
właścicieli nieruchomości na naszym
terenie gmina będzie wzywała właścicieli terenów, na których znajdują
się wysypiska śmieci, do ich natychmiastowego uprzątnięcia.
Odnośnie eternitu – ukończyliśmy
inwentaryzację eternitu znajdującego
się na terenie Gminy Nasielsk. W przypadku stwierdzenia zmiany pokrycia
dachowego będziemy zwracać się
do mieszkańców na naszym terenie
o dostarczenie karty przekazania odpadu do utylizacji. Mam nadzieję, że
przyczyni się to do zmniejszenia ilości nielegalnych składowisk eternitu.
W trakcie opracowywania jest jeszcze
program usuwania eternitu na terenie
Gminy Nasielsk.
Panie Burmistrzu, nieoficjalnie
wiadomo już, że tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaci się
o nowy sprzęt. Proszę powiedzieć,
co to będzie? Z jakich źródeł i ile
pieniędzy przeznaczono na nowy
nabytek?
Zgodnie z planowanymi wydatkami na rok 2008, na potrzeby
jednostek OSP w mieście i gminie Nasielsk przewidziano w tegorocznym budżecie gminy kwotę
100 000 zł na zakup nowego
średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nasielsk. Cena zakupu nowego samochodu będzie kształtowała się w granicach
480 000 zł. Pozostałe środki na
zakup zostały pozyskane ze źródeł
zewnętrznych, tj.:
z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP Województwa Mazowieckiego
150 000 zł,
z Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej – 107 000 zł,
od PZU Życie S.A. – 4545 zł oraz
od Samorządu Województwa Mazowieckiego – 120 000 zł.
Dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk
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Bezpieczny wypoczynek
W

iele osób w okresie wakacji wybierze aktywny wypoczynek,
spędzając wolny czas,
podróżując. Część dzieci i młodzieży wyjedzie
poza miasto na obozy
i kolonie. W trosce, aby
czas ten spędzony był
w bezpieczny sposób,
chcemy Państwu przekazać kilka rad, które mogą
uchronić Was i Waszych
najbliższych przed niebezpieczeństwem.

pozostaw je pod opieką konduktora (poproś konduktora o numer
jego tel. komórkowego),
• unikaj przyjmowania od nieznajomych jakichkolwiek poczęstunków (napoje, alkohol).
Pozostawiając dziecko w domu,
pamiętaj:
• zapewnij dziecku bezpieczną
zabawę,
• przeprowadź rozmowę ze swoim
dzieckiem, aby podczas twojej
nieobecności nie otwierało nikomu drzwi,
• obok telefonu w domu koniecznie
zostaw numery telefonu do pracy, zaufanych znajomych, policji,
pogotowia ratunkowego i straży
pożarnej.

Podróżując pociągiem – pamiętaj:
• unikaj pustych przedziałów lub
tych, gdzie są osoby nietrzeźwe,
• nigdy nie zostawiaj bagażu bez
nadzoru,
• w trakcie wsiadania do pociągu
i wysiadania z niego zwróć szczególną uwagę na otaczające Cię
osoby – najczęściej w takich sytuacjach dochodzi do kradzieży
kieszonkowych,
• jeżeli Twoje dziecko musi samotnie podróżować, bezwzględnie

Bezpieczny wypoczynek nad
wodą:
• korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych,
• nigdy nie wchodź do wody po
alkoholu,
• nigdy nie skacz do płytkiej wody
o nieznanym dnie – taki skok

Policjanci poszukują
zaginionego mieszkańca Nasielska:
Dariusza Drejko. 47-letni mężczyzna ostatni raz był widziany dnia
03.04.2008 r. około godz. 9.00 od tamtej pory nie nawiązał kontaktu
z rodziną.

Dariusz Drejko

Ur. 19.11.1961 r.
Zamieszkały: Nasielsk, ul. Kościuszki 18
Rysopis: wzrost: około170–176 cm
Waga: około 80 kg
Kolor włosów – szpakowaty,
włosy uczesane na jeża
Kolor oczu – brązowy

W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną
Zwracamy się do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu
miejsca pobytu zaginionego o przekazywanie informacji osobiście do
Komisariatu Policji w Nasielsku lub telefonicznie pod numer telefonu
(023) 69-12-207 lub do najbliższej jednostki policji – tel. 997.
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby
zaginionej lub posiadające informacje o ich losie od dnia zaginięcia
prosimy o kontakt z policją.
R

E

K

L

A

M

A

może zakończyć się nieodwracalnym kalectwem,
• po długim leżeniu na słońcu nie
zanurzaj się gwałtownie w wodzie
– stopniowe schładzanie organizmu pozwoli Ci uniknąć szoku
termicznego,
• zwracaj szczególną uwagę na osoby będące pod Twoją opieką.

• będąc na dyskotece, nigdy nie
przyjmuj poczęstunku od nieznajomych – mogą być do niego
dosypane substancje psychoaktywne, w różnym stopniu ograniczające świadomość,
• własny napój miej stale w zasięgu
wzroku, aby uniknąć przykrej niespodzianki.

Dziecko na kolonii, obozie:

Każdego roku w czasie ferii zimowych i wypoczynku letniego
dochodzi do dużej liczby zdarzeń
i wypadków z udziałem nieletnich.
Przyczyną jest nie tylko brak zagospodarowania wolnego czasu dzieci
i młodzieży, ale często również niewłaściwa opieka nad nimi ze strony
rodziców czy prawnych opiekunów.
Dochodzi do utonięć, spożywania
alkoholu i narkotyków, uszkodzeń
ciała podczas prac polowych, wypadków komunikacyjnych.

• sprawdzaj, kto organizuje pobyt
Twojego dziecka i czy ma ku temu
odpowiednie kwalifikacje,
• uczulaj i ostrzegaj dziecko, aby
było ostrożne w kontaktach z osobami nowo poznanymi,
• uświadamiaj i ostrzegaj swoje
dziecko o niebezpieczeństwie,
jakie niesie ze sobą używanie narkotyków, pamiętając że wakacje
sprzyjają pierwszym kontaktom
z nimi,
• przestrzegaj dziecko przez zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny.
Zagrożenia wynikające z propozycji używania środków odurzających lub narkotyków:
• nie przyjmuj poczęstunków od
nieznajomych, zwłaszcza w środkach komunikacji,
• pamiętaj, że posiadanie nawet
najmniejszej ilości narkotyku jest
prawnie zakazane,
• o pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub osobę dorosłą, w razie potrzeby Policję.

24. 06. na ulicy Rynek funkcjonariusze komisariatu w Nasielsku
zatrzymali Mateusza S., mieszkańca
Domaniewa, i Krzysztofa K., mieszkańca Nasielska, przy których znaleźli narkotyki.
24. 06. na ulicy Młynarskiej nieznani
sprawcy zniszczyli przystanek autobusowy. Straty wynoszą 3900
zł na szkodę Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.

• dokonujemy rozpoznania liczby
i form wypoczynku, kontrolując
je pod względem bezpieczeństwa
przebywających tam osób,

Nocą z 28 na 29 czerwca na ulicy Malinowej nieznani sprawcy
z otwartego garażu skradli rower
górski, wiertarkę i wycinarkę do
glazury. Straty wynoszą 1050 zł na
szkodę Grażyny S.

• zwracamy uwagę na zapewnienie
przez organizatorów wypoczynku prawidłowego zabezpieczenia
bezpieczeństwa oraz mienia dzieci
i młodzieży,
• zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń
związanych z brakiem nadzoru,

• zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spożycia
napoju alkoholowego,
• miej świadomość, że każdy rodzaj
alkoholu działa na organizm tak
samo, opóźnia reakcję,

• kontrolujemy punkty sprzedaży
alkoholu pod kątem dostępności
do nich osób poniżej 18 roku życia
oraz reagujemy na wszelkie przypadki sprzedaży nieletnim alkoholu i tytoniu oraz używania przez
nich środków odurzających,

• będąc pod wpływem alkoholu, narażasz się na ryzyko stania
się ofiarą przestępstwa lub jego
sprawcą.

• kontrolujemy miejsca, w których
może dochodzić do dystrybucji substancji psychotropowych
i narkotyków,

Ryzyko zagrożeń przypadkowymi
kontaktami seksualnymi:

• uczestniczymy w spotkaniach
i pogadankach oraz podejmujemy
szeroko rozumiane działania z zakresu prewencji kryminalnej,

• nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych,

23. 06. na ulicy Sportowej Radosław
i Dawid Z., mieszkańcy Kowalewic,
pobili Waldemara K.

26. 06. w Starych Pieścirogach
kierujący samochodem Volkswagen Golf Wojciech J., mieszkaniec
Siennicy, potrącił rowerzystkę.

• dokonujemy kontroli autokarów
przewożących dzieci i młodzież,

• zapewniaj sobie towarzystwo osób
znanych i życzliwych,

17. 06. w sklepie Guliwer Agnieszka
O., mieszkanka Gawłowa, skradła
palmtopa o wartości 1000 zł na
szkodę Roberta R., mieszkańca
Warszawy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w tym okresie,
podejmujemy różnego rodzaju
działania, w szczególności:

Zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu:

• unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych,

KRONIKA
POLICYJNA

• podejmujemy interwencje wobec
uciekinierów z domów rodzinnych oraz ośrodków wychowawczych i poprawczych,

30. 06. w pociągu relacji Warszawa
Gd.–Nasielsk Mirosław Cz., mieszkaniec Dębinek, znieważył funkcjonariuszy SOK.

Pijani na drodze
26. 06. na ulicy Warszawskiej
Krzysztof P., mieszkaniec Jachranki,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,88 mg/l).
30. 06. w Borkowie Tomasz T.,
mieszkaniec Dobroszyna, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,80 mg/l).
• monitorujemy tereny kąpielisk,
zarówno strzeżonych, jak i „dzikich”,
• angażujemy się w różne inicjatywy mające na celu zapewnienie
bezpiecznego spędzania czasu
wolnego przez młodzież pozostającą w mieście.
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK –
kontaktuj się z nami!
Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą e–mail pod adresem
prewencja.ksp@policja.waw.pl

• jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz np. „pali się”, „pożar”.
Inne niebezpieczne zachowania:
• nie wpuszczaj do domu nieznanych, obcych osób,
• nie obdarzaj zaufaniem nowo poznanych osób,
• w rozmowach telefonicznych
i osobistych kontaktach z nieznajomymi nie podawaj stanu majątku
i faktu nieobecności dorosłych
w domu,
• nie korzystaj z windy, gdy pasażerem jest osoba nieznana,
• zachowaj ostrożność w kontaktach z wolno biegającymi psami,

kppnowydwormaz

Uwaga!!!
Dochodzą do nas sygnały, że na nasielskich ulicach pojawia się
nieznany mężczyzna, który onanizuje się na oczach przechodniów. Według doniesień, porusza się zielonkawo-srebrnym
samochodem marki volkswagen passat. Widziano go m.in.
we wtorek, 1 lipca, w godzinach wieczornych w okolicach ul.
Leśnej. Z relacji świadków wynika, że nie był to samochód ani
z nowodworskimi, ani z pułtuskimi numerami rejestracyjnymi. Nie wiemy, czy do tej pory mężczyzna wyrządził komuś
krzywdę. Wszystkich jednak, zwłaszcza młode dziewczęta,
prosimy o zachowanie ostrożności.
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Walka o kasę z Unii na kapitał ludzki
N

asielski urząd miejski
złożył dwa wnioski
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Władze
uznały, że należy zainwestować w osoby chcące
odejść z rolnictwa oraz
uczniów z obszarów wiejskich.
Złożone projekty noszą
tytuły: „Kurs na Nasielsk”
oraz „Chcę i potrafię”.
Pierwszy z nich ma na
celu ułatwienie ludziom
odchodzącym z rolnictwa znalezienie pracy
poza tym sektorem. Jest
skierowany do 310 osób.
W tym: 180 osób ma
uczestniczyć w szkoleniu umożliwiającym
zdobycie zawodowego
prawa jazdy kat. C, C+E
i D, 90 osób w szkoleniu na operatora wózka
widłowego, 40 osób ma zdobyć
zawód kosmetyczka-manicurzystka. Osoby objęte programem będą
współpracować również z doradcą zawodowym i psychologiem.
Realizacja działań planowana jest
na okres od 1 września 2009 do
31 października 2010 roku. Ogłoszenia o rekrutacji mają ukazywać
się w lokalnej prasie i na stronach
internetowych. Termin zakończenia
R

E

składania wniosków i tym samym
wydania decyzji o dofinansowaniu
nie jest jeszcze znany.
„Chcę i potrafię” to projekt skierowany do 655 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich gminy Nasielsk.
Według planu w roku szkolnym
2008/2009 ma zostać przepro-

wadzonych 7170 godzin zajęć
wyrównawczych i 5370 godzin
zajęć pozalekcyjnych (z języków
obcych, informatyki, przyrody
i matematyki). Ma zostać zakupiony
niezbędny do tego sprzęt i pomoce dydaktyczne. Termin składania
wniosków minął 3 lipca. Od tego
dnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma 20
dni na ocenę formalną wniosku i 40
dni na ocenę merytoryczną.

Łączny koszt realizacji wniosków to
około 2,5 miliona złotych. Radosław
Kasiak z nasielskiego UM, związany
bezpośrednio z projektami, ocenia
szanse na uzyskanie dofinansowania
jako duże. Przede wszystkim, jego
zdaniem, nie powinno być problemu z pozytywnym zaopiniowaniem wniosków.
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Asfalt
na Warszawskiej
M

ieszkańcy ulicy Warszawskiej już wkrótce
będą mogli korzystać
z nowej nawierzchni. Dotychczasowa trelinka jest
już mocno wyeksploatowana. Liczne spękania
i wyboje z pewnością dały
się we znaki zarówno posiadaczom czterech czy
dwóch kółek, jak i pieszym.

Przebudowę drogi wykonuje Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych z Tłuszcza. Prace powinny
zakończyć się lada dzień.
Mieszkańcy długo czekali na asfalt
w tym miejscu. W końcu ulica Warszawska w centrum miasta przestanie straszyć. Na nową nawierzchnię
czeka jeszcze wiele dróg w naszej
gminie.
KaZ.

Komisja Europejska wydała decyzję
w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 28 września 2007 roku.
Przyjęcie programu umożliwia wykorzystanie środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w Polsce
w latach 2007–2013. Głównym
celem programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.
km
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Monitoring w pracy
W prawie pracy przez to pojęcie
rozumie się wszystkie techniczne
sposoby kontrolowania pracowników. Monitoring w miejscu pracy
może polegać na:
• nagrywaniu kamerami przemysłowymi,
• śledzeniu pracy na komputerze
poprzez programy szpiegujące,
• sprawdzaniu pracowniczej poczty
elektronicznej i komunikatorów,
• nagrywaniu rozmów telefonicznych.
Ważne:
Pracodawcy nie wolno:
• sprawdzać prywatnej korespondencji pracownika,
• monitorować niektórych pomieszczeń (np. toalet, szatni),
• nadzorować internetu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Kiedy pracodawcy mogą wprowadzić monitoring?
Niekwestionowaną zasadą w prawie
pracy jest uprawnienie pracodawcy
do kontrolowania przebiegu pracy
oraz jej efektów. Ma on prawo monitorować sposób wykonywania
przez pracownika obowiązków
wynikających ze stosunku pracy,
a także badać i oceniać jej efektywność. Czynności kontrolne są

dodatkowo uzasadnione tym, iż
pracodawca, podejmując ryzyko
zatrudnienia, ponosi odpowiedzialność za działania pracowników lub
ich zaniechanie wobec osób trzecich. Niewątpliwie brak regulacji
prawnej dotyczącej monitoringu
w miejscu pracy utrudnia wyznaczenie wyraźnych granic dla działań
pracodawców. Nie oznacza to jednak, że takich granic nie ma.
W doktrynie podejmowane są
próby określenia wymogów, jakie
muszą być spełnione przy monitorowaniu pracowników. Monitoring
nie może przyjmować postaci zakazanej i sprzecznej z przepisami.
Przykładowo można tu wymienić
nielegalny podsłuch czy obserwowanie przez kamery pracowników
w pomieszczeniach, w których powinno przestrzegać się ich prywatności. Monitoring jest natomiast dopuszczalny, gdy pracodawca chce
np. chronić system informatyczny
i dane przed wirusami, zapewnić
bezpieczeństwo pracowników,
wykryć zachowania szkodzące
firmie. Pracodawca powinien być
przygotowany na podanie tych
argumentów w ewentualnym postępowaniu sądowym. Zastosowane
środki muszą być odpowiednie do
wyznaczonego celu i w możliwie
jak najmniejszym stopniu ingero-
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wać w życie pracowników. I tak,
dla ustalenia nadmiernego korzystania przez pracownika z internetu
wystarczy określić czas, przez jaki
przebywa on w sieci, nie powinno
się dodatkowo sprawdzać adresów
odwiedzanych przez niego stron.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje:
Od 1 stycznia 2007r. nabycia majątku w drodze spadków przekazywane w ramach najbliższej rodziny są zwolnione od podatku od spadków
i darowizn pod warunkiem zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub
praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego
w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu
stwierdzającego nabycie spadku.

Ochrona służąca pracownikom
Pracodawcy, którzy w jakikolwiek
sposób chcą inwigilować swoich
pracowników, muszą najpierw powiadomić ich o zastosowaniu konkretnej formy kontroli oraz ustalić
jej reguły. Jeśli tego nie zrobią, podwładni mogą w drodze postępowania sądowego dochodzić roszczeń
z tytułu naruszenia dóbr osobistych
(na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego) lub zwrócić się ze
skargą do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Rozmiar szkody, jaką z tytułu
inwigilacji poniósł pracownik, musi
ustalić sąd. Nie jest to łatwe zadanie,
gdyż wciąż brakuje jeszcze ugruntowanego orzecznictwa w sprawach
o inwigilację w miejscu pracy. Przykładowo, w sytuacji kontrolowania
poczty elektronicznej sąd musi wziąć
pod uwagę dwie sprzeczne ze sobą
zasady: ochronę tajemnicy korespondencji oraz zasadę właściwego
użytkowania mienia powierzonego
przez pracodawcę.
Marek Rączka

Uwaga!
W przypadku niespełnienia ww. warunków, nabycie własności rzeczy lub
praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych
dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Najbliższa rodzina to: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki,
pasierb, ojczym, macocha i rodzeństwo.

Obowiązujące aktualnie druki, na których należy zgłosić nabycie majątku
lub złożyć zeznanie w tej sprawie są dostępne w Urzędzie Skarbowym
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7 w pok. Nr 8.

Można również korzystać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów
www.mofnet.gov.pl /podatki/formularze.shtml

Odpowiedzialność materialna
pracowników
O

dpowiedzialność
materialna obejmuje
ujemne konsekwencje
majątkowe ponoszone
przez pracownika, który
wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ze swej winy
wyrządził pracodawcy
szkodę.

Odpowiedzialności materialnej
w ynikającej z kodeksu pracy
podlegają osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę,
powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umow y
o pracę. Powstaje ona w relacji
pracownik (ponoszący odpowiedzialność) – pracodawca (egzekwujący odpowiedzialność),
a wyjątkowo w relacji pracownik
– osoba trzecia – pracodawca.
Rodzaje odpowiedzialności
Odpowiedzialność materialna
może występować w kilku postaciach, a mianowicie jako:
1. odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną pracodawcy na zasadach ogólnych – dla jej powstania
nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy o odpowiedzialności, gdyż wynika ona wprost
z przepisów prawa i ponosi ją
każdy pracownik, który wskutek
niewykonania lub nienależytego
wykonania wyrządzi pracodawcy szkodę. Odpowiedzialność tę
można ponosić z winy nieumyślnej lub umyślnej,

2 . odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem
zwrotu lub wyliczenia – stanowi
ona surowszy rodzaj odpowied zialnoś c i sp ocz y wającej na
pracowniku, który będąc zobowiązanym do pieczy nad mieniem powierzonym, nie zwrócił
go lub nie rozliczył się z niego
przed pracodawcą. Dla powstania
tej odpowiedzialności konieczne jest spełnienie dodatkowej
przesłanki, którą jest prawidłowe
powierzenie mienia, a powstała
szkoda opiera się na domniemanej winie pracownika, w razie
wykazania, że nie wyliczył się on
z powierzonego mienia. Odpowiedzialność tę można podzielić na indywidualną odpowiedzialność za mienie powierzone
oraz współodpowiedzialność za
mienie powierzone, gdy pieczę
nad nim sprawuje wspólnie kilku
pracowników.
3. odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną osobie trzeciej –
dotyczy szczególnej sytuacji,
z udziałem poszkodowanej osoby
trzeciej. W ramach tej odpowiedzialności obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez
pracownika spoczywa bezpośrednio na pracodawcy, a dopiero w drodze regresu pracodawca
może zażądać rekompensaty od
pracownika.
Przykład:
Pracownik na skutek roztargnienia doprowadził do pożaru w pomieszczeniu biurowym, zapo-

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim w pok. Nr 8 tel. 0-22 765-90-08 lub
0-22 765-90-09

minając o wyłączeniu kuchenki
elektrycznej po parzeniu herbaty.
Naraziło to pracodawcę na straty
w wysokości 1500 zł.
Odpowiedzialność pracownika
wynikająca z nieprzestrzegania
ob owiązków pracownicz ych,
w tym zwłaszcza łamania przepisów przeciwpożarowych, jest
niewątpliwa i rodzi obowiązek
zapłaty stosownego odszkodowania. Jego wysokość powinna
obejmować rzeczywistą stratę,
która została określona przez pracodawcę na 1500 zł, i nie powinna przekraczać trzymiesięcznego
wynagrodzenia pracownika.
Marek Rączka

Nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych weszły w życie od 1 stycznia
2007r. i zawarte są w ustawie z 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222 poz. 1629).
Opracowała: Anna Szczerbińska
R
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Uroki targowiska
W

torki i piątki są już
tradycyjnie nazywane przez mieszkańców
Nasielska świętami dyszla – choć, trzeba szczerze
przyznać, że już niewiele jest furmanek w tych
dniach na ulicach. Dni
targowe są niepowtarzalną okazją do zrobienia zakupów, rzekomo tańszych
i świeższych towarów.
Warto podkreślić słowo „rzekomo”,
bo nikt chyba tak naprawdę nie
zdaje sobie sprawy z tego, że w niektórych miejscowych sklepach
jest taniej, a towar trafia do
nich wprost od prawdziwego producenta albo z rynku hurtowego, co też daje
gwarancję, że jest świeży.
Ponadto działa tu coś takiego, co się nazywa kontrolą
jakości i byle jakie produkty
nie mają szans na znalezienie
się na sklepowych pułkach.
A na targu króluje tzw. druga
łapa, czyli ktoś, kto kupuje
produkty, a potem przez
kilka dni, a nawet tygodni
sprzedaje je jako swoje.
Nieważne, ludzie i tak wolą
targowisko, bo można tu
chociażby poplotkować ze
znajomymi. Ot, taka sobie

rozrywka. Wylegają tłumnie i giną
w kłębowisku „wielkiego biznesu”,
żeby kupić majtki od „skośnookich”
albo „wiejskie jajko” z białym żółtkiem.
Sprzedających i kupujących mnóstwo. Mały prywatny placyk nie
jest w stanie pomieścić wszystkich.
Wielu więc handlowców rozkłada
swoje stoiska z towarami na okolicznych chodnikach i nawet ulicach! Ledwo można przejść pieszo
przez ten swoisty market, a co mają
mówić kierowcy? A co się stanie
w przypadku pożaru, który wprawdzie raz na sto lat, ale może się

R

Projekt zakłada wprowadzenie w samorządzie nowej kategorii pracowników – doradców i asystentów. Umowa
o pracę będzie z nimi zawierana na
czas pełnienia funkcji przez kierownika jednostki. Wobec osób kandydujących na stanowiska kierownicze
zrezygnowano z wymogu 2-letniego
stażu w administracji. Będzie od nich
natomiast wymagane posiadanie
3-letniego doświadczenia zawodowego lub w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Ma to zachęcić do pracy
w administracji samorządowej osoby z doświadczeniem biznesowym.
Przewidziano także możliwość zatrudniania na niektórych stanowiskach
osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego.
Wprowadzony zostanie obowiązek
zatrudnienia na czas określony osoby
po raz pierwszy podejmującej pracę
w administracji. Ponadto osoby nowo
zatrudnione będą musiały odbyć służbę przygotowawczą. Ma ona trwać nie
dłużej niż trzy miesiące. Przewidziano
także możliwość elastycznego czasu
pracy. Przyszli urzędnicy, zanim rozpoczną pracę, mają składać ślubowanie – to element podkreślający rolę
urzędnika samorządowego.

przytrafić w okolicach targowiska?
Bezpieczeństwo to jedno. Ciekawe,
czy i kto pobiera opłaty targowiskowe od – dosłownie – ulicznych
sprzedawców? Dlaczego przez tyle
lat nikt z „decydentów” nie widzi,
albo udaje, że nie widzi problemu?
A może zamiast pobierać opłaty –
karać, zarówno sprzedających, jak
i osobę, która czerpie zyski z łamania przepisów o bezpieczeństwie
i o ruchu drogowym? Warto, żeby
wreszcie lokalny samorząd zajął
się sprawą dzikiego handlu i ucywilizował ten proceder. Czy może
poczekać do tragedii?
dar

Wyniki matur już znane!
C

zekali, czekali i doczekali się. 30 czerwca
maturzyści
poznali wyniki egzaminu
dojrzałości.

W nasielskim liceum ogólnokształcącym na
41 zdających 2
osoby mają poprawki z jednego przedmiotu.
W liceum profilowanym przy ul.
Lipowej zdawało 26 osób. Zdało
19, 6 się poprawia, jedna osoba nie
zdała. W technikum zawodowym na
48 osób zdało 28, 13 się poprawia,
7 nie zdało.
W całym kraju do matury w maju
przystąpiło ponad 415 000 osób.
Świadectwo dostało 79% z nich. Gdyby w tym roku obowiązywała jeszcze
„amnestia maturalna”, zdawalność
wyniosłaby 90%. Jednego przedmiotu
nie zadało bowiem 11% osób. Przypomnijmy, że aby zdać, trzeba było
zdobyć 30% punktów.
Z egzaminem najlepiej poradzili sobie
uczniowie liceów ogólnokształcących.
Tu zdawalność wyniosła 89%. Najgorzej wypadli absolwenci techników
uzupełniających. Zdało 32% z nich.
W rankingach prowadzili mieszkańcy

Sekretarze pilnie poszukiwani
ząd opowiada się za
tym, aby w każdym urzędzie marszałkowskim, urzędzie gminy oraz starostwie
zatrudniono sekretarzy. Ich
zadaniem będzie między
innymi organizacja pracy
urzędu i zarządzanie zasobami ludzkimi. Propozycja
rządowa znalazła się w projekcie ustawy o pracownikach samorządowych.
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W projekcie określono, na jakiej podstawie są zatrudniani pracownicy
samorządowi – wyboru, powołania,
umowy o pracę. Tym samym zrezygnowano z mianowania jako formy nawiązania stosunku pracy, które obecnie stosowane jest tylko w gminach.
Urzędnicy dotychczas zatrudnieni
na tej podstawie od 1 stycznia 2012 r.
będą pracować na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony.
Od 2009 r., kiedy nowe prawo ma zacząć obowiązywać, zmienią się także
podmioty wykonujące czynności
dotyczące prawa pracy wobec wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz marszałków województw.
Te dotyczące nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy wykona przewodniczący odpowiednio: rady lub sejmiku,
wysokość wynagrodzenia ustali rada
lub sejmik, natomiast pozostałe – będą
w gestii zastępcy lub sekretarza.
Inaczej niż dotychczas mają być
określone sprawy stanowisk pracy
i wynagrodzenia pracowników. Projekt
zakłada, że rząd określi wykaz stanowisk i minimalne wymagania kwalifikacyjne, a także zasady wynagradzania
i minimalny poziom wynagrodzeń
zasadniczych. Natomiast pracodawca ustali szczegółowe wymagania
kwalifikacyjne oraz określi sposoby
i warunki wynagradzania pracownika.
Zdecentralizowany zostanie także
system ocen pracowniczych.
Efektem wprowadzenia nowej ustawy,
która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 1990 r. o pracownikach
samorządowych, ma być stworzenie
spójnego systemu zarządzania kadrami w administracji samorządowej.
dar

miast powyżej 100 000, szczególnie
uczniowie z województwa mało-

polskiego. Jak co roku, lepsze były
kobiety. Utrzymały trzyprocentową
przewagę.
Okazało się, że na poziomie podstawowym najłatwiej było zdać historię. Mogli rozczarować się ci, którzy wybrali
biologię. Była ona jednym z najbardziej
popularnych przedmiotów, tymczasem zdało ją 83% maturzystów.
Miejmy nadzieję, że nasielscy abiturienci są zadowoleni z osiągniętych
wyników i że zdobyte przez nich
punkty wystarczą, aby dostać się na
wymarzone studia. Ci, którym na
jednym przedmiocie powinęła się na
noga, będą mogli poprawić się pod
koniec sierpnia. A wszystkim (na pocieszenie) przypomnijmy, że od 2010
roku na maturę wraca obowiązkowa
matematyka…
km

Pomoc dla żołnierzy i ich rodzin
Zgodnie z nowymi przepisami, minister obrony narodowej będzie mógł
przyznawać zapomogi żołnierzom
zwolnionym z czynnej służby wojskowej ze względu na poniesiony uszczerbek na zdrowiu związany z pełnieniem
obowiązków służbowych. Żołnierzom
tym oraz członkom rodzin żołnierzy,
którzy zaginęli lub ponieśli śmierć,
przysługiwać będzie przez 2 lata pomoc w przystosowaniu się do nowej
sytuacji, tzw. pomoc rekonwersyjna,
która ułatwi im dostosowanie się do
cywilnego rynku pracy. Chodzi m. in.
o podnoszenie kwalifikacji, poradnictwo pracy.

podczas wykonywania zadań służbowych. Nowe przepisy zakładają, że
żołnierzom tym będzie przysługiwać
zwrot kosztów pomocy prawnej
w przypadkach, jeżeli postępowanie
karne zostało zakończone wyrokiem
uniewinniającym lub prawomocnym
orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion winy.
Minister obrony narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
będzie mógł przyznać zapomogę
byłemu żołnierzowi, zwolnionemu ze
służby wojskowej w trakcie jej trwania

Projekt nowej
ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, przedłożony przez
ministra obrony
narodowej, zaakceptowała już
Rada Ministrów.
Projekt nowelizacji przewiduje
wprowadzenie
nowych, kompleksowych rozwiązań dotyczących pomocy rannym
i poszkodowanym żołnierzom oraz ich
rodzinom. Zakłada również pomoc
dla rodzin żołnierzy zaginionych lub
tych, którzy ponieśli śmierć w czasie
wykonywania służby.
Uregulowano sprawy związane z finansowaniem przez budżet państwa
pomocy prawnej dla żołnierzy zawodowych i niezawodowych, wobec
których toczą się postępowania karne
w związku z czynami popełnionymi

ze względu na stan zdrowia w wyniku
uznania go za trwale niezdolnego do
czynnej służby wojskowej (zranienia,
kontuzje i inne obrażenia lub choroby
mające związek z pełnieniem służby).
Przewidziano ponadto, że zapomogi
będzie można przyznawać również
najbliższym członkom rodzin żołnierzy zaginionych lub zabitych.
Ponadto, jak poinformowało Ministerstwo Obrony, nowe przepisy przewidują, że żołnierze oraz członkowie rodzin żołnierzy posiadający uprawnienia

do wojskowej renty inwalidzkiej, którzy
zrezygnują z odprawy mieszkaniowej,
będą mieli prawo do przydziału lokalu
mieszkalnego. Uprawnienia te będą
realizowane na wniosek zainteresowanych w wybranej przez nich miejscowości, w której Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa posiada lokale.
Proponowane zmiany zakładają także
przyznanie pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki przez dzieci żołnierzy poległych w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Obejmie ona uczące się dzieci, które ukończyły 16 lat, nie dłużej
jednak niż do 25 roku
życia. Przewiduje się,
że świadczenie to
byłoby przyznawane dwa razy w roku
w wysokości trzykrotności najniższej
emerytury. Zaproponowano ponadto
podniesienie progu
miesięcznego dochodu uprawniającego do korzystania ze
świadczeń socjalnych:
w gospodarstwach
wieloosobowych, do
poziomu 90 proc. kwoty stanowiącej
trzykrotność najniższej emerytury, i do
95 proc. w gospodarstwach jednoosobowych. Jednocześnie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, pomoc
będzie przyznawana także wtedy, gdy
uprawniona osoba przekroczy ten
próg dochodowy.
Nowe przepisy obejmują żołnierzy
zawodowych, żołnierzy pełniących
służbę kandydacką oraz żołnierzy nadterminowej służby zasadniczej.
dar
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Lato w mieście
W

akacje w mieście nie muszą
być nudne i szare.
Co roku przekonują
się o tym nasielskie
dzieciaki, które
uczestniczą w akcji
„Lato w mieście”.

Pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wychowanie
przez sztukę i rozwijanie
zainteresowań artystycznych to główne założenia programu przygotowanego na wakacje
przez Nasielski Ośrodek Kultury.
W dniach 7–8 i 11–12 sierpnia
dzieci będą mogły wziąć udział
w zajęciach plastycznych i muzycznych. W programie m.in. gry
i zabawy z muzyką oraz konkursy
plastyczne. Dodatkowo w każdy
czwartek zaplanowano projekcje

REPORTAŻ
fot. M. Stamirowski (archiwum)

filmowe w kinie wakacyjnym.
Od 10 lipca ruszają Letnie Spotkania z Bajką. Najmłodsi będą
mogli przeżyć niezapomniane
przygody m.in. z Reksiem. Na
poranki filmowe kino Niwa zaprasza w czwartki o godzinie 10.00.
Wstęp wolny!
Wiele atrakcji przygotowała dla
dzieci także Miejsko-Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Nasielsku. Pogadanki o bezpieczeństwie na wakacjach, gry i zabawy na
świeżym powietrzu, czytanie bajek, korzystanie
z pracowni komputerowej
oraz dyskoteka to tylko
niektóre propozycje na
dni 1 oraz 4–6 sierpnia.

Wakacje to także znakomity czas na wybór swojej ulubionej dyscypliny
sportowej. Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza dzieci i młodzież w lipcu i sierpniu na zajęcia sportowe.
Z pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie.
Ciekawe propozycje dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy
przygotowały również szkoły.
KaZ.

Cyfrowa jakość w nasielskim kinie
Po wakacjach widzów
kina Niwa w Nasielsku
czeka niespodzianka. Już
od września br. będzie
można obejrzeć film z wysoką jakością dźwięku
w systemie DOLBY STEREO
SR.

Funkcjonujący dotychczas system dźwiękowy w nasielskim kinie
pochodzi z przełomu lat 80. i 90.
Wniosek o jego modernizację
Nasielski Ośrodek Kultury złożył
1 grudnia 2007 r. W lutym tego roku
PISF podjął decyzję o przyznaniu
dofinansowania na ten cel.

Od 1 lipca do 29 sierpnia br. zostanie
zrealizowany projekt „Modernizacja
sprzętu nagłośnieniowego w kinie
Niwa w Nasielsku”. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to
61 400,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej wynosi 20 000,00
zł, a środki własne to 41 400,00 zł.

Dolby Stereo SR (Spectral Recording) jest nowszym rozwinięciem
systemu Dolby Stereo, które w kinach o odpowiedniej akustyce
przyniosło dalszą poprawę jakości
dźwięku filmowego. Dialogi stały się
jeszcze bardziej naturalnie brzmiące,
a szumy tła i zakłócenia wyelimi-

nowane skutecznie. Zastosowanie
procesu Spectral Recording, którego koder jest jednym z najbardziej
złożonych i wyrafinowanych układów techniki analogowej, pozwoliło uzyskać znacznie zwiększoną
rozpiętość dynamiczną, głównie
efektów i muzyki, i dalsze poszerzenie pasma częstotliwości, zwłaszcza
w zakresie tonów najniższych.
Od kilku lat w kinie Niwa w Nasielsku następują spore zmiany.
W 2005 r. został zmieniony system
odczytu dźwięku na światło czerwone, w 2006 r. wyremontowano
kabinę projekcyjną, a rok temu
dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zmodernizowano sprzęt
do projekcji filmów. W tym
roku kolejna modernizacja,
tym razem dźwięku. System
dźwięku przestrzennego, który będzie towarzyszył każdej
projekcji w nasielskim kinie,
z pewnością spotęguje wrażenia widzów. Już po wakacjach
zapraszamy mieszkańców
naszej gminy na seanse filmowe z niezakłóconą, a czasem
imponująco potężną muzyką
oraz poruszającymi efektami
dźwiękowymi.
KaZ.

WYŚCIG „DOOKOŁA MAZOWSZA”
PRZEJEDZIE PRZEZ NASIELSK
W dniach 28 lipca – 2 sierpnia br.
odbędzie się 51. Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie „Mazovia Team”.
Patronat honorowy nad wyścigiem
objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik. Impreza ta została umieszczona w kalendarzu światowym UCI.
W wyścigu weźmie udział 10 ekip
zagranicznych oraz 8 najlepszych
grup zawodowych i amatorskich z
Polski – łącznie 140 zawodników.
W tym roku na trasie wyścigu „Dookoła Mazowsza” znalazła się również Gmina Nasielsk. Dnia 31 lipca

br. (czwartek), podczas III etapu
Maków Mazowiecki–Płock, peleton wyścigu wjedzie na teren
naszej gminy drogą powiatową
nr 2422W od strony Strzegocina, następnie przez Nasielsk
i dalej drogą wojewódzką nr
571 w kierunku Przyborowic.
Ponadto, w Nasielsku na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i św.
Wojciecha (przy starej poczcie)
zaplanowana jest lotna premia.
Przejazd peletonu przez teren Gminy
Nasielsk planowany jest pomiędzy
godz. 13.40 a 14.16.
Serdecznie zachęcamy do kibicowania kolarzom podczas przejazdu

przez teren naszej gminy. Jednocześnie prosimy o ostrożność i wzięcie pod uwagę utrudnień w ruchu
w czasie przejazdu kolumny wyścigu
w dniu 31 lipca.
umnasielsk

11–24 lipca

Odkryj piękno Wilanowa
12 czerwca br. Stowarzyszenie PARAFIADA im. św.
Józefa Kalasancjusza
w Warszawie Oddział
Terenowy w Nasielsku zorganizowało wyjazd do Wilanowa dla 50-osobowej
grupy dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu gminy Nasielsk. Był to
kolejny wyjazd integracyjny zrealizowany przez
Stowarzyszenie dla osób
niepełnosprawnych.

pamiątkowe zdjęcia, a na zakończenie posiłek w McDonald`s.
Uczestnicy wyprawy zadowoleni
z wycieczki powrócili do domu
z nadzieją na kolejny wyjazd.
Projekt ten udało się zrealizować
dzięki finansowemu wsparciu ze
strony: Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Now ym
Dworze Mazowieckim ze środków PFRON, Urzędu Miejskiego
w Nasielsku oraz Akcji Katolickiej
w Nasielsku. Partnerami w realizacji wyjazdu był: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nasielsku
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej,
które włączyły się w organizację
wycieczki.

W bieżącym roku program wyjazdu m.in. obejmował: poznanie historii Świątyni Opatrzności
Bożej w Wilanowie, zwiedzanie
Muzeum i parku w Wilanowie.
Uczestnicy wyjazdu z przewodnikiem zwiedzali muzeum. Program
zwiedzania był dostosowany do
potrzeb grupy. Lekcja muzealna
„Z wizytą u Króla Stasia” była ciekawym przeżyciem dla młodych
ludzi którzy pierwszy raz mieli
możliwość zwiedzania Muzeum
w Wilanowie. Spacer po parku,
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Wspólne działania organizacji
pozarządowej oraz instytucji pomocowych przynoszą owocne
efekty. Podziękowania za organizację projektu kierowane są do
organizatorów, sponsorów oraz
partnerów wyjazdu. Ponadto dziękujemy radnemu Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu, który włączył
się w organizację wyjazdu.
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11–24 lipca

„Jesteś młody (...) co chcesz tutaj zrobić?”
Rozmowa z Sebastianem Petrykowskim, nowym dyrektorem SP ZOZ w Nasielsku.
Pełni Pan funkcję dyrektora SP ZOZ
od 1 lipca. Proszę powiedzieć: jaki
stan ośrodka zdrowia zastał Pan,
przejmując placówkę?
Niestety, nie mogę jeszcze dokładnie powiedzieć, jak wygląda sytuacja
zakładu opieki zdrowotnej, chociażby finansowa, ponieważ trwa audyt,
który zajmuje się oceną księgowości.
Księgowa próbuje ustabilizować stan
rachunkowości, który zastałem. Natomiast co do schematu organizacyjnego, to wszystkie dyżury, zarówno
POZ, jak też nocnej pomocy lekarskiej
i zespołu ratownictwa medycznego są
zapewnione.
Wyniki audytu nie są znane, ale
o problemach finansowych i wynikających z tego konsekwencjach mówi
się głośno, m.in. na sesjach Rady
Miejskiej. Poza tym audyt pojawia
się, gdy pewne sprawy nie są do
końca wyjaśnione…
Nie jest tak do końca. SP ZOZ jako
jednostka podległa samorządowi musi
się przed samorządem rozliczyć. Na
dzień dzisiejszy nie znam konkretnych
kwot ani zadłużenia, ani dochodów.
Dopiero pod koniec lipca będę mógł
powiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa ośrodka. Jak dotąd, wszystko
funkcjonuje jak trzeba. Lekarze pracują, pielęgniarki pracują, personel
administracyjny pracuje. Pacjenci są
przyjmowani.
A powracając do samorządu – jak
Pan ocenia perspektywy współpracy
z nim?
Przed chwilą była u mnie pani sekretarz.
Mam kontakt telefoniczny z panem
burmistrzem Muchą, który codziennie
do mnie dzwoni i pyta, jak wygląda
sytuacja. Widać, że tym osobom

zależy na tym, aby ten zakład opieki
zdrowotnej istniał. Jako zakład publiczny nie musimy generować dochodu.
Naszym zadaniem jest tak naprawdę
utrzymać bezpieczeństwo zdrowotne
populacji, która przynależy do tego
zakładu opieki zdrowotnej. Powiem
więcej, w zakresie nocnej pomocy
lekarskiej obsługujemy pacjentów
spoza naszego zakładu. Niestety, jak na
razie ponosimy z tego powodu straty,
ale staramy się zachować przyzwoitość
i bezpieczeństwo zdrowotne.
Jest Pan ratownikiem medycznym,
a jednocześnie magistrem ekonomii.
Które względy w Pana przypadku
przeważają – społeczne czy ekonomiczne?
Trzeba to pogodzić. Oszczędzać można na różnych rzeczach, nie trzeba
tego robić kosztem pacjentów. Można
wypracować pewne procedury, które
ułatwią nam oszczędzanie, zarówno
organizacyjne, jak i finansowe. Moim
priorytetem jest, aby ten zakład opieki
zdrowotnej istniał i funkcjonował dla
tego społeczeństwa, bo po to on jest
stworzony.
W takim razie, czy ktoś, kto jest
dyrektorem takiej właśnie placówki,
powinien być lekarzem? Czy to jest
wskazane, Pana zdaniem?
Nie ukrywam, że będę chciał zachować współpracę z panią doktor
Rusek, ponieważ przez jakiś czas pełniła funkcję kierowniczą i ma wiedzę
zarówno dotyczącą zarządzania, jak
i lekarską. Potrafi zająć się pacjentami.
Zresztą państwo Rusek są magnesem
tej przychodni. Zależy mi na tym, aby
ich tu zatrzymać. Zależy mi na dobrych
lekarzach i osobie z doświadczeniem,
która prowadziła ten zakład wcześniej.

Myślę, że pracownicy przyjęli mnie
dobrze. Na pewno się zdziwili, że jestem młodym człowiekiem. Nawet
w trakcie rozmów z burmistrzem,
zauważyłem, że patrzył na mnie, jakby
chciał mi powiedzieć: „jesteś młody,
nie wiem, co chcesz tutaj zrobić”. Ale
postawił na mnie, za co mu bardzo
dziękuję, i mam nadzieję, że nasza
współpraca będzie się bardzo dobrze
układała. Pracownicy są tu jedną wielką rodziną. Wszyscy dbają o ośrodek.
Pielęgniarki są bardzo zaangażowane
w działalność przychodni. Jeden z kierowców na bieżąco informuje mnie
o stanie technicznym samochodów
czy też o kończących się przeglądach.
Także lekarze – żaden z nich, jeśli go
o coś poprosiłem, nie odmówił mi pomocy. Chcą, aby ta przychodnia istniała
i spełniała swoją funkcję – zarówno
społeczną, jak i zdrowotną.
A’propos samochodów, ostatnio
pojawił się pomysł, aby sprzedać,
zakupiony trzy lata temu ambulans
(Fiat Ducato). Czy ten pomysł będzie
zrealizowany?
Będę się starał, aby nie sprzedawać
tego ambulansu. Mam pomysł, jak
go wykorzystać. Pewne czynności
w tym kierunku już podjąłem i będę
prosił gminę, aby dała mi czas na to,
żebym mógł pokazać, że potrafię go
wykorzystać.
Czy uda się to Panu do grudnia? Bo do
tego okresu ma Pan umowę.
Sam poprosiłem, żeby umowa była
do grudnia. Jeśli uda mi się nawiązać
z samorządem współpracę do grudnia,
to myślę, że i później będzie mi się to

Uzdrawianie służby zdrowia

Posłowie chcą wprowadzenia zmian
w zasadach pełnienia dyżurów medycznych. Ich zdaniem maksymalna
długość czasu pracy, obejmującego
także dyżur, może wynosić 24 godziny. W sejmie zakończyły się prace
nad projektem ustawy o szczególnych
uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

możliwość stosowania w odniesieniu
do dyżuru maksymalnej normy 150
godzin nadliczbowych. Określono ponadto, że w przypadku, gdy pełnienie
dyżuru uniemożliwi wykorzystanie
w danej dobie 11-godzinnego odpoczynku dobowego, pracownik będzie
miał prawo do jego wykorzystania
w następnej dobie.

Poselski projekt zakłada rezygnację
ze skróconej normy wymiaru czasu
pracy dla osób pracujących w pracowniach radiologicznych, proponując dla
tej grupy zawodowej przepisy kodeksu
pracy.

W odniesieniu do pracowników pełniących dyżury w szpitalach i innych
placówkach zapewniających całodobowe świadczenia zdrowotne wyłączono z przepisów zasadę przeciętnego, pięciodniowego tygodnia pracy.
Natomiast w stosunku do pozostałych,
np. pracowników technicznych, administracyjnych itp., zaproponowano, by
czas ich pracy nie przekraczał 8 godzin
na dobę i przeciętnie 40 godzin na
tydzień w pięciodniowym tygodniu
pracy.

Zdefiniowano również dyżur jako wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych
przez lekarza lub innego pracownika
wykonującego zawód medyczny
w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia
wymaga udzielania całodobowych
świadczeń zdrowotnych. Przyjęto, że
czas pełnienia dyżuru zalicza się w poczet wymiaru czasu pracy ustalonego
zgodnie z kodeksem pracy w części
odpowiadającej niewypracowanemu
przez dyżurującego wymiarowi czasu
pracy w związku z pełnieniem dyżuru
oraz udzieleniem mu okresów wypoczynku. Tym samym wyłączono

Z projektem ustawy zapoznał się rząd,
który zajął w tej sprawie pozytywne
stanowisko. Ministerstwo Zdrowia zaleca jednak dalsze prace nad ustawą.
Posłowie zaproponowali, słuszne
zdaniem rządu, rozwiązanie wydłużające o ponad 48 godzin maksymalną
tygodniową normę czasu pracy dla
lekarzy stażystów oraz odbywających
specjalizację.

fot. M. Stamirowski

Jest Pan osobą z zewnątrz. Jak ocenia
Pan swoją pozycję wśród pracowników placówki? Jak Pana przyjęli?

Niezbędne jest, zdaniem rządu, określenie, że okres rozliczeniowy nie
może przekroczyć 4 miesięcy, co
pozwoli stosować tę zasadę wobec
wszystkich pracowników ZOZ-ów.
Konieczne jest również bardziej
szczegółowe doprecyzowanie sytuacji, w których będzie możliwe przedłużenie dyżuru ponad 24 godziny.
W takich przypadkach dyżur może
zostać przedłużony pod warunkiem
udzielenia równoważnego okresu
odpoczynkowego bezpośrednio po
dyżurze, a gdy nie jest to możliwe –
nie później niż w 14. dobie po odbyciu
dyżuru.
Według rządu w projekcie należy
również uwzględnić rozwiązania
dotyczące dodatków za wieloletnią pracę. Dodatek ten po 5 latach
pracy wynosiłby 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
i wzrastałby o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20
proc. miesięcznego wynagrodzenia.
Zdaniem przedstawicieli rządu, zaproponowane rozwiązania mieszczą
się w pakiecie zmian legislacyjnych,
które mają zastąpić obowiązującą
obecnie ustawę o zakładach opieki
zdrowotnej.
dar

udawało. Nie chcę obarczać gminy
czy zakładu opieki zdrowotnej umową, w której się nie spełnię. Obecnie
stawiam sobie wyzwanie, aby ten
zakład istniał i miał się lepiej, i mam nadzieję, że mi się to uda. Potrzebuję do
tego pomocy pracowników, władzy
rządzącej i opozycjonistów.

nam się mieszka w Legionowie. Bardzo mi się podoba droga z Legionowa do Nasielska. Bardzo ładna, cicha,
spokojna. O wiele krócej się jedzie niż
do Warszawy. Zresztą muszę powiedzieć, że tu społeczeństwo jest lepiej
wychowane. Ceni sobie lekarzy i średni
personel. Objęta przeze mnie funkcja
to duże wyzwanie, ale i duże możliwości. Chciałbym tylko, aby wszyscy
mi pomogli, że nie będzie tak, że ktoś
mi nagle podstawi nogę.

Co skłoniło Pana, aby zdecydować
się na zarządzanie placówką wymagającą bardzo ciężkiej pracy i – moim
zdaniem – obarczonej dużym ryzykiem niepowodzenia powziętych
planów?

Życzę powodzenia w realizacji planów, owocnej współpracy z samorządem, pracownikami i dziękuję za
rozmowę.
Martyna Kordulewska

Uważam, że w życiu trzeba stawiać
sobie cele i wyzwania. Moim celem
jest, aby ten zakład polepszył swoją
funkcjonalność, jakość. Jak już mówiłem – mam pomysły na to. Ryzyko
jest zawsze. Może to być zakład opieki
zdrowotnej, który jednego roku przynosi nawet milion złotych dochodu,
a drugiego roku stratę. Trzeba mieć na
uwadze perspektywę długoterminową. Dziś, jeśli ludzie mi pomogą, będę
się starał, żeby tu było jak najlepiej. Kierowało mną też moje wykształcenie
i doświadczenie zawodowe.

Sebastian Petrykowski
jest magistrem ekonomii i organizacji ochrony zdrowia, absolwentem Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył również Studia
Podyplomowe z Rachunkowości
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego pod nadzorem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z zawodu jest także
ratownikiem medycznym. Jest
członkiem Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych. Pracował w Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, w Szpitalu
Bielańskim w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, a ostatnio w Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia. Żonaty, żona
Agnieszka jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, mają
4-letniego syna Kubę.

Mieszka Pan w Legionowie. Czy
w związku z nową funkcją rozważa
Pan przeprowadzkę do Nasielska?
Żona na razie nie chce się przeprowadzać, jest lekarzem i pracuje w Warszawie. Nawet proponowałem jej, żeby
przyszła tutaj do pracy, mamy miesiąc
urlopowy i lekarzy może zabraknąć.
Na razie grafik jest dopięty, ale nie
wiem, jak będzie w przyszłości. Dlatego będę poszukiwał lekarzy. Również
do przychodni w Cieksynie i Starych
Pieścirogach. Natomiast, czy się będę
przeprowadzał? Raczej nie. Dobrze
R
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Zmiany w spółkach
Będą zmiany w ustawie o podatku
od czynności cywilnoprawnych.
Jedną z ważniejszych zmian proponowanych przez resort finansów jest
zwolnienie od 2009 r. z podatku od
czynności cywilnoprawnych działań
restrukturyzacyjnych podejmowanych przez spółki kapitałowe. Chodzi
m.in. o ich łączenie i podział, wniesienie do spółki kapitałowej wkładów
niepieniężnych (aportów) w postaci
oddziału innej spółki kapitałowej
oraz wymianę udziałów w takich
spółkach.
Opodatkowanie nie dotyczyłoby
także zmiany umowy spółki, związanej z przeniesieniem (między
państwami członkowskimi) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki
kapitałowej lub jej statutowej siedziby. Zgodnie z projektem, z podatku
zwolnione będą też przekształcenia
spółki kapitałowej w inną spółkę
kapitałową. Proponowane zmiany
powinny ułatwić przepływ kapitału
między takimi spółkami.
Zmiana przepisów jest konieczna ze
względu na wejście w życie 12 marca
2008 r. dyrektywy wspólnotowej
z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału. Państwa członkowskie Unii
Europejskiej na jej wdrożenie mają
czas do końca tego roku. Na podstawie dyrektywy unijnej działania
restrukturyzacyjne zwolniono z podatku kapitałowego.
dar

ROZMAITOŚCI

Dożywianie bez wywiadów

W

ydatki poniesione przez szkołę na
udzielanie tej pomocy
będą refundowane przez
ośrodki pomocy społecznej. Jednocześnie nowe
przepisy zakładają, że
maksymalna liczba dzieci
dodatkowo dożywionych
w szkole nie może przekroczyć 10 proc. liczby dzieci żywionych w ramach
programu wieloletniego.
Nowe rozwiązania będą
kosztowały w 2009 r. ok.
50 mln zł.
Rząd przyjął projekt zmienionej
ustawy w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
przedłożony przez ministra pracy
i polityki społecznej.
Jest wreszcie zmiana, na którą długo
czekali dyrektorzy
placówek oświatowych. Projekt
nowelizacji przewiduje bowiem,
że w uzasadnionych przypadkach
będzie można zrezygnować z przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania

Biotechnologia
K

iedyś oceniając jakość
żywności, wystarczyło
zdać się na swoje zmysły
i im zaufać, by stwierdzić,
czy wygląda na świeżą,
czy ładnie pachnie, czy
jest smaczna, czy ma
odpowiednią konsystencję – nie jest
zbyt miękka, ani za
twarda. Dojrzałość
kapusty można było
ocenić po dźwięku
jaki wydaje podczas opukiwania.

Nowoczesny przemysł spożywczy doskonale potrafi
zmylić nasze zmysły. Sztuczny zapach truskawkowy
pachnie i smakuje truskawką
bardziej niż prawdziwy, żywy
owoc.
Nie wiemy już, czy dzieje się tak dlatego, że truskawki nie smakują i pachną
tak jak dawniej, czy dlatego, że nasze
zmysły węchu i smaku przytępiły się
przez lata zjadania pożywienia sztucznie aromatyzowanego. Wciąż jednak
posiadamy 5 zmysłów gotowych
do kontroli i trzeba ich jak najczęściej
używać.
Jeżeli zależy nam na tym, żeby jeść naturalną i zdrową żywność, to z pewnością będziemy potrafili wyczuć subtelną
różnicę między produktami ładnymi,
lecz sztucznymi, a naturalnymi.
Warzywa i owoce uprawiamy w naszych ogródkach i na naszych działkach samodzielnie przede wszystkim
po to, żeby być pewnym, że są czyste,
świeże, naturalne, mają wysoką wartość odżywczą. Do tego dochodzi

także radość z uzyskanych plonów,
którymi możemy się podzielić z innymi.
Najwyższy czas zacząć zwracać uwagę
na to, co jemy i w jakim środowisku
przebywamy.

W trosce o zdrowie nasze i przyszłych
pokoleń, o przyszłość ziemi mamy
obowiązek powrócić do uszanowania praw natury, zaczynając od
przywracania glebie jej pierwotnej siły
rodnej i naturalnych metod produkcji
żywności.
Z tych właśnie powodów praca
w ogrodzie z zastosowaniem mikroorganizmów może nam dać prawdziwą
radość i przyjemność. Udane zaszczepienie gleby pożytecznymi mikroorganizmami będzie skutkowało trwałą
poprawą żyzności gleby, która nie
tylko urodzi zdrowe, lecz także bardzo
odżywcze, smaczne, pachnące i trwałe
owoce i warzywa. Znajdziemy w nich
więcej witamin i przeciwutleniaczy
niżeli w pozostałych. Radość z własnoręcznie uprawianych warzyw i owoców z zastosowaniem EM-Farming

przez ośrodek pomocy społecznej
decyzji administracyjnej w celu
zapewnienia głodnym uczniom
darmowego posiłku w szkole.
Z informacji przekazywanych administracji rządowej przez dyrektorów
i nauczycieli wynika, że w szkołach częste są przypadki głodnych
dzieci pochodzących z rodzin,
które spełniają bądź przekraczają
kryteria dochodowe uprawniające
do przyznania pomocy w ramach
programu dożywiania. Ich rodzice
nie wyrażają zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
natomiast nie zawsze dbają o to,
by przygotować dziecku kanapki
czy zapewnić wykupienie obiadu
w szkolnej stołówce. Dzięki nowym
przepisom możliwe będzie zapewnienie tej grupie dzieci podstawowego posiłku.
dar

będzie jeszcze większa, gdyż zwiększy
się nam wysokość plonu. Rośliny będą
rosły równomiernie i osiągną rozmiar
optymalny dla gatunku pod względem
genetycznym.
W pierwszym roku stosowania nie
wszystkie zmiany będą natychmiast
zauważalne, ponieważ
gleba regeneruje się
dosyć wolno. Jednakże osoby obeznane ze
swoim ogródkiem czy
też działką i mające „dobre oko” dosyć szybko
zauważą, gdzie zostały
zastosowane mikroorganizmy.
Dlatego stosowanie EMFarming w uprawach naszych ogrodów, ogródków i działek należy rozpocząć od zaszczepienia
gleby. Czynność tę wykonujemy
zawsze przed siewem, sadzeniem,
poprzez oprysk i wymieszanie z glebą.
Ilość preparatu jaką należy zastosować,
zależy od:
• zawartości próchnicy w glebie,
• rodzaju resztek pożniwnych,
• poplonu,
• stosowanego nawożenia organicznego,
• rodzaju planowanego plonu głównego.
Ilość ta zawiera się od 1,5 do 3,0
litrów praparatu/100 m2 naszego
ogródka. Wyższe dawki stosuje
się na glebach zdegradowanych,
zawierających poniżej 1% próchnicy. Zaleca się w pierwszych latach
wdrażania EM-Farming stosowanie
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Duchowe witaminy

Rok św. Pawła
Ktoś mnie ostatnio zapytał: „A może byś napisał o św. Pawle? Ludzie o nim
niewiele wiedzą, a to taka współczesna postać!”. Ta sugestia staje się bardzo
zrozumiała, kiedy obchodzimy w Kościele Rok św. Pawła (28.06.2008 –
29.06.2009). I tak się zastanawiam: a czymże to ten urodzony przez dwoma
tysiącami lat Paweł może zachwycić dzisiejszego człowieka? Czy czasami
już się nie zestarzał na tyle, że stracił na aktualności? A może by tak wyruszyć
na pielgrzymkę jego śladami do Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie, do
Ziemi Świętej, Turcji czy na Maltę?
Paweł, „Sługa Chrystusa Jezusa”, stał się apostołem pogan, nie z własnej inicjatywy czy polecenia ludzkiego, lecz jedynie na mocy Bożego powołania
i wybrania (Rz 1,1). Jako Szaweł był gorliwym żydem, przywiązanym do tradycji.
Ostro występował przeciwko chrześcijanom. Był świadkiem kamienowania
św. Szczepana. Ukamienowanie było karą za bluźnierstwo, a zadaniem świadków bluźnierstwa było rozpocząć kamienowanie.
Ta gorliwość w prześladowaniu chrześcijan skłoniła go, by udać się do Damaszku. W drodze „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię,
usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” – „Kto jesteś,
Panie?” – powiedział. A On: „Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań
i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. Oślepiony światłem
Szaweł z pomocą towarzyszy udał się do Damaszku. Tam otworzyły się mu
oczy, przyjął chrzest i rozpoczął działalność ewangelizacyjną na niespotykaną
skalę. Miał świadomość, że w jego życiu wszystko jest owocem bezinteresownej inicjatywy Boga. Damaszek stał się dla Szawła miejscem „nowych
narodzin” dla Chrystusa, tam odkrył prawdę. „Prawda jest odkryciem osoby
Jezusa Chrystusa, który nigdy nie zawodzi i któremu zawsze możemy ufać”
(Benedykt XVI). Tak jak Bóg wyrwał Szawła z „ciemności”, tak też towarzyszył
Mu na drogach trzech podróży apostolskich. Jego przykład pokazuje, że nigdy
nie jest za późno, by się nawrócić. Nigdy nie jest za późno, by zacząć gorliwie
głosić Chrystusa. Nigdy nie jest za późno, by stać się świadkiem i uczniem
Jezusa. Apostoł Narodów pokazuje, że w różnych sytuacjach naszego życia,
nawet tych po ludzku trudnych, możemy „dzięki Chrystusowi stawać mocno
na nogach”.
Z listów Apostoła Narodów dowiadujemy się, że wcale nie był dobrym
mówcą; wręcz przeciwnie, podobnie jak Mojżesz i Jeremiasz nie miał daru
przemawiania. «Gdy się zjawia osobiście, jest słaby, a jego mowa nic nie
znaczy» (2 Kor 10, 10) — mówili o nim jego przeciwnicy. Jego niezwykłych
osiągnięć apostolskich nie można zatem przypisywać mistrzowskiej sztuce
przemawiania czy wyszukanym strategiom. Powodzenie jego misji wynikało
przede wszystkim z osobistego zaangażowania w głoszenie Ewangelii z całkowitym oddaniem się Chrystusowi, tak że nie obawiał się niebezpieczeństw,
trudności czy prześladowań (por. Benedykt XVI, Anioł Pański, 29.06.2007).
Wyrzucany oknem, wracał drzwiami. Stał się orędownikiem jedności wśród
wyznawców Chrystusa. Nieprzypadkowo Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzimy każdego roku w styczniu, kończy się w święto
Nawrócenia św. Pawła.
Nasza działalność chrześcijańska, nasze świadectwo uczniów jest o tyle wiarygodne, o ile kroczymy drogą Chrystusa. Rok św. Pawła jest dla nas okazją
do poznania osoby Apostoła Narodów i jego listów. Niech będzie okazją
do postawienia sobie pytań: Czy jesteśmy gotowi powierzyć całego siebie
Bogu? Czy potrafimy uznać, że nasza wiedza nie jest w stanie dorównać
wszechwiedzy Boga? Przyjąć, że nie wszystko możemy poznać, zbadać, nie
wszystkiego doświadczyć?
Odrzucił to, w co głęboko wierzył, w czym był wykształcony, bo odkrył nową
prawdę. Otworzyły się mu klapki na wyjście chrześcijaństwa poza judaizm.
Potrafił przekonać do swoich poglądów osoby stojące wyżej – Piotra i Jakuba.
Nie bał się żadnych środowisk. Dlatego pod koniec swojego życia, podczas
którego utrzymywała się z pracy własnych rąk, mógł powtórzyć: „W dobrych
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali
pojawienie się Jego” (2 Tm 4, 7–8).
ks. Leszek Smoliński
zwiększonych dawek do gleby. Od
3–4 roku można stopniowo dawki
zmniejszać. Tam gdzie gleba nawożona jest własnym kompostem,
obornikiem, gnojowicą przefermentowaną z EMa, można ograniczyć jego dawki do gleby.
Zawsze kiedy rozpoczyna się wdrażanie EM-Farming do uprawy, należy
systematycznie ograniczać nawożenie nawozami sztucznymi, stosowanie chemicznych środków ochrony
roślin, a także dolistne zasilanie i stosowanie stymulatorów wzrostu.
Wasz Mikrob

PS
Miło jest nam zakomunikować
czytelnikom, iż EM-Farming zdobył
wyróżnienie w konkursie „HIT TARGOWY”, organizowanym podczas
IX Mazowieckich Dni Rolnictwa
w Poświętnem. Tym samym doceniono, że siła polskiego rolnictwa tkwi nie tylko w setkach koni
mechanicznych ukrytych pod
maskami najnowocześniejszych
ciągników i wielofunkcyjności coraz to nowocześniejszych maszyn.
Tkwi ona przede wszystkim w silnej,
zdrowej, żyznej, a tym samym rodnej glebie.

65-latki do muzeum!
N

ieco starsi
l u d z i e, z a miast siedzieć
w domach, powinni skorzystać
z nowej propozycji rządu. Oferta
jest atrakcyjna,
choć nie ma
w niej nic dla
ciała, a tylko dla
ducha.

Nasielsk, dnia 17.06.2008 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/ 4/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wydało rozporządzenie w sprawie
określenia grup osób,
którym przysługuje ulga w opłacie lub
zwolnienie z opłaty za wstęp do
muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.
Nowe przepisy rozszerzają grono
uprawnionych do ulgi o osoby po-

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XX/135/08 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207,
poz. 2108)

ogłaszam

wyżej 65 lat, kombatantów, nauczycieli oraz uczniów szkół artystycznych. Określono również rodzaje
dokumentów potwierdzających
uprawnienia tych osób do korzystania z ulg lub zwolnień za wstęp do
tych placówek. Przyjęto, że osoby

odznaczone Orderem Wojennym
Virtuti Militari oraz posiadacze Karty
Polaka będą mogli odwiedzać państwowe muzea bez konieczności
uiszczania opłaty za wstęp.
dar

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jarosława Iwaszkiewicza
ul. Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk
działając w oparciu o art. 40 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod
nazwą: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku”.
1. Zakres zamówienia obejmuje wymianę okien konstrukcji drewnianej na okna PCV w budynku Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Starzyńskiego 10 w Nasielsku, w następującym zakresie:
• Rozebranie obróbek blacharskich – podokienników zewnętrznych;
• Wykucie z muru starych drewnianych okien;
• Skucie tynków kat. III na ościeżach;
• Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych;
• Dostawa i montaż nowej stolarki PCV w ilośći 58 sztuk;
• Wykonanie uszczelnienia połączeń okien z murem i parapetami zewnętrznymi;
• Wyrobienie spadku na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej;
• Odtworzenie tynków kat. III na ościeżach;
• Dwukrotne malowanie uzupełnionych jw. tynków ościeży farbami emulsyjnymi.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Termin realizacji – 29 sierpnia 2008 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym
nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie
spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
5. Kryteria wyboru ofert:
Cena (koszt) – 100%
6. Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.
7. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, zgodnie z art. 85 ust.1
punkt 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
8. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lonasielsk.pl, (papierową wersję SIWZ można uzyskać w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku w Sekretariacie w godz. 8.00 - 16.00 w cenie 20 zł.).
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Robert Parzonka – tel. 0-507 225 951,
tel./fax. (023) 69 12 313 w godz. 8.00 - 16.00.
11. Miejsce i termin składania ofert:
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, 05-190 Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10, w terminie do 17.07.2008 r. do godz. 10.00.
12. Termin otwarcia ofert: 17.07.2008 r., godz. 10.15.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Specyfikacja i załączniki
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że w dniu 06 sierpnia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako:
1) działka nr 127/19 o powierzchni 1256 m2 za cenę wywoławczą 19.300,00
złotych,
- wadium w wysokości 2.000,00 złotych
2) działka nr 127/20 o powierzchni 1256 m2 za cenę wywoławczą 19.300,00
złotych,
- wadium w wysokości 2.000,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 38039.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe działki leżą w miejscowości Cieksyn o charakterze rekreacyjnym, położonej w pobliżu rzeki Nasielnej do Wkry. Działki mają korzystny
kształt umożliwiający racjonalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem.
Działki leżą w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną o letniskową w pobliżu centrum miejscowości. Bezpośredni
dostęp do działek odbywa się na odcinku nowej drogi ( nie urządzonej jeszcze drogi gminnej). Teren jest równy, płaski. Uzbrojenie terenu : najbliższa sieć
energetyczna i wodociągowa biegnie wzdłuż ul. Spacerowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 najpóźniej do dnia
01 sierpnia 2008 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza
się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy
notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcja sprzedaży ponosi nabywca ustalony
w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w
godz. 9°° - 15°° lub pod numerem telefonu 0 23 69-33-115 oraz na stronie
internetowej www.um.nasielsk.pl.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
EB
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Cenowa huśtawka na zielonym rynku

W górę, w dół
W ostatnim czasie obserwujemy na hurtowych rynkach ogrodniczych małe
zamieszanie. W przypadku niektórych owoców
i warzyw ceny drastycznie
poszły w górę, ale nie
obyło się też bez sporych
spadków cen. Wszystko
zależy jednak od podaży
i popytu.

już niebawem – zabraknąć malin
na krajowym rynku. Większość
dostaw owoców pochodzi z plantacji nawadnianych. Ceny truskawek
wahają się od 2,5 do 5,5 złotego za
kilogram. Nieco tańsze są wiśnie.

Jednak „królową rynku owoców”
nadal pozostaje borówka wysoka.
Choć jej hurtowa cena spadła do
8 złotych za ćwierćkilogramowy
pojemniczek, to i tak nadal jest najdroższym krajowym owocem.
WA

11–24 lipca

Unia pomoże
polskim kurom?
Będzie wniosek Rzeczypospolitej
Polskiej do Komisji Europejskiej
w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – poinformował
resort rolnictwa.

Polska zwróci się do Komisji Europejskiej o zgodę na nadzwyczajne
wsparcie producentów drobiu
i jaj, którzy ponieśli dotkliwe straty
w związku z wykryciem w grudniu

Na rynku hurtowych w Broniszach
najbardziej spektakularny wzrost
cen dotyczy brokułów. Od początku tygodnia podrożały one o jedną
piątą. Teraz za jednego trzeba teraz
zapłacić nawet 2 złote. Więcej płacimy też za młodą marchew bez
naci. Cena kilograma kilogram tego
warzywa przekroczyła już 2 złote.
Jest dużo kalafiorów. Nic dziwnego,
że są one tanie. Cena jednego spadła
już poniżej złotego. Podobnie jest
w przypadku młodych ziemniaków. Rolnicy z rejonu siedleckiego
dosłownie zasypują rynek świeżymi kartofelkami. Z każdym dniem
niższe są też ceny pomidorów
spod osłon, ich cena zatrzymała
się na razie na poziomie 3 złotych
za kilogram.

2007 r. wirusa tzw. ptasiej grypy.
Chodzi o wypłacenie im rekompensat za straty poniesione na
przełomie ubiegłego i bieżącego
roku w wyniku likwidacji stad oraz
utylizacji jaj i piskląt. Na ten cel
polski rząd zamierza przeznaczyć
blisko 20 milionów złotych, z czego połowa tej kwoty (ok. 9,6 mln zł)
ma pochodzić z pieniędzy wspólnotowych.
WA

Drożeją maliny. Cena kilograma
tych soczystych owoców dochodzi
do 10 złotych. Jest to o kilkanaście
procent więcej niż kilka dni temu.
Jak twierdzą ogrodnicy, w tym
roku, z powodu suszy, może – i to

Można już składać wnioski Weterynarze do mokrej roboty
o renty strukturalne
P
o w i a t o w e b i u r a W tym roku zmieniły się przepisy.
P
Agencji Restruktury- Rozszerzono definicję stażu prazacji i Modernizacji Rol-

nictwa przyjmują już dokumenty w sprawie rent
strukturalnych. Trzeba
się spieszyć. W całym
kraju może zostać przyjętych 7200 wniosków.
Rentę może dostać rolnik, który
ukończył 55 lat, przez 10 lat prowadził nieprzerwanie działalność
rolniczą i ma przynajmniej 1 ha
użytków rolnych. Renta wynosi
954 złote miesięcznie. Można ją
pobierać do 65 roku życia.

cy. Kiedyś, aby go potwierdzić,
potrzebne było zaświadczenie
z KRUS. Teraz wystarczy akt posiadania gospodarstwa. Podobnie jest w przypadku przejęcia
gospodarstwa. Dodatkowo za
okres stażu uprawniającego do
przejęcia gospodarstwa będzie
uznawana praca w gospodarstwie
na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę.

rowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego zajmującego się chowem lub hodowlą zwierząt
wodnych oraz rozrodem
ryb nie będzie możliwe
bez oświadczenia wydanego przez powiatowego
lekarza weterynarii, który
stwierdza, że firma spełnienia wszystkie wymagania weterynaryjne.

rzającego lub poddającego ubojowi
zwierzęta wodne. Przetwórcy, jeśli
nie wystąpią o zaświadczenie w ciągu
trzech miesięcy od wejścia w życie
ustawy, stracą prawo do prowadzenia
swojej działalności.

Właściciel podmiotu zajmującego
się taką działalnością będzie miał na
uzyskanie niezbędnego dokumentu
trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Katalog zwierząt, za które przysługuje hodowcy odszkodowanie
z budżetu państwa w przypadku
zwalczania chorób zakaźnych, został
poszerzony o rodziny pszczele.

Identyczna sytuacja będzie w wypadku właściciela zakładu przetwa-

W projekcie ustawy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Takie zapisy zawiera przyjęta przez
Radę Ministrów nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.

km

ponadto doprecyzowało zasady
finansowania z budżetu państwa
zadań wykonywanych podczas
zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt. Jak podkreśla resort,
doświadczenia zdobyte podczas
zwalczania ptasiej grypy pokazały, że obecnie nie ma podstaw do
finansowania ze środków budżetowych ministra rolnictwa wydatków ponoszonych przez zespoły
kryzysowe, służby i inspekcje
podległe innym
m i n i s t ro m l u b
samorządowi
terytorialnemu.
C h o d z i o w ydatki ponoszone na w yp łatę
w yn a g ro d ze ń,
obsługę mat dezynfekcyjnych,
n a p ra w y d ró g
d oj a z d ow yc h
czy koszty zak waterowania
i oddelegowania
oddziałów policji lub straży pożarnej. Zgodnie
z projektem nowelizacji, zadania te będą mogły być finansowane z budżetu
ministrów: spraw wewnętrznych
i administracji oraz rolnictwa.
Nowe przepisy powinny wejść
w ż ycie najpóźniej 1 sierpnia
2008 roku.
WA

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Wojna płci
Zawsze gdy słyszałam takie słowa, uważałam, że to przesada.
Nie wierzyłam, że może mnie
to spotkać… A jednak!
Po powrocie Zosi z Piotrkiem
i dziećmi okazało się, że od
kiedy nauczyłam się od Marysi
surfować po Internecie, jeden
komputer na naszą rodzinę to
za mało. Piotrek, który dostał
w pracy jakąś nagrodę, postanowił przeznaczyć ją na zakup
laptopa – dla Kasi i dla mnie, no
i dla Franka. Z komputera stacjonarnego Piotrek z Zosią mieli
nadal korzystać wspólnie.
Pojechałam więc z córką do
Warszawy, aby zakupić rzeczony sprzęt. W wyborze pomagał
nam Karol, u którego się zatrzymałyśmy.
Udałam się z dziećmi do sklepu.
Zasiadłam przed ladą między
Zosią a Karolem i z przyjemnością słuchałam ich fachowej
rozmowy o wybranym przez nas
modelu. Pewne wątpliwości miał
Karol, Zosia też o coś dopytywała… Tyle że gdy sprzedawca odpowiadał na jej pytania,
zwracał się wyraźnie do mojego
syna! Zosia, jak widziałam, nie
była zadowolona. Karol też –
i po każdej odpowiedzi, którą
otrzymywał na pytanie siostry,
mówił jej:
– O, a tu będziesz miała rozwiązanie takie a takie – żeby ten
młody sprzedawca w końcu zrozumiał, że właścicielką sprzętu
będzie Zosia, a Karol tylko jej
towarzyszy.
Komputerowiec był jednak odporny na te subtelne aluzje. Pod
koniec dał tego jawny dowód.
Gdy decyzja została ostatecznie podjęta, dane Zosi do zamówienia podane, a zaliczka,
kartą kredytową Zosi, uiszczona
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– sprzedawca wydrukował zamówienie i wręczył je Karolowi
ze słowami:
– Proszę, oto pana zamówienie, na nazwisko Zofia Kornatowska.
Moją córkę literalnie zatkało,
a nie zdarza się to często. Wyszliśmy ze sklepu – Karol i ja
zanosząc się śmiechem, a Zosia
wściekła.
– Jak on mógł! – zaczęła, gdy
tylko znaleźliśmy się na ulicy.
– Mamo, mów mi „Zosiu” – zaśmiewał się mój syn. A po chwili
dodał poważniej – Co za głupek,
czy on uważa, że kobieta nie
może kupić sobie laptopa?
– To jakiś płciowy szowinista –
doszła do wniosku Zosia. – Albo
kawaler.
– Możliwe, przecież jest bardzo
młody – przypomniałam.
– To jeszcze gorzej o nim świadczy. Ktoś starszy może nie wiedzieć, że kobiety potrafią obsługiwać komputer, ale on? – wydziwiał Karol.
Dotarliśmy do domu, pustego,
bo Ludwika z Marceliną były
na obozie muzycznym, a Jurek
– na konnym. Karol postanowił
przygotować szybki i niekłopotliwy obiad.
– Chłodnik – powiedział. – To
potrawa w sam raz dla słomianego wdowca.
– Przyda się, dla ochłodzenia
emocji – uznałam. Zosi zresztą
złość już przeszła i teraz spokojnie obierała pomidory oraz
tarła ogórki. Wyjęty z lodówki
kefir był tak zimny, że zupy nie
trzeba było w zasadzie chłodzić,
i wkrótce zasiedliśmy do obiadu,
każdy z pajdą świeżego razowca
w dłoni.

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.

Po dwóch dniach pojechałam
z Zosią odebrać zamówiony
sprzęt. Gdy wchodziłyśmy do
sklepu, spotkałyśmy sprzedawcę
nie za ladą, a przy jednej z gablot z laptopami. Chyba w końcu
uwierzył, że Zosia daje sobie
radę z komputerami, bo ukłonił
jej się grzecznie, a potem, z jej
inicjatywy, odbył z nią krótką
rozmowę o ściąganiu sterowników ze stron www.
Zasiadł yś my na krzesełkach
z boku w oczekiwaniu na naszą
kolej. Nie byłyśmy same, w sklepie oprócz nas było dwóch mężczyzn. Wkrótce nadszedł jeszcze
jeden klient, młody wąsacz.
– Który z panów jest ostatni?
– spytał ów młody człowiek
z wąsami, po czym spojrzał na
nas i z lekka się stropił.
– Ja – odpowiedziałam spokojnie, zanim Zosia zdołała mnie
pohamować. – Będzie więc pani
za mną.
Babcia Jadzia

Chłodnik letni
1 litr kefiru (ewentualnie
kefir z dodatkiem śmietany),
1–2 świeże ogórki, 3 pomidory, pęczek rzodkiewek,
3 jajka na twardo, koperek, szczypiorek, sól, pieprz
(może być biały)
Do naczynia wlać kefir (ze śmietaną). Ogórki zetrzeć na tarce,
dodać do kefiru. Pomidory,
rzodkiewki i jajka pokroić, dołączyć do chłodnika. Dodać
posiekany szczypiorek i koperek
oraz doprawić solą i pieprzem.
Podawać p od oc h ł odzen iu,
z chlebem razowym lub ugotowanymi ziemniakami.

W najbliższych dniach masz szansę zdobyć atrakcyjną posadę i przejąć
kontrolę nad ważnymi projektami. Pośpiech może Cię zgubić. Trzymaj
się przetartych szlaków, a uda Ci się zrobić korzystny interes. W życiu
osobistym znajdziesz porozumienie z partnerem.

Byk 21.04.– 21.05.
W pracy poczujesz wielkie zadowolenie, bo osiągniesz coś, co długo
nie dawało Ci spokoju. Znów uwierzysz w siebie i nie przestraszysz się
żadnego wyzwania. Sprawy uczuciowe będą teraz odgrywały ważną
rolę, a problemy znikną.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Znajdziesz wreszcie wytchnienie, bo nie będziesz mieć wielu
obowiązków. Twoje sprawy ułożą się pomyślnie. Możesz udać się na
wakacyjny wypoczynek. W miłości odnajdziesz szczęście.

Rak 23.06.– 22.07.
W życiu zawodowym nie odrzucaj żadnych zaproszeń, bo możesz
znaleźć swoją szansę. Może uda Ci się rozpocząć coś nowego, co
przyniesie wymierne korzyści finansowe. W uczuciach zrozumiesz
swój błąd i będziesz mieć okazję go naprawić.

Lew 23.07.– 22.08.
Wszystko ułoży się tak, jak tego oczekujesz, a jeśli zapomnisz o strachu
i zawalczysz o swoje, możesz dużo zyskać. Nowe inwestycje okażą
się bardzo udane i zapewnią Ci zyski. Samotne Lwy na wakacyjnym
wyjeździe mogą poznać drugą połowę. Powodzenia.

Panna 23.08.– 22.09.
W pracy przyjdą przełomowe zmiany, które okażą się dla Ciebie bardzo
korzystne. Masz szansę na odzyskanie tego, co słusznie Ci się należy.
W życiu osobistym nie bój się sporów, mogą wyzwolić w Tobie
rozsądek i pozytywną energię.

Waga 23.09.– 22.10.
Jeśli zachowasz pewność siebie, masz szansę osiągnąć coś, co
będzie mieć korzystny wpływ na Twoją karierę. Zaufaj własnej
intuicji, a sprawy potoczą się w dobrym kierunku. W miłości nie
komplikuj tego, co już i tak jest skomplikowane.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W życiu zawodowym trzymaj się z góry ustalonego planu, bo
możesz zapomnieć o jakiejś pilnej i ważnej sprawie. Przejmij
inicjatywę, a otrzymasz pochwałę od szefa. W uczuciach spory, które
Cię przerażały, wydadzą się nagle proste. Wybierz się z rodziną na
wakacyjny wypoczynek.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Zdecydowanie umocni się Twoja pozycja zawodowa. Zyskasz
znaczących sojuszników i niewykluczone, że czeka Cię awans. Nie
bój się ryzyka. W miłości wygrasz w rywalizacji o uczucie ważnej dla
Ciebie osoby.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Masz w zasięgu ręki finansowy sukces, ale musisz trzymać się
wspólników. Przyniosą Ci szczęście w interesach. Otrzymasz także
pomyślne wieści w sprawie nieruchomości. W uczuciach o względy
samotnych Koziorożców będą walczyć osoby, które zniknęły kiedyś
z Waszego życia.

Wodnik 21.01.– 18.02.
W życiu zawodowym odzyskasz utracone wpływy i prestiż
zawodowy. Pokażesz, że stać Cię na dobrze przemyślane
posunięcia i decyzje. Przestaniesz bać się o swoją przyszłość.
W życiu rodzinnym ktoś szykuje Ci miłą niespodziankę – może
wakacyjny wypoczynek.

Ryby 19.02.– 20.03.
Otrzymasz korzystną propozycję zmiany pracy. Zastanów się nad
nią. Zacznij więcej odkładać pieniędzy i sensowniej lokować swoje
oszczędności. Nie wiadomo, kiedy przyda Ci się dodatkowy zastrzyk
gotówki. Może na przykład na wakacyjny urlop lub nieoczekiwaną
miłość. Powodzenia.

Z przymrużeniem oka

14

ROZMAITOŚCI

R

E

K

L

A

11–24 lipca
M

A

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!
Ten wspaniały psiak
to Bezyk, około roczny, niezwykle przyjazny
i miły pies.
Kocha ludzi i przebywanie z nimi, skacze z radości i daje buziaki.
Nie ma w nim nawet
cienia AGRESJI!!! Może
m i e s z k a ć w d o mu
z innymi psami oraz
z dziećmi.
Na pewno nie będzie
z nim żadnych kłopotów.
W schronisku w Józefowie przebywa od
2 miesięcy i niestety, został zamknięty w boksie, gdzie bardzo cierpi, ponieważ nie ma kontaktu z ludźmi. Pokochaj
i adoptuj Bezyka!

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam pustaki (gazobeton). Tel. 0 513 098 844.
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.
Ponadto mam do sprzedania
również inne obrazy (olejne
i akwarele – tanio). Tel. 0 502
035 852.

tel. 0 608-839-495 lub 0 501 060 381

Firma KaBa zatrudni operatora koparki z praw e m j a z d y k a t e g o r i i C.
Tel. 692 427 426.

Firma Cukiernicza w Nowy Dworze Maz.

Firma KaBa zatrudni mężczy-

Zatrudni cukierników cukierników,
pomoce cukierników do przyuczenia

znę do pracy na stanowisku
kierowca-zaopatrzeniowiec.

– kobiety i mężczyzn w systemie 8-godzinnym.

Tel. 692 427 426.

Zarobki od 2000-3000zł netto.

Wylewki mixokretem. Tel. 0

Tel. kontaktowy (022) 775-23-84, 775-70-05

783 013 120.
Odstąpię (gratis) zarezer-

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

wowaną salę weselną w Palladium, w Nasielsku. Termin

Ranczo „Aksamitka”

14.02.2009 r. Proszę dzwonić
bezpośrednio do Palladium

8 km od Nasielska

na nr tel. 0 604 900 001.

tel. 0 601 50 40 20

Sprzedam działkę budowla-

Cennik

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Cena
netto zł

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

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

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

AUSTRIACKA FIRMA rozwijająca swoją działalność w Polsce
poszukuje osób w charakterze pracowników pomocniczych przy
liniach produkcyjnych. Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie,
uzupełniane systemem premiowym oraz możliwości rozwoju
personalnego.

ną. Tel. 0 602 432 338.
Zawiozę do ślubu – czarne
BMW 5 E 60, M-PAKIET,
bardzo atrakcyjny wygląd.
Tel. 0 511 892 688.

Poszukujemy kobiet oraz mężczyzn, młode osoby pragnące
rozpocząć swoją pierwszą pracę są również mile widziane.

Zatrudnimy pielęgniarkę do

Zakres obowiązków jest prosty: pomoc przy liniach produkcyjnych, w czystych warunkach bez konieczności ciężkiej pracy
fizycznej.

pełny etat. Tel. 0 601 221

Po upływie okresu próbnego oferujemy stałą pracę w stabilnej firmie. Dobrym i sumiennym pracownikom pomagamy
w dalszym podnoszeniu kwalifikacji wraz z możliwością awansu
zawodowego.

Zatrudnię mężczyznę do

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, otwartą na zdobywanie nowych doświadczeń oraz szukasz firmy z najlepszą atmosferą
pracy, w przyjaznym zespole nastawionym na wspólne realizowanie zadań, z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością
rozwoju – proszę zadzwoń:

Zatrudnię dwie ekspedientki

Pon. – Pt. w godzinach: 10.00 – 20.00; tel.604 168 468

Sprzedam działkę przemy-

domu opieki w Siennicy na
868.
pomocy w sklepie. Serock.
Wynagrodzenie: 1 800 zł.
Tel. 0 604 508 533.
w sklepie spożywczym. Serock. Wynagrodzenie: 1800
zł. Tel. 0 604 508 533.
słowo-budowlaną 1 h przy

11–24 lipca

OGŁOSZENIA
DROBNE

ul. Kolejowej w Nasielsku.
Tel. 0 500 115 958.
Rarytas dla kolekcjonerów.
Sprzedam oryginalną koszulkę piłkarskiej reprezentacji
Brazylii z autentycznym autografem Pelego. Tel. 0 502
035 852.
Zatrudnię malarza-gipsiarza.
Tel. 0 604 561 031.
Kupię mieszkanie kawalerkę
lub M3 w Nasielsku. Tel. 0
604 722 958.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam 2 ha ziemi w Nasielsku. Dojazd od ul. Leśnej.
Z możliwością przekształcenia na działki. Tel. (0 22) 793
18 68.
Sprzedam bale jesionowe
suche sezonowane. Tel. 0
506 405 330.
Kupię dom w Nasielsku. Tel.
0 515 313 916.
Sprzedam dwie działki budowlane 8-arowe w Świerczach. Tel. 0 880 320 941.
Gipsy, ocieplanie budynków,
meble na zamówienie. Tel. 0
500 138 275.
Wiktor Zin, przepiękne rysunki i akwarele. Tanio sprzedam. Tel. 0 502 035 852.
Zatrudnię stażystkę do salonu
kosmetycznego w Nasielsku
na stanowisko recepcjonistki.
Tel. 0 693 229 909.
Firma Cukiernicza w Nowy
Dworze Maz. Zatrudni cukierników cukierników, pomoce cukierników do przyuczenia – kobiety i mężczyzn
w systemie 8-godzinnym.
Zarobki od 2000–3000 zł
n e t t o. Te l . ko n t a k t o wy (022)775-23-84,
775-70-05.

REKLAMA
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Puchar Mazowsza w wyciskaniu sztangi leżąc
Powoli Nasielsk staje się stolicą mazowiecką
w wyciskaniu sztangi leżąc. Za sprawą Darka
Wdowińskiego, prezesa klubu Power 2005
i zarazem najlepszego zawodnika klubu,
mogliśmy zobaczyć w Nasielsku kilka bardzo
ciekawych zawodów z mistrzostwami Polski
włącznie. Ostatnio, w sobotę 16 czerwca,
odbył się III Puchar Mazowsza, na który zjechało około stu zawodników z całej Polski,
w tym kilku mistrzów Polski i medalistów
Mistrzostw Europy.
Zawody, które odbyły się w nasielskiej hali
sportowej, były bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone przez wspomnianego
Darka Wdowińskiego i członków jego klubu.
Dzięki sponsorom, których nie brakuje w Nasielsku, oraz mającym swe firmy w innych

miejscowościach, ufundowano atrakcyjne
nagrody, których nie powstydziliby się organizatorzy różnych imprez międzynarodowych.
W nasielskich zawodach wystartowało wielu
siłaczy z Nasielska, którzy nie byli tłem dla
innych, ale uzyskali wiele wartościowych
wyników i czołowe miejsca w turnieju.
Niemal zawsze, w każdych zawodach, najciekawsza jest kategoria, w której osiąga
się najlepsze wyniki. Podobnie było i tym
razem. Kategoria wagowa +125 kg należała
do najbardziej interesujących. Dwukrotnie
atakowany był rekord Polski przez Dariusza
Wdowińskiego, oraz Roberta Komorowskiego – obaj z klubu Power 2005. Chociaż tym
razem nie udało się, ale jest to sprawa niedalekiej przyszłości,
bowiem obu zawodnikom zabrakło bardzo
niewiele, dosłownie
kilku centymetrów.
Naj większ y ciężar
w nasielskim turnieju
wycisnął Dariusz Wdowiński (310 kg).
W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli: w wadze do 56 kg
Piotr Zwierzchowski
z Przasnysza z wynikiem 100 kg; w ka-

Tenis stołowy

Grand Prix Nasielska
W czerwcu rozegrano trzeci turniej zamykający I rundę wiosenną z cyklu turniejów o
Grand Prix Nasielska w tenisie stołowym. Oto
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
do lat 10: Bartosz Wierzchoń, SP Pieścirogi,
przed Cezarym Koźniewskim, SP Dębinki.
W kategorii do lat 17: Kamil Białorudzki, SP
Cieksyn, przed Mateuszem Daszczyńskim,
Gimnazjum Nasielsk. W kategorii „open”:
Mateusz Niedzielski, Nasielsk, przed Rafałem
Szatkowskim, Jeżewo.

maniu kalendarza Mazowieckiego Związku
Tenisa Stołowego w Warszawie.
ms

tegorii 60 kg zwyciężył Marcin Stec z Warszawy z wynikiem 155 kg; w kategorii 67,5
kg najlepszy był Artur Kozłowski z Kobyłki
z wynikiem 150 kg. W wadze 75 kg Leszek
Rejek z wynikiem 190 kg; w wadze 82,5 Jan
Wegera ze Starachwic z wynikiem 260 kg;
w wadze do 90 kg Arkadiusz Włoch z Krakowa (240 kg); w wadze do 100 kg Tomasz
Kuc z Warszawy (279 kg); w wadze do 110 kg
Daniel Makowski z Kartuz (255 kg); w wadze
do 125 kg Artur Rejek z Warszawy (300 kg);
w wadze powyżej 125 kg pierwsze miejsce
zajął Dariusz Wdowiński (310 kg).
Z pozostałych nasielskich zawodników najlepsze miejsca zajęli: Marcin Kosowski w wadze
do 60 kg z wynikiem 137,5 kg i Łukasz Podgrudny w wadze do 125 kg z wynikiem 160 kg
– czwarte miejsca. Krzysztof Rabiej w wadze
do 75 kg z wyni- R
E
K
kiem 130 kg był
piąty, Krzysztof Wdowiński
w wadze do 110
kg z wynikiem
210 kg i Mariusz
Branicki w wadze do 100 kg
z wynikiem 190
kg zajęli szóste
miejsca. Łukasz Krzyżewski z wynikiem
180 kg i Krzysztof Wójcik z wynikiem 160 kg
w kategorii do
100 kg zajęli
o dp owi e dn io
siódme i ósme
miejsca.

Druga runda jesienna rozpocznie się we wrzeniu. Dokładne daty będą podane po otrzy-

Dodatkową atrakcją był występ byłego mistrza
świata w kulturystyce Waldemara Nola, którego wspaniała sylwetka zachwycała szczególnie damską część widowni.
Organizatorzy pragną podziękować za pomoc w zorganizowaniu tego turnieju wszystkim sponsorom, burmistrzowi Nasielska, pracownikom hali sportowej, dyrekcji nasielskiego gimnazjum oraz wszystkim sympatykom
i publiczności za liczne przybycie.
L
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M

W klasyfikacji
ogólnej na naj-

KRZYŻÓWKA Nr 14

24 czerwca odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 12/2008. Podwójne zaproszenie do kina
otrzymuje Maria Chachaj z Lublina. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Klasyfikacja po I rundzie:

Kategoria I rocznik 1998 i młodsi
1. Zalewski Szymon
100 pkt
2. Koźniewski Cezary
90 pkt
3. Wierzchoń Bartosz
80 pkt
4. Żmijewski Krzysztof
70 pkt
5. Filipowicz Andrzej
60 pkt
Grycz Ola
60 pkt
7. Popielarska Natalia
40 pkt
8. Kupis Kacper
30 pkt
Kategoria II rocznik 1992–1997 (chłopcy)
1. Białorudzki Kamil
150 pkt
2. Daszczyński Mateusz
110 pkt
3. Kozaczuk Adrian
100 pkt
4. Latkowski Marcin
70 pkt
5. Karaś Kamil
60 pkt
6. Żyła Adrian
50 pkt
Jasiński Adam
50 pkt
Kategoria III rocznik 1992–1994 (dziewczęta)
1. Niezgoda Anita
90 pkt
2. Gruda Natalia
50 pkt
3. Walczak Karolina
40 pkt
4. Ołtarzewska Agnieszka
30 pkt
Kategoria IV rocznik 1991 i starsi (open)
1. Niedzielski Mateusz
100 pkt
Kamiński Michał
100 pkt
Zieminski Arkadiusz
100 pkt
Szadkowski Sławomir
100 pkt
5. Michnowski Krzysztof
60 pkt
Zalewski Krzysztof
60 pkt
7. Grycz Marek
50 pkt
8. Szatkowski Rafał
40 pkt

lepszego zawodnika, w której się liczy wynik
uzyskany w stosunku do wagi ciała, najlepszy
był wicemistrz Europy Artur Rejek z Herkulesa Warszawa, który odjechał z Nasielska
pięknym skuterem. Drugie miejsce zajął Robert Komorowski, a miejsce trzecie Dariusz
Wdowiński, obaj z Power 2005.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 30 lipca.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 8 sierpnia 2008 r. Nagrodą za poprawną
odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.
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