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Masz głos, masz wybór 
po raz czwarty
Drogi i problemy z ZGKiM 

to główne tematy poru-
szane podczas debaty pu-
blicznej, która odbyła się 
25 listopada w Nasielskim 
Ośrodku Kultury.
Pełny dostęp do uczestnictwa w życiu 
publicznym, jawność działania orga-
nów władzy lokalnej i rozwój świado-
mego społeczeństwa obywatelskiego 
to główne założenia ogólnopolskiej 

akcji społecznej „Masz głos, masz 
wybór”. Akcja ta to wspólne przedsię-
wzięcie Fundacji im. Stefana Batorego, 
Stowarzyszenia Szkoła Liderów i Sto-
warzyszenia Europa i My. Za sprawą 
Elżbiety Wróblewskiej, miejscowej 
działaczki tej ostatniej organizacji, 

także i Nasielsk został włączony do 
akcji. 

We wtorek, 25 listopada w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbyła się debata 
publiczna pod hasłem „Masz głos, 
masz wybór”. Dla mieszkańców gmi-
ny była to świetna okazja do rozmo-
wy z burmistrzem Bernardem Muchą 
o trapiących ich problemach. 

Zanim jednak doszło do dyskusji, 

rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
„Osiemnastka samorządu”. Pierwsze 
miejsce zdobyła Marta Trzaskoma 
z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie.  
Drugie – Katarzyna Kruszewska 

R E K L A M A

WYPADEK  
w Paulinowie

W sobotę, 22 listopada w miejscowości Paulinowo doszło do groźnego 
wypadku. Na łuku drogi gruntowej kierowca Opla Astra prawdopodobnie 
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżającego z przeciwka 
Fiata 126 p.

Kierowca i pasażer Opla zbiegli z miejsca wypadku.

Po przybyciu straży pożarnej okazało się, że w maluchu znajdują się dwie 
ciężko ranne osoby i 3-letnie dziecko, któremu cudem nic się nie stało.

Nieprzytomny pasażer Fiata został 
przetransportowany przez lotnicze 
pogotowie ratunkowe do jednego 
z warszawskich szpitali. Kierowcę 
z poważnymi obrażeniami z miejsca 
zdarzenia zabrała karetka ratownic-
twa medycznego. 

Aby uwolnić uwięzione w pojeździe 
osoby, straż musiała użyć specjali-
stycznego sprzętu .

Policja ustala przebieg zdarzenia 
i poszukuje osób podróżujących 
Oplem.

Obradowała Rada

„Życie masz 
tylko jedno…”

Z opóźnieniem, ale są

Euroskrzynki

O krok od 
tragedii

str. 4

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

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

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

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

fot. M. Kordulewska

Obradowała Rada

Co będzie z Krzyczkami?
W czwartek, 20 listopada odby-
ła się XXIX sesja Rady Miejskiej. 
Zaczęła się od zmian w porządku 
obrad, spośród których największe 
poruszenie wywołało wycofanie 
uchwały w sprawie oddania w dzier-
żawę nieruchomości po dawnej 
szkole w Krzyczkach Pieniążkach. 
Na jednej z wcześniejszych sesji 
pismo do Rady z prośbą o dzier-
żawę wystosowali państwo Fijalscy 
z Nasielska. Chcieli utworzyć tam 
niepubliczne przedszkole. Wszystko 
wydawało się już właściwie pewne, 
ale tymczasem okazało się, że nie 
tylko oni mieli takie plany. Dyskusja 
na ten temat wywiązała się w czasie 
interpelacji i zapytań radnych. 

Zanim to jednak nastąpiło, przy-
jęto uszczegółowione protokoły 
z XXVII i XXVIII sesji, a informacje 

o swoich działaniach podejmo-
wanych między obradami złożyli 
Przewodniczący RM i Burmistrz. 
Dariusz Leszczyński mówił przede 
wszystkim o dyżurach i posiedze-
niach komisji, w których uczest-
niczył; Bernard Mucha natomiast 
o projekcie budżetu na 2009 rok, 
negocjacjach z koleją w spra-
wie terenów wokół dworca 
w związku z programem „Par-
kuj i jedź” oraz o planie przebu-
dowy dróg gminnych.

Po tych informacjach powrócił 
temat Krzyczek. Burmistrz wy-
jaśnił, że do Urzędu zgłosiło się 
pięciu chętnych na dzierżawę 
terenu po tamtejszej szko-
le. Dwóch z nich chce stwo-
rzyć tam przedszkola, dwóch 
domy pomocy społecznej 
i jeden świetlicę internetową. 
Dodatkowo, jak się okazało, 
mieszkańcy Nuny są skłon-
ni zrezygnować z przekaza-
nia ich szkoły straży pożarnej 
i również chcieliby ten teren 
wydzierżawić. Aby jednak się 
tak stało, niezbędne są konsul-
tacje z mieszkańcami tej wsi. W 
rezultacie decyzje dotyczące obu 
nieruchomości są wstrzymane, ale 
wkrótce jedną uchwałą być może 
będzie można rozstrzygnąć losy 
i Krzyczek, i Nuny. Stanisław So-
towicz, przewodniczący Komisji 
Oświaty, słysząc o propozycjach, 

z jakimi zgłaszali się interesanci, 
przypomniał, że zdaniem Komisji 
w Krzyczkach zdecydowanie po-
winno powstać przedszkole. Nic 
innego nie wchodzi w grę. Burmistrz 
odpowiedział, że teraz trzeba się 
poważnie zastanowić, czy lepszą lo-
kalizacją dla przedszkola nie byłaby 
Nuna. Ta miejscowość jest położona 
bardziej „pod drodze” dla rodziców 
pracujących w Warszawie. Ponadto 
z przedszkola w Nunie mogłyby ko-
rzystać dzieci z gmin Serock i Wie-
liszew. Przy tej okazji radni zwracali 
też uwagę na pewien nietakt po-
pełniony w stosunku do państwa 
Fijalskich. Co prawda, nikt im nie 
obiecywał, że to oni dostaną teren 
w Krzyczkach, ale po wstępnych 
rozmowach w gminie mieli duże 
nadzieje, że tak się stanie. Stosow-

na uchwała była już przygotowana, 
tymczasem nagle okazało się, że są 
także inni chętni, o czym nikt ich nie 
powiadomił. 

W tej części obrad radny Krzysztof 
Fronczak, korzystając z obecności 
Kazimierza Drabika – przewodni-

czącego Komisji Infrastruktury, Bez-
pieczeństwa Publicznego i Admini-
stracji Samorządowej rady powiatu, 
zwrócił się do niego z prośbą o po-
łożenie 600 metrów chodnika przy 
ul. POW. Stanisław Sotowicz upomi-
nał się o inne chodniki w mieście. 
Kazimierz Drabik odpowiedział, 

że powiat realizuje takie przedsię-
wzięcia tylko wtedy, gdy połowa 
środków na nie pochodzi z budże-
tu gminy. Sam natomiast zwracał 
uwagę na konieczność udrożnienia 
odcinka ulicy przy Tesco. 

Po tych dyskusjach radni przeszli 
do podejmowania uchwał. Pierwsza 
z nich dotyczyła zmian w budżecie 
na 2008 rok. Najważniejsze z nich 
związane były z wydatkami, które 
zmniejszyły się o 83 000 złotych 
w związku z rezygnacją z remontu 
ulicy Elektronowej, i zwiększyły się 
o 599 000 złotych między innymi 
w związku z budową małych sieci 
wodociągowych i dróg. Uchwała 
uzyskała pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów i, jak wszystkie 
na tej sesji, została podjęta jedno-
głośnie.

Treścią drugiej uchwały było wy-
rażenie zgody i zabezpieczenie 
wkładu własnego na realizację zadań 
inwestycyjnych w ramach „Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Gminnych 2008–2011”, 
realizowanego częściowo przy 
współpracy z powiatem. Program 

ten obejmuje drogę Ruszkowo–
Studzianki–Nuna oraz ulice, między 
innymi: Elektronową, Wiśniową, 
Krańcową oraz ulice na osiedlu 
Piłsudskiego II. Radny Grzegorz 
Duchnowski chciał się przy tej okazji 
dowiedzieć, czy realizacja tego za-
dania wymaga zaciągnięcia kredytu, 

i otrzymał odpowiedź twierdzącą. 
Mimo to uchwałę podjęto. Wraz 
z nią przyjęto, niezbędny do re-
alizacji zadania, program poprawy 
bezpieczeństwa publicznego na 
drogach gminnych. 

Następna uchwała dotyczyła zmiany 
załącznika do uchwały sprzed roku 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2008. 

Mocą kolejnych uchwał w drodze 
bezprzetargowej wydzierżawiono 
trzy nieruchomości przy ulicy War-
szawskiej i jedną przy ulicy Małej, 
sprzedano działkę o powierzchni 
3284 m kw. Centrum Handlowe-
mu Guliwer, dotychczasowemu 
użytkownikowi tej nieruchomości, 
i ustalono służebność gruntową nie-
ruchomości w Budach Siennickich 
(w związku z poszerzeniem drogi 
powiatowej zmieniła się numera-
cja działek i trzeba było zmienić 
uchwałę).

Ostatnia z tej części uchwał doty-
czyła rozpatrzenia skargi na Burmi-

strza związanej ze słynnym już 
blokiem przy ulicy Elektrono-
wej. Temat ten poruszany był 
między innymi na ostatniej 
sesji, na której przemawiał 
przedstawiciel zarządu tamtej-
szej wspólnoty mieszkaniowej. 
Skargę uznano za bezzasadną.

Ponieważ zbliża się koniec 
roku, Rada Miejska musiała za-
jąć się tak zwanymi uchwałami 
podatkowymi na rok 2009. Na 
sesji podjęto uchwały w spra-
wie: określenia stawek podatku 
od nieruchomości, zwolnień 
z podatku od nieruchomości, 
określenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako pod-
stawa do wyliczenia podatku 
rolnego, a także w sprawie 
określenia wysokości podatku 
od środków transportowych 

oraz zwolnień od tego podatku.

Najwięcej komentarzy wywołało 
obniżenie ceny skupu żyta z blisko 
56 do 40 zł. Radni wiejscy podzię-
kowali Burmistrzowi za dostrzeżenie 
ciężkiej sytuacji rolników. Tylko 
nieliczne głosy z sali zauważały, że 
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O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo! 
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl 
została zamieszczona ankieta badania zadowolenia Klienta. Dzięki tej 
ankiecie chcemy dowiedzieć się, czy usługi świadczone przez Urząd 
Miejski w Nasielsku spełniają Państwa oczekiwania. W związku z tym 
zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. 
Wszelkie przekazane nam przez Państwa uwagi i opinie będą bardzo 
cenne, gdyż posłużą do podniesienia jakości świadczonych usług 
i stałego doskonalenia poziomu obsługi w Urzędzie.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Z góry serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska

Bernard Dariusz Mucha

oznacza to też zmniejszenie docho-
dów gminy. 

Po uchwałach przyszedł czas na 
rozpatrzenie pism kierowanych 
do Rady. Najważniejsze dotyczyły 
oświetlenia ulicy Jesionowej oraz 
chodnika przy ulicy Rynek. Miesz-
kańcy Jesionowej doczekają się 
oświetlenia najprawdopodobniej 
już w przyszłym roku, natomiast 
w sprawie ulicy Rynek nie ustalono 
żadnych konkretów. 

W czasie wolnych wniosków i zapytań 
królował temat przystanków auto-
busowych. Domagali się ich radni: 
Tadeusz Latkowski (w Miękoszynku), 
Krzysztof Fronczak (w Siennicy), 
Wojciech Krzyczkowski (w Popo-
wie-Północ). Mirosław Świderski 
pytał o możliwość zwiększenia liczby 
patroli policyjnych w rejonie skweru 
Jana Pawła II. Burmistrz odpowiedział, 
że rozmawiał już na temat dodatko-
wych służb z komendantem nasiel-
skiej policji, ale podobno nie ma na 
nie zbyt wielu chętnych. Mimo to, 
przynajmniej w okresie przedświą-
tecznym, postara się takie służby 
zapewnić. Stanisław Sotowicz pytał, 
kiedy nastąpi oddanie bloku żywie-
niowego przy Szkole Podstawowej 

im. Stefana Starzyńskiego, i dowiedział 
się, że stanie się to prawdopodobnie 
na przełomie stycznia i lutego. Radni 
byli też zaniepokojeni komplikacjami 
drogowymi, które mogą wyniknąć 
z otwarcia sklepu Biedronka. Radna 
Łapińska zwracała też uwagę na nie-
estetyczny widok przy wjeździe od 
ulicy Warszawskiej do tego sklepu. 
Radny Świderski powrócił do tematu 
powołania nowego dyrektora gimna-
zjum. Pytał, kiedy w końcu stanie, nie 
usłyszał jednak konkretnej odpowie-
dzi. Na tym obrady zakończono.

km

Nowy punkt kasowy
Od kilku dni w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku trwają prace przygoto-
wujące punkt kasowy Banku Spół-
dzielczego. Kasa będzie mieścić się 
na parterze budynku Urzędu. Jej ce-

lem jest zapewnienie kompleksowej 
obsługi klientów. Jak mówi prezes 
Banku Spółdzielczego, Ireneusz 
Górecki, chodzi o ułatwienie miesz-
kańcom dokonywania opłat zwią-
zanych ze sprawami załatwianymi 
przez Wydział Komunikacji i Trans-
portu, Wydział Architektury i Bu-
downictwa oraz Wydział Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami, 
znajdujące się w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. W okienku kasowym 
będzie można dokonać operacji 
takich jak w jednostce macierzy-
stej BS w Nasielsku mieszczącej się 
przy ul. Kościuszki, z wyłączeniem 
udzielania kredytów. Punk kaso-
wy będzie połączony z serwerem 
Banku Spółdzielczego w Nasielsku. 
Z pewnością ułatwi mieszkańcom 
dokonywanie wpłat i wypłat oraz 
opłacanie rachunków. Otwarcie 
nowego punktu kasowego nastąpi 
z początkiem nowego roku.

Ekspert od funduszy ze-
wnętrznych
Od kilku dni w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku pracuje specjalista w za-
kresie pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych, w tym także z Unii Eu-
ropejskiej. Marcin Kazimierski, który 
zajmuje tymi sprawami, pomaga 
lokalnym przedsiębiorcom uzyskać 

dofinansowanie oraz zachęca do 
korzystania z tych form pomocy. 
Do jego zadań należy również ana-
lizowanie możliwości pozyskania 
przez gminę Nasielsk dofinanso-
wania zewnętrznego (z uwzględnie-
niem środków z Unii Europejskiej), 

opracowywanie 
dla naszej gminy 
wniosków o do-
f inansowanie, 
a także współ-
praca z instytu-
cjami i organiza-
cjami w zakresie 
pozyskiwania, 
p r o w a d z e -
nia i rozlicza-
nia projektów 
i przedsięwzięć 
finansowanych 
ze źródeł ze-
w n ę t r z n y c h . 
Przedsięb ior-
ców z terenu 
gminy Nasielsk, 
k t ó r z y  z d e -
cydują s ię na 
w s p ó ł p r a c ę 
z Marcinem Ka-

zimierskim, zapraszamy do Urzędu 
Miejskiego, pokój nr 14 na parterze, 
tel. (023) 693 30 76 lub 693 30 00 
wew. 176.

Wolontariusze poszukiwani
Wolontariuszem może być każdy, 
bez względu na wiek, płeć i wy-
kształcenie. Liczą się tylko dobre 
chęci i gotowość niesienia pomo-
cy innym. Jeśli chcesz ciekawie 
spędzić wolny czas, poznać wielu 
wartościowych ludzi i uczyć się 
poprzez pracę, przyjdź do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku. 

Obecnie z MOPS współpracuje pię-
ciu wolontariuszy, którzy poświęca-
ją swój czas dla drugiego człowieka. 
Ich praca to przede wszystkim 
pomoc w nauce dzieciom oraz 
organizowanie im czasu wolnego, 
udzielanie wsparcia, opieki i towa-
rzystwa osobom niepełnospraw-
nym, matkom wychowującym 
samotnie dzieci oraz włączanie się 
w różnego rodzaju akcje organizo-
wane przez MOPS. 

Zainteresowani proszeni są o kon-
takt z koordynatorem wolontaria-
tu w MOPS w Nasielsku, Wiolettą 
Zawadzką (pokój nr 3, tel. 023 69 

33 003 lub 023 69 33 006). W 
przypadku osób nieletnich wy-
magana jest zgoda obojga ro-
dziców. U koordynatora należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
na podstawie którego określane 
są predyspozycje wolontariuszy 
oraz środowisko, w jakim podejmą 
pracę. Potem wystarczy podpisać 
porozumienie o współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej i droga do zdobywania nowych 
doświadczeń poprzez działanie na 
rzecz innych stoi otworem. Nie za-
stanawiajcie zbyt długo. W gminie 
Nasielsk jest wiele osób potrzebu-
jących waszego wsparcia!

Święto Darczyńcy
12 grudnia w Klubie Seniora od-
będzie się wyjątkowa uroczystość 
– Święto Darczyńcy. Podczas spo-
tkania wyróżnieni zostaną spon-
sorzy i wolontariusze pomagający 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Nasielsku. MOPS 
chce w ten sposób podziękować 
wielu osobom, firmom i instytu-
cjom za wsparcie działalności na 
rzecz potrzebujących. Uroczystość 
uświetni prezentacja multimedialna 
o wolontariacie. 

Mikołajki na rockowo
Miłośnicy ostrzejszego grania 
z pewnością tęsknili za koncertem 
rockowym w NOK. Od ostatniego 
minęło trochę czasu, ale szykuje 
się niespodzianka. 6 grudnia br. 
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
na Koncert Mikołajkowy. Na sce-
nie zaprezentują się dobrze znane 
wszystkim zespoły z Nasielska: All 
My Heroes i LOCK HEAD. Gwiaz-
dą wieczoru będzie grupa, jakiej na 

nasielskiej scenie jeszcze nie było – 
PLEBANIA. Zespół istnieje od 1991 r. 
i pochodzi z Helu. Ich muzyka to 
połączenie punka, reggae i muzyki 
indiańskiej. Zjednali sobie publikę 
zarówno na festiwalach reggae, jak 
i imprezach folkowych. Choć – jak 
przyznaje sam zespół – najbliższa 
jest im atmosfera małego punkowe-
go klubu, kiedy jest „ciasno, duszno, 
a pot spływa po plecach”. PLEBA-
NIA to jedno z najoryginalniejszych 
zjawisk polskiego undergroundu. 
Na ich koncert zapraszamy w mi-
kołajki, 6 grudnia o godzinie 18.30 
do Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
Cena biletu 8 zł.

Grażyna Łobaszewska w Na-
sielsku
9 grudnia 2008 r. o godz. 19.00 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
będzie się jedyny w swoim rodzaju 
koncert GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ  
z zespołem – KOLĘDY I PRZEBOJE. 
Podobno jej głos jest jak brzmienie 
trąbki Milesa Davisa: nie można go 
pomylić z żadnym innym. Charyzma-
tyczny sposób, w jaki śpiewa, stawia ją 
na równi z Arethą Franklin czy Billi Ho-
liday. Grażyna Łobaszewska pierwszą 
płytę, Ergo band, wydała 30 lat temu.

Na koncie ma dziewięć albumów 
i wiele nagród zdobytych na różnych 
festiwalach. Jej piosenki: Czas nas 
uczy pogody, Gdybyś, Lubię smutek 
pustych 
plaż czy 
Brzydcy 
p r z e -
t r w a ł y 
s e z o -
n o w ą 
m o d ę . 
Niedaw-
no pio-
senkarka 
w yda ł a 
n o w ą 
pł ytę – 
Prowincja jest piękna. Znajdują się 
na niej utwory Krzysztofa Logana 
Tomaszewskiego, m.in. Boli mnie 
życie, Wspinaczka do nieba czy 
Piosenka o ludziach z duszą.

Zakupu i rezerwacji biletów można 
dokonać w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Cena biletu w przedsprze-
daży – 25 zł. Cena biletu w dniu 
koncertu – 30 zł.

Opracowała
KT

KRÓTKO

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim  
we współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie  

organizuje bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet  
w wieku 25–59 lat.

Badania takie odbędą się w Gminie Nasielsk w dniach 
29 i 30 listopada 2008r 

w Przychodni przy ul. Sportowej 2 
w godzinach 10.00 – 17.00.

Panie chętne do przeprowadzenia badania proszone są  
o zgłaszanie się telefoniczne pod numerem telefonu

0-23 691 25 03
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W okresie między 4 a 19 listo-
pada w Zaborzu z działki rekre-
acyjnej nieznani sprawcy skradli 
60 m płyt dachowych i 1 m2 de-
sek sosnowych. Straty wynoszą 
2000 zł na szkodę Jacka F.

Nocą z 7 na 8 listopada nieznani 
sprawcy wybili 8 szyb w biblio-
tece miejskiej . Straty wynoszą 
460 zł.

15.11. na ulicy Elektronowej poli-
cjanci zatrzymali Łukasza M., któ-
ry posiadał przy sobie narkotyki.

W okresie między 12 a 18 l i-
stopada w sklepie Tesco Łukasz 
M. skradł 7 butelek wódki. Sąd 
zastosował wobec niego dozór 
policyjny.

Nocą z 19 na 20 listopada w Sta-
rych Pieścirogach nieznani spraw-
cy włamali się do hurtowni moto-
ryzacyjnej i skradli chłodnicę do 
pojazdu Daewoo. Straty wynoszą 
3723 zł na szkodę Hieronima C.

Pijani na drodze

13 .11 .  na  u l i c y  Warsz awsk i e j 
K r z y s z t o f  D . ,  m i e s z k a n i e c 
Nasielska, kierował samocho-
dem po spożyciu alkoholu (0,45 
mg/l).

15.11. w Paulinowie Bogdan S., 
mieszkaniec Krzyczek Pieniąż-
ków, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (0,85 mg/l).

17.11 .  w B orkowie Ka zimierz 
Z ., mieszkaniec Nowej Wrony, 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,56 mg/l).

Podziękowanie
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze 
Mazowieckim serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom powiatu 
nowodworskiego za darowiznę finansową, jaką był odpis 1% podatku 
w rozliczeniu PIT za 2007 rok na organizację pożytku publicznego, 
ofiarowany na potrzeby PCK. 

Informujemy, że w rozliczeniu wpływów z 1% podatku na rzecz PCK 
z terenu obsługiwanego przez Urząd Skarbowy w Nowym Dworze 
Mazowieckim wpłynęła kwota 16 283,10 zł. Jest to najwyższa kwota, 
jaką pozyskał Polski Czerwony Krzyż na Mazowszu poza Warszawą. Po-
nad 8100 zł pozostanie do dyspozycji naszego Zarządu, a dzięki temu 
PCK będzie mógł jeszcze bardziej, aktywniej wspierać akcje pomocy 
osobom najbardziej poszkodowanym przez los i najuboższym poprzez 
zakup i dystrybucję żywności i odzieży. Część tej kwoty zostanie prze-
znaczona na utrzymanie biura, kursy i szkolenia młodzieży w udzielaniu 
pierwszej pomocy przedmedycznej, na zwiększenie bezpieczeństwa 
młodego pokolenia oraz nagrody dla zwycięzców w konkursach ogła-
szanych dla młodzieży przez PCK. Zakupione zostanie wyposażenie 
ratownika medycznego. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i zapewniamy, iż ani 
jeden pozyskany grosz nie zostanie zmarnowany, a nasza praca będzie 
jeszcze bardziej ukierunkowana dla dobra naszego nowodworskie-
go społeczeństwa.

Zapraszamy do dalszej współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem 
w następnych latach.

Prezes Zarządu Rejonowego 
Marian Wasierzyński 

Kanada zaprasza
Informacja ta ucieszy na-

sielszczan, którzy mają 
rodzinę za oceanem. Od 1 
stycznia 2009 r. możliwy bę-
dzie bezwizowy wjazd oby-
wateli polskich do Kanady. 
Żeby przekroczyć granicę, 
potrzebny będzie jedynie 
paszport biometryczny – 
poinformowało Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.
1 marca 2008 r. Kanada zniosła 
obowiązek wizowy dla obywateli 
Rzeczpospolitej Polskiej. Do koń-
ca tego roku bezwizowy wjazd do 
Kanady możliwy jest jedynie dla 
posiadaczy paszportów czytanych 
maszynowo – posiadacze innych 
paszportów obowiązani są do starania 
się o wizę. Od 1 stycznia 2009 r. do  
1 stycznia 2011 r. bezwizowy wjazd na 
terytorium Kanady możliwy będzie 
jedynie dla posiadaczy paszportów 
biometrycznych wydawanych od 
28 sierpnia 2006 r., tj. dokumentów, 
w których w formie elektronicznej 
umieszczony jest wizerunek twarzy, 
a od 29 czerwca 2009 r. dodatkowo 
w formie elektronicznej umieszczane 
będą odciski palców posiadacza do-
kumentu paszportowego. 

Po 1 stycznia 2011 r. obowiązek po-
siadania paszportów biometrycznych 
będzie dotyczył wszystkich obywateli 
polskich, w tym także wjeżdżających 
do Kanady na podstawie wizy. 

Tak więc, po 1 stycznia 2009 r. bez-
wizowy wjazd do Kanady będzie 
możliwy tylko dla osób posiadających 
paszporty biometryczne. Od osób 
posiadających paszporty bez cech 
biometrycznych przy wjeździe do 

Kanady wymagana będzie wiza na 
pobyt czasowy.

Osoby odwiedzające Kanadę są 
w dalszym ciągu zobowiązane do 
spełniania wymogów związanych 
z wjazdem na teren tego kraju. Do-
kładne informacje na temat wjazdu 
do Kanady można uzyskać na stro-
nie internetowej Ambasady Kanady 
w Warszawie.

dar

Skarga kasacyjna 
po nowemu
Zapisy dotyczące odrzu-

cenia przez sąd drugiej 
instancji i Sąd Najwyższy 
skargi kasacyjnej niespeł-
niającej wymagań, bez 
wezwania do uzupełnie-
nia braków – są niezgod-
ne z Konstytucję RP. 
Rządowe Centrum Legislacji zapro-
ponowało nowe przepisy, według 
których skarga kasacyjna powinna 
zawierać wniosek o przyjęcie do 
rozpoznania wraz z uzasadnieniem. 
W sprawach o prawa majątkowe 
w skardze winno się znaleźć okre-
ślenie wartości przedmiotu zaskar-

żenia. W przypadku, gdy skarga nie 
spełnia wymienionych wymagań, 
przewodniczący w sądzie drugiej 
instancji zostanie zobowiązany do 
wezwania oskarżonego do usu-
nięcia braków w terminie tygo-
dniowym. 

Zmiany w projekcie nowelizacji 
ustawy wynikają z konieczności 
dostosowania rozwiązań do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 

Projekt zmian w ustawie Kodeks 
postępowania cywilnego przyjęła 
Rada Ministrów. 

dar

O krok od tragedii 
Gdyby nie szybka inter-

wencja policjantów 
z Nasielska, nie wiadomo, 
jak zakończyłoby się to 
zdarzenie. Funkcjonariu-
sze podczas patrolu na-
tknęli się na mężczyznę, 
który właśnie zażył środek 
odurzający najprawdopo-
dobniej heroinę. 23-letni 
Łukasz M. natychmiast 
potrzebował pomocy le-
karskiej, dlatego też mun-
durowi przewieźli go do 
szpitala. Gdy jego stan 
zdrowia się poprawił, usły-
szał zarzut nielegalnego 
posiadania narkotyków. 
P o d c z a s  p a t r o l u  p o l i c j a n c i 
z Nasielska weszli do bloku, gdzie na 
klatce schodowej czasami gromadzi 
się młodzież i głośno się zachowuje. 
Tym razem zastali jednego męż-
czyznę, który na widok mundurów 

próbował coś schować. Jak się 
okazało, Łukasz M. miał przy sobie 
strzykawkę, igłę i wacik nasączony 
jakąś cieczą. Na pytanie policjantów, 
co tu robi i po co mu strzykawka, 

odpowiedział, że przed chwilą zażył 
heroinę. W tej sytuacji funkcjonariu-
sze zatrzymali 23-latka. Znalezione 
przedmioty zabezpieczono, a na-
stępnie dokładnie zostaną zbadane. 
Podczas wstępnego badania teste-
rem narkotykowym w komisariacie 
stwierdzono na zabezpieczonym 
waciku śladowe ilości heroiny. 

Zanim jednak Łukasz M. trafił do 
policyjnej celi, został przewieziony 
na pogotowie, gdzie zasłabł i udzie-
lono mu pomocy. Ani policjanci, 
ani lekarze nie byli w stanie od razu 
ustalić, co mężczyzna zażył i jak 
jego organizm zareaguje na specy-
fik, dlatego też został przewieziony 
do szpitala. Po hospitalizacji, gdy 
lekarze byli pewni, że jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo, trafił 
z powrotem do komisariatu w Na-
sielsku. Na podstawie zebranych 
materiałów dowodowych nasiel-
scy dochodzeniowcy już postawili 

Łukaszowi M. zarzut nielegalnego 
posiadania środków odurzających. 

ij

KPP Nowy Dwór Maz.
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Inwestycja w trakcie budowy

MASZ PROBLEM Z HAZARDEM?
PROBLEM HAZARDU ISTNIEJE  

W TWOJEJ RODZINIE?

ZAPRASZAMY NA MITYNGI  
ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW,  

KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ  
W  DOMU PARAFIALNYM,  

ul. Św. Wojciecha 13,  
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 18.00

R E K L A M A

Precyzowanie akcyzy
Podatek akcyzowy doty-

czyć będzie wyłącznie 
paliw, energii elektrycznej, 
wyrobów tytoniowych, 
napojów alkoholowych 
oraz samochodów osobo-
wych. Taki wykaz zawiera 
przyjęty przez rząd projekt 
ustawy o podatku akcy-
zowym. 
Projekt zakłada nowe zasady opo-
datkowania akcyzą energii elek-
trycznej. W tym wypadku podatek 
ma być płacony przez dystrybuto-
rów, a nie jak jest teraz, przez produ-
centów energii elektrycznej. 

W zaproponowanej ustawie założo-
no: obniżenie stawki akcyzy na bio-
komponenty oraz zerową stawkę na 
biogaz, biowodór i wodór, a także na 
wyroby energetyczne wykorzysty-
wane w przemyśle chemicznym. Na 
gaz ziemny przeznaczany do celów 
napędowych (CNG) zerowa stawka 
akcyzy będzie obowiązywać do 
końca października 2013 r. 

Jak poinformowało Ministerstwo 
Finansów, podatkiem akcyzowym 
objęto gaz przeznaczony do ce-
lów opałowych oraz węgiel i koks.  
W nowej ustawie przewidziano 
jednak zwolnienie z akcyzy gazu 
przeznaczonego do celów opa-
łowych – do końca października 
2013 r. oraz węgla i koksu – do  
1 stycznia 2012 r. zgodnie z okre-
sem przejściowym dla Polski. 

Projektowane przepisy zakładają 
ponadto, że nie będzie obowiązku 
produkcji w składzie podatkowym: 
• win gronowych uzyskanych z wi-
nogron pochodzących z upraw wła-
snych – mniej niż 1000 hl w ciągu 
roku kalendarzowego, 
• piwa, wina i napojów fermento-
wanych domowym sposobem 
przez osoby fizyczne na własny 
użytek i nieprzeznaczonych do 
sprzedaży, 
• alkoholu etylowego produkowa-
nego przez gorzelnie, prawnie i eko-
nomicznie niezależne od wszelkich 
innych gorzelni oraz niedziałające 
na podstawie licencji uzyskanej od 
innego podmiotu – mniej niż 10 hl 
w ciągu roku kalendarzowego, 

• wyrobów ak-
cyzowych, od 
których zosta-
ł a  z a p ł a c o n a 
przedpłata ak-
cyzy, 
• energii elek-
trycznej. 

Jest też zła infor-
macja dla pala-
czy – wzrośnie 
akcyza na wy-
roby tytoniowe. 
N i e wą t p l i w i e 
pociągnie to za sobą wzrost cen 
papierosów.

Projekt ustawy o podatku akcyzo-
wym został opracowany w Mini-
sterstwie Finansów.

dar

Ministerstwo Finansów

R E K L A M A

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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Świadectwo pracy
Świadectwo pracy jest to doku-
ment wydawany przez praco-
dawcę w związku z rozwiązaniem 
lub wygaśnięciem stosunku pracy. 
W świadectwie zamieszczane 
są informacje dotyczące okresu 
i rodzaju wykonywanej pracy, 
zajmowanych stanowisk, trybu 
rozwiązania albo okoliczności wy-
gaśnięcia stosunku pracy, a także 
inne informacje niezbędne do 
ustalenia uprawnień pracowni-
czych i uprawnień z ubezpie-
czenia społecznego. Ponadto 
zamieszcza się w nim wzmiankę 
o zajęciu wynagrodzenia za pracę 
w myśl przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym, a także – na 
żądanie pracownika – informację 
o wysokości i składnikach wyna-
grodzenia oraz uzyskanych kwa-
lifikacjach, np. ukończeniu kursu 
językowego czy prawa jazdy.

Ważne:

Pracodawca nie może uzależnić 
wydania świadectwa od uprzed-
niego rozliczenia się pracownika 
z f irmą, np. z odzieży roboczej 
czy posiadanego telefonu służ-
bowego.

Termin wystawienia

Pracodawca wydaje świadectwo 
pracy bezpośrednio pracowni-
kowi albo osobie upoważnionej 
przez niego na piśmie w dniu, 
w którym następuje rozwiązanie 
lub wygaśnięcie stosunku pracy. 
Jeżeli nie jest to możliwe, powinien 
przesłać świadectwo za pośred-
nictwem poczty albo doręczyć 
w inny sposób, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia ustania sto-
sunku pracy.

Pracodawca nie musi wystawiać 
świadectwa, gdy bezpośrednio 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

umowy zawiera z pracownikiem 
kolejną umowę o pracę. W tym 
przypadku świadectwo za okres 
zakończonego zatrudnienia spo-
rządza wyłącznie na żądanie pra-
cownika.

Ważne:

Pracodawca nie wydaje obecnie 
opinii o pracy. Jednak na prośbę 
pracownika może sporządzić mu 
referencje czy rekomendację.

Jak sprostować świadectwo pra-
cy

Etap 1

Sprawdź otrzymany dokument

Jeżeli świadectwo pracy zawiera 
niepełne lub nieprawdziwe infor-
macje, pracownik może wystąpić 
do pracodawcy o jego sprosto-
wanie.

Etap 2

Wnieś wniosek

Wniosek o sprostowanie należy 
wnieść do pracodawcy w ciągu 
7 dni od otrzymania świadectwa 
pracy. Świadectwo pracy po-
winno zawierać pouczenie w tej 
sprawie.

Etap 3

Poczekaj na decyzję pracodawcy

Jeżel i  pracodawca uwzględni 
wniosek, wydaje w ciągu 7 dni od 
jego otrzymania nowe świadec-
two pracy. W tym samym terminie 
powinien również poinformować 
pracownika na piśmie o odmowie 
sprostowania świadectwa pracy.

Etap 4

Wystąp do sądu

W ciągu 7 dni od otrzymania od-
mowy pracownik może wystąpić 
do sądu rejonowego sądu pracy 

z pozwem o sprostowanie świa-
dectwa pracy. Jeżeli sąd uwzględni 
jego żądanie, pracodawca musi 
wydać nowe świadectwo pracy 
w ciągu 3 dni od uprawomocnie-
nia się orzeczenia sądu. Poprzed-
nie świadectwo powinien usunąć 
z akt pracownika i zniszczyć.

Uzupełnienie świadectwa

Jeżeli pracownik na skutek wniesio-
nego do sądu odwołania zostanie 
przywrócony do pracy lub otrzyma 
odszkodowanie z powodu niezgod-
nego z przepisami wypowiedzenia 
mu umowy o pracę lub zwolnienia 
bez wypowiedzenia, pracodawca 
zobowiązany jest, na jego żądanie, 
uzupełnić treść wydanego uprzed-
nio świadectwa pracy. Zamieszcza 
w nim dodatkową informację o pra-
womocnym orzeczeniu sądu w tej 
sprawie. Natomiast gdy sąd stwier-
dził, że pracownik został zwolniony 
dyscyplinarnie, z naruszeniem pra-
wa, pracodawca wydaje mu nowe 
świadectwo pracy.

Roszczenia pracownika

Pracownikowi przysługuje rosz-
czenie o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez pracodawcę 
wskutek niewydania w terminie 
lub wydania niewłaściwego świa-
dectwa pracy. Pracownik musi 
jednak wykazać, że faktycznie 
szkodę poniósł. Odszkodowanie 
przysługuje w wysokości wyna-
grodzenia za czas pozostawania 
bez pracy z powodu nieposiada-
nia właściwego świadectwa pra-
cy, ale nie dłuższy niż 6 tygodni. 
Orzeczenie o odszkodowaniu 
w związku z wydaniem niewła-
ściwego świadectwa pracy sta-
nowi podstawę do zmiany tego 
świadectwa.

Marek Rączka

BADANIA LEKARSKIE
Badania lekarskie są elementem profilak-
tycznej ochrony zdrowia pracowników, 
który należy ujmować zarówno w ka-
tegorii obowiązków pracodawcy, jak 
i pracowników. Pracodawca jest bowiem 
zobowiązany skierować pracownika na 
badania lekarskie, a pracownik ma obo-
wiązek im się poddać.

Celem badań jest dokonanie weryfikacji, 
czy pracownik może wykonywać pracę 
na danym stanowisku i w określonych 
warunkach, bez uszczerbku dla zdro-
wia. Wiedzę na ten temat pracodawca 
musi posiadać zarówno w momencie 
przyjmowania pracownika do pracy, jak 
i w trakcie trwania zatrudnienia.

Rodzaje badań lekarskich
Pracodawca nie może dopuścić pracow-
nika do pracy bez aktualnego zaświad-
czenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do jej wykonywania, 
jak również jest zobligowany kontrolo-
wać stan zdrowia pracownika w trakcie 
zatrudnienia. Dlatego też w ramach 
profilaktycznej ochrony zdrowia kodeks 
pracy przewiduje trzy rodzaje badań le-
karskich, a mianowicie:
1) badania wstępne,
2) badania okresowe,
3) badania kontrolne.

Badaniom wstępnym poddawani są 
nowo zatrudniani pracownicy, młodo-
ciani oraz pracownicy przenoszeni na 
inne stanowiska pracy, na których wy-
stępują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe. Obowiązek ten nie 
dotyczy jedynie osób, które przyjmowa-
ne są ponownie do pracy u danego pra-
codawcy na to samo stanowisko lub na 
stanowisko o takich samych warunkach 
pracy, na podstawie kolejnej umowy 
o pracę zawartej bezpośrednio po roz-
wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej 
umowy o pracę z tym pracodawcą.

Obowiązek kierowania pracowników 
(kandydatów do pracy) na wstępne bada-
nia lekarskie ma charakter bezwzględny. 
Oznacza to, że wykonane przez pracow-
nika badania dla potrzeb innego zakładu 
pracy lub w innym celu nie mogą zastą-
pić badań uwzględniających konkretne 
stanowisko i warunki pracy panujące 
u aktualnego pracodawcy. Dlatego też 
pracodawca powinien odmówić do-
puszczenia pracownika do pracy, w razie 
gdy ten nie przedstawi wymaganego 
orzeczenia lekarskiego.

Ważne:
Z obowiązku poddania się badaniom 
lekarskim nie zwalnia fakt posiadania 
ważnego zaświadczenia lekarskiego 
z poprzedniego zakładu pracy ani też 
poddanie się specjalistycznym badaniom 
lekarskim, stwierdzającym zdolność do 
wykonywania określonego zawodu.

Przykład:
Pracownik był zatrudniony u danego pra-
codawcy na stanowisku krojczego przez 
cztery lata. W wyniku przeprowadzanej 
reorganizacji zakładu pracy pracodaw-
ca rozwiązał z nim umowę o pracę za 
wypowiedzeniem, a po prawie rocznej 
przerwie zatrudnił go ponownie na tym 
samym stanowisku. Pracodawca ma 
obowiązek skierować pracownika na 
badania wstępne, nawet jeśli osoba ta 
była już jego pracownikiem i zatrudniona 
była na tym samym stanowisku. W czasie 
kiedy pracownik nie wykonywał pracy 
u tego pracodawcy, mogły bowiem 
zmienić się warunki pracy. Podczas prze-
rwy w zatrudnieniu mógł również pogor-
szyć się stan zdrowia pracownika.

Badania okresowe mają na celu zwe-
ryfikowanie stanu zdrowia pracownika 

w trakcie zatrudnienia. Badania tego ro-
dzaju przeprowadzane są z różną często-
tliwością, w zależności od występowania 
czynników szkodliwych lub uciążliwych 
dla zdrowia pracowników. Najczęściej 
odbywają się one co 2–4 lata.

Jeżeli dotyczy to pracowników zatrud-
nionych w warunkach narażenia na 
działanie substancji i czynników rako-
twórczych lub pyłów zwłókniających, 
okresowe badania pracodawca ma 
obowiązek zapewnić także po zaprzesta-
niu przez nich pracy w kontakcie z tymi 
substancjami, czynnikami lub pyłami 
oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, 
jeżeli zainteresowana osoba zgłosi taki 
wniosek.

Badania kontrolne mają szczególny cha-
rakter w tym sensie, że nie przeprowadza 
się ich zgodnie z przyjętym harmono-
gramem, tak jak ma to miejsce w przy-
padku badań okresowych, lecz są one 
badaniami dodatkowymi. O potrzebie 
przeprowadzenia takich badań decyduje 
niezdolność pracownika trwająca dłużej 
niż 30 dni.

Pracodawca ma bezwzględny obowią-
zek skierować na takie badania każdego 
pracownika, który chorował dłużej niż 
miesiąc, gdyż jego powrót do pracy nie 
musi być równoznaczny z uzyskaniem 
zdolności do pracy na dotychczaso-
wym stanowisku. Dotyczy to każdego 
pracownika, który powraca do pracy 
po co najmniej 31 dniach zwolnienia 
lekarskiego.

Obowiązek ten należy mieć na uwa-
dze także wówczas, gdy po dłuższej 
nieobecności w pracy spowodowanej 
chorobą pracownik zaraz po powrocie 
składa wniosek o urlop wypoczynko-
wy. Udzielenie urlopu w takiej sytuacji 
powinno poprzedzić badanie kontrolne. 
Przyjmuje się bowiem, że urlop wy-
poczynkowy, będąc zwolnieniem od 
pracy, nie może być udzielony osobie 
niezdolnej do świadczenia pracy z po-
wodu choroby.

Sposób przeprowadzania badań
Profilaktyczne badania lekarskie prze-
prowadzane są na podstawie skierowania 
pracodawcy, w którym w przypadku 
pracowników nowo zatrudnianych lub 
przenoszonych do innej pracy należy 
określić rodzaj stanowiska pracy, na któ-
rym mają być oni zatrudnieni. Pracodaw-
ca w zależności od swoich potrzeb może 
wskazać więcej niż jedno stanowisko. 
W skierowaniu należy także zawrzeć 
informację o zagrożeniach, czynnikach 
szkodliwych dla zdrowia lub innych 
uciążliwościach występujących na tym 
stanowisku pracy.

Koszty związane z przeprowadzaniem 
badań obciążają pracodawcę, który 
ponosi także inne koszty profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami, 
niezbędnej z uwagi na warunki pracy. 
Jeżeli przepis szczególny stawia dodat-
kowe wymagania co do właściwości 
psychofizycznych kandydata do pracy, 
pracodawca może skierować go na ba-
dania specjalistyczne.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie 
przeprowadza się w miarę możliwości 
w godzinach pracy. Za czas niewykony-
wania pracy w związku z przeprowadza-
nymi badaniami pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia, a w razie 
przejazdu na te badania do innej miej-
scowości przysługują mu należności 
na pokrycie kosztów przejazdu według 
zasad obowiązujących przy podróżach 
służbowych.

Marek Rączka

Grunty do wzięcia
30 proc . gruntów z zasobów 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
ma być przeznaczonych na po-
większenie gospodarstw rodzin-
nych, resztę będą mogli wykupić 
dzierżawcy, dotychczasowi użyt-
kownicy ziemi. O planowanym 
rozdysponowaniu gruntów ANR 
poinformował Marek Sawicki, 
minister rolnictwa.

Szef resortu przedstawił główne 
założenia zmian w ustawie o go-
spodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa.

Projekt zakłada m.in. ograniczenie 
do 300 hektarów powierzchni 
nieruchomości rolnych, jaka może 
być wydzierżawiona jednemu 
podmiotowi. Jeżeli powierzchnia 
wydzierżawionych gruntów prze-
kroczy 300 hektarów, to przewi-
duje się wyłączenie z tego 30 proc. 
użytków rolnych na powiększenie 
gospodarstw rodzinnych. Pozosta-
łe grunty zostaną przeznaczone do 
sprzedaży.

Pierwszeństwo w nabywaniu grun-
tów będą mieli rolnicy indywi-
dualni zamierzający powiększać 
gospodarstwa oraz osoby mające 

kwalif ikacje rolnicze. Sprzedaż 
nieruchomości będzie się odby-
wać głównie w przetargach ogra-
niczonych.

Zniesione będzie ograniczenie, 
zgodnie z którym sprzedaż nie-
ruchomości może nastąpić, jeżeli 
w jej wyniku łączna powierzchnia 
użytków rolnych będących wła-
snością nabywcy nie przekroczy 
500 hektarów. 

Lokale mieszkalne  z zasobu ANR, 
zgodnie z propozycją Ministerstwa 
Rolnictwa, mają być przekazane 
gminom.

Projekt ustawy trafił do konsultacji 
społecznych. Minister rolnictwa 
przewiduje, że prace nad nim zo-
staną zakończone do końca tego 
roku.

Agencja Nieruchomości Rolnych 
przejęła około 4,7 mln ha ziemi. 
Od 1991 do 2007 roku trwale 
zagospodarowała jedynie poło-
wę gruntów – w tym 1,8 mln ha 
poprzez sprzedaż. Obecnie we 
władaniu Agencji jest 2,3 mln ha, 
z czego większość jest dzierża-
wiona.

dar
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Duchowe witaminy

Zapomniany Adwent?
Sprawy kiedyś oczywiste coraz częściej wielu przestają takimi się wyda-
wać (bo przecież – jeśli się nad nimi zastanowimy – dalej są oczywiste!). 
Jeszcze do niedawna nikt nie wyobrażał sobie bożonarodzeniowego 
świętowania bez Adwentu – czasu skupionego przygotowania i ocze-
kiwania; czasu, kiedy sprzątano i dom, i duszę, by godnie przyjąć Tego, 
który był „od Patryjarchów czekany, od Proroków oznajmiony”. A jak 
jest dzisiaj? Co dla nas oznacza czas przygotowania? Choć w Kościele 
katolickim zaczyna się okres czterech tygodni adwentowego oczeki-
wania, świat handlowy robi wielkiego susa i przeskakuje siłą kolorowych 
reklam, huku i świątecznych promocji, pomijając zupełnie oczekiwa-
nie i lądując w świętach, zazwyczaj kojarzonych z Mikołajem (którego 
wspomnienie obchodzimy w liturgii 6 grudnia!) i prezentami. Czy ten 
handlowy natłok wrażeń daje impuls do lepszego przygotowania do 
przyjęcia Dzieciny? Czy Adwent – spokojny i wyciszony – nie ma żadnej 
wartości i zasługuje tylko na przeskoczenie i przemilczenie? A zapo-
mnienie o ważnych rzeczach czy wydarzeniach powoduje trudne do 
odwrócenia skutki. Minionego czasu nie da się przecież cofnąć, tak jak 
„dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki”. Warto więc uświadomić 
sobie to od samego początku. 

Czy my potrafimy jeszcze oczekiwać? Czas adwentowego czuwania ma 
czemuś służyć, a może bardziej komuś, czyli każdemu z nas. Wiele wy-
siłku wkładamy w przygotowanie każdej ważnej rodzinnej uroczystości. 
Wszystko jest dokładnie rozplanowane, wyliczone koszty, wyznaczone 
miejsca, ustalony czas przybycia gości. Słowem, wszystko dopięte na 
ostatni guzik. Podobnie ma być w duchowym przeżywaniu Adwentu: 
wszystko ma być zaplanowane i przygotowane. Przypadkowość, chaos 
i zbytni pośpiech są tu jak najbardziej niepożądane. W dobrym przygoto-
waniu pomagają nam biblijni nauczyciele wiary – począwszy od starote-
stamentowego Izajasza, przez Jana Chrzciciela, stojącego na pograniczu 
dwóch Testamentów, aż po wschodzącą jak poranna jutrzenka Maryję. 
To nasi duchowi przewodnicy, którzy dbają o to, żebyśmy, doskonaląc 
się w oczekiwaniu, wewnętrznie dojrzewając na drodze świętości, nie 
przespali dobrego i radosnego przygotowania do spotkania z Jezusem. 

W naszym oczekiwaniu z pomocą przychodzi nam bogactwo kościel-
nej liturgii i obrzędowości Adwentu. Odprawiane są roraty, rekolekcje, 
w wielu parafiach robi się wieńce adwentowe. Od pierwszej niedzieli Ad-
wentu aż do 17 grudnia Kościół przypomina nam o powtórnym przyjściu 
Pana przy końcu czasów, a więc o paruzji. Od 18 do 24 grudnia teksty 
liturgiczne wprowadzają nas w klimat bezpośredniego oczekiwania na 
Boże Narodzenie. 

Oczekując na narodziny Emanuela, warto uwrażliwić się na innych i za-
stanowić, jak pomóc im uczynić Adwent czasem ważnym i owocnym. 
Przecież nie zbawiamy się w pojedynkę, przynajmniej nie taki jest zamysł 
Boży. Adwent to czas odkrywania dobra, ozdabiania swojej duszy na 
przyjście Dzieciątka. Pomocą w tym jest pracy nad sobą, korzystanie 
z rekolekcji, spowiedzi czy uporządkowaniu własnego życia. Często 
nawet i katolicy robią z tego ważnego i radosnego smutne umartwianie 
się. Dlatego zanim zapytamy, czego w Adwencie mogę sobie odmówić, 
warto postawić pytanie zupełnie odwrotne: co w tegorocznym Adwencie 
mogę zrobić, by zbliżyć się do Boga, braci i siebie samego? Jaki prezent 
zaniosę do Betlejem Jezusowi, który narodzi się pośród radosnego „Glo-
ria in excelsis” aniołów i rozradowanych pasterzy? 

Jeśli weźmiemy coś na „łapu capu”, to pozostanie z tego coś na kształt 
bańki mydlanej. Trwa niby chwilę, ale jest to bardzo krótka chwila.  
I pustka. Tak będzie ze świętami Bożego Narodzenia – jeśli ich dobrze nie 
przygotujemy. Jak dobrze to znamy! Chrześcijanom, którzy są „ludźmi 
Adwentu”, niezbędna jest cierpliwość i czujność „otwartych oczu”, by nie 
pomylić radosnego przygotowania i czuwania z karnawałową zabawą, 
co w pośpiechu codziennego życia może się także zdarzyć. Czuwanie jest 
troską o sumienie, dostrzeżeniem stojącego obok brata czy odpowie-
dzialnością za świat, w którym żyjemy. Żeby umieć dostrzec Boga, który 
lubi ukrywać się w najmniejszych wydarzeniach. Nie zapomnijmy więc na 
tabliczkach naszych sumień wypisać wielkimi, fioletowymi literami (fiolet 
to znak wschodzącej po zmroku jutrzenki) jednego słowa: „Adwent”. Bo 
kolejna szansa dopiero za rok. Pytanie tylko: czy dla wszystkich? 

ks. Leszek Smoliński

R E K L A M A

Nasielsk z oddali

Dlaczego Amerykanie wybrali Obamę?
W listopadowych wyborach spo-
łeczeństwo amerykańskie miało 
rozstrzygnąć, czy prezydentem 
zostanie kandydat partii republi-
kańskiej John Mc Cain, czy też 
demokrata Barack Obama. Kan-
dydatów dzieliła nie tylko przy-
należność partyjna, ale również 
wiek, pochodzenie społeczne, 
doświadczenie życiowe, tradycje 
rodzinne i przede wszystkim – 
kolor skóry.

Urodzony w roku 1936 Mac Cain 
pochodzi ze starej, zasłużonej 
w walce o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych rodziny o trady-
cjach żołnierskich. Jego ojciec 
i dziadek byli admirałami marynar-
ki, wcześniejsi przodkowie walczyli 
w wojnie domowej przy boku Je-
rzego Waszyngtona. Sam przyszły 
kandydat na prezydenta kontynu-
ował tradycje rodzinne – ukończył 
Akademię Marynarki Wojen-
nej i szkołę pilotów marynarki.  
W czasie wojny w Wietnamie zo-
stał zestrzelony nad Hanoi i ponad 
pięć lat przebywał w niewoli. Jako 
syn admirała mógł zostać zwol-
niony wcześniej, jednak odmówił, 
nie chciał być uprzywilejowany. 
Został więc, tak jak inni żołnierze 
amerykańscy wzięci do niewoli 
przez północnych Wietnamczy-
ków, poddany torturom i trzymany 
w nieludzkich warunkach. Po po-
wrocie z niewoli stał się bohate-
rem narodowym. Kilkakrotnie był 
wybierany do Kongresu, później 
został senatorem.

Barack Obama, urodzony w 1961 
roku, miał trudne i skomplikowa-
ne dzieciństwo. Matką jego była 
biała Amerykanka, która wyszła 
za poznanego na studiach czar-
noskórego Kenijczyka. Syn urodził 
się, kiedy miała 18 lat, małżeń-
stwo  to długo nie trwało. Wkrótce 
wyszła ponownie za mąż, tym 
razem za Indonezyjczyka i razem 
z chłopcem, który miał wtedy  
6 lat, wyjechała na pewien czas 
do Indonezji. Drugie małżeństwo 
też się wkrótce rozpadło, a wy-
chowaniem małego Barry’ego, 
jak go nazywała matka, zajęli 
się  jej rodzice. Biali dziadkowie 
starali się bardzo, aby zapewnić 
wnukowi staranne wykształcenie. 
Znacznie ułatwił im to funkcjonu-

jący w Stanach Zjednoczonych 
system promujący najzdolniej-
szych, który umożliwia im pomoc 
w ukończeniu najlepszych uczelni.  
A młody Obama należał właśnie 
do tej grupy. Studiował kolejno 
w Los Angeles, Chicago a następ-
nie na  Uniwersytecie Colombia 
w Nowym Jorku. W wieku 24 lat 
postanowił pomagać ludziom 
biednym i rozpoczął pracę „orga-
nizatora społeczności” w ubogiej 
dzielnicy Chicago. Przez trzy lata 
wytrwale pomagał wszystkim po-
trzebującym w znalezieniu pracy, 
poprawie warunków mieszkanio-
wych i  załatwianiu różnych spraw 
w urzędach. Zyskał tam wtedy 
wielki autorytet. Osobą publiczną 
stał się w 1990 r., kiedy w czasie 
studiów doktoranckich na Harvar-
dzie został, jako pierwszy niebiały 
człowiek, wybrany na redaktora 
naczelnego prestiżowego pisma 
prawniczego. Po powrocie do 
Chicago został wykładowcą pra-
wa konstytucyjnego na jednym 
z uniwersytetów. Dużo czasu po-
święcił działalności politycznej. W 
2004 r. został wybrany do senatu 
z rekordową ilością głosów. Wte-
dy już objawił swój wielki talent 
oratorski. W pełni go wykorzystał 
w ostatniej kampanii wyborczej, 
kiedy po pokonaniu żony byłego 
prezydenta Hilary Clinton zmie-
rzył się z Johnem Mc Cainem.

Zdecydowane zwycięstwo kan-
dydata partii demokratycznej nad 
kandydatem republikańskim było 
z pewnością wynikiem długich, 
bo trwających aż dwie kadencje, 
ocenianych przez Ameryka-
nów bardzo krytycznie, rządów  
George’a Busha oraz obawami 
związanymi z gospodarką. Jednak 
wszyscy komentatorzy polityczni 
po obydwu stronach oceanu pod-
kreślają, że te wybory to nie tylko 
kolejna wymiana prezydentów 
i ekip rządzących w najpotęż-
niejszym państwie świata. Z wielu 
powodów uważają je za wielkie 
wydarzenie w historii Ameryki, 
o kolosalnym znaczeniu również 
dla całego świata.

USA to państwo wieloetniczne, 
wielokulturowe, wieloreligijne 
i mieszanina różnych ras. Rządzili 
nim jednak dotychczas prawie 

wyłącznie potomkowie białych 
kolonizatorów. I ich też repre-
zentował kandydat republikanów 
John Mc Cain. Tymczasem Barack 
Obama to uosobienie nowej, 
wielokulturowej Ameryki – jego 
mentalność łączy w sobie cechy 
amerykańskiej kultury białych (po 
matce i dziadkach) z afroazjatyc-
ką (po ojcu i ojczymie). Tak się 
szczęśliwie złożyło, że jest on czło-
wiekiem bardzo sympatycznym, 
obdarzonym dużą inteligencją 
i wyjątkową charyzmą. Znakomity 
mówca, który potrafi bardzo łatwo 
nawiązać kontakt ze słuchaczami. 
Na jego wiece przychodziły tłumy 
i panowała atmosfera uniesienia.

Niektórzy ostrzegają, że brakuje 
mu niezbędnego doświadczenia 
w kierowaniu państwem. Jednak 
przeważa opinia, że umie ota-
czać się znakomitymi doradcami 
i korzystania z ich rad. Zbigniew 
Brzeziński, który też go popie-
ra, stwierdzi ł, że ma „unikalną 
zdolność prawid łowej oceny 
sytuacji ”. Skuteczna kampania 
wyb orcza może wskazywać , 
że poradzi sobie w kraju, który 
wymaga obecnie rozwiązania 
n iebywale skompl ikowanych 
problemów.

Warto też podkreślić, jak ci konku-
rujący ze sobą politycy zachowali 
się po ogłoszeniu wyników wybo-
rów. Mc Cain zwrócił się do swoich 
wyborców z prośbą o „życzliwość 
i szczere wysiłki na rzecz pojed-
nania”. Złożył też obietnicę, że 
zrobi wszystko, co w jego mocy, 
aby pomóc nowemu prezyden-
towi. Obama też przemówił do 
zwolenników Mc Caina: „Może nie 
oddaliście na mnie swojego głosu, 
ale ja was słyszę. Potrzebuję waszej 
pomocy. Będę również waszym 
prezydentem”.

Szkoda, że polscy politycy, którzy 
często podkreślają wagę polsko-  
-amerykańskich stosunków, nie 
wezmą przykładu ze swoich ko-
legów zza oceanu. Może wtedy 
po przegranych wyborach nie 
odnosiliby się z nienawiścią do 
tych, którzy ich pokonali, i pod-
jęli wspólne działania dla dobra 
swojego kraju.  

Antoni z Ursusa
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„Życie masz tylko jedno…”
„Życie masz tylko jedno, 
musisz przeżyć je bez-
piecznie” – takie motto 
było hasłem przewodnim 
cyklu zajęć przeprowa-
dzonych w Szkole Podsta-
wowej w Budach Siennic-
kich w związku z akcją 
„Wypadki na drogach 
– porozmawiajmy”. Jej 
celem było umożliwienie 
dzieciom wyrażenia swo-
ich refleksji dotyczących 
bezpieczeństwa na dro-
gach. Inicjatorem  akcji 
jest Stowarzyszenie „Dro-
ga i Bezpieczeństwo”.
Pierwszym etapem działań był pro-
gram edukacyjny oraz spotkanie,  
które odbyło się 13 października 
2008 r. Jest to Europejski Dzień 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go. Wówczas to dzieci zapoznały 
się z głównymi założeniami akcji, 
obejrzały projekcję multimedial-
ną przypominającą o zasadach 

bezpieczeństwa związanych z ru-
chem drogowym, m.in. prezenta-
cję „Z odblaskiem żyje się dłużej”. 
Otrzymały także propozycję, aby 
przygotowały przesłanie do do-
rosłych, w którym powinny zna-
leźć się wskazania, jak zmniejszyć 
występujące zagrożenia i jak im 
zapobiegać.

14 listopada br., dwa dni przed Świa-
towym Dniem Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych, odbyło 
się drugie spotkanie podsumowu-
jące pracę w ramach programu. 
Na uroczystość przybyli goście: 
młodszy aspirant Iwona Jurkiewicz 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
oraz kapitan Mariusz Wyszyński 
z Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Wygłosili oni pogadanki na 
temat bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Dzieci obejrzały projekcję 
na temat wypadków i ich skutków 

oraz pokaz udzie-
lenia pierwszej po-
mocy. 

Następnie ucznio-
wie zaprezentowali 
owoce swej pracy 
– przesłania do do-
rosłych w sprawie 
poprawy bezpie-
czeństwa w ruchu 
drogowym. Klasa 
przedszkolna na-
pisała list do rodzi-
ców; klasa I przy-
gotowała ulotkę 
„Kodeks życzliwe-
go kierowcy”; klasa  
II i VI przygotowa-
ły inscenizację na 
temat wypadków 
i ich skutków; klasa 
III wykonała plan-
szę „Kierowco – idę do szkoły!”; 
klasa IV zrobiła transparent „Kie-
rowco, zwolnij! Chcemy być bez-

pieczni!”, a klasa V wykonała 
makietę szkoły z kładką dla 
pieszych nad drogą biegnącą 
obok budynku.

Wszystkie prace zostaną zapre-
zentowane dorosłym, ponieważ 
to oni zazwyczaj są sprawcami 
wypadków. Na zakończenie 
uroczystości dzieci otrzymały 
od przedstawicieli Policji i Straży 
upominki w postaci odblasków 
oraz informatorów na temat 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym.

Dla naszej szkoły temat ten jest 
szczególnie ważny ze względu 
na położenie. Szkoła usytuowa-
na jest przy  bardzo ruchliwej 

drodze wojewódz-
kiej . Dzięki naszej 
czujności, uwadze 
rodziców i dzieci nie 
zdarzyły się w ostat-
nich latach  żadne 
wypadki z udziałem 
dzieci, ale o tragedię 
nietrudno.

Pamiętajmy, że im 
lepiej dzieci będą 
przygotowane do 
uczestnictwa w ruchu 
drogowym i wyższa 
będzie ich świado-
mość komunikacyj-
na, tym łatwiej będzie 
egzekwować przepi-
sy i poprawić bezpie-
czeństwo na drogach. 

Pedagog szkolny 
Regina Maron

Niepełnosprawni w pracy
Składki na ubezpieczenie 

społeczne będą refun-
dowane wyłącznie rolni-
kom niepełnosprawnym 
lub tym, którzy zobowiązani 
są do opłacania składek 
za niepełnosprawnych do-
mowników oraz osobom 
niepełnosprawnym wy-
konującym działalność 
gospodarczą. Takie pro-
pozycje zawiera rządowa 
propozycja nowelizacji 
projektu ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Firmy zatrudniające osoby niepełno-
sprawne otrzymają dofinansowanie 
do wynagrodzeń w wysokości do  
75 proc. kosztów płacy. Obniżenie 
pułapu pomocy publiczne, jak tłuma-
czy resort pracy i polityki społecznej,  
wynika z dostosowania przepisów 
krajowych do wspólnotowych. 

Nowelizacja ustawy rozszerza listę 
działań, które umożliwiają pracodaw-
com ubieganie się o zwrot poniesio-
nych kosztów, jeśli zatrudniają osoby 
niepełnosprawne. Dodatkowo będą 
mogli otrzymać refundację w związku 
z zakupem i autoryzacją oprogramo-
wania na użytek pracowników nie-
pełnosprawnych. Będzie to możliwe 

także w odniesieniu do technologii 
wspomagających lub przystosowa-
nych do potrzeb niepełnosprawnych 
pracowników. 

Centrum Informacyjne Rządu wy-
jaśnia, że pracodawcy prowadzący 
zakłady pracy chronionej będą mogli 
rekompensować dodatkowe kosz-
ty budowy lub rozbudowy obiek-
tów lub pomieszczeń zakładu. Ma 
to dotyczyć zakładów zatrudniają-
cych co najmniej 50 proc. niepeł-
nosprawnego personelu. W tym 
wypadku pomoc udzielana będzie 
przez samorząd województwa na 
podstawie zawartej z pracodawcą 
umowy. 

Zapisy projektu przewidują wzrost  
kwoty dofinansowania do wyna-
grodzeń o 30 pkt proc. dla pracow-
ników ze znacznym i umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności 
oraz o 10 pkt proc. dla osób z lek-
kim stopniem niepełnosprawności. 
Pomoc będzie stosowana także 
wobec osób mających ustalone 
prawo do emerytury. Prawo do uzy-
skania miesięcznego dofinansowa-
nia do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego zatrudnionego 
u więcej niż jednego pracodawcy 
będzie przysługiwać temu, który jako 
pierwszy zatrudnił taką osobę. 

Ministerstwo chce uprościć zasady 
udzielania pomocy. W rządowym 
dokumencie odstąpiono od obowiąz-
ku występowania przez pracodawcę 
z wnioskiem o udzielenie pomocy na 
okres roczny oraz rozliczenia rocz-
nego z udzielonej pomocy. Wydłu-
żono także termin wypłaty refundacji 

składek z 7 do 14 dni. Pracodawcy 
wykonujący działalność gospodarczą 
nie będą musieli przestawiać informa-
cji o poniesionych podwyższonych 
kosztach zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w związku z uzyskaniem 
dofinansowania wynagrodzeń zatrud-
nionych tych pracowników. 

dar

Algorytm, czyli więcej dla 
niepełnosprawnych
PFRON będzie mógł prze-
kazywać więcej pieniędzy 
samorządom wojewódz-
kim i powiatowym z prze-
znaczeniem na aktywność 
zawodową osób niepeł-
nosprawnych. 

Dzięki nowym przepisom zwiększą się 
kwoty przeznaczone na osobę niepeł-
nosprawną zatrudnioną w zakładzie 
aktywności zawodowej. 

Rząd przyjął zmianę rozporządze-
nia w sprawie algorytmu środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych opraco-

waną przez ministra pracy i polityki 
społecznej.

Na dofinansowanie rocznego pobytu 
niepełnosprawnego więcej pieniędzy 
otrzymają również warsztaty terapii 
zajęciowej. 

Dotychczasowy poziom dofinan-
sowywania obliczany był na podsta-
wie wskaźników z 2002 roku i nie 
uwzględniał systematycznego wzrostu 
cen towarów i usług. 

W znowelizowanych przepisach przy-
jęto, że od 2009 r. PFRON będzie 
przekazywał kwotę 14 796 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie kosz-
tów pobytu uczestnika warsztatu terapii 
zajęciowej. Natomiast na dofinanso-
wanie rocznych kosztów zatrudnienia 
pracownika niepełnosprawnego w za-
kładzie aktywności zawodowej będzie 
przeznaczone 18 500 zł. 

Jak informuje Ministerstwo Pracy, 
wynikiem dostosowania przepisów 
znowelizowanego rozporządzenia 
do zmian w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych jest 
możliwość zaliczenia do osób tam 
zatrudnionych również niepełno-
sprawnych z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.

dar 
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fot. M. Stamirowski

R E K L A M A

fot. M. Kordulewska

Z opóźnieniem, ale są

Euroskrzynki

nia br. mówił o pierwszym kwartale 
roku 2009 jako terminie zainstalo-
wania skrzynek w budynkach pod-
ległych ZGKiM. Niestety, nie udało 
się nam potwierdzić, czy informacja 
ta jest aktualna. 

Wielu mieszkańców sceptycznie 
podchodzi do wymiany, z którą wiąże 
się dodatkowa opłata. Jest to jednak 
konieczność. Wraz z końcem mono-

polu Poczty Polskiej skrzynki trzeba 
dostosować do potrzeb innych ope-
ratorów. Teraz, dzięki specjalnemu 
otworowi, może być do nich wrzu-
cana dowolna korespondencja, nawet 
formatu A4 i grubości do 20 mm. 

Zgodnie z przepisami, euroskrzynki 
powinny pojawić się do 24 sierpnia 
tego roku.

km

W ostatnim tygodniu listo-
pada w budynkach Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko-Własnościowej 
zaczęły się pojawiać eu-
roskrzynki. Ich dostawą 
i montażem zajęła się fir-
ma DAL-NET z Warszawy. 
Wymiana odbywa się sukcesyw-
nie. Władze spółdzielni mają na-
dzieję, że do końca miesiąca eu-
roskrzynki pojawią się we wszyst-
kich blokach. Łącznie zostanie 
zainstalowanych 668 modułów 
pocztowych. Skrzynki wykona-
ne są z blachy stalowej i objęte 
trzyletnią gwarancją. Aby dostać 
do nich klucz, trzeba zapłacić  
35 złotych. 

Hanna Wróblewska, prezes SMLW, 
zastanawia się, co zrobić ze zde-
montowanymi skrzynkami. Być 
może zabierze je do utylizacji firma 
DAL-NET.

Spółdzielnia dotrzymała słowa. 
Skrzynki miały się pojawić do końca 
roku – i są. Wojciech Sierzputowski 
z Zarządu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w rozmowie z sierp-

z nasielskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, a trzecie uczennice Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego – Karolina Sawicka, Ewelina 
Karolak, Natalia Piątkowska, Anna 
Kamińska i Patrycja Bajno. Konkurs 
cieszył się dużym powodzeniem, 
dlatego nie brakowało też wielu wy-
różnień. Nagrodami były książki oraz 
pamiątkowe dyplomy. 

Następnie sprawozdanie z monito-
ringu deklaracji Burmistrza Nasielska 
z roku 2008 odczytała Elżbieta 
Wróblewska. Przypomnijmy, że 7 
maja 2008 r. w zastępstwie Bernarda 
Muchy taką deklarację złożył Tadeusz 
Nalewajk. Jako najważniejsze proble-
my gminy wskazał: niewystarczającą 
infrastrukturę techniczną (szczególnie 
drogi i kanalizację sanitarną), niezado-
walające bezpieczeństwo i estetykę, 
zbyt niską świadomość w zakresie 
ochrony środowiska, mało atrakcyjną 
ofertę dla inwestorów. Zobowiązał się 
też do rozwiązywania tych proble-
mów. Elżbieta Wróblewska sprawdziła, 
jakie działania w tym zakresie zostały 
podjęte. Raport można pobrać ze 
strony www.maszglos.pl.

Po niej głos zabrał burmistrz Mucha. 
Podziękował za ten, jak go nazwał, 
„permanentny i merytoryczny” 
monitoring. Twierdził, że taka kontrola 
działań władzy jest potrzebna. Bernard 
Mucha sporo mówił o inwestycjach, 
realizowanych głównie dzięki środ-
kom zewnętrznym. Mówił, że gdy-
by nie one, ciężko byłoby zdziałać 
cokolwiek, bo „gmina jest bogata 
bogactwem swoich mieszkańców”, 
a przeciętny dochód mieszkańca 
gminy Nasielsk to, niestety, tylko 600 
złotych miesięcznie. Zapewniał, że 
Urząd Miejski składał wnioski o do-
finansowanie na wszelkie możliwe 
projekty. Dużo czasu poświęcił tzw. 
„schetynówce”, czyli programowi 

przebudowy dróg gminnych fi-
nansowanemu przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji (uchwała w tej sprawie została 
podjęta na ostatniej sesji). Zdradził 
też, że zamierza zlikwidować Ze-
spół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół i Przedszkoli, aby przenieść 
komórki finansowe bezpośrednio 
do szkół, i tym sa-
mym usprawnić 
działanie oświa-
ty. Wspomniał 
również o prze-
kształceniu Za-
rządu Gospodar-
ki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
oraz Samodziel-
nego Publiczne-
go Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej 
w spółki.

Po burmistrzu 
wreszcie mieli 
okazję wypowie-
dzieć się miesz-
kańcy. P ierw-
sza głos zabrała 
mieszkanka bloku przy ul. Sportowej, 
znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie SP ZOZ, a właściwie 
tamtejszego parkingu, na którym 
w razie potrzeby lądują medyczne 
helikoptery. Problem jej i jej współ-
lokatorów polega na tym, że ów 
parking jest nieutwardzony i przy 
lądowaniu helikoptera żwir, piasek 
i kamienie lądują w ich mieszkaniach. 
Zastrzegała przy tym, że nie protestuje 
przeciwko samym lądowaniom, gdyż 
wie, że te helikoptery wielu ludziom 
ratują życie. Burmistrz odpowiedział, 
że problem jest mu znany i że ma 
w planach stworzenie przy SP ZOZ 
utwardzonego parkingu, którego 
jedna połowa będzie przeznaczona 
dla samochodów, a druga dla heli-

koptera. Ta sama osoba zwróciła też 
uwagę na substancje wydobywające 
się z komina Spółdzielni Kółek Rol-
niczych. Jej zdaniem palony jest tam 
plastik i guma. Burmistrz podziękował 
za informację i zapowiedział stosowną 
kontrolę w SKR.

Inny z uczestników debaty zwrócił 

uwagę na to, że zabrakło na spotkaniu 
radnych. Zapytał wprost burmistrza, 
gdzie są jego radni, jego żelazna ko-
alicja. Bernard Mucha odpowiedział, 
że nie jest to żadna „żelazna koalicja”, 
ale „grupa rozsądnych ludzi”, ludzi 
skłonnych do współpracy i nieza-
wodnych, gdy trzeba działać szybko 

(np. w sprawie składania wniosków 
o dotacje). Nie jest tajemnicą, że cho-
dziło o tzw. radnych wiejskich. Zazna-
czył, że z radnymi miejskimi w tamtej 
kadencji pracowało mu się lepiej. 
Mieszkaniec zapytał, czy burmistrz 
robi coś, żeby „tych nierozsądnych 
radnych do siebie przekonać”. Ber-
nard Mucha odpowiedział, że zawsze 

jest otwarty na współ-
pracę, a deklaracja tej 
współpracy leży po 
drugiej stronie. 

Kolejne głosy w dys-
kusji dotyczyły Zarzą-
du Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. 
Mieszkaniec Krzyczek 
Żabiczek uskarżał się na 
śliskie drogi i stan drogi 
wjazdowej do swojej 
wsi, którą na skutek 
nieprzemyślanych, 
jego zdaniem, działań 
pracowników ZGKiM 
zdecydował się samo-
dzielnie utwardzić, po 
czym zarzucono mu 
samowolę. Wtórowa-

ła mu mieszkanka Nasielska, która 
postulowała, aby pracownicy ZGKiM 
prace porządkowe i remontowe na 
drogach wykonywali w porze innej 
niż godziny szczytu, czyli nie tak, jak 
to się dzieje teraz. Zwracała uwagę, 
że często prowadzi to do zakorko-
wania miasta. Burmistrz przepraszał 

za te sytuacje. Jak stwierdził, kolejny 
raz potwierdza się, że przekształce-
nie ZGKiM w spółkę następuje zbyt 
późno.

W debacie uczestniczyła wicestarosta 
powiatu Anna Kaczmarek. Korzy-
stając z okazji, zachęcała kobiety do 
bezpłatnych badań cytologicznych 
w nasielskim SP ZOZ. Mówiła także 
o sytuacji nowodworskiego szpitala, 
dokończeniu drogi Krogule–Nuna 
oraz projekcie remontu drogi w kie-
runku Strzegocina. 

Po niej głos ponownie zabrał burmistrz, 
który wspomniał o pomyśle utworze-
nia klasy gimnazjum przy miejscowym 
LO. Twierdził, że mimo głosów sprze-
ciwu, popiera stworzenie młodzieży 
możliwości wyboru. Jak powiedział, 
zdrowa rywalizacja między gimna-
zjami będzie korzystna dla młodych 
ludzi. Na zakończenie przypomniał 
o tym, że każda propozycja jest do 
rozważenia, o ile jest konstruktywna. 
Zapewniał, że chętnie będzie brał udział 
w kolejnych debatach.

Ramy spotkaniu nadał prowadzący – 
Marcin Kraszewski, członek zarządu 
głównego Stowarzyszenia Europa 
i My. Oprócz wyżej wymienionych 
w debacie uczestniczyli: przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Dariusz Leszczyński, członek zarządu 
powiatu Stanisław Tyc oraz dyrektor SP 
ZOZ Sebastian Petrykowski.

km

Masz głos, masz wybór po raz czwarty
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jący na placu Char-
les’a de Gaulle’a na 
z a c h o d n i m  s k ra j u 
Pól El izejskich. Jest 
to  wa żny e l e m e n t 
architektury Paryża, 
s tanowiąc y zakoń-
czenie perspektywy 
Pól Elizejskich. Warto 
wspomnieć, że na tej 
budowli wyryto na-
zwę miasta – Pułtusk,  
przez które przejeż-
dżał Napoleon wraz 
ze swoją armią.

Wieża Eiff la (fr. Tour 
E i f fe l )– najbardziej 
znany obiekt archi-
tektoniczny Paryża, 
rozpoznawany rów-
n i e ż  j a ko  s y m b o l 
Francji. Obecnie jest 

to piąta najwyższa budowla 
we Francji. 

„ D a m a  P a r y ż ” 
stoi u południo-
w e g o  k r a ń c a 
Pola Marsowego 
w  c e n t r u m  P a -
r yża,  n ieopodal 
Sekwany. Wieża 
została zbudowa-
na z okazji Wysta-
wy Światowej jako 

p rz yk ład możl i woś c i 
technicznych tamte -
go okresu oraz symbol 
p otęg i  gosp odarc zej 
i naukowo–technicznej 
Francji w tym okresie.

Notre–Dame de Paris 
– gotycka katedra w Pa-
ryżu. Jest to jedna z najbardziej 

znanych katedr na świecie, 
między innymi dzięki po-
wieści Dzwonnik z Notre 
Dame francuskiego pisarza 
Viktora Hugo. Jej  naz wę 
tłumaczy się jako „Nasza 
Pani” i odnosi się do Matki 
Boskiej. Wzniesiono ją na 
wyspie na Sekwanie, zwanej 
Cité, na śladach po dwóch 
kościołach powstałych jesz-
cze w IX w. Budowa katedry 
trwała prawie 170 lat.

Paryż to również piękne 
ogrody, bogate muzea i na-
strojowe kawiarnie.

P l a c  C a r r o u s e l  p r z e d 
Luwrem (fr. Le Musée du  
Louvre) – jedno z najwięk-
szych muzeów sztuki na 
świecie, w jej zbiorach znaj-
duje się m. in. Mona Lisa 
oraz Wenus z Milo .

Paryż to bez wątpienia magiczne 
miasto, pełne wyjątkowego kli-
matu. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie, gdyż w tym mieście pełno 
romantyzmu, tajemniczości, na-
stroju, ale również hałasu, szaleń-
stwa, prostoty.  Historia przeplata 
się tu z nowoczesnością. Paryż 
to mieszanka różnych kultur i ras 
z jednej strony, a dbanie o wła-
sne tradycje i kulturę z drugiej. 
Polecam każdemu, kto chciałby 
zwiedzić atrakcyjny zakątek na-
szej planety, właśnie to urokliwe 
miejsce, jakim jest Paryż. 

A. Łączyńska

Niewątpliwie jest wie-
le urokliwych miejsc, 

które warto zobaczyć. 
Dużo już widziel iśmy, 
ale zobaczyć jak naj-
więcej zakątków w róż-
nych stronach świata to 
szczyt naszych marzeń. 
Kiedy nadchodzą waka-
cje, planujemy, szukamy, 
pytamy, może tu, może 
gdzie indziej. Chcemy 
przeżyć coś wyjątkowe-
go, piękną, niezapo-
mnianą przygodę, coś, 
co na długo pozostanie 
w naszej pamięci.
Kiedyś zadowalały nas wakacje 
u cioci Heni, która ma domek 
nad jeziorem alb o po prostu 
kilka dni na wsi, chwile spokoju, 
kontakt z przyrodą, śniadanie 
na trawie, spacer z psem po 
lesie. Obecnie poszukujemy 
mocniejszych wrażeń, świat 
stał się malutki i chyba trud-
no znaleźć miejsce na Ziemi, 
gdzie człowiek nie zostawiłby 
po sobie śladu. 

A dlaczego nie Paryż? – po-
myślałam.  Wygląda pięknie 
na stronach kolorowych cza-
sopism, tyle się mówi o stoli-
cy mody, „mieście świateł”, 
francuskich rogalikach, se-
rach, winie. Tak, Paryż  był tar-
czą, w którą wycelowałam łuk 
moich marzeń i oczekiwań. 
Muszę z radością stwierdzić, 
że nie zawiodłam się. Proszę 
zobaczyć i ocenić, czy na-
prawdę było warto.

Łuk Triumfalny (fr. L’Arc de 
Triomphe )  – pomnik sto-

fot. A. Łączyńska

Wspomnienia z Paryża

fot. A. Łączyńska

fot. A. Łączyńska

Ogrody w dzielnicy Belleville, w której urodziła 
się światowej sławy piosenkarka francuska 
Edith Piaf.

Tryptyk paryski 
I.
Paryż to miejsce 
tęsknoty za pięknem 
które daje się uchwycić 
przez subtelny smak 

II. prawdziwym pięknem 
jest miłość Boga
którą odbił 
w każdym ze swoich stwo-
rzeń

III.  
ludzki geniusz 
stworzył Wenus z Milo
wykreował piękno Mona Lizy
rzucając pomost pomiędzy 
czasami

19.07.2008 
ks. Leszek Smoliński

BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE  

STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DS. INWESTYCJI  
W WYDZIALE ROZWOJU REGIONALNEGO 

1. Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miejski w Nasielsku; 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Regionalnego – 1 etat w pełnym wymiarze 
czasu pracy.
3. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowi-
sku:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończenie 18 roku życia, 
3) wykształcenie minimum średnie ogólnobudowlane, 
4) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w bezpośrednim 
wykonawstwie robót w sektorze publicznym, 
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
6) opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego miejsca pracy,
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,
8) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej, zasad realizowania 
inwestycji oraz przepisów o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyj-
nego, o zamówieniach publicznych,
2) doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji oraz prowadzeniu dokumentacji 
budowy i zarządzaniu projektem,
3) znajomość kosztorysowania robót budowlanych (w tym programów kosztoryso-
wych),
4) znajomość obsługi komputera (MS Office),
5) dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność w działaniu, punk-
tualność, dobra organizacja pracy własnej,
6) mile widziana znajomość języka angielskiego,
7) posiadanie prawa jazdy,
8) wysoka motywacja do pracy.
5. Zakres wykonywanych zadań:
1) obsługa techniczna realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Nasielsk, w tym:
a) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznej,
b) obsługa realizacji zadania inwestycyjnego od wprowadzenia wykonawcy na plac budowy 
do jego odbioru i okresu pogwarancyjnego,
c) bieżąca kontrola realizacji inwestycji,
d) przygotowanie odbiorów częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych, udział 
w pracach komisji odbioru,
2) kosztorysowanie i szacowanie zadań inwestycyjnych,
3) prowadzenie rejestru zrealizowanych inwestycji,
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania inwestycji.
Odpowiedzialność: służbowa i dyscyplinarna za prawidłową i terminową realizację zadań 
określonych zakresem czynności.
Kontakty służbowe: wewnętrzne – pracownicy Wydziału i Urzędu; zewnętrzne – inwestorzy, 
instytucje, jednostki podległe Urzędowi.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz ze 
zdjęciem,
2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do naboru,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (obie strony dowodu 
osobistego),
4) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie 
o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw),
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów 
potwierdzających posiadane kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają),
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania pracy na proponowanym stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
8) kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby woj-
skowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna,
9) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych 
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśl-
nie, oraz że nie toczy się aktualnie postępowanie; osoba wybrana  do zatrudnienia  będzie  
zobowiązana do przedstawienia  oryginału aktualnego „Zapytania o  udzielenie  informacji  
o osobie z  Krajowego Rejestru Karnego”  z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące 
przed złożeniem,
11) opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca pracy,
12) podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu procedury 
naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 
7. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, 
adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy 
naboru na inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Regionalnego” należy składać 
osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk 
Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2008 roku. O zachowaniu terminu decyduje 
data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, 
nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego 
postępowania sprawdzającego. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz 
informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (www.umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania 
sprawdzającego, będą do odebrania w siedzibie Urzędu Miejskiego lub – na wniosek 
zainteresowanego – zostaną odesłane pocztą.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Nasielska zawiera umowę o pracę na okres próbny 
lub na czas nieokreślony. 

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA   KRZYŻÓWKA

EKOLOGICZNY PORADNIK  KSIĘŻYCOWY 
NA GRUDZIEŃ
Grudzień to początek przyrod-
niczej  z imy.  G dy pojawią s ię 
pierwsze silniejsze mrozy i śnieg, 
zmienia się aura, a wraz z nią po-
prawia się nastrój. Drugi powód  
zmiany nastroju na bardziej ra-
dosny wynika z przybliżających 
się świąt Bożego Narodzenia. 
Wsp ó łc ze sne G o dy – d z ięk i 
pięknej polskiej tradycji, którą 
musimy pielęgnować i wiernie jej 
strzec – nadal tak jak dla naszych 
przodków to czas szczególnie 
poruszający ludzkie serca, czas 
wesela poprzez wigilijne łamanie 
się opłatkiem, pasterkę, adorację 
żłobka,  śpiew kolęd, ustrojone 
choinki,  odwiedziny kolędni-
ków, kosztowanie świątecznych 
przysmaków i zapachów. Adwent 
rozpoczyna kolejny rok katolic-
kiego kalendarza liturgicznego.  
W grudniu przygotowujemy się 
do radosnych Godów, uczest-
nicząc w roratach, wspominamy 
dobrego świętego Mikołaja i Ma-
ryję Niepokalaną.

Zgodnie z wielowiekową tradycją 
rolniczą nie powinniśmy w końcu 
roku w adwencie uprawiać gleby. 

Warto się temu podporządkować, 
jeżel i  chcemy mieć znacznie 
zdrowszą glebę i wyższe plony. 
Takie zalecenia dają też współ-
cześni rolnicy i ogrodnicy eko-
logiczni. Wzruszanie gleby w tym 
okresie naraża bowiem wiele 
mikroorganizmów na śmierć 
z powodu mrozów. 

W sadzie ścinać zrazy do szcze-
pień wiosennych najlepiej w kwa-
drze owocu przed pełnią 9,10, 11, 
potem też w kwadrze korzenia 
13,14,15. Wybierać stronę połu-
dniową drzew i dni bez mrozu. 

Jeżeli planujemy już cięcie drzew, 
krzewów, żywopłotów, usuwanie 
suchych gałęzi, to czynności te 
wykonywać najlepiej  po 12 do 
27 w kwadrze korzenia i uprawy, 
zwłaszcza w dniach oznaczonych 
linią przerywaną. 

Gdy nadejdą silne mrozy, można 
okładać korzenie drzew nawo-
zem, usuwać go w dni ciepłe. Jest 
to ochrona przed wymarzaniem. 
Prostą dawną metodą ochrony 
drzew przed myszami było udep-
tywanie śniegu wokół drzewek 

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA GRUDZIEŃ

i krzewów i polewanie wodą, by 
powstała powłoka lodowa. 

Zmrożone owoce leśne zbierać 
najlepiej do 12 i po 28 w kwa-
drze owocu, nieco mniej ko-
rzystny czas przypada w kwa-
drze l i śc ia .  Dosyć dobr y jest 
też czas w kwadrze korzenia . 
Drzewa starsze, bogate w żywicę, 
z przeznaczeniem na budulec 
albo żywiczny opał, ścinać przed 
pełnią do 12 i po 27 w kwadrze 
owocu i  kwadrze l iścia .  Jeże-
l i chcemy, by drewno szybko 
wysychało i mogło być wyko-
rzystane do wyrobu sprzętów, 
lepiej ścinać w trakcie ubywania 
księżyca, im bliżej nowiu (27), 
tym korzystniej. Zabiegi rozpło-
dowe najlepiej przeprowadzać 
w trakcie przybywania Księżyca  
do 11 i po 28.

Ścinane choinki,  gdy księżyc 
prz yb iera  do 13 b ędą lep iej 
pachniał y. Świąteczne ubijanie 
zwierząt najlepiej wykonać do 11. 
Najlepsze dni do wędkowania 1, 5, 
6, 13, 14 i 26 do 31.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

ZIOŁOWE KURACJE NA DZIECIĘCE DOLEGLIWOŚCI

Wzmocnienie i apetyt
Poprawia przemianę materii oraz wygląd skóry napój miodowo-porzeczkowy lub miodowo-cy-
trynowy. Dziennie wypić szklankę napoju sporządzonego ze szklanki wody, 3 łyżeczek miodu oraz  
3 łyżek soku z czarnej lub czerwonej porzeczki, albo z połowy cytryny. Wodę z miodem pozostawić 
najlepiej na kilka godzin.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Grudzień może być od początku już 
zimowy i z opadami śniegu. Jednak 
dni dosyć pogodnych, zwłaszcza 
w pierwszej połowie też powinno być 
sporo. Odwilż, ocieplenie możliwe  
w  połowie miesiąca i po świętach Bo-
żego Narodzenia. Same święta mogą 
być przy mroźnej aurze. Niekiedy 
zmiany pogody gwałtowne i nagłe.

Na początku miesiąca dosyć dużo 
dni pogodnych. Wiatry, opady, 
głównie śniegu, chyba niezbyt czę-
ste. Podobny typ pogody utrzymu-
je się prawie do połowy miesiąca. 

Truciciele zapłacą więcej
Od 1 stycznia 
2009 r. wzrośnie 
większość opłat 
za korzystanie ze 
środowiska. Cho-
dzi o m.in. o pod-
wyżki za wprowa-
dzanie gazów i py-
łów do powietrza 
oraz umieszcza-
nie odpadów na 
składowiskach. 
Rozporządzenie 
w sprawie opłat za ko-
rzystanie ze środowiska, 
przedłożone przez ministra 
środowiska przyjął rząd. 
Opłaty wzrosną o 2,5 proc., czyli 
o wskaźnik inflacji z 2007 roku. Przy 
ustalaniu niektórych opłat wskaźnik 
inflacji nie będzie jednak brany pod 
uwagę, a opłaty wzrosną ponad ten 
wskaźnik. Będzie to dotyczyć przy-
padków, kiedy korzystanie ze środo-
wiska jest szczególnie szkodliwe. Przy 
ustalaniu wysokości opłat za umiesz-

czanie odpadów na składowiskach 
brano pod uwagę m.in. zobowiązania 
Polski wobec Unii Europejskiej, zadania 
polityki ekologicznej państwa i krajo-
wego planu gospodarki odpadami na 
2010 r. oraz uciążliwość odpadów dla 
środowiska. 

Ministerstwo Środowiska – autor 
rozporządzenia – kieruje się zasadą, 
że wzrost opłat za składowanie od-
padów ma promować ich segregację 
i recykling.

dar

Wtedy moż-
liwe ocie-
plenie, od-
wilż, opady 
śniegu lokal-
nie nawet większe. Ponownie się 
ochładza. Przed świętami Bożego 
Narodzenia może być mroźno 
i wietrznie. Albo w jeszcze w świę-
ta, albo tuż po nich więcej chmur, 
wiatrów, opadów niekiedy obfitych, 
zwłaszcza na południu Polski, moż-
liwa też odwilż.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Cennik  
reklam i ogłoszeń  

w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.

powierzchniowe  
– moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2.
ogłoszenia rodzinne, 
podziękowania (1 
moduł)

20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

4. artykuł promocyjno-re-
klamowy 1 str. + foto 800,00

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

Bonifikaty, zniżki, 
dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 
13 edycji i więcej

do 
50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redak-
cyjnej + 50%

II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden 
moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń 
powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm
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fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Dopłaty i stres
Od przyszłego roku 

koniec z beztroskim 
i sielskim życiem na wsi. 
Prześwietlą cię i spraw-
dzą, czy jesteś czysty jak 
łza, bo tylko wtedy dosta-
niesz dopłatę. A było już 
tak spokojnie. 
Rolników będą obowiązywały do-
datkowe kryteria z zakresu ochrony 
środowiska oraz identyfikacji i re-
jestracji zwierząt. A wszystko przez 
to, że Polska zaczyna wprowadzać 
„Wymogi Wzajemnej Zgodności”, 
czyli cross compliance. Kontrolerzy 
Agencji odwiedzą gospodarstwa rol-
ne i sprawdzą, czy rolnik przestrzega 
przepisów dotyczących: 
– identyfikacji i rejestracji zwierząt, 
 – ochrony dzikiego ptactwa,
– ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem spowodowa-
nym przez niektóre substancje nie-
bezpieczne, 
– przestrzegania zasad stosowania 
osadów ściekowych w rolnictwie, 
– ochrony wód przed zanieczysz-
czeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego, 
– wykonywania zbiegów ochrony 

roślin i używania innych niebez-
piecznych substancji w sposób nie 
zagrażający środowisku. 
Nowe diabelstwo, bo tak już mówią 
rolnicy na „Wymogi wzajemnej 
zgodności”, wejdzie w życie od  
1 stycznia 2009 roku. Przepisy będą 
obowiązywać rolników, ubiegają-
cych się o:
– płatności bezpośrednie do grun-
tów rolnych;
– dopłaty ONW; 
– płatności z tytułu programu rolno-
środowiskowego; 
– płatności z tytułu zalesiania grun-
tów. 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa będzie odpowiedzial-
na za kontrole wymogów wzajemnej 
zgodności w zakresie spełniania przez 
rolnika wymagań dobrej kultury rol-
nej oraz ochrony środowiska natu-
ralnego. Zaś za kontrole wzajemnej 
zgodności w zakresie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt będzie odpowie-
dzialna Inspekcja Weterynaryjna.

Jak podkreśla ARiMR, gospodar-
stwo nie może stwarzać zagrożeń 

dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz 
środowiska naturalnego. Od przy-
szłego roku rolników, który złożą 
wnioski o przyznanie płatności, 
może odwiedzić kontroler, aby 
sprawdzić, czy w gospodarstwie 
przestrzegane są wymogi wzajem-
nej zgodności dotyczące na przy-
kład przechowywania środków 
ochrony roślin. Każda stwierdzona 
niezgodność będzie oceniana pod 
kątem dotkliwości, zasięgu, trwa-
łości i ewentualnej powtarzalności 
niezgodności. 

Agencja informuje, że w przypad-
ku, gdy stwierdzona niezgodność 
będzie wynikała z zaniedbań rol-
nika, obniżka płatności wyniesie 
3% całkowitej kwoty płatności bez-
pośrednich. Na podstawie raportu 
z kontroli może być wydana decyzja 
o obniżeniu skali potrącenia do 1% 
lub podwyższeniu do 5% całkowitej 
kwoty. W uzasadnionych przy-
padkach możliwe jest odstąpienie 
od nałożenia sankcji finansowych. 
Natomiast w przypadkach, gdy 
kontrolerzy stwierdzą powtarzające 
się niezgodności, nałożona sankcja 
będzie trzykrotnie wyższa, ale nie 
może przekroczyć 15% całkowitej 

kwoty płatności bezpośrednich 
(procent potrącenia zostanie po-
mnożony przez trzy).

W tych przypadkach, gdy kontro-
lerzy stwierdzą, że rolnik celowo 
dopuścił w swoim gospodarstwie 
do niezgodności z zasadami cross 
compliance, nałożona sankcja 
będzie obniżała kwotę należ-
nej płatności obszarowej o 20%.  
W takich przypadkach ARiMR 
może, na podstawie oceny zawar-
tej w protokole z czynności kontro-
lnych, wydać decyzję o obniżeniu 
nakładanych sankcji do poziomu 
15% płatności lub, w drastycznych 
przypadkach, może całkowicie 
pozbawić rolnika dopłat. 

Kolejne kryteria dotyczące zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zgła-
szania niektórych chorób zwierząt, 
zdrowotności roślin wejdą w życie 
od 2011 roku. Wymagania dotyczące 
dobrostanu zwierząt, zgodnie z decy-
zją podjętą na ostatnim posiedzeniu 
rady ministrów ds. rolnictwa UE, zo-
stały przesunięte o dwa lata i zaczną 
obowiązywać od 2013 roku.

dar

W rolnictwie idą chude lata
Nad polskim rolnictwem 

zbierają się czarne 
chmury. Drastycznie rosną 
koszty produkcji, natomiast 
ceny produktów rolnych 
spadają. Problem jest już 
na tyle poważny, że do-
strzega go nawet nasze 
Ministerstwo Rolnictwa.  
W ostatnich dniach re-
sort wystąpił na posie-
dzeniu Rady Ministrów UE 
ds. rolnictwa z wnioskiem 
o rozważenie możliwości 
podniesienia cen inter-
wencyjnych co najmniej 
do wysokości średnich 
kosztów produkcji.
Już nie tylko już rolnicy, ale i sami 
eksperci twierdzą, że jest źle i będzie 
jeszcze gorzej. W szybkim tempie 
rosną ceny większości środków do 
produkcji rolnej – najbardziej wy-
robów chemicznych stosowanych 

w rolnictwie – m.in. 
środków ochrony ro-
ślin. 

Na światowych ryn-
kach rekordowo wy-
soki poziom osiągnęły 
nawozy mineralne. 
Ministerstwo rolnictwa 
poinformowało, że 
w Polsce od począt-
ku roku wzrosły one 
średnio aż o ponad 
62 proc. Najwięcej, 
bo dwukrotnie, poszły 
w górę ceny nawozów 
potasowych i fosforo-
wych. Na pogorszenie 
opłacalności produk-
cji rolnej dodatkowo 
wpływa dobry urodzaj 
zbóż. Ziarna jest dużo, a jego ceny 
spadają. Ceny ziarna konsumpcyj-
nego we wrześniu spadły o blisko 40 
proc. w porównaniu z tym samym 
miesiącem w 2007 roku. Eksperci 

zajmujący się światowym rynkiem 
zbóż przewidują, że spadkowa ten-
dencja cen zbóż utrzyma się do po-
łowy przyszłego roku.

dar

Biopaliwa i problemy
Biopaliwa spędzają sen 

z powiek producen-
tom paliw. Ich zdaniem 
sprzedaż tego towaru 
jest nieopłacalna. Mimo 
braku opłacalności pro-
ducenci i importerzy de-
cydują się na sprzedaż 
biopaliw. Narzekają, że 
nie mają innego 
wyjścia, a wszyst-
ko za sprawą Na-
rodowego Celu 
Wskaźnikowego. 
O perspektywach ryn-
ku biopaliw w Polsce 
dyskutowano w Warsza-
wie podczas konferencji 
z udziałem największych 
znawców rynku paliw 
oraz przedstawicieli ad-
ministracji rządowej.

U s t aw y o  b i o ko m -
ponentach i biopali-
wach ciekłych zmusiły 
wszystkich producen-
tów i importerów paliw 
lub biopaliw ciekłych do 
przestrzegania Narodo-
wego Celu Wskaźniko-
wego (NCW). Zgodnie z nim w tym 
roku każdy z nich musi w ogólnej 
ilości sprzedanych paliw i biopaliw 
zawrzeć co najmniej 3,45 proc. 
biokomponentów.

Najbardziej rozpowszechnionymi 
biopaliwami na krajowym rynku są 
benzyny i olej napędowy z zawar-

tością do 5 proc. biokomponentów. 
Na stacjach benzynowych sprze-
daje się również, ale w mniejszych 
ilościach, czysty bioester. 

Głównym czynnikiem, który wpły-
wa na popyt na biopaliwa, jest cena, 
a ta nie gwarantuje jednak zysku 
producentom – podkreślają przed-
stawiciele Polskiej Organizacji Prze-

mysłu i Handlu Naftowego. 

„Mimo to im bliżej końca roku, tym 
firmy mogą oferować biopaliwa 
po jeszcze niższych cenach. Popyt 
powinien więc rosnąć. Wszystko po 
to, by uniknąć kar za brak realizacji 
NCW. W 2009 roku NCW wzro-
śnie do 4,6 proc., co przy braku 

radykalnej poprawy w opłacalności 
sprzedaży pogłębi cały problem”  
– czytamy w „Gazecie Prawnej”, 
która była organizatorem konfe-
rencji.

Autor artykułu twierdzi, że „produ-
cenci i importerzy paliw upatrują 
szans na poprawę marż w decyzjach 
Komisji Europejskiej (KE), która 

przygotowuje nowy projekt 
przepisów jakościowych. Po 
wejściu ich w życie możliwe 
stanie się dodawanie 7 proc. 
biokomponentów do diesla. 
Jednak decyzje KE praw-
dopodobnie nie zapadną 
w tym roku, a to oznacza, że 
dodawanie większej ilości 
biokomponentów do diesla 
przeciągnie się w czasie”.

Obecne stosowane biopali-
wa, tzw. I generacji, to pro-
dukty wytwarzane z roślin 
jadalnych – m.in. z rzepaku. 
„Gazeta Prawna” podkreśla 
jednak, że wkrótce na rynku 
pojawi się II generacja bio-
paliw transportowych. Będą 
one wytwarzane z roślin 
niekonsumpcyjnych, z od-

padów, w wyniku gazyfikacji drew-
na, słomy czy trawy. Biopaliwa II 
generacji są jeszcze droższe od tra-
dycyjnych. Mimo to, jak przewidują 
eksperci, już za dwa, trzy lata, nowe 
biopaliwa zaczną wypierać produkty 
 I generacji.

dar

Nadwyżki żywności dla najuboższych 
Ponad 100 milionów euro 
dla Polski w ramach pro-
gramu PEAD 2009.
W Brukseli zostało opublikowane 
rozporządzenie Komisji Wspólnot Eu-
ropejskich przyjmujące plan podziału 
pomiędzy państwa członkowskie 
pieniędzy z przyszłorocznego budże-
tu na dostawy żywności dla ubogich. 
Towary będą pochodzić z zapasów 
interwencyjnych przeznaczonych do 
wykorzystania przez osoby najbar-

dziej potrzebujące, a mieszkające we 
Wspólnocie.

Zgodnie z dokumentem w rocz-
nym planie dystrybucji na przyszły 
rok budżetowy Komisja Europejska 
przeznaczyła na realizację programu 
PEAD w Polsce ponad 102 mln euro 
– w tym:
– 36,4 mln euro – pula środków 
finansowych z przeznaczeniem 

na zakup produktów zb ożo -
wych;
– 44,3 mln euro – pula środków 
finansowych na zakup produktów 
mlecznych;
– 49,5 tys. ton cukru z zapasów 
inter wencyjnych Czech, S ło-
wacji oraz Włoch, który będzie 
stanowił zapłatę za dostarczenie 
określonej grupy produktów cu-
krowych.

dar

A tak miało być.
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Kino NIWA ZAPRASZA
29–30 grudnia, godz. 18.00

High School Musical 3
(USA, 2008); Musical; Reżyseria:  Kenny Ortega; Scenariusz:  Peter Barsocchini; Obsada: 
Zac Efron – Troy Bolton, Vanessa Anne Hudgens – Gabriella Montez, Ashley Tisdale – 
Sharpay Evans, Corbin Bleu – Chad Danforth, Bart Johnson – Coach Jack Bolton.

Dalsze losy bohaterów niezwykle popularnej serii „High School 
Musical”.
„High School Musical 3: Senior Year” opowie o dylematach młodych 
bohaterów, które będą się wiązać z wyborem studiów.

5–7 grudnia, godz. 17.00

33 sceny z życia
(Polska,Niemcy, 2007); Dramat; czas 100 min.; Reżyseria:  Małgorzata Szumowska; 
Scenariusz:  Małgorzata Szumowska; Obsada: Julia Jentsch – Julia, Maciej Stuhr – Piotr, 
mąż Julii, Dorota Segda – Lekarka, Renata Dancewicz – Małgośka, Piotr Adamczyk – 
Krytyk sztuki.

Opowieść o 33–letniej Julii, w życiu której zmienia się wszystko, co do 
tej pory uważała za pewne. Po śmierci rodziców rodzina rozpierzcha się 
i dziewczyna zostaje sama.

12–14 grudnia, godz. 18.00

To nie tak kotku
Reżyseria:  Sławomir Kryński; Scenariusz:  Sławomir Kryński; Obsada: Jan Frycz – Doktor 
Morawski, Katarzyna Figura – Morawska, Małgorzata Buczkowska – Kochanka 
Morawskiego, Tomasz Kot – Kochanek Morawskiej, Jacek Borusiński, Michał Bajor, 
Sławomir Orzechowski.

Baran 21.03.–20.04.
Najbliższe dni będą sprzyjać spokojnej pracy i nadrabianiu zaległości. 
Uda Ci się wyegzekwować obietnice i odebrać zaległe długi. Możliwi 
są nieprzewidziani goście lub ważne wydarzenia rodzinne. W miłości 
wyraźna poprawa.

Byk 21.04.–21.05.
Będziesz niezwykle wojowniczy i niespokojny. Twój upór nie 
zawsze jest korzystny dla Twojej kariery. Lepiej uważaj, bo możesz 
pomylić się w rachunkach lub o czymś ważnym zapomnieć. Nie 
złość się, a unikniesz nieporozumień. W uczuciach również będzie 
obowiązywać ta zasada.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Przez najbliższe dni będziesz w dobrym humorze i zajmiesz się 
układaniem ambitnych planów. Czas sprzyja nowym sprawom 
i zdobywaniu niezwykłych umiejętności. W życiu osobistym czeka 
Cię zabawa w andrzejkowy wieczór.

Rak 23.06.– 22.07.
Uda Ci się załatwić wszystkie urzędowe i pilne sprawy oraz wypełnić 
najtrudniejsze obowiązki. Nie sugeruj się zbytnio opiniami innych 
osób i nie wierz plotkom. Poświęć więcej czasu swojej kondycji, 
urodzie i zdrowiu.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz optymistycznie i ambitnie działać. Wpadniesz na pomysł, 
który zachwyci współpracowników i zadziwi konkurencję. Zyskasz 
uznanie i dodatkową gotówkę. Samotnym Lwom będzie sprzyjać 
powodzenie w miłości.

Panna 23.08.– 22.09.
W życiu zawodowym dni będą pracowite, pełne ważnych narad 
i spotkań. Nie bierz jednak na siebie zbyt wielu spraw. W uczuciach nie 
bądź uparty i zazdrosny. Tak zaplanuj pracę, aby mieć trochę czasu dla 
partnera.

Waga 23.09.–22.10.
W najbliższych dniach energicznie zabierz się do pracy. Twoje 
zdolności przywódcze i talent organizacyjny zostaną docenione. 
W życiu rodzinnym nie myśl tylko o sobie i zatroszcz się o bliskich. 
Być może ktoś czeka na Twoją pomoc.

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym zapragniesz nowości i zmian. Czas będzie 
sprzyjać zawieraniu nowych znajomości, które okażą się niezwykle 
przydatne w karierze. Znakomicie wypoczniesz w gronie przyjaciół.

Strzelec 22.11.–21.12.
Musisz skoncentrować się na wykonywanych czynnościach i przestać 
słuchać ploteczek i urządzać pogaduszek w pracy. Inaczej trudno Ci 
będzie dokończyć rozpoczęte sprawy. W życiu rodzinnym możesz 
liczyć na sympatie otoczenia. 

Koziorożec 2212–19.01.
Najbliższe dni będą sprzyjać zajęciom związanym z finansami. Może 
założysz korzystną lokatę. Pora też zająć się poważnymi sprawami 
zawodowymi. Zdobędziesz bardzo pomocne informacje, którymi 
lepiej nie dziel się z nikim. Koniecznie zwróć uwagę na swoją 
kondycję. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Życie zawodowe dostarczy Ci wielu emocji. Przejmiesz się 
sprawami kariery i postanowisz ubiegać się o wyższe stanowisko. 
Możliwe będą z tego powodu różne spięcia i nieporozumienia. 
Jednak nie rezygnuj ze swojego zdania. W miłości warto zaufać 
intuicji. 

Ryby 19.02.–20.03.
W pracy okaż więcej zrozumienia współpracownikom, a unikniesz 
wtedy nieporozumień. Nowe sprawy i przedsięwzięcia okażą się 
bardzo trudne, dlatego może warto postawić na niekonwencjonalne 
rozwiązania. Humor poprawią Ci oddani przyjaciele i rodzina. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Godzina policyjna
Podczas kolejnej wizyty u Karola 
zastałam rodzinę mocno rozzie-
waną. Poprzedniej nocy, jak mó-
wili, mało co spali, bo jeden z ich 
sąsiadów ostro balował. Najpierw 
bardzo nie hałasował, ale w miarę 
wypitego alkoholu, gdy jego goście 
pogłośnili muzykę, a potem śpie-
wali chóralnie przy otwartym bal-
konie, na dzwonek do drzwi zaś nie 
reagowali, a zegar wskazał niemal 
godzinę 3 – mój syn nie zdzierżył. 
Zadzwonił po policję, a ta przyje-
chała uspokajać delikwenta. 

– Wpuścił ich? A ciebie nie? Prze-
cież w nocy można nie wpuszczać 
policji do domu… – zauważyłam, 
siadając z całą rodziną drugiego 
śniadania.

– Tak, ale on w ferworze zabawy 
widocznie o tym nie myślał.

– Na pewno ich wpuścił, mamo 
– dodała Ludwika, odganiając od 
stołu Zojkę. – Od 3 zapadła cisza 
jak makiem zasiał…

– Makiem? Chyba sezamem – za-
chichotał Jurek, spoglądając na 
miseczkę z jakąś bladawą pastą. 

– Co to jest? – spytałam, przygoto-
wując się na najgorsze. 

– Humus – odpowiedział Karol 
mimochodem, usiłując przegonić 
kręcącego się obok kota. 

Znieruchomiałam. 

– Co Leon tu robi? – spytałam. – 
Przecież miał mieszkać z mamą 
Ludwiki? 

– On woli jednak z nami – powie-
działa moja synowa. Westchnęłam 
i znów spytałam:

– A co to jest ten humus?

– Pasta z cieciorki, babciu, i z seza-
mu – wyjaśniła mi Marcelina. – Bar-
dzo smaczna. Mama robiła. 

Jasne, pomyślałam, przecież Lu-
dwika rozchorowałaby się, gdyby 

miała podać twarożek ze śmietaną 
i szczypiorkiem. Ale gdy spróbo-
wałam, okazało się, że humus jest 
całkiem smaczny. 

Po śniadaniu wyszłam z Karolem 
wyspacerować Zojkę. Krótko po 
nas z klatki wyszedł jakiś mężczy-
zna, jeszcze bardziej niewyspany 
niż mój syn i wyraźnie nie w humo-
rze. Dogonił nas. 

– To pan wezwał wczoraj na mnie 
policję? – spytał, nie witając się 
nawet. 

Karol się zmieszał, ale ja – nie.

– Wezwano na pana policję? – 
spytałam niewinnym tonem. – A 
w ogóle, to dzień dobry!

– Tak! – warknął. 

– O, to ma pan problem!

– Jaki problem? – zdenerwował się 
sąsiad.

– Ze sobą! – oświadczyłam pogod-
nie. – Na mnie na przykład nigdy 
nikt nie wzywał policji… A żyję 
znacznie dłużej niż pan.

Gburowaty mężczyzna aż się żach-
nął. 

– Jeszcze nie wiadomo, kto będzie 
żył dłużej – powiedział zjadliwie.

– Nie wiadomo – zgodziłam się. – 
Ale statystyka jest po mojej stronie, 
bo jestem kobietą…

Karol spojrzał na mnie, ewidentnie 
zachęcając do milczenia. Jego są-
siad wściekle potoczył oczami, ale 
nic nie odpowiedział.

– Głowa mnie boli – poskarżył się 
w końcu. – Nie ma pan aspiryny?

– Przy sobie nie – Karol odzyskał 
wreszcie zdolność mówienia. 

– A w domu? – dopytywał się są-
siad, a do mnie dotarło, że nie jest 
zły w powodu interwencji policji, 
tylko przez kaca.

– Mam – odparł niechętnie Karol. 
– Jak wrócę ze spaceru, to panu 
zaniosę. 

– Ładny piesek – powiedział sąsiad, 
głaszcząc Zojkę, która podeszła, by 
go powąchać. – I jej też przeszka-
dzały hałasy? – spytał nagle. 

– Na pewno, bo nie spała, a ona 
zwykle nie czuwa do trzeciej nad 
ranem – wyjaśnił Karol. 

Sąsiad znów pogłaskał psa.

– Głupio wyszło – powiedział 
w końcu. – Wypiłem, nie patrzyłem 
na godzinę, dopiero ta policja… 

– Zabawa skończyła się więc o go-
dzinie policyjnej – powiedziałam 
i dodałam, grzebiąc w torebce – Ja 
zawsze noszę przy sobie opakowa-
nie tabletek, proszę! 

– Ale proszę nie brać ich na pusty 
żołądek! – ostrzegł Karol. 

– Jasne, wcześnie warto zjeść ka-
napkę z humusem – stwierdziłam, 
ale sąsiad już tego nie usłyszał. 
Może to i lepiej…

Babcia Jadzia

Hummus
1 szklanka ciecierzycy, 2 łyżki oli-
wy, 2 ząbki czosnku, 1 szczypta 
gałki muszkatołowej, 1/2 łyżeczki 
sproszkowanej czerwonej papryki, 
1/4 łyżeczki kurkumy, 100 g zmie-
lonego ziarna sezamowego

Ciecierzycę zalać 3 szklankami 
wody i odstawić na noc. Rano osą-
czyć, zachowując ok. pół szklanki 
pł ynu. Dodać oliwę, zduszony 
czosnek i przyprawy. Zmiksować 
na jednolitą masę (można dodać 
więcej oliwy lub wodę pozostałą 
po namoczeniu ciecierzycy), do-
dać sezam i dokładnie wymieszać. 
Humus w lodówce zachowuje 
świeżość przez tydzień.
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Organizuję komunie, wesela, 
imprezy dla firm do 200 osób  

na Ranczo „Aksamitka”  
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Masaż relaksacyjny, kosme-
tyczny, odchudzający, kla-
syczny, sportowy. Tel. 0 500 
82 81 81.

M a l o w a n i e ,  s z p a -
c h l o wa n i e, t a p e t o wa -
n ie, wykończen iówka.  
Tel. 0 669 950 407.

Sprzedam samochód osobo-
wy OLTCIT Club z 1990 roku.  
Tel. 0 502 035 852.

Lwów, Wilno w akware-
li – wyprzedaż prywatnej 
pięknej kolekcji oprawionych 
obrazów przedstawiających 
perły architektury kresowej. 
Ponadto mam do sprzedania 
również inne obrazy (olejne  
i  a k wa r e l e  –  t a n i o ) .  
Tel. 0 502 035 852.

Kupię trociny z dowozem na 
miejsce. Tel. 0 502 035 852.

Wiktor Zin, przepiękne rysunki 
i akwarele. Tanio sprzedam. Tel.  
0 502 035 852.

Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. Tel. 502 648 
581.

Kupię każdą ilość drzewa. 
Dąb, topola, osika, olcha. 
Płatne gotówką. Tel. 0 503 
509 079.

Instalacje elektryczne. Jacek 
Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509 
306 718.

Sprzedam działki budowlane. 
Tel. 0 602 432 338.

Korepetycje z języka francu-
skiego dla dzieci i młodzieży. 
Tel. 0 518 146 617.

Kupię ziemię rolną lub nie-
użytki, może być zadłużona. 
Tel. 0 668 602 600.

Kupię gospodarstwo rolne 
lub siedlisko. Tel. 602 496 
580.

Kupię M3 lub kawalerkę w Na-
sielsku. Tel. 604 722 958.

Nadzory budowlane, przyna-
leżność do Mazowieckiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 501 
580 427, (023) 69 12 255.

Wynajmę mieszkanie 2-po-
kojowe w Nasielsku. Tel. 518 
146 617.

R E K L A M A

Magazyn Centralny TESCO (Jasper Sp. z o. o.)  
zatrudni PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH. 
Wymagania: zaangażowanie i motywacja do pracy. 
Oferujemy: zatrudnienie na pełen etat w warunkach 
umowy o pracę; szkolenie dające uprawnienia do ob-
sługi wózków widłowych; atrakcyjny system wynagro-
dzeń uzależniony od wyników pracy; rabaty zniżkowe 
na zakupy w sieci TESCO, bony okolicznościowe. 

ul. Szarych Szeregów 11, 05-119 LEGIONOWO,  
Tel. (022) 767 46 00; fax (022) 767 46 35;  
e-mail: legperso@pl.tesco-europe.com Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza wszystkich 

sympatyków futbolu do wzięcia udziału w:  

1. Andrzejkowym Turnieju  
w halowej piłce nożnej seniorów  

w dniu 30 listopada (niedziela) godz. 1000

2. Turnieju halowej piłki nożnej trampkarzy 
starszych rocznik 1993 i młodsi  

w dniu 7 grudnia (niedziela) godz. 1000.

* Uwaga - zgłoszenia przyjmowane będą na: 1-y Turniej  do 29 

listopada do godz. 2000   

 2- gi Turniej do 06 grudnia do godz. 2000

• w dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane

• wszelkich informacji odnośnie regulaminu, wpisowego  

oraz uczestnictwa w turnieju udzielamy pod numerem telefonu

023 69 30 865
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OGŁOSZENIA 

DROBNE

Zajazd magnolia w Pomie-
chówku zatrudni szefa kuchni, 
kucharzy, kelnerki – barmanki. 
Tel. 022 785 41 42.

Poszukujemy pracowników 
do pracy fizycznej, kierowców, 
magazynierów i elektryka. Tel. 
509 008 884 do godz. 16.00.

Usługi remontowo-wykoń-
czeniowe, sufity podwieszane, 
ścianki gipsowe, poddasza. Tel. 
514 230 446.

Zatrudnię kobietę do prowa-
dzenia domu koło Nasielska 
z możliwością zamieszkania. 
Tel. 600 097 328.

Sprzedam Forda Eskorta 1,8 
TD, rok prod. 1999. Cena 8000 
zł (do negocjacji). Przebieg 98 
tys. Km, kolor niebieski me-
talik, klimatyzacja, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, radio CD, 
centralny zamek. Tel. 601 718 
984.

Sprzedam działkę z domem 
2000 z2 w Starych Pieściro-
gach, gm. Nasielsk, z dostępem 
do mediów. Tel. 696 990 459.

Zakład stolarski – schody, drzwi. 
Tel. 503 401 399.

Sprzedam Renault Talia 1,4, rok 
prod. 2002, stan b. dobry. Cena 
14 000 zł, do uzgodnienia. Tel. 
506 183 406.

Sprzedam mieszkanie M3 
w Nasielsku, po remoncie, 
umeblowane. Tel. 607 063 467 
po godz. 17.00.

Sprzedam piec CO, 16 KW, stan 
b.db. tel. 600 434 107.

Sprzedam działkę z domem 
2000 m2 w Starych Pieściro-
gach, gmina Nasielsk, z do-
stępem do mediów. Tel. 0 696 
990 459.

Sprzedam mieszkanie 36 m2, 
dwa pokoje z kuchnią w Nasiel-
sku. Tel. 0 600 342 039.

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 0 609 927 506.

Sprzedam komplet kół zimo-
wych 175/70/13 po 1 sezonie. 
Tel. 0 23 691 26 36

Sprzedam TV THOMSON 32” 
CRT 100 Hz, srebrny, używany 
2 lata. Tel. 023 691 26 36
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BRYDŻ

III Brydżowy 
Memoriał Tadeusza 
Czeremużyńskiego 

Klub Sportowy „Sparta” po raz trzeci zorganizował 
turniej poświęcony pamięci zasłużonego nasielskiego 
brydżysty – Tadeusza Czeremużyńskiego. Zawody 
memoriałowe odbyły się 21 listopada, w jak zwykle 
gościnnej hali sportowej w Nasielsku. Turniej, z bardzo 
dużą przewagą, wygrali liderzy klasyfikacji  Grand Prix 
Nasielska – Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski.   
Wyniki III Turnieju Par Brydża Sportowego 
o Memoriał Tadeusza Czeremużyńskiego:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   
     69 pkt. (71,88%)
2. Maciej Osiński – Janusz Wydra   
     56 pkt. (58,33%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 
     54 pkt. (56,25%)
4. Andrzej Lenart – Henryk Przybysławski  
     51 pkt. (53,13%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  
     50 pkt. (52,08%)
6. Krzysztof Michnowski – Piotr Turek  
     45 pkt. (46,88%)
7. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  
     40 pkt. (41,67%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  
     35 pkt. (36,46%)
9. Teodor Brodowski – Grzegorz Kosewski  
     32 pkt. (33,33%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska 2008:
1–2. Stanisław Sotowicz  100 pkt
 Paweł Wróblewski   100 pkt
3–4. Maciej Osiński   95 pkt
 Janusz Wydra   95 pkt
5–6. Piotr Kowalski   93 pkt
 Grzegorz Nowiński  93 pkt
7. Kazimierz Kowalski  79 pkt
8. Krzysztof Morawiecki  72 pkt
9. Krzysztof Michnowski  63 pkt
10. Grzegorz Kosewski  56,5 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech 
najgorszych wyników. 
Na następny turniej zapraszamy w piątek 5 grudnia 
na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.
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fot. A. Żurawska

Dębinki gościły szachistów
I to wysokiej klasy szachistów! 
Był nawet arcymistrz i mistrzowie 
międzynarodowi. Uczestniczyli 
w turnieju szachowym upamięt-
niającym zamordowanego przez 
Niemców w Działdowie księdza 
biskupa, sufragana płockie-
go, błogosławionego Leona  
Wetmańskiego.
Dębinki to już czwarta, po Płocku, Sikorzu 
i Cieksynie, miejscowość, w której ks. kan. 
Józef Szczeciński, obecnie proboszcz parafii 
Cieksyn, organizuje memoriały szachowe 
poświęcone pamięci męczenników płockich 
– arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiej-
skiego i biskupa Leona Wetmańskiego. Po-
przez te turnieje chce ksiądz proboszcz przy-
bliżyć miłośnikom królewskiej gry, swoim 
parafianom, a zwłaszcza młodzieży piękne 
postacie biskupów, którzy za wierność Ko-
ściołowi i swojemu narodowi zapłacili cenę 
najwyższą, ponieśli męczeńską śmierć.

Powierzenie szkole w Dębinkach, szkole im. 
Jana Pawła II roli gospodarza tak pięknej im-
prezy to niewątpliwe wyróżnienie dla całej 
lokalnej społeczności. Z roli tej szkoła wy-
wiązała się znakomicie. Goście, a niektórzy 
z nich przyjechali z odległych stron, czuli 
się w Dębinkach wspaniale. Wyrazili chęć 
przyjazdu do tej szkoły na kolejne edycje 
biskupich turniejów. Dyrektor Grażyna Me-
nich-Masanowska oraz cała społeczność 
szkolna może czuć się usatysfakcjonowana, 

że impreza w ich szkole zyskała wysoką 
ocenę.

W szachowej imprezie w Dębinkach wystar-
towało 55 zawodników i zawodniczek. Byli 
wśród nich wysoko utytułowani szachiści, 
byli też tacy, którzy z tą szlachetną grą spo-
tkali się niedawno. Najmłodsza zawodniczka, 
Lena Potkańska z Płocka, ma zaledwie sie-
dem lat. Umie już jednak wiele, skoro była 
najlepszą zawodniczką w kategorii szkół 
podstawowych. Najwcześniej urodzonym 
zawodnikiem był ksiądz kan. Włodzimierz 
Kiliś (81 lat). W kategorii „księża” dał się 
wyprzedzić ks. kan. Ignacemu Sikorskie-
mu, przed laty proboszczowi sąsiadującej 
z parafią Cieksyn, parafią Królewo. Ksiądz 
Sikorski w czasie, gdy pracował na naszym 
terenie, często uczestniczył ze swoimi pa-
rafianami w uroczystościach sierpniowych 
w Borkowie. 

Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta 
i wyrównana. Do pierwszego miejsca pre-
tendowało sześciu zawodników posiadają-
cych tytuły arcymistrzowskie i mistrzowskie. 
Najlepszym okazał się arcymistrz Mirosław 
Grabarczyk. Wygrał sześć pojedynków, 
a tylko jeden zremisował. Wyprzedził mistrza 
międzynarodowego Krystiana Kuźmicza 
tylko o pół punktu. Najbardziej zagrażali im 
mistrzowie Wojska Polskiego Paweł Kukuła, 
Paweł Krajewicz i Andrzej Szcześniak.

W tym doborowym towarzystwie nie zabrakło 
nasielszczan. Włączyli się w walkę o czołowe 
lokaty. Włodzimierz Kwiatkowski i Krzysztof 
Sokołowski zdobyli po 5 punktów. Kwiatkow-
ski został sklasyfikowany na miejscu piątym, 
a Sokołowski na miejscu dziewiątym. Wiktor 
Skłucki zdobył o 1 punkt mniej i ostatecznie 
zajął 15 miejsce.

W turnieju wystartowała liczna grupa młodzieży 
z Zespołu Szkół w Cieksynie. Najwyżej zostali 
sklasyfikowani: Edwin Ostrowski – 21, Mateusz 
Ostrowski – 22, Maciej Chmiel – 24, Bartłomiej 
Kęciński – 26. W turniejach jednak nie mniej 
ważne niż zajęte miejsce są zdobyte punkty. 
Tych ci czterej zawodnicy zdobyli tyle, ile 
zdobył ich czternasty zawodnik w klasyfikacji. 
Osiągnięte więc przez młodzież Zespołu Szkół 
w \Cieksynie wyniki należy uznać za bardzo 
dobre. Wynika to też z faktu, że w klasyfikacji 
wyprzedzili wielu zawodników posiadających 
wyższe kategorie klasyfikacji szachowej.

Dla najlepszych przewidziane były nagrody 
i puchary. Wręczali je: główny organizator ks. 
kan. Józef Szczeciński, sędzia główny zawo-
dów Aleksander Zbrzezny, dyrektor szkoły 
Grażyna Menich i katechetka p. Baranow-
ska. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali 
kalendarze poświęcone zamordowanym 
biskupom i książki: Zobaczyć Chrystusa 
w człowieku.

xyz 

Tenis stołowy

II Wojewódzki Turniej 
Kwalifikacyjny
W niedzielę 16 listopada w nasielskiej hali 
sportowej odbył się wojewódzki turniej teni-
sa stołowego w kategorii kadetów i kadetek 
(do lat 15), który był jedną z eliminacji do Mi-
strzostw Polski. Wzięło w nim udział 91 chłop-
ców i 40 dziewcząt z całego Mazowsza, wśród 
nich reprezentanci i reprezentantki kraju w tej 
kategorii wiekowej.

W turnieju tym wystartowało również dwóch 
kadetów z  naszej gminy: Kamil Białorudzki 
z Cieksyna i Adrian Żyła z Nasielska. Chociaż 
kadetami są dopiero pierwszy rok, ale już te-
raz  zaliczają się do czołówki i zostali powołani 
do szerokiej kadry Mazowsza.

W turnieju w Nasielsku zwyciężyli faworyci – 
reprezentanci  kraju, którzy na co dzień trenu-

Zwycięstwo i porażka naszych 
tenisistów!

Komunikat
W sobotę 6 grudnia br. w hali sportowej w Nasielsku odbędzie się II wojewódzki turniej 
kwalifikacyjny w kategorii młodzików i młodziczek (młodzież do lat 13). Turniej ten jest 
eliminacją do Mistrzostw Polski młodzików. Początek turnieju o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy młodzież i sympatyków tenisa stołowego.  

ją sześć razy w tygodniu w ośrodkach tenisa 
stołowego, bądź też w dużych klubach. 

Nasi chłopcy uplasowali się poza pierwszą 
szesnastką. Kamil wygrał trzy pojedynki, 
a Adrian cztery, ale za rok, kiedy z kategorii 
tej odejdą zawodnicy starsi prawie o dwa lata, 
stać ich będzie, by być regularnie w pierwszej 
ósemce, a nawet powalczyć o zwycięstwo.

W kategorii kadetek zwyciężyła Karolina 
Komosińska – GLKS Nadarzyn, przed Sylwią 
Borkowską – Pogoń Siedlce i Agnieszką Ba-
naszak – GOSiR Piaseczno.

Wśród kadetów pierwsze miejsce zajął Marcin 
Sankowski – KS Bogoria Grodzisk Maz. przed  
Konradem Fidurą – GLKS Nadarzyn i Mikoła-
jem Mordko – Broń Radom.

as

W ostatnio rozegranej kolejce ligowej 
w dniu 23 listopada, uczestniczące w niej 
drużyny z naszej gminy grały ze zmiennym 
szczęściem. LUKS Cieksyn odniósł kolejne 
szóste zwycięstwo, pokonując GLKS Po-
krzywnicę 10:4, umacniając się tym samym 
na pozycji samodzielnego lidera. Natomiast 
Sparta po bardzo wyrównanym i zaciętym 
pojedynku trwającym prawie cztery godzi-
ny przegrała z Wkrą Sochocin 10:8. 

Mecz LUKS’u z Pokrzywnicą był bez historii. 
Od początku zarysowała się duża przewa-
ga zawodników z Cieksyna. Jak zwykle, 
niezawodny był Marek Stamirowski, który 
wygrał wszystkie rozegrane pojedynki nie 
przegrywając żadnego seta i zdobył 3,5 pkt. 
Pozostałe punkty zdobyli: Arek Zieminski 2,5, 
Michał Kaminski 2, Kamil Białorudzki i Adrian 
Żyła po 1. 

Natomiast mecz Sparty z Wkrą Sochocin był 
bardzo wyrównany. Dość długo utrzymywał 

się wynik remisowy. Pojedynki  często koń-
czyły się w stosunku 3:2, a zwycięskie sety 
po grze na przewagi. 

Ostatecznie goście wygrali 10:8 mając bar-
dziej wyrównany zespół.

Punkty dla Sparty zdobyli: Sławomir Szadkow-
ski 3,5, Krzysztof Zalewski 2, Marek Grycz 1,5, 
Krzysztof Michnowski 1.   

as

fot. T. Zawadzki


