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Od 16 grudnia przez zaporę w Dębem otwarty
przejazd mają samochody do 3,5 t oraz autobusy
liniowe. Mimo że ruch odbywa się wahadłowo, to
przebiega dość sprawnie.
Jak poinformował nas generalny wykonawca budowy Krzysztof Michalczuk, choć roboty idą pełną parą, a pracownicy pracują nawet
w weekendy, taka organizacja ruchu potrwa jeszcze do końca lutego
2009 roku. Wspomniał też, że największe utrudnienie w zapewnieniu
płynnego przejazdu powodują kierowcy samochodów ciężarowych,
którzy pomimo zakazu próbują przejechać zaporę, tworząc korki.
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Obradowała Rada

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

Jest budżet
W czwartek, 18 grudnia
odbyła się XXX sesja
Rady Miejskiej w Nasielsku. Tematem numer jeden był przyszłoroczny
budżet.

Projekt uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem oraz projekt zmian
tej uchwały odczytała skarbnik Ludwina Turek. Radni dostali dokument już 14 listopada. Poprawiona
wersja budżetu przewiduje: dochody w wysokości prawie 74 mln
zł i wydatki w wysokości ponad 79
mln. Na działania nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
gmina chce przeznaczyć 1,5 mln zł,
a na inwestycje wieloletnie ponad
40 mln zł. Na realizację projektów
finansowanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
w 2009 roku planuje się ponad 34
miliony. Trzeba przy tym dodać, że
budżet na kolejny rok jest dwa razy
większy od poprzedniego.
Po tym Ludwina Turek zapoznała
zebranych z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat uchwały.
Opinia była pozytywna, choć RIO

też, że opinia, iż zadłużenie koliduje z inwestycjami, to tylko
„straszak”.
Następnie projekt budżetu został poddany
ocenie wszystkich komisji merytorycznych
Rady i od wszystkich
otrzymał pozytywną
notę.
W kolejnej części obrad, podczas dyskusji budżetowej, jako
pierwszy głos zabrał
Michał Wójciak. Reagując na słowa burmistrza, nazwał się
wspomnianym „straszakiem”. Jego
zdaniem uchwała jest zbyt optymistyczna, a jej twórcy nie dostrzegli
tego, co dzieje się w gospodarce.
Kryzys i możliwy spadek PKB może
spowodować mniejsze wpływy
z podatków, a nawet zarządzenie
Ministra Finansów o blokadzie wydatków. Jego zdaniem powinno się
stworzyć większe rezerwy. Poddał
w wątpliwość wartość opinii RIO.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03

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

Michał Wójciak odpowiedział mu,
że to nie fair. Porównał tę sytuację
do historii Leszka Balcerowicza,
który według wielu „musiał odejść”,
choć zdaniem specjalistów jego
„zamordyzm” uratował polską gospodarkę.
Przewodniczący odrzekł, że za
2 lata to społeczeństwo oceni te
działania. Odniósł się jeszcze do
słów Grzegorza Duchnowskiego
w sprawie inwestycji w 2009 i 2010
roku. Wyjaśnił, że w 2009 są one
mniejsze, bo nie ma programów
pomocowych na ten okres, i żeby
później pomoc otrzymać, musi
właśnie tak być. Powiedział też, że
u członków klubu WDO widać wiedzę i doświadczenie, ale nie widać
odpowiedzialności.
Marek Gerasik wtrącił, że przewodniczący nigdy nie grzeszył
obiektywizmem, i prosił, żeby nie
stawiać sytuacji tak, że jak nie jesteśmy z wami, to jesteśmy przeciwko
wam.

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12

fot. M. Kordulewska

wydała kilka korygujących zaleceń.
Skarbnik zapewniła, że projekt zmian
budżetu je wszystkie już zawiera.
Po niej głos zabrał burmistrz Bernard
Mucha. Wyjaśnił, że budżet jest dwa
razy większy, bo przewiduje pozyskanie środków w odpowiedzi na
wnioski składane przez Urząd. Pomoc finansowa na lata 2007–2013
zaczyna się w praktyce w 2009
roku. Jak mówił, gmina stara się
wykorzystać wszelkie możliwe
szanse i jest bardzo aktywna w tym
działaniu. Poinformował, że część
z wniosków została już pozytywnie
rozpatrzona (m.in. „Chcę i potrafię” – wniosek dot. wyrównywania
szans edukacyjnych). Dzięki tym
pieniądzom propozycje wszystkich komisji zostały uwzględnione
w budżecie, a na każdą z dziedzin
funkcjonowania samorządu zostaną
przeznaczone większe niż w poprzednim roku środki. Burmistrz
nazwał uchwałę bardzo ambitną
i wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Powiedział

Dodał również, że w tak trudnej
sytuacji niesprawiedliwe jest to, że
podatki mieszkańców gminy są
przeznaczane na SP ZOZ, z którego
nie wszyscy korzystają. Nie oczekiwał żadnych wyjaśnień, gdyż jego
opinia wynika z różnicy poglądów.
Zapowiedział, że będzie głosował
przeciwko przyjęciu budżetu.

Bernard Mucha nawiązał do wątku
podziału na miasto i wieś. Słowa
Grzegorza Duchnowskiego nazwał
ciągłym zniekształcaniem obrazu,

gdy w rzeczywistości inwestycje
w mieście stanowią 46%, a wiejskie
54%. Dodał, że nie godzi się na politykę dreptania w miejscu i że ryzyko
jest potrzebne do rozwoju.
Potem wywiązała się jeszcze polemika między Jerzym Lubienieckim
a Michałem Wójciakiem dotycząca
osiągnięć pierwszych kadencji samorządu, aż wreszcie ten ostatni
złożył formalny wniosek o zakończenie dyskusji i przerwę. Wniosek
został przyjęty.
Po przerwie doszło do głosowania
nad budżetem. Został przyjęty dziewięcioma głosami za, przy sześciu
głosach sprzeciwu. Bernard Mucha
zapewniał, że budżet jest odważny,
ale dobrze przygotowany, i że co
kwartał trzeba będzie analizować,
co z tej uchwały udało się zrealizować.
Następnie radni zajęli się podejmowaniem uchwał. Dotyczyły one
kolejno:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na
2009 rok,

Wtórował mu Grzegorz Duchnowski. Zwracał uwagę, że największe
inwestycje planuje się na rok 2010,
czyli na czas wyborów. Dodał też, że
38 % dochodów stanowią dotacje
rozwojowe, co stanowi tylko wirtualne pieniądze. Burzliwą dyskusję
wywołały również słowa, że „od
średniowiecza życie skupiało się
wokół miasta, a z budżetu wynika
odwrotnie”.
Przewodniczący, Dariusz Leszczyński zapytał go zatem, czy klub Wiedza Doświadczenie Odpowiedzialność, który zapowiedział, że będzie
głosował przeciwko budżetowi, jest
za rozwojem gminy.
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2) uchylenia uchwały w sprawie
określenia zasad korzystania ze
stołówek szkolnych,
3) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na
2009 rok (21,46 zł/m2 remontowanej powierzchni),
4) zmian w budżecie na 2008
rok (m.in. 20 000 złotych dotacji
dla nowodworskiego szpitala),
5) uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy
Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2009 roku,
6) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Nasielska na lata 2008–
2012,
7) uchwalenia diet dla sołtysów
(200 zł).
Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie przy pozytywnych opiniach
właściwych komisji.

KRÓTKO

Wiadukty w gminie Nasielsk

Trwa modernizacja magistrali kolejowej E 65 Warszawa–Gdynia trwa. Prace
remontowe mają miejsce również na
terenie naszej gminy. W związku z tym,
że termin ich zakończenia przewidziany jest na koniec 2010 r., kolei zostało
do wykonania jeszcze dużo pracy.
Obecnie wszczęto postępowanie
w sprawie budowy dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami kolejowymi. Dotyczy ono wiaduktu na
drodze wojewódzkiej Przyborowie
Górne–Nasielsk zlokalizowanym
w miejscowości Kosewo oraz Stare
Pieścirogi oraz wiaduktu w ciągu drogi
gminnej Jackowo Dworskie–Lubomin.
W związku z planowanymi inwestycjami na tym terenie mieszkańcy mogą
zapoznać się z dokumentacją, która
dotyczy zakresu robót. Wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku. Prace jeszcze
się nie zaczęły, można zatem zgłaszać
swoje uwagi.

Przedsiębiorcy zapłacą za koW czasie wolnych wniosków i za- rzystanie ze środowiska

pytań pojawiły się tematy: bezpie-

czeństwa w okolicach skweru Jana
Pawła II, losów dyrektora publicznego gimnazjum w Nasielsku, drogi
w Pianowie, utworzenia gimnazjum
przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz
stanu ulicy Przytorowej. Korzystając z okazji, za zakup samochodu
dla OSP spóźnione podziękowania
składał władzom Kazimierz Drabik.
Za dotację dziękował też dyrektor
nowodworskiego szpitala.
Na koniec sesji do zebranych dołączył ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński. Poświęcił opłatek, który, jak
powiedział, ma łączyć ludzi. Radni
przełamali się nim… i zapanowała
jedność.
Kolejna sesja, ostatnia w tym roku,
odbędzie się 30 grudnia.
km
BUDŻET 2009
DOCHODY
WYDATKI
• w tym inwestycje
(łącznie)
PROJEKTY Z UE I
INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH

ok. 74 000 000
złotych
ok. 79 000 000
złotych
ok. 42 000 000
złotych
ok. 61 000 000
złotych

Ustawa o prawie ochrony środowiska nakłada na wszystkie podmioty
gospodarcze obowiązek zgłoszenia
wszelkich źródeł emisji zanieczyszczeń
oraz odprowadzania odpowiednich
opłat za korzystanie ze środowiska
naturalnego. Zobowiązani są do tego
wszyscy przedsiębiorcy, nawet ci,
którzy w swojej działalności posługują
się tylko jednym pojazdem. Opłatę
za korzystanie ze środowiska, tak jak
podatki, można obliczyć samemu.
Należy uwzględnić wprowadzenie
zanieczyszczeń do powietrza w wyniku procesów technologicznych,
np. lakierowania, spawania, spalania
energetycznego, np. w kotłowniach,
procesów spalania paliw, chowu lub
hodowli zwierząt. Istotną sprawą jest
także wprowadzanie ścieków do wód
i do ziemi, np. ścieków rolniczych lub
przemysłowych. Jeżeli prowadzisz
działalność gospodarczą, pamiętaj,
twoim obowiązkiem jest składanie do
Marszałka Województwa wykazów
zawierających informacje i dane w zakresie korzystania ze środowiska. Wy-
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kazy te za I półrocze 2008 r. należało
złożyć do 31 lipca 2008 r., natomiast za
II półrocze 2008 r. należy składać do
31 stycznia 2009 r. Więcej informacji
oraz wzory wykazów i stawki opłat na
stronie : www.mazovia.pl.

Po co są święta?
Jasełka w przedszkolu
Co roku tuż przed Bożym Narodzeniem przedszkolaki z Nasielska
przygotowują Jasełka. Tak było i tym
razem. Wszystkie grupy z nasielskiego
przedszkola w czwartek, 18 grudnia
br. wystąpiły przed swoimi rodzicami,
opowiadając najważniejszą prawdę
o narodzinach Dzieciątka Jezus.
Doskonale dopracowany program
słowno-muzyczny pokazał zebranej
na holu publiczności, po co są święta
Bożego Narodzenia. Nie zabrakło
w nim także tradycyjnych kolęd i pastorałek. Dzieci dostarczyły swoim
najbliższym niezapomnianych wrażeń i pięknie wprowadziły wszystkich
w świąteczny nastrój. Wśród małych
aktorów znalazła się grupa 6-latków,
która kilka dni wcześniej przygotowała specjalne Jasełka na Przegląd
Przedstawień Bożonarodzeniowych
„Dnia pewnego o północy…”, organizowany przez Nasielski Ośrodek
Kultury. 6-latki razem ze swoją opiekunką, Wandą Wyszomirską, jako
jedyni z naszej gminy zgłosiły swój
udział w przeglądzie i zostały za to
szczególnie wyróżnione.

Tadeusz Nalewajk, przedstawiciele
Rady Miejskiej – Dariusz Leszczyński i Katarzyna Świderska, dyrekcja
i pracownicy MOPS w Nasielsku oraz
honorowi goście, czyli darczyńcy
i wolontariusze. Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej Monika Norbert
wręczyła zasłużonym działaczom podziękowania i podkreśliła, że ich praca
jest niezwykle ważna. Wyróżnieni
zostali wolontariusze: Luiza Kapczyńska, Aleksandra Wójcik, Agata Wójcik,
Joanna Menich, Malwina Menich
i Katarzyna Czyż. Podziękowania trafiły także na ręce sponsorów: Sabiny
Trzaski, prezesa Banku Spółdzielczego-Ireneusza Góreckiego, W. Estkowskiego i A. Sawickiego – właścicieli
sklepu GULIWER, Teresy i Rolanda
Borkowskich, Stanisława Gogolewskiego – właściciela firmy SANIBUD, K.
Piątkowskiego i E. Wróbla – właścicieli
sklepu MERKURY, M. Chełchowskieh
i M. Szostaka – właścicieli hurtowni
MARK oraz prezesa firmy JAN-POL
– Janusza Konerbergera.

Borowski i Paweł Kozłowski wystąpili przed gimnazjalistami z Nasielska
i Winnicy. Swoim spektaklem zamknęli
Rok Herberta, przybliżając publiczności postać wielkiego poety. Za sprawą
przedsięwzięcia „Teatru Bez Nazwy”
publiczność przekonała się, że jak
wartościowa jest twórczość Herberta.
Jego poezja pokazuje aktualne problemy etyczne, moralne i polityczne
w perspektywie uniwersalnej. Charakteryzuje się prostotą języka, ironią
i humorem.

Uroczystość uświetniła prezentacja
„Wolontariat, jako innowacyjna forma
pomocy potrzebującym” przygotowana przez Wiolettę Zawadzką.

Wiadomości z plecaka

We mnie jest płomień, który myśli
Te słowa Zbigniewa Herberta posłużyły za tytuł spektaklu przygo-

Kolejne Jasełka dopiero za rok, a tymczasem dorosłym pozostało powrócić
do przedświątecznej krzątaniny, dzieciom zaś wyczekiwać Św. Mikołaja.
Zatem wszystkim dzieciom, zarówno
małym, jak i tym troszkę większym,
życzymy wielu prezentów!

Święto Darczyńcy
12 grudnia br. w Klubie Seniora odbyła
się wyjątkowa uroczystość. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie mające na celu
wyróżnienie i podziękowanie osobom bezinteresownie pomagającym
tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Na spotkanie przybyli: wiceburmistrz

towanego przez „Teatr Bez Nazwy”
działający przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. 18 grudnia br.
w Nasielskim Ośrodku Kultury uczniowie klasy II LO: Jola Pichalska, Mateusz
Rutkowski, Konrad Borzym, Michał

Lepiej późno niż później
W grudniu w domach pojawiają się choinki. Sklepowe
witryny jaśnieją ozdobami.
Także miasto przygotowuje
się do świąt. Wszystkim
zależy, aby w te dni ładnie
wyglądało – dla mieszkańców i dla gości. Dlatego sprawa świątecznego
oświetlenia, choć pozornie
może wydawać się błaha,
budziła wielkie zainteresowanie.
Na początku miesiąca mieszkańcy
Nasielska obserwowali mozolne próby ozdabiania miasta. I, bynajmniej, nie
były to widoki na świetlaną świąteczną
przyszłość. Gdzieniegdzie tylko rozbłyskały specjalne lampki. Niektóre
z nich odmawiały posłuszeństwa.
Zazdrość człowieka zżerała, gdy się
przejeżdżało przez Jabłonną czy Po-

miechówek. Zdawało się, że tak już
zostanie.
Aż tu nagle stała się rzecz niespodziewana. Władze miasta zafundowały
nam prezent. Najpierw wokół skweru
Jana Pawła II, a potem wzdłuż ulic Kościuszki, Kilińskiego i Warszawskiej na
latarniach pojawiły się ozdoby, takie
jak w wyżej wspomnianych miejscowościach… I Nasielsk od razu zaczął
wyglądać inaczej.
Te lampki z pewnością są prostsze w
obsłudze. Nie plączą się, a w razie awarii łatwiej znaleźć „najsłabsze ogniwo”.
Prawdopodobnie będą nam służyć
wiele lat. Dlatego dziękujemy władzom za tę inicjatywę. Teraz do pełni
szczęścia brakuje jeszcze tylko śniegu,
ale to już od władz nie zależy…
km

Pomysł na sztukę We mnie jest płomień, który myśli narodził się w głowie
Agaty Żbikowskiej. Krzysztof Turek
– reżyser oraz Monika Duchnowska – scenograf, przygotowali całość
tak, aby pokazać to, co najważniejsze
w przesłaniu Zbigniewa Herberta.
Grupa teatralna działająca przy ZSZ
w Nasielsku ma już w planach kolejne
duże przedsięwzięcie. Już niedługo
będziemy mogli w ich wykonaniu
Igraszki z diabłem.
W zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Starych Pieścirogach ukazał się
pierwszy numer gazetki szkolnej. Ta
wiadomość szczególnie ucieszyła
nasz zespół redakcyjny. Uczniowie
pod okiem swoich nauczycieli piszą
o sprawach dotyczących swojej szkoły,
zapoznają się
z tajnikami rzemiosła dziennikarskiego
i edytorskiego. W gazetce
„Wiadomości z plecaka”
można znaleźć felieton,
kącik łasucha,
kącik poetycki, informacje
z życia szkoły
fot. J. Zawadzki oraz humor
i krzyżówkę. Z przyjemnością będziemy śledzić pracę młodych dziennikarzy. A już teraz życzymy szkolnej
redakcji wielu udanych tekstów i wytrwałości.
K.T.

fot. M. Kordulewska
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Nowe legitymacje
J

uż za kilka dni, bo od
1 stycznia 2009 roku,
przez najbliższe trzy lata
będą obowiązywały nowe
legitymacje policyjne. Są
one plastikowe, mają wiele zabezpieczeń a swoimi
wymiarami przypominają dowód osobisty. Od
nowego roku będą się
nimi posługiwać wszyscy
funkcjonariusze polskiej
Policji.

Wzór nowego dokumentu zaprezentował podczas konferencji prasowej Komendant Główny Policji
gen.insp. Andrzej Matejuk. Legitymacje zastąpią dotychczasowe,
które z końcem tego roku tracą
ważność.
Nowe legitymacje podobnie jak
nowe dowody osobiste wykonane
są z wielowarstwowego poliwęglanu
i, jak podkreślił komendant A. Matejuk, mają więcej zabezpieczeń. W
całości sfinansowane przez MSWiA
wykonane zostały w Centrum Personalizacji Dokumentów funkcjonującym przy tym ministerstwie.
Nowa legitymacja przypomina kartę kredytową. Tło tego dokumentu
jest beżowo-niebieskie z widocznymi napisami „POLICJA”. Blankiet
na całej powierzchni jest pokryty
tłoczeniami z napisem „Rzeczpospolita Polska” oraz wytłoczonym
godłem państwowym.

AKTUALNOŚCI
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KRONIKA
POLICYJNA

Na samej górze umieszczono
nazwę województwa, odpowiednią do miejsca pełnienia służby
policjanta, z wyjątkiem Komendy Głównej Policji, Komendy
Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie i pozostałych
szkół policyjnych, którym w legitymacjach wpisuje się nazwę
właściwej jednostki organizacyjnej. Nazwa ta jest wygrawerowana
laserowo w kolorze czarnym.
Poniżej tego napisu z lewej, górnej
strony umieszczono wizerunek
twarzy policjanta, zaś z prawej godło państwowe i niebieską gwiazdę – symbol formacji policyjnej
– szczegółowo poinformował
szef policji.
Pod wizerunkiem funkcjonariusza
znajdują się jego dane identyfikacyjne: indywidualny numer
identyfikacyjny, imię, nazwisko
i stopień policyjny. Pod znakiem
gwiazdy umiejscowiono napis
„ważna do”, poniżej 31.12.2011.
Wszystkie te dane są w kolorze
czarnym i nanoszone są metoda
laserową. W dolnej części blankietu znajduje się napis POLICJA, wykonany farbą optycznie
zmienną, ponieważ zmienia on
swoją barwę w zależności od kąta
patrzenia.
Odwrotna strona legitymacji ma
beżowo-niebieskie tło i widoczne
napisy POLICJA. W lewej części tła

06.12. na ulicy Młynarskiej Mateusz J.,
mieszkaniec Nasielska, pobił Mariusza
S. i skradł mu portfel z pieniędzmi,
pozłacany łańcuszek i dwie ładowarki.
Straty wynoszą 400 zł.
06.12. W Popowie Borowym nieznany sprawca wybił szyby w budynku
mieszkalnym. Straty wynoszą 300 zł
na szkodę Bogumiły M.
08.12. w Zaborzu nieznani sprawcy
włamali się do domu Macieja G. i skradli telewizor i odtwarzacz DVD. Straty
wynoszą 2700 zł.
10.12. na ulicy Piłsudskiego Mateusz J. pobił Zbigniewa D. i ukradł mu
telefon o wartości 100 zł. W czasie
przeszukiwania mieszkania u ww.
policjanci znaleźli narkotyki. Decyzją
sądy zatrzymany został aresztowany
na okres 3 miesięcy.
W okresie między 25 listopada a 10
grudnia w Jackowie Dworskim nieznany sprawca skradł 9 sztuk drzew
liściastych. Straty wynoszą 800 zł na
szkodę Stanisława D.

umieszczono poziomo napis POLICJA w kolorze złotym. W lewej
górnej części znajduje się numer
legitymacji, w prawej jest grawerowany laserowo wizerunek twarzy

funkcjonariusza oraz litery RP. W
dolnej części legitymacji znajduje
się obszar produkcyjnego kodu
maszynowego.
dar

Nie będzie dwóch hipotek Przeglądy ważne całej UE
Z

niesienie podziału
hipotek na zwykłe
i kaucyjne – proponuje rząd. To ujednolicenie ma się przyczynić do uproszczenia oraz do ułatwienia stosowania
przepisów o hipotece. Projekt zmian
w ustawie o księgach wieczystych
i hipotece przyjęła
Rada Ministrów.

Nowelizacja wprowadza nowe
rozwiązanie polegające na dopuszczeniu możliwości zabezpieczenia
jedną hipoteką więcej niż jednej
wierzytelności. Ministerstwo Sprawiedliwości, autor nowych przepisów, chce w ten sposób obniżyć
koszty ustanowienia zabezpieczenia
oraz zapewnić jego większą elastyczność. Jedną z propozycji jest
możliwość zabezpieczenia jedną
hipoteką kilku wierzytelności przysługujących tej samej osobie oraz
zabezpieczenia jedną hipoteką
kilku wierzytelności przysługujących różnym osobom. W drugim
wypadku występuje ograniczenie
– muszą to być wierzytelności służące sfinansowaniu tego samego
przedsięwzięcia. Jest to rozwiązanie
umożliwiające dogodne i elastyczne zabezpieczenie wierzytelności
uczestników konsorcjum wierzycieli. Zakłada się, że uczestnicy
konsorcjum powołają administratora hipoteki, który będzie zawierał z właścicielem nieruchomości
umowę o ustanowienie hipoteki

W Polsce będzie można
zarejestrować samochody
używane sprowadzone z Unii
Europejskiej, na podstawie
badania technicznego przeprowadzonego na terenie
UE.
Nowe przepisy w tej sprawie znalazły
się w projekcie ustawy Prawo o ruchu
drogowym przygotowanym przez ministra infrastruktury. Dokument został
już przyjęty przez rząd.

i wykonywał prawa i obowiązki
wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek
wierzycieli, których wierzytelności
są objęte zabezpieczeniem.
Nowelizacja ustawy wprowadza
możliwość zastąpienia zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością tego samego wierzyciela.
Dzięki projektowanemu rozwiązaniu będzie możliwe wielokrotne
wykorzystanie tej samej hipoteki,
co obniży koszty ustanowienia zabezpieczenia.
W nowych przepisach proponuje
się wprowadzenie hipoteki właściciela w przypadku, gdy dojdzie do
skupienia w jednym ręku wierzytelności hipotecznej oraz własności
obciążonej nieruchomości bez wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności. Dzięki zaproponowanym
przepisom hipoteka nie wygaśnie,
a właściciel będzie mógł przenieść
zabezpieczoną wierzytelność wraz
z hipoteką o dotychczasowym
pierwszeństwie na inną osobę.
dar

Rejestracja samochodu będzie się
odbywać na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania
technicznego pojazdu lub dowodu
rejestracyjnego pojazdu albo innego
dokumentu wydanego przez uprawniony organ na terenie UE, potwierR
E
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A

dzającego wykonanie badania technicznego. Obecnie wymagane jest
zaświadczenie o pozytywnym wyniku
tzw. pierwszego badania technicznego,
przeprowadzonego w Polsce. Projekt
zakłada jego likwidację.
Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzenie tych przepisów
wiąże się z wyrokiem Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości z czerwca
2008 r. Uznał on wtedy, że Polska
wprowadzając przed rejestracją w naszym kraju wymóg badania technicznego przywożonych pojazdów używanych, zarejestrowanych uprzednio
w innych państwach UE, uchybiła
zobowiązaniom wynikającym z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Nowe przepisy dokonują także podziału
stacji kontroli pojazdów na: podstawowe oraz okręgowe. Stacje podstawowe będą przeprowadzały dodatkowe
i okresowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nie przekraczającej 3,5 t. Natomiast
stacje okręgowe będą przeprowadzały
dodatkowe i okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów.
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11.12. na ulicy Młynarskiej Cezary A.,
mieszkaniec Nasielska, został zatrzymany, gdy kierował samochodem
w stanie nietrzeźwości. Podczas
kontroli kierowca próbował wręczyć
policjantom korzyści majątkowe za
odstąpienie od czynności.
11.12. nieletni Damian K., mieszkaniec
Nasielska, został zatrzymany przez
policjantów na usiłowaniu włamania
do świetlicy „Dom Ciepła” przy ulicy
Młynarskiej.
16.12. na ulicy Sportowej doszło do
wybuchu gazu, w wyniku czego
naruszona została konstrukcja budynku.
17.12. na ulicy Staszica policjanci KP
Nasielsk, wykonując ustalenia operacyjne, zatrzymali nieletnich: Rafała
B., Artura G., Daniela i Konrada K.
którzy od ucznia gimnazjum wymusili
pieniądze.

Pijani na drodze
09.12. w Starych Pieścirogach Piotr
G., mieszkaniec Pieścirogów, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,38 mg/l).
10.12. w Popowie Borowym Jan S.,
mieszkaniec Popowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,84
mg/l).
15.12. w Mazewie Marcin W., mieszkaniec Mazewa, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,76 mg/l).
Tego samego dnia ww. został zatrzymany za kierownicą motoroweru
pomimo zakazu sądu.
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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
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Nowy operator kablówki
W styczniu członków
nasielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej czeka
zmiana operatora telewizji
kablowej. Od tej pory będzie nim firma VECTRA.
Zmiana nie będzie rewolucyjna.
Mławska firma Eltros, która do tej pory
świadczyła usługi w tym zakresie, jesienią stała się częścią Grupy VECTRA.
Andrzej Sawlewicz, właściciel starej
sieci, tłumaczy to dużą rotacją na rynku. Jej konsekwencją jest wchłanianie
mniejszych firm przez większe.
VECTRA przejęła obsługę abonentów
w listopadzie. Przejmie też aparaturę
zainstalowaną niegdyś przez Eltros.
Zmiana odbędzie się więc płynnie.
Mławski oddział nadal będzie się zajmował serwisem technicznym.
Grupa VECTRA to drugi pod względem liczby abonentów operator kablowy w Polsce. Dociera do 700 000
gospodarstw domowych w 137 miastach. VECTRA jest dostawcą usługi
„triple play” – dostępu do telewizji,

telefonu i Internetu. Oferuje też telewizję cyfrową,
w tym programy w formacie High Definition (HD). Z
telewizji cyfrowej w VECTRZE korzysta 175 000
abonentów, z Internetu
– 185 000, a z telefonu
40 000 osób.

W związku z przejęciem
abonentów VECTRA realizuje przepisywanie umów.
Krzysztof Stefaniak z Biura Public
Relations Grupy VECTRA zapewnia,
że podpisywanie umów dobiega
końca. Nie chce jednak powiedzieć,
ilu spośród 668 lokatorów te umowy
już podpisało.
Na pytanie o ofertę kierowaną do
nasielskich odbiorców odpowiada:
Obecnie nie przewidujemy większych zmian w ofercie w Nasielsku.
Chcemy jednak zapewnić naszych
nasielskich odbiorców, że VECTRA
to gwarancja stałej poprawy jakości
oraz pewność stale zwiększającej
się liczby usług, które dostarczamy

Dzień HDK

W sobotę 6 grudnia 2008 roku w Nowym Dworze Mazowieckim obchodzono „Dzień Honorowego Krwiodawstwa”. Wśród licznych gości, byli
również obecni mieszkańcy Nasielska.
Wręczone zostały odznaczenia i medale, którymi uhonorowali zostali
m.in.:
„ Brązowym Krzyżem Zasługi – Alfred
Sobczyński,
„ Medalem „Zasłużony dla Zdrowia
Narodu” – Janusz Piotrowski i Tomasz
Więczarek,
„ Odznaką Honorową PCK III stopnia
– Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Kropelka” przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz Zdzisław Kołakowski, Dorota Kalinowska, Wojciech
Myszkowski
„ Odznaką Honorową PCK IV stopnia –
Burmistrz Nasielska – Bernard Dariusz
Mucha i Janusz Piotrowski,
„ Medalem Zarządu Głównego PCK
z okazji 50–lecia HDK – Dariusz Borzyński, Jan Cichowski, Jacek Gałężewski, Zdzisław Kołakowski i Wojciech
Myszkowski.
Uroczystość zaszczycili swoim udziałem: Dariusz Piątek – Wicewojewoda
Mazowiecki, Krzysztof Kapusta –
Starosta Nowodworski, ks. płk Zenon

AKTUALNOŚCI
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do mieszkań naszych klientów poprzez jedno gniazdko abonenckie.
Gwarantuje też, że: VECTRA jest
liderem rynku kablowego, ponieważ
wyznaczyła sobie wysokie standardy
korporacyjne, jednakowe dla wszystkich lokalizacji, gdziekolwiek jest
obecna. W lokalizacjach, w których
jeszcze te standardy nie są osiągnięte,
prowadzimy inwestycje, aby jak najszybciej zapewnić wysoką i niezakłócaną awariami jakość usług.
Szczegółowe informacje o VECTRZE można uzyskać pod adresem
internetowym www.vectra.pl
km

fot. D. Panasiuk

Informacja to podstawa
Na początku
grudnia krajobraz okolicznych wsi wzbogaciły tablice
informacyjne.
Mają ułatwić
przepływ wiadomości między Urzędem
Miejskim w Nasielsku a mieszkańcami poszczególnych
sołectw i wyręczyć sołtysów
w informacyjnym pośrednictwie, którego do tej pory byli narzędziem.
Ze względu na swoją funkcję tablice
mają stać w strategicznych, najczęściej uczęszczanych miejscach – na
przykład przy sklepach. O lokalizacji
zadecydowali sołtysi. Na miejsce
dowiózł je ZGKiM.
Tablice były przedmiotem sesji
Rady Miejskiej już kilka miesięcy
temu. Wówczas zdania na temat
konieczności ich zainstalowania
były podzielone. Jedni uważali, że
to świetny pomysł, inni – że zbędny wydatek. Ostatecznie jednak
uchwałę podjęto i tablice, wzorem
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fot. M. Stamirowski

innych gmin (korzysta z nich m.in.
gmina Serock), się pojawiły.
Społeczeństwo informować trzeba,
ale tego, czy lepiej w tej roli sprawdza
się człowiek, czy papier, nikt nie jest
do końca pewien. Miejmy nadzieję,
że komunikaty na tablicach będą aktualizowane na bieżąco i że będą się
cieszyć dużą poczytnością.
Sześćdziesiąt pięć tablic na zlecenie
Urzędu Miejskiego, w wyniku przetargu ogłoszonego w czerwcu, wykonała firma Stefana Szadkowskiego
z Wyszkowa. Kosztowały prawie
40 000 złotych. Wszystkie są drewniane, oznakowane herbem Nasielska.
Różnią się tylko nazwą sołectwa.
km

15-lecie Kropelki

Surma – krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi, Jerzy Czubak –
Prezes Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK, Waldemar Ostrowski
– Członek Mazowieckiej Okręgowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa.
Podczas uroczystości dla zebranych
gości wystąpiła młodzież z Zespołu
Szkolnego–Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach pod kierunkiem Barbary
Sotowicz i Małgorzaty Bendowskiej.
Rozstrzygnięty został również konkurs poetycki „O Rubinową Kroplę
Krwi” z okazji 50–lecia Honorowego
Krwiodawstwa PCK. Był to konkurs
dla młodzieży gimnazjalnej i szkół
średnich z terenu Powiatu Nowodwor-

Przyleciała!
W piątek, 12 grudnia o siódmej rano
w Nasielsku nastąpiło otwarcie nowego
sklepu Biedronka. Nie mogło zabraknąć
tam „Życia Nasielska”. Choć nie jest to
pierwszy tej wielkości sklep w mieście,
otwarcie przyciągnęło sporą liczbę
klientów. Nie przeraził ich ani mróz,
ani pora. Przed drzwiami stało około
dwudziestu osób. Pierwsze pojawiły się
już przed godziną szóstą. Wieść gminna niosła, że pierwszy klient dostanie
telewizor. Niestety, nie udało się nam
potwierdzić tej informacji z oficjalnych
źródeł. Rzecznik prasowy sieci handlowej nie był skory do współpracy.
km

skiego. Jest nam bardzo miło, iż główne
nagrody przypadły w udziale młodzieży z gminy Nasielsk. Pierwsze miejsce
przyznane zostało Karinie Pawlak ze
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
w Starych Pieścirogach za wiesz „Cenna kropla”, drugie miejsce zajęła Aleksandra Jaguś (również z Pieścirogów) za
wiersz „Dać to żyć”, zaś jedno z dwóch
trzecich miejsc przyznano Marcie Rucińskiej z Publicznego Gimnazjum Nr
1 w Nasielsku za wiersz „Ratunek dla
życia”. Wszystkie wyróżnione osoby
otrzymały pamiątkowe dyplomy
i upominki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
UM Nasielsk

W sobotę 13 grudnia br. odbyły się
obchody 15-lecia istnienia nasielskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” działającego
przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Rocznica to zacna, toteż na spotkaniu
nie mogło zabraknąć zaproszonych
honorowych gości. Przybyli m.in.
Burmistrz Nasielska – Bernard Dariusz
Mucha, przedstawiciele władz Powiatu
Nowodworskiego w osobach Starosty
– Krzysztofa Kapusty i Wicestarosty
– Anny Kaczmarek, Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi
– ks. płk Zenon Surma, Prezes Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK
– Jerzy Czubak, radna Rady Miejskiej

Mazowieckim – Marian Wasierzyński, który powitał zebranych w tej
rodzinnej atmosferze. Następnie głos
zabrał Prezes Jerzy Czubak, który po
krótkim wprowadzeniu przekazał na
ręce Prezesa Klubu „Kropelka” – Doroty Kalinowskiej pamiątkowy puchar
z okazji rocznicy nasielskiego Klubu.
Z kolei z rąk Prezesa Mariana Wasierzyńskiego pamiątkowe plakietki oraz
podziękowania otrzymali honorowi
krwiodawcy oraz osoby wspierające
stale działalność Klubu HDK w Nasielsku. Następnie głos zabrał Burmistrz
Nasielska – Bernard Dariusz Mucha.
Powiedział m.in., iż w jego oczach
wielki szacunek i uznanie budzą ho-

w Nasielsku – Anna Łapińska, Prezes
Przedsiębiorstwa „JAN-POL” w Nasielsku – Janusz Konerberger.

norowi dawcy krwi jako osoby, które
spacerując ulicami mogą spotkać
uratowanych przez siebie ludzi; uratowanych dzięki bezinteresownemu
darowi krwi honorowych dawców.
Ks. płk Zenon Surma poświęcił opłatek,
którym następnie obecni na spotkaniu
wspólnie się podzielili. Po życzeniach
wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu.

fot. M. Kordulewska

Uroczystość ta była jednocześnie
spotkaniem wigilijno-opłatkowym
dla członków Klubu HDK oraz przyjaciół i osób wspierających działalność
Klubu. Uroczystość otworzył Prezes
Zarządu Powiatowego Polskiego czerwonego Krzyża w Nowym Dworze

fot. M. Maluchnik
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Zasady odpowiedzialności sprzedawcy i producenta wobec konsumenta

GWARANCJA – RĘKOJMIA
Klient zakupił w dniu
23.10.2008 r. drzwi w sklepie „Rafbes”. Pięć dni
później, tzn. 28.10.2008 r.
stwierdzono wady fizyczne rzeczy; brak górnych
boków zabezpieczających blokadę zamka.
W dniu 27.11.2008 r. klient
oświadczył, iż rezygnuje
z gwarancji udzielonej
przez sprzedawcę i będzie korzystał z uprawnień ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego. Producent firma
Gambix w kilku pismach
kierowanych do sprzedawcy informowała, iż
nie uznaje gwarancji.
Z otrzymanej korespondencji wynika również,
iż drzwi mimo istniejącej
wady zostały zamontowane. Firma serwisowa
również potwierdziła istnienie wady.
Stan prawny:
Zawsze, gdy coś kupujemy (choćby gazetę), zawieramy umowę ze
sprzedawcą, a nie z producentem,
importerem czy hurtownikiem.
Taką umowę zawieramy ustnie,
ale musimy mieć ją potwierdzoną
chociażby paragonem. Pisemnej
umowy wymaga jedynie sprzedaż
na raty, na zamówienie lub gdy
kupujemy coś wartego powyżej
dwóch tysięcy złotych.
Żeby móc reklamować zakupioną
rzecz, musimy w jakikolwiek sposób udowodnić sprzedawcy, że to
u niego ją nabyliśmy. Może to być
paragon, karta gwarancyjna z pieczątką sklepu lub potwierdzenie
zapłaty kartą płatniczą. Jeśli udowodnimy, mamy prawo wyboru
sposobu reklamacji – możemy
wykorzystać uprawnienia wynikające z niezgodności towaru
z umową (miał być pełnowartościowy, a jest wadliwy), albo
z gwarancji.
Jeśli chcemy skorzystać ze złożenia reklamacji z tytułu niezgodności z umową, możemy żądać
naprawy wadliwego towaru lub
od razu wymiany na nowy. Gdy
naprawa lub wymiana będą niemożliwe, wolno żądać obniżenia
ceny lub zwrotu pieniędzy.
Za towar niezgodny z umową
sprzedawca odpowiada przez dwa
lata. Jeśli kupujemy rzecz używaną, termin może być skrócony,
ale najwyżej o rok. My natomiast
mamy dwa miesiące – od momentu zauważenia wady – na
powiadomienie o tym sprzedawcę. Jeśli nie zmieścimy się w tych
terminach, tracimy szansę zwrotu
towaru.
Reklamację składamy u sprzedawcy na piśmie. Wyraźnie określamy
datę zakupu i złożenia wniosku,
rodzaj towaru i jego wadę oraz
czego się domagamy. Jeśli tego
nie napiszemy, sprzedawca załatwi
reklamację po swojej myśli. Jeśli

sprzedawca nie odpowie na nie
w ciągu 14 (czternastu) dni, oznacza, że uznał ją za słuszną.
Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz
prawne sprzedawanej rzeczy.
W polskim prawie cywilnym jest
regulowana w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego przy umowie
sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych
stosunków prawnych.
Wady fizyczne mogą polegać na:
1) zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy (np. przemakalność nieprzemakalnej kurtki),
2) niekompletności (np. brak
oprogramowania do komputera,
brak dokumentacji i instrukcji),
3) braku określonych właściwości (np. zawyżono parametry,
użyto innych materiałów).
Wada fizyczna może stanowić
podstawę odpowiedzialności
sprzedawcy, gdy istniała przed wydaniem rzeczy albo powstała po
wydaniu rzeczy, ale z przyczyny
tkwiącej już uprzednio w rzeczy.
Wady prawne mogą polegać tylko
na tym, że:
1) sprzedawana rzecz nie należy
do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej,
2) sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej (np. hipoteką albo zastawem).
Uprawnienia kupującego z tytułu
rękojmi:
1) może żądać obniżenia ceny
(art. 560 kodeksu cywilnego),
2) może żądać usunięcia wady
(art. 561 kodeksu cywilnego),
3) może żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad (art. 561 kodeksu
cywilnego),
4) może odstąpić od umowy
(art. 561 kodeksu cywilnego).
Roszczeń z rękojmi można dochodzić przez rok od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu wady
Gwarancja to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego
usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja
jakości chroni konsumenta tylko
wtedy, gdy gwarant tej ochrony
udzielił (wszystkie uprawnienia
i tryb ich realizacji określa karta
gwarancyjna).
Gwarancja powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. W tym
przypadku za wady odpowiada
ten, kto gwarancji udzielił – przeważnie wytwórca, ewentualnie
sprzedawca, któr y może być
wytwórcą w przypadku, gdy odpowiada on za wady rzeczy z tytułu rękojmi, gwarancji natomiast
wytwórca odpowiada z tytułu
gwarancji.
W dokumencie gwarancyjnym
powinny być zamieszczone podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji,
w tym w szczególności nazwa

i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej, czas trwania i terytorialny
zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte
stwierdzenie, że gwarancja na
sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Z tytułu gwarancji odpowiada ten,
kto udzielił gwarancji, czyli gwarant (w praktyce jest to najczęściej
producent), roszczenia kieruje się
do gwaranta, udzielenie gwarancji
nie jest obowiązkowe (są towary,
na które nie udzielono żadnej
gwarancji) gwarant kształtuje treść
gwarancji w dokumencie gwarancyjnym swobodnie, długość
okresu gwarancji na dany towar
określa ten, kto udziela gwarancji
(gwarant), w ramach gwarancji najczęściej spotykaną formą zaspokojenia roszczeń jest naprawa lub
wymiana, o sposobie zaspokojenia w konkretnej sytuacji decyduje
sam gwarant.
Dokument gwarancyjny powinien
zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń
z gwarancji, w szczególności:
1) nazwę i adres gwaranta lub
jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) czas trwania ochrony gwarancyjnej,
3) terytorialny zasięg ochrony
gwarancyjnej,
4) stwierdzenie, że gwarancja na
sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Wnioski:
W p ow yższej sprawie odp owiedzialność za wady fizyczne
rzeczy ponosi sprzedawca i to
w pierwszej kolejności do niego
powinny być kierowane reklamacje. Nawet jeżeli nie jest to jego
winą, to zgodnie z prawem ponosi
on odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka wobec konsumenta. Ustawa o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego
wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawc y.
To on musi liczyć się z tym, że
w sytuacjach, które ona reguluje,
będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane z wymianą
towaru na nowy.
Odpowiedzialność producenta
wynika z innej podstawy prawnej
i jest ona możliwa tylko wtedy,
gdy warunki gwarancji został y
zachowane.
Reasumując: niewątpliwe jest,
że klientka ma prawo dochodzić
roszczenia wymiany drzwi lub ich
naprawy od sprzedawcy, natomiast w opisanej sytuacji nie będzie to możliwe od producenta.
Marek Rączka

22 grudnia–8 stycznia

Naczelnik Urzędu
Skarbowego informuje
7 listopada 2008 r. została uchwalona przez Sejm
nowelizacja ustawy o VAT.
Jej zasadniczym celem jest
uproszczenie przepisów,
doprecyzowanie brzmienia
określonych regulacji prawnych i zniesienie pewnych
ograniczeń formalnoprawnych związanych z rozliczaniem tego podatku.
Większość zmian weszła w życie
z dniem 1 grudnia 2008r., część jednak będzie obowiązywać od 1 stycznia
2009r.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
usług została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2008r. Nr 209 Poz. 1320.
Dodatkowo zaczęły obowiązywać
nowe rozporządzenia wykonawcze:
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług.
(Dz.U. z 2008r., Nr 212, poz.1336),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i usług. (Dz.U. z 2008r., Nr
212, poz.1337),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie
kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
(Dz.U. z 2008r., Nr.212, poz.1338),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008r. w sprawie
wzorów deklaracji podatkowych dla

podatku od towarów i usług. (Dz.U.
z 2008r., Nr 211, poz.1333).
Zlikwidowane zostały niektóre sankcje w tym podatku, w tym m.in. 30
proc. dodatkowego zobowiązania za
zaniżenie w deklaracji VAT należnego
bądź zawyżenie zwrotu tego podatku
(uchylony z dniem 01 grudnia 2008 r.
art. 109 ust. 4-8 ustawy).
Zmodyfikowana została sankcja za
brak kasy fiskalnej. Do tej pory za brak
stosowania kasy fiskalnej podatnicy
byli pozbawiani prawa do odliczania
30 proc. podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług. Powyższe
zostało wykreślone, jednakże w stosunku do takich podatników Naczelnik
Urzędu Skarbowego będzie określał
za pomocą decyzji dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
30 proc. podatku naliczonego przy
nabyciu towarów i usług.
Nowelizacja zmieniła także zasady
zwrotu kwot wydatkowanych na
zakup kas rejestrujących. Zgodnie ze
zmianami podatnicy będą mogli odzyskać 90% wydatków na zakup tych
urządzeń (wcześniej 50%), jednakże nie
więcej niż 700 zł. (wcześniej 2500 zł.).
Zliberalizowane zostały także przepisy
w zakresie ulgi na złe długi. Obecnie
powodem do skorygowania podatku
z tytułu nieściągalnych wierzytelności
będzie nieuregulowanie zobowiązania
przez dłużnika w terminie 180 dni od
upływu terminu płatności. Konieczne
będzie oczywiście zawiadomienie
dłużnika o zamiarze takiej korekty.
Skrócono także podstawowy termin
zwrotu podatku ze 180 do 60 dni.
Więcej informacji na temat wskazanych wyżej aktów prawnych pod
numerem telefonu:
(22) 765-90-27, (22) 765-90-28.
Opracowała: Anna Godlewska

Ulga w podatku dochodowym z tytułu
wychowywania dzieci
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie
uprzejmie informuje, że na podstawie art.27f w powiązaniu z art.34 ust.9
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, ze zm.) emeryci i renciści, którzy w roku podatkowym 2008 wychowywali własne lub przysposobione dzieci:
•
małoletnie,
•
bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały
zasiłek pielęgnacyjny,
•
które nie ukończyły 25 lat, uczące się w szkołach określonych w przepisach
o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, i które
w roku podatkowym nie uzyskały dochodów innych niż: wolnych od podatku,
renty rodzinnej lub dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty
podatku ( w 2008r. dochód ten wyniósł 3.091zł),
mogą wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS o uwzględnienie ulgi
z tytułu wychowania takich dzieci w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego
( na PIT–40A). KRUS uwzględni powyższą ulgę pod warunkiem, że emeryt lub
rencista złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 stycznia 2009r.
Oświadczenie można uzyskać we wszystkich właściwych jednostkach organizacyjnych KRUS.
Kwota do ewentualnego odliczenia jest iloczynem kwoty 1173,70 zł i liczby wychowywanych dzieci, o których mowa wyżej. Kwota ta dotyczy obojga rodziców
i może być odliczona w całości od podatku jednego z rodziców lub w częściach
od podatku obojga rodziców.
Kasa podkreśla, że w praktyce kwota faktycznie zastosowanej ulgi przez KRUS
( poz. 43 PIT-40A ) może być niższa niż podana przez emeryta, rencistę w oświadczeniu. Organ rentowy nie może bowiem odliczyć więcej niż wynosi kwota podatku,
od którego dokonywane jest odliczenie.
Osoby, które w terminie do 10 stycznia 2009 r. nie złożą oświadczenia, o którym
mowa wyżej, a chcą skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, mogą sami
złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania w terminie do 30 kwietnia 2009r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Ciechanowie

Nasielsk z oddali

Duchowe witaminy

Deficyt uśmiechu
Panuje dość powszechna opinia. że
Polacy to naród smutasów. I rzeczywiście – wystarczy przejść się po
ulicach naszych miast i miasteczek,
aby zauważyć przeważnie zatroskane i poważne twarze. Nawet znajomi
rzadko się do siebie uśmiechają.
Śmieją się przeważnie dzieci i osoby
będące w stanie wskazującym na
spożycie. Przeważająca większość
naszych rodaków, pamiętająca popularne powiedzenie - „Czego się
śmiejesz jak głupi do sera”, śmiejąc
się odczuwa zażenowanie i wstyd.
Bo to po prostu w Polsce nie wypada
„szczerzyć zęby”.

satyr i poematów heroikomicznych
i Aleksandra Fredrę – genialnego
komediopisarza. A przecież światową sławę zdołali już uzyskać prawie
współcześni nam Witold Gombrowicz
i Sławomir Mrożek.
Polska kultura narodowa może też się
pochwalić znakomitym dorobkiem
w dziedzinie twórczości kabaretowej,
której początek dał krakowski „Zielony balonik” i która jest z powodzeniem kontynuowana do dziś.
Widocznie te osiągnięcia nie zdołały
jeszcze zmienić mentalności przeciętnego Polaka XXI wieku. Niewątpliwy
wpływ ma tu nasza ponura historia:
lata zaborów, powstania narodowe
prawie wszystkie kończące się klęską, okupacja i okres ograniczonej
niepodległości w czasach peerelu. I
chociaż dla znaczącej części naszego
społeczeństwa to już tylko legenda,
jednak starsze pokolenia przekazały
chyba w genach młodym brak skłonności do śmiechu. Zauważmy, że
współczesnych Polaków nikt nie uczy
uśmiechu i nie jest on jeszcze tu uznawany za wartość szczególnie cenną.
Polskie dzieci się rzadziej śmieją od innych, bo mają często nadopiekuńcze
matki i niezrównoważonych ojców.
Nasze szkoły są stresujące, bo panuje
w nich często lęk i napięcie.

Kiedy spotyka się osobę znajomą,
to na zapytanie „Co słychać?” nie
należy się spodziewać odpowiedzi,
że wszystko w porządku, jesteśmy
zdrowi i zadowoleni z rodziny, szkoły.
pracy. Tak by z pewnością odpowiedzieli Amerykanie i większość mieszkańców Europy Zachodniej. Polacy
natomiast są narodem malkontentów
i lubią narzekać na zdrowie, pogodę,
drożyznę, swoich przełożonych,
członków rodziny i sąsiadów.
Często licytujemy się ze sobą „kto ma
gorzej.” Gdy ktoś żali się, że ma złego
męża lub szefa albo dziwaczną sąsiadkę mówimy: „Eee tam, to jeszcze
nic. Ja to dopiero mam ze swoim.” I
wtedy opowiadamy o mężu tyranie,
szefie furiacie i zwariowanej sąsiadce.
Narzekamy, bo lubimy to robić. Ponuractwo i malkontenctwo to podobno
już nasze cechy narodowe.

Jakże inaczej wygląda to wszystko
w najbardziej rozwiniętych krajach.
Dla przykładu zobaczmy co w tej
dziedzinie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj uśmiech jest jednym z najważniejszych elementów
stylu życia i obwiązuje wszystkich
bez wyjątku. Ponad 90% obywateli
tego państwa uważa, że uśmiech,
optymizm i pozytywne nastawienie
do świata to podstawowe kryterium
oceny człowieka. Amerykanie nie

Skąd się one wzięły u Polaków, którzy
przecież w swojej literaturze mają wielu znakomitych autorów dzieł humorystycznych i satyrycznych. Z najstarszych przypomnijmy tylko Jana Kochanowskiego - autora znakomitych
fraszek; Ignacego Krasickiego- bajek,
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oddaliby głosu na polityka, który nie
ma poczucia humoru i nie potrafi
żartować. Obama, który uzyskał
ostatnio tak wysokie poparcie społeczne w wyborach prezydenckich,
niedawno zażartował z samego siebie
mówiąc, że swoim córkom kupi psa
mieszańca takiego samego, jakim
on jest.
Amerykańscy prezenterzy telewizyjni
uczą się, ile razy w czasie przekazywania wiadomości powinni się
uśmiechać i jak z wdziękiem i klasą
zażartować po podaniu informacji
o tragedii, by w ten sposób rozładować atmosferę.
W amerykańskich szkołach nauczyciele mają obowiązek tak prowadzić
zajęcia, aby kilka razy podczas lekcji
doprowadzić uczniów do śmiechu.
W różnych zakładach, przedsiębiorstwach, biurach i bankach wszyscy
zwracają się do siebie po imieniu bez
względu na stanowisko, śmieją się,
żartują. Rola szefa polega na stworzeniu dobrej przyjacielskiej atmosfery,
w której każdy czuje się bezpiecznie
i ma świadomość, że jest potrzebny.
Trzeba przyznać, że już powoli w Polsce, gdzie powstaje wiele firm z udziałem kapitału zagranicznego, zaczyna
się powoli zmieniać sytuacja, szczególnie w większych miastach. Nie
chodzi jednak o małpowanie obcych
wzorców i wymuszanie sztucznych
uśmiechów. Dobrze by było, aby
wszystkim nam było ze sobą dobrze
i również tutaj królował uśmiech,
który jest najprostszą drogą do serca
drugiego człowieka.
Mam nadzieję, że najradośniejsze
święto, jakim jest Boże Narodzenie
i nadchodzący Nowy Rok 2009,
przyniesie nam wiele do tego okazji.
Antoni z Ursusa
M
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Do czego jesteśmy
przeznaczeni?
Często daje się słyszeć stwierdzenia dotyczące ludzkiego losu i przeznaczenia. Szczególnie na przełomie roku, kiedy stawiamy sobie pytania
o przyszłość. I najczęściej odpowiedź na pytanie: „Co kieruje naszym
życiem?” jest jedną z trzech możliwości: przeznaczenie, ślepy los albo
fatum. Kiedy kogoś spotykamy, to „tak musiało być”, to „było na górze
zaplanowane”, wydarzyło się zupełnie niezależnie od nas i „przypadkowo”… Podobno, jak mawiają niektórzy, „przypadki są w języku polskim
i to też nie przypadkiem”. Tak więc gdy spotyka nas jakaś nieprzewidziana sytuacja, najłatwiej zrzucamy na „nieznany los”, „łut szczęścia” lub
„życiowy pech”.
Może warto sobie przypomnieć, że nie jesteśmy poganami, którzy
z fatum uczynili bożka, ale dziećmi Boga żywego, i że z tej perspektywy mamy patrzeć także na przyszłość, Jako chrześcijanin wiem jedno:
wszyscy ludzie są przeznaczeni do nieba, czyli do zbawienia. Nie da się
temu zaprzeczyć, bo wtedy należałoby wymazać z naszego życia (a nawet kultury) krzyż Jezusa Chrystusa, na którym wysłużył nam niebo. Do
nas, żyjących należy przyjęcie tego niezasłużonego daru. Zrozumienie
naszego przeznaczenia jest możliwe tylko w świetle nauki o Bożej Opatrzności, która z miłością czuwa nad nami. Skoro Bóg troszczy się o cały
świat stworzony, to o ile bardziej zależy Mu na człowieku? Przecież Jezus
przyszedł na ziemię w ludzkim ciele po to, aby nas zbawić. Przyszedł też
w konkretnym czasie, aby ten czas uświęcić.
Zwykle o przeznaczeniu wspominamy przy okazji jakiś trudnych wydarzeń. Ale jakże obce od wizji chrześcijańskiej są napisy na cmentarnych
tabliczkach: „Bóg tak chciał”. Czy rzeczywiście tak chciał? Czy stworzył
człowieka w raju, żeby tam go obdarować śmiercią? Czy to człowiek sam
wybrał grzech? Jak to jest możliwe, aby Pan wszechrzeczy nagle zmienił
swój plan w odniesieniu do człowieka i zaprzeczył samemu sobie?
Przykładem „przeznaczenia” są dla nas święci, którzy w każdym miejscu
i czasie świadczą na niekorzyść wszystkich „zabobonnych”, dla których
to świat funkcjonuje według przesuwających się i następujących po sobie
znaków zodiaku. Nawet najtrudniejsze doświadczenia święci odczytywali
jako Boży znak zapytania, zaproszenie do wolnego wyboru, a nie fatum
czy przeznaczenie. W końcu dla Maksymiliana Kolbego nie Bóg przeznaczył bunkier głodowy, tylko nienawiść ludzka. W tym kontekście wiele
pseudonaukowych teorii „przypadku”, „ślepego losu” to wizje podobne
do tych o „spiskowych dziejach świata” czy wyznaczone przez stare
i niesprawdzone przesądy, które są najczęściej „uzasadniane” stwierdzeniem: ludzie tak mówili. Wypadałoby więc zapytać, kto ma więcej w tym
względzie do powiedzenia: tani naciągacze, którzy w swoich tandetnych
i godnych pożałowania publikacjach za parę groszy wyznaczają kolejne
daty zakończenia świata, czy Bóg, „stwórca nieba i ziemi”, do którego
należy „czas i wieczność”?
Jako chrześcijanin z powołania, jak i przekonania, staram się czytać „znaki
czasu”, które Bóg stawia na mojej drodze. To one pozwalają z ufnością
patrzeć w przyszłość. II Polski Synod Plenarny (1991–1999) przypomina,
że „często spotykaną postawą katolików jest nadmierne koncentrowanie
się na niebezpieczeństwach i w konsekwencji rozpowszechnianie obaw
i lęków wobec licznych zagrożeń. Tylko wśród osób bardziej świadomych
swej wiary dostrzec można zrozumienie nadziei, jaką niesie Chrystus,
i przyjmowanie postawy optymistycznej także w sytuacjach obiektywnie trudnych”. Aby skutecznie odczytywać swoje przeznaczenie
– to codzienne, ale i wieczne – potrzeba szukać, znajdować i właściwie
odczytywać wolę Bożą. To wyraz naszej troski o życie, którym żyjemy
„tu i teraz”. Wtedy nie będziemy musieli łamać sobie głowy, jak przy
wpisywaniu kolejnych haseł do krzyżówki, co z nami będzie i dokąd
zmierzamy. I chociaż nikt „stamtąd” do nas jeszcze nie wrócił, to nasza
ufność lokuje się w tym, dzięki któremu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. I to nasze przeznaczenie nie zmienia się z minuty na minutę, tylko
jest dobrze strategicznie dopracowanym planem, który wymaga naszej
współpracy. A skoro „wszystko ma swój czas i jest wyznaczona pora na
wszelkie sprawy pod niebem”, to zmierzamy ku zbawieniu i bierzemy
odpowiedzialność za nasze słowa, myśli i uczynki. Nikt nie zwalania
z tego, by kochać, poznawać prawdę, rozwijać wolność, solidaryzować
się z potrzebującymi czy poznawać siebie i świat.
ks. Leszek Smoliński
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Trzy Wigilie
W

szyscy chcemy spędzać święta z bliskimi. Bliskość nabiera
niezwykłego znaczenia
w środowisku ludzi niepełnosprawnych i osób, które
z różnych powodów nie
mogą być w tych dniach
z rodziną. Dlatego tak
niezwykłe były Wigilie
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia
Koła Dzieci Niepełnosprawnych i Domu Pomocy Społecznej.
W czwartek, 11 grudnia swoją Wigilię
uroczyście obchodzili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach. Siedziba
WTZ pękała wtedy w szwach. Gości
przywitała Teresa Skrzynecka. Byli
wśród nich między innymi: Jakub
Brzeziński ze Społecznej Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych; Monika Nojbert, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej; przedstawiciele oświaty,
okolicznych Domów Pomocy Społecznej; radna Anna Łapińska; ksiądz
Tadeusz Jabłoński. Ten ostatni poświęcił tradycyjny opłatek. Podczas
uroczystości padło wiele ciepłych
słów. Teresa Skrzynecka dziękowała
wszystkim, którzy pomagają WTZ.
Nieskromnie wspomnimy, że podziękowania za publikację informacji o działalności WTZ przekazano
również „Życiu Nasielska”, za co
jeszcze raz dziękujemy i polecamy
się na przyszłość. Zebrani mogli podziwiać spektakl uczestników WTZ
o diable, który na polecenie swojego przełożonego zakrada się do
nieba, aby wykraść anielską tajemnicę, i niespodziewanie przechodzi
wielką metamorfozę. Występ był nie
tylko pokazem aktorskich talentów,
ale także w humorystyczny sposób
pokazywał, jak wszyscy powinniśmy przygotować się do świąt (i nie
tylko). Na koniec spotkania głos zabrał Janusz Konerberger. Powiedział,
że środowisko
osób niepełnosprawnych stanowi w Nasielsku jedność, co
jest przeciwieństwem tego, co
zazwyczaj dzieje się w Polsce,
i trzeb a b rać
z niego przykład. Dwie kolejne uroczystości tego grona pokazały, że
miał rację.
Pięć dni później,
w restauracji Sta-

Kapłan w Nasielsku
P

o dwunastu latach wędrówki po
kraju do Nasielska
trafiła wystawa fotograficzna „Kapłan.
Sługa Boży ks. Jerzy
Popiełuszko”. Można
było oglądać ją od
30 listopada do 10
grudnia w kościele
parafialnym.
Wystawa jest zapisem życia
i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Ma
przypominać wszystkim,
zwłaszcza najmłodszym
Polakom, człowieka, który
za głoszenie prawdy oddał
życie. Wystawa dotarła do
naszego miasta z inicjatywy
proboszcza ks. Tadeusza
Pepłońskiego i burmistrza
Bernarda Muchy.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w niedzielę, 30 listopada
podczas mszy swiętej o godz. 17.
Kazanie wygłosił wówczas gość
– ksiądz Czesław Banaszkiewicz,
bliski przyjaciel i współpracownik
księdza Popiełuszki. Przybliżył
zebranym sylwetkę Męczennika,
widzianą oczyma świadka jego
posługi.

Po Mszy, w kościele, wystąpił chór
parafialny „Lira”. Zaprezentował
program artystyczny, będący połączeniem homilii bohatera wystawy,
poezji i pieśni patriotycznych. Zebrani mogli posłuchać między innymi Murów Jacka Kaczmarskiego.
Po tym występie ksiądz Banaszkiewicz dziękował za zaproszenie
i zachęcał wszystkich obecnych do
niesienia świadectwa o ks. Jerzym
Popiełuszce.

ry Młyn, odbyła się
Wigilia Stowarzyszenia Koła Dzieci
Niepełnosprawnych.
Gospodarzami byli
Monika Nojbert i Jakub Brzeziński. Pojawiło się wiele osób
obecnych w WTZ.
W spotkaniu uczestniczyła Teresa Skrzynecka wraz z podopiecznymi, którzy
jeszcze raz zaprezentowali s woj e
przedstawienie. Nie
zabrakło przedstawicieli Akcji Katolickiej
oraz proboszcza, ks.
Tadeusza Pepłońskiego. Najbardziej
liczną grupę gości stanowiły oczywiście dzieci i ich rodzice. Zdążył nawet
sam Święty Mikołaj, który przyniósł
olbrzymią ilość słodkości. Stary Młyn
był jednym ze sponsorów imprezy.
Organizacji Wigilii podjął się całkowicie bezpłatnie.

22 grudnia–8 stycznia

fot. M. Kordulewska

jaki może posiadać człowiek. Jego
słowa ilustrowała również inscenizacja Opowieści wigilijnej Karola Dickensa w wykonaniu mieszkańców
DPS. Trzeba przyznać, że zrobiła na
widzach wrażenie.

W trakcie tych Wigilii w yraźnie czuć było rodzinne ciepło.
24 grudnia niejedna osoba będzie
mogła takiego tylko pozazdrościć.
km

Tego samego dnia świętował też
Dom Pomocy Społecznej. Ponieważ organizacyjnie podlega starostwu, nie mogło zabraknąć władz
powiatowych. Stawiła się liczna grupa z wicestarostą Anną Kaczmarek
na czele. Władze gminy reprezentowała sekretarz Maria Kowalska.
W spotkaniu uczestniczyli również
radni, przedstawiciele oświaty, WTZ,
DPS w Siennicy, MOPS i ksiądz proboszcz. Ten ostatni poświęcił opłatek i zwrócił uwagę na to, że Dom
Pomocy Społecznej jest przykładem wyjątkowej służby człowiekowi, która jest największym skarbem,

fot. M. Stamirowski

Przypomnijmy, że Jerzy Popiełuszko nazywany był kapłanem
„Solidarności”. Słynął z Mszy za
Ojczyznę. 19 października 1984
roku w drodze powrotnej z Bydgoszcz y został uprowadzony
przez funkcjonariuszy peerelowskiego MSW. 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Sekcja zwłok
wykazała ślady torturowania.
km

Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury
ogłasza konkurs
na stanowisko redaktora naczelnego
„Życia Nasielska”
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. ukończone studia wyższe,
2. co najmniej 3-letni staż pracy dziennikarskiej, w tym 1 rok na stanowisku redaktora
(umiejętność redagowania stron),
3. bardzo dobra znajomość problematyki Nasielska i spraw jego mieszkańców,
4. znajomość prawa prasowego,
5. znajomość problematyki samorządu terytorialnego (gmina, powiat,województwo).
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
„Życia Nasielska”,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający zwłaszcza informację
o stażu pracy,
3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż
pracy, wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku redaktora naczelnego,
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na
stanowisko redaktora naczelnego.
Dokumenty kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” należy składać w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 12, do dnia 20 stycznia 2009 do
godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na redaktora naczelnego „Życia
Nasielska”. Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji oraz numer telefonu.Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie
przez komisję konkursową spełnienia przez kandydata warunków formalnych. O terminie
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” w drodze niniejszego konkursu bez podania
przyczyny.
Dyrektor NOK
Marek Tyc
Data ogłoszenia konkursu: 11.12.2008 r.
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Jakub Tomczyk – Amerykanin o nasielskich korzeniach

Piłkarz roku
J

akub - Kuba, a raczej
jeszcze Kubuś Tomczyk trafił na okładkę
amerykańskiego pisma
„Soccer” (piłka nożna),
ponieważ został uznany
graczem (piłkarzem) roku.
A chłopiec ten ma dopiero 8 lat i oczywiście jest
piłkarzem roku w swojej
kategorii wiekowej. Mieszka w Pensylwanii (USA)
w miasteczku o indiańsko
brzmiącej nazwie Susquehanna. Uczęszcza tam
do szkoły podstawowej,
gra w piłkę nożną w drużynie szkolnej i od dwóch
lat trenuje tę dyscyplinę
sportową w miejscowym
klubie.

Dzisiaj wiem o tym chłopcu dużo,
ale kiedy pierwszy raz przypadkowo zwróciłem uwagę na okładkę
amerykańskiej gazety, nie przypuszczałem, że wiadomości przekazane w tym piśmie mogą być dla
mnie, a przypuszczam, że także dla
wielu osób z gminy Nasielsk bardzo ciekawe. Na początku, kiedy
spojrzałem na okładkę pisma, zainteresował mnie chłopiec o wyraźnie polskich rysach z piłką pod
nogą i anglojęzyczny tytuł gazety.
Napis informował, że jeśli chcemy
wiedzieć dlaczego ten chłopiec
został uznany graczem roku, to
winniśmy zajrzeć na odpowiednią
stronę do środka pisma. W napisach tych ,,ginęło” imię i nazwisko
chłopca, ponieważ zostało wydrukowane bladym kolorem. I na nie,
nie zwróciłem w pierwszej chwili
uwagi. Kiedy je
odczytałem (Jakub Tomczyk),
wiedziałem,
że przeczucie,
jak ie mia łem
po pierwszym
spojrzeniu na
zdjęcie nie myliło mnie. Ten
czupurny blondynek na zdjęciu to Polak.
Chociaż Tomczyków w Nasielsku i okolicy jest dużo, to
jeszcze wtedy
nie przypuszczałem, że chłopiec ma jakikolwiek związek
z ziemią nasiel-

ską. To okazało się później. Pisemko
wpadło mi w ręce w Legionowie.
Przywiózł je do swoich rodziców
do Legionowa ich syn Andrzej. Od
dwudziestu lat mieszka w Stanach
Zjednoczonych. Tam założył rodzinę. Ma dwóch synów Jakuba (8 lat)
i Andrzeja (14). Ostatnio wychowuje
ich sam, ponieważ jego żona zginęła
w wypadku drogowym. Obydwaj
chłopcy urodzili się w Stanach,
w Polsce jeszcze nie byli. Posiadają
jednak podwójne obywatelstwo –
polskie i amerykańskie.

że b ęd zie
grał w NBA.
Z piłką i koszem właś ci wie się
nie rozstaje. Oprócz
ogólnej
sprawności
f i z yc zn ej
ma jeszcze
jeden atut
s z c z e gó l nie ważny
w dyscyplinie sportowej, którą
uprawia. To
odpowiedni
wzrost. Mając dopiero
14 lat, ma już dużo ponad 180 cm
wzrostu. Jego dziadek ze strony
natki miał 205 cm wzrostu.

Rodzice emigranta Andrzeja Tomczyka, a dziadkowie Jakuba i Andrzeja Tomczyków, Regina i Zenon
Tomczykowie mieszkają w Legionowie. Wcześniej mieszkali
w gminie Nasielsk. Przed laty ,,wyemigrowali” z ziemi nasielskiej
i zamieszkali w tym mieście. Pani
Regina Tomczyk urodziła się w Nunie, ale do chwili przeniesienia się do
Legionowa mieszkała w Jaskółowie.
Zenon Tomczyk pochodzi z Aleksandrowa. Obydwoje mają do dzisiaj
rodzinę w gminie Nasielsk i rodzinne groby na nasielskim cmentarzu.
I tak dochodzimy do tego, dlaczego
napisałem, że Jakub Tomczyk (ich
wnuk) jest Amerykaninem o nasielskich korzeniach.

Kuba ma już swoją pozycję na boisku piłkarskim. Gra w środku pomocy. Jest szybki, zwrotny i nieźle
zaawansowany technicznie. Posiada
ważny atut – widzi wszystko wokół
siebie. Najważniejszym jednak jego
atutem jest to, że potrafi konstruować akcje zespołu i je kończyć.
I właśnie z tego względu został
wybrany piłkarzem roku. Już drugi
rok z rzędu zdobył najwięcej bramek w rozegranych spotkaniach
mistrzowskich. Oj, przydałby się
taki zawodnik (gdy dorośnie) w naszym Żbiku.

Obydwaj wnukowie państwa Reginy
i Zenona Tomczyków są uzdolnieni sportowo. Dowodem na to
jest, w przypadku Kuby, artykuł
prasowy w czasopiśmie „Soccer”.
Starszy jego brat, Andrzej, też ma
już spore osiągnięcia. Jego ulubioną
dyscypliną jest koszykówka. A w tej
dyscyplinie w USA jest dużo większa konkurencja niż w piłce nożnej.
Chłopiec jest tego świadom i dlatego tym intensywniej trenuje. Wierzy,

Uzdolnionych sportowo dzieci nie
brakuje też w naszym kraju. Jest ich
dużo i w naszej gminie. A jednak
zdobywamy coraz mniej medali na
olimpiadach. Charakterystyczne jest

Klaudia podbiła Londyn!
R

odowita nasielszczanka.
Była zawodniczka drugoligowego Żbika Nasielsk
w tenisie stołowym. Jedna
z najlepszych tenisistek
w historii Nasielska. Czołowa zawodniczka kraju
w kategoriach młodzieżowych. Medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Klaudia Szadkowska wróciła na parkiet.
Już jako magister, po ukończeniu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, pojechała do Anglii

i na kilka lat wzięła rozbrat z tenisem.
W czasie studiów występowała
w pierwszoligowym klubie LUKS „Pekol” Stawiguda k. Olsztyna. W chwili
obecnej klub ten występuje w ekstraklasie i Klaudia miałaby w nim pewne
miejsce w podstawowym składzie.
Ale w Polsce trudno byłoby się utrzymać z tenisa, dlatego porzuciła sport
i wyjechała szukać szczęścia poza
sportem na Wyspach Brytyjskich.
Jednak jak stare przysłowie mówi,
„ciągnie wilka do lasu”, tak też i Klaudię
pociągnęło na halę sportową w Londynie, gdzie obecnie mieszka.
Dość długa przerwa
nie spowodowała
zbyt ujemnych skutków i bardzo szybko
po kilku treningach
poznali się na niej
działacze jednego
z londyńskich klubów, proponując
wspólne treningi.

fot. www.englishtabletennis.org.uk

W miarę wolnego
czasu, po pracy, zaczęła systematycznie trenować. Na
wyniki nie trzeba

Mikołajkowy Turniej Piętnastolatków!
Kolejnym turniejem piłkarskim rozegranym w nasielskiej hali sportowej, był turniej
„Mikołajkowy” rozegrany 7 grudnia dla rocznika 1993 i młodsi.
Wzięło w nim udział 13 zespołów: FC Pieścirogi, FC Cieksas Cieksyn, Dream Team
z Serocka , Estella Nasielsk, Dębinki, Pomiechówek, Korzenie Nasielsk , FC Dragons
Nasielsk, FC Hooligans, Joga Bonita ze Świercz, Bad-Boys Pieścirogi,Wściekłe Pingwiny
z Nasielska i Studzianki.
Drużyny podzielone na trzy grupy rozegrały między sobą mecze systemem „każdy
z każdym”. W grupie pierwszej zwyciężyła drużyna Dream Team przed FC Piescirogi,
Esstellą i Cieksasem. W grupie drugiej FC Dragons przed Korzeniami, Pomiechówkiem
i Dębinkami, a grupie trzeciej Joga Bonita, przed FC Hooligans,Wściekłymi Pingwinami,
Bad Boysem i Studziankami.
Zwycięzcy grup systemem każdy z każdym rozegrali mecze o końcowe zwycięstwo.
Wyniki: Dream Team – FC Dragons 2:1, FC Dragons - Joga Bonita 1:0, Dream Team
– Joga Bita 2:1
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Dream Team (Serock) 6 pkt 4:2 bramki
2. FC Dragons (Nasielsk) 3 pkt 2:2 bramki
3. Joga Bonita (Świercze)
0 pkt 1:3 bramki
Królem strzelców zostałAdam Zadruski ze Świercz zdobywając 10 bramek, a najlepszym
bramkarzem uznano Michała Durzyńskiego z Serocka.
Drużyny za 3 pierwsze miejsca otrzymały puchary i dyplomy. Najlepszy strzelec i bramkarz
statuetki piłkarskie, a wszystkie pozostały zespoły pamiątkowe dyplomy za udział.

było długo czekać i po kilku treningach
pokazała, na co ją stać.
Wystartowała w Otwartych Mistrzostwach Londynu, na których odniosła
duży sukces. Zwyciężyła w kategorii
kobiet, pokonując w półfinale dość
wysoko notowaną Koreankę Jas Ould
3:1, a w finale faworytkę, Chinkę Catherine Chen 3:0 co zostało uznane
za olbrzymią sensację.
Po tym sukcesie posypały się różne
propozycje, ale Klaudia jeszcze nie jest
zdecydowana, co będzie dalej robić,
rozważając również powrót do kraju.
Jaką podejmie decyzję, zależy tylko
od niej. Ale jakakolwiek ona będzie,
życzymy Klaudii dużo sukcesów
zarówno sportowych, jak tez w życiu
osobistym.
as
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też to, że kandydatów na mistrzów,
którzy reprezentowaliby Polskę,
szukamy coraz częściej wśród
polskiej Polonii. Czyżby najlepsi
wyemigrowali ? Wydaje mi się, że
powodem tego jest sposób wychowania młodego człowieka. W
Stanach (i zachodzie też) dziecko od
najmłodszych lat przygotowywane
jest do znajdowaniu swego miejsca
w życiu. Liczy się sukces, na który
trzeba jednak zapracować. Duży
nacisk kładzie się na kulturę fizyczną.
Sport to szansa na życiowy sukces.
Jak powiedział ojciec chłopców,
uczeń na odrabianie prac domowych poświęca dziennie tylko
pół godziny. Na zajęcia sportowe
dwie godziny. A Amerykanie mają
najwięcej noblistów i wielu wspaniałych sportowców. Czyżby było
to potwierdzeniem prawdziwości
porzekadła, że w zdrowym ciele
zdrowy duch (a nie zdrowe cielę).
xyz
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Za co żyć?

Oszczędzamy już na czym tylko
się da, nawet na żywności. Rosnące wydatki powodują ograniczanie kosztów ponoszonych na
żywność – alarmują ekonomiści.
W mniej zamożnych gospodarstwach wzrost kosztów usług bytowych – m.in. opłaty za mieszkanie, energię oraz transport - ograniczy popyt na żywność.
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
prognozuje się, że tempo wzrostu popytu na żywność będzie
malało. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa (IER) wynika,
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy
ceny żywności wzrosły o ponad
5%. Najbardziej zdrożały produkty zbożowe, oraz oleje roślinne.
Zdaniem ekspertów, dzieje się
tak pomimo poprawy sytuacji
dochodowej gospodarstw. Ich

ROZMAITOŚCI
zdaniem, spadek popytu jest
efektem utrzymującego się wysokiego poziomu cen żywności
przy rosnącym poziomie innych
bytowych wydatków.
Wyliczenia ekonomistów pokazują jednoznacznie, że w tym roku
na przygotowanie Świąt Bożego
Narodzenia wydamy podobne
kwoty jak w 2007.
Mamy do czynienia z reakcją łańcuszkową, bowiem skromniejsze
stoł y świąteczne to mniejsze
dochody sektora rolnego. od
początku bieżącego roku do
września ceny koszyka skupu surowców rolniczych spadły o 5,5%,
zaś ceny detaliczne środków
produkcji wzrosły o 17% - podaje
Instytut Ekonomiki Rolnictwa.
dar

Wigilijne spotkanie kombatantów

15 grudnia br. Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha uczestniczył
w uroczystym spotkaniu wigilijno
- opłatkowym dla kombatantów
nasielskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych. Współorganizatorem
tego spotkania był Urząd Miejski
w Nasielsku. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się także: Prezes Koła
Kombatantów w Nowym Dworze
Mazowieckim - Stanisław Meliński,
Proboszcz Parafii św. Wojciecha
w Nasielsku - ks. Tadeusz Pepłoński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku Monika Norbert, Naczelnik Poczty
w Nasielsku - Grażyna Milewska,
Zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Nasielsku - Podinspektor
Marcin Borowiński, Prezes firmy
„SANIBUD” - Stanisław Gogolewski.

Zebranych gości i uczestników powitał Prezes Koła w Nasielsku, Czesław Krzyczkowski, który poprosił
o uczenie minutą ciszy zmarłych
kombatantów.

Burmistrz Nasielska - Bernard Dariusz Mucha złożył życzenia przede
wszystkim zdrowia i pogody ducha
na co dzień oraz podkreślił wielką
wartość doświadczenia życiowego
obecnych kombatantów, z których
należy brać przykład witalności
i radości życia. Życzenia składał też
Stanisław Meliński i ks. Tadeusz Pepłoński, który następnie poświęcił
opłatek. Po życzeniach zebrani na
spotkaniu podkreślili się opłatkiem,
a później zasiedli do wspólnego
posiłku wigilijnego. W tak zacnym
gronie nie zabrakło tego dnia łez,
wzruszeń i wspomnień.
UM Nasielsk

fot. M. Maluchnik

Tenis
stołowy
W przedostatniej kolejce ligowej V ligi tenisa stołowego nasze drużyny

odniosły zwycięstwa. Sparta pokonała GKS Pokrzywnicę 10:6 zapewniając sobie miejsce w pierwszej piątce zespołów walczących w rundzie
rewanżowej o awans do IV ligi. Punkty w tym meczu zdobyli: Szadkowski
i Zalewski po 3,5, Grycz i Michnowski po 1,5.
Natomiast LUKS Cieksyn na wyjeździe wysoko pokonał Iskrę Sońsk 10:3
umacniając się bez porażki na pozycji lidera. W meczu tym punkty zdobyło: Stamirowski i Ziemiński po 3,5, Białorudzki i Kamiński po 1,5.
as

Zaproszenie
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza młodzież do wzięcia udziału
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej rocznika 1990 i młodsi. Termin
28.12.2008r. (niedziela) godz.1000. Wszelkich informacji udzielamy
pod numerem telefonu 023 69 20 865.

22 grudnia–8 stycznia

UCHWAŁA Nr XXIX/198/08
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy w wysokości:
1/ od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni – 0,63 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,84 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,11 zł
2/ od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,48 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej – 13,80 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 9,11 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 3,68 zł
e) pozostałych, w tym:
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej – 3,68 zł
– gospodarczych, garaży – 3,68 zł
– innych – 5,50 zł
3/ od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Traci moc Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2008 rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXIX/199/08
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
¹ / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 , poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 ) R a d a M i e j s k a u c h w a l a, co następuje :
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1/ budynki i grunty służące prowadzeniu działalności kulturalno – oświatowej.
2/ budynki i grunty służące celom ochrony przeciwpożarowej.
3/ budynki, grunty i budowle stanowiące własność ( współwłasność ) gminy wykorzystywane przez gminne jednostki budżetowe,
zakłady budżetowe, spółki gminne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o ile nie są przekazane w posiadanie innym
podmiotom.
4/ budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej ciepła i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków, będące własnością gminy.
§2
Traci moc Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zwolnień na rok 2008
od podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXIX/200/08
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 / oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ) R a d a M i e j s k a w Nasielsku u c h w a l a , co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ( M.P. Nr 81, poz. 717)
z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§3
Traci moc Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2008 roku.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 r.
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UCHWAŁA Nr XXIX/201/08
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz zwolnień od tego podatku na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych¹( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr
93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 ) R a d a M i e j s k a uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w
załączniku do uchwały.
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe gminy oraz
zakładu budżetowego i jednostek budżetowych gminy o dopuszczalnej masie całkowitej
poniżej 12 ton.
§3
Pobór podatku następuje w drodze wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
§4
Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Burmistrza Nasielska.
§5
Traci moc Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2007
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień od tego podatku na 2008 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 .

Pasierb z dziadkami
do spadku
P

owiększy się grono
spadkobierców. Ministerstwo Sprawiedliwości chcę zaliczyć do nich
dziadków spadkodawcy
(dziadek i babka w obu
liniach – ze strony ojca
i ze strony matki) oraz
p a s i e r b ó w. Z d a n i e m
przedstawicieli resortu
ma to służyć z jednej
strony umocnieniu więzów rodzinnych, z drugiej
lepszemu spożytkowaniu
majątku spadkodawcy.

Takie zapisy znalazły się w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Kodeks cywilny.
Jak poinformowały służby prasowe rządu – „zmiany dotyczą zakresu dziedziczenia rodzeństwa
i rodziców. Przyjęto rozwiązanie,
w myśl którego rodzice spadkodawcy wyprzedzają w kolejności dziedziczenia rodzeństwo
i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy. Punktem wyjścia do takiej
konstrukcji przepisu jest znaczący
udział rodziców w powstaniu majątku spadkowego. Im więc powinien przypaść spadek w razie
śmierci ich dziecka, z zastrzeżeniem, że nie zostawiło ono zstępnych (każdy kolejny potomek tej
osoby) mogących dziedziczyć.
Warto podkreślić również to,
że między rodzicami i dziećmi
zachodzi pokrewieństwo w linii
prostej, czyli jego pierwszy stopień. Rodzeństwo to krewni w linii bocznej, czyli pokrewieństwo
drugiego stopnia”.
Z ap rop on owan o p r ze p i s, że
w sytuacji, gdy jedno z rodziców
nie dożyło otwarcia spadku, jego

miejsce zajmuje jego rodzeństwo
(bracia i siostry), którzy dziedziczą
tę część spadku, która przypadałaby zmarłemu wcześniej rodzicowi w równych częściach.
Ponadto, projekt ustawy przewiduje, że jeżeli któreś z rodzeństwa
nie dożyje otwarcia spadku, wówczas jego miejsce w kolejności
dziedziczenia zajmują jego dzieci. Dziedziczą one część spadku,
która przypadłaby ich zmarłemu
rodzicowi w równych częściach.
Zasada ta rozciąga się także na
dalszych zstępnych braci i sióstr
spadkodawcy.
Na liście spadkobierców ustawowych umieszczeni zostaną dziadkowie i ich zstępni. W myśl proponowanych przepisów, osoby
te dziedziczą w dalszej kolejności
w sytuacji, gdy brak jest małżonka, zstępnych spadkodawcy,
jego rodzeństwa i ich zstępnych.
Udziały dziadków są jednakowe.
Może się więc okazać, że wśród
s p a dkob i e rc ów u s t awow yc h
danej osoby może znaleźć się
rodzeństwo rodziców spadkodawcy – wujkowie, stryjkowie,
ciocie itp.
Na liście spadkobierców znaleźli
się ponadto pasierbowie. Będą
oni dziedziczyć wówczas, gdy
żadne z rodziców pasierba oraz
krewnych w chwili otwarcia spadku nie żyje.
Ministerstwo Sprawiedliwości dodaje, że rozszerzenie listy spadkobierców o dalszych krewnych
spadkodawcy będzie ograniczać
przypadki, w których dziedziczy
gmina lub Skarb Państwa.
dar

11

ROZMAITOŚCI
Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/201/08
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 listopada 2008 r.
Roczna stawka podatku od środków transportowych w 2009 r wynosi w zł:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)
b)
c)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- posiadających katalizatory
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- posiadających katalizatory
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- posiadających katalizatory

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

450,00
375,00
720,00
675,00
870,00
825,00

Minimalna stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
4
Dwie osie
1200,00
1400,00
1250,00
1450,00
1300,00
1500,00
1350,00
1550,00
Trzy osie
1400,00
1600,00
1420,00
1620,00
1440,00
1640,00
1460,00
1660,00
1480,00
1680,00
1550,00
1750,00
Cztery osie i więcej
1600,00
2200,00
1620,00
2300,00
1640,00
2350,00
1700,00
2453,00
1750,00
2453,00

3.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a)

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
600,00
- posiadających katalizatory
500,00
b)
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
800,00
- posiadających katalizatory
700,00
c)
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1000,00
- posiadających katalizatory
900,00
4.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
Minimalna stawka podatku (w złotych)
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwie- Inne systemy zawieszenia osi
nie mniej niż
mniej niż
szeniem uznanym za równorzędne
jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
1300,00
1400,00
18
25
1350,00
1440,00
25
31
1380,00
1460,00
31
1650,00
1936,00
Trzy osie
12
40
1730,00
1725,00
40
1850,00
2505,00
Cztery osie i więcej
12
40
1730,00
1725,00
40
1850,00
2505,00

5.od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
a)od 7 ton do mniej niż 12 ton 675,00
6.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
Minimalna stawka podatku ( w złotych)
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia osi jezdnie mniej niż
mniej niż
zawieszeniem uznanym za równorzędne
nych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
700,00
750,00
18
25
800,00
800,00
25
850,00
900,00
Dwie osie
12
28
850,00
1000,00
28
33
900,00
1050,00
33
38
950,00
1295,00
38
1150,00
1700,00
Trzy osie i więcej
12
38
950,00
1120,00
38
1050,00
1285,00

7.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)
b)

mniej niż 30 miejsc
- posiadających katalizatory
równej lub wyższej niż 30 miejsc
- posiadających katalizatory

975,00
940,00
1200,00
1160,00
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ZA MIASTEM

Agencja szykuje armię kontrolerów
ARiMR rozbudowuje swoje
służby kontrolne i przeprowadza odnowę ich
bazy transportowej – to
groźnie brzmiące zdanie
pochodzi z komunikatu
opublikowanego przez
Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
A wszystko przez to, że w przyszłym
roku wchodzą w życie „kontrole
wzajemnej zgodności” oraz zostaną
uruchomione wszystkie działania
PROW 2007-13. Agencja wyjaśnia,
że każdy, kto korzysta za jej pośrednictwem z unijnego wsparcia,
podlega kontroli „na miejscu”, co
wymaga „wzmocnienia kadrowo
i sprzętowo służb kontrolnych”.
ARiMR zamierza tego dokonać
poprzez zatrudnienie nowych
pracowników jak i przesunięcie
do „pionu” kontroli pracowników
z innych działów. Musi także zakupić
dodatkowe wyposażenie dla kontrolerów. Powołano już 196 zespołów kontrolnych, które w tym roku
mają do przeprowadzenia około
54 tys. kontroli w terenie, w ramach
nowych mechanizmów pomocowych PROW 2007 – 2013. Jak informuje ARiMR, w następnych latach
liczba kontroli znacząco wzrośnie
i będzie ich co najmniej 70 tysięcy

rocznie. W przyszłym roku zostanie powołanych dodatkowo 100
zespołów kontrolnych. Konieczna
jest również wymiana i uzupełnienie samochodów dla kontrolerów.
„Liczba obecnie posiadanych przez
ARiMR samochodów koniecznych
do realizacji zadań jest niewystarczająca co niesie za sobą istotne
zagrożenie, iż ARiMR nie spełni
realizacji minimalnego poziomu
kontroli beneficjentów w ramach
realizowanych programów pomocowych, co może spowodować
znaczące kary ze strony UE, które
musiałyby być pokryte z budżetu
krajowego” – dodaje biuro prasowe
Agencji.
W ubiegłym roku poprzednie kierownictwo ARiMR zaplanowało na
wymianę i uzupełnienie zasobu
samochodów odpowiednie środki w budżecie i zgłosiło organom
zwierzchnim konieczność przeprowadzenia przetargu na zakup
nowych samochodów. W tym roku
Ministerstwo Rolnictwa i Kancelaria Premiera ze względu na niezbędność tych zakupów, wyraziły
zgodę na przeprowadzenie tych
przetargów.
W ramach przetargów, które przeprowadzały Oddziały Regionalne

Drobiarstwo pod nadzorem

W

łaściciele kurników lub opiekunowie mają przekazywać, osobom zajmującym się brojlerami,
informacje i instrukcje, dotyczące ich
utrzymywania, wyłapywania, załadunku
i uśmiercania. Ten,
raczej makabrycznie brzmiący, zapis
znalazł się w projekcie zmian w ustawie
o ochronie zwierząt.
Nowelizację, opracowaną przez ministra
rolnictwa i rozwoju
wsi, przyjęła Rada
Ministrów.

Jak nas poinformował resort rolnictwa, najważniejsze zmiany dotyczą
określenia minimalnych zasad
ochrony kurcząt hodowanych na
mięso (tzw. brojlerów) w stadach
powyżej 500 sztuk, ustalenia maksymalnego zagęszczenia hodowli
w gospodarstwie lub kurniku oraz
kwalifikacji wymaganych od opiekunów tych zwierząt.
Z proponowanych przepisów wynika, że posiadacze lub opiekunowie
kurnika będą mogli zwiększyć liczbę
brojlerów ponad normę, jeśli spełnią określone warunki ustawowe
i powiadomią o tym powiatowego
lekarza weterynarii. Nowelizacja zobowiązuje ich także do prowadzenia
dla każdego kurnika dokumentacji
dotyczącej m.in. liczby wprowadzanych brojlerów, powierzchni
użytkowej, liczby padłych zwierząt
z podaniem przyczyn zgonu. Dokumentacja byłaby przechowywana
przez 3 lata od dnia umieszczenia
kurcząt w kurniku i udostępniania

ARiMR, które najlepiej wiedzą jakie są ich
potrzeby, dokonana
zostanie wymiana najbardziej wyeksploatowanych samocho dów użytkowanych
przez Biura Powiatowe
i Oddziały Regionalne. Stan techniczny
samochodów użytkowanych w Biurach
Powiatow ych, Oddziałach Regionalnych
oraz w Centrali Agencji
wzbudza duży niepokój. Są to samochody
marki: Daewoo Nubira, Fiat Palio i Albea,
Peugeot 306, Peugeot
406, które zostały zakupione w latach 1998
– 2002. Posiadają one
100% amortyzację księgową, a ich
stan techniczny przy przebiegach
wynoszących od 180 do 298 tysięcy km kwalifikuje je do wymiany
ze względu na dużą awaryjność oraz
bardzo wysoki koszt eksploatacji.
Koszty te narastają wraz z upływem
czasu, zatem z ekonomicznego
punktu widzenia dalsze użytkowanie tych samochodów generujących wysokie koszty eksploatacji

Jest tanio
W

łaściciele sklepów
kupują coraz mniej
owoców i warzyw. Popyt
na żywność zmalał. A na
hurtowych rynkach cicho
i spokojnie, nie czuć jeszcze atmosfery zbliżających się świąt.

Mniejszy popyt na produkty ogrodnicze o tej porze dziwi sprzedających na Rynku Hurtowym w Broniszach. Ich zdaniem nie wynika to
przecież ze wzrostu cen żywności,
bowiem cześć oferowanych w Broniszach owoców i warzyw jest tańsza niż rok temu.
powiatowemu lekarzowi weterynarii.
Zgodnie z projektem, osoby opiekujące się kurczętami będą musiały
odbyć szkolenia dotyczące znajomości obowiązujących przepisów
oraz zagadnień związanych z dobrostanem kurcząt. Można będzie
jednak uznać za wystarczające
wcześniej już nabyte i udokumentowane kwalifikacje.
Projekt ustawy surowo traktuje
„amatorów”, bowiem zakłada, że
grzywną będzie się karać m.in.: za
zatrudnianie do opieki nad kurczętami osób bez odpowiednich
kwalifikacji, za zwiększanie ich zagęszczenia niezgodnie z wymogami ustawowymi i za brak dokumentacji lub prowadzenie jej niezgodnie
z przepisami.
Nowe przepisy powinny obowiązywać od 30 czerwca 2010 r. zgodnie z wymogami dyrektywy Rady
Wspólnot Europejskich – informuje
Ministerstwo Rolnictwa.
dar

Gwałtownie spadły ceny jabłek.
Owoców tych zebraliśmy w tym
roku około 2,5 mln ton – ponad
dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie. Ceny są o połowę
niższe, a mimo to kupujących jest
niewielu.
Wprawdzie należy spodziewać
się, że w drugiej połowie grudnia

22 grudnia–8 stycznia

jest nieuzasadnione. W ostatnich
trzech latach koszty napraw przypadające średnio na jeden samochód wynosiły około 54 tysięcy zł.
Obecnie Agencja dysponuje „flotą”
516 samochodów. Biura Powiatowe,
Oddziały Regionalne i Centrala eksploatują łącznie 392 samochody.
Biura Kontroli na Miejscu dysponują
obecnie dodatkowo 124 samochodami. Na potrzeby BKM (Biura
Kontroli na Miejscu) zaplanowano

wzrośnie popyt na cytrusy i owoce
egzotyczne, jednak nasi sadownicy nie wierzą już, żeby miało to
jakikolwiek wpływ na zwiększenie
zakupów oraz zmiany cen jabłek.
Najdroższa odmiana w ofercie
hurtowej to Golden Delicius, cena
owoców w najwyższej klasie jakościowej nie przekracza 1,45zł/
kg. Większość odmian sadownicy
sprzedają średnio znacznie poniżej
1 złotego za kilogram.
Dużo jest orzechów włoskich, które sprzedawane są o połowę taniej
niż rok temu. Pomarańcze i mandarynki są w cenach zbliżonych do
cen z grudnia 2007. Cena hurtowa
mandarynek to średnio 4,00 zł/
kg (opakowanie 10 kg), najdroższe
Klementynki kosztują 5,50 zł/kg.
Za pomarańcze trzeba zapłacić
około 3,70 zł/kg (opakowanie 10
kg). Cytryny utrzymują stałą cenę
średnio - 4,50 zł/kg (opakowanie
10 kg).
dar

zakup 45 samochodów. Wśród nich
będą samochody z napędem na
cztery koła oraz z podwyższonym
prześwitem podwozia ze względu
na ich eksploatację w terenie wiejskim i na drogach nieutwardzonych
i górskich – czytamy w komunikacie prasowym.
ARiMR zapewnia, że takie są wymogi Unii Europejskiej.
dar

To już
koniec?
Co będzie dalej – zastanawiają się producenci
warzyw. Ten sezon im
wyjątkowo nie sprzyja.
Konsekwencje krachu
na rynku warzyw mogą
być opłakane!
To już koniec! – do takiego wniosku doszedł pan Sławomir, ogrodnik z powiatu nowodworskiego.
I nie ma nic dziwnego w tym
stwierdzeniu, bo tego, co dzieje się
na rynku warzyw nie przewidzieli
nawet najwięksi pesymiści.
A wszystko przez urodzaj czy
przez nieudolną politykę rządu?
Magazyny i chłodnie pełne warzyw, a odbiorców nie ma! Ci,
którym udaje się sprzedać hurtowe ilości warzyw, też nie maja
powodów do radości. Pieniądze
za sprzedane towary pokrywają
im znikomą część kosztów.
Za cebulę sprzedaną „z podwórka”
ogrodnicy dostają 0,25 – 0,35 zł/
kg., podobnie jak za kapustę białą, za
buraki – 0,4 zł/kg, za marchew – 0,6
zł/kg, za pietruszkę około złotego.
- Co robi nasz rząd? Gdzie są ludzie
odpowiedzialni za handel zagraniczny? Gdzie minister rolnictwa,
co robi minister gospodarki? A
minister spraw zagranicznych też
nie jest święty, to przecież on
powinien jeździć po świecie i robić dobry klimat do współpracy
międzynarodowej! Rozpędzić to
towarzystwo! – pyta i nawołuje
Jan z okolic Nasielska. Trudno się
z nim nie zgodzić.
dar
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Gdy załatwiłyśmy najważniejsze sprawy, postanowiłam kupić sobie nową
koszulę nocną. Ekspedientka nie była
jednak zachwycona, gdy okazało się,
że nie podoba mi się żadna z flanelowych koszul w kolorach ponurego
fioletu i brudnego różu.
– A te bawełniane, te żółte, ze
słoneczkiem? Nie ma w moim
rozmiarze?
– Te koszule są dla mło… Tak, jest
„elka”, proszę – zreflektowała się
dziewczyna za ladą. – A te flanelowe nie interesują pani?
– Nie, może jak będę starsza –
uśmiechnęłam się, płacąc za żółtą
koszulę, podczas gdy Marysia oglądała seledynową z kotkiem.
– Ciekawe, co ta pannica będzie
nosiła, jak dożyje naszego wieku?
– bulwersowała się moja przyjaciółka. – Drelichy?
– Nie dożyje – powiedziałam uspokajająco i weszłyśmy do marketu.
Tam trafiłyśmy na degustację czekolady o zawartości kakao 70%.
Moja lekarka zawsze mówi, że to
niehigienicznie jeść przy takich
okazjach, ale jej przecież z nami nie
było. Smak czekolady jednak mnie
rozczarował.

– Hm…

Czekoladową chmurka

– A ja wezmę, i to dwie tabliczki –
zapaliła się Marysia.

250 g ciemnej czekolady (min. 70%
kakao), 125 g miękkiego masła,
6 jajek (2 całe, 4 z żółtkami oddzielonymi od białek), 175 g cukru,
2 łyżki likieru pomarańczowego
Cointreau (niekoniecznie), starta
skórka z 1 pomarańczy na śmietanowy wierzch:

– Po co ci aż dwie?
– A bo mi się przypomniało, że
mam od synowej taki właśnie przepis. Ale nigdy go nie użyłam, bo nie
miałam takiej czekolady.
– Czekoladowe ciasto? – ożywiłam
się z miejsca.
– Nazywa się „czekoladowa chmurka” – kusiła Marysia.
– Jak je upieczesz, to zjem – zgodziłam się łaskawie.
– Przecież nie wolno ci jeść czekolady – zaprotestowała Marysia.
– Tobie też nie! – odcięłam się natychmiast.
Ledwo idąc, dotarłyśmy do pociągu, który dowiózł nas do naszej
stacji. Z trudem, jako ostatnie,
weszłyśmy do autobusu. Kupowałyśmy właśnie bilety, gdy jakiś
młody człowiek zajął przedostatnie siedzące miejsce. Stanęłyśmy
obok niego.
– Ja usiądę – postanowiła Marysia
– bo jestem o trzy miesiące starsza
od ciebie!
– A ja mam osteofity w kręgosłupie!
– A ja miałam cięższy poród! –
przebiła mnie Marysia.

– A kto to będzie jadł? – dziwowałam się. – Gorzkie jak nie wiem!

Słysząc naszą rozmowę, młodzian
wyraźnie się stropił i podniósł się
szybko z miejsca. Usiadłam, Marysia obok mnie, i powiedziałam do
niego z uśmiechem:

– Z takiej czekolady można przygotować pyszne czekoladowe ciasto –
powiedziała uprzejmie młodziutka
hostessa.

– Dziękujemy! Ale nie trzeba było!
Jeszcze się pan nastoi na starość!
Babcia Jadzia

HOROSKOP

ŻYCIE OD KUCHNI

Wesołe jest życie staruszki
Tuż przed Wigilią postanowiłyśmy z Marysią jechać na zakupy.
Chciałam kupić wreszcie prezenty
dla Zosi i Piotrka, i całej reszty. Zięć
podrzucił nas do Nowego Dworu,
a wracać miałyśmy już we własnym
zakresie.
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PO GODZINACH

350 ml śmietany kremówki, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub
2 łyżeczki cukru waniliowego, 1 łyżka likieru Cointreau (niekoniecznie),
1/2 łyżeczki gorzkiego kakao do
posypania
Dno tortownicy (średnica 23 cm)
wyłożyć papierem do wypieków.
Rozpuścić czekoladę w kąpieli
wodnej, dodać masło i poczekać,
aż się rozpuści w czekoladzie i aż
całość przestygnie. Ubić 2 całe
jajka i 4 żółtka z 75 g cukru, delikatnie dodać czekoladę z masłem
oraz skórkę pomarańczy i likier. W
innej misce ubić 4 białka na pianę,
a następnie stopniowo dodać 100
g cukru aż do uzyskania błyszczącej piany, zachowującej swój
kształt, ale nie bardzo sztywnej.
Najpierw dodać kilka łyżek piany
z białek do masy czekoladowej,
wymieszać, a następnie całą masę
czekoladową przełożyć do białek.
Rozgrzać piekarnik do 180 st. C.
Ciasto włożyć do tortownicy i piec
30–40 min. lub do chwili, gdy
ciasto wyrośnie i popęka, a środek
nie będzie już płynny. Ostudzić
ciasto w formie, a środek będzie
zapadał się w miarę stygnięcia.
Na ostudzone ciasto w „krater”
nałożyć ubitą śmietanę z cukrem
waniliowym i likierem. Oprószyć
wierzch ciasta kakao.

Kino NIWA ZAPRASZA

Baran 21.03.– 20.04.
Zdecydujesz się w końcu na nadrobienie przedświątecznych zaległości
i zdobędziesz ambitnych pomocników. Jednak nie wszystko da się od
razu zmienić. Bądź cierpliwy, a osiągniesz zamierzony cel. W miłości
także uporządkujesz swoją sytuację.

Byk 21.04.– 21.05.
Najbliższe dni będą sprzyjać zawieraniu nowych znajomości, które
będą korzystne dla Twojej kariery zawodowej. Będziesz bardzo
aktywny i zajmiesz się kilkoma sprawami na raz. W uczuciach masz
szansę na wielką miłość.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Będziesz w doskonałym humorze, niezwykle uprzejmy
i wyrozumiały. Nie odmawiaj pomocy osobom, które mają do Ciebie
zaufanie. Ktoś zwierzy Ci się z kłopotów. W przyszłości Ty będziesz
mógł liczyć na wsparcie. W domu rodzinnym już świątecznie.

Rak 23.06.– 22.07.
Przez najbliższe dni będziesz bardzo zajęty i zapracowany. Pojawi
się szansa na dodatkową gotówkę, więc i na więcej prezentów.
Otrzymasz zaproszenie na święta od dalekich krewnych. Może
pora odnowić kontakty.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym udany czas. Wszyscy będą Cię podziwiać
i słuchać z uwagą. Wykorzystaj to, żeby zyskać uznanie ważnych osób.
Łatwo przekonasz otoczenie do swoich ambitnych pomysłów. Czas
sprzyja Ci również w uczuciach.

Panna 23.08.– 22.09.
Zajmiesz się wyjaśnianiem zaległych spraw finansowych i być może
jeszcze w tym starym roku odzyskasz długi. Nie zwlekaj już dłużej, bo
szczęście Ci sprzyja. Spróbuj zagrać w lotto. W życiu osobistym idź za
głosem serca.

Waga 23.09.– 22.10.
Energicznie zabierzesz się do nadrabiania zaległości, bo uświadomisz
sobie, że święta tuż, tuż. Warto zaplanować wszystko z ołówkiem
w ręku, wtedy będzie łatwiej. Jak zwykle możesz liczyć na wsparcie
bliskiej osoby. Ktoś powierzy Ci ważny sekret.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz zajęty planami zrobienia wielkich pieniędzy. Pomysł będzie
gonił pomysł, a wszystkie warte omówienia z przyjaciółmi. Może coś
z tego wyniknie, bo szczęści będzie Ci sprzyjać nie tylko w pracy, ale
też w miłości.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy podejmiesz odważne decyzje i wszystko zrobisz tak, jak
zaplanowałeś, i nie będziesz się przejmować tym, co myślą inni.
Efekty przejdą Twoje oczekiwania. W miłości trochę kłopotów, ale
i z tym sobie poradzisz.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Najbliższy czas będzie sprzyjać szybkim decyzjom, ryzykownym
zamierzeniom i przede wszystkim sprawom osobistym. Samotne
Koziorożce znajdą przyjazne osoby, z którymi połączy Was być
może głębokie uczucie.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Nadchodzący czas będzie dla Ciebie łaskawy. Będziesz mieć
dobry humor, powodzenie w miłości, zakupy świąteczne się
udadzą, a spotkania będą sympatyczne. Nic nie zmąci Twojego
spokoju.

2–4 stycznia, godz. 17.00

Lucky Luck na dzikim zachodzie
Nowy Jork, rok 1855. Grupa pionierów w ciągu 80 dni musi
dotrzeć do Kalifornii, by osiedlić się na przyznanych im terenach.
W podróży na Zachód pomaga im nieustraszony stróż prawa, Lucky Luke. Tymczasem banda Daltonów
okrada nowojorskie banki i zrobi wszystko, by uprzykrzyć życie nie tylko Lucke’owi, ale i pionierom… 20
miesięcy pracy, 160 artystów grafików, 220 000 narysowanych odręcznie postaci plus doskonałe animacje
w 3D – to rozmach najnowszego filmu z przygodami Lucky Luke’a.
2–4 stycznia, godz. 19.00

Lekcje pana Kuki
(Polska,Austria, 2007); Komedia; Reżyseria: Dariusz Gajewski; Scenariusz na podstawie
powieści „Lekcja Pana Kuki”: Radek Knapp; Obsada: Łukasz Garlicki – Waldemar,Andrzej
Grabowski – Pan Kuka,Anna Przybylska –Ala,Tomasz Karolak – Mirek,August Diehl – Lothar

Adaptacja powieści Radka Knappa. Waldemar postanawia po raz pierwszy
w życiu wyjechać za granicę. Pomocy w zorganizowaniu wyjazdu szuka
u pana Kuki – dawnego znajomego rodziców. To za jego namową za cel
swojej wędrówki wybiera Wiedeń. Jednak na miejscu wskazówki Kuki
okazują się cokolwiek mylące, a jego wizja zagranicy mocno wyidealizowana. Główny bohater dostaje twardą szkołę życia na obczyźnie...
9–10 stycznia, godz. 18.00

Zajście awaryjne
Miss Conception (Niemcy, 2008); Komedia; czas 103 min.; Reżyseria: Eric Styles; Scenariusz: Camilla Leslie, Katherine Chandler;
Obsada: Heather Graham – Georgina, Mia Kirshner – Clem, Tom Ellis – Zak, Will Mellor – Brian, Orlando Seale – Justin.

Ryby 19.02.– 20.03.
W życiu zawodowym będziesz doceniony. Otrzymasz premię albo
propozycję awansu. Dobry czas na oficjalne spotkania. W święta
nadrobisz zaległości w życiu rodzinnym. Samotne Ryby mogą liczyć
na przyjaciół, którzy dodadzą Wam odwagi.

Z przymrużeniem oka

Tous a l’Ouest: Une aventure de Lucky Luke (Francja, 2007); Animowany;
Reżyseria: Olivier Jean Marie; Scenariusz: Jean-François Henry, Olivier Jean
Marie; Obsada: Cezary Pazura – Lucky Luke (głos w polskiej wersji jęz.).
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Masaż relaksacyjny, kosmetyczny, odchudzający,
klasyczny, sportowy. Tel. 0
500 82 81 81.
Malowanie, szpac h l o wa n i e, t a p e t o wa n i e, w y ko ń c z e n i ó w k a .
Tel. 0 669 950 407.
Sprzedam samoc h ó d o s o b o w y O LTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.

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

Lwów, Wilno w akwareli
– wyprzedaż prywatnej
pięknej kolekcji oprawionych obrazów przedstawiających perły architektury kresowej. Ponadto
mam do sprzedania również inne obrazy (olejne
i akwarele – tanio).
Tel. 0 502 035 852.

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

Kupię trociny z dowozem
na miejsce. Tel. 0 502 035
852.
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Wiktor Zin, przepiękn e r y s u n k i i a k wa r e le. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
N a d z o r y b u d o w l a n e,
przynależność do Mazowieckiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Ceny konkurencyjne. Tel. 501 580
427, (023) 69 12 255

Podziękowanie
Zarząd i członkowie
Koła Kombatantów w Nasielsku
dziękują Panu Burmistrzowi
Bernardowi Mucha
za zorganizowanie uroczystości wigilijnej
					

Prezes Koła

Zajazd magnolia w Pomiechówku zatrudni szefa
kuchni, kucharzy, kelnerki
– barmanki. Tel. 022 785
41 42
Zakład stolarski – schody,
drzwi. Tel. 503 401 399
DJ – studniówki, imprezy firmowe. Tel. 504 240
396
Oddam słomę za obornik.
Tel. 696 185 786

Szanownym Państwu
Iwonie i Tadeuszowi Czachorowskim z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku,
życzenia zdrowia, zgody,
życzliwości, pomyślności
w życiu rodzinnym
i zawodowym, składa ZAŁOGA.

Sprzedam poloneza 2001
r. – gaz. Tel. 604 710 331
Sprzedam działkę z domem
2000 m2 w Starych Pieścirogach, Gm. Nasielsk, z
dostępem do mediów. Tel.
696 990 459

22 grudnia–8 stycznia

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie 36
m2, dwa pokoje z kuchnią
w Nasielsku. Tel. 600 342
039
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 francuskiego dla dzieci i młodzieży. Tel. 0 518 146 617.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki, może być zadłużona. Tel. 0 668 602 600.
Kupię gospodarstwo rolne
lub siedlisko. Tel. 602 496
580.
Sprzedam działkę budowlaną, okolice Nasielska. Tel.
509 666 720
Sprzedam garmażeryjny zatrudni kierowcę z
kat. B na trasie NasielskWarszawa. Tel. 601 369
282
Korepetycje z angielskiego
30 zł/60 minut. Tel. 503
151 209
Kupię glebogryzarkę. Tel.
604 539 512
Sprzedam mieszkanie M4
w Nasielsku, po remoncie.
Tel. 0 660 429 031
Wynajmę budynek gospodarczy o pow. 170 m2 (w tym
3 garaże) w Nasielsku przy
ul. Kościuszki, z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą. Tel. 023 69
12 403.

REKLAMA
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Andrzejkowy
Turniej Halowy!
Wkrótce po zakończeniu rozgrywek piłkarskich
na świeżym powietrzu, piłkarze przenieśli się
na halę, biorąc udział w turniejach halowej piłki
nożnej, których organizatorem jest hala sportowa
w Nasielsku.
Pierwszym takim turniejem, rozegranym w dniu
30 listopada był turniej „Andrzejkowy”, na
który zgłosiła się rekordowa ilość – 19 drużyn
z Nasielska i naszej gminy, gmin ościennych, oraz
z Ciechanowa, Nowego Dworu i Olszewnicy.
Zespoły obrały sobie różne nazwy, które wywodziły się bądź z nazwy ulic, miejscowości, lub inne
nie mające nic wspólnego z nazwą piłkarskich
klubów w Polsce lub na świecie. Nazwy takie
jak: „Młode wilki”, Władcy much”, „Dajcie nam
wygrać”, „Wczorajsi”, „Cieniasy” i wiele innych
wskazywały, że jest to typowa zabawa piłkarska.
Ale w tej zabawie nie nazwa była najważniejsza.
Liczył się wynik i zwycięstwo.
Zgodnie z regulaminem nie było żadnych ograniczeń. W turnieju mogli brać udział amatorzy
i zawodowcy. Zawodnicy zrzeszeni w klubach
ligowych i nie zrzeszeni. Stąd też poziom był
przeciętny, ale nie brakowało też meczy na dość
wysokim poziomie.
Wielu piłkarzy amatorów mogłoby z powodzeniem występować w różnych klasach, ligach
i klubach piłkarskich, których przedstawiciele,
przyglądali im się, siedząc na trybunach.
Turniej cieszył się nie tylko dużą ilością występujących w nim drużyn, ale też frekwencją widzów,
których około 150 osób zasiadło na trybunach.
Wszystkie drużyny drogą losowania podzielone
zostały na pięć grup po trzy zespoły i jedną grupę cztery zespoły, w których mecze rozegrano
systemem „każdy z każdym.
Następnie zwycięzców sześciu grup podzielono
na dwie grupy trzyzespołowe, w których również
rozegrano mecze systemem każdy z każdym.
Zwycięzcy tych grup walczyli we finale, a drużyny
z drugich miejsc o miejsca 3/4. Zwycięzcami poszczególnych grup były: Cieniasy, OKS Ciechanów,
Pianowo, Zubel Team, Defensor i Andzin.
Wyniki drużyn walczących o finał: Pianowo – Zubel
Team 3:2, Defensor – Andzin 0:3, Pianowo – OKS
Ciechanów 2:0, Defensor – Cieniasy 0:3, Zubel
Team - OKS Ciechanów 0:3, Andzin – Cieniasy
1:3.
We finale spotkały się zespoły Pianowa i Cieniasy.
Zdecydowane zwycięstwo odnieśli Cieniasy pokonując Pianowo 4::0 a o 3 miejsce OKS Ciechanów
pokonał Andzin 3:0
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został
Krzysztof Andrzejewski z Pianowa, a najlepszym bramkarzem Marek Prusinowski z OKS
Ciechanów.
Drużyny które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a wszystkie
pozostałe drużyny dyplomy.
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