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Debata nad planem miasta
4 lutego br. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyła się publiczna debata nad planem zagospodarowania
przestrzennego miasta.
Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem
zarówno mieszkańców
naszej gminy, jak również
okolicznych miejscowości. Wszyscy, którzy uczestniczyli w dyskusjach, mogli zgłaszać swoje uwagi
dotyczące planu miasta. Wszelkich informacji
udzielał projektant planu
Nasielska, inżynier architektury Zbigniew Soko-

łowski przy współpracy
z kierownikiem Wydziału
Gospodarki Przestrzennej
Barbarą Pająk.

Dzięki debacie nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego można uwzględnić
poglądy i wnioski wszystkich zainteresowanych przyszłością inwestycyjną, budowlaną i funkcjonalną
naszego miasta. Wszystkie prace
planistyczne, których efektem
jest wyłożony plan, mają na celu
uporządkowanie obszaru miasta w możliwie najkorzystniejszy
sposób. Plan stanowi podstawę
wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i jest bardzo ważnym

źródłem informacji zarówno dla
mieszkańców, jak też potencjalnych inwestorów.
Każdy, kto chce zapoznać się z planem Nasielska, może go obejrzeć
do 20 lutego br. w Urzędzie Miejskim, pokój nr 214. Wszelkie uwagi
należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 marca 2009 r. Dopiero po
uwzględnieniu ewentualnych uwag
Rada Miejska może plan zagospodarowania uchwalić.
K.T.
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Ślisko na chodnikach
Oblodzone chodniki w Nasielsku
wielu przechodnim sprawiają spore
problemy. Zwłaszcza dla ludzi starszych
i niepełnosprawnych przejście śliskim
chodnikiem to prawdziwe wyzwanie.
W wielu miejscach w mieście chodniki
nie są posypane piaskiem. Nietrudno więc o niekontrolowany poślizg
i wypadek. Przypominamy zatem, że
każdy właściciel posesji ma obowiązek
zadbać o czystości i odśnieżyć chodnik
znajdujący się przy jego działce, lokalu
czy budynku.
Na początku stycznia na ulice miasta
wyszły komisje kontrolujące, czy

chodniki są posypane piaskiem i odśnieżone. Upominały właścicieli posesji
i sprawdzały, czy w wyznaczonym
terminie doprowadzili chodnik do
porządku, a gdy to nie skutkowało, nakładały mandaty. Gospodarze i właściciele posesji często bagatelizują ciążące
na nich obowiązki. Komisje nadal będą
pojawiały się na terenie miasta. Pamiętajmy więc, że za nieuprzątnięty chodnik grozi kara nawet kilkuset złotych lub
sąd grodzki. Jeśli na źle odśnieżonym
chodniku złamiemy nogę, rękę lub
wybijemy zęby, możemy ubiegać się
o odszkodowanie.

Ustawa utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996r (Dz.
U.Nr.132 z późn. zm.) art. 5.
ust. 4 : Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez:
uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy
czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na

którym jest dopuszczony płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych.
KT.

Obradowała Rada
W czwartek, 29 stycznia br. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Po drobnych zmianach
w porządku obrad oraz przyjęciu
protokołów z dwóch poprzednich
sesji Przewodniczący Rady Dariusz
Leszczyński poinformował o działaniach, jakie podejmował między

obradami. Oznajmił, że uczestniczył
w spotkaniu dotyczącym terenu
PKP przy nasielskim dworcu oraz
możliwościach pozyskania terenów
na potrzeby parkingu w ramach akcji
„Parkuj i jedź”. Mówił też o uczestnictwie w spotkaniach z radami powiatu
nowodworskiego, dotyczącymi
współpracy. W trakcie dyżuru przewodniczącego zgłosiła się osoba
w sprawie możliwości pozyskania
mieszkania, z uwagi na niedogodności lokalowe. – W tej sprawie
skonsultowałem się z pełniąca obowiązki dyrektora ZGKiM Małgorzatą
Rosłońską – powiedział przewodniczący Leszczyński. Mieszkańcy
Pieścirogów oraz ul. Rostkowskiej
w Nasielsku zgłaszali swoje uwagi
dotyczące miejscowego planu
zagospodarowania. Mieszkańcy
ul. Rynek cały czas apelują o remont
chodnika od strony wschodniej.
Po nim głos zabrał Burmistrz Bernard Dariusz Mucha. Poinformował
o tym, że jest wyłożony do wglądu
projekt planu zagospodarowania
miasta Nasielska. Poruszył też sprawę nieodpłatnego nabycia z mocy
prawa na własność gminy Nasielsk
nieruchomości położonej w miejscowości Pianowo Daczki i spotkania
z mieszkańcami tej miejscowości.
Chodzi o przeznaczenie tego terenu na mieszkania komunalne. Poinformował również o podpisaniu
umowy z Bankiem Spółdzielczym
w Nasielsku. Umowa dotyczy użyczenia pomieszczenia biurowego
Urzędu Miejskiego na Punkt Kasowy.
Informował także o zmianach lokalizacji niektórych wydziałów. Część
pracowników Wydziału Budżetu
i Finansów zajmujących się rozliczaniem podatków znalazła swoje
lokum na parterze Urzędu. Klienci
będą mieli zatem ułatwiony dostęp
zarówno do urzędników zajmujących się podatkami, jak również pod
ręką znajdą punkt, w którym mogą
dokonać opłat.

Czytaj na str. 2
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Powróciła sprawa Storczykowej
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

W czwartek, 29 stycznia br. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Po drobnych zmianach
w porządku obrad oraz przyjęciu
protokołów z dwóch poprzednich
sesji Przewodniczący Rady Dariusz
Leszczyński poinformował o działaniach, jakie podejmował między
obradami. Oznajmił, że uczestniczył w spotkaniu dotyczącym terenu PKP przy nasielskim dworcu
oraz możliwościach pozyskania
terenów na potrzeby parkingu
w ramach akcji „Parkuj i jedź”. Mówił
też o uczestnictwie w spotkaniach
z radami powiatu nowodworskiego, dotyczącymi współpracy. W
trakcie dyżuru przewodniczącego
zgłosiła się osoba w sprawie możliwości pozyskania mieszkania,
z uwagi na niedogodności lokalowe.
– W tej sprawie skonsultowałem
się z pełniąca obowiązki dyrektora
ZGKiM Małgorzatą Rosłońską –
powiedział przewodniczący Leszczyński. Mieszkańcy Pieścirogów
oraz ul. Rostkowskiej w Nasielsku
zgłaszali swoje uwagi dotyczące
miejscowego planu zagospodarowania. Mieszkańcy ul. Rynek cały
czas apelują o remont chodnika od
strony wschodniej.
Po nim głos zabrał Burmistrz Bernard Dariusz Mucha. Poinformował
o tym, że jest wyłożony do wglądu
projekt planu zagospodarowania
miasta Nasielska. Poruszył też sprawę nieodpłatnego nabycia z mocy
prawa na własność gminy Nasielsk
nieruchomości położonej w miejscowości Pianowo Daczki i spotkania z mieszkańcami tej miejscowości. Chodzi o przeznaczenie tego
terenu na mieszkania komunalne.
Poinformował również o podpisaniu umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nasielsku. Umowa dotyczy
użyczenia pomieszczenia biurowego Urzędu Miejskiego na Punkt Kasowy. Informował także o zmianach
lokalizacji niektórych wydziałów.
Część pracowników Wydziału Budżetu i Finansów zajmujących się

rozliczaniem podatków
znalazła swoje lokum na
parterze Urzędu. Klienci
będą mieli zatem ułatwiony dostęp zarówno
do urzędników zajmujących się podatkami, jak
również pod ręką znajdą
punkt, w którym mogą
dokonać opłat.
Poruszył sprawę powstania wiaduktu nad
toram i kolej ow ym i
w ciągu drogi gminnej Dębinki–Studzianki oraz budowy drogi
objazdowej w związku
z likwidacją przejazdu
w miejscowości Mogowo. Przekazał także,
że zostały rozpatrzone
pod względem formalnoprawnym
kolejne wnioski, które składał Urząd
Miejski. Dotyczą one m.in. przebudowy ulic Nasielska (Krupka, Klonowa), budowy kanalizacji w Starych
Pieścirogach oraz stacji uzdatniania
wody w Jackowie Włościańskim.
Ogłoszony został przetarg na dokończenie zadania: remont bloku
żywieniowego w Szkole Podstawowej w Nasielsku. Termin składania
ofert upływa 17 lutego. Przekazał
informację, że gmina przygotowuje wniosek na odnowę i rozwój wsi
Cieksyn. Dotyczy on placu zabaw,
oświetlenia zabytkowego kościoła
i przebudowy chodnika. Mówił także o audycie wznawiającym system
zarządzania jakością, który odbył się
21 i 22 stycznia w Urzędzie Miejskim.
W związku z tym, iż Małgorzata Rosłońska pełni obowiązki Dyrektora
ZGKiM, potrzebne będą pewne
zmiany w organizacji Wydziału
Rozwoju Regionalnego. Dlatego
też zostaną ogłoszone nabory na
stanowiska w tym Wydziale. Trwają
prace przygotowawcze związane
z powstaniem Straży Miejskiej w naszej gminie oraz prace dotyczące
monitoringu w mieście.
Radny Andrzej
Wierzchoń odniósł się do planu
zagospodarowania przestrzennego Pieścirogów
Nowych i Starych,
Mogowa, Morgów,
Mokrzyc Włościańskich. Przy tej okazji
powróciła sprawa
ulicy Storczykowej w Pieścirogach.
Temat kontynuował radny Grzegorz Duchnowski,
pytając Burmistrza,
co zrobiono w tej
sprawie, ponieważ
problem uregulowania przebiegu i urządzenia ul.
Storczykowej nadal pozostaje. G.

Duchnowski poruszył także problem ulicy Kościelnej w Nasielsku,
a dokładnie budek, którymi zarządza
ZGKiM. Zwrócił się z pytaniem o stan
prawny tego terenu, na którym stoją
budki. Radny Świderski pytał o to,
kiedy osoby, które zdecydowały się
na szamba ekologiczne, otrzymają
wsparcie finansowe.

Nasielsk, obejmującego obszary
wsi: Nowe i Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie.
Celem planu jest ustalenie funkcji
obszarów objętych opracowaniem,
ustalenie sieci komunikacji, zasad
podziału na działki budowlane oraz
ustalenie zasad obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej.

Potem głos zabrał Komendant
Komisariatu Policji w Nasielsku.
Przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa w naszej gminie
w 2008 r. Mówił, że działania nasielskich policjantów w porównaniu
z rokiem poprzednim są skuteczniejsze. Jak pokazują statystyki,
udało się ograniczyć przestępczość
kryminalną. Niestety, w naszej gminie rośnie przestępczość wśród
nieletnich. Podkreślił, że dużym
problemem pozostają nietrzeźwi
kierowcy. Największe problemy
nasielskich policjantów to rozboje.

Istotną informacją są wysokości
stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty należnej
od właściciela i wieczystego użytkownika zbywanej nieruchomości,
której wartość wzrosła w związku
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania. Stawkę 30%
ustalono dla terenów o funkcjach
usługowych oraz zabudowy mieszkaniowej z usługami, jak też dla terenów o funkcjach mieszkaniowych.
Plan uchwalono jednogłośnie.

Po przedstawieniu sytuacji w gminie Nasielsk do Komendanta KP
w Nasielsku skierowano pytania.
Dotyczyły one m.in. możliwości
konwojowania przestępców przez
Komendę Powiatową.
Następnie radni zajęli się podejmowaniem uchwał. Po uprzedniej
pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów podjęto uchwałę
o zmianach budżecie 2009 roku.
Następnie Kierownik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej Barbara
Pająk przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Nasielsk. Uzasadniła, że z uwagi na
upływ czasu oraz zapotrzebowanie
na wyznaczenie nowych terenów
pod inwestycje, konieczna jest aktualizacja Studium Uwarunkowań,
a także uwzględnienie potrzeb
mieszkańców gminy i inwestorów
zewnętrznych. Uchwałę podjęto
jednogłośnie. Barbara Pająk przedstawiła zatem następny projekt
uchwały dotyczący uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
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Kolejna z uchwał, którymi zajęli się
radni, dotyczyła dzierżawy nieruchomości. Oddano w dzierżawę
mienie gminne po szkole podstawowej w miejscowości Krzyczki
Pieniążki oraz mienie gminne po
byłej szkole podstawowej we wsi
Nuna. Po tym Rada Miejska jednogłośnie zdecydowała o nabyciu
niezabudowanej nieruchomości
położonej w Nasielsku. Nabycie jej
związane jest z poszerzeniem ulicy
komunalnej.
Następną uchwałą, jako podjęli
nasielscy radni, dotyczyła nadania
statutu Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przy tej
sprawie radny Duchnowski zapytał
o to, jak wygląda struktura organizacyjna firmy. Zaznaczył także, że
dobrze by było, aby radni poznali
regulamin zakładu oraz zapoznali
się raz w roku ze sprawozdaniem
działalności ZGKiM. W związku
z tym przewodniczący przedstawił
wniosek w sprawie przedłożenia na
najbliższej sesji regulaminu organizacyjnego Zarządu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. Wniosek przyjęto jednogłośnie,
podobnie jak uchwałę w sprawie
nadania statutu ZGKiM. Następnie
zajęto się uchwałą dotyczącą zaMateriałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

pewnienia środków finansowych
w budżecie na dożywianie dzieci
w gminie Nasielsk na 2009 rok. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Monika Nojbert przedstawiła projekt uchwały, po czym
radni podjęli ją jednogłośnie.
Kolejne głosowanie związane było
z zarządzeniem wyborów sołtysa
Sołectwa Miękoszyn. Radni również
przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Następnie po wysłuchaniu sprawozdań z działalności stałych Komisji,
w tym również Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzono je oraz przyjęto plan
pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2009.
Podczas interpelacji i zapytań radnych powróciła sprawa ul. Storczykowej w Starych Pieścirogach. Na
sesji pojawiło się kilku jej mieszkańcy, którzy nie mogą pogodzić się
z tym, iż obecnie mają do czynienia
z przewężeniem drogi, i winią o to
urzędników. Sprawa dotyczy działki, która w lutym 2003 r. została
sprzedana, i według mieszkańców
Storczykowej jest to powód przewężenia drogi. Przewodniczący
Rady Miejskiej Dariusz Leszczyński
zapowiedział spotkania w celu rozstrzygnięcia tej kwestii. W dalszej
części obrad powrócono do sprawy
ulicy Kościelnej i budek, które się
na niej znajdują. Jak poinformowała
Małgorzata Rosłońska, budki są przeznaczone do użytkowej działalności.
Poruszono też kwestię salonu gier.
Radny Duchnowski zapytał, czy
jest potrzebna zgoda na tego typu
działalność. Dyrektor Rosłońska,
udzielając odpowiedzi, zaznaczyła,
że nieruchomość do użytku musi
dopuścić sanepid, a wszelkie uzyskanie pozostałych pozwoleń zgody to
już sprawa wynajmującego lokal.
Następnie Rada zapoznała się z pismami, wśród których znalazło się
podanie sołtysa wsi Jaskółkowo
dotyczące uzupełnienia oświetlenie
oraz budowy i wyrównania dróg.
W kolejnej części obrad Grzegorz
Duchnowski zapytał o sztab zwalczania kryzysu finansowego w gminie.
Na ten temat wypowiedziała się
Agnieszka Kalinowska (p.o. Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów), która podkreśliła, że wśród
mieszkańców naszej gminy nie ma
odczucia tego kryzysu. W dyskusję
włączył się burmistrz. Według niego,
kryzys dotrze także do nas, ale gmina ma strumień dopływu środków
zewnętrznych zapewniony przez
dwa lata. Pojawili się także inwestorzy, dla których nasza okolica jest
atrakcyjnym miejscem na działalność. Pojawiła się również kwestia
nieestetycznego dojścia do sklepu
Biedronka. Jak poinformowała M.
Rosłońska, stan budynków i szopek
będzie powoli porządkowany, a już
niedługo na tym terenie zostaną
posadzone iglaki.
Obrady zakończyło zaproszenie
Elżbiety Wróblewskiej na konferencję „Otwarci na zmianę przestrzeni
publicznej – bliżej siebie i natury”
6 lutego br.
K.T.
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Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza po zaświadczenia, na podstawie których można
otrzymać żywność. Dary żywnościowe są przekazywane na podstawie kryterium dochodowego,
zgodnie z ustawą o pomoc y
społecznej. MOPS w Nasielsku
otrzymuje żywność dla potrzebujących od Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Nowym
Dworze Maz. Dary są wydawane
w domu dziennego pobytu przy
ulicy Warszawskiej 52.
Prace społecznie użyteczne
Bezrobotni, którzy nie posiadają prawa do zasiłku, mogą być
zatrudniani w różnego rodzaju instytucjach w ramach prac
społecznie użytecznych. W tej
formie aktywizacji bezrobotnych
pomaga Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nasielsku. Jak mówi
jego dyrektor Monika Nojbert, w
ośrodku w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione
są 3 osoby. Każda z nich może
pracować 40 godzin miesięcznie. Bezrobotnemu przysługuje
świadczenie w wysokości nie
niższej niż 6 zł za każdą godzinę, czyli ok. 240 zł miesięcznie.
Starosta refunduje gminie ze
środków Funduszu Pracy do 60%
minimalnej kwoty świadczenia
przysługującego bezrobotnemu.
D yrektor M. Nojbert zachęca
do zatrudniania osób w ramach
praca społecznie użytecznych:
Bezrobotni pomagają w wykonywaniu niektórych prac, ale
przede wszystkim przebywają
między ludźmi. Prace społecznie
użyteczne pomagają wrócić na
rynek pracy.

Kary za brak rachunków na wywóz nieczystości
Nasielscy urzędnicy kontrole
umów i rachunków na wywóz
nieczystości wśród mieszkańców
naszej gminy przeprowadzają już
od kilku miesięcy. Tym razem pod
lupę biorą mieszkańców miasta
Nasielska. Chodzi o to, by sprawdzić, czy legalnie pozbywamy się
śmieci. Tym, którzy nie mają odpowiednich umów na wywóz odpadów albo nie mają rachunków
za takie usługi, grozi mandat 500
zł, a nawet sąd grodzki. Jak mówi
kierownik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miejskim, rachunki trzeba zbierać.
Urzędnicy żądają ich przedstawienia za rok wstecz. Już za kilka
miesięcy na ulice Nasielska wyjdą
Strażnicy Miejscy, którzy pomogą
sprawdzać, jak naprawdę dbamy
o środowisko.
„Śledztwo inspektora Zgrozy”
18 lutego w Nasielskim Ośrodku
Kultury dzieci i młodzież z naszej
gminy obejrzą spektakl Zielona
afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy. Przedstawienie
organizowane jest przez Urząd
Miejski w Nasielsku. Jego celem
j e st uś wiadomienie m łodym
mieszkańcom naszej gminy, jak
ważne jest dbanie o środowisko.
Akcja spektaklu dzieje się w biurze spełnienia marzeń o czystym
środowisku naturalnym. Każda
ze scen wieńczona jest muzyką
ze znanych musicali, co nadaje
widowisku formę przebojowego, muzycznego przedstawienia.
Poprzez satyryczną krytykę okraszoną muzyką, autorzy i wykonawcy trafiają do młodego widza,
jego wrażliwości na przyrodę.

NOK zaprasza do Krainy Łagodności
15 lutego o godz. 19.00 na nasielskiej scenie odbędzie się koncert
inaugurujący Myśli uszanowane
z cyklu Sceny Zaułek. Będziemy
mogli usłyszeć uznanych i wielokrotnie nagradzanych artystów:
Tomasza Saleja, który już od ponad
dwudziestu lat zajmuje się poezją
śpiewaną, oraz Zbyszka Bąkowskiego, operującego najmniejszym, ale
niebywale soczystym brzmieniowo
instrumentem – harmonijką ustną.

XXIX sesja Rady Powiatu Nowodworskiego

Zgoda na utworzenie drugiego gimnazjum w Nasielsku
29 stycznia 2009 r. odbyła się XXIX
sesja Rady Powiatu Nowodworskiego.
Obrady poprowadził przewodniczący
Zdzisław Szmytkowski wspólnie z wiceprzewodniczącymi: Teresą Duralską-Szpakowską i Agnieszką Szostak.
Po rozpoczęciu obrad radni zajęli się
podejmowaniem uchwał. Pierwsza
z nich dotyczyła uchwalenia statutu
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Maz.
Niezbędne było wprowadzenie zmian
w statucie PCPR ze względu na podstawy prawne regulujące działalność
statutową Centrum oraz utworzenie
nowego stanowiska głównego księgowego. Kolejna uchwała związana
była z przyjęcia programu aktywności lokalnej w powiecie nowodworskim na lata 2009–2013. Program
aktywności lokalnej ma służyć jako
narzędzie wspierające rozwój aktywnej integracji w ramach realizacji
projektów systemowych przez PCPR.
Jego zadaniem jest pomoc przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji w życiu
osób i rodzin. Adresatami programu
będą: usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

osoby niepełnosprawne, rodziny
niewydolne wychowawczo, osoby dotknięte przemocą w rodzinie
oraz uchodźcy, cudzoziemcy objęci
ochroną uzupełniającą. Następnie radni przyjęli program pracy z rodzicami
biologicznymi dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
pn. „Powrót”. Program ten ma na celu
pomoc dysfunkcjonalnym rodzicom
biologicznym w nawiązywaniu lub
podtrzymywaniu bezpośrednich
kontaktów ze swoimi dziećmi, przebywającymi w placówkach socjalizacyjnych lub rodzinnych formach opieki
zastępczej. Jego głównym założeniem
jest doprowadzenie do wywiązywania
się tych rodzin z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec
własnych dzieci. Potem przyszedł czas
na uchwalenie programu współpracy
powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Kolejne z uchwał dotyczyła gminy
Nasielsk. Powiat powierzył naszej
gminie bieżące utrzymanie dróg powiatowych na obszarze miasta i gminy,
zabezpieczając w budżecie 2009 r.
stosowne środki finansowe. Następna

decyzja radnych związana była z utworzenie drugiego gimnazjum w Nasielsku. Radni wyrazili zgodę na powołanie
Gimnazjum Publicznego przy Liceum
Ogólnokształcącym w Nasielsku. Po
zgłoszeniu pytań i dyskusji uchwałę
w tej sprawie podjęto przy 13 głosach
za i 3 wstrzymujących się od głosu.
Następnie radni zajęli się sprawą
związaną z nauczycielami zatrudnionymi w powiecie nowodworskim.
Określili rodzaje świadczeń oraz
warunki i sposoby ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest
nasz powiat. Zostało uchwalone także
najniższe wynagrodzenie zasadnicze
dla pracowników niebędących nauczycielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat
nowodworski. Po tych decyzjach
Rada zajęła się zwaloryzowaniem
kwot określonych w uchwale z 2005
r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku
trwałego oraz dokonywania zakupów
i przyjmowania darowizn przez SZP
ZOZ. Ustalono, że majątek trwały

Gospodarzem i pomysłodawcą
cyklu koncertów Sceny Zaułek jest
Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor
oraz inicjator wielu imprez. Scena
skupia wokół siebie doświadczonych wykonawców i Twórców parających się piosenką artystyczną,
posiadających różne temperamenty i osobowości sceniczne.
Cena biletów na koncert: 10 zł –
normalny, 5 zł – młodzież szkolna
i studenci.
Opracowała K. T.
ruchomy SZP ZOZ, którego wartość
przekracza 15 000 zł, może być
zbywany wyłącznie za zgodą Zarządu
Powiatu wyrażoną w formie uchwały
podjętej na uzasadniony wniosek
dyrektora SZP ZOZ. Także zgody Zarządu Powiatu będzie wymagał zakup
lub przyjęcie darowizny aparatury
i sprzętu medycznego o jednostkowej wartości powyżej 100 000 zł.
Rada Powiatu dokonała także zmian
w budżecie powiatu na 2009 r., przesuwając środki z zabezpieczenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez
SZP ZOZ w kwocie 500 000 zł na
zadanie dot. opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej drogi
Nr 2422W Nasielsk–Strzegocin na
odcinku od drogi wojewódzkiej 619
do granicy powiatu. Ostatnia uchwała,
jaką podjęto na sesji 29 stycznia br.,
dotyczyła przyznania byłej staroście
Marii Sochockiej proporcjonalnie do
czasu zatrudnienia w 2008 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2008 r. w kwocie 839,54 zł (13
radnych głosowało za, 3 wstrzymało
się od głosu ).
W pozostałych sprawach radni zgłaszali pytania i uwagi do sprawozdania
z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy
sesjami Rady.
K.T.
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Policja – będzie bezpieczniej?
P

rzynajmniej statystycznie, ale jest bezpieczniej. W ubiegłym roku
było o 14% (czyli o 86)
mniej zabójstw, o 12 %
(prawie o 21 tys.) mniej
kradzieży, w tym o ponad
20% mniej skradzionych
samochodów, o ponad
15,5 tys. spadła liczba
kradzieży z włamaniem.
Wzrosła skuteczność ścigania sprawców przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.
W ubiegłym tygodniu w Legionowie odbyła się odprawa roczna
kadry kierowniczej Policji, podczas
której podsumowano ubiegły rok
pracy funkcjonariuszy oraz przedstawiono plany działań formacji na
następne lata.
Uczestniczący w spotkaniu generał
Adam Rapacki, podsekretarz Stanu w MSWiA, podkreślił znaczący
spadek przestępczości. Dodał, że
zmniejszenie przestępczości dotyczy także przestępstw niezgłaszanych, czyli tzw. czarnej strefy.
Podczas odprawy resort spraw wewnętrznych przedstawił również
projekty MSWiA, zrealizowane
w 2008 r., które obecnie są na
etapie finalizowania. Jako najbardziej istotne dla funkcjonariuszy
działania resortu generał A. Rapacki
wskazał:
– nowelizację ustawy o Policji,
której celem jest uporządkowanie
przepisów, odbiurokratyzowanie
oraz wyeliminowanie stwierdzonych niespójności, błędów i niedoskonałości obecnych regulacji;
– koncepcję wspólnego szkolnictwa resortowego, uruchomienie
w Polsce Biura Odzysku Mienia;

fot. MSWiA

– prace nad koncepcją
Automatycznego Systemu Nadzoru nad Ruchem
Drogowym, który według
badań ma się przyczynić do zmniejszenia ofiar
śmiertelnych w wypadkach
drogowych.

Wiceminister poinformował, że resort pracuje nad
projektem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz nad projektem
ustawy o czynnościach
operacyjno–rozpoznawczych. Dzięki tej ustawie
każdy obywatel będzie miał
pełną wiedzę o uprawnieniach, które posiadają poszczególne
służby.
MSWiA przedstawiło plany na 2009
r., które będą zrealizowane w przypadku przyznania odpowiednich
funduszy. Jako najistotniejsze priorytety działalności resortu wskazano:
– stworzenie spójnej Strategii przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej na lata 2010–2013, która
zapewni skuteczną i pełną współpracę służb odpowiedzialnych za
jej zwalczanie;
– opracowanie projektu ustawy o międzynarodowej współpracy służb;
– opracowanie i wdrożenie koncepcji publikowania w internecie listów
gończych oraz rzeczy utraconych
w wyniku przestępstw;
– prace w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Ujednolicenia
Zasad Użycia Broni Palnej przez
Uprawnionych Funkcjonariuszy
nad projektami zmian ustawowych; opracowanie programu
odzyskiwania mienia w Polsce oraz
upowszechnienie ESOM (Elektronicznego Systemu Odzyskiwania
Mienia), tworzonego w ramach

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie od 3 do 25 stycznia w
Borkowie nieznani sprawcy włamali
się do domku letniskowego i skradli
mienie o wartości 380 zł na szkodę
Henryka O.
25.01. na ulicy Warszawskiej policjanci zatrzymali Adriana W. i Konrada K., mieszkańców Nasielska,
oraz Piotra Z., mieszkańca Olsztyna,
którzy pobili Kazimierza Sz.
27–28.01. nieznani sprawcy uszkodzili 12 parapetów ściennych
w budynku LO.

kowej, zapewnienie lepszych emerytur dla funkcjonariuszy liniowych,
stworzenie takich warunków, w których pozostanie w służbie będzie się
policjantom opłacało. Prace będą
zmierzały do stworzenia modelu
docelowego, mającego objąć nowych funkcjonariuszy, oraz modelu
przejściowego z myślą o policjantach,
którzy już kończą służbę.

projektu Transition Facility 2006
„Poprawa działań antykorupcyjnych
w Polsce”;
– utworzenie Elektronicznego
Modułu Procesowego, mającego
usprawnić dokumentowanie, gromadzenie danych procesowych,
oraz realizacja projektu dotyczącego kosztów przestępczości;
– opracowanie koncepcji zmian
w uregulowaniach egzekucji alimentów oraz poprawę efektywności ściągania należności wynikających z mandatów karnych.

Z komendantami spotkał się również minister spraw wewnętrznych
i administracji wicepremier Grzegorz
Schetyna, który przedstawił główne
założenia reformy i podkreślił, że
wszystkie rozwiązania mają być szeroko skonsultowane ze środowiskiem
policyjnym.
dar

Ministerstwo uspokoił środowisko
policyjne, że mimo kryzysu finansowego wypłata pensji, emerytur
oraz zadeklarowanych podwyżek
jest niezagrożona. Funkcjonariusze nie muszą także obawiać się
zwolnień. Jednak ze względu na
konieczność oszczędności wszelkie
inwestycje mają być przełożone
w czasie.

27–28.01. na ulicach POW i Młynarskiej nieznani sprawcy skradli
2 kratki od studzienek. Straty wynoszą 800 zł na szkodę ZGKiM.
28.01. w Kosewie policjanci zatrzymali Kazimierza J., mieszkańca
Konar, który kierował rowerem
pomimo zakazu Sądy Rejonowego
w Pułtusku.

Pijani na drodze
24.01. w Zaborzu Maciej R., mieszkaniec Zaborza, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,66 mg/l).
25.01. na ulicy Warszawskiej Łukasz
S., mieszkaniec w Łępic, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (1,26 mg/l).

Kierowca z promilami

W ręce policjantów z komisariatu w Nasielsku
wpadł Dariusz G. Mężczyzna jest podejrzany
o kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem
marki Rover. 22-latek podczas kontroli drogowej
miał 2,3 promila alkoholu w organizmie.

Generał Adam Rapacki poruszył także
temat planowanej reformy emerytur
mundurowych. Stwierdził, że celem
zmian będzie dostosowanie systemu
do realiów gospodarki wolnoryn-

Wszystko wydarzyło się dziś w nocy. Wówczas to patrolujący teren
Krzyczek policjanci zauważyli pojazd marki Rover. Zatrzymali go
do kontroli i wtedy okazało się, że kierowca jest najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu. Przypuszczenia funkcjonariuszy
potwierdziło badanie alkomatem. Wynik badania to 2,3 promila
alkoholu w organizmie.

Wypadek
w Kowalewicach

Policjanci nie mogli dopuścić do dalszej jazdy. 22-letniego Dariusza G. wraz z pojazdem przekazano pod opiekę rodzinie, a jego
prawo jazdy zabezpieczono. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.

Do tragicznego w skutkach wypadku
doszło 24 stycznia br. w miejscowości
Kowalewice (gmina Świercze). Kierujący
nadjeżdżającym od strony Świercz samochodem Ford Focus stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo.

ij/KPP Nowy Dwór Maz.
R

W skutek wypadku kierowca i pasażer siedzący
z przodu zginęli na miejscu. Drugi z pasażerów trafił
w ciężkim stanie do szpitala.
Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna
prędkość, niedostosowana do warunków panujących
na drodze.
fot. D. Majewski
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Łatwiejsze życie małego podatnika
Będą ułatwienia podatkowe dla
małych firm oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Przewidują to nowe przepisy zawarte w projekcie ustawy
o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Dokument przygotowany przez
Ministerstwo Finansów przyjęła
Rada Ministrów.
Nowelizacja przewiduje również
ulgi przeznaczone dla podmiotów
prowadzących działalność innowacyjno-rozwojową. Rządowy
projekt zmienionej ustawy jest
kolejnym elementem „Planu Stabilności i Rozwoju – wzmocnienie
gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego”.
Zmiany ustaw podatkowych przewidują ułatwienia dotyczące przyspieszonej metody jednorazowej
amortyzacji. Metodę tę mogą stosować mali podatnicy oraz firmy

rozpoczynające działalność w latach 2009–2010. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że będą oni mogli
zaliczyć do kosztów podatkowych
wydatki poniesione na inwestycje
do 100 tys. euro (obecnie – 50
tys. euro), w postaci jednorazowo
dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Instrumentem tym
zostaną objęte również firmy, które
rozpoczęły działalność w 2008 r.
Przepisy te będą dotyczyć firm
inwestujących w środki trwałe, jednak z wyłączeniem samochodów
osobowych. Metoda amortyzacji
obejmie nabyte, wytworzone,
nowe, używane oraz ulepszone
środki trwałe, np. maszyny, urządzenia i inne wyposażenie. Metoda
jednorazowej amortyzacji będzie
stanowić w dalszym ciągu pomoc
de minimis.
W nowelizacji jednoznacznie zapisano, że w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej kwota
limitu odpisów amortyzacyjnych
dotyczy tylko tej, która, zgodnie

z obowiązującymi przepisami,
dokonuje jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego.
Firmy prowadzące działalność innowacyjno-rozwojową również
będą mogli korzystać z ułatwień
podatkowych. W wyniku proponowanych zmian, podatnicy będą
mieli prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów
podatkowych w momencie ich
poniesienia lub jednorazowo po ich
zakończeniu. Dotyczyć to będzie
także odpisów amortyzacyjnych
od wartości niematerialnej i prawnej,
jeżeli firmy podejmą decyzję o ich
amortyzacji. Umożliwienie przedsiębiorcom pełnego i bieżącego
rozliczenia ponoszonych kosztów
prac rozwojowych, już w trakcie
ich trwania, powinno przyczynić
się do istotnego wsparcia prorozwojowego firm i informuje resort
finansów.
Zmianie uległa definicja małego
podatnika. Zaproponowano zwiększenie limitu przychodów warunkujących status takiego
przedsiębiorcy – z 800
000 euro do 1 200 000
euro. Zmiana ta ma na
celu dostosowanie do
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
które weszł y w życie
1 stycznia 2009 r. Zaproponowane rozwiązanie
jest też zgodne z limitem
przychodów uprawniających do prowadzenia
ksiąg rachunkowych.
Rada Ministrów zaproponowała, żeby projekt nowelizacji wszedł w życie
po upływie 14 dni od dnia
jego ogłoszenia.
dar
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Nasielsk, dnia 03.02.2009 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72243/41/09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie
oddania w dzierżawę nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej we wsi NUNA do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego na cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub zdrowia.
Zabudowana nieruchomość położona we wsi Nuna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 184/3
o powierzchni 1457 m2, posiadająca Księgę Wieczystą Nr 9696.
Okres trwania dzierżawy nieruchomości następuje na czas określony, tj. na okres 10 lat.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4000,00 złotych (słownie : cztery tysiące złotych) + należny podatek VAT.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w oddzielnej umowie.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 5 lutego
2009 roku do 27 lutego 2009 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
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Kredyty na ratunek?
U

łatwienie mikroprzedsiębiorcom oraz właścicielom małym i średnim firmom dostępu do
zewnętrznego finansowania, głównie w formie
kredytów – proponuje
Ministerstwo Finansów.
Ma to odbywać poprzez
rozszerzenie zakresu działalności poręczeniowej
i gwarancyjnej.
Rządowe propozycje zmian wynikają z realizacji „Planu stabilności
i rozwoju”. Dzięki
nim polscy przeds i ę b i o rc y b ę d ą
mogli spełnić wymagania stawiane
kredytobiorcom
przez sektor bankowy, co ma związek
z ryzykiem wynikającym z kryzysu
finansowego.
Nowe przepisy zakładają, że zdecydowanie wzrośnie
rola Banku Gospodarstwa Krajowego
(BGK), który będzie
udzielał (we własnym imieniu i na
własny rachunek),
poręczeń lub gwarancji w ramach
programów rządowych, uchwalonych przez Radę
Ministrów. Resort finansów rozszerzył również katalog celów, na które
będzie można przeznaczyć kredyt
objęty poręczeniem lub gwarancją.
Teraz będzie w nim zawarte wspieranie eksportu polskich towarów
i usług w ramach realizacji programów rządowych.
Dotychczas BGK udzielał poręczeń
i gwarancji ze środków Krajowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych,
ale ma on być zlikwidowany, podobnie jak Fundusz Poręczeń Unijnych. Aktywa netto zlikwidowanych
funduszy zasilą fundusz statutowy
BGK, co pozwoli mu zwiększyć

skalę działalności poręczeniowej
i gwarancyjnej.
Zgodnie z rządowymi propozycjami, Bank Gospodarstwa Krajowego
w porozumieniu z ministrem finansów, będzie przygotowywał plan
rzeczowo-finansowy związany
z realizacją programów rządowych.
Zostanie w nim przedstawiona m.in.:
łączna kwota, do której BGK może
udzielać poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych oraz
przewidywane wydatki z tytułu
udzielanych poręczeń i gwarancji.

BGK będzie też mógł udzielać –
w imieniu i na rachunek Skarbu
Państwa – poręczeń i gwarancji
niestanowiących pomocy publicznej, powyżej kwoty 10 mln euro do
30 mln euro.
Wszystkie propozycje Ministerstwa
Finansów znalazły się w projektach
zmienionych ustaw: „o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne” oraz „o Funduszu
Poręczeń Unijnych”. Proponowane
nowelizacje ustaw przyjęła Rada
Ministrów.
dar

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze

FERDYNANDA FRONCZAKA
Dziękujemy za modlitwę

					

Najbliższa rodzina

Panu Andrzejowi Królakowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
			
			

składa
Rada Nadzorcza SKR
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PORADY

6–19 lutego

Przekształcamy użytkowanie wieczyste w prawo własności
Użytkowanie wieczyste
Na początku należy wyjaśnić, czym
są: użytkowanie wieczyste i prawo
własności. Analiza tych pojęć ułatwi zrozumienie całości zagadnienia związanego z przekształceniem
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami
rzeczowymi. W hierarchii poglądowej jest ono bliższe prawu
własności. Prawo użytkowania wieczystego jest zatem formą prawną
udostępniania nieruchomości
stanowiących własność gminy,
powiatu, województwa, Skarbu
Państw, innym osobom prawnym
i osobom fizycznym przeważnie
na 99 lat, lecz nie mniej niż na lat
40, w celu zagospodarowania
tychże nieruchomości i korzystania z nich.
Według kodeksu cywilnego przedmiotem użytkowania wieczystego
mogą być:
• grunty stanowiące własność
Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast
oraz grunty położone poza tymi
granicami, lecz włączone do planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta i przekazane do realizacji
zadań jego gospodarki;
• grunty stanowiące własność
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;
• inne grunty Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 232
§ 2 k.c.).

Zgodnie z łacińską zasadą nemo
plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet (nikt nie
może przenieść na drugą osobę
więcej praw, aniżeli sam posiada) użytkownik wieczysty może
rozporządzać wyłącznie swoim
prawem. Rozporządza on jednak
przysługującym mu prawem użytkowania wieczystego, a nie samym
gruntem jako rzeczą.
Prawo własności
Prawo własności jest naczelnym
prawem rzeczowym. Ze swej istoty
i nazwy jest prawem na rzeczy własnej i na własności rzeczy. Przedmiotem własności mogą być tylko
istniejące rzeczy oznaczone co do
tożsamości. Prawo własności jest
prawem podmiotowo uniwersalnym. Zasadniczo przysługuje każdej osobie. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może
zatem, z wyłączeniem innych osób,
korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki
i inne dochody z rzeczy. W tych
samych granicach może rozporządzać rzeczą. Zgodnie z wyrokiem
SN I CR 475/66 prawo własności
winno być wykonywane w granicach określonych przez ustawy
i zasady współżycia społecznego,
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.
Przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności
Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami
wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
lub zabudowanych garażami albo

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości
rolnych mogą wystąpić z żądaniem
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego tych nieruchomości
w prawo własności.
Z żądaniem przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić:
• osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których
udział w nieruchomości wspólnej
obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
• spółdzielnie mieszkaniowe
będące właścicielami budynków
mieszkalnych lub garaży;
• osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób
będących właścicielami lokali
i których udział w nieruchomości
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.
Przekształcenie przysługuje pod
warunkiem złożenia wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.:
• osobom fizycznym, które
od dnia wejścia w życie ustawy są
użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego
rodzaju zabudowę w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, lub nieruchomości
rolnych, a także ich następcami
prawnymi tych osób;
• osobami fizycznym i prawnym będącym od dnia wejścia
w życie ustawy właścicielami lokali,
których udział w nieruchomości
wspólnej obejmuje
prawo użytkowania
wieczystego, lub ich
następcami prawnymi.
Zgodnie z now ym brzmieniem
art. 1 ust. 1a ustawy dnia 7 września
2007 r. o zmianie
ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieru-

chomości oraz niektórych innych
ustaw, z żądaniem przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby
fizyczne będące w dniu wejścia
w życie ustawy użytkownikami
wiecz yst ymi nieruchomości,
niezależnie od jej przeznaczenia,
jeżeli użytkowanie wiecz yste
uzyskały:
• w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości
gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów,
przed dniem 5 grudnia 1990 r.
• na podstawie art. 7 dekretu
z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
(przepis ten stosuje się również do
osób, które prawo użytkowania
wieczystego albo udział w tym
prawie uzyskały po dniu wejścia
w życie ustawy).
Krok 1: Sprawdzamy księgę wieczystą.
Postępowanie zmieniające użytkowanie wieczyste we własność
powinniśmy zacząć od sprawdzenia księgi wieczystej nieruchomości. Tam ustalimy:
• w dziale 2: kto jest właścicielem nieruchomości – pozwoli
to ustalić, do którego organu
administracji należy skierować
wniosek,
• w dziale 3: kiedy wpisano
pierwszego użytkownika wieczystego – istotne dla niektórych
bonifikat.
Jeśli nie planujemy spędzenia
czasu na przeglądaniu księgi,
wnosimy o wydanie zupełnego
odpisu z Księgi Wieczystej (60
zł).
Krok 2: Sprawdzamy podstawę
użytkowania.
W okresie PRL wiele gruntów
zostało wywłaszczonych, bądź
wręcz odebranych przez państwo, a dotychczasowym właścicielom „łaskawie” nadano
użytkowanie wieczyste ziemi.
W obrębie Warszawy dokonano tego masowo na podstawie
o tzw. „Dekret Bieruta” z 1945
roku. Osoby fizyczne oraz ich

Paszporty

następcy prawni (spadkobiercy,
nabywcy użytkowania), będący
w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, mogą je przekształcić
za darmo.
Dokumenty dotyczące wywłaszczenia i podstawy ustanowienia
użytkowania powinny znajdować
się w aktach księgi wieczystej.
M oże my równ i eż p rób ować
prześledzić historię nieruchomości w urzędzie gminy.
Krok 3: Jaką bonifikatę możemy
uzyskać?
Ustawowo uprawnieni do bonifikaty są:
• w wysokości 100 %: użytkownicy wskazani w kroku 2,
• w wysokości 90%: osoby
fizyczne – użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanej
w celach mieszkaniowych lub
przeznaczonych na ten cel, o ile
miesięczny dochód na członka
rodziny nie przekraczał w ostatnim półroczu roku poprzedzającego złożenie wniosku średniego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej,
• w wysokości 50%:
o osoby f iz yczne (i następcy
prawni), których użytkowanie
ustanowiono przed 5.12.1990 r.,
o użytkownicy wieczyści (os. fizyczne i prawne) nieruchomości
wpisanych, choćby w części, do
rejestru zabytków.
Wartość bonif ikaty będziemy
musieli zwrócić, jeśli sprzedamy
nieruchomość w ciągu 5 lat od
przekształcenia, z wyjątkiem:
• właścicieli lokali z prawem
do udziału w użytkowaniu wieczystym,
• przekazania nieruchomości
na rzecz osoby najbliższej (w tym
konkubenta).
Krok 4: Sporządzamy wniosek.
Wniosek należy skierować odpowiednio do :
• starosty – jeśli właścicielem
gruntu jest Skarb Państwa lub inna
osoba prawna działająca w imieniu Skarbu Państwa,
• wój ta/burmistrza/prez ydenta miasta, starosty, zarządu województwa – jeśli
ziemia należy do któregoś
ze szczebli administracji samorządowej (odpowiednio:
gminy, powiatu, województwa).

– odbiór w Legionowie

Informujemy, iż od dnia 2 lutego br. mieszkańcy powiatów
legionowskiego i nowodworskiego po odbiór paszportu
powinni udać się do legionowskiego ratusza. Do piątku po
odbiór paszportu trzeba było jechać do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Od lutego wszystkie nieodebrane do
końca stycznia paszporty mieszkańców powiatów legionowskiego i nowodworskiego oczekują na swoich właścicieli
w punkcie paszportowym w Legionowie.
Jeśli więc złożyliśmy wniosek o wydanie paszportu i nie odebraliśmy go jeszcze, choć termin odbioru upł ynął, otrzymamy go w biurze paszportowym
w legionowskim ratuszu prz y ul. P iłsudskiego 41
na parterze.

We wniosku musimy:
• ws k a z a ć n a s z e d a n e
(oraz dane innych współużytkowników, jeśli występują),
• wnieść o przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości o nr.
księgi wieczystej .....................
w prawo własności nieruchomości – musimy dokładnie oznaczyć nieruchomość: podać m.in. numer
księgi wieczystej.
Marek Rączka

Duchowe witaminy

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Zmiany w podatku od spadków i darowizn
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zwolnienia z podatku od spadku i darowizn, wprowadzone ustawą z dnia 10 października
2008 r. o zmianie ustawy
o podatku od spadków i
darowizn (Dz. U. z 2008 r.
Nr 203, poz.1267).

Zstępni – to
pojęcie oznaczające krewnyc h w l i n i i
prostej. Obejmuje każdego kolejnego potomka tej samej osoby,
czyli jej dziecko, wnuka, prawnuka,
praprawnuka itd. Stosunek faktyczny
pomiędzy czyimś zstępnym a daną
osobą polega na tym, że ten pierwszy pochodzi od tego drugiego.

Przypomnijmy! Wstępni – to pojęcie oznaczające krewnych w linii
prostej. Obejmuje każdego przodka
danej osoby, czyli jej rodzica (matkę,
ojca), dziadków (dziadka, babcię),
pradziadków (pradziadka, prababG

Ł

Reklama, reklama…

cię), prapradziadków itd.
Stosunek faktyczny pomiędzy daną osobą
a jej wstępnym
polega na tym,
że ta pierwsza
pochodzi od
tego drugiego.

Termin na złożenie w Urzędzie
Skarbowym zgłoszenia o nabyciu
spadku lub darowizny na formularzu
SD-Z2, od którego zależy zwolnienie z podatku nabywcy z tzw. zerowej grupy podatkowej (małżonek,
wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha), został
wydłużony do 6 miesięcy.

O

obowiązek podatkowy powstanie
po 31 grudnia 2008 r. Obowiązek
podatkowy powstaje w momencie
uprawomocnienia się Postanowienia Sądu stwierdzającego nabycie
spadku. Należy pamiętać, że przy
nabyciu rzeczy i praw majątkowych
przed tą datą nadal będzie miał zastosowanie termin miesięczny.

Wydłużony sześciomiesięczny
termin na zawiadomienie dotyczy tylko tych przypadków, gdy
O
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Opracowała: Anna Szczerbińska
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Nasielsk, dnia 02.02.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/23/08-09

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

1

1.

Położenie
nieruchomości
2

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

3

Nasielsk ul.
786/1
Starzyńskiego 4a

Numer
lokalu

4

5

18573

18

Opis lokalu mieszkalnego

6
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,00 m2, w budynku murowanym,
wielorodzinnym, wraz z pomieszczeniem
przynależnym w piwnicy oraz udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym
543/13450 części .
Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki
i przedpokoju.

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości
7
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Okazuje się, że głównymi „pochłaniaczami” reklam są dzieci. Ktoś
podzielił się taką oto sytuacją: zapytano pięcioletnią dziewczynkę, kim
chciałaby zostać. gdy dorośnie. Z całkiem poważną miną dziecko odpowiedziało: „owocem Jogobelli”. Inna czterolatka, wracając z przedszkola,
żaliła się mamie, że nikt nie chciał się z nią bawić, bo nie miała nowej
lalki Barbie. I nie rozumiała, że jej mamy nie stać na taki zakup. W swoim
patrzeniu na świat dorośli różnią się od dzieci tym, że przynajmniej po
części potrafią rozróżnić informacje istotne od tych nieważnych i kicz
od oryginalności…

Ostatnio głośno było o sprawie reklam religijnych i ateistycznych w autobusach. Na początku stycznia w hiszpańskiej Barcelonie na autobusach
pojawił się napis: „Prawdopodobnie Boga nie ma. Przestań się martwić
i ciesz się życiem”. 19 stycznia zaś na autobusach można było przeczytać:
„Gdy wszyscy Cię opuszczają, Bóg pozostaje z Tobą”. W tym miejscu chyba zasadnie brzmią słowa jednej z piosenek: „Reklama, reklama, pranie
mózgu już od rana”. Wydaje się, jakby to pranie mózgu przeżywało swoją
kolejną świetność. A wszystko zaczęło się w Londynie, gdzie wyjechały
na miasto autobusy z napisem: „Boga prawdopodobnie nie ma. Ciesz
się życiem”. W Polsce też można spotkać reklamy na autobusach. Ktoś
ostatnio wspominał, że w jednej z miejscowości wypoczynkowych na
busie znajdował się napis: „Wierzysz? – Nie jesteś sam”.

95 900,00 zł

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 3 lutego
2009 roku do dnia 24 lutego 2009 roku.
Z up. B U R M I S T R Z A
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
R

Nikomu chyba nie trzeba uświadamiać, jak działa reklama, która z założenia ma rozpowszechniać informację o towarach, ich zaletach, wartości,
miejscach i możliwościach nabycia. Wszak reklama jest dźwignią handlu, jak mawiają znawcy tematu. Pytanie tylko, na ile spełnia ona swoją
funkcję. Czy na przykład reklama napoju energetyzującego który „doda
ci skrzydeł” sprawi, że komuś wyrosły skrzydła? I czy nie ma bardziej
odpowiedniego momentu do emisji reklam niż środek interesującego
filmu? Pewnie wtedy producenci liczą na większą oglądalność i że nikomu
nie będzie się chciało wyłączyć telewizora nawet wobec ordynarnych
kłamstw i naciągania prawdy. Chciałoby się rzec – jak w filmie „Shrek”:
„przecież wolność rządzi”. Czy oznacza to przyzwolenie na samowolę
i mijanie się z prawdą? Bo jako katolik, który patrzy na świat przez okno
Dekalogu, nie chcę, aby reklama wprowadzała mnie w błąd, obrażała
moją wiarę czy poczucie dobrego smaku. Nie chcę też w czasie emisji
reklam czuć się jak w koszu ze śmieciami czy w środowisku nasyconym
spalinami. Bo i jak oddychać?

Jeśli próbujemy jakoś sobie poukładać hasła promocyjne, to znajdziemy
wśród nich interesujące i oryginalne, banalne, czasem zabawne, wywołujące zaciekawienie, innym razem „tak głupie, że aż śmieszne” i te
całkiem do niczego, które wręcz „zmuszają” nas do kupienia nowych
produktów, dzięki którym można „osiągnąć szczęście”. Pytanie tylko,
dlaczego produkuje się tysiące frustratów, którzy stwierdzają: „chciałbym coś kupić, ale nie mam pieniędzy”. Trzeba się zapożyczyć – może
kredyt albo raty. I tak apetyt rośnie w miarę jedzenia, a frustracja wzrasta
w miarę uświadamiania sobie pustki w domowym budżecie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

Lp.
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Czy zatem slogany reklamowe są „dobre na wszystko”? Czy wyobrażamy
sobie istnienie mediów bez reklam? Czy mamy zewnętrznie „być jednakowi”, tzn. identycznie ubrani, używający tych samych przedmiotów itd.?
Zdecydowanie nie. Warto jednak, oglądając reklamy czy wczytując się
w treść haseł promocyjnych, myśleć samodzielnie – niektórzy mówią,
że to bardzo bolesny proces – i umiejętnie korzystać z podawanych treści, by nie zapomnieć, że jesteśmy „stworzeni na obraz i podobieństwo
Boga”, jako istoty rozumne. Dlatego winniśmy dbać o to, by za sprawą
gotowej papki reklam nie stać się niewolnikiem zewnętrznego blichtru,
o którym tak śpiewa w jednym ze swoich utworów zespół K.A.S.A.:
„Tylko reklama twoje życie kształtuje, tylko wedle jej żyjesz, postępujesz.
Wszystko, co zobaczysz, ty musisz mieć. Tak, to reklama, ona uczy cię
chcieć. Nie masz siły, by przed nią się bronić, musisz stale za nowością
gonić. A wybór się staje coraz trudniejszy, bo każdy produkt przecież
jest najlepszy”.
I miejmy stale w pamięci: reklama to nie informacja. To podpowiedź:
„kup, a ja na tym zarobię”. Zarobi ten, kto i tak ma dosyć pieniędzy,
żeby za reklamę zapłacić. I zastanówmy się: czy tak słabo znamy siebie
i swoje potrzeby, źe potrzebujemy podpowiedzi? Jak najsłabsi uczniowie
w klasie?
ks. Leszek Smoliński
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Rozpoczęcie zapisów do XI edycji Coca-Cola Cup

Uczniowie szkół z całej Polski zagrają o wyjazd na mecz ligowy
jednego z czołowych klubów europejskich
W tym roku już po raz
jedenasty z rzędu młodzi
piłkarze z całego kraju
zagrają o tytuł Mistrza
Coca-Cola Cup, największego szkolnego turnieju
piłkarskiego w Polsce.
Od kwietnia do czerwca
sportowcy w wieku 12–15
lat będą walczyć o miano
najlepszej drużyny piłkarskiej w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe

i gimnazja. Zwycięzcy turnieju w nagrodę pojadą
na mecz ligowy jednego z najlepszych klubów
w Europie.
W drugiej połowie stycznia dyrektorzy oraz nauczyciele wychowania
fizycznego z 15 tys. szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce
otrzymają pocztą informacje o turnieju oraz formularze zgłoszeniowe.
Można je również pobrać ze strony
internetowej www.cocacolacup.pl.
W tym roku po raz
pierwszy istnieje
także możliwość
elektronicznej rejestracji drużyn –
szkoły otrzymają
unikalny login i hasło umożliwiające
dostęp do elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który pozwoli
w szybki i łatwy
sposób zgłosić drużynę do turnieju.
Zgłoszenia zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą
będą przyjmowane
do 12 lutego br.
Trener zwycięzców
zeszłorocznej edycji Coca-Cola Cup,

Szkoły Podstawowej nr 10 z Zielonej
Góry, Piotr Żak namawia do udziału
w turnieju. Zachęcam wszystkie
szkoły do wysyłania zgłoszeń. Dzięki udziałowi w Coca-Cola Cup moi
zawodnicy mogli zobaczyć emocjonujący mecz Polski z Austrią
podczas Mistrzostw Europy i zwiedzić Wiedeń. Możliwość zobaczenia
na żywo tak atrakcyjnego meczu
to również doskonała motywacja
dla moich uczniów do regularnego
treningu – powiedział Piotr Żak.
Firma Coca-Cola od lat inwestuje
w dziesiątki programów promujących aktywność fizyczną zarówno
w Polsce, jak i na świecie. Turniej
Coca-Cola Cup to największy turniej piłkarski w Polsce, a w rankingu
Coca-Coli, która podobne programy prowadzi w innych krajach,
również jeden z największych na
świecie. Nasz turniej jest nie tylko
doskonałym sposobem na promowanie wśród młodzieży aktywności
fizycznej, ale jak pokazuje historia,
może też stanowić ważny etap
w rozwoju profesjonalnej kariery
sportowej – powiedziała Katarzyna
Borucka, dyrektor ds. komunikacji
i kontaktów zewnętrznych CocaCola Poland Services.
Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest zgłoszenie drużyny składającej się maksymalnie z 10 zawodników. Drużyny grają po 5

Nasielski Ośrodek Kultury
zaprasza na recital

HALINY KUNICKIEJ

kino NIWA, 20 lutego (piątek), godz. 18.30

przedsprzedaż biletów w kasie kina od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

zawodników
w p olu plus
oraz bramkarz. Kalendarz
rozgrywek podzielony został na: rundę
eliminacyjną,
f inał y wojewódzkie oraz
dwudniow y
turniej finałowy, składający
się z półfinałów krajowych
i finału. Na pierwszym etapie wybrane szkoły zorganizują serie miniturniejów, które wyłonią 12, 18
lub 24 najlepsze zespoły w każdej
z kategorii wiekowych z każdego
województwa (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn w każdym
z województw). Najlepsze drużyny
zmierzą się następnie w finałach
wojewódzkich, które odbędą się
w maju br. Do kolejnej rundy rozgrywek awansują mistrzowie województw w obu kategoriach. W
turnieju finałowym, rozgrywanym
w czerwcu br., zmierzy się 16 najlepszych drużyn z gimnazjów i szkół
podstawowych, które powalczą
o tytuł mistrzowski. Turniej finałowy
będzie połączony z dwudniowym
festynem, podczas którego zostaną zorganizowane liczne atrakcje
dla kibiców.

W ubiegłym roku Mistrzami CocaCola Cup zostały Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 4
z Zielonej Góry. W nagrodę, obie
drużyny pojechały do Wiednia,
gdzie mogły z trybun dopingować
polskich graczy w meczu Mistrzostw Europy z Austrią.
Turniej Coca-Cola jest największą
międzyszkolną imprezą piłkarską
w Polsce i jednym z największych
tego typu turniejów prowadzonych przez Coca-Colę na świecie.
W 2008 roku w rozgrywkach wystartowało ponad 4400 drużyn, co
oznacza, że wzięło w nich udział
prawie 45 tys. młodych ludzi od 12
do 15 roku życia. Patronat nad turniejem objęli: Ministerstwo Sportu
oraz Szkolny Związek Sportowy.
Więcej informacji o turnieju znajduje się również na stronie www.
cocacolacup.pl.

WYDARZENIA

6–19 lutego

Nasielsk gościł harcerzy
W dniach 17–19 stycznia Nasielsk gościł
ok. 100 harcerzy i harcerek. To w naszym mieście,
na zaproszenie dyrektora nasielskiego Liceum
Ogólnokształcącego
dh. Roberta Parzonki,
komendant Hufca ZHP
Płońsk im phm. Czesława Markiewicza phm.
Michał Bagiński zorganizował cykliczny rajd,
w tym roku pod nazwą
„Harcerski Rajd Zaspa
2009”.

nia harcerze
zapoznali się
z zasadami
udzielania
pierwszej
p om o c y.
Wieczorem
wszyscy
spotkali się
w harcerskim kręgu
na tradycyjnym świeczkowisku. Na spotkanie przybyli
również zaproszeni goście –
byli instruktorzy nasielskiego
harcerstwa. Tego
wieczoru nikt nie
zwracał uwagi na
różn i c ę w i e ku,
wszyscy śpiewali
te same piosenki,
wspólnie się bawili, wszyscy byli
HARCERZAMI.
Ostatniego dnia,
p o sp a kowa n i u

Tuż po przyjeździe i zakwaterowaniu młodzież rzuciła się w wir
zajęć, a program zaplanowany
przez organizatorów był bardzo
b ogat y. W sob otnie popo ł udnie harcerze rozegrali kilka gier
terenow ych . Ich celem było
przypomnienie i doskonalenie
zasad posługiwania się mapą,
a także wyznaczanie azymutów
w terenie. Wieczorem odbył y
się warsztaty dotyczące regulaminu mundurowego oraz zasad
przyznawania stopni harcerskich
i związanych z nimi wymagań.
Niedzielę młodzież rozpoczęła uczestnictwem we mszy św.
w m iej sc ow ym koś c iele, p o
czym została rozegrana konkurencja terenowa polegająca na
odnalezieniu zaznaczonych na
mapie, ważnych pod względem
historycznym, kulturowym i społecznym, miejsc na terenie miasta.
Jednym z takich punktów był grób
jednej z najważniejszych postaci
nasielskiego harcerstwa – dh.
Jadwigi Rostkowskiej. Ostatnim
etapem było dotarcie na teren po
byłej jednostce wojskowej, gdzie
na uczestników czekało przygotowane ognisko i kiełbaski. Po powrocie na miejsce zakwaterowa-

plecaków
i uporządkowaniu sal, odbył się ostatni,
p oże g n a l ny
apel. Podsumowano na
nim wyniki
dwudnio-

„Zima w mieście”

9

2 lutego br. do szkół powrócili uczniowie po zimowej przerwie. Większość z nich dwa tygodnie ferii spędziła w domu. Tylko nieliczni mogli
pozwolić sobie na prawdziwie zimowe szaleństwo, np. wyjazd na narty.
Tradycyjnie w okresie ferii zimowych na terenie Nasielska trwała akcja
„Zima w mieście”. Akcję co roku koordynuje pani Barbara Sakowska.
Celem działań jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wielu możliwości
spędzania wolnego czasu. Zajęcia rozpoczęły się 19 stycznia w nasielskiej szkole podstawowej. Nauczyciele poprowadzili zajęcia ruchowe,
gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia muzyczne oraz komputerowe. Nie lada atrakcją był wyjazd na pływalnię do Płońska.

w ych zmagań, poszczególne
patrole otrzymały dyplomy i puchary, a także nagrody rzeczowe
ufundowane przez dh. Janusza
Konerbergera. Z rąk komendanta
Hufca ZHP Płońsk dh. hm. Teresa
Leśniewska otrzymała Odznakę
Chorągwi Mazowieckiej. Dh phm.
Michał Bagiński podziękował
wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w rajdzie i zaprosił na
kolejne imprezy organizowane
przez płoński hufiec.
tekst i zdjęcia TZ

Od 21 do 23 stycznia akcja „Zima w mieście” trwała w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku. Tam z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
powstały piękne prace plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia w pracowni komputerowej, a niewątpliwym przeżyciem dla
uczestników zajęć były fotografie z bohaterami bajek, m.in. ze Shrekiem
i Kubusiem Puchatkiem. Zdjęcia można odbierać w bibliotece.
W akcję włączyła się także hala sportowa. Tam królowały turnieje piłki
nożnej oraz turniej tenisa stołowego.
Wiele atrakcji w ramach „Zimy w mieście” przygotował również Nasielski
Ośrodek Kultury. 27 i 28 stycznia, oprócz seansów filmowych, na
dzieci czekały zajęcia plastyczne, podczas których wykonano maski
karnawałowe. Z prac powstała wystawa, którą można obejrzeć w holu
NOK. Największe zainteresowanie jednak budziła gra w kalambury z
podziałem na drużyny: męską i żeńską. W Nasielskim Ośrodku Kultury
podczas trwania ferii odbywały się seanse filmowe dla dzieci. Filmy
można było oglądać przez dwa tygodnie od środy do piątku. Filmowe
Ferie cieszyły się dużym powodzeniem, a zwłaszcza środowe poranki
filmowe, na które wstęp był bezpłatny.
Akcja „Zima w mieście” prowadzona była także przez Publiczne Gimnazjum Nr 1, gdzie nauczyciele przygotowali wiele interesujących gier
i zabaw.
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak również dobiegła końca
akcja, dzięki której młodzi mieszkańcy Nasielska w atrakcyjny sposób
spędzili ferie zimowe. Następna przerwa w nauce już przed świętami
wielkanocnymi.
KT

KRZYŻÓWKA
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ NASIELSKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja
ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk.
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826
i Nr 189, poz. 1854).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela
akademickiego;
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (
Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności
z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje (przez organy
które je wydały bądź notariusza zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991
roku - prawo o notariacie /Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm./).
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem “Konkurs” w terminie do dnia 18 lutego 2009
roku do godz. 1400 na adres : Zespół Ekonomiczno- Administracyjny
Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nasielska.
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

6–19 lutego

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach
Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

1.Warunki przystąpienia do konkursu
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
• ma obywatelstwo polskie;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne
studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę
w księgowości.
2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
• znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
• znajomość przepisów podatkowych,
• znajomość przepisów płacowych,
• znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych ,
• znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o Systemie oświaty,
• znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych.
3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:
• prowadzenia pełnej rachunkowości placówki oraz wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
• opracowanie planów finansowych jednostki,
• sporządzanie comiesięcznych sprawozdań finansowych oraz bieżąca analiza sytuacji finansowej placówki,
• sporządzenie bilansu z realizacji rocznego planu finansowego,
• dokonywanie kontroli kompetentności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• prowadzenie całokształtu prac związanych z ubezpieczeniem pracowników,
• rozliczanie składek,
• naliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i umów zleceń, sporządzanie deklaracji do US,
• wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
• prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
• dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
• uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
• życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego
wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów
potwierdzających wymagany staż pracy,
• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
głównej księgowej,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
konkursu tj. do dnia 19 lutego 2009 roku do godz. 11.00 .
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu
kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy” w sekretariacie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05–191 Nasielsk 3, woj. mazowieckie
w godz. 8.00–16.00
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja
o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.um.nasielsk.pl), oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Starych Pieścirogach.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (023) 69 12 767
Dyrektor
Zespołu Szkolno– Przedszkolnego
w Starych Pieścirogach
mgr Barbara Markowicz
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PORADY

6–19 lutego

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY
PORADY NA LUTY

W lutym koniec zimy co dzień staje
się bliższy, dnia przybywa, a dawniej
gospodynie kończyły spiesznie roboty zimowe, na które później nie
było czasu. Często kobiety spotykały się wieczorami, by gromadnie
prząść, drzeć pierze lub robić na
drutach. Obok lutowych mrozów
ciężką plagę stanowiły także wilki,
szczególnie agresywne, które rozpoczynają okres rui. Bezradni ludzie
zwracali się o ratunek do Najmiłosierniejszej Instancji, do Matki Bożej
Gromnicznej. Stare legendy ukazują
Panią Niebieskiego Dworu z gromnicą zapaloną w dłoni, strzegącą
chat przed wilkami pośród mroźnej
zawieruchy itp.
Ciepły luty sprawia, że można rozpocząć cięcie drzew i krzewów,
a nawet uprawy pod osłonami,
w foliach. W pierwszej połowie lutego wykonuje się podobne prace
jak w styczniu. W końcu miesiąca,
zwłaszcza gdy początek był mroźny, można przystąpić do zakładania ciepłego inspektu. W połowie
miesiąca można już siać, pikować
i przesadzać rośliny w szklarniach
lub na parapetach okiennych, ale
jeśli możemy, to z racji zaćmień
najlepiej te prace rozpocząć po 10.
Bardzo dobry czas dla tych czynności będzie dopiero w kwadrze
korzenia. Czynności te można również wykonywać w kwadrze liścia
od 1 do 2 i po 26 oraz w kwadrze
owocu od 4 do 6. Wtedy również
O

B

W
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można rozpoczynać pędzenie
roślin cebulowych i warzyw. Przesadzać kwiaty i rozsadę najlepiej
w podobnych terminach, w dniach
zaznaczonych jako korzystne.
W przydomowym ogródku, na
działce cięcia prześwietlające drzew
i krzewów, usuwanie suchych pędów malin, obcinanie pnączy, cięcie
żywopłotów i winorośli, przygotowanie podłoża w cieplarniach prowadzić najlepiej w dni bez mrozu,
w czasie ubywania księżyca, od 10
do 25, brak linii i linia przerywana.
Karczowanie drzew przeprowadzać
najlepiej w okresie przybywania
księżyca od 1 do 9 i po 25.

Rośliny pokojowe, balkonowe, m.in.
pelargonie, sadzonkować, ukorzeniać najlepiej w kwadrze korzenia,
w drugiej kolejności w kwadrze
liścia po 25.
Cięcie drzew w lasach z przeznaczeniem na opał, sprzęty najlepiej
przeprowadzać od 10 do 25. Z kolei drewno budulcowe pozyskiwać
w okresie przybywania księżyca,
szczególnie przed pełnią do 9 i po
25.
Nawozić pola, łąki obornikiem,
kompostem, zakładać inspekty najkorzystniej w kwadrze uprawy (linia
przerywana).
Ubijać zwierzęta najlepiej od 1 do
7 i po 25.
Kury, indyki, gęsi, kaczki na ekologiczny wylęg piskląt nasadzać tym
razem z racji zaćmień od 11 do 15,
wcześniej korzystne dni od 4 do 6.

Warto już wysiewać nasiona roślin,
z których pragniemy otrzymać
wczesną rozsadę. Rośliny liściowe,
np. kapustne, wyjątkowo, z racji
zaćmień, najlepiej wysiewać w kwadrze korzenia, w drugiej kolejności
w kwadrze liścia. Rośliny korzeniowe, które plonować będą jeszcze
w tym roku, wysiewać najlepiej
w kwadrze korzenia, w drugiej kolejności w kwadrze liścia, w trzeciej
S
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C

Zabiegi rozpłodowe zwierząt przeprowadzać najlepiej po 25, mniej
korzystny okres z racji zaćmień
przed pełnią, unikać dni wykreślonych, zaćmień.
Prace w pasiekach wykonywać
najlepiej od 10 do 24, szczególnie
w kwadrze uprawy od 16 do 24.
Zbigniew Przybylak
Z
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Nasielsk, dnia 03.02.2009 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72243/42 /09

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/220/09 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej we wsi Krzyczki-Pieniążki do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub
zdrowia.
Zabudowana nieruchomość położona we wsi Krzyczki-Pieniążki ,oznaczona w ewidencji gruntów jako działka
nr 63 o powierzchni 1,16 ha, posiadająca Księgę Wieczystą Nr 9694. Okres trwania dzierżawy nieruchomości
następuje na czas określony tj. na okres 10 lat. Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza
niż 4000,00 złotych ( słownie : cztery tysiące złotych ) + należny podatek VAT.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w oddzielnej umowie.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 5 lutego
2009 roku do 27 lutego 2009 roku.
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk
Zastępca Burmistrza Nasielska
EB
03.02.2009r

KIEROWNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU REGIONALNEGO

owocu. Rośliny owocowe, kwiatowe najlepiej wysiewać tym razem
w kwadrze korzenia po pełni, wyjątkowo z racji zaćmień mniej korzystna kwadra liścia i owocu (do 6).

W kwadrze uprawy (podobnie
jak w styczniu) po oskrobaniu pni
z łuszczącej się kory można je bielić
wapnem zmieszanym z gliną i krowieńcem, a także zakładać opaski na
drzewa przeciw szkodnikom. Wtedy
też można osłaniać drzewka przed
nadmiernym ogrzaniem od strony
południowej papierem falistym lub
deską.

E

BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY

E

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk,
ul. Elektronowa 3
Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: 1)
obywatelstwo polskie, 2) ukończenie 18 roku życia, 3) wykształcenie wyższe pierwszego lub
drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 4) co najmniej trzyletni
staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, 5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 6) opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego
miejsca pracy, 7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych, 8) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy
zawodowej oraz ze zdjęciem, 2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia
do naboru, 3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (obie strony
dowodu osobistego), 4) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany
staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), 5)
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw), 6)
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają), 7)
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, 8)
kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej,
w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna, 9) podpisane oświadczenie kandydata
o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 10) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy
się aktualnie postępowanie; osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do
przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z
Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed
złożeniem, 11) opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca
pracy, 12) podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu
procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem
„Dotyczy naboru na KierownikaWydziału Rozwoju Regionalnego” należy składać osobiście
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2009 roku. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu do Urzędu.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym
terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Pełny tekst ogłoszenia znajduje się gablocie informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz na
stronie internetowej www.nasielsk.pl
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
INSPEKTORA DS. INWESTYCJI W WYDZIALE ROZWOJU REGIONALNEGO
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Nasielsku; 05-190 Nasielsk,
ul. Elektronowa 3
Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
1)obywatelstwo polskie, 2) ukończenie 18 roku życia, 3) wykształcenie minimum średnie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 5) opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego miejsca pracy, 6) posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 7) niekaralność za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8)
nieposzlakowana opinia.
Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy
zawodowej oraz ze zdjęciem, 2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia
do naboru, 3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (obie strony
dowodu osobistego), 4) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany
staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), 5)
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw), 6)
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają), 7)
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, 8)
kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej,
w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna, 9) podpisane oświadczenie kandydata
o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 10) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy
się aktualnie postępowanie; osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do
przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z
Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed
złożeniem, 11) opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca
pracy, 12) podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu
procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Sposób i termin składania ofert: Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej
kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na inspektora ds. inwestycji w Wydziale
Rozwoju Regionalnego” należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro,
pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa
3, 05-190 Nasielsk.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2009 roku. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu do Urzędu.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym
terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w gablocie informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz na
stronie internetowej www.nasielsk.pl
Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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ZA MIASTEM

Trzynastka może być pechowa dla rolnictwa UE
2013 rok może być pechowym dla europejskiego
rolnictwa i oznaczać nawet początek jego końca
– alarmują eksperci. Ich
niepokój bierze się z przebiegu negocjacji o przyszłości wspólnotowego
rolnictwa w ramach tzw.
rundy Doha.
Polska Wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2012 to temat konferencji
naukowej, która odbyła się w Warszawie. Wzięli w niej również udział
przedstawiciele rządu.
Wszystko zostało uzgodnione, znaczy, że nic nie zostało uzgodnione
– studzi zapędy optymistów Janusz Rowiński
z Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. Jego
zdaniem dopóki nie
ma podpisu, to nie ma
mowy o zakończeniu
rundy Doha.

Podstawowe tematy negocjacji
rolnych to:
1. subwencjonowanie eksportu
rolnego;
2. dostęp zagranicznych produktów
do rynków wewnętrznych;
3. subwencjonowanie rolnictwa.
Według Janusza Rowińskiego, przypuszczalny wynik negocjacji to
likwidacja wspierania eksportu rolnego od końca 2013 roku. A to, jak
podkreśla, przyniesie Polsce i pozostałym krajom Unii Europejskiej
bardzo negatywne skutki – przede
wszystkim ograniczenie eksportu
rolnego poza UE. Będzie to szczególnie dotyczyć produktów, które

Efekty potencjalnych
zmian w rolnictwie będą
widoczne najwcześniej
za kilka lat, na pewno po
2015 roku.

Nie tylko na walentynki
O
ferta ogrodników jest
jak zwykle kolorowa
i pachnąca, gotowa i czeka na klientów. Tymczasem właściciele kwiaciarni zwlekają do ostatniej
chwili. Teraz robią jedynie
niewielkie zakupy na bieżące potrzeby. Prawdziwy
szturm na kwiaty rozpocznie się tuż przed walentynkami.
Na Rynku Hurtowym w Broniszach
dominują kwiaty wiosny. Kalendarzowa zima w tym wypadku nie ma
najmniejszego wpływu na asortyment oferowanych kwiatów.
Są tulipany, pierwiosnki, hiacynty
i krokusy. Ostatnio w modzie są
kwiaty doniczkowe i to na nie jest

ki i krokusy – już od 2 złotych, najdroższe są cyklameny i róże – do
10,00 złotych za jedną doniczkę.

Tulipany cięte można dostać w kilkudziesięciu odmianach. Za opakowanie, z 25 tulipanami, odbiorca
musi zapłacić od 15 do 30 złotych.
Jak na tę porę roku nie jest to dużo.
Producenci kwiatów nie mogą
narzekać na pogodę. Wysokie
temperatury korzystnie wpływają
na zmniejszenie kosztów uprawy
w szklarniach. Ceny większości
kwiatów są niższe niż rok temu.
Ceny hurtowe kwiatów doniczkowych:

będą miały swoje bardziej konkurencyjne odpowiedniki na rynkach
międzynarodowych. Nastąpi więc
umocnienie się rolnictwa innych
rejonów świata i pociągnie za sobą
realną groźbę utraty części rynku
wewnętrznego.
Ponadto, przypuszczalnie będziemy
mieli do czynienia z niebezpieczną
liberalizacją dostępu krajów trzecich
do rynku wspólnotowego. W ciągu
sześciu lat zostaną zredukowane
cła na niektóre artykuły rolne o co
najmniej 54%. Większość ceł ad
valorem będzie wynosić nie więcej
niż 20–30%.
Prawdopodobnie później będziemy mieli do czynienia
z typową w takich sytuacjach reakcją łańcuszkową, bowiem
jest wielce prawdopodobne, że nastąpi kilkuprocentowy
spadek cen żywności.
Owszem, nie będzie
on istotny dla konsumentów, ale będzie
miał ogromne znaczenie dla producentów żywności. W skali
globalnej mogą wtedy

następować bankructwa wielu
firm, część z nich dosięgną poważne kłopoty finansowe.
Obecnie UE przeznacza rocznie
na rolnictwo i wszystko, co z nim
związane, 110 mld dolarów. Po
drastycznej redukcji środków
będzie na ten cel zaledwie
około 22 mld dolarów. To, zdaniem ekspertów, niebezpieczne
ograniczenia – tym bardziej że
nastąpią one w krótkim czasie,
bo ciągu 6 lat.
Oczywiste jest więc, że skutkiem zmniejszenia subwencji
będzie utrata możliwości regulowania poziomu produkcji rolnej
w takim stopniu, jak jest obecnie.
Groźba nędzy w rolnictwie sprawi,
że część posiadaczy gruntów będzie rezygnować z produkcji, bo
zadowoli się subwencjami z innych
źródeł – spoza rolnictwa.
– W mojej ocenie może nastąpić zmniejszenie produkcji rolnej
– obawy ekspertów biorących
udział w konferencji podziela Marek
Sawicki, minister rolnictwa. Dodał,
że teraz mamy do czynienia z sytuacją, że UE ogranicza produkcję
rolną i dąży jednocześnie do zachowania dochodów producentów.

Sprawniejszy bank
B

ank Gospodarstwa
Krajowego będzie
mógł udzielać gwarancji
lub poręczeń w ramach
rządowych programów
społeczno-gospodarczych. Na szczególną
pomoc BGK mogą liczyć
małe i średnie przedsiębiorstwa.
Takie rozwiązanie zaproponowało
Ministerstwo Finansów w projekcie
nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Dokument
został przyjęty przez rząd.

publicznych. Chodzi między innymi o czynności związane z obsługą długu zagranicznego Skarbu
Państwa. Analogiczne uprawnienia
ma Narodowy Bank Polski. Projekt
zmian zakłada wyłączenie spod
rygorów ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” także usług
BGK świadczonych jednostkom
sektora finansów publicznych. Jak
twierdzą przedstawiciele resortu
finansów, jest to spójne z rozwiązaniami, które obowiązują w zakresie
bankowej obsługi budżetu państwa,
państwowych funduszy celowych
oraz państwowych osób prawnych

Cyklamen – 10,00 zł;
Hiacynt (2–3 cebule) – 2,50–3,50
zł;
Krokus – 2,00–
2,80 zł;
Róże doniczkowe – 10 zł.

Do kupienia jest dosłownie wszystko. Ale najbardziej „schodzą” krokusy, żonkile, cyklameny i hiacynty.
Najtaniej sprzedawane są pierwiosn-

Dopłaty do masła
Są już znane kwoty dopłat eksportowych do
przetworów mlecznych,
poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Stawki
refundacji wywozowych
ogłosiła Komisja Europejska.
Przyjęte rozporządzenia Komisji
Europejskiej podaje m.in. wysokości stawek refundacji wywozowych do przetworów mlecznych
ustalanych w ramach procedury
przetargowej.
Wynoszą one:

– dla bezwodnego tłuszczu
mlecznego w pojemnikach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 90
10 9000: 58,00 EUR/100 kg,
– dla odtłuszczonego mleka
w proszku w workach o masie
netto co najmniej 25 kg i zawierającego wagowo nie więcej niż
0,5% domieszek, objętego kodem
produktu ex 0402 10 19 9000:
20,00 EUR/100 kg.

Frezja – 1,20
–2,00 zł;
Ir ys – 1,00
–1,20 zł;
Róża – 0,60
–4,50 zł;
Tulipan – 0,60
–1,20 zł.
Ze względu na wyjątkowo dużą podaż kwiatów nie należy oczekiwać,
żeby ich ceny wzrosły przed walentynkami. Jak mówią handlowcy
– przeciwnie, ceny mogą spaść,
i to znacznie.
dar

Jego zdaniem jest skandalem, że
płaci się za rolnikom za nieprodukowanie. Wyraził swój negatywny
pogląd na temat prowadzonych
w Brukseli negocjacji rolnych – W
Europie toczy się właściwie tylko
jedna dyskusja – jak dobrać się
do rynku bogatego konsumenta.
Skrytykował Komisję Europejską
za opieszałość w podejmowaniu
decyzji: KE zawsze podejmuje
decyzje z kilkumiesięcznym opóźnieniem, nie reaguje natychmiast
– najlepszy przykład to spóźniona
decyzja ograniczająca import zbóż
do Europy z krajów trzecich.
dar

– dla naturalnego masła w blokach o masie netto co najmniej
20 kg, objętego kodem produktu
ex 0405 10 19 97000: 50,00
EUR/100 kg,

Ceny hurtowe
kwiatów ciętych (pakowane 20 – 25
sztuk)

największy popyt. Oczywiście nadal
niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się róże.

6–19 lutego

Rada Ministrów proponuje też, aby
niektóre działania BGK były wyłączone spod procedury zamówień

należących do działu finansów publicznych.
dar

Stawki refundacji wywozowych
obowiązują od dnia opublikowania
rozporządzeń Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, czyli od 23
stycznia 2009 r.
dar
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Coś dla przyjemności
Ubrałam Zoję, otworzyłam zamek
i nacisnęłam klamkę. Ani drgnęła.
Spróbowałam drugi raz, trzeci… nic.
Byłyśmy uwięzione!
Odwiedziłam Karola i w czasie gdy
reszta rodziny była w pracy i szkole,
spacerowałam z psem. Ale dziś nie
mogłyśmy opuścić mieszkania.
Spokojnie, pomyślałam, mam przecież telefon do sąsiadki syna. Ona ma
klucze, otworzy te zewnętrzne drzwi
antywłamaniowe, potem rozkręci
klamkę w popsutych drzwiach od
strony klatki schodowej, a ja odkręcę co się da od strony mieszkania,
i wyjdziemy!
Plan był niezły. Szybko jednak okazało się, że mój własny klucz od
drzwi zewnętrznych pozostawiłam
w tychże drzwiach, w dodatku przekręciłam go 3 razy, a nie 4, więc nikt
nie był w stanie wypchnąć go innym
kluczem i otworzyć drzwi… Słyszałam, jak sąsiadka walczy z zamkiem,
słyszała to też Zoja i zaszczekała
z oburzenia.
Sąsiadka wróciła do siebie i zadzwoniła.
– Nie mogę włożyć klucza – powiedziała, zgodnie z moimi przewidywaniami.
– Widocznie przekręciłam ten mój 3
razy – wyjaśniłam. – Dziękuję pani
w każdym razie za fatygę.
– I co pani teraz zrobi? – zatroszczyła
się sąsiadka.
Ba, też chciałam to wiedzieć. Podeliberowałam jeszcze chwilę i zadzwoniłam do Karola. Nawet się nie
zdziwił.
– Wzywam w takim razie pogotowie
zamkowe, mamo – powiedział..

Pogotowie zamkowe – brzmiało nieźle. Nawet zaczęłam sobie wyobrażać, że jestem księżniczką uwięzioną
w zamkowej wieży… Brakowało mi
tylko warkoczy, dzięki którym mogłabym kogoś wpuścić.
– A co ja mam robić?
– Coś, co ci sprawi przyjemność.
Przyjadą za jakieś pół godziny.
– A co z zapłatą? Ja tylko mam
50 zł – zauważyłam przytomnie.
– Ja też będę – uspokoił mnie syn.
– A Zoja niech siusia w domu, sprzątnę.
Powtórzyłam bokserce słowa syna,
ale nie skorzystała z propozycji.
Westchnęła i położyła się na swoim
posłaniu.
Coś dla przyjemności… Na co miałabym ochotę? – zastanowiłam się. Na
czekoladę na gorąco!
Poszłam do kuchni. Zoja za mną. Wyjęłam mleko i kremówkę. Pies usiadł
przy mnie. Rozpakowałam czekoladę. Zoja wyraziła gorący aplauz.
Po kwadransie siedziałam nad parującym kubkiem, który roztaczał
oszałamiającą woń czekolady i wanilii. Zoja kręciła się koło mnie, przekonując, że czekolada na gorąco
wyjątkowo służy bokserom, więc
powinnam ją poczęstować. Wlałam
łyżeczkę przestudzonego czekoladowego płynu do jej miski.
– Widzę, że tobie też to sprawia
przyjemność – powiedziałam. Nie
zaprzeczyła, zajęta zlizywaniem
smakołyku.
Od delektowania się czekoladą oderwał mnie dzwonek domofonu. Po
paru chwilach usłyszałam odgłosy
majstrowania przy zamku drzwi an-

tywłamaniowych. Trwało to i trwało,
aż się zaczęłam denerwować. Pan
licencjonowany włamywacz musiał
sforsować drzwi, które były sprawne,
żeby dostać się do popsutych, tylko
dlatego, że nie chciało mi się wyjąć
klucza z zamka! Czułam się tak sfrustrowana, że znów popiłam sobie
płynnej czekolady.
W końcu się udało. Na prośbę włamywacza rozkręciłam klamkę, a on
rozwiercił ją od zewnątrz.
– Drzwi są do wymiany, uszkodziło
się skrzydełko – powiedział do Karola, który właśnie nadszedł. Zapłacił,
wziął Zoję na spacer, a potem zaszedł
do kuchni, gdzie wciąż pachniała
czekolada.
– A, to tak sobie uprzyjemniałaś czas!
– powiedział i nalał sobie.
– A wasi czuli sąsiedzi nawet nosa nie
wychylili! – zmieniłam temat. – Przecież odgłosy walki z drzwiami było
wyraźnie słychać!
– Może spali. Powinnaś ich zrozumieć, to też jest rodzaj przyjemności
– stwierdził Karol i wyskrobał z garnka
resztki czekolady.
Babcia Jadzia
Czekolada na gorąco
300 ml śmietany kremówki, 400 ml
mleka, 200 g czekolady mlecznej,
cukier waniliowy, przyprawy
Czekoladę połamać na drobne kawałki.
Mleko i 200 ml kremówki zagotować.
Pozostałą śmietanę ubić z dodatkiem
cukru waniliowego. Do gotującego
się mleka dodać czekoladę i mieszać,
gotując ok. 10 minut. Można też dodać
nieco wanilii, cynamonu, goździków,
przyprawy do piernika, ciemnego
kakao lub chili – przyprawy te dodaje
się przed dodaniem czekolady.

Kino NIWA ZAPRASZA
6–8 lutego, godz. 18.00

Opowiedz mi o deszczu
Parlez–moi de la pluie (Francja, 2008); Komedia/Dramat; Reżyseria: Agnes Jaoui;
Scenariusz: Agnes Jaoui, Jean–Pierre Bacri; Obsada: Jean–Pierre Bacri – Michel
Ronsard, Agnes Jaoui – Agathe Villanova, Jamel Debbouze – Karim, Pascale Arbillot
– Florence, Guillaume de Tonquedec – Stéphane.

Agathe Villanova (Agnes Jaoui) jest kobietą sukcesu. Jest osobą publiczną,
silną kobietą i znaną aktywistką, która zasłynęła z wielu śmiałych poglądów,
piętnujących mężczyzn i patriarchalne społeczeństwo. Agathe świetnie radzi sobie w świecie zdominowanym przez mężczyzn, choć jej radykalnie
feministyczne poglądy dla wielu są nie do przyjęcia. Ale czy równie dobrze
radzi sobie ze swoim prywatnym życiem?
13–19 lutego, godz. 17.00

Madagaskar 2
Madagascar 2 (USA, 2008); Animacja; Reżyseria: Eric Darnell, Tom McGrath;
Scenariusz: Etan Cohen; Obsada: Sacha Baron Cohen – Julien (głos), Cedric the
Entertainer – Maurice (głos), Jada Pinkett–Smith – Gloria (głos), Andy Richter –
Mort (głos), Chris Rock – Marty (głos), David Schwimmer – Melman (głos), Ben
Stiller – Alex (głos).

Sympatyczne zwierzęta z wyspy Madagaskar tym razem postanawiają
opuścić rodzinne strony. Trafiają do niedalekiej Afryki, gdzie lew Alex
poznaje resztę swojej rodziny. Jednak długi pobyt w zoo sprawia, że niełatwo o porozumienie z dzikimi braćmi...
13–15 lutego, godz. 19.00

Ile waży koń trojański?
(Polska, 2008); Komedia; Reżyseria: Juliusz Machulski; Obsada: Ilona Ostrowska –
Zosia, Maciej Marczewski – Kuba, Robert Więckiewicz – Darek, Danuta Szaflarska
– Babcia, Maja Ostaszewska – Lidka, Sylwia Dziorek – Florka.

HOROSKOP

Baran 21.03.– 20.04.

W najbliższym czasie poważnie pomyślisz o sprawach zawodowych
i finansowych. Uważaj w banku i urzędzie, bo możliwe są
nieporozumienia z obsługą. Mimo to nic nie popsuje Ci humoru
i umówisz się na spotkanie z przyjaciółmi. Samotne Barany mają
szansę na udaną randkę.

Byk 21.04.– 21.05.
W pracy będziesz ambitny i zdecydowany. Uporasz się z zaległościami
i rozpoczniesz porządki. Pomyśl o sprawach finansowych, bo
dzisiejsze pomysły i plany wkrótce okażą się przydatne i niezwykle
korzystne. Słuchaj intuicji w sprawach sercowych.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Wykażesz się opanowaniem i odczujesz przypływ sił i energii. Zacznij
robić coś nowego, bo szczęście sprzyja Ci w sprawach finansowych
i zawodowych. W uczuciach przygotuj się na niewielkie zmiany. Pora
zadbać o potrzeby partnera.

Rak 23.06.– 22.07.
Czeka Cię udany czas. Sprawy służbowe, inwestycje finansowe
i nowe pomysły będą zaprzątać Twoją uwagę. Nie rezygnuj
jednak z tego powodu ze spotkania z ukochaną osobą i szczerze
porozmawiaj z nią o Waszej przyszłości.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym czeka Cię dobra passa. Twoje pomysły zostaną
docenione przez szefa i możesz liczyć na podwyżkę lub premię.
Dzięki Twojej dociekliwości uda Ci się zapobiec nieporozumieniom
i kłopotom w życiu uczuciowym.

Panna 23.08.– 22.09.
W najbliższym czasie będziesz bardzo energiczny i wesoły. Szybko
uporasz się z obowiązkami i załatwisz ważne sprawy. Możesz liczyć na
pomoc ze strony współpracowników. Później poświęć trochę czasu
swojemu zdrowiu i popracuj nad kondycją.

Waga 23.09.– 22.10.
Otrzymasz dobre wiadomości, które poprawią Ci nastrój. Zaczniesz
myśleć o nowych inwestycjach i pieniądzach. Pamiętaj, żeby bronić
się przed wścibskimi osobami. Możesz zaufać tylko najbliższej
rodzinie i wypróbowanym przyjaciołom.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Najbliższy czas będzie trochę nerwowy. Nie pozwól się wciągnąć
w ostre polemiki i kłótnie. Musisz rozsądnie zaplanować obowiązki
i zarezerwować trochę czasu na odpoczynek. W miłości możliwa
nieoczekiwana szansa.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Z wielką energią zabierzesz się do ważnych spraw. Będziesz mieć
sporo szczęścia i odwagi w forsowaniu swoich przekonań. Postawisz
na swoim dzięki sile charakteru i wytrwałości. Samotne Strzelce mogą
spotkać kogoś interesującego.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy nauczysz się czegoś nowego lub poznasz niezwykłą osobę.
Włożysz wiele wysiłku w zdobycie przydatnych informacji, ale trud
będzie się opłacał. W życiu osobistym pomyśl o zorganizowaniu
przyjęcia dla przyjaciół i rodziny. Dobra zabawa gwarantowana.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym niewiele zmian. Szybko uporasz się
z najważniejszymi obowiązkami i poświęcisz czas ulubionym
zajęciom. Zaczniesz planować podróże, wybierzesz się do kina
lub rozpoczniesz ciekawą lekturę. Będziesz niezwykle towarzyski.

Ryby 19.02.– 20.03.
Czeka Cię udany czas w życiu zawodowym. Zajmiesz się sprawami,
które będą wymagać nowych pomysłów i świeżego spojrzenia.
Postępując wbrew schematom, odniesiesz upragniony sukces.
W miłości niczego radykalnie nie zmieniaj.

Z przymrużeniem oka
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE RÓŻNEJ
WIELKOŚCI I BARWY PSY TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,
DOBRYM DOMEM!!!
Foksterier Pusio został
przywieziony z Nieporętu,
ma około ok. 3 lat; Jak
każdy foksterier, ma żywe
i radosne usposobienie,
jest bardzo ruchliwy, to rozkoszny trzpiot. Nie sposób
go nie lubić. Przyjedźcie
po niego niego do Chrcynna!

PODZIĘKOWANIE
Skalałam serdeczne podziękowanie Pani Alinie Sajnóg i pracownikom sklepu TESCO za znalezienie i zwrot portfela.
					
					

Z wyrazami szacunku
Urszula Laskowska

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena netto
zł

lp. Rodzaj ogłoszenia
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

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

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

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

Bryza to piękny, dostojny owczarek kaukaski,
ma ok. 3 lata. Suczka jest
dobrze ułożona, nie ma
w sobie agresji. Została
przywieziona z Dębego.
Będzie doskonałym stróżem posesji swego pana,
uratujcie ją przed życiem
za kratami.
Burek ma ok. 3–4 lata; do
schroniska trafił w czerwonej obroży, więc prawdopodobnie się zgubił. Jest
nieduży, ma złoto-rudą
sierść. To miły i towarzyski
psiak. Jest czujny.

Nadal na dom czeka 10 szczeniaków, pamiętajcie o nich,
nie skazujcie ich na wegetację
w klatkach i cierpienie
Jeśli chcecie wspomóc psiaki, możecie przekazać 1% podatku na schronisko Fundacja
Centrum Ochrony Środowiska, organizację pożytku
publicznego, ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk.
Proszę zaznaczyć konkretny cel, na który mają być
przeznaczone pieniądze (np. sterylizacje), żeby na
pewno służyły zwierzętom.
KRS: 0000118029
Nr konta: 75 1240 5312 1111 0000 5049 1861
tel. 0 660 277 648

lub 0-23 693 10 81
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Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Wiktor Zin, przepiękne rysunki
i akwarele. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Przyjmę do pracy osobę po technikum samochodowym lub innym tech. mechanicznym na
stację obsługi pojazdów w Nasielsku. Tel. 600 805 052.
Zakład stolarski – schody, drzwi
itd. Tel. 503 401 399.
Sprzedam działkę budowlaną –
Świercze. Tel. 601 277 927.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 609 927 506.
Sprzedam słomę w kostkach.
Tel. 509 212 350.
Sprzedam prasę rolującą Z 230,
stan dobry. Tel. 0 601 754 112.
Korepetycje z języka francuskiego. Tel. 518 146 617.
Przyjmę do pracy kierowcę – prawo jazdy kat. C + E. Nasielsk. Tel.
603 309 306.
Chętnych do pracy w firmie nagłośnieniowej (www.studiotechnika.pl). CV proszę przesyłać na
adres: ksiegowosc@studiogrupa.
pl.
Firma zatrudni osoby posługujące się programami graficznymi
(Photoshop,Adobe Ilustrator, Indesigne, Corel itp.), mile widziane
doświadczenie oraz umiejętność
przygotowania projektu do druku. CV proszę przesyłać na adres:
poligrafia@studiogrupa.pl
Firma zatrudni operatorów kamer filmowych, mile widziane
doświadczenie. CV proszę przesyłać na adres: ksiegowosc@
studiogrupa.pl.
Firma zatrudni weekendowo pracownika z uprawnieniami elektrycznymi do rozprowadzania
instalacji tymczasowej. Tel. 509
497 150, e-mail: ksiegowosc@
studiogrupa.pl.
Firma zatrudni kierowcę z prawem jazdy kat. C oraz świadectwem kwalifikacji. Zadaniem
kierowcy będzie również praca
fizyczna.Tel. 509 497 150, e-mail:
ksiegowosc@studiogrupa.pl.
Firma zatrudni koordynatora
ds. organizacji imprez plenerowych. Wymagana kreatywność
i dyspozycyjność. Firma zapewnia szkolenia. Tel. 509 497 150,
e-mail. ksiegowsc@studiogrupa.
pl.
Firma CATERINGOWA zatrudni
przedstawiciela do spraw gastronomii, mile widziane doświadczenie.Wymagania: prawo
jazdy kat. B. CV przesłać na adres:
ksiegowosc@studiogrupa.pl.
Sprzedam działkę budowlaną

6–19 lutego

OGŁOSZENIA
DROBNE

w Nasielsku, ul. Kolejowa. Powierzchnia 1554 m2. Cena za m2
– 120 zł. Tel. 502 530 986.
Zespół muzyczny, wesela – wolne
terminy. Tel. 602 630 680.
Dom do wynajęcia w Starych
Pieścirogach. Tel. 693 021 707.
Sprzedam działkę budowlaną
przy ul. Sosnowej o powierzchni
1127 m2. Na działce znajduje się
woda. Cena za m2 120 zł.Tel. 606
143 942.
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 855 m2, Nasielsk, ul. Leśna.
Tel. 607 101 181.
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 3000 m2 w Nasielsku przy
ul. Piłsudskiego. Tel. 500 115 959,
502 109 196.
Przyjmę panią na pokój. Tel. 668
524 131.
Sprzedam mieszkanie M3.
Tel. 510 276 706.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 668 602 600.
Kupię pług 2, brony, lejek itp.
Tel. 609 209 325.
Sprzedam Poloneza Trucka na
części lub w całości. Tel. 504 300
369.
Sprzedam siewnik Poznaniak,
Lorcin k. Nasielska. Tel. 022 794
41 79.
Tanie kwatery dla pracowników
(15 łóżek) blisko dworca PKP. Tel.
023 691 26 36.
Korepetycje z jęz. polskiego –
przygotowanie do matury, pomoc w redagowaniu prac magisterskich i licencjackich. Tel. 695
479 063.
Kupię każdą ilość drzewa. Dąb,
topola, osika, olcha. Płatne gotówką. Tel. 0 503 509 079.
Wylewki mixokretem. Tel. 783
013 120.
Instalacje elektryczne. Jacek Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509 306
718.
Sprzedam działki budowlane.Tel.
0 602 432 338.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki,
może być zadłużona. Tel. 0 668
602 600.
Kupię gospodarstwo rolne lub
siedlisko. Tel. 602 496 580.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku, ul. Młynarska.
Tel. 0510 167 227.
Sprzedam pług 3-skibowy, UNIA
GRUDZIĄDZ, cena 1200 zł.
Tel. 0604 483 850.
Sprzedam strusie. Cena promocyjna. Tel. 0607 056 780.
Kupię garaż blaszany używany,
3mx5m lub podobny. Tel. 0 698
120 030.
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Udany rok siłaczy z nasielskiego klubu Power 2005

Rok rekordów i mistrzowskich tytułów
K

lub Power 2005 jest sportową
wizytówką Nasielska. Znany
jest w całej Polsce. Można nawet
patetycznie powiedzieć, że jego
sława, a z nim i sława Nasielska,
ciągnie się od Bugu do Odry,
od Bałtyku do Tatr. Wystarczy
popatrzeć na mapę i znaleźć
miejscowości, skąd przyjeżdżali
do Nasielska zawodnicy uprawiający dyscyplinę sportową
polegającą na wyciskaniu sztangi w pozycji leżącej. Reprezentowali wszystkie województwa
naszego kraju.

Nasi zawodnicy startowali również w zawodach różnej rangi na terenie całej Polski i, co
najważniejsze, byli zawsze w tych zawodach
w czołówce, a niejednokrotnie nawet, i to
w zawodach najwyższej rangi, odnosili zwycięstwa. I stąd ma Nasielsk w tej dyscyplinie
sportu mistrzów i rekordzistów Polski.
Dyscyplina, jaką uprawia się w klubie Power
2005, ma charakter siłowy. Trening nie jest
łatwy. Aby dojść do dobrych wyników, trzeba
przerzucić na treningach tysiące kilogramów.
I chociaż boje na zawodach wykonywane są
na ławeczce w pozycji leżącej, to pracują przy
tym wszystkie mięśnie. Stąd potrzeba dbania
o harmonijny rozwój całego ciała.
Wyciskanie sztangi, leżąc nie jest jeszcze dyscypliną olimpijską, jednak wszystko wskazuje
na to, że może się nią stać, być może wejdzie
ona do olimpijskiego programu. Nie jest, jak
na razie, dyscypliną popularną, ale z roku na
rok w szybkim tempie przybywa osób uprawiających tę dziedzinę sportu. Przybywa też
klubów, w których ćwiczą siłacze. A w małym
Nasielsku mamy aż dwa kluby, w których
z ciężarami zmagają się silni ludzie. Kluby te
to Spartakus i Power 2005.
W kraju rozgrywane są turnieje, zawody ligowe, mistrzostwa krajowe i międzynarodowe.
Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to
przyszłościowa dziedzina sportu.
Ważne jest również to, że dyscyplinę tę może
uprawiać zarówno młodzież, jak i ludzie dużo
starsi, a nawet osoby niepełnosprawne. Wyniki
weteranów niewiele odbiegają od tych osiągniętych przez zawodników w tzw. kwiecie

BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego” 23.01.2009 r.:
1. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal		
					

83 pkt (65,87%)

2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
					

75 pkt (59,52%)

3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
						 69 pkt (54,76%)
4. Maciej Osiński – Janusz Wydra			
					

64 pkt (50,79%)

5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
					

63 pkt (50,00%)

6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
					

52 pkt (41,27%)

7. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek		
					

50 pkt (39,68%)

8. Józef Dobrowolski – Marek Olbryś		
					

48 pkt (38,10%)

Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska `2009,
K.S. „Sparta” zaprasza w piątek 6 lutego na godz.
18.45. do hali sportowej w Nasielsku.
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LIGA HALOWA O PUCHAR
PREZESA FIRMY „KONIOR”
Od 11 stycznia 2009 r. ruszyła Liga Halowa Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa Firmy Konior. Rozgrywki
potrwają do 22.03.2009 r.
1. KOLEJKA 11.01.2009
1.
PIJANI – MAZEWO 		 5:2
2.
NEON – NUNA 			 0:4
3.
KOSEWO – RUM 			 2:3
4. MEJSTER – DREAM 		 2:8
5.
POPOWO – OUTSIDERZY 1:1
6.
AMATOR – pauza
2. KOLEJKA 10.01.2009
1.
DREAM – RUM 			 2:3
2.
OUTSIDERZY – MAJSTER 3:1
3.
AMATOR – PIJANI 		 1:4
4. MAZEWO – NEON 		 2:10
5.
NUNA – POPOWO 		 5:2
6.
KOSEWO – pauza
3. KOLEJKA 25.01.2009
1.
NEON – AMATOR 			 2:1
2.
MAJSTER – NUNA 		 2:5
3.
KOSEWO – DREAM 		 1:4
4. POPOWO – MAZEWO 		 1:6
5.
PIJANI – pauza
4. KOLEJKA 01.02.2009
1.
NUNA – DREAM			 1:1
2.
KOSEWO – MAZEWO 		 2:8
3.
AMATOR – RUM 			 0:5
4. PIJANI – MAJSTER 		 4:1
5.
POPOWO – NEON 		 2:6
6.
OUTSIDERZY – pauza

TABELA PO 4. KOLEJCE
wieku, a rezultaty juniorów dają im często
miejsca na podium w kategorii seniorów.
Młodzież ostro atakuje pozycje mistrzów.
Także w Nasielsku.
W roku 2008 nasielski klub Power 2005
zanotował wiele sukcesów, zarówno organizacyjnych, jak i sportowych. Wszyscy zawodnicy poprawili w tym roku swoje rekordy życiowe. Dariusz Wdowiński, Łukasz Podgrudny,
Łukasz Krzyżewski i Kamil Kosowski zdobyli
w swych kategoriach wagowych i wiekowych
tytuły Mistrzów Polski. ,,Nasielską” kategorią
wagową jest ta, w której rywalizują najciężsi
zawodnicy – ważący powyżej 125 kilogramów. Na wielu zawodach i turniejach zajmują
wszystkie miejsca na podium. Zawodnicy ci
to: Dariusz Wdowiński, Robert Komorowski,
Jan Dzieciątkowski.
Znaczne postępy poczyniła nasielska młodzież. Trzej mistrzowie Polski – Łukasz Podgrudny, Łukasz Krzyżewski i Marcin Kosowski
– to jeszcze juniorzy. Juniorem jest też trenujący w Spartakusie Krystian Lipiński. Ich wyniki
są bardzo obiecujące. Marcin Kosowski jest
prawie pewnym kandydatem do reprezentacji Polski na paraolimpiadę w Londynie
w 2012 roku.
Nasielszczanie zanotowali także sukcesy
w konkurencji drużynowej. W rozegranym
w Zwierzyńcu Pucharze Polski zajęli pierwsze
miejsce, zaś w Mistrzostwach Polski rozegranych w Gostyniu – trzecie. Zwyciężyli w tym
roku w I edycji Mazowieckiej Ligi Wyciskania
Sztangi Leżąc. Nie było to łatwe, ponieważ
zawody odbywały się w Kobyłce, a na czele
ligowej tabeli znajdował się miejscowy zespół
– Wicher Kobyłka.
Wyniki uzyskane przez Dariusza Wdowińskiego i Marcina Kosowskiego predestynują
ich do reprezentowania Polski w zawodach
międzynarodowych. W kwietniu bieżącego
roku rozegrane zostaną w Taupo (Nowa Zelandia) Mistrzostwa Świata Weteranów. Szansę,
aby tam się znaleźć, ma Dariusz Wdowiński.
Na przeszkodzie może stanąć brak pieniędzy
w związku sportowym zajmującym się Wyciskaniem Sztangi Leżąc, a klubu na kupno bi-

letu swojemu reprezentantowi także nie stać.
Porównanie uzyskanych do tej pory wyników
wskazuje, że pan Dariusz miałby olbrzymie
szanse na zwycięstwo. Jego sukces byłby niewątpliwym sukcesem naszego miasta. Mistrza
świata jeszcze nie mamy.
Nasielsk jest liczącym się w Polsce ośrodkiem
propagującym Wyciskanie Sztangi Leżąc.
Słynie nie tylko z dobrych zawodników, ale
i z wzorowo organizowanych poważnych
zawodów. Zawodnicy i kluby z całej Polski
chętnie do naszego miasta przyjeżdżają. W
roku 2008 w Nasielsku odbyły się mistrzostwa Polski juniorów i subjuniorów, Puchar
Mazowsza i jeden z rzutów Mazowieckiej Ligi
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Władze Polskiego Związku Fitnessu, Trójboju
Siłowego i Wyciskania Sztangi Leżąc przewidziały rozegranie w Nasielsku Pucharu Polski
Seniorów. To już zawody z tzw. najwyższej
półki. Powierzenie ich organizacji Nasielskowi to wyraz zaufania dla klubu Power 2005,
organizatora zawodów w Nasielsku, nasielskich władz saE
K
morządowych R
i podmiotów
gospodarcz ych, które
z pewnością,
jak zawsze,
wesprą organizację imprezy.
W roku 2009
Nasielsk gościć
będzie ponadto c zo ł ówkę
polskich wyciskaczy w kol ej nej e d ycj i
Pucharu Mazowsza, a także
najlepsze mazowieckie kluby w jednym
z turniejów
Mazowieckiej
Ligi.
xyz

NAZWA
MECZ PUNKTY
DRUŻYNY
1. NUNA
4
10
2. PIJANI
3
9
NEON
3.
4
9
ŚWIERCZE
4. RUM TEAM
4
9
DREAM
5.
4
9
TEAM
6. OUTSIDERZ
3
7
7. MAZEWO
4
6
8. POPOWO
4
1
9. AMATOR
3
0
10. KOSEWO
3
0
11. MAJSTER
4
0

BRAMKI
15-5
13-4
18-9
11-5
15-7
5-2
18-18
6-18
3-10
5-15
6-20

KRÓL STRZELCÓW PO 4 KOLEJCE:
Dzierzbiński Arkadiusz – 8 bramek, drużyna:
MAZEWO
Mecze piątej kolejki będą rozgrywane 8 lutego
od godz. 16.30.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY KIBICÓW W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ DO HALI SPORTOWEJ W NASIELSKU
OD. GODZ. 16.00 DO 18.30.
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