
PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

ZBRODNIA W POPOWIE

- Rolnicy mogą już składać wnioski o wpis 
do ewidencji producentów.

DOPŁATY 
BEZPOŚREDNIE

NASIELSK 
BĘDZIE MIAŁ NOWOCZESNĄ 
OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

W niedzielę wieczorem, 8 lutego 
br., w lesie położonym w grani-
cach Popowa Borowego poli-
cja odnalazła ciało 26 letniej 
kobiety. Miejsce ukrycia zwłok 
wskazał, 26 letni Arkadiusz Ś., 
mieszkaniec Legionowa, który 
przyznał się do zamordowania 
Beaty K. 
Sprawca zaledwie kilka godzin 
wcześniej zgłosił się na policję  
w Legionowie i opowiedział ma-
kabryczną historię.

Udusił narzeczoną
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Inwestycja, na którą wszyscy czekają
Nasielsk będzie miał wreszcie oczyszczalnię ścieków z prawdziwego zdarzenia. Szacuje się, że koszt plano-
wanej inwestycji razem z kanalizacją przekroczy 3 miliony euro. 

To bardzo dużo. Gmina nie byłaby w stanie pobu-
dować obiektu za własne środki. Dlatego burmistrz 
Nasielska wystąpił o dofinansowanie przed-
sięwzięcia pieniędzmi z Programu PHARE 
„Spójność Społeczna i Gospodarcza”. Dwa lata 
temu został opracowany i złożony odpowiedni 
wniosek. Żeby zapoznać się z zamierzeniami 
władz miasta, do Nasielska przyjechał z oficjal-
ną wizytą przedstawiciel Komisji Europejskiej. 
Na efekty tej wizyty nie trzeba było długo 
czekać. Kilka miesięcy później dotarła bardzo 
pomyślna informacja. Otóż projekt, przygoto-
wany przez władze miasta o nazwie „Poprawa 
warunków rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Nasielsku” przewidujący 
budowę oczyszczalni i kanalizacji został ujęty 
przez Komisję Europejską w propozycji finan-
sowania dla Programu PHARE 2003.

To dla miasta duże osiągnięcie, ponieważ 
nasielski wniosek był jedynym pozytywnie 
zaopiniowanym dokumentem gminnym na 
Mazowszu.

W październiku ubiegłego roku został przepro-
wadzony przetarg na wyłonienie Inżyniera Pro-
jektu. Wybrano konsorcjum firm BUD-INWENT 
i ECM Group Polska z Warszawy. Wykonawca 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji ma zostać 
wybrany w drodze przetargu prawdopodobnie 
już wiosną. Wszystko wskazuje na to, że prace 
budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 
tego roku.

Oczyszczalnia ma mieć przepustowość wy-
noszącą 2 tysiące metrów sześciennych na 

dobę. Ponadto planuje się budowę około 4,5 
kilometra sieci kanalizacyjnej.

Samorząd gminny ma nadzieję, że obydwie inwe-
stycje przyczynią się do rozwoju gospodarczego 

Nasielska i skutecznie ograniczą, a może nawet 
całkowicie zlikwidują bezrobocie. 

UM

W tym miejscu powstanie oczyszczalnia
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ciąg dalszy na str. 4

Zrobimy wszystko, aby mieszkańcy gminy mieli 
opiekę medyczną na najwyższym poziomie 
– ŻYCIE NASIELSKA rozmawia ze Zbigniewem Rutkowskim, Sekretarzem 
Nasielska, Przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Panie Sekretarzu, czy mieszkańcy gminy 
mają zapewnioną podstawową opiekę 
zdrowotną?

- Oczywiście, że tak. W zakresie podstawowej 
opieki funkcjonują u nas zarówno publiczny, jak 
i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Będą 
z pewnością powstawać nowe. Aczkolwiek są 
w stosunku do siebie podmiotami konkuren-
cyjnymi, niewątpliwie jest to korzystne dla nas 
zwykłych mieszkańców i potencjalnych usłu-
gobiorców. Myślę, że skończyły się czasy, kiedy 
to zakłady opieki zdrowotnej były nam odgórnie 
przydzielane. Nie mieliśmy wyboru. Dzisiaj wolę 
pójść tam, gdzie przyjmą mnie z uśmiechem, 
gdzie jestem mile oczekiwany, gdzie otrzymam 
pełną informację o swoim stanie zdrowia.

Samorząd gminny powołał Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – po co? 
Jak funkcjonował do tej pory tutejszy ZOZ?

- Przełomową datą w funkcjonowaniu ZOZ-
ów w Polsce był 1 stycznia 1999 roku. Nastąpił 
nowy podział administracyjny kraju. Znaleźliśmy 
się w województwie mazowieckim. Nastąpił drugi 
etap wdrażania reformy samorządowej – powsta-
nie samorządu wojewódzkiego i powiatowego. 
Podstawowa opieka zdrowotna na terenie naszej 
gminy, która była zadaniem wojewody ciecha-
nowskiego, mogła być wreszcie wykonywana 
zarówno przez samorząd powiatowy, jak i gmin-
ny. Samorząd nasielski był jednym z nielicznych, 
które podjęły się zadania utworzenia własnego 
zakładu opieki zdrowotnej. Rada Miejska w Na-
sielsku na wniosek Zarządu Miejskiego, którego 
Przewodniczącym był obecny Burmistrz Bernard 
Dariusz Mucha, 19 kwietnia 2000 roku podjęła 
uchwałę o utworzeniu Samorządowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Podjęto również 
natychmiast działania w celu przejęcia zadań w 
zakresie POZ od dwóch SPZOZ w Płońsku i Puł-
tusku. SZOZ w Nasielsku zaczyna funkcjonować 
w Pieścirogach Starych i w Cieksynie. Podstawowa 
opieka zdrowotna w gminie  zaczyna być reali-
zowana przez własny podmiot, a nie na zasadzie 
filii czy oddziału zamiejscowego. Problemem 
staje się przychodnia w Nasielsku, gdzie Rada 
Powiatu w Pułtusku zaskarża decyzję wojewody 
mazowieckiego przyznającą nieruchomość w 
Nasielsku (będącą w użytkowaniu przez SPZOZ 
w Pułtusku) powiatowi nowodworskiemu. W tym 
czasie jest wiele uwag co do właściwego funk-
cjonowania placówki w Nasielsku – filii SPZOZ w 
Pułtusku. Wreszcie 18 lutego 2003 roku w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku, z inicjatywy Burmistrza, 
dochodzi do podpisania Listu Intencyjnego po-
między Zarządami Powiatu Pułtuskiego i Nowo-
dworskiego oraz Burmistrzem Nasielska, którego 

celem jest przekaza-
nie Gminie Nasielsk 
zarówno zadań 
z zakresu POZ, jak 
i zabudowanej nie-
ruchomości – Przy-
chodni Zdrowia w 
Nasielsku. W następ-
nych miesiącach 
podejmowane są 
w tym zakresie od-
powiednio uchwały  
Rady Miejskiej 
w Nasielsku, Rady 
Powiatu w Pułtusku, 
Rady Powiatu No-
wego Dworu Mazo-
wieckiego.

Do kogo należy 
dzisiaj budynek 
n a s i e l s k i e g o 
ośrodka zdrowia, 
kto ponosi koszty 
jego utrzymania, 
kto jest właści-
cielem karetki po-
gotowia, sprzętu 
medycznego?

- 26 lutego 2003 
roku  Powiat Pułtuski reprezentowany przez Za-
rząd Powiatu, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, 
‘’mając na uwadze dobrą współpracę z samo-
rządem Powiatu Nowodworskiego i Samorządu 
Gminy Nasielsk” cofnął skargę do NSA, wskutek 
czego Powiat Nowodworski stał się ex lege 
właścicielem Przychodni Zdrowia w Nasielsku. 
28 sierpnia  2003 roku Rada Powiatu No-
wodworskiego podjęła uchwałę o wyrażeniu 
zgody na dokonanie darowizny w/w nieru-
chomości na rzecz Gminy Nasielsk. W tym sa-
mym czasie SPZOZ w Nasielsku (dawniej SZOZ 
w  Nasielsku) rozszerza zakres przedmiotowy 
i podmiotowy usług. Z dniem 1 stycznia 2004 
roku przenosi swoją siedzibę  do Nasielska 
i rozpoczyna działalność zgodnie z rozszerzonym 
Statutem. Niemniej, z punktu widzenia prawa  
w kwestiach własnościowych  jest to działalność 
wirtualna. Budynek Przychodni Zdrowia w Na-
sielsku w dalszym ciągu jest własnością Powiatu 
Nowodworskiego. Oczekujemy już dosyć długo, 
iż zgodnie z uchwałą Rady Powiatu  i Listem In-
tencyjnym, Zarząd Powiatu Nowodworskiego 
przekaże aktem notarialnym Gminie Nasielsk 
przyrzeczoną nieruchomość na cele związane 
z ochroną zdrowia  naszych mieszkańców. Pod-
pisanie aktu notarialnego jest dopiero punktem 

wyjściowym dla rozwiązania pozostałych kwestii, 
w tym sprzętu, kosztów utrzymania obiektu itd. 
Dzisiaj za wszystkie te sprawy odpowiada Zarząd 
Powiatu Nowodworskiego. My ze swojej strony 
chcemy jak najszybciej to uregulować. Na dzisiaj 
wiąże nas tylko umowa użyczenia.

Czy nie odnosi Pan wrażenia, że dwa samo-
rządy powiatowe – nowodworski i pułtuski 
toczą ze sobą walkę kosztem Nasielska, 
a właściwie  kosztem zdrowia jego miesz-
kańców?

- Nie sądzę, że jest jakiś poważny konflikt. 
Zarówno Starosta Nowodworski Pani Maria 
Kowalska, jak i Starosta Pułtuski Pan Tadeusz Na-
lewajk byli zawsze otwarci na problemy Nasielska. 
Często nawet postrzegani w swoich kręgach jako 
,,pro nasielscy” . To dobrze, że mamy przyjaciół. 
Niewątpliwie wynika to z coraz większego zna-
czenia naszej Gminy na zewnątrz. Mamy również 
tę świadomość. Wszystkie działania Burmistrza idą  
właśnie w tym kierunku. Sprawa nieporozumień 
powstałych między samorządami powiatowymi 
na tle funkcjonowania  Pogotowia Ratunkowego 
na terenie Gminy Nasielsk w ramach SZP ZOZ 
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Zrobimy wszystko, aby mieszkańcy gminy mieli 
opiekę medyczną na najwyższym poziomie 

dokończenie ze str. 3
w Nowym Dworze Mazowieckim, czy też SP ZOZ 
w Pułtusku nie jest problemem , którego  rozwią-
zanie leży w naszych możliwościach. Zresztą to już 
nie jest problem. Na terenie naszej Gminy w tym 
roku będzie funkcjonować Pogotowie Ratunkowe 
w ramach SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowiec-
kim i to jest fakt. A my będziemy otwarci w sto-
sunku do każdego, kto będzie chciał świadczyć 
usługi na rzecz naszych mieszkańców. Być może 
kiedyś będzie nas stać, żeby świadczyć usługi nie 
tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
poradni specjalistycznych, usług medycznych 
z zakresu wyjazdowej dziennej i nocnej pomocy 
lekarskiej, ale również  ratownictwa medycznego. 
Formalnie do prowadzenia tych zadań jesteśmy 
już przygotowani.

Powołanie własnego ZOZ-u, to wzięcie na 
siebie ogromnej odpowiedzialności. Jaki 
wpływ na jakość usług medycznych może 
mieć samorząd gminy?

- Tak, rzeczywiście  podziwiam w tym 
względzie  Burmistrza. Ja osobiście chyba bym 
się nie zdecydował na powołanie własnego 
samorządowego ZOZ-u. Ochrona zdrowia 
jest zadaniem własnym gminy, ale nie jest to 
zadanie obligatoryjne.  No cóż, ale jeśli już 
SP ZOZ w Nasielsku został powołany, samorząd 
gminny musi mieć świadomość, że jego rola nie 
ogranicza się tylko do aktu powołania. Przede 
wszystkim musi tu być silne wsparcie finansowe 
– oczywiście o ile chcemy dobrze realizować za-

dania, które sami sobie nałożyliśmy. To nie tylko 
uśmiechnięty personel medyczny, ale może nowi 
specjaliści, nowy sprzęt, nowe obiekty…

Jakie plany na przyszłość, a dotyczące opieki 
zdrowotnej, mają władze Nasielska?

- Dzisiaj najważniejszą sprawą dla nas jest 
wzmocnienie struktur SP ZOZ w Nasielsku, któ-
re funkcjonują przecież dopiero kilka tygodni. 
Z wielką uwagą przyglądamy się jak działa Przy-
chodnia Zdrowia w Nasielsku, Poradnia Terapii 
Uzależnień, Pogotowie Ratunkowe. Jesteśmy 
gotowi od zaraz przejąć od Powiatu Nowo-
dworskiego obiekt Domu Pomocy Społecznej 
wraz z zadaniami, które ustawowo nałożone są 
na samorząd powiatowy. Myślimy, że byłoby to 

z korzyścią dla mieszkańców już nie tylko Nasiel-
ska, ale również regionu. Samorząd powiatowy 
byłby odciążony finansowo i mógłby realizować 
wiele innych zadań, a tych przecież nie brakuje.

Jakie szanse rozwoju, Pana zdaniem, są w 
gminie? Czy Nasielsk ma szansę dołączyć do 
najlepiej zarządzanych gmin w Polsce?

- Sądzę, że Nasielsk już jest w gronie najszyb-
ciej rozwijających się gmin w Polsce. Przypomnę 
tylko chociażby Program Spójność Gospodarczą 
i Społeczną Phare 2003, który dzięki determi-
nacji Burmistrza Bernarda Muchy jako jedyny 
z województwa mazowieckiego, uzyskał akcepta-
cję Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest to bardzo 
duże zadanie inwestycyjne zaplanowane na dwa 

lata z kwotą ponad 3 mln euro (prawie 15 mln 
PLN)- ruszamy w drugiej połowie roku. Program 
zakłada powstanie super nowoczesnej oczysz-
czalni ścieków, skanalizowanie części gminy oraz 
utworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy. Ponad-
to budżet gminy na 2004 rok zaproponowany 
przez Burmistrza (przyjęty przez Radę Miejską 
w Nasielsku) jest planem niezwykle ofensywnym. 
Zakłada on przeznaczenie na cele inwestycyjne 
w 2004 roku w naszej gminie ponad 8 mln PLN, 
co stanowi ok. 29% całego budżetu (z czego na 
Program Phare 2003 przewidziano tylko 2 mln 
PLN). Oznacza to, iż w co najmniej najbliższych 
dwóch latach będziemy świadkami wielkiego 
przyśpieszenia (nawet w świetle istniejących 
już dokumentów).A przecież będą dostępne 

jeszcze środki strukturalne... Jeśli chodzi o zarzą-
dzenie gminą, to wydaje mi się, że również nie 
jest najgorzej. Zdarzają się jeszcze potknięcia, 
ale osobiście uważam, że generalnie nie ma to 
już wpływu na rozwój gminy (aczkolwiek nas 
denerwują). Niemniej zarządzenie w naszej gmi-
nie będzie podlegało ciągłej ewolucji. Za chwilę 
będziemy w Unii Europejskiej, czekają nas nowe 
wyzwania.

Dziękuję za rozmowę.

Ze Zbigniewem Rutkowskim 
Sekretarzem Nasielska 

rozmawiał 
Dariusz Panasiuk



4  5Życie Nasielska 13 - 19 luty 2004 Życie Nasielska13 - 19 luty 2004

SYLWETKI
Janina Jarząbek
– Urodziła się w 1953 roku w gm. Le-
oncin. W Cieksynie mieszka od 1977 
roku. Wdowa, ma dwie córki: Kinga 
27 lat i Agnieszka 29 lat – obydwie są 
magistrami nauk politycznych.

W 1973 roku ukończyła Liceum 
Medycznego Pielęgniarstwa w Cie-
chanowie. Od tego czasu pracuje jako 
pielęgniarka, najpierw w Dziekanowie 
Leśnym, potem w ZOZ Nowy Dwór 
Maz., a od 1977 roku w ośrodku 
zdrowia w Cieksynie. W radzie miej-
skiej zasiada po raz drugi z rzedu. Pełni 
funkcję przewodniczącej komisji do 

spraw rodzin, zdrowia, spraw socjalnych i ochrony środowiska. Jest rów-
nież członkiem komisji gospodarki i budżetu oraz komisji infrastruktury 
i porządku publicznego.

Za swój sukces uważa utworzenie, przy współudziale władz powiatowych 
i gminnych, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cieksynie, 
a także budowę wodociągu. Zdrowie przedstawia dla niej największą wartość, 
ponieważ jak mówi „tylko zdrowe społeczeństwo może rozwijać się tworząc 
dobra materialne i kulturowe”. Za priorytetowe uważa działania zmierzające 
do budowy oczyszczalni ścieków, modernizacje dróg, budowę wodocią-
gów, a przede wszystkim zapewnienie dostępu do usług medycznych. 
Pani Janina zawsze jest gotowa pomagać w rozwiązywaniu problemów,
 z jakimi boryka się lokalna społeczność. Poświęca na to wiele wolnego czasu. 
W co drugą sobotę przyjmuje mieszkańców we własnym domu. Twierdzi, 
że dzięki takim spotkaniom  może na bieżąco realizować misję powierzoną 
jej przez wyborców.

Jej hobby to sztuka, dobra literatura i muzyka.

W powiecie...

Andrzejowi Pająkowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa 

Rada Miejska w Nasielsku
i Burmistrz Nasielska

Ciemno pod latarnią
Mieszkańcy osiedli Warszawska 
i Starzyńskiego korzystają z ok. 50 
blaszanych garaży ustawionych 
dokładnie naprzeciwko przedszkola. 
Niestety przejście wieczorem, czy 
późnym popołudniem, kiedy jest już 
ciemno drogą biegnącą pomiędzy 
garażami a ogrodzeniem przedszkola 
nie należy do najprzyjemniejszych. 
Gdyż najczęściej na tym właśnie 
odcinku lampy uliczne są wyłączone. 
Widać więc tylko światła z blokowisk, 
a o słupy nieczynnych lamp moż-
na sobie co najwyżej rozbić nos. 
- Nigdy nie wiadomo kiedy ktoś wy-
łoni się zza jakiegoś garażu, nawet jeśli 
nie będzie miał złych zamiarów to i tak 
można się przestraszyć. Mnie zdarzyło 
się to już kilka razy dlatego nauczyłam 
się wstawiać samochód do garażu 
jeszcze przed zmierzchem – twierdzi 
pani Anna. Złodzieje mają spore pole 
do popisu. Kto tylko może, unika prze-
chodzenia tędy wieczorem.

- Już kilkakrotnie zdarzyło się, że 
kiedy szedłem wieczorem po auto 
cały ten teren przy przedszkolu nie 
był oświetlony. Przecież stoi tam kilka latarni i powinny oświetlać odcinek 
drogi łączący oba osiedla. Kto odpowiada za oświetlenie tego terenu? 
Czy władze spółdzielni mieszkaniowej mają na to jakiś wpływ?– pyta pan 
Grzegorz mieszkaniec, osiedla Warszawska.

- Wszelkie problemy mieszkańcy osiedlki powinni zgłaszać do spółdziel-
ni. Awarie oświetlenia po naszej interwencji musi usunąć Zakład Energe-
tyczny - wyjaśnia Hanna Wróblewska prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Nasielsku.

Kwestie nieczynnych latarni podejmowaliśmy w naszym piśmie już 
wielokrotnie. Wielu czytelników skarżyło się na brak oświetlenia przy 
ul. Warszawskiej (między wjazdem na osiedle, a kioskiem spożywczym). 
Co prawda znajduje się w tym miejscu słup, ale najwyraźniej ktoś zapomniał 
zamontować na nim lampę. Jest to miejsce dość niebezpieczne, ponieważ 
kilkakrotnie zdarzało się, że okradano tu starsze kobiety. 

S.L.

Widok od strony osiedla przy ul. Warszawskiej

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów
Informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim działa Rzecznik Praw Konsumentów. 

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z jego porad mogą zgłaszać się do 
pok. 103  w środy i piątki w godz. 10.00-12.00, tel. 022 775 36 79
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KRONIKA 
POLICYJNA

  Na własne oczy

30 stycznia w Studziankach nieznani sprawcy dokonali kradzieży przewo-
dów napowietrznej linii energetycznej o wartości blisko 2000 zł.

30 stycznia w Nasielsku Robert K. idący ul. Warszawską został brutalnie 
pobity przez nieznanych sprawców.

Nocą z 30 na 31 stycznia w Andzinie nieznani sprawcy skradli kilkadziesiąt 
gołębi należących do Dariusza G.

1  lutego w Nasielsku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej nietrzeźwego 
kierowcę Alkomat wykazał, że kierujący Fiatem 126p Mariusz O. miał ponad 
0,8 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza.

Nocą z 1 na 2 lutego w Lelewie z terenu COBR nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży 10 szt. elementów aluminiowych o łącznej wartości 300 zł.

Nocą z 2 na 3 lutego w Cieksynie dokonano włamania do sklepu spożyw-
czego Janusza R. Złodzieje po wyłamaniu kraty oraz wybiciu szyby skradli 
m.in. papierosy, alkohol. Właściciel sklepu ocenił swoje straty na ok.5000 zł.

W pierwszych dniach lutego nieznani sprawcy dokonali włamania do barako-
wozu stojącego na działce Dariusza S. Złodzieje skradli agregat prądotwórczy 
o wartości ponad 6000 zł.

Nocą z 4 na 5 lutego dokonano włamania do domu Grażyny S. zamieszkałej 
w Studziankach. Złodzieje skradli m.in. sprzęt elektroniczny. Poszkodowana 
ocenia straty na ponad 1500 zł.

Do nasielskiego Komisariatu Policji wpłynęło zgłoszenie z ZEP w Płocku 
o kradzieży 200 m linii energetycznej w miejscowości Miękoszyn. Straty 
wyceniono na 400 zł. Mieszkańcy wsi byli pozbawieni energii elektrycznej 
przez kilka dni.

Udusił narzeczoną
W niedzielę wieczorem, 8 lutego br., w lesie położonym w granicach Po-
powa Borowego policja odnalazła ciało 26 letniej kobiety. Miejsce ukrycia 
zwłok wskazał, 26 letni Arkadiusz Ś., mieszkaniec Legionowa, który przyznał 
się do zamordowania Beaty K. Sprawca zaledwie kilka godzin wcześniej 
zgłosił się na policję i opowiedział makabryczną historię.

Do tragedii doszło w piątek, 6 lutego br., w godzinach przedpołudniowych. 
Para młodych ludzi przyjechała tu samochodem. Najprawdopodobniej 
mieli zamiar jedynie spokojnie porozmawiać. Jednak w lesie, w miejscu 
oddalonym od zabudowań doszło do tragedii, Arkadiusz Ś. udusił swoją 
dziewczynę, mieszkankę Warszawy. Po czym za pomocą saperki, niewiel-
kiego szpadla, który miał w bagażniku samochodu wykopał dół. Następnie 
ułożył w nim zwłoki dziewczyny i przysypał je ziemią. Po usypaniu gro-
bowca wrócił do domu. 

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie w sobotę mężczyzna opuścił kraj, 
jednak wrócił jeszcze tego samego dnia, a w niedzielę po południu zgłosił 
się w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Opowiedział o tym co 
zaszło przyznając się do zabicia narzeczonej. Policja zaledwie kilkadziesiąt 
minut później wraz ze sprawcą pojechała do Popowa. Arkadiusz Ś. wskazał 
miejsce pogrzebania zwłok dziewczyny. Najprawdopodobniej przyczyną 
tragedii były nieporozumienia pomiędzy parą młodych ludzi.

Sprawą zajmuje się policja nowodworska ze względu na miejsce zdarzenia 
oraz Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. 

Obecnie prowadzone są czynności śledcze, sprawca przyznał się do popeł-
nienia zabójstwa i wskazał miejsce zbrodni. Na razie został mu postawiony 
zarzut z artykułu 148 kodeksu karnego paragraf 1, grozi mu od 8 lat wię-
zienia do dożywocia – wyjaśnia Jolanta Świdnicka, z Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku. - W poniedziałek, 9 lutego, odbyła się wizja lokalna. Na wyniki 
sekcji zwłok trzeba będzie czekać trzy tygodnie. Ale prawdopodobną 
przyczyną śmierci było uduszenie. W tej chwili prokuratura zastosowała 
wobec sprawcy areszt tymczasowy - dodaje.

iks

ZABÓJSTWO W POPOWIE

W czwartek 5 lutego, około godz. 21.00, w Cegielni Psuckiej zderzyły się 
3 samochody osobowe. 

Jadący Ładą, od strony Pomiechówka mieszkaniec Cegielni nie zauważył 
nadjeżdżającego z przeciwka fiata Multipli i skręcając na teren swojej posesji 
zajechał mu drogę. W wyniku czego doszło do zderzenia. Trzecim uczest-
nikiem kolizji był Fiat UNO.

Uczestnicy wypadku z obrażeniami ciała zostali odwiezieni do szpitala.

n

KRAKSA w Cegielni



6  7Życie Nasielska 13 - 19 luty 2004 Życie Nasielska13 - 19 luty 2004

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
- Rolnicy mogą już składać wnioski o wpis do ewidencji producentów.
Już od 9 lutego Agencja 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa  przyj-
muje wnioski o wpis do 
ewidencji producentów. 
Żeby ubiegać się o dopła-
ty obszarowe, a także inne 
formy finansowego wspar-
cia w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej, wszyscy 
potencjalni beneficjenci 
muszą uzyskać wpis do 
ewidencji producentów. 
Wpis taki następuje na 
podstawie prawidłowo 
wypełnionego wniosku, 
złożonego w biurze powia-
towym ARiMR nie później 
niż 21 dni przed złożeniem 
pierwszego wniosku o płat-
ności bezpośrednie.
W wyniku wpisu do ewidencji Agencja nada 
podmiotowi niepowtarzalny na terenie całego 
kraju 9-cyfrowy numer identyfikacyjny, charak-
teryzujący go w centralnej bazie danych.

Formularze wniosku oraz załącznika dla orga-
nizacji producentów są dostępne w biurach po-
wiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl. Wypełniony wniosek należy 
złożyć w biurze powiatowym ARiMR właści-

Wniosek wcale nie jest taki skomplikowany. stały zarejestrowane w 
systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt Agencji, prowadzonym na 
podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa 
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, mają już nadany 
numer identyfikacyjny. Są jednak obowiązani do 
złożenia wniosku o wpis do ewidencji produ-
centów w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
formularza takiego wniosku od Agencji.

wym ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy. Wnioskodawca może 
wysłać wniosek pocztą.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji wydaje 
zaświadczenie o nadanym numerze lub decyzję 
o odmowie nadania numeru identyfikacyjnego 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od wpłynięcia wniosku.

Posiadacze oznakowanych zwierząt, które zo- ciąg dalszy na str. 8

Oczyszczanie stawu
miejscowości. 
A ziemia zosta-
ła wywieziona 
na wysypisko 
o d p a d ó w 
w Kosewie. 
Burmistrz sfi-
nansował trans-
port – wyjaśnił 
S. Śmietański. 
– Na wiosnę 
mamy zamiar 
ten staw zarybić 
– dodał.

B u r m i s t r z 
uznał pomysł 
oczyszczenia i 
pogłębienia sta-
wu za ważny dla 
tej społeczności 
dlatego pomógł w jego realizacji.

- Wydobytą w ten sposób ze stawu bardzo do-
brej jakości ziemię wykorzystamy do rekultywacji 

Przez kilka cieplejszych dni, na przełomie grudnia 
i stycznia br. trwały prace przy oczyszczaniu sta-
wu w Psucinie. Zbiornik wodny znajdujący się w 
samym środku wsi, przy drodze powiatowej jest 
własnością wspólnoty wiejskiej. 

Wielu miłośników wędkarstwa zna ten staw 
doskonale. Tych najbardziej zdeklarowanych 
wędkarzy można tu było spotkać niemal o 
każdej porze roku. 

W ostatnich tygodniach natomiast prowadzone 
były wytężone prace ziemne.

- Całą akcję oczyszczania naszego stawu piloto-
wał radny Stanisław Śmietański -powiedział nam 
Piotr Bazylak, sołtys Psucina.

Ze stawu wywiezionych zostało około 200 
samochodów ziemi. Na koszt mieszkańców 
pracowała przez kilka dni koparka liniowa z 
Ciechanowa.

- To była akcja społeczna, w której pomagali 
wszyscy, np. wycinali krzaki. Wodę ze stawu 
wypompowywała ochotnicza straż z naszej 

składowiska odpadów w Kosewie – poinformo-
wał B.Mucha, burmistrz Nasielska. 

nm
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Emerytury i renty a członkostwo Polski w UE
 Unia Europejska nie narzuca krajom człon-
kowskim jednolitego systemu, jedynie koordynu-
je narodowe i aprobowane społecznie rozwiązania 
w tej dziedzinie. Polska, wchodząc do Unii, będzie 
zatem stosowała własne przepisy, także te, zwią-
zane z zabezpieczeniem społecznym. Oznacza 
to, że nie wydłuży się staż pracy uprawniający do 
emerytury i nie wzrośnie wysokość składek.

 Koordynacja polskiego systemu ubezpieczeń 
społecznych z systemami unijnymi dotyczy za-
gwarantowania osobom pracującym w różnych 
krajach Wspólnoty takich samych uprawnień, 
jakie posiadają obywatele danego państwa. 
Niezależnie, bowiem od istniejących w danym 
kraju uregulowań wewnętrznych, prawo unijne 
umożliwia osobom przemieszczającym się 
korzystanie z praw obywateli państwa, w którym 
się aktualnie przebywa. Polska, będąc w UE, nadal 
będzie decydować o tym, kto zostanie objęty 
ubezpieczeniem społecznym, jakie dostanie 
świadczenia i na jakich warunkach, oraz w jakie 
będą obowiązywały składki. 

Świadczenia
W krajach unijnych przysługują różne świadczenia 
i obowiązują odmienne zasady ich przyznawania. 
Osoby podlegające ubezpieczeniu w państwie 
członkowskim, korzystają ze świadczeń usta-
nowionych przez to państwo zgodnie z zasadą 
równego traktowania, nadającą przemieszczają-
cym się osobom takie same prawa i obowiązki, 
jak własnym obywatelom.

Świadczenia emerytalno-rentowe, które zostały 
objęte koordynacją to:

• emerytura

• renta z tytułu niezdolności do 
pracy

• renta rodzinna

• świadczenia z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych

W Polsce warunki wymagane do 
przyznania świadczeń emerytalno-
rentowych określa Ustawa z dnia 
17.12.1998 roku o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, a w odniesieniu do 
rolników Ustawa z 20.12.1990 
roku o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. Świadczenia wypadkowe 
reguluje Ustawa z dnia 30.10.2002 
roku o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych.

W sytuacji, gdy osoba była przez cały 
czas ubezpieczona w Polsce, gdzie 
mieszkała i pracowała, świadczenia 
zostaną jej przyznane w oparciu 
o przepisy polskiego ustawodawstwa. 
W przypadku, gdy osoba podlegała 
ubezpieczeniu w kilku krajach UE, 
uprawnienia do poszczególnych świadczeń 
regulują przepisy wspólnotowe. 

Emerytury
Osoby przemieszczające się w granicach Unii 
będą otrzymywać emerytury zgodnie z nastę-
pującymi zasadami:

• wypłata emerytury jest możliwa w każdym 
kraju członkowskim po osiągnięciu wieku eme-

ciąg dalszy na str. 9

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
Trzeba koniecznie pamiętać, że we wniosku 
należy podać numer konta bankowego. Jeżeli 
rolnik nie ma rachunku bankowego, powinien 
jak najszybciej o to zadbać. Bez niego Agencja 
wniosku nie przyjmie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zachęca rolników do uczestnictwa w spotkaniach 
instruktażowo-szkoleniowych, które zaplanowa-
ne są na luty i marzec w wielu wsiach. Terminarz 
tych spotkań dostępny jest w biurach powiato-
wych ARiMR i urzędach gmin. Można na nich 
nauczyć się, jak wypełniać wnioski. 

Wniosek o wpis do ewidencji jest stosunkowo pro-
sty. Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Nie warto 
czekać na ostatni moment – składając wcześnie 
wnioski rolnicy ułatwią pracę Agencji i zwiększą 
szanse na otrzymanie dopłat obszarowych.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych służy do ubiegania się 
o przyznanie jednolitej płatności obszarowej 
(podstawowej) do gruntów rolnych w gospodar-
stwie, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej 
oraz płatności uzupełniających do powierzchni 
uprawy określonych gatunków roślin, których 
wykaz zostanie corocznie podany w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów.

Płatności bezpośrednie przysługują posiadaczo-
wi gospodarstwa rolnego, o minimalnej łącznej 
powierzchni co najmniej 1 ha gruntów rolnych, 
utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej 
z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Po-
wierzchnia ta musi się składać z działek rolnych 
o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha (mini-
malna powierzchnia działki rolnej), przy czym
za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu 
rolnego, na którym jest prowadzona jedna upra-
wa, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. 
Wniosek powinien zostać złożony w terminie 
od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r. w biurze 
powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. 
Możliwe będzie złożenie wniosku po 15 czerwca 
2004 r. - ale nie później niż 9 lipca 2004 r. – jed-
nakże spowoduje to zmniejszenie kwoty przysłu-
gującej płatności o 1% za każdy dzień roboczy 
spóźnienia. Na potrzeby wypełnienia Wniosku 
o przyznanie płatności bezpośrednich do grun-
tów rolnych, wnioskodawcy będą przydatne 
dokumenty zawierające podstawowe informacje 
z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, 
tzn. nr działki ewidencyjnej, powierzchnia całko-
wita działki ewidencyjnej. Może to być wypis 
z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny 
dotyczący kupna-sprzedaży lub darowizny, 

decyzja administracyjna, wieloletnia umowa 
dzierżawy zarejestrowana w ewidencji gruntów, 
itp. Wypis z ewidencji gruntów i budynków można 
uzyskać w starostwie powiatowym, w biurze ewi-
dencji gruntów i budynków, a także na trwających 
od 15 października 2003 r. do końca marca 2004 
r. spotkaniach informacyjno-promocyjnych, or-
ganizowanych przez ARiMR. 

Dokumenty te nie muszą być pozyska-
ne na potrzeby wypełnienia wniosku
w danym roku, mogą być z lat minionych, lecz 
powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Te 
dokumenty nie muszą być dołączane do wnio-
sku, ale mogą być przydatne podczas wyjaśniania 
ewentualnych niezgodności wykrytych podczas 
kontroli, przeprowadzanych przez ARiMR.

Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegó-
łowej weryfikacji – dane z wniosku są porów-
nywane z bazami danych m.in. bazą ewidencji 
gruntów. Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli 
wnioskodawca otrzyma Decyzję w sprawie przy-
znania płatności, a na jego konto bankowe będzie 
dokonana płatność. Termin realizacji płatności to 
okres pomiędzy 1 grudnia 2004r. a 30 kwietnia 
2005r.

arimr

dokończenie ze str. 7
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rytalnego, jeśli osoba była ubezpieczona co najmniej przez rok 

• dokumentacja dotycząca emerytury i opłaconych składek na ubezpie-
czenie społeczne pozostaje w państwie, w którym pracownik był ubezpie-
czony

• wysokość każdej emerytury jest obliczana w proporcji do 
długości okresu ubezpieczenia w każdym z państw Unii

W Unii Europejskiej nie występuje „emerytura wspólnotowa”, 
bowiem uprawnienie do emerytury nabywa się w każdym 
państwie, w którym podlegało się ubezpieczeniu przez co 
najmniej rok, pod warunkiem, że spełnia się przepisy danego 
kraju w zakresie wieku emerytalnego. 

Jeśli jednak osoba nie była ubezpieczona w danym kraju wy-
starczająco długo, dzięki zasadzie wspólnotowej sumowania 
okresów uwzględnione zostaną wszystkie okresy ubezpie-
czenia przebyte w innych państwach członkowskich. Zatem 
staż pracy przebyty w różnych państwach UE nie przepada i 
każde państwo, niezależnie od własnego ustawodawstwa, musi 
wziąć pod uwagę okresy ubezpieczenia w drugim państwie UE, 
aby powstało prawo do wypłat emerytalnych. 

Zgodnie z unijną zasadą zachowania praw nabytych świadczenie 
zostanie wypłacone w państwie, w którym aktualnie mieszka lub 
przebywa  uprawniona do niego osoba,  bez żadnych obniżek 
czy modyfikacji.

Renty
 Każde państwo UE stosuje odmienne zasady ustalania prawa do renty z 
tytułu niezdolności do pracy. Występują dwa systemy świadczeń:

• model, w którym wysokość świadczeń nie zależy od długości ubezpie-
czenia

• model, w którym wysokość renty jest uzależniona od okresów ubez-
pieczenia.

W zależności od tego, w jakim systemie ubezpieczony nabył prawo do renty, 
jego świadczenie będzie obliczane według reguł danego systemu.

Renty rodzinne i świadczenia wypadkowe są określane w oparciu o prze-
pisy ustawodawstwa danego kraju, w którym osoba jest ubezpieczona. W 
przypadku renty rodzinnej, z uwagi na znaczne zróżnicowanie unijnych 
systemów prawnych określających krąg członków rodziny, jak i warunki 
umożliwiające otrzymanie renty, niezbędne jest skontaktowanie się z wła-
ściwą instytucją, która przedstawi zasady postępowania w danym kraju. 

Wszelkich informacji dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych w 
innych państwach członkowskich udziela instytucja właściwa wyznaczona 
w danym kraju do realizacji tych świadczeń. Można również zwrócić się do 
instytucji łącznikowej w tym państwie. W Polsce w odniesieniu do świadczeń 
rolników instytucją łącznikową jest Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, a instytucją właściwą oddziały regionalne KRUS.

Wniosek o emeryturę
W celu otrzymania świadczenia emerytalno-rentowego należy zgłosić 
wniosek do instytucji miejsca zamieszkania lub instytucji państwa człon-
kowskiego, któremu się ostatnio podlegało. Emerytura czy renta nie są 
świadczeniami przyznawanymi z urzędu. Składając odpowiedni wniosek, 
należy postępować zgodnie z procedurami stosowanymi przez daną in-
stytucję. We wniosku powinno się wskazać instytucje ubezpieczenia na 
wypadek inwalidztwa, ubezpieczenia emerytalnego lub ubezpieczenia na 
wypadek śmierci (emerytury i renty) państwa członkowskiego, w którym 
osoba była ubezpieczona. 

Instytucja, do której zgłoszono się z wnioskiem jest zobowiązana do przeka-
zania tego wniosku do innych instytucji, w których podlegało się ubezpie-
czeniu. Za datę zgłoszenia wniosku uznaje się dzień złożenia dokumentów 

w pierwszej instytucji – w Polsce w stosunku do rolników jest to KRUS. Jeśli 
nawet nie jest to instytucja właściwa do rozpatrzenia sprawy, ma ona obo-
wiązek przekazać ją  do odpowiedniego państwa. W związku z tym warto 
zgłosić się odpowiednio wcześniej, bowiem w przypadku komunikowania 
się instytucji, wniosek może być dłużej rozpatrywany.

Emerytury i renty a członkostwo Polski w UE
dokończenie ze str. 8

 W przypadku, gdy osoba posiada prawo do emerytury lub renty i 
zmienia miejsce zamieszkania, musi poinformować o tym odpowiednią 
instytucję zobowiązaną do wypłacania tych świadczeń. Instytucja powinna 
mieć czas na dokonanie odpowiednich zmian umożliwiających terminowe 
dostarczanie wypłat. Świadczenia realizowane są w walucie obowiązującej 
w kraju zamieszkania i mogą być od nich potrącane opłaty kosztowe lub 
bankowe.

Formularze
Formularze obowiązujące w Unii Europejskiej mają zapewnić komunikację 
między różnymi instytucjami ds. zabezpieczenia społecznego. Zawierają 
wszystkie dane ubezpieczonego niezbędne do rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie świadczenia. Wniosek i dokumenty mogą być sporządzone w 
języku ojczystym, zatem nieznajomość języka kraju, w którym ubiegamy 
się o świadczenie nie stanowi przeszkody w drodze do nabycia emerytury 
lub renty.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej będą obowiązywały formularze 
pogrupowane według rodzaju przyznawanych świadczeń:

• Seria E 200 – w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych

• Seria E 100 – dla świadczeń chorobowych i macierzyńskich

• Seria E 400 – dla świadczeń rodzinnych

• Seria E 300 – zasiłek dla bezrobotnych

Osoba wyjeżdżająca z Polski będzie musiała zwrócić się do właściwego 
oddziału regionalnego KRUS w sprawie wydania odpowiedniego formularza. 
Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś zapomni zabrać ze sobą odpowiednie 
dokumenty, to utraci możliwości ubiegania się o świadczenie, aczkolwiek 
czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wydłuży się.

Przed wyjazdem z Polski do kraju unijnego, należy nawiązać kontakt z in-
stytucją właściwą – w przypadku rolników z oddziałem regionalnym KRUS 
– aby uzyskać niezbędne informacje na temat praw i obowiązków ustano-
wionych w danym kraju unijnym oraz wyznaczonej instytucji właściwej.

Monika Pniewska-Caban

Anna Berdowska
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ZUS – wyższe składki, 
mniejsze świadczenia

Renty strukturalne – upłynął termin
„Ostateczny termin składania wniosków o  przyznanie 
renty strukturalnej upływa z dniem 31 grudnia 2003 roku”. 
Termin ten określa nowa ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji Rolnej. Ustawa będzie obowiązywała od dnia uzyskania przez 
Polskę członkostwa w Unii Europejskiej , z wyjątkiem niektórych  artykułów, 
które weszły w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia – dotyczących 
chociażby terminu.

Do tej pory, wnioski o renty strukturalne rolnicy składali w Kasie Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego w pierwszym kwartale danego roku 
kalendarzowego.

Skrócenie terminu –zgodnie z nową ustawą - oznacza, że w I kwartale 
tego roku oddziały regionalne KRUS nie mają podstaw do przyjmowania 
i rozpatrywania nowych wniosków o renty strukturalne. Wnioski, już przyjęte 
przez KRUS, zostaną odesłane rolnikom.

Rolnicy będą mogli ubiegać się o renty strukturalne, już na nowych zasa-
dach, ze środków unijnych – albo będą mogli ubiegać się o wcześniejszą 
emeryturę rolniczą  na podstawie starej ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.

Jak nas poinformowano w centrali KRUS – trwają końcowe prace nad  
uregulowaniem zasad postępowania, przyznawania i wypłaty nowych rent 
strukturalnych.

Dariusz Panasiuk

Zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie wynosi 
ona 8,25 procent

podstawy jej wymiaru, czyli kwoty emerytury lub renty – poinformował 
nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (odliczany jest od kwoty eme-
rytury lub renty) podlega zmniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie 
zdrowotne tylko do wysokości 

7,75 % podstawy jej wymiaru. W związku z tym –  pozostała część składki 
na ubezpieczenie zdrowotne, której nie można odjąć od podatku, podlega 
odliczeniu od kwoty świadczenia pozostałej po potrąceniu zaliczki na po-
datek. Ten skomplikowany manewr spowoduje jednak obniżenie wysokości 
emerytury  lub renty i to już od początku tego roku.

Od 1 stycznia zmieniła się również wysokość potrąceń ze świadczeń eme-
rytalno-rentowych, wypłacanych emerytom lub rencistom przebywają-
cych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych 
lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Teraz górna granica potrąceń 
– z tytułu odpłatności za pobyt w tych placówkach osób uprawnionych do 
świadczeń – została podwyższona do wysokości 65 procent.

Uwaga rolnicy – KONKURS
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – to ogólnokrajo-
wy konkurs promujący zasady ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwach oraz wyróżniający rolników, którzy tych 
zasad przestrzegają. Zo-
stał zorganizowany przez 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia 
Społecznego i Państwo-
wą Inspekcję Pracy.
W konkursie mogą brać udział 
osoby prowadzące produkcyj-
ną działalność rolniczą. Wcze-
śniej muszą wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i przekazać go do 
1 marca do najbliższej placówki 
terenowej lub oddziału tereno-
wego KRUS.

W gospodarstwach zgłoszo-
nych do konkursu specjalna 
komisja będzie oceniać 
wszystko, co ma wpływ na 
bezpieczeństwo pracy, między 
innymi:

- ład i porządek w podwórzu,

- stan budynków inwentarskich 
i gospodarczych,

- wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospodarstwie w niezbędne zabezpieczenia ,

- warunki obsługi zwierząt inwentarskich.

Warto wziąć udział w Konkursie, ponieważ dla jego laureatów przewidziano 
cenne nagrody i wyróżnienia. 

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2004 roku. Szczegółowe 
informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać we wszystkich 
placówkach KRUS oraz na stronie internetowej http://www.um.nasielsk.pl/
index.php4?id_menu=70.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk
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Świńskie Prognozy
Schabowy będzie droższy, ale jeszcze nie w tym kwartale
Jak dużo to tanio, jak mało, to drogo. I tak w koło Macieju. Sprawa z pozoru 
wydaje się niby prosta. Co by jednak nie powiedzieć, to trzeba przyznać, że 
najbardziej „rozklekotanym” i kapryśnym rynkiem jest chyba rynek wieprzo-
winy. Raz napełnia portfele handlowcom i właścicielom zakładów mięsnych, 
nieznacznie korzystają przy tym rolnicy chowający trzodę chlewną, a raz 
doprowadza ich wszystkich na skraj bankructwa. 

Aktualna sytuacja cenowa
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2003 roku 
za trzodę chlewną w skupie płacono 3,11 zł/kg, tj. o ok. 17% mniej niż we 
wrześniu 2003 roku (kiedy ceny skupu tych zwierząt osiągnęły najwyższy 

w 2003 roku poziom) i o ok. 4% mniej niż przed rokiem. W grudniu ceny 
trzody nadal pozostawały na niskim poziomie.

Przez najbliższych kilka miesięcy będzie się utrzymywać nadwyżka podaży 
wieprzowiny, przy jednoczesnym dalszym wzroście produkcji drobiu. Sza-
cuje się, że w pierwszym kwartale tego roku ceny skupu trzody chlewnej 
będą utrzymywać się na niskim poziomie. Eksperci rynkowi prognozują, 
że przeciętne ceny skupu trzody chlewnej do czerwca mogą kształtować 
się następująco :

żywiec wieprzowy marzec 2004 czerwiec 2004

(zł za kilogram) 3,20 – 3,40 3,40 – 3,60

Są to bardzo umiarkowane prognozy. Do końca trudno przewidzieć jak za-
chowają się ceny pasz. Nie wolno zapominać o sytuacji cenowej na rynku 
zbóż. Ceny ziarna są bardzo wysokie i stale rosną, o czym zresztą „Życie 
Nasielska” informowało w ubiegłym tygodniu.  W przypadku niekontrolo-
wanego i nagłego wzrostu cen pasz, prognozy dotyczące rynku mięsnego 
mogą się okazać zwykłą teorią nie mającą nic wspólnego z rzeczywisto-
ścią. A wtedy drastyczny wzrost cen mięsa wieprzowego może nastąpić już 
w tym kwartale.  

Czynniki wpływające na ceny skupu

Poziom pogłowia i produkcji trzody chlewnej
Niskie ceny trzody chlewnej przy wysokich cenach zbóż spowodowały, że  
chów trzody chlewnej przestał być opłacalny. I to jest właśnie przyczyna 
malejącego pogłowia.  Ocenia się, że w końcu 2003 roku liczba loch była 
o ponad 10% mniejsza niż w tym samym czasie 2002 roku. Mniejsza niż 
przed rokiem była również liczba tuczników. W tej sytuacji prognozuje się, 
że produkcja wieprzowiny w I połowie 2004 roku ukształtuje się na po-
ziomie ok. 1118 tysięcy ton – czyli o ponad 5% niższym niż w pierwszym 
półroczu  2003 roku. Spadek ten będzie jednakże zbyt mały, żeby całkowicie 
zniwelować nadwyżkę podaży. Uwzględniając skalę interwencji w 2003 roku 

i wzrost spożycia tego mięsa nadwyżka podaży wieprzowiny w I połowie 
2004 roku może wynosić ok. 50 - 70 tys. t.

Handel zagraniczny
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2003 roku wyeksportowano ok. 155 
tys. t wieprzowiny (mięso łącznie z podrobami, przetworami i tłuszczami), tj. 
ponad 3-krotnie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

W wyniku niskich cen krajowego surowca import wieprzowiny, pomimo 
niskich jej cen również na rynkach UE (w tym zwłaszcza duńskim) był 
mniej opłacalny niż przed rokiem i w ciągu dziewięciu miesięcy 2003 
roku ukształtował się na poziomie ok. 39 tys. t wobec ok. 44 tys. t w tym 
okresie w 2002 roku. 

W UE, która jest głównym konkurentem Polski na rynkach zagranicznych, 
podaż i ceny trzody chlewnej podlegają podobnym wahaniom jak w Polsce. 
W 2003 roku po wzroście cen żywca wieprzowego w III kwartale (za wagę 
poubojową schłodzoną kl. E) do 1,42 euro/kg we wrześniu (o 12% w porów-
naniu do czerwcowych), w następnych miesiącach uległy one obniżeniu 
i w listopadzie kształtowały się średnio na poziomie 1,23 euro/kg, tj. o ok. 
13% niższym. Przewiduje się jednak, że cykliczny wzrost cen wieprzowiny 
w Unii wystąpi wcześniej niż w Polsce, ponieważ zmiany cyklu produk-
cyjnego w UE wyprzedzają jego zmiany w Polsce. W USA faza wzrostu 
cen rozpoczęła się już w 2003 roku, a w Unii Europejskiej rozpocznie się 
prawdopodobnie z początkiem 2004 roku. W tej sytuacji, przy utrzymaniu 
dotychczasowych form wsparcia eksportu, w 2004 roku do czasu akcesji 
wywóz wieprzowiny może jeszcze nieco wzrosnąć. Po akcesji wsparcie 
eksportu będzie możliwe jedynie na zasadach obowiązujących w krajach 
Wspólnoty, która od 2000 roku w przypadku wieprzowiny dotuje wywóz 
jedynie mięsa i podrobów solonych, suszonych lub wędzonych oraz prze-
tworów. Możliwości eksportowe po akcesji będą zależały m.in. od tego ile 
zakładów mięsnych dostosuje się do tego czasu do wymogów unijnych. 
W końcu października 2003 roku standardy UE spełniało ok. 70 zakładów 
zajmujących się ubojem trzody chlewnej, rozbiorem lub przetwórstwem 
wieprzowiny (łącznie z chłodniami). Po akcesji nieograniczony kontyngen-
tami import wieprzowiny z krajów UE może ograniczyć amplitudę wahań 
cen tego mięsa. Ocenia się, że w 2004 roku dzięki korzystnym dla polskich 
producentów relacjom cen wieprzowiny w kraju i na rynkach UE import 
tego mięsa nie wzrośnie znacząco. 

Spożycie 
W I połowie 2003 roku, przy dużej podaży wieprzowiny, jej ceny detaliczne 
obniżały się znacznie szybciej niż ceny mięsa ogółem, w tym zwłaszcza 
drobiowego. W efekcie największy wzrost odnotowano w tym czasie 
w spożyciu mięsa wieprzowego. Z badania budżetów domowych przez 
GUS wynika, że spożycie kulinarnego mięsa wieprzowego w I półroczu 
2003 roku było o ok. 15% większe niż w analogicznym okresie 2002 roku, 
a drobiowego spadło o ok. 5%. Spożycie przetworów mięsnych i podro-
bów utrzymało się na niezmienionym poziomie. W III kwartale w wyniku 
wzrostu cen detalicznych wieprzowiny wzrost spożycia uległ ograniczeniu. 
Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej  spożycie mięsa i podrobów w 2003 roku wyniesie 72,4 kg na osobę, 
przy czym konsumpcja wieprzowiny wzrośnie o 1,8 kg na osobę, a drobiu 
o 1,2 kg na osobę, tj. odpowiednio do 41 kg i 21 kg na osobę. W I połowie 
2004 roku spożycie mięsa może jeszcze nieco wzrosnąć.

Działania ARR 
W 2003 roku Agencja zakupiła ok. 126 tys. t półtusz wieprzowych oraz 
dopłaciła do eksportu ok. 40,9 tys. t półtusz wieprzowych.

Z uwagi na konieczność zagospodarowania zapasów interwencyjnych mro-
żonych półtusz przed przystąpieniem do Wspólnoty, Agencja kontynuowała 
sprzedaż wieprzowiny na eksport. Od początku 2003 roku ARR sprzedała na 
eksport ok. 140 tys. t tego mięsa. Sprzedaż wieprzowiny na eksport będzie 
kontynuowana również w tym roku. Część posiadanych zapasów (13,5 tys. 
t) mrożonych półtusz wieprzowych Agencja przeznaczyła na pomoc żyw-

ciąg dalszy na str. 12
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nościową dla najuboższych. Mięso to po przetworzeniu na konserwy przez 
wybrane w drodze przetargów zakłady przetwórcze zostało przekazane 
nieodpłatnie organizacjom charytatywnym.

W związku z przewidywanym utrzymaniem się nadwyżki wieprzowiny 
również w I połowie tego roku Agencja planuje zakupienie do kwietnia 
25tys. t półtusz wieprzowych w ramach rotacji zapasów stałych oraz reali-
zację dopłat do eksportu 20 tys. t tego mięsa.

Na podstawie materiałów Agencji Rynku Rolnego opracował 
Dariusz Panasiuk

Na targu w Nasielsku
Tuczników i prosiąt nie brakuje. Kupujących wielu. Jednak nie oznacza to co 
wcale, że wszystkie zwierzęta,  oferowane do sprzedaży znajdują nabywców.  
Jednym słowem – nie ma paniki. Ceny jeszcze umiarkowane. Za parę prosiąt, 
w zależności od wagi, rolnicy żądają od 150 do 200 złotych.

Cena tuczników ukształtowała się na średnim poziomie 2,7 złotego za 
kilogram.

Okoliczni producenci trzody chlewnej narzekają, że w porównaniu do 
cen pasz, ceny żywca są bardzo niskie. Ich zdaniem nie pokrywają one 
kosztów produkcji.

Dariusz Panasiuk

Świńskie Prognozy
dokończenie ze str. 11

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) zawiadamiam, 
że w dniu 05 lutego 2004r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego nr GP/7331/cp 4/2004 kończąca postępo-
wanie w sprawie: budowie drogi publicznej (gminnej) relacji Chlebiotki- Stare 
Pieścirogi. 

Inwestycja będzie realizowana na odcinku od km 0+000 do km 1+736,46 
położonym w miejscowości Chlebiotki geod. nr ew.54, w miejscowości Stare 
Pieścirogi geod. nr ew. 38,90 gm. Nasielsk.

Burmistrz Nasielska 
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) zawiadamiam, że w dniu 
05 lutego 2004r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego nr GP/7331/cp 3/2004 kończąca postępowanie w spra-
wie: budowie drogi publicznej (gminnej) relacji Mazewo Dworskie - Kątne.

Inwestycja będzie realizowana na odcinku od km 0+000 do km 1+962,41 
położonym w miejscowości Mazewo Dworskie geod. nr ew. 6, w miejscowo-
ści Kątne geod. nr ew. 62 oraz w Chlebiotkach geod. nr ew. 8 gm. Nasielsk.

Burmistrz Nasielska 
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) zawiadamiam, że 
w dniu 05 lutego 2004r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego nr GP/7331/cp 2/2004 kończąca postępowanie 
w sprawie budowy drogi publicznej (powiatowej) relacji Nasielsk-Ruszkowo 
nr 07759 na odcinku Konary-Chlebiotki.

Inwestycja będzie realizowana na odcinku od km 0+000 do km 0+820,12 
położonym w miejscowości Chlebiotki geod. nr ew. 19 gm. Nasielsk.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE
O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY NASIELSK
Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80,poz.717) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały Nr XXII/140/04 
z dnia 30 stycznia 2004 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Nasielsk.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące „Studium”.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w ter-
minie do 31 marca 2004 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ NASIELSKA

OGŁOSZENIE
O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA NASIELSKA

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz.717) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku Uchwał:

- Nr XXII/141/04   z dnia 30 stycznia 2004 roku o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmu-
jącego obszar miasta Nasielska w granicach administracyjnych;

- Nr XXII/142/04 z dnia 30 stycznia 2004 r o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce 
Włościańskie w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów 
miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w ter-
minie do 31 marca 2004 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ NASIELSKA
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

Tenis stołowy

Piłka nożna

Brydż
Klub Sportowy „Sparta” Nasielsk wznowił po raz piąty rozgrywki brydżowe 
o Grand Prix Nasielska. Odbyły się już dwa turnieje. Pierwszy został rozegra-
ny na punkty meczowe (tzw. IMP-y), a zwyciężyła para Teodor Brodowski 
– Krzysztof Michnowski. Było to pierwsze turniejowe zwycięstwo tych 
doświadczonych zawodników. Drugie zawody zostały rozegrane na zapis 
maksymalny (tzw.MAX-y). Wygrała zgrana para Janusz Czyżewski – Grze-
gorz Kosewski. 

Przed pierwszym turniejem puchar dla najlepszego brydżysty Nasielska 
Grand Prix `2003 odebrał Paweł Wróblewski.

 Zarząd Klubu serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów brydża do udziału 
w turniejach organizowanych dwa razy w miesiącu w hali sportowej. Naj-
bliższe zawody odbędą się 20 i 27 lutego o godz. 18.30.

PK

ŻBIK ROZGRYWA SPARINGI
Po okresie treningów na hali sportowej i udziału w kilku turnie-
jach halowych, piłkarze Żbika wyszli na powietrze ,i dalszy etap przygotowań 
prowadzą na własnych obiektach.

Mimo, że kilku zawodników jest chorych (grypa) i kilku kontuzjowanych, 
co utrudnia trenerowi opracowanie odpowiednich założeń taktycznych, 
w zespole panuje dobra atmosfera. Wszyscy sprawni wkładają maksimum 
wysiłku i zaangażowania w treningach, czego dowodem są dwa rozegrane 
na powietrzu sparingi.

W Legionowie w meczu z Legionowią II był remis 2:2. Bramki dla Żbika 
w tym meczu strzelili: Hubert Lewandowski i Jarosław Unierzyski Natomiast 
w drugim meczu rozegranym w Warszawiez  z Hutnikiem (IV liga) Nasielsz-
czanie zwyciężyli 3:2, a bramki w tym meczu zdobyli: Rowland Eresaba 2 
i Jarosław Unierzyski 1.

Zarząd klubu sportowego „Żbik” zwraca się do wszystkich chętnych 
o wsparcie finansowe statutowej działalności klubu w formie darowizn, 
lub w zamian za reklamę swojej firmy na obiektach klubu i strojach spor-
towych zawodników. Szczegółowe informacje pod nr telefonów: 0 502 
506 194 oraz 0 605 953 174.

Czy Cieksyn będzie miał II ligę?
To pytanie należałoby zadać kilku osobom, instytucjom, władzom samo-
rządowym i zarządowi klubu sportowego w Cieksynie, bowiem to w dużej 
mierze od nich zależy.

Pozostała część tego przedsięwzięcia należy już do samych zawodników.

Nasuwają się też kolejne pytania. Czy Cieksyn chce mieć II ligę i czy jest 
ona naszej gminie potrzebna? I te pytania również są skierowane do tych 
samych podmiotów co wyżej.

Można tylko sobie samemu odpowiedzieć, że w sporcie, nawet tym amator-
skim, zawsze istnieje rywalizacja, poprzez którą dąży się do osiągnięcia jak 
najlepszych wyników, dąży się do zwycięstwa. Ambicją każdego sportowca 
jest podnoszenie swego poziomu sportowego i awans coraz wyżej, aż do 
osiągnięcia mistrzostwa.

Taką właśnie szansę mają tenisiści stołowi, którzy reprezentują Cieksyn, 
a tym samym naszą gminę.

W styczniu zakończyła się pierwsza runda rozgrywek tenisowych, po 
której nasi zawodnicy zajmują drugie miejsce. Na ogółem rozegranych 
jedenaście meczy odnieśli dziewięć zwycięstw, jeden mecz zremisowali 
i ponieśli jedną porażkę.

W drugiej połowie lutego rozpocznie się runda rewanżowa, w której sześć 
zespołów walczyć będzie o zakwalifikowanie się do baraży o II ligę. Są to 
drużyny: :MKS Orkan Sochaczew, MKS Alfa Gostynin, TG Sokół Brwinów, 

Nowy klub sportowy w Cieksynie
W ubiegłym roku w Cieksynie powstał Parafialny Ludowo Uczniowski 
Klub Sportowy Bractwa św. Doroty, którego założycielem jest proboszcz 
tamtejszej parafii ks. Józef Szczeciński.

Aktualnie w klubie działają sekcje: tenisa stołowego i szachowa, których 
zawodnicy czynnie biorą udział w turniejach gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i diecezjalnych.

W najbliższej przyszłości ksiądz proboszcz planuje powołać kolejne sekcje, 
w zależności od  potrzeb i zainteresowań społeczności Cieksyna i okolic.

Obecnie najbardziej czynna jest sekcja tenisa stołowego, w której pod okiem 
trenerów: Marka Stamirowskiego i Marcina Krzemińskiego trenuje około 40 
uczniów miejscowej szkoły.

Poza tym klub posiada męską drużynę tenisową występującą w III lidze 
(o tym poniżej), a od nowego sezonu planuje się zgłoszenie drugiego zespołu 
złożonego z samych uczniów do rozgrywek V ligi.

Zawodnicy sekcji szachowej uczestniczą w licznych turniejach organizowa-
nych w Cieksynie, Płocku i Przasnyszu.

as

Jurand Ciechanów, MLKS Nadwiślanin Płock i PLUKS Cieksyn.

Jaką szansę w tej walce mają nasi reprezentanci? Na to można odpowie-
dzieć po otrzymaniu odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

Zawodnicy zapewniają, że zrobią wszystko, aby ten cel osiągnąć, ale nie 
wszystko tylko od nich zależy, Muszą mieć pewność, że po awansie będą 
mieli zapewnione środki, odpowiednie do tej klasy rozgrywek, ogólnie 
i powszechnie stosowane w Polsce. Poza tym, aby ich pobyt w II lidze nie 
był tylko jednoroczny, potrzebne jest wzmocnienie chociażby jednym za-
wodnikiem, a którego nie trzeba daleko szukać, ponieważ mieszka około 
20 km od Cieksyna i bardzo chętnie gotów jest nas reprezentować.

Jak więc z powyższego wynika „tak daleko jest do II ligi i tak blisko”, ale 
decyzje muszą być podjęte już teraz.

Udział w rozgrywkach II ligi to promocja i wizytówka naszej gminy na cztery 
województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie. To 
duża mobilizacja dla dzieci i młodzieży nasielskich szkół, którzy będą chcieli 
w przyszłości zastąpić swych starszych kolegów.

Należy przypomnieć, że Nasielsk posiadał przed laty kobiecą drużynę 
w II lidze, która nawet brała udział w barażach o ekstraklasę, a zawodniczki 
z Nasielska były znane w całej Polsce. 

Mamy nadzieję, że władze samorządowe naszej gminy, wspólnie z Zarządem 
Klubu PLUKS w Cieksynie, podejmą odpowiednie starania, aby szansy tej 
nie zmarnować.

as
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Zadzwoń 023 691 23 43
OGŁOSZENIA DROBNE

Zostań konsultantką AVON tel. 0604 337 414

Lekcje fortepianu profesjonalnie, niedrogo tel. 0501 216 608

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE

Każdy, kto postrzega swoją sytuację rodzinną jako trudną i niemożliwą do 
wytrzymania, może uzyskać tu: 

1. wsparcie i pomoc psychologiczną - możliwość skoncentrowania się 
nie na problemach, ale na ich rozwiązywaniu;

2. wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary chcącej po-
wstrzymać przemoc w rodzinie.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika 
z osamotnienia , poczucia bezradności, braku wiedzy.

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do psy-
chologa dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych 
w Rodzinie, Nasielsk, ul. Warszawska 50.

w każdy wtorek  godz. 13 .00 – 16.00 

w każdy czwartek  godz. 9.00- 12.00

BARAN (21.03.-20.04.)
Trochę starań i wokół Ciebie sama przyjaźń, radość oraz szczęśliwa miłość. 
Karnawał, walentynki, są to wspaniałe okazje na spotkania z przyjaciółmi. 
Będzie świetna zabawa. Nie martw się o wydatki.  

BYK (21.04.-20.05.)
W sprawach miłosnych jesteś osobą cichą i skromną. Właśnie dzięki tym ce-
chom, jesteś teraz szczęśliwy. Tylko nie popsuj tego. Stosunki z najbliższymi 
będą jak najlepsze. Ale ostrożnie z wydatkami. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06.)
W miłości mogą wystąpić małe problemy, ale pod żadnym pozorem, nie 
daj się sprowokować. Przed wyjazdem, sprawdź czy na pewno wszystko, 
co potrzebne, jest zabrane. Nie oszczędzaj na wszystkim. 

RAK (22.06.-22.07.)
Najbliższe dni spędzisz miło, ale samotnie, bez swojej drugiej połówki. 
Spotkasz się ze znajomymi i poznasz kogoś sympatycznego. W pracy nie 
narzekaj, bywało gorzej. 

LEW (23.07.-23.08.)
Bardzo opornie, ale dojdzie do rozwiązania Twojego problemu. W przyjaźni 
wszystko się ułoży, albo przynajmniej zacznie się poprawiać. Pamiętaj, że 
Lwy nie zawsze muszą pierwsze, wyciągać rękę na zgodę. 

PANNA (24.08-23.09)
Szybka organizacja wyjazdu na ostatnią chwilę, źle wpłynie na Twoje zdro-
wie. Może dojść do nieprzyjemnych sprzeczek z najbliższymi, ale szybko 
rozwiążecie problem.

WAGA (24.09.-23.10.)
W domu mogą być małe problemy, ale jak to zawsze bywa, będzie dobrze. 

Może trzeba pomyśleć o wspólnym wyjeździe. Nie zapominaj o osobie, 
którą kochasz oraz o własnych potrzebach.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Zbliża się koniec ferii, chyba już czas, aby powoli przygotowywać się do 
codziennej rutyny i obowiązków. Dostaniesz ciekawy list lub paczkę. Zadbaj 
o zdrowie

STRZELEC (23.11.-21.12)
Twoja dobra passa wciąż trwa. Czekają Cię interesujące spotkania z ciekawymi 
ludźmi. Usłyszysz wiele pochwał i miłych snów na swój temat. Możesz być 
z siebie dumny. Oby tak dalej. 

KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.)
Znajdziesz dobry sposób na rozwiązanie swojej ciężkiej sytuacji finansowej. 
Musisz być wytrwały i nie zrezygnuj, jeżeli coś nie pójdzie po Twojej myśli. 
Zawsze możesz poradzić się kogoś z rodziny. 

WODNIK (21.01.-19.02.)
W pracy osiągniesz cel, na który tak długo pracowałeś. Wybierz się na 
zasłużony odpoczynek. Bądź bardziej wyrozumiały i panuj nad emocjami. 
W najbliższy weekend spotkaj się ze znajomymi. 

RYBY (20.02.-20.03.)
Musisz zacząć dbać o swoje zdrowie, bo chyba nie chcesz wydać wszystkich 
swoich pieniędzy na lekarstwa. Sobotni wieczór spędzisz w bardzo miłej 
atmosferze.

H O R O S K O P
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MIEJSCE NA REKLAMĘ 
TWOJEJ FIRMY

ZADZWOŃ !
023 691 23 43



Kino NIWA 
ZAPRASZA

13 -15 luty 
godz. 17.00 Zmruż oczy

Po ucieczce z domu, dziesięcioletnia dziewczynka szuka schronienia 
u swojego byłego nauczyciela, 
outsidera, który odrzucił życie w 
mieście i osiadł na opustoszałej 
farmie pracując jako nocny stróż. 
Na przekór bogatym rodzicom, 
mała zadomawia się na odludziu. 
Nowy opiekun nie poddaje się ich 
naciskom i pozwala dziewczynce 
mieszkać razem z nim. „Zmruż 
Oczy” to opowieść o złożonej 
relacji między dziewczynką a jej 
nauczycielem. On otwiera przed 
nią świat wartości, wykraczających 
znacznie poza materializm jej rodzi-
ców, ona fascynuje się jego buntem. 
2002 - specjalne wyróżnienie 
stowarzyszenia krytyków FIPRE-
SCI, Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy w Mannheim-Heidelbergu. 
Czas trwania: 88 min

Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają 
do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, 
gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają 
toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę. Manipulują ludźmi ze swego otocze-
nia, rozkoszując się obserwowaniem ich reakcji. Nie wszystko jednak da się 
przewidzieć...

Ekranizacja filozoficzno-erotycznej powieści Witolda Gombrowicza. 
Gatunek: Dramat, produkcja: Polska; czas trwania:117 min. Dozwolony 
od lat:15, 

Komedia prod. niemieckiej dozwolony od lat: 15; czas trwania: 120 min.

20-21 luty godz.17.00 „Good bye Lenin”

godz.19.00 PORNOGRAFIA

FOTO-PRZESTROGA Tylko dla ludzi o mocnych nerwach


