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Komisariat Policji w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 29  

tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk 

tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe 

tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze 

tel. (023) 691–23–46
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 „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. Kościuszki 5 

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

Dyżury nocne nasielskich aptek:
28–31.08. 

 Apteka ARNICA, ul. Rynek 21 
tel. (023) 691–21–30

21–27.08. 
Apteka Prywatna, 
 ul. Kilińskiego 1/3  

tel. (023) 691–23–23 fot. M. Stamirowski

Kanalizacja – kosztowna inwestycja
Marzeniem każdego 

mieszkańca jest mieć 
dom wyposażony we 
wszystkie media. Łatwiej 
żyć, mając sieć kanaliza-
cyjną, wodociągową i ga-
zową – nie wspominając 
już o nowym asfalcie tuż 
za bramą. A już szczytem 
marzeń jest jeśli to wszyst-
ko zrobią „oni”. 
Tak oto przeciętny obywate l 
czeka, aż gmina mu wybuduje. 
Powołuje się przy tym nieświa-
domie na obowiązującą ustawę 
o samorządzie gminnym, która 
powierza samorządowi jako za-
dania własne budowę i rozbudo-
wę infrastruktury technicznej na 
administrowanym terenie. Oby-
watel jest pewien, że skoro gmina 
zbiera podatki od mieszkańców, 
to stać ją na wszystko. Niestety, 
wydatki na infrastrukturę należą 
do najdroższych.  Mało który 
samorząd w Polsce jest w stanie 
sprostać wszystkim oczekiwa-
niom mieszkańców. Problem ten 
dotyka zarówno gminy bogate, 
jak i biedne. Chcąc rozwijać swój 
teren, lokalne władze nie mają in-
nego wyjścia, jak tylko niewielką 
częścią kosztów inwestycji obcią-
żyć mieszkańców. 

Są dwa wyjścia – obydwa zgodne 
z prawem. Najtańszym i najpow-
szechniej stosowanym są dobro-
wolne wpłaty. Właściciel domu, 
który chce, aby podłączono jego 
posesję na przykład do kanaliza-
cji, podpisuje z „gminą” umowę, 
w której zobowiązuje się do wpła-
ty określonej kwoty jako swojego 
udziału w kosztach inwestycji. Je-
żeli nie ma gotówki – wówczas 
wpłata  może 
być rozłożona 
n a  d o go d ne 
raty. Wybór tej 
formy udziału 
mieszkańców 
w  ko s z t a c h 
bu d ow y  j e s t 
najkorzystniej-
szy – jednora-
zowy wydatek, 
i po bólu. 

Niestety,  jest 
też drugie wyj-
ście. W przy-
padku, kiedy 
m i e s z k a ń c y 
n i e  z ga d z a j ą 
się na dobro-
wolne wpłaty, 
s a m o r z ą d 
może wpro-
wa d z i ć  n a l i -
c z a n i e  o p ł at 
adiacenckich. 
I tu już zaczy-
nają się scho-

dy. Właściciele nieruchomości 
uiszczając na rzecz gminy opłaty 
adiacenckie, boleśnie uczestniczą 
w kosztach budowy urządzeń in-
frastrukturalnych – przekonali się 
już o tym mieszkańcy wielu gmin 
w Polsce. Sama procedura nali-
czania opłat jest skomplikowana 
i kosztowna. 

Opłaty adiacenckie stosuje się od 
nieruchomości – bez względu na 
ich rodzaj i położenie – na któ-
rych zostały wybudowane urzą-
dzenia infrastruktury technicznej 
z udziałem środków gminnych. 
Opłat tych nie stosuje się w wy-
padku nieruchomości przezna-
czonych w miejscowym planie 
na cele rolne i leśne.

Ten rodzaj daniny ustala Burmistrz 
Gminy i Miasta w drodze decyzji, 
każdorazowo po urządzeniu lub 
modernizacji drogi albo po stwo-
rzeniu samych tylko warunków 
do podłączenia nieruchomości 
do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej. Stawka 
opłaty zależy od tego, o ile dzięki 
inwestycjom wzrośnie wartość 
nieruchomości – nie może jed-
nak przekroczyć 50% różnicy 
między wartością nieruchomości 
przed modernizacją i po niej. Wy-
sokość stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej ustala Rada Miejska 
w drodze uchwały.

Wartość nieruchomości przed 
wybudowaniem urządzeń infra-
struktury technicznej i po ich wy-
budowaniu określa rzeczoznawca 
majątkowy, według stanu i cen na 
dzień wydania decyzji o ustaleniu 
opłaty adiacenckiej.

Fragment Ustawy o gospodarce nieruchomościami
Rozdział 7

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Art. 143.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości bez względu na ich 
rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane 
z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wy-
łączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, 
a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi 
oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i tele-
komunikacyjnych.

Art. 144.
1. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do użytkowników wieczystych nieruchomości grun-
towych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia 
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, 
jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

Art. 145.
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adia-
cencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do 
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków 
do korzystania z wybudowanej drogi.

2. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat 
od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 
urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzy-
stania z wybudowanej drogi.

Art. 146.
1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, 
jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, 
a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procen-
towej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

3. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji 
o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Art. 147.
1. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona 
na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się 
w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, 
w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi 
podstawę wpisu do księgi wieczystej.

2. Raty, o których mowa w ust. 1, podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu 
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy 
Bank Polski.

Art. 148.
1. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, 
w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia 
opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.

2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie opłaty adiacenckiej stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji, począwszy 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została 
decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty.

4. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez 
właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub w naturze, 
na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Niepokojące informacje o moż-
liwości wprowadzenia opłat adia-
cenckich pojawiły się w Nasielsku, 
w związku z budowaną tu oczysz-
czalnią ścieków i  nowoczesną 
siecią kanalizacyjną. W Urzędzie 
Miejskim nikt ich nie potwierdza, 
ale też nikt im nie zaprzecza. 

Dobrowolna jednorazowa wpłata 
czy opłata adiacencka? Jest to 
pytanie z gatunku – czy chcesz 
być piękny, zdrowy i bogaty czy 
brzydki, chory i biedny. Oczy-
wiście wybór należy do miesz-
kańców. 

Dariusz Panasiuk 
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fot. D. Panasiuk

Lipiec 2005, wiosna 2006, jesień 
2006 – to podawane do publicz-
nej wiadomości terminy oddania 
do użytku cywilnego lotniska 
w Modlinie. Takie obietnice skła-
dało poprzednie kierownictwo 
Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”. Życie pokazało, 
że nic z tych planów nie wyszło. 
Terminy były nierealne. Jest nowe 
szefostwo, ale nie ma już nowych 
terminów. Czy Pan, jako gospodarz 
tego terenu, może w przybliżeniu 
określić datę odlotu pierwszego 
samolotu pasażerskiego z Mo-
dlina?

Przede wszystkim witam wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy Na-
sielsk. Szanowni Państwo, nie muszę 
wyjaśniać, jak ważną dla nas wszyst-
kich inwestycją jest budowa portu 
lotniczego w Modlinie. Jednakże 
jako człowiek odpowiedzialny nie 
podejmuję się wskazać konkret-
nego terminu wylotu pierwszego 
samolotu z modlińskiego lotniska. 
Wyznaczanie takiej daty na obec-
nym etapie byłoby po prostu nie-
odpowiedzialne. Data ta zależy od 
wielu czynników, na które nie do 
końca mam wpływ.

Co, Pana zdaniem, jest główną 
przyczyną opóźnień uruchomienia 
modlińskiego lotniska? 

Opóźnienie? O opóźnieniach 
możemy mówić wówczas, gdy 
zostanie f izycznie rozpoczęta 
inwestycja, wtedy wykonawca 
będzie miał  konkretny termin 
wykonania inwestycji i wówczas 
możemy pilnować inwestora i wy-
konawcy, aby się z niego wywiązał.  
Błędnym, moim zdaniem było poda-
wanie opinii publicznej przez dyrek-
cję „Portów Lotniczych” kolejnych 
terminów uruchomienia lotniska, 
tym bardziej że nie były one oparte 
na żadnych solidnych podstawach 
prawnych czy biznesowych. 

Czy Agencja Mienia Wojskowego 
przekazała już ostatecznie teren 
lotniska władzom województwa 
mazowieckiego?

No właśnie, przez to również odno-
towujemy poślizg w rozpoczęciu 
inwestycji.  Mimo że Marszałek 
Województwa wystąpił z wnio-
skiem o komunalizację terenu pod 
tę inwestycję, otrzymał odpowiedź 
odmowną. Nie ma możliwości praw-
nych skomunalizowania terenu lotni-
ska, a zatem Agencja Mienia Woj-
skowego pozostanie dysponentem 
terenu i partnerem w Spółce „Port 
Lotniczy MODLIN”.

Aktualnie trwa przebudowa 
dawnego obiektu wojskowego. Co 
konkretnie teraz się dzieje w Mo-
dlinie? Kto nadzoruje prace?

Prace nadzoruje Zarząd „Portu Lot-
niczego Modlin”, którego prezesem 
jest Piotr Okienczyc. Obecnie trwają 
prace przygotowawcze, infrastruk-
turalne oraz remonty istniejących 
obiektów. Mówiąc bardziej obrazo-
wo, przygotowujemy się do godz. 
„0”, czyli przygotowujemy teren 
do sprawnego i szybkiego przepro-
wadzenia inwestycji, bo że ta będzie 
miała miejsce, jestem przekonany.

Jerzy Polaczek, minister trans-
portu, w jednym z wywiadów 
powiedział: Skandalem było, że 
w tym przedsięwzięciu pominięto 
samorząd Mazowsza. Czy po-
dziela Pan taki pogląd? Marszałek 
Województwa Mazowieckiego już 
bierze udział w projekcie – czy to 
może oznaczać przyśpieszenie 
terminu oddania lotniska do 
użytku?

Oczywiście, już od samego począt-
ku rozmów o lotnisku w Modlinie 
przekonywałem władze centralne 
o konieczności zaproszenia władz 
województwa do dalszych działań, 
i udało się. Trudno przecenić rolę 
władz regionalnych w tego typu 
inwestycjach. 

Kilkanaście milionów złotych zare-
zerwowały w swoim budżecie wła-
dze wojewódzkie. Pieniądze mają 
zostać przeznaczone między innymi 
na budowę infrastruktury niezbędnej 
do normalnego funkcjonowania por-
tu. Od czego należy zacząć?

Dokładnie 26 mln zł zabezpieczo-
n y c h  j e s t w budżecie 
wojewódz-
twa na tę 
inwesty-
c j ę . 

Władze Mazowsza nie wykluczają 
jednak przekazania kwot dużo, 
dużo większych .  Min imaln ie 
26%, maksymalnie 75% udziałów 
w spółce to propozycja Mazowsza. 
Przy całkowitym koszcie, który 
szacunkowo wyniesie 250 mln 
zł, możemy sobie wyobrazić, jak 
władze województwa silnie zain-
teresowane są rozwojem naszego 
regionu poprzez rozwój przewo-
zów lotniczych.

W jaki sposób włącza się do bu-
dowy lotniska Nowy Dwór Ma-
zowiecki? 

Moja rola polega w głównej mie-
rze na koordynowaniu działań 
mających wpływ na przyśpiesze-
nie inwestycji. Sejm, Ministerstwo 
Infrastruktury, Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, PP „Porty Lotnicze” 
– to miejsca, w których regularnie 
bywam, namawiając decydentów 
do dalszych, bardziej konkretnych 
działań. Miasto zapewnia również 
infrastrukturę komunalną, nie-
zbędną do prawidłowego funkcjo-
nowania lotniska. Społeczeństwo 
nowodworskie także nie jest bier-
ne, promując tę ideę gdzie istnieje 
tylko taka możliwość. Rękę podaje 
nam również Starostwo, pomaga-
jąc w lobbowaniu inwestycji. Będę 

również wdzięczny za Waszą 
pomoc. 

Powstanie lotniska pasażer-
skiego w Modlinie – obsłu-
gującego tanie linie lotnicze 
– to niewątpliwa szansa 
rozwoju całego regionu. Ja-
kie mogą być, Pana zdaniem, 
najważniejsze korzyści dla 
mieszkańców miasta i całe-
go powiatu?

Praca, rozwój infrastruktury, 
wielu gałęzi gospodarczych. 
Lotnisko będzie takim „kołem 
zamachowym” rozwoju pół-
nocnego Mazowsza. 

Dziękuje za rozmowę.

Dariusz Panasiuk

Lotnisko Modlin „kołem zamachowym” 
rozwoju północnego Mazowsza
Rozmowa z Jackiem Kowalskim, burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego

Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Maz.

fot. D. Panasiuk

Pomysł oprotestowany
Parking na osiem miejsc 
postojowych miał po-
wstać w części skweru 
przy ul. Kościuszki. Wstęp-
na koncepcja została 
już nawet nieodpłatnie 
przygotowana przez pro-
jektanta. 
Drzewa miały pozostać na swoich 
miejscach, jedynie nawierzchnia 
ok. 230 m2 miała zamiast trawy 
pokrywać kostka. Miała, bo parking 
prawdopodobnie nie powstanie. 
Nie chcą go okoliczni mieszkańcy, 
odwołujący się do ekologii i historii. 
Zbierają podpisy pod protestem, 
który trafi do radnych.

Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz 
Mucha jest zdziwiony zamieszaniem, 
które wywołał pomysł stworzenia 
parkingu. Uważa, że taka lokaliza-
cja była jak najbardziej zasadna, bo 
wszędzie stąd blisko: do banku, do 
kościoła, do szkoły i do sklepów, 
a inwestycja wcale nie wymagała 
wycinania drzew. – Bank deklaro-
wał wykonanie parkingu,  którego 
koszt   mógłby  wynieść  nawet  
ok.  30  tys.  zł,  a  gmina,  która  jak 
dotąd  nie wydała  na  ten  cel  ani 
złotówki, mogłaby przekazać teren 
pod parking w dzierżawę – twierdzi 
burmistrz. – Ze wstępnych rozmów 
wynikało, że powstaną tu dodatko-
we ławki, nowe nasadzenia krzewów. 
Taki  plac mógłby  być  naprawdę 

jeszcze lepiej utrzymany – dodaje.

Parking miał zostać sfinansowany ze 
środków Banku Spółdzielczego. To 
głosy jego klientów, którzy mają od 
lat ogromne problemy z parkowa-
niem na ul. Kościuszki, zadecydo-
wały o tej inicjatywie. – Na ulicy tuż 
przy banku jest podwójna linia ciągła, 
więc nie można się tu zatrzymywać. 
Zdarza się często, że klienci płacą po  
50 zł mandatu. Zimą w ogóle nie 
ma, gdzie  się  zatrzymać, bo zale-
gają zaspy. Dlatego chcieliśmy, by 
nasi klienci mieli w najbliższej oko-
licy możliwość pozostawienia auta. 

Ale  ten postój, choć sfinansowany 
przez bank, miał służyć także innym 
mieszkańcom gminy. Samochodów 
jest coraz więcej  i  jest coraz więk-
szy problem z  ich zaparkowaniem 
– mówi Ireneusz Górecki, prezes BS 
w Nasielsku.

Ale wniosek w sprawie parkingu póki 
co omawiany był przez radnych 
tylko na posiedzeniach komisji. Miał 
wielu zwolenników. Pozytywnie zo-
stał zaopiniowany np. przez Komisję 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. A jednak choć wszyscy 
uważają, że parkingów brakuje, nie 
wszystkim spodobało się, by po-
wstał on w części tego skweru. Stąd 
protest, w którym mówi się o tym, 
że budżet gminy zostanie narażony 
na koszty, że trawa ładniej wygląda 
niż kostka brukowa, że miejsca 
parkingowe miały być tam tylko dla 
klientów banku, że na tym skwerze 
wypoczywają mieszkańcy i wreszcie 
że autorzy protestu chętnie wskażą 
przynajmniej pięć innych miejsc, 
w których parking można zrobić. 
Oprócz oczywistych stwierdzeń 
na temat ekologicznej roli zieleni 
w mieście i historycznej wagi zloka-
lizowanego tu pomnika jest też kilka 
mocno naciągniętych sformułowań, 
żeby nie powiedzieć – przekłamań. 
Jak choćby te dotyczące już ponie-
sionych kosztów czy tego, kto będzie 
na parkingu mógł stawiać samocho-

dy. Grunt, że jeszcze zanim zaczęły 
się poważniejsze ustalenia, w związku 
z nieprzychylną atmosferą wokół tej 
inwestycji bank postanowił wycofać 
się z realizacji pomysłu. Burmistrz 
także podkreślił, że skoro mieszkań-
cy nie życzą sobie w tym miejscu 
parkingu, to on tu nie powstanie.

Może szkoda tylko, że tak bez wie-
dzy większości mieszkańców miasta 
i gminy, o tym, co i gdzie ma się znaj-
dować, zadecydowała mniejszość. 
Tyle że mniejszość głośniejsza. 

(mK)



4 25 sierpnia–7 wrześniaAKTUALNOŚCI

02.08. w Lelewie nieznany spraw-
ca włamał się do domku letnisko-
wego i skradł rower górski o war-
tości 400 zł na szkodę Andrzeja 
B., mieszkańca Warszawy.

03–04. 08. w miejscowości Chle-
biotki nieznany sprawca włamał się 
do budynków mieszkalnego i go-
spodarczego. Skradł m.in. pienią-
dze, aparat fotograficzny, kosiarkę 
spalinową, spawarkę i szlifierkę. 
Straty wynoszą ok. 6000 zł na 
szkodę Tomasza K.

04–05. 08. w Chrcynnie niezna-
ny sprawca skradł z pomieszczenia 
gospodarczego Barbary W. mienie 
o wartości 800 zł.

05.08. na ulicy Warszawskiej Ma-
riusz P. kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (0,76 mg/l).

05.08. w miejscowości Chech-
nówka Wojciech P. kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,38 mg/l).

09–11.08. w Nasielsku nieznani 
sprawcy włamali się do piwnicy 
Dariusza S. i skradli m.in. pilarkę 
tarczową, wiertarkę, butlę gazo-
wą i przewody elektryczne. Straty 
wynoszą ok. 1750 zł.

12.08.  w Pniewie Tomasz W., 
k i e ru j ą c  s am o ch o d e m  Au d i , 
stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w drzewo. Kierowcę 
z obrażeniami ciała przewieziono 
do szpitala.

17.08. w Nowych Pieścirogach 
nieznany sprawca skradł z po-
sesj i  Grażyny W. rower górski 
o wartości 370 zł. Sprawca został 
zatrzymany (Andrzej G.) i mienie 
odzyskano.

18.08.  na ul icy Warszawskiej 
nieznany sprawca włamał się do 
piwnicy Mieczysława Z. i skradł 
rower górski o wartości 1200 zł.

19–21.08. w Cieksynie nieznany 
sprawca skradł z działki rekreacyj-
nej metalową furtkę. Straty wyno-
szą 500 zł na szkodę Edwarda C.

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

W Polskę jedziemy!
Piłeś – nie jedź, chlałeś – nie wychodź z domu

Samo życie opisane 
w policyjnych rapor-

tach pokazuje, że za kie-
rownicą siadają wszyscy 
– i ci, co pili mało, i ci 
bardzo pijani, i ci, o któ-
rych śmiało można po-
wiedzieć, że są zachlani. 
Co ciekawe – dzieje się 
tak mimo coraz bardziej 
ostrzejszych kar dla pi-
jaków drogowych. Na 
szczęście zdecydowaną 
większość użytkowników 
dróg stanowią trzeźwi. 
Nie zdarzyło się chyba, żeby nasza 
„kronika policyjna” informująca 
o wykroczeniach i przestępstwach 
z terenu gminy Nasielsk była wolna 
od informacji o pijanych kierowcach 
czy rowerzystach. Niestety, są w każ-
dym wydaniu. 

Policjanci z drogówki bez chwili 
namysłu przyznają, że największym 
problemem na polskich drogach są 
nietrzeźwi kierowcy. Potwierdzają to 
statystyki. Tylko w lipcu tego roku 
policjanci zatrzymali prawie 20 
tysięcy kierowców, którzy wsiedli 
za kierownicę po spożyciu alko-
holu. Nie pomagają wołania, groźby 
i prośby. Pijany kierowca na drodze 
to nie tylko bezpośrednie zagrożenie 

ludzkiego zdrowia i życia. Powinien 
on sobie zdawać sprawę z tego, że 
nawet jeśli nic nie przeskrobie, to 
w momencie kontroli drogowej ma 
– mówiąc wprost – złamane życie. 
Policja, za pośrednictwem mediów 
i Internetu, cały czas zwraca się do 
tych, do których nie docierają apele 
i ostrzeżenia i przypomina o konse-
kwencjach, z którymi muszą liczyć 
się nietrzeźwi kierowcy. 

Żeby dokładnie dowiedzieć się, co 
grozi takim kierowcom, wystarczy 
zajrzeć na stronę internetową Ko-
mendy Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Dla tych, któ-
rzy nie znają się na przepisach prawa 
albo nie mają dostępu do Internetu, 
publikujemy Procedurę postępowa-
nia wobec kierowcy prowadzącego 

pojazd pod wpływem alkoholu, 
zaczerpniętą właśnie ze strony inter-
netowej nowodworskiej policji.

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, 
gdy zawartość alkoholu w orga-
nizmie wynosi lub prowadzi do 
stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ 
alkoholu albo obecności w wydy-
chanym powietrzu od 0,1 mg do 
0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan, 
w którym zawartość alkoholu we 
krwi wynosi powyżej 0,5 ‰ albo 
0,25 mg na dm3 wydychanego po-
wietrza – jest określany zgodni z art. 
115 §16 k.k. stanem nietrzeźwości.

Według Art. 126 Kodeksu dro-
gowego, badanie w celu ustalenia 
zawartości w organizmie alkoholu 
przeprowadza się przy użyciu urzą-
dzeń elektronicznych dokonujących 
pomiaru stężenia alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Art. 129 głosi, że policjant uprawnio-
ny jest do uniemożliwienia kierowa-
nia pojazdem osobie znajdującej się 
w stanie nietrzeźwości lub w stanie 
po użyciu alkoholu.

Kara pozbawienia wolności:

Stan powyżej 0,5 promila stanowi 
przestępstwo, zagrożone karą pozba-

wienia wolności do lat 2 oraz środkiem 
karnym w postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów na czas od 1 roku do 10 
lat. Za spowodowanie wypadku po 
pijanemu grozi nawet do 12 lat. Jeśli 
zaś w wypadku są ofiary śmiertelne 
lub ktoś doznał trwałego kalectwa, 
Kodeks karny przewiduje możliwość 
dożywotniej utraty prawa jazdy oraz 
karę więzienia do 15 lat.

Grzywna:

Zgodnie, z art. 87 § 1 Kodeksu wy-
kroczeń Kto, znajdując się w stanie 
po użyciu  alkoholu  lub podobnie 
działającego środka, prowadzi po-
jazd mechaniczny w  ruchu  lądo-
wym, wodnym  lub powietrznym, 
podlega karze aresztu albo grzywny 
nie niższej niż 50 złotych. Zgodnie 
z art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń 

Kto, znajdując się w stanie po użyciu 
alkoholu lub podobnie działającego 
środka, prowadzi na drodze publicz-
nej  lub w strefie zamieszkania  inny 
pojazd niż określony w § 1, podlega 
karze aresztu do 14 dni albo grzyw-
ny. W razie popełnienia wykroczenia 
określonego w § 1 lub 2 orzeka się 
zakaz prowadzenia pojazdów.

Na poczet grzywny policja zabez-
piecza (zatrzymuje na wyznaczo-
nym parkingu) pojazd, należący do 
nietrzeźwego kierowcy.

Areszt:

Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłu-
żej 30 dni; wymierza się ją w dniach 
(art. 19 kw.). Grzywnę wymierza 
się w wysokości od 20 do 5000 
złotych, chyba że ustawa stanowi 
inaczej (art. 24 kw.). Zgodnie z art. 20 
k.w. kara ograniczenia wolności trwa 
1 miesiąc. W czasie odbywania kary 
ograniczenia wolności ukarany:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać 
miejsca stałego pobytu,

2) jest obowiązany do wykonywania 
pracy wskazanej przez sąd,

3) ma obowiązek udzielania wyja-
śnień dotyczących przebiegu od-
bywania kary. Odpowiedzialności za 
wykroczenie podlegać będzie tylko 

osoba, która jej po-
pełniła, a nie osoba, 
która np. użyczyła 
samochodu.

Zatrzymanie prawa 
jazdy:

Art. 178a Kodeksu 
karnego stanowi, że 
kto, znajdując się 
w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem 
środka odurzające-
go, prowadzi pojazd 
mechaniczny oraz 
kto, znajdując się 
w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem 
środka odurzającego, 
prowadzi na drodze 
publicznej lub w stre-
fie zamieszkania inny 
pojazd,  popełnia 

przestępstwo. Zaś art. 42 § 1 Kodeksu 
karnego stanowi, że sąd może orzec 
zakaz prowadzenia pojazdów w ra-
zie skazania osoby uczestniczącej 
w ruchu za przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd 
orzeka zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych, 
jeżeli sprawca w czasie popełnienia 
przestępstwa wymienionego w § 
1 był w stanie nietrzeźwości pod 
wpływem środka odurzającego lub 
zbiegł z miejsca zdarzenia określone-
go w art. 173, 174 lub 177. Sąd może 
orzec zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych na 
zawsze, jeżeli sprawca w czasie po-
pełnienia przestępstwa określonego 
w art. 173 lub 174, którego następ-
stwem jest śmierć innej osoby lub 

ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo 
w czasie popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 177 § 2 lub w 355 
paragraf 2 był w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem środka odurzającego 
lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Sąd 
orzeka zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych na zawsze 
w razie ponownego skazania osoby 
prowadzącej pojazd mechaniczny 
w warunkach określonych w zdaniu 
poprzedzającym.

Punkty karne:

Za kierowanie pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości, w stanie 
po użyciu alkoholu lub środka po-
dobnie działającego do alkoholu 
grozi utrata 10 punktów. Tyle samo 
traci się w przypadku nieudzielenia 
pomocy ofiarom wypadków. Za 
spowodowanie zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego grozi 
6 punktów karnych.

Izba wytrzeźwień:

Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
zdrowia z dnia 14 lutego 2004 roku 
osoby w stanie nietrzeźwości mogą 
być doprowadzone do izby, placówki 
lub jednostki Policji przez funkcjo-
nariuszy Policji lub strażników straży 
gminnej, zwanych dalej „doprowa-
dzającymi”. Doprowadzający osobę 
w stanie nietrzeźwości sporządza pro-
tokół doprowadzenia w celu wytrzeź-
wienia. Podstawą do przyjęcia do izby, 
placówki lub jednostki Policji osoby 
doprowadzonej jest wynik badania 
zawartości alkoholu w organizmie 
wskazujący na stan nietrzeźwości. 
Wynik badania potwierdzony jest 
wydrukiem z atestowanego urządze-
nia służącego do pomiaru zawartości 
alkoholu w organizmie.

Jak poinformowała Komenda Mazo-
wiecka Policji w Radomiu, podczas 
ostatniego długiego weekendu (5 dni) 
na mazowieckich drogach doszło do 
54 wypadków, w których zginęło 10 
osób, a 89 zostało rannych. Policjaci 
kontrolujący drogi zatrzymali 240 nie-
trzeźwych kierowców. W ubiegłym 
roku podczas sierpniowego długiego 
weekendu (4 dni) na Mazowszu doszło 
do 42 wypadków, w których 6 osób 
poniosło śmierć, a 53 zostały ranne.  
Głównymi przyczynami wypadków 
w tym roku były: nadmierna prędkość 
kierujących, wymuszenie pierwszeń-
stwa przejazdu i potrącenie pieszych 
– aż 6 z 10 ofiar śmiertelnych to 
właśnie piesi.

Na koniec warto zacytować zdanie, 
które ciągle przypomina i publikuje 
Komenda Stołeczna Policji w War-
szawie. Warto, aby wzięli je sobie 
do serca wszyscy zainteresowani 
spokojnym życiem: Policja nie po-
zostawia żadnego marginesu wyro-
zumiałości dla pijanych kierowców 
zarówno  czterech,  jak  również 
dwóch kółek!

Dariusz Panasiuk
na podstawie  

www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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fot. M. Stamirowski

Koniec laby
Początek roku szkolnego 
to dla większości uczniów 
jeden z gorszych dni w ro-
ku. 4 września po dwu-
miesięcznym wypoczyn-
ku do szkół powędrują 
uczniowie i nauczyciele. 
Z bagażem wakacyjnych 
wspomnień i nowym za-
pałem do pracy i nauki 
podejmą wyzwania, jakie 
przyniosą ze sobą kolejne 
miesiące. 
Do szkół podstawowych w gminie 
Nasielsk w tym roku będzie uczęsz-
czać 216 pierwszoklasistów. Liczba 
ta maleje z roku na rok. W ubie-
głym roku pierwszaków było 228, 
a w 2004 r. – 260. 

Książki, zeszyty i przybory szkolne to 
duży wydatek. W celu wyrównania 
szans edukacyjnych i umożliwienia 
lepszego startu niektórym uczniom 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
dysponuje pomocą materialną. 
Program „Wyprawka szkolna” 
funkcjonuje od 2002 r. Pierwszaki 
z najuboższych rodzin otrzymują 
bezpłatny komplet podręczników. 
Program spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem i aprobatą spo-
łeczną. W jego realizację, na peł-
nych zasadach partnerstwa, zostały 
włączone wszystkie gminy i szkoły 

podstawowe. W tym roku z terenu 
gminy Nasielsk wyprawkę otrzymało 
59 uczniów. 

Wraz z początkiem nowego roku 
szkolnego dzieci klas pierwszych 
w ponad 9 tys. szkół podstawowych 
w całym kraju rozpoczną naukę języka 
angielskiego. Program wczesnej nauki 
języka będzie realizowany w tych pla-
cówkach, które zadeklarowały chęć 
prowadzenia takich zajęć i w których 
zatrudnieni będą nauczyciele z od-
powiednimi kwalifikacjami. Według 
wykazu Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej dotacje na ten cel otrzymały trzy 
szkoły z gminy Nasielsk: Szkoła Podsta-
wowa w Starych Pieścirogach, Szkoła 
Podstawowa w Popowie Borowym 
i Szkoła Podstawowa w Dębinkach. 
Zgodnie z przygotowanym w Mini-
sterstwie projektem, od 2008 roku 
nauka języka angielskiego w pierw-
szych klasach szkoły podstawowej 

ma być obowiązkowa, a od czwartej 
klasy dzieci mają rozpoczynać naukę 
drugiego języka obcego.

Początek roku szkolnego już za 
kilka dni. Nauczycielom życzymy 
cierpliwości i dobrych wyników 
nauczania, a uczniom wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy i jak najlep-
szych ocen!

K.Z.

R E K L A M A

Egzotyczne podróże – jak się przygotować? 
Coraz częściej urlop spędzamy poza 
granicami naszego kraju. Szczególnie 
koniec lata sprzyja takim podróżom, 
i to nawet bardzo dalekim. Gdy 
w Polsce zbliża się jesień, a z nią 
nieuchronny koniec wakacji, coraz 
więcej osób wtedy właśnie decy-
duje się na wojaże w odległe strony, 
w poszukiwaniu słońca. 

Pobyt w innym kraju, w innej strefie 
klimatycznej, czasowej, w innej kul-
turze – dostarcza niewątpliwie wielu 
wrażeń. Ale ta pociągająca odmien-
ność może w końcu stać się źródłem 
stresu. Unikniemy go, gdy dobrze 
przygotujemy się do wyjazdu. 

Przed podróżą należy:
• porozmawiać z lekarzem o plano-
wanej podróży;
• w razie przewlekłej choroby – po-
prosić o jej opis (wraz z jej nazwą ła-
cińską i międzynarodowymi 
nazwami leków);
• wziąć ze sobą aktualne wy-
niki badań, odpowiednie przy 
naszych przypadłościach;
• gdy przyjmujemy jakieś leki 
na stałe – postarać się o ich za-
pas na cały czas podróży;
• wziąć ze sobą zapa-
sową parę okularów (jeśli 
nosimy);
• koniecznie wyleczyć 
zęby (ubezpieczenia me-
dyczne nie obejmują wizyt 
u stomatologa);
• ustalić, jakie szczepienia 
ochronne będą przydatne, 
i poddać się nim.

Ubezpieczenie zdrowotne:
• można ubezpieczyć się od kosz-
tów leczenia za granicą i od następstw 
nieszczęśliwych wypadków;
• koszty leczenia to na ogół: koszty 
pobytu w szpitalu i operacji, wizyt 
lekarskich, badań, zabiegów ambu-
latoryjnych, zakupu niezbędnych 
lekarstw i środków opatrunkowych 
zapisanych przez lekarza, transport 
chorego z miejsca wypadku lub na-
głego zachorowania do szpitala albo 
do ambulatorium, także transport 

chorego do kraju (bądź jego zwłok);
• przed wykupieniem polisy należy 
dokładnie zorientować się, jakie oko-
liczności obejmuje ubezpieczenie;
• trzeba też zorientować się, czy 
planowany sposób spędzenia urlopu 
(np. wysokogórskie wspinaczki) nie 
wymaga specjalnego ubezpieczenia.

Zabrać ze sobą należy:
• grzałkę do gotowania wody, gdy 
spodziewamy się, że w miejscu, do 
którego się udajemy, wymycie zębów 
nieprzegotowaną wodą może narazić 
nas na przykre niespodzianki;
• repelenty, czyli środki odstraszają-
ce komary;
• emulsję chroniącą przed pro-

mieniowaniem UV, odpowiednią do 
nasłonecznienia panującego u celu 
naszej podróży.

Podróżna apteczka:
(leki przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach bez kłopotu można 
przewieźć przez granicę)
• leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe;
• leki przeciwuczuleniowe i prze-
ciwbiegunkowe;

• bibułki nasączone alkoholem do 
dezynfekcji drobnych skaleczeń;
• plaster z opatrunkiem, gaza, ban-
daż;
• leki przeciwko chorobie lokomo-
cyjnej;
• stosownie do ustaleń z lekarzem 
– antybiotyk o uniwersalnym działa-
niu (gdy udajemy się do krajów o ni-
skim poziomie opieki medycznej).

Podróż samolotem:
• lepiej nie lecieć, gdy się jest 
przeziębionym, ma się katar (może 
to prowadzić do uszkodzenia uszu), 
bóle ucha, zatok lub gorączkę;
• podczas koniecznej, mimo prze-
ziębienia, podróży należy pić dużo 

płynów i używać leków ob-
kurczających błony śluzowe;
• p o d c z a s  d ł u g i e g o 

lotu dobrze jest zażyć nieco 
ruchu – wstać na chwilę, poru-

szać głową, ramionami, stopami, by 
uniknąć zastoju żylnego.

Zmiana stref czasowych:
• by znieść ją „bezboleśnie”, nie 
możemy odkładać przygotowań na 
ostatnią chwilę, a raczej znaleźć czas 

na odpoczynek, sen;
• w nowym miejscu należy 
jak najszybciej dostosować 
się do obowiązującego tam 

czasu – np. jeśli przybędzie-
my tam w nocy miejscowego 
czasu, trzeba się położyć do 
łóżka (na pewno zaśniemy, 
poza tym w ten sposób łatwiej 

przystosujemy się do nowych 
warunków);
• należy też od razu zacząć jeść 
posiłki o porach obowiązujących na 
miejscu.

Unikać należy:

• kąpieli w zbiornikach słodkowod-
nych (morze i baseny przy hotelach 
są bezpieczne);

• jedzenia dań zawierających su-
rowe mięso, ryby, nabiał; surowych 
owoców i jarzyn (zwłaszcza niemy-
tych i nieobranych).

LAN

Do zobaczenia za rok
O kończących się wakacjach przy-
pominają nam nie tylko ostatnie 
porządki w szkołach, ale również 
bociany. Pierwsze ptaki odlatują 
już z Polski do ciepłych 
krajów. 

Jesienne odloty zaobser-
wowali już ornitolodzy na 
Podkarpaciu. 

Przed długą podróżą do 
Afryki boćki gromadzą 
się w grupy liczące od 
kilku do kilkunastu sztuk. 
Jak zwykle jako pierwsze 
żegnają się z naszym 
krajem ptaki stare albo 
te, które najwcześniej opuściły 
gniazda. W następnej kolejności do 
odlotu będą się przygotowywać 
ptaki najsilniejsze. Jeszcze jednak 

odbywają sejmiki na gościnnych 
polskich łąkach.  

Niestety, do końca sierpnia już 

wszystkie powinny opuścić nasz 
kraj – tak nakazuje im „bociani” 
kalendarz.

D. Panasiuk

rys. T. Krotos



6 25 sierpnia–7 wrześniaPORADY

R E K L A M A

Renta rodzinna
Renta rodzinna przysługuje upraw-
nionym członkom rodziny osoby, 
która w chwili śmierci miała ustalo-
ne prawo do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy albo 
spełniała warunki wymagane do 
uzyskania jednego z tych świad-
czeń. Przy ocenie prawa do renty 
przyjmuje się, że osoba zmarła była 
całkowicie niezdolna do pracy.

Do renty rodzinnej mają prawo: 
dzieci własne, dzieci drugiego 
małżonka, dzieci  przysposobione 
– do ukończenia 16. roku życia 
lub 25. roku życia, jeśli się uczą, 
oraz bez względu na wiek, jeśli 
stały się całkowicie niezdolne do 
pracy przed 16. rokiem życia lub 
w czasie nauki w szkole do ukoń-
czenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko 
osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim 
roku studiów, prawo do renty prze-
dłuża się do zakończenia tego roku 
studiów.

Prawo do renty rodzinnej mają 
także wnuki, rodzeństwo i inne 
dzieci przyjęte na wychowanie 
i utrzymanie przed osiągnięciem 
pełnoletności, jeżeli spełniają takie 
warunki jak dzieci własne i zostały 
przyjęte na wychowanie co naj-
mniej na rok przed śmiercią ubez-
pieczonego (emeryta lub rencisty), 
chyba że śmierć była następstwem 
wypadku, a ponadto nie mają pra-
wa do renty po rodzicach, a gdy 
rodzice żyją – jeżeli nie mogą 
zapewnić im utrzymania lub ubez-

pieczony (emeryt lub rencista) albo 
jego małżonek był ich opiekunem 
ustanowionym przez sąd.

Prawo do renty rodzinnej przysłu-
guje wdowie, jeśli w chwili śmierci 
męża ukończyła 50 lat lub była nie-
zdolna do pracy, albo wychowuje 
co najmniej jedno z dzieci, wnu-
ków lub rodzeństwa uprawnione 
do renty rodzinnej po zmarłym 
mężu, które nie ukończyły 16. roku 
życia, a jeżeli uczą się – 18. roku 
życia, lub są całkowicie niezdolne 
do pracy. Uprawnienie do renty 
rodzinnej przysługuje wdowie, 
jeśli spełnia warunek dotyczący 
wieku lub niezdolności do pracy 
w okresie nie dłuższym niż 5 lat 
od śmierci męża lub od zaprze-
stania wychowywania ww. dzieci.  
Małżonka rozwiedziona oraz wdo-
wa, która w chwili śmierci męża nie 
pozostawała z nim we wspólności 
małżeńskiej, ma prawo do renty 
rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia 
warunków wymaganych od wdo-
wy, w chwili śmierci męża miała 
prawo do alimentów z jego strony 
ustalone wyrokiem sądowym lub 
ugodą sądową. Wdowa, która nie 
spełnia żadnego z wymienionych 
warunków wymaganych do przy-
znania renty rodzinnej i nie posiada 
niezbędnych źródeł utrzymania 
– ma prawo do okresowej renty 
rodzinnej przez okres jednego 
roku od dnia śmierci męża albo 
przez okres uczestniczenia w zor-
ganizowanym szkoleniu mającym 

na celu uzyskanie kwalifikacji do 
wykonywania pracy zarobkowej, 
nie dłużej jednak niż przez 2 lata 
od śmierci męża.

Te same zasady stosuje się do 
w d ow c a .  Wi ek  u p raw n i a j ą c y 
wdowca do renty rodzinnej wy-
nosi od 1 stycznia 1999 r. również 
50 lat.

Rodzice mają prawo do renty 
rodzinnej, jeżeli ubezpieczony 
(emeryt lub rencista) bezpośred-
nio przed śmiercią przyczyniał 
się do ich utrzymania, a ponadto 
spełniają warunki takie jak dla 
wdowy/wdowca, w tym również 
dotyczące wieku.

Renta rodzinna wynosi: 
– dla jednej osoby uprawnionej 
– 85% świadczenia, które przysłu-
giwałoby zmarłemu,
– dla dwóch osób uprawnionych 
– 90% świadczenia, które przysłu-
giwałoby zmarłemu,
– dla trzech i więcej osób upraw-
nionych – 95% świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom 
rodziny przysługuje jedna łączna 
renta rodzinna, która w razie ko-
nieczności dzielona jest w równych 
częściach między uprawnionych. 
Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona 
jest sierota zupełna, przysługuje jej 
dodatek dla sierot zupełnych.

Marek Rączka

Renta socjalna
Renta socjalna jest świadczeniem, któ-
rego przyznanie jest uzależnione od 
zamieszkania osoby uprawnionej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawo do tej renty przysługuje: 
– osobom posiadającym obywatelstwo 
polskie zamieszkującym i przebywają-
cym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,
– cudzoziemcom zamieszkującym 
i przebywającym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej posiadającym 
zezwolenie na osiedlenie się lub status 
uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Z chwilą akcesji Polski do Unii Europej-
skiej renta socjalna będzie mogła być 
przyznawana również obywatelom 
państw członkowskich Unii, którzy 
uzyskają zezwolenie na pobyt.

Renta socjalna przysługuje osobie, 
która: 

– jest pełnoletnia,
– jest całkowicie niezdolna do pracy 
z powodu naruszenia sprawności or-
ganizmu, które powstało:
a) przed ukończeniem 18 roku życia,
b) w trakcie nauki w szkole lub w szkole 
wyższej – przed ukończeniem 25 roku 
życia,
c) w trakcie studiów doktoranckich lub 
aspirantury naukowej.

Z przepisu tego wynika zatem, że renta 
socjalna przysługuje wyłącznie osobie, 
która ma ukończone 18 lat i która jest 
całkowicie niezdolna do pracy. Cał-
kowitą niezdolność do pracy ocenia 
się zgodnie z kryteriami ustalonymi 
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
2004 nr 39, poz. 353), zwaną dalej 
ustawą emerytalną. W myśl tej ustawy, 
za całkowicie niezdolną do pracy uwa-
ża się osobę, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy 
ocenie prawa do tej renty nie jest istotne, 
kiedy powstała całkowita niezdolność 
do pracy, lecz to, aby niezdolność ta 
była skutkiem naruszenia sprawności 
organizmu, powstałego we wskaza-
nych okresach.

Renta może być przyznana na stałe 
– jeżeli niezdolność do pracy jest 
trwała, lub na wskazany okres – jeśli 
niezdolność do pracy jest czasowa.

Renta socjalna nie przysługuje jednak 
osobie, która: 
– ma ustalone prawo do emerytury, 
uposażenia w stanie spoczynku, renty 
z tytułu niezdolności do pracy, renty 
inwalidzkiej, renty strukturalnej, świad-
czenia przedemerytalnego lub zasiłku 
przedemerytalnego,
– pobiera świadczenie o charakterze 

rentowym z instytucji zagranicznych,
– jest tymczasowo aresztowana albo 
odbywa karę pozbawienia wolności,
– ma ustalone prawo do renty rodzinnej 
(części renty) przez jednostkę organi-
zacyjną Zakładu lub przez inny niż ta 
jednostka organ emerytalno–rentowy 
(np. KRUS), w wysokości przekraczają-
cej 200% kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy,
– jest właścicielem lub posiadaczem 
(samoistnym lub zależnym) nie-
ruchomości rolnej w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego o powierzchni 
użytków rolnych przekraczających 
5 ha przeliczeniowych, lub – jako 
współwłaściciel – ma udział w takiej 
nieruchomości, który przekracza 5 ha 
przeliczeniowych.

Osoba, która była uprawniona do renty 
socjalnej i której prawo do tej renty usta-
ło w związku z osadzeniem w areszcie 
wskutek tymczasowego aresztowania 
lub w zakładzie karnym w celu odby-
cia kary pozbawienia wolności, może 
zgłosić wniosek o przyznanie renty 
socjalnej w wysokości 50% kwoty tej 
renty. Renta w tej kwocie jest przezna-
czona na pokrycie wydatków związa-
nych z opłatami ponoszonymi z tytułu 
czynszu lub innych należności za lokal 
mieszkalny (dom jednorodzinny).

Renta w tej kwocie przysługuje oso-
bie, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 
– jest osobą samotnie gospodarującą,
– nie posiada innego przychodu,
– nie ma ustalonego prawa do renty 
rodzinnej,
– jest właścicielem lokalu mieszkalnego 
(domku jednorodzinnego) albo której 
przysługuje spółdzielcze prawo do loka-
lu albo jest najemcą lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w skład mieszkaniowego 
zasoby gminy, innych jednostek samo-
rządu terytorialnego albo stanowiącego 
własność Skarbu Państwa lub państwo-
wych osób prawnych oraz zobowiąże 
się pisemnie, że z kwoty tej renty będzie 
dokonywała opłat z tytułu czynszu lub 
innych należności za lokal mieszkalny 
(dom jednorodzinny), a w lokalu tym 
(domu) nie przebywają inne osoby.

Marek Rączka

Nowe OC?
Wszyscy mają ponosić konsekwencje 
finansowe za winy niektórych – tak 
w skrócie można opisać pomysł Mi-
nisterstwa Zdrowia na nowe obowiąz-
kowe ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. Resort proponuje 
obciążanie właścicieli samochodów 
wyższym OC na leczenie ofiar wypad-
ków. Ministerialni finansiści wyliczyli już 
nawet, że dzięki temu uda się ściągnąć 
od kierowców 1 miliard 70 milionów 
złotych. 

W kraju zawrzało. Protestują właścicie-
le samochodów, którzy już i tak płacą 
słone składki ubezpieczeniowe. Zapędy 
resortu skutecznie też studzą eksperci. 
Ich zdaniem posunięcie resortu zdro-
wia może być niekonstytucyjne. 

Zgodnie z „ciepłym” jeszcze projek-
tem nowelizacji ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej, kierowcy 
mieliby płacić dodatkową, dwudzie-
stoprocentową składkę na leczenie 
ofiar wypadków, pobieraną od umów 
komunikacyjnego OC. 

Przeciwnicy projektu twierdzą, że 
w resorcie zdrowia zabrakło zdro-
wego rozsądku pomysłodawcom 
ustawy. Ich zdaniem, przecież to nie 
tylko kierowcy powodują wypadki, 
po których trzeba finansować lecze-
nie ofiar. Powołują się przy tym na dane 
Komendy Głównej Policji, z których 
wynika, że na przykład w 2005 roku 
około 15 % wypadków wydarzyło się 
z winy pieszych oraz rowerzystów. 
Tymczasem o nich w ustawie cisza. 

W resorcie zdrowia nikt nie chce ob-
ciążać dodatkową składką ani jednych, 
ani drugich – bo, jak wiadomo nie 
płacą oni obowiązkowego OC. Gdzie 
się więc podziała równość obywateli 
wobec prawa?

Ministerstwo Zdrowia chce zastosować 
zasadę odpowiedzialności zbiorowej, 
czyli zabrać więcej pieniędzy od 
wszystkich kierowców, nawet od tych, 
którzy jeżdżą bezpiecznie i nie powo-
dują wypadków. Resort broni jednak 
swojego stanowiska. W opublikowanym 
w prasie oświadczeniu biura prasowego 
ministerstwa czytamy m.in.: Niesłuszne 
i nieuzasadnione byłoby obciążenie 
kosztami osób (pieszych, rowerzystów), 
które nie mają ustawowego obowiązku 
posiadania polisy OC. Zobowiązani by-
liby oni bowiem do opłacania doraźnie 
często  bardzo wysokich  kosztów 
świadczeń, które przy zastosowaniu 
metody ubezpieczeniowej ulegają 
rozłożeniu, opartemu na  zasadzie 
solidarności.

Nieco odmienny pogląd reprezentu-
je Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. 
Bowiem, zdaniem specjalistów, idea 
ubezpieczenia polega na indywidual-
nej kalkulacji ryzyka i indywidualnym 
traktowaniu wypłat odszkodowania. 

Teraz projekt ustawy trafił w ręce eks-
pertów, którzy mają sprawdzić, czy jest 
on zgodny między innymi z prawem 
ubezpieczeniowym, no i oczywiście 
z Konstytucją. Konsultacje potrwają 
do końca sierpnia. 

WA
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Tańsze tankowanie
W najbliższych ty-
godniach kierowcy 
mogą odetchnąć 
z ulgą. Może nie bę-
dzie znacznie taniej, 
ale na pewno nie 
będzie drożej. Sytu-
acja na rynku paliw 
powoli się stabilizuje. 
Optymiśc i  wśród 
ekspertów paliwo-
wego rynku twierdzą, 
że niewykluczonych 
jest nawet kilka ob-
niżek ceny benzyny 
i oleju napędowego. 
Wprawdzie mówią 
o nieznacznym spad-
ku cen, ale to jednak 
zawsze to coś! 

Dla kierowców, któ-
rzy dużo jeżdżą, liczy 
się każdy grosz. 2–5 groszy za litr to 
też dużo – bo „na dobry początek” 
taki właśnie spadek jest przewidywa-
ny w najbliższym czasie. 

Najpierw ceny paliw obniżają kra-
jowi producenci – PKN ORLEN 
SA i GRUPA LOTOS SA, a dopiero 
później stacje benzynowe. 

Reakcja krajowego rynku paliw jest 
konsekwencją wyraźnych spadków 

cen paliw na rynkach światowych. 

Ostatnie, sprzed kilku tygodni, 
drastyczne dla nas podwyżki były 
spowodowane niestabilną sytuacją 
na Bliskim Wschodzie i problemami 
z wydobyciem ropy u największe-
go producenta amerykańskiego. 
Teraz, na szczęście, walki nieco 
ucichły, a Amerykanie naprawili 
swoje urządzenia wydobywcze. 
Istotnym argumentem, przema-
wiającym za obniżeniem cen jest 

również spadek popytu na paliwa 
u największych światowych od-
biorców – czyli w USA i w krajach 
europejskich. Jest to spowodowane 
kończącym się sezonem wakacyj-
nym. 

W ubiegłym tygodniu cena ropy 
naftowej na giełdzie w Nowym Jorku 
spadła do najniższego poziomu od 
prawie dwóch miesięcy.

Dariusz Panasiuk 

Wiemy, co lejemy
Jakość paliwa sprzeda-

wanego na polskich 
stacjach benzynowych 
poprawia się – wynika 
z ostatniej kontroli przepro-
wadzonej przez Inspekcję 
Handlową podległą Pre-
zesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumen-
tów. Zaledwie 3 procent 
skontrolowanych stacji 
sprzedaje benzynę lub 
olej napędowy złej jako-
ści. Jak podkreśla UOKiK, 
jest to ponad dwukrotnie 
mniej niż przed rokiem. 
W pierwszych sześciu miesiącach 
tego roku kontrolerzy udali się 
z niezapowiedziana wizytą do 384 
stacji benzynowych. Blisko 2,9 
procent pobranych tam próbek nie 
spełniało wymogów jakościowych. 
W porównaniu z takim samym okre-
sem 2005 roku jest to wynik lepszy 
o blisko 4 punkty procentowe.

Inspektorzy twierdzą, że wyraźnie 
poprawiła się jakość sprzedawane-
go na stacjach oleju napędowego 
– kryteriów nie spełniało zaledwie 
niecałe 1 procent próbek (w I poło-
wie 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 
blisko 7%). Polepszyła się także jakość 
sprzedawanej w Polsce benzyny 95 
i 98 – wadliwych okazało się nieco 
ponad 3,6 proc. pobranych próbek  
(w I połowie 2005 roku – 6,8 proc.). 

Wybór punktów handlujących pali-
wami nie był przypadkowy. Inspekcja 
Handlowa, dążąc do wyeliminowania 

z obrotu paliwa niespełniającego wy-
mogów jakościowych, przeprowadzi-
ła kontrole na stacjach benzynowych 
i w hurtowniach, na które napłynęły 
skargi i informacje od konsumen-
tów oraz organów ścigania, a także 
tych, na których w latach ubiegłych 
ujawniono nieprawidłowości. Praw-
dopodobnie dlatego w tym roku 
inspektorzy ominęli stacje benzy-
nowe z powiatu nowodworskiego 
– również z Nasielska.

Inspektorzy pobrali 1235 próbek 
benzyny i  oleju napędowego 
pochodzących z 638 stacji. Wy-
mogów jakościowych nie spełniało 
97 próbek, co stanowi niespełna 
7,9 proc. zbadanych. W przypadku 
hurtowni wskaźnik ten wyniósł po-
nad 24 procent. UOKiK podkreśla 
jednak, że większość kontroli w hur-
towniach przeprowadzona była wraz 
z pracownikami urzędów celnych 
i policją, a ich celem było rozbicie 
nielegalnych mieszalni paliw.

Niemal 17 proc. stacji, które skon-
trolowano na podstawie skarg, 
oferowało paliwa nieodpowiadające 
wymogom. Natomiast tylko 7 proc. 
stacji, na których podczas poprzed-
nich kontroli zakwestionowano pali-
wo, nadal sprzedawało benzynę i olej 
napędowy niewłaściwej jakości – to 
ponad cztery razy mniej niż w I po-
łowie 2005 roku. Handlowcy już się 
zaczęli bać. Niewątpliwy wpływ na 
poprawę tych wyników miał wzrost 
świadomości przedsiębiorców 
o sankcjach, jakie grożą za obrót 

paliwem złej jakości. Obowiązująca 
ustawa o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych przewiduje 
bowiem surowe kary – grzywnę 
w wysokości do 1 miliona złotych 
lub karę pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. 

Urząd poinformował, że w efek-
cie przeprowadzonych kontroli 
Inspekcja Handlowa przesłała do 
Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki dane dotyczące 113 stacji i baz 
paliwowych, w przypadku których 
stwierdzono naruszenie warunków 
koncesji na obrót paliwami oraz na-
ruszenie przepisów prawa energe-
tycznego. Prezes URE jest bowiem 
uprawniony do zakazania sprzedaży 
paliwa tym przedsiębiorcom, którzy 
naruszają warunki koncesji.

Według kontrolerów na poprawę 
jakości oferowanej benzyny i oleju 
napędowego w Polsce wpływa 
także ściślejsza współpraca Inspekcji 
Handlowej z organami ścigania – po-
licją i Centralnym Biurem Śledczym. 
W efekcie kontroli przeprowadzonej 
w pierwszej połowie 2006 roku 
Inspekcja skierowała do prokuratu-
ry 60 zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, w 25 
przypadkach wszczęto w tej sprawie 
dochodzenie. 

Projekt nowej ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw utrzymuje dotychcza-
sowe zasady nakładania kar oraz ich 
wysokość. Rozszerza jednak kata-

log paliw, które będą 
kontrolowane o gaz 
płynny LPG, lekki olej 
opałowy i biopaliwa 
wytwarzane przez 
rolników na własny 
u ż y t ek ,  a  t a k ż e 
zakres kontrolowa-
nych podmiotów 
m.in. o producentów 
paliw. Sprawdzane 
będą też cysterny 
s a m o c h o d o w e 
i kolejowe. W efek-
cie, monitorowany 
będzie cały łańcuch 
dystrybucyjny (od 
stacji poprzez bazy, 
magazyny i hurtow-
nie po wytwórców).

Od dnia przystąpienia 
naszego kraju do Unii 
Europejskiej, czyli od 
1 maja 2004 roku, Polska przedsta-
wia Komisji Europejskiej raporty na 
temat jakości paliwa znajdującego 
się w obrocie. W tym celu podległa 
Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlo-
wa kontroluje losowo wybrane stacje 
benzynowe. Na każdej pobierana jest 
jedna próbka. 

Wakacje jeszcze trwają. Wielu z nas 
dopiero teraz wybiera się na urlop 
– wszak wiadomo, że pod koniec 
sezonu jest taniej. Siadamy w sa-
mochód i w drogę. Żeby dojechać 
do celu, musimy tankować paliwo 
– i tu zaczyna się problem. Każdy 
z kierowców ma swoją ulubioną 

i sprawdzoną stację benzynową lub 
firmę, tę jedyną, w której zaopatruje 
się w paliwo. W trasie bywa różnie. 
Kupujemy gdzie popadnie albo 
gdzie „wskaże” nam kontrolka pozio-
mu paliwa. Dopiero po zatankowaniu 
możemy ocenić, czy wybór stacji na 
chybił-trafił był słuszny – czujemy to 
po pracy silnika. Warto więc czasa-
mi zapoznać się z publikowanymi 
przez UOKiK wykazami skontrolo-
wanych stacji. Tylko tam możemy 
uzyskać wiarygodne informacje na 
temat jakości paliw sprzedawanych 
w punktach „na trasie” do miejsca 
wypoczynku.

WA 

Kwesta PCK
Pomoc najsłabszym i pokrzywdzonym jest jednym z podstawowych 
kierunków działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża 
– w szczególności niezbędna jest w rejonach dotkniętych zjawiskiem 
bezrobocia. W całym kraju Polski Czerwony Krzyż prowadzi działania 
mające na celu wspomożenie rodzin borykających się z problemami 
finansowymi. W ramach tej działalności nasze stowarzyszenie dofinan-
sowuje obiady w szkołach, jest organizatorem wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży, organizuje pomoc świąteczną i okolicznościo-
wą, prowadzi punkt wydawania odzieży, udziela doraźnej pomocy 
materialnej (zapomogi finansowe, odzież, wyprawki szkolne). Na po-
moc najbiedniejszym dzieciom, rozpoczynającym we wrześniu rok 
szkolny, już po raz siódmy spieszy Polski Czerwony Krzyż, realizując 
ogólnopolską kampanię „Wyprawka dla Żaka”. Celem tej corocznej 
kampanii jest wyposażenie najmłodszych w artykuły szkolne. Szacuje 
się, że co czwarty uczeń w wieku 7-14 lat potrzebuje pomocy w skom-
pletowaniu wyprawki szkolnej, dlatego tak ważna jest nasza pomoc.

Nasielski Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” włącza się 
do akcji organizując w dniach 28 sierpnia - 3 września 2006 kwestę 
uliczną podczas której członkowie i wolontariusze PCK będą zbierać 
do puszek oznakowanych symbolem Czerwonego Krzyża datki pie-
niężne. 

Kwestujacy na nasielskich ulicach posiadać będą identyfikatory wysta-
wione przez Zarząd Rejonowy PCK w Nowym Dworze Mazowieckim 
oraz dysponować zezwoleniem na przeprowadzenie kwesty wydanym 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego .

 Prosimy o hojne wsparcie naszej akcji.

Sprawozdanie z uzyskanych wyników finansowych kwesty zamieści-
my w jednym z następnych numerów„Życia Nasielska”

Nasielski Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”
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Hey Day, Dropsy i All My Heroes wal-
czyły o wyjazd do Włoch. I jednemu 
z nich się udało! All My Heroes będą 
reprezentować Mazowsze na festiwa-
lu w Formi nad Morzem Tyreńskim. 
Wyjeżdżają środę 23 sierpnia. 
Życzymy wspaniałej publiczności 
i trzymamy kciuki!

K.Z.

fot. M. Stamirowski

fot. K. Ziemiecka

Festiwal w Błoniu
Od 18 do 20 

s i e r p n i a  
w Błoniu od-
bywał się Mię-
dzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Młodzieżowej 
SMEn te rReg. 
Trzydniowy pro-
gram – poza 
k o n c e r t a m i 
wyłon ionych 
wcześniej w eli-
minacjach 30 
zespołów mu-
zycznych z 15 
gmin polskich 
i  w ł o s k i c h 
– obejmował 
również warsz-
taty muzyczne, 
i imprezy towa-
rzyszące, m.in. występy 
zespołów zawodowych. 
Honorowy Patronat nad imprezą ob-
jął minister kultury Michał Kazimierz 
Ujazdowski i marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik

Na scenie błońskiego amfiteatru 
wystąpiły zespoły amatorskie, 

zespoły polskie oraz zaproszeni 
muzycy z Włoch. Występy oceniali: 
Piotr Kozłowski, Wojtek Pilichowski, 
Krzysztof Zawadzki, Claudio Marcia-
no i Ivan Franzini. Podczas przeglądu 
zaprezentowały się między innymi 
zespoły z Nowego Dworu Maz., 
Łomianek, Milanówka, Kampinosu 
i Starych Babic. Nasielsk też miał tam 
swoją silną reprezentację. Zespoły: 

Zespół All My Heroes

Dożynki w Cieksynie
20 sierpnia w Cieksynie 
odbyły się Dożynki Pa-
rafialne. Koncelebrowa-

nej mszy świętej 
przewodniczył ks. 
prałat Kazimierz 
Śniegocki. 
Symbolicznym bochnem 
chleba dzielono się m.in. 
z przedstawicielami Rady 
Miejskiej, władz samorzą-
dowych, przedstawicielami 
świata sportu, nauki, innych 
wyznań, mediów, policji, z 
pracownikami firmy Pleban, 
służby zdrowia, z bezrobot-
nymi i innymi uczestnikami 
uroczystości. W procesji 
z darami uczestniczyli rol-
nicy z okolicznych wsi. Jak 
co roku, przygotowali też 

imponujące wieńce dożynkowe, które 
zostały złożone u stóp ołtarza.

Podczas dożynek odbył się konkurs 
ciast połączony z degustacją. Można 
było też skosztować chleb ze smal-

cem i kiszonym 
ogórkiem. Na 
zakończenie 
Dożynek wy-
stąpił zespół cy-
gański Romen 
z Płocka. Po 
zakończonych 
u r o c z y s t o -
ściach w miej-
scowej remizie 
odbyła się za-
bawa taneczna. 
Dochód z im-
prezy został 
przeznaczony 
na dokończenie 
remontu siedzi-
by cieksyńskich 
strażaków.

KZ

Grzybobranie zacząć czas
nia np. muchomora sromotnikowego 
od zielono zabarwionych gołąbków 
czy choćby gąski zielonki, jak rów-
nież muchomora wiosennego od 
młodych dziko rosnących pieczarek. 
Trzon ów zawiera charakterystyczne 
cechy pozwalające na odróżnienie 
gatunków jadalnych od trujących.
• Jeśli nie znamy zbyt dobrze grzy-
bów, to powinniśmy zbierać tylko te, 
które pod kapeluszem zamiast blaszek 
mają gąbkę.
• Nie należy też przechowywać 
potraw z grzybów nawet w lodówce. 
Psują się dość szybko, wytwarzając 
substancje trujące.

Pamiętać musimy o tym, że za-
zwyczaj do zatrucia dochodzi po 
spożyciu nieznanych grzybów lub 
na skutek mylnego zaliczenia grzy-
bów trujących do jadalnych czy też 
nieprawidłowego ich przyrządzenia. 
Z objawami zatrucia możemy mieć 
do czynienia również zjadając grzyby 
jadalne, które uległy zepsuciu. Zatem, 
jeśli zbierając grzyby zauważymy 
ślady zepsucia – lepiej pozostawmy 
je w lesie. Unikniemy późniejszych 
ewentualnych problemów zdrowot-
nych.

Jeśli po spożyciu potraw z grzybów 
pojawią się u nas objawy takie jak: ból 
głowy, brzucha, nudności i wymioty, 
biegunka, zaburzenia widzenia, za-
burzenia świadomości, drgawki czy 
też zaburzenia oddychania – bez-
względnie należy się skontaktować 
z lekarzem.

Miejmy na uwadze również fakt, 
że pierwsze objawy zatrucia mogą 
pojawić się w bardzo zróżnico-
wanym czasie: począwszy od 15 
minut, a zakończywszy na dwóch 
godzinach po spożyciu, które będą 
z pewnością mniej niebezpieczne 
dla życia od tych, dających o sobie 
znać po pięciu godzinach, czy też 
kilku dniach.

I na zakończenie ważna 
przestroga. Otóż, 

olszów-
k a 

uważana przez 
wielu zbieraczy 

za grzyb jadalny, 
wcale nim nie jest. Prawdą jest, że 
substancje toksyczne zawarte w niej 
są rozpuszczalne w wodzie i dlatego 
po ugotowaniu i kilkakrotnym odlaniu 
wywaru częściowo tracą właściwości 
toksyczne. Jednak zatrucie i tak może 
wystąpić.

Zamiast zatem powiększać i tak stale 
rosnące statystyki zatruć grzybami, le-
piej nie zbierajmy grzybów, których 
nie jesteśmy pewni.

A. Żurawska

Za oknem pogoda wcale 
nie zachęca ani do opala-
nia, ani tym bardziej do ką-
pieli. Może by tak wybrać 
się na grzyby? To przecież 
bardzo przyjemna, forma 
spędzania wolnego cza-
su. Nie zbieramy przecież 
grzybów ze względu na 
ich wartości odżywcze, 
bo jak dowodzą badania, 
niewiele ich w grzybach 
znajdziemy. Kuszą nas za 
to ich walory smakowe 
i zapachowe.
A skoro już wybieramy się na grzy-
by, to tylko wczesnym rankiem, i to 
najlepiej po ciepłej i wilgotnej nocy. 
A jeszcze lepiej po pełni księżyca. 
Wtedy najłatwiej nie tylko o dorodne, 
ale przede wszystkim zdrowe okazy. 

Nie wolno za to zbierać ich ani w cza-
sie deszczu, ani też bezpośrednio po 
nim. Grzyby są wtedy tak mocno 
nasiąknięte wodą, że bardzo łatwo 
się sklejają i psują. Podstawowym 
i często popełnianym błędem jest 
zbieranie grzybów w plastikowe to-
rebki. Dlaczego? Otóż grzyby wtedy 
bardzo łatwo się przegrzewają, co 
sprzyja rozwojowi niebezpiecznych 
dla zdrowia substancji, takich jak 
pleśń czy bakterie. Zatem najlepiej 
jeśli będziemy  zbierać grzyby do 
przewiewnych koszy.

Tajemnicy miejsc  najbardzie j 
bogatych w dorodne okazy, nie-
stety, nikt nam nie zdradzi. Każdy 
grzybiarz skrzętnie jej strzeże. Wia-
domo natomiast, że wśród wierzb, 
topoli czy klonów nie mamy co 
liczyć na grzyby. Za to najbardziej 
cenione znajdziemy wśród dębów, 
jodeł czy choćby sosen. A jeśli już 
uda nam się dotrzeć w to magiczne 
miejsce, to  bezwzględnie musimy 
pamiętać o kilku podstawowych 
zasadach.

• Zawsze należy zbierać grzyby 
z atlasem w ręku. To najłatwiejszy 
i  najbardziej pewny 
sposób na odróż-
nienie grzyba 
j a d a l n e g o 
od trującego. 
Opinie z którymi 
możemy się ze-
tknąć, że grzyba 
j a d a l ne go  o d 
trującego można 
bez trudu rozpo-
znać za pomocą 
smaku, są fałszywe. 
Za przykład może tu 
posłużyć muchomor sro-
motnikowy, najniebezpieczniejszy 
grzyb naszych lasów, który wcale nie 
ma gorzkiego smaku, a wręcz prze-
ciwnie – przyjemny, dosyć słodkawy. 
Błędem jest też rozpoznawanie grzy-
bów trujących na podstawie barwy po 
przekrojeniu. Nie jest wcale prawdą, 
że czernieją tylko niejadalne. Jadalne 
przecież podgrzybki po przekrojeniu 
też czernieją.
• Nigdy też nie należy odcinać trzonu 
powyżej pierścienia. W ten sposób nie 
będziemy mieli możliwości odróżnie-

Takie okazy udało się 
znaleźć pani Grażynie 
Duchnowskiej.
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senek wojskowych zaprezentowała 
Orkiestra Garnizonowa z Siedlec. 

Na zakończenie uroczystości, na 
nadwkrzańskich łąkach, odbyła się 
inscenizacja potyczki polsko-bol-
szewickiej, której wykonawcami 
byli członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Barwy i Tradycji 11. 
Pu łku Ułanów Legionowych. 
Komentatorem wydarzeń, które 
działy się na oczach widzów był 
Marek Sobucki.

M. Maluchnik

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

„Czcimy Was, Bohaterowie 1920 roku…”
15 sierpnia br. rozpoczęły 
się uroczyste obchody 86. 
rocznicy Bitwy nad Wkrą. 
Na cmentarzu w Nasiel-
sku uczczono pamięć 
poległych w walkach 
o wolną Polskę. Na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza 
złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów. Uczestnicy uro-
czystości przemaszero-
wali do Kościoła p.w. św. 
Wojciecha, gdzie o godz. 
12.00 odprawiona została 
msza święta w intencji Oj-
czyzny. 
Po południu mieszkańcy Nasielska 

wzięli udział w festynie na Stadio-
nie Miejskim. Przygotowano wiele 
atrakcji, zarówno dla kibiców, jak 
i dla fanów dobrej rozrywki. Ci 
pierwsi mogli podziwiać zmagania 
Żbika Nasielsk z GLKS Nadarzyn, 
zakończone oczywiście zwycię-

stwem naszej drużyny. O dobre 
humory publiczności zadbał kabaret 
„Głodna Grupa” z Krakowa. Niewąt-
pliwą atrakcją wieczoru była „Kapela 
Czerniakowska”. Tuż po niej wystąpił 
zespół „Rafta”. Obydwa zespoły za-
pewniły dobrą zabawę. Zwieńcze-
niem rozrywkowego wieczoru było 
karaoeke i dyskoteka. Bawiła się nie 
tylko młodzież.

Główne obchody związane z ob-
chodami rocznicy Bitwy nad Wkrą 
odbyły się 19 sierpnia w Borkowie. 

Przed uroczystością miejsce przy 
pomniku zajęły l iczne poczty 
sztandarowe, goście, mieszkańcy, 

Poddodział Repre-
zentacyjny 3. Bata-
lionu Zabezpieczenia 
Dowództwa Wojsk 
Lądowych pod do-
wództwem kapitana 
Jarosława Losa, Or-
kiestra Garnizonowa 
z Siedlec pod batutą 
kapelmistrza kapita-
na Mirosława Rytla 
i tamburmajora star-
szego plutonowego 
Mirosława Murgra-
biego oraz ułani z 11 
Pułku Ułanów Le-
gionowych w stro-
jach z czasów wojny 
polsko-bolszewickiej 
1920 roku.

N a  ro z p o c z ę c i e 
uroczystości Orkie-
stra  Garnizonowa 
o d e g ra ł a  H y m n 
Narodowy. Następ-
nie słowo powitalne 

wygłosił Burmistrz Nasielska – Ber-
nard Dariusz Mucha.

Mszy św. koncelebrowanej, spra-
wowanej w intencji Ojczyzny oraz 
bohaterów wojny 1920 roku, 
przewodniczył ks. prałat komandor 

Leon Szot, Kanc-
lerz Kurii Polowej, 
delegat Ordyna-
riusza Polowego 
Wojska Polskiego 
ks.  generała Ta-
deusza Płoskiego. 
W  kon c e l eb r ze 
u c z e s t n i c z y l i 
również: ks. prałat 
Tadeusz Pepłoński, 
Dziekan Dekanatu 
Nasielskiego, pro-
boszcz parafii św. 
Wojciecha w Na-
sielsku (delegat 
Biskupa Płockiego 
ks. prof. Stanisława 
Wi e l g u s a )  o ra z 
ks. kanonik Józef 
Szczeciński, pro-
boszcz parafii św. Rocha w Ciek-
synie. W czasie mszy św. grała 
Orkiestra Garnizonowa. 

Po mszy św. list od Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego odczytał 
Artur Zawisza, Poseł na Sejm RP. 
Następnie przemówienie wygłosił 
Burmistrz Nasielska. 

Po przemówieniu rozpoczął się 
Apel Poległych, w którym wzięły 
udział: Pododdział Reprezenta-
cyjny 3. Batalionu Zabezpieczenia 
Dowództwa Wojsk Lądowych oraz 
Orkiestra Garnizonowa z Siedlec. 
Apel Poległych odczytał kapral Pa-
weł Rogalski. Po odczytaniu Apelu 
Pododdział Reprezentacyjny oddal 
salwę honorową, zaś sygnaliści 
orkiestry odegrali sygnał Wojska 
Polskiego. 

Następnie odbyło się złożenie 
wieńców i wiązanek pod pomni-
kiem. Jako pierwszy, wieniec od 
Dowódcy Wojsk Lądowych, złożył 
jego przedstawiciel, major Stanisław 
Prończuk. Za nim wiązankę kwiatów 
złożyła Pani Jadwiga Zakrzewska, 

Posłanka na Sejm RP. Wieniec 
od społeczności Gminy Nasielsk 
złożyli: Bernard Dariusz Mucha 
– Burmistrz Nasielska oraz Zbigniew 
Rutkowski – Sekretarz Nasielska. Na 
zakończenie sygnalista wojskowy 
zagrał na trąbce melodię piosenki 
„Jak to na wojence ładnie...”. 

Po złożeniu kwiatów odbyła się 
defilada Pododdziału Reprezenta-
cyjnego 3. Batalionu Zabezpieczenia 
Dowództwa Wojsk Lądowych. Na-
stępnie krótki koncert pieśni i pio-

Lato w mieście
Dobiega końca rozpo-

częta 7 sierpnia br. 
akcja „Lato w mieście” 
–  organizowana corocz-
nie przez Urząd Miejski 
w Nasielsku. Dzieci, któ-
re nie wyjechały na wa-
kacje mogły skorzystać 
z różnych atrakcji. Pro-
gram obejmował zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, 
kulturalne i oświatowe. 
Koordynatorem akcj i 
była Barbara Sakowska, 
dyrektor Zespołu Ekono-
miczno–Administracyjne-
go Szkół i Przedszkoli.
W Nasielskim Ośrodku Kultury od-
bywały się zajęcia plastyczne, m.in. 
malowanie kredą, wykonanie prac 
na konkurs plastyczny „Gospodar-
stwo moich marzeń w środowisku 
przyrodniczym” oraz malowanie 
twarzy. Wyświetlone zostały filmy 
dla dzieci „Bajki Bolka i Lolka” oraz 

„Pan Kleks w Kosmosie”. 

W  M i e j s ko – G m i n ne j 
B ib l iotece Publ icznej 
w Nasielsku można było 
g ra ć  w  „ ch i ń c z y k a ” , 
„monopol” i  inne gry 
planszowe. Odbyły się 
również spotkania kolek-
cjonerów znaczków, pla-
katów, kart, widokówek. 
Na placu przy bibliotece 
dzieci piekły kiełbaski. 
Zorganizowano także 
wyjazd szynobusem do 
Sierpca. 

W Hali Sportowej w Na-
sielsku odbył się turniej 
s i at k ó w k i  d z i e w c z ą t 
oraz turniej halowej piłki 
nożnej.

Gimnazjum Nr 1 w Na-
s i e l s k u ,  o p r ó c z  g i e r 
i zabaw integracyjnych, 

zorganizowało wyjazd na pływal-
nię do Płońska.

W Szkole Podstawowej w Nasiel-
sku można było nauczyć się, jak 

przetrwać w terenie, zbudować 
szałas i udzielić pierwszej pomo-

cy. 25 sierpnia – ostat-
niego dnia akcji „Lato 
w mieście” – dzieci 
i  m ł o d z i e ż  w y j e ż -
dżają do Jaskółowa, 
aby poznać proces 
segregacji śmieci na 
t am t e j s z y m  w y s y -
pisku. 

W dniach, w których 
odbywały się zajęcia 
w ramach programu 
„ L at o  w  m i e ś c i e ” , 
w  S z ko l e  P o d s t a -
wowej dzieci  miały 
zapewnione obiady. 
Udostępnione były 
sa le  g imnastyczne, 
boiska, place zabaw 
i sale komputerowe.

K.Z. 
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Baran 21.03.- 19.04.
Już niedługo koniec męczących obowiązków i będziesz mógł wybrać 
się na upragniony urlop. Odzyskasz dobrą formę psychiczną i fizyczną. 
Samotne Barany, kierujcie się sercem w wyborze partnera. 

Byk 20.04.- 20.05.
Będziesz tryskał energią. Dobre dni na podpisywanie umów 
i kontraktów. Możesz liczyć na pomoc szefa w trudnej sprawie. W domu 
pora już pomyśleć o szykowaniu dzieci do szkoły. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W pracy czekają Cię nowe zadania i wyzwania. Jeśli masz wątpliwości 
czy sobie poradzisz, poszukaj kogoś, kto Ci pomoże. Poznasz nowe 
osoby, z którymi być może zwiąże Cię długoletnia przyjaźń. 

Rak 22.06.- 22.07.
Wkrótce otrzymasz atrakcyjną ofertę zawodową. Zanim zdecydujesz, 
co zrobić, dobrze się zastanów i porozmawiaj z partnerem. W życiu 
rodzinnym czeka Cię wizyta dawno niewidzianych krewnych, którzy 
okażą się bardzo pomocni. 

Lew 23.07.- 22.08.
Przed Tobą nowe znajomości i powodzenie w finansach. Zakończ szybko 
najtrudniejsze sprawy i po rozmowie z rodziną wybierz się nad morze. 
Tam doskonale wypoczniesz i nabierzesz sił do dalszego działania. 

Panna 23.08.- 22.09.
Nadszedł czas na realizowanie ambitnych planów zawodowych. 
Wszystko będzie możliwe. Samotne Panny spotka szczęście i znajdą 
partnera na całe życie. 

Waga 23.09.- 22.10.
Najbliższe dni będą pełne sukcesów zawodowych. Warto się postarać 
i solidnie przygotować. Otoczenie doceni Twoje wysiłki i możesz 
liczyć na niespodziewany przypływ gotówki. W uczuciach wiosna. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym dobra passa, choć będziesz musiał zmienić swoje 
niektóre plany i kolejność działania. Koniecznie pomyśl o wspólnym 
wyjeździe z bliskimi na krótki urlop. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Czeka Cię udany czas zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. 
Będziesz w centrum wydarzeń, a z Twoim zdaniem każdy będzie się 
musiał liczyć. Nowe znajomości pomogą Ci w dalszej karierze. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Nadszedł czas na zmiany. Możesz teraz śmiało realizować swoje plany 
i zakładać własną firmę. Nie bój się ryzyka. W miłości trochę zamieszania. 
Nie obawiaj się zerwania dotychczasowego związku. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy wszystko bez zmian. Trudno będzie Ci tylko przyzwyczaić 
się do obowiązków po udanym urlopie. W życiu osobistym dobra 
passa. Żadnych nieporozumień. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Czekają na Ciebie zaległe sprawy. Skorzystaj z pomocy życzliwych ludzi 
i szybko się z nimi uporaj. Inaczej będzie Ci trudno nadrobić zaległości. 
W uczuciach stabilna i pewna sytuacja. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA
 25–27 SIERPNIA godz. 17.00

„Auta” 
Cars (USA, 2004); Animowany; czas 96 min.; Reżyseria: John Lasseter; Scenariusz: 
John Lasseter, Dan Fogelman, Joe Ranft, Kiel Murray, Phil Lorin, Jorgen Klubien; Ob-
sada: Owen Wilson – Zygzak McQueen (głos), Piotr Adamczyk – Zygzak McQueen 
(głos), Paul Newman – Wójt Hudson (głos), Daniel Olbrychski – Wójt Hudson (głos), 
Bonnie Hunt – Sally Carrera (głos), Dorota Segda – Sally Carrera (głos), Larry The 
Cable Guy – Złomek (głos), Witold Pyrkosz – Złomek (głos) 

25–27 SIERPNIA godz. 19.00

„Dublerzy” 
(Polska, 2006); Komedia; czas 114 min.; Reżyseria: Marcin Ziębiński; Reżyseria 
sekwencji sycylijskiej: Denis Delić; Scenariusz: Piotr Rossenberg; Pomysł: Tomasz 
Wojtczuk; Obsada: Robert Gonera – Max, Andrzej Grabowski – Leon May, Zbigniew 
Zamachowski – Stanisław Góraj, Bronisław Wrocławski – Luciano Gambini, Maria 
Pakulnis – Komisarz Braun 

Historia przyjaźni dwóch ludzi – Maksa i Leona, których zetknął przypadek, 
a ściga pech. Powoduje on, że zostają oni wplątani w sensacyjną intrygę. 
W ich perypetie wpleciona jest historia zmagań służb specjalnych ze słynną 
sycylijską rodziną Gambini.

1–3 WRZEŚNIA godz. 18.00

„Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka” 
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (USA, 2006); Przygodowy; czas 145 min.; Reżyseria: Gore Verbinski; Scenariusz: 
Ted Elliott, Terry Rossio; Obsada: Johnny Depp – Kapitan Jack Sparrow, Orlando Bloom – Will Turner, Keira Knightley – Elizabeth 
Swann, Jack Davenport – Norrington, Bill Nighy – Davy Jones, Jonathan Pryce – Gubernator Weatherby Swann, Stellan Skars-
gard – Bootstrap Bill, Naomie Harris – Tia Dalma, Geoffrey Rush – Barbossa

Kapitan Jack Sparrow musi spłacić dług, który zaciągnął u władcy mórz – Davy Jonesa. Jeżeli tego nie uczyni, 
zostanie skazany na wieczne potępienie. Jego problemy oczywiście kompletnie rujnują plany ślubu Willa Tur-
nera z piękną Elizabeth Swann, którzy wyruszają z Kapitanem Sparrowem w rejs pełen niezwykłych, nowych 
przygód.

O G Ł O S Z E N I E

Wakacyjny konkurs PCK 
Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 
wraz z Klubem HDK „Kropelka” w Nasielsku zapraszają wszystkich krwiodawców 
zrzeszonych i niezrzeszonych w naszej organizacji do udziału w letnim konkursie 
organizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie i Radomiu, mającym na celu zapewnienie placówkom służby 
zdrowia krwi i preparatów krwiopochodnych w okresie letnim.
Każdy z dawców, który w okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 30 września, 
odda 2 razy krew (osocze, płytki krwi itp.), weźmie udział w losowaniu cennych 
nagród. Odbędzie się ono podczas tegorocznych obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. 
Zaświadczenia o oddaniu krwi wystawiają punkty poboru krwi. (Zaświadczenia 
należy przekazać do Zarządu Rejonowego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich dawców do odwiedzenia najbliższego 
Punktu Krwiodawstwa RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie 
Szpitala Powiatowego.

Mąka w górę
– Po co ci ziemniaki? – spytała Zosia, 
patrząc, jak Franek usiłuje podnieść 
koszyk wypełniony bulwami. 

– Będziemy robić frytki – odrzekł 
Franek, posapując, bo kosz był 
ciężki. 

– Z babcią? – pytała dalej moja córka, 
niczym profesjonalny śledczy.

– Nie, z Kasią.

– Wolałabym, żeby była przy tym 
babcia – powiedziała z wahaniem 
Zosia. – Ustaliliśmy z tatą… 

– To może trzeba było ustalić ze 
mną? – spytałam kąśliwie, zagląda-
jąc do kuchni. 

– Chodzi o to, żeby nie byli sami przy 
kuchence i… – pośpieszyła z wyja-
śnieniami Zosia. Ale nie słuchałam 
jej i wróciłam do swojego pokoju. 
Miałam problem. Zalałam rano kawą 
książkę, którą pożyczyłam od Mary-
si, i nie wymyśliłam jeszcze, skąd we-
zmę kolejny egzemplarz „Emmy”. 
Czy powieści Jane Austen są jeszcze 
w ogóle w sprzedaży? Jeśli nawet tak, 
to nie w naszym miasteczku. Zdą-
żyłam już to ustalić w trakcie wizyt 
w dwóch księgarniach. Przeważnie 
były w nich podręczniki… W takich 
razach zazwyczaj radziłam się Marysi, 
ale w tym przypadku oczywiście nie 
mogłam tego zrobić. Wpatrywałam 
się w książkę i nie usłyszałam, jak do 
pokoju weszła moja wnuczka. 

– Chodź z nami smażyć – powie-
działa. Westchnęłam i poszłam. 

– Frytki? – zainteresował się Piotrek, 
gdy Kasia i Franek kończyli już jeść 

ulubiona potrawę. – Jedzcie, jedzcie, 
bo szybko następnych nie będzie. 

– A to dlaczego? – spytałam.

– Bo ceny ziemniaków ostatnio pod-
skoczyły i jeszcze mają się podnieść. 
Przez tę suszę.

– Tak? To będziemy jeść kluski. 

– Też nie. Czytałem, że mąka także 
jak szalona idzie w górę. 

– O?

– Tak. Kasza też. Pozostaje ryż 
albo…

– Albo nie jeść obiadów aż do na-
stępnych żniw? Otóż oświadczam 
ci, że będziemy jeść jak do tej pory. 
Zaraz to udowodnię. 

Wyjęłam manifestacyjnie z szafki 
paczkę makaronu i przygotowałam 
stolnicę. 

– Na obiad jest makaron w kruchym 
cieście – oświadczyłam w sposób 
nieznoszący sprzeciwu. Zagniatając 
z pasją ciasto, cały czas myślałam 
o zniszczonej „Emmie”. Gdy ciasto 
się mroziło, a ja przygotowywałam 
farsz, zadzwonił telefon. Kasia ode-
rwała się od szykowania sałaty i ode-
brała. Dzwonił kuzyn Marysi, Janusz, 
z propozycją, że zajedzie po nas obie 
i zabierze na zakupy do swojego 
Płocka. Koniec lata to dobra pora na 
chodzenie po sklepach, powiedział. 
Zawahałam się. Tkwiąca obok Kasia 
zapaliła się do pomysłu. 

– A ja też mogę pojechać? – zawoła-
ła głośno, co było słychać po drugiej 
stronie słuchawki. Janusz się zgodził 

i pożegnaliśmy się.

– Kasiu, nie wypada tak się wpraszać 
– zaczęłam przemowę.

– E, tam, wypada – zlekceważyła 
sprawę moja wnuczka. – No i po-
mogę Ci szukać tej książki! 

Poddałam się i wróciłam do makaronu. 
Skoro mamy jechać, trzeba śpieszyć się 
z obiadem. I po kim to dziecko ma taki 
spryt? Nie po mnie, to pewne. 

Babcia Jadzia 
Makaron  
w kruchym cieście 
30–40 dkg wędliny, 0,5 kg spaghetti, 2 łyżki 
masła, 2 jajka, 15 dkg utartego żółtego sera, 
śmietana, tymianek (lub inne zioła), pieprz, 
ostra papryka
ciasto: 3 szklanki mąki, kostka masła, 
2 żółtka, sól
Zamrożone masło utrzeć na tarce, wymie-
szać z mąką i żółtkami. Całość posiekać 
nożem, osolić, szybko zagnieść i wstawić 
do lodówki na kilka godzin. 
Makaron, połamany na kawałki (ok. 5 cm), 
ugotować w dużej ilości osolonej wody, tak 
by pozostał twardawy. Dodać pokrojoną 
w kostki wędlinę, przyprawy, śmietanę 
i żółty ser. Wymieszać. 
Wyjęte z lodówki ciasto rozwałkować na 
dwa cienkie placki. Jednym, większym, 
wylepiamy posmarowaną tłuszczem 
blachę. Ciasto powinno pokryć dno i boki 
formy. Nakłuwamy je widelcem i do tak 
przygotowanej blachy wkładamy ma-
karonowy farsz. Przykrywamy drugim 
plackiem i starannie zlepiamy brzegi, by 
makaron pozostał w „opakowaniu” z ciasta. 
Możemy do klejenia użyć pozostałych po 
żółtkach białek. Górę ciasta także smarujemy 
resztką białka i wstawiamy do piekarnika. 
Piec należy ok. 40 minut. Podawać z sałatą 
w sosie winegret. 
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fot. D. Panasiuk

Twarde wsparcie dla owoców miękkich 
Ta informacja na pewno 
ucieszy wielu rolników 
z okolic Nasielska, którzy 
mają maliny i truskawki. 
Bruksela wyraziła wstęp-
ną zgodę na finansowe 
wspieranie produkcj i 
owoców miękkich w Pol-
sce. Niewykluczone, że już 
w przyszłym roku rolnicy 
dostaną unijne dotacje. 
O nowych możliwościach pozyska-
nia euro ze wspólnotowej kasy po-
informowało Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Nikt w resorcie nie jest jeszcze 
w stanie powiedzieć, ile mieliby 
otrzymywać nasi  producenci . 
Nieoficjalnie mówi się o kwocie 
dopłaty w wysokości 200 euro do 
hektara plantacji truskawek, malin 
i innych owoców. 

200 euro, czyli około 800 złotych, 
być może dla plantatora nie jest zbyt 
dużą sumą – jednak, jak twierdzą 
sami zainteresowani – „lepszy rydz 
niż nic”.

Polska, w przypadku otrzymania 
dotacj i ,  nie będzie wyjątkiem 
w Unii Europejskiej. Unijne dotacje 
do upraw owoców otrzymują już 
między innymi rolnicy portugalscy 
i hiszpańscy. Tam finansowo jest 

wspierana produkcja owoców cy-
trusowych. 

Brukslelska dyskusja nad reformą 
rynku owoców i warzyw na razie 
trwa. Polska aktywnie uczestniczy 
w tych rozmowach. Przedstawiciele 
naszego rządu zgłosili Komisji Euro-

pejskiej wiele postulatów. Wśród nich 
najważniejszym jest rozszerzenie listy 
z wykazem „dotowanych” owoców 
przeznaczonych do przetwórstwa. 
Ministerstwo Rolnictwa zabiega 
o wpisanie na tę listę truskawek, 
wiśni, malin i porzeczek oraz jabłek 

przemysłowych do produkcji kon-
centratu soku jabłkowego.

Owoce miękkie są postrzegane 
w Brukseli jako nasze narodowe 
uprawy. Około 70 procent unijnej 
produkcji pochodzi właśnie z Polski.

Dariusz Panasiuk 

Ciągłość  
modernizacji 
gospodarstw 
zapewniona
Rada Ministrów wydała 

rozporządzenie doty-
czące nowych warunków 
udzielania pomocy finan-
sowej na dostosowanie 
gospodarstw rolnych do 
standardów Unii Europej-
skiej.
Rozporządzenie definiuje, kto i na 
jakich zasadach będzie otrzymy-
wać pomoc finansową w przy-
padku przejęcia gospodarstwa 
poprzez przeniesienie prawa wła-
sności – w wypadku sprzedaży lub 
zawarcia innej umowy. 

W dokumencie określono, że 
pieniądze będą otrzymywać pod-
mioty, na rzecz których dokonano 
przeniesienia własności gospodar-
stwa rolnego. Jednak, żeby było to 
możliwe, nowy właściciel powinien 
złożyć wniosek w tej sprawie w ter-
minie 35 dni od daty prawnego 
przejęcia nieruchomości. Ponadto 
osoba ta musi zobowiązać się do 
realizacji przedsięwzięć określo-
nych w planie dostosowania opra-
cowanym przez poprzedniego 
posiadacza gospodarstwa rolnego. 
Podobne zasady będą obowiązy-
wały w przypadku śmierci rolnika 
– wówczas dopłaty będą przysłu-
giwać spadkobiercy. 

Z go d n i e  z  ro z p o r z ą d ze n i e m 
spadkobierca lub osoba przejmu-
jąca gospodarstwo zobowiązana 
jest do zapłaty na rzecz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa równowartości wypła-
conej już kwoty w przypadku, gdy 
przedsięwzięcie nie będzie zreali-
zowane w terminie określonym 
w planie dostosowania.

Przyjęte rozwiązania umożliwią 
następcom producentów rolnych 
i rolnikom, którzy przekazali go-
spodarstwo w celu uzyskania renty 
strukturalnej albo renty inwalidzkiej, 
otrzymywanie dofinansowania na 

rozpoczęte przez ich poprzed-
ników działania dostosowujące 
gospodarstwo do standardów 
unijnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów 
dotyczy pomocy finansowej ob-
jętej Planem Rozwoju Obszarów 
wiejskich. Zostało ono przygoto-
wane w Ministerstwie Rolnictwa. 

WA

Łatwiej z kredytami
Zgodnie z zapowiedzia-

mi czeka nas niezakłó-
cona realizacja podjętych 
przedsięwzięć i łatwiejsza 
obsługa zaciągniętych 
kredytów. 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa poinformowała 
o wprowadzeniu nowych zasad 
udzielania kredytów inwestycyj-
nych. Informacja ta niewątpliwie 
ucieszy rolników, którym groziło 
wstrzymanie prac mających na celu 
modernizacje gospodarstw oraz 
wszystkich tych, którzy narzekali na 
zawiłość i niereformowalność pro-
cedur związanych z dotrzymaniem 
warunków umowy kredytowej.

W przypadku trwałego zaprzestania 
prowadzenia działalności lub spłaty 
kredytu, ARiMR nie będzie stosowała 
dopłat do oprocentowania kredytu. 
Oznacza to, że rolnik będzie spłacał 
kredyt nadal, lecz bez udziału Agen-
cji. Producent rolny nie będzie musiał 
również zwracać dopłat do oprocen-
towania, do którego już wcześniej 
dopłaciła Agencja. Warunkiem jest 
jednak, by od momentu podpisania 
umowy kredytowej minęło pięć lat, 
a umowa obowiązywała nadal. Przed 
zmianą zasad, rolnicy po trwałym 
zaprzestaniu działalności lub spłaty 
kredytu musieli zwracać dopłaty do 
oprocentowania za cały okres ich 
stosowania. 

Kolejna nowością jest to, że przy 
udzielaniu kredytu na zakup ziemi 

(linia KZ), do powierzch-
ni gospodarstwa wliczane 
będą – oprócz grun-
tów własnych – także 
grunty dzierżawione. 
Warunkiem udzielenia 
kredytu na zakup ziemi 
jest, by po jej zakupie, 
powierzchnia gospodar-
stwa miała powierzchnię 
co najmniej średnią dla 
danego województwa. 
Dzięki włączeniu grun-
tów dzierżawionych 
rolnikom będzie łatwiej 
osiągnąć ten poziom.

Nowe zasady dotyczą 
również spadkobierców 
kredytobiorców, którzy 
zaciągnęli zobowiązanie 
w liniach MR (młody rol-
nik), GR (gospodarstwo rodzinne) lub 
OR (osadnictwo rolnicze). Teraz będą 
oni mogli przejąć zobowiązanie, jeżeli 
nawet nie spełniają kryteriów określo-
nych dla poszczególnych linii (chodzi 
tu na przykład o wiek). Agencja będzie 
wówczas stosowała dopłaty do opro-
centowania, lecz na nieco niższym 
poziomie – kredytów właściwych dla 
linii IP (3 procent). 

Rolnicy, którzy mają zaciągnięty 
kredyt branżowy „mleczny” (linia 
BR/15) z dopłatami Agencji (2 proc.), 
mogą zmienić kierunek prowadzonej 
działalności na inny. Agencja zasto-
suje wówczas dopłatę do oprocen-
towania właściwą dla kredytów na 

inwestycje podstawowe (IP) – 3 %. 

W wypadku, gdy kredyt z linii na 
wspólne użytkowanie maszyn rolni-
czych (BR/10) zaciągnęło dwóch rol-
ników, a jeden z nich przestaje użytko-
wać sprzęt –sytuacja taka jest możliwa 
między innymi w przypadku wyjazdu 
lub śmierci – Agencja przestaje dopła-
cać do oprocentowania. W przypadku 
„dołączenia” kolejnego rolnika i pod-
pisaniu umowy o wspólnym użytko-
waniu, Agencja wznowi stosowanie 
dopłat do oprocentowania.

Jeżeli nastąpi zmiana formy wnie-
sienia udziału własnego lub „prze-
sunięcia” źródła f inansowania, 
kredyty nadal będą udzielane, lecz 

bez konieczności zmiany planu 
przedsięwzięcia i opinii Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

„Poprawione” zasady umożliwiają też 
rolnikom zakup konstrukcji stalowych 
(w tym „szklarniowych”) – starszych 
niż 3–letnie, pod warunkiem, że 
wnioskodawca przedstawi pozytyw-
ną ocenę ich stanu technicznego 
sporządzoną przez uprawnionego 
rzeczoznawcę. Dotychczas takiej 
możliwości nie było.

Nowe zasady udzielania kredytów 
inwestycyjnych z dopłatą Agencji 
do oprocentowania obowiązują od 
8 sierpnia tego roku.

WA

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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GP.72241/11/03-06

OGŁOSZENIE 
o rokowaniach po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Przedmiotem rokowań jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o powierzchni 409 m2, oznaczona 
w ewidencji gruntów miasta Nasielska jako działka nr 1382/1, 1383/1, 1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca 
KW 39829 i 20046.

Cena wywoławcza ogółem wynosi 400 000,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w rokowaniach. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. 
U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Nasielska, przy ulicy Kilińskiego 10.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Kształt 
zespołu działek dość regularny. Dostosowany do kształtu budynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową 
– zlokalizowany wzdłuż granicy z ulicą. Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem ze wschodniej 
strony budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska uchwalone uchwałą Nr 
XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi uży-
teczności publicznej.

Termin przeprowadzonych dotychczas przetargów:
- 30 listopada 2005 roku
- 15 marca 2006 roku
- 27 czerwca 2006 roku

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Rokowania na sprzedaż 
nieruchomości przy ulicy Kilińskiego”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 
3 w terminie do dnia 4 października 2006 roku do godz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny pod-
miot oraz udokumentowanie statusu prawnego zgłaszającego: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacje o stanie finansowym zgłaszającego 
określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat, określenie przedmiotu dotych-
czasowej działalności,
2/ jeżeli zgłaszającego zastępuje inna osoba, do ofert należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone przed 
notariuszem
3/ datę sporządzenia zgłoszenia,
4/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5/ proponowaną cenę i sposób zapłaty (należy podać liczbę i słownie),
6/ do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzoną kopię dowodu wpłaty zaliczki
7/ proponowany sposób dodatkowych warunków rokowań.

Otwarcie rokowań w obecności uczestników odbędzie się w dniu 9 października 2006 roku, godz. 900, sala  
nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań (oryginał) podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej 
rokowania.
Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 20 000,00 
złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku w Banku 
Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 4 października 
2006 roku do godz. 1400.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot rokowań nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zaliczka nie podlega zwrotowi.
Burmistrzowi Miasta Nasielska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w rokowaniach
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Rokowania będą przeprowadzone na podstawie przepisów rozdziału 6 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. Nr 207, poz.2108).
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem 
telefonu 0 23 69-33-108, 69-33-115.
Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nierucho-
mości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej przez Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku:  
umnasielsk.bip.org.pl

Stowarzyszenie Europa i My
Nasielski Ośrodek Kultury

Nasielskie Towarzystwo Kultury
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku

zapraszają uczniów szkół gminy Nasielsk
do udziału w konkursie pod hasłem

Nasielsk – miasto kontrastów
Patronat Honorowy 

Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha

• Organizatorzy oczekują na prace w dowolnej formie ukazujące, jak jest i jak być 
powinno w naszym mieście, co można w nim zmienić żeby było lepiej(wypracowanie, 
obraz, zdjęcia, film, audycja radiowa).
• Termin składania prac konkursowych upływa dnia 25.09.2006 r.
• Prace należy oddawać do Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku wpisując: imię i 
nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, z dopiskiem  
„Nasielsk – miasto kontrastów”.
• Komisja konkursowa wybierze I, II, i III miejsce w każdej kategorii:
– szkoła podstawowa klasy 0–III
– szkoła podstawowa klasy IV–VI
– gimnazjum
– szkoły ponadgimnazjalne.
• Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą następujące kryteria: trafność doboru 
tematu, oryginalność, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika 
wykonania), walory literackie.
• Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja wybranych prac odbędzie się podczas 
debaty publicznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Europa i My w Kinie Niwa  
w Nasielsku
Przewiduje się publikację nagrodzonych prac w Internecie i lokalnych mediach.
Patronat medialny nad konkursem objęło „Życie Nasielska”.

Organizatorzy
Stowarzyszenie Europa i My – Elżbieta Wróblewska

Nasielski Ośrodek Kultury – Marek Tyc
Nasielskie Towarzystwo Kultury – Krzysztof Macias

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – Stanisław Tyc

Nasielsk, 2006-08-17

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/6/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), 
Uchwały Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości, Uchwały Nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie lokalu 
użytkowego, położonego w mieście Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 3.

Dane dotyczące lokalu - nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m2, znajdujący się 
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1380/6 o powierzchni  
610 m2. 
Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1380/6 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Pułtusku – Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 20045. 
2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi  10,00 złotych za 1 m2 co 
wynosi 140,00 złotych plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 % tj. 30,80 
złotych.
3.  Wadium w wysokości 28,00 złotych
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.
Umowa dzierżawy lokalu może być zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia 
w formie aneksu na dalszy okres poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską 
w Nasielsku.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 21 września 2006 roku do godz. 1500.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi 
pełnomocnictwami.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3, pokój nr 112 godz. 900. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215, 
209 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69-33-115, 69-33-108.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY – WRZESIEŃ
Zalecenia dotyczące wykorzystania księżycowej rytmiki zostały opracowane głów-
nie na podstawie wielowiekowej słowiańskiej i polskiej tradycji wykorzystywania 
w życiu, pracach ogrodniczych i gospodarskich oddziaływania rytmów Księżyca. 
Porady są sprawdzone przez stulecia, współcześnie powszechnie wykorzystują je 
rolnicy ekologiczni. Osoby uwzględniające wskazówki zauważają dużą ich przydat-
ność, zwłaszcza gdy rośliny uprawia się ekologicznie, bez chemii. Wszystkie lepiej 
rosną, przyjmują się po przesadzeniu, lepsze są wschody nasion, wzrasta odpor-
ność na szkodniki i czynniki pogodowe, klimatyczne anomalia. Wartościowsze są 
też pozyskiwane warzywa i owoce, także wykonywane z nich przetwory.

PORADY NA WRZESIEŃ
Wrzesień to w kalendarzu przyrod-
niczym jesień. Rozpoczyna ją pełne 
rozkwitnięcie kwiatów zimowitu je-
siennego. Wrzesień to często miesiąc 
jeszcze dosyć słoneczny, początek 
złotej polskiej jesieni. W liturgicznym 
kalendarzu katolickim ważne święta 
to wspomnienie Matki Bożej Bole-
snej oraz wspomnienie św. Michała 
Archanioła, największego obrońcy 
przed złymi duchami. Na początku 
miesiąca przypada święto Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny (8.09). Okre-
ślano je popularnie świętem Matki Bożej 
Siewnej, dlatego że zbiegało się z okre-
sem najintensywniejszych jesiennych 
siewów zbóż. Rolnicy, święcąc ziarna 
siewne prosili Maryję, by błogosławiła 
zasiewom. Bo przecież bez błogosła-
wieństwa praca ludzka jest daremna 
i szczęścia nie daje .W tym roku święto 
przypadnie w okresie ubywania księży-
ca w kwadrze korzenia, a więc w okresie 
jeszcze dosyć korzystnym do siewów. 
Choć z drugiej strony, o ile to możliwe, 
z racji zaćmień, znacznie bardziej zale-
cany czas do siewów będzie w kwadrze 
owocu, na początku miesiąca. Później 
korzystna będzie jeszcze kwadra 
liścia po kolejnym zaćmieniu po23. 
Zbiory ziemniaków, warzyw korze-
niowych najlepiej przeprowadzać 
w korzystnym terminie w kwadrze 
uprawy (linia przerywana), w dniach 
oznaczonych rysunkami małych 
korzeni, zwłaszcza jeżeli chcemy 
warzywa dłużej przechowywać. Pozy-
skiwane plony będą wtedy najbardziej 
wartościowe. Dosyć dobry termin jest 
też w kwadrze liścia i po pełni, w kwa-
drze korzenia.

Kwadra korzenia jest najlepsza do 
wyjmowania cebuli kwiatów na 
przechowanie, wykopywania karp 
dalii (dopiero jednak po zwarzeniu 
liści). Przy pracach unikać dni wykre-
ślonych i dni w bliskości zaćmień. 

Zbierać nasiona warzyw, kwiatów, 
ziół, drzew, roślin owocowych, 
pomidorów, kukurydzy, fasoli, 
orzechów, winogron, owoce z 
drzew, najlepiej w kwadrze owocu. 
Później w miarę dobry termin to 
kwadra liścia. Z racji zaćmień mniej 
korzystna kwadra korzenia. Wtedy 
też wykonywać przetwory – będą 
najbardziej wartościowe. 

Do zbioru roślin włóknistych, np. 
lnu, korzystna będzie kwadra liścia, 
w dalszej kolejności owocu i ko-
rzenia. Podobne terminy najlepsze 
są też do siewów poplonów na 
zielony nawóz, pokrycia grządek. 
Zbiory roślin liściowych i przetwory 
z nich wykonywać w kwadrze liścia 
i owocu.

Rozdzielać i przesadzać zioła i kwia-
ty wieloletnie, sadzić cebule kwiatów, 
czosnek najlepiej w kwadrze korze-
nia. Z racji zaćmień lepiej jednak te 
prace wykonać w kwadrze liścia. 
W tych terminach warto się też zde-
cydować na wczesne jesienne siewy 
roślin korzeniowych i ukorzeniać sa-
dzonki fuksji oraz pelargonii.

 Siewy roślin owocujących nad zie-
mią, a także kwiatów, ziół najlepiej 
przeprowadzić przed pełnią. Wtedy 
też będzie najlepszy czas do prze-
sadzania roślin zimozielonych, m.in. 
iglaków, wrzosów. Dobry czas wystę-

puje też w kwadrze liścia i korzenia.

 Obficie podlewać rośliny zimo-
zielone, np. bukszpan, oraz krzewy 
i drzewa iglaste w środku miesiąca 
po nowiu, w kwadrze liścia. Ułatwi 
to im przetrwanie zimy.

Cięcie trawników najlepiej przepro-
wadzać w kwadrze liścia, jeżeli pra-
gniemy trawę wzmocnić; ścinana 
w kwadrze korzenia i uprawy będzie 
z kolei wolniej odrastać. 

Nawozić pola, ogrody (ale nie rośliny) 
najlepiej w okresie oznaczonym linią 
przerywaną, szczególnie w dniach 
15,16,17. 

Kwadra uprawy to również najko-
rzystniejszy okres dla prac upra-
wowych, orek, kopania, wzruszania 
gleby, także niszczenia chwastów, 
tępienia szkodników na polach, 
w ogrodach, obejściach, wyko-
nywania zabiegów higienicznych 
w piwnicach, zagrodach. Wtedy też 
zakładać opaski lepne szerokości 
10–15 cm i opaski z mchu m.in. 
przeciw kwieciakom. 

Ostatnie prace pielęgnacyjne przy 
ulach wykonywać najlepiej od 7 do 
22, a zwłaszcza od 14 do 21.

Żołędzie, kasztany zbierać na paszę 
dla bydła do 6 i po 22. Strzyżenie 
owiec najlepsze okolicach nowiu 
(22). Ubijać zwierzęta gospodarskie, 
ptactwo do 7 i po 22. Dokarmiać 
intensywniej ryby do 7 i po 22. Do 
wędkowania najlepsze dni od 8 do 
12 i 23 do 28. 

Zbigniew Przybylak

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania  
i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne 
do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania, 
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry 
owocu i korzenia. 

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do sia-
nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów  
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trze-
ciej kolejności kwadra korzenia. 

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbio-
rów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,  
w trzeciej owocu. 

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas 
do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich 
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, 
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni). 
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących 
nad ziemią. 

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-
niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

PROGNOZA POGODY NA WRZESIEŃ 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Wrzesień tego roku powinien być sto-
sunkowo suchy i słoneczny, możliwe 
wczesne przymrozki i dziwne anoma-
lia pogodowe. Powinno być sporo dni 
w miarę ciepłych, słonecznych, charak-
terystycznych dla złotej polskiej jesieni. 
Opady i dni pochmurne raczej nieliczne. 
A gdy się nawet zdarzą deszcze niezbyt 
nasycą glebę. Prawdopodobne lokale 
susze. Nie zabraknie mgieł i zimnych 

nocy z przymrozkami. Liczne będą 
poranne mgły. 

Początek września dosść suchy 
i słoneczny, z chłodnymi nocami, 
możliwe nawet pierwsze przygrun-
towe przymrozki. Pod koniec pierw-
szej dekady więcej chmur, bardziej 
zmiennie, możliwe lokalne opady 
i burze, ale raczej niezbyt obfite. Potem 

znowu pogodniej, bardziej słonecznie. 
Jeżeli napłynie powietrze z północy, na 
przełomie drugiej i trzeciej dekady po-
jawią się dość silne przygruntowe przy-
mrozki. Potem cieplej, ale więcej dni 
pochmurnych, zmiennych, możliwe 
deszcze, niekiedy już bardziej obfite, 
likwidujące lokalną susza. Zdarzą się 
też jeszcze burze. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

IMIENNIK „Życiowy” 
Regina:  Imieniny: 7 września
To imię pochodzenia łacińskiego oznaczające królową. Może to 
być osoba z królewskiego rodu lub ktoś wyniosły Nieprzeciętnie 
inteligentna, pełna życia i zapału do działania .Czasem sprawia 
wrażenie osoby obrażonej na cały świat, nieprzystępnej. Regina 
ceni sobie niezależność i zna wartość pieniądza. To doskonały 
materiał na kobietę interesu. Po ciężkiej pracy lubi odpocząć na 
łonie natury z dobrą książką w ręku. 

Edyta Imieniny: 16 Września
Imię Edyta w języku staroangielskim znaczyło właściwie to samo, co 
nasz... Wojciech: „radość walki” lub raczej: „szczęście walecznych”. Tak 
się zwykle składa, że dziewczyny obdarzone tym imieniem są obowiąz-
kowe i dobrze zorganizowane? Wierne nie tylko swoim ukochanym, ale 
i własnym zasadom. Mają dobrze określony pomysł na życie. I raczej 
nie mają zamiaru swoją energią i poświęceniem wspierać chwiejnych 
marzycieli bądź nieudaczników. 
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Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691 
22 75, ceny promocyjne

Sprzedam działkę 34-arową ze 
stawem w Chmielewie, tel. 0 23 
693 14 79

Korepetycje z języka niemieckie-
go, tel. 0 501 103 806

Sprzedam pszenżyto, około 20 ton, 
Gawłowo, tel. 0 601 50 40 20

Do wynajęcia mieszkanie (pokój 
25 m2, łazienka, przedpokój), 
blisko dworca PKP, tel. 0 608 
345 352

Sprzedam dom jednorodzinny, 
budynki gosp., działka o pow. 
1500 m2, w Starych Pieściro-
gach, tel. 0 23 693 09 30 lub  
0 663 332 725

Sprzedam kamerę PANASONIC 
NVM40E – bardzo tanio, wieżę 
Hi–fi DIORA (duża) wraz z ko-
lumnami o mocy 2X100W, cena 
500 zł, tel. 0 887 407 263

Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie własnościowe 72 m2,  
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 
01 72

Sprzedam działki budowlane 
w Miękoszynie, koło stacji PKP 
Studzianki, tel. 0 692 895 040

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 
38, w bardzo dobrym stanie,  
tel. 0 600 826 685

Sprzedam ziemię budowlaną 
w Nasielsku (Nasielsk PKP), 
wielkość: 9 arów, wszystkie 
media; utwardzona droga; 
bardzo dobra komunikacja PKP 
i PKS, kontakt: 0 600 200 680;  
0 605 238 122

Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bar-
dzo dobry, tel. 0 604 605 927

Sprzedam trak dwupiłowy po-
ziomy, tokarkę, grubościówkę, 
piłofrezarkę, strugarkę oraz 
inne rzeczy. Kontakt: Góralka 
(Cegielnia Psucka)

Poszukuję pokoju do wynajęcia, 
tel. 0 694 098 653

Poszukuję mieszkania w zamian 
za opiekę nad starszą osobą,  
tel. 0 512 685 987

O d d a m  c z a r n ą  z i e m i ę ,  
tel. 0 505 228 852

Sprzedam VW Golf III, silnik 1,4 + 
gaz, czarny metalik, 3-drzwiowy, 
tel. 0 663 49 13 10

Kociaki oswojone, śliczne oddam 
w dobre ręce, tel. 0 607 048 929 
(wieczorem)

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ  

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE  
ZA WŁASNYM DOMEM. 

N I U S I A  j e s t 
m ł o d ą ,  m a -
lutką,  bardzo 
uroczą suczką. 
M a  c i ek a we 
umaszczenie, 
nie ma ogon-
ka. To pogodny 
piesek o miłym 
usposobieniu, 
b ę d z i e  w i e r -
nym i bez reszty 
oddanym przyjacielem dla każdego. To doskonały 
piesek dla samotnych osób. Jest wysterylizowana, 
co jest jej dodatkową zaletą. Zabierzcie ją ze schro-
niska i zapewnijcie jej przytulny dom. 

KOCIAKI – wy-
starczy spojrzeć 
na smutną minę 
tego uroczego 
malucha, by 
wiedzieć, że nie 
jest szczęśliwy  
w klatce. On  
i jego rodzeń-
stwo marzą o 
własnym , „cie-
plutkim” domu, 
w którym figlami 
i wspaniałym 
przytulaniem się na znak przyjaźni umilą życie do-
mowników. Kotki korzystają z kuwety, są zdrowe. Pilnie 
potrzebują własnego domu!

TEL. 0660277648 LUB 0–23 693 10 81

Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy  
1 str. + foto 600,00

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

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 99 mm 
x 47 mm

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Organizuję wesela i imprezy 
okolicznościowe do 200 osób 

Ranczo „Aksamitka”  
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20

Zaczęliśmy akcję  
Masz głos, Masz wybór
Zbliżają się wybory samorządowe. 
Fundacja im. Stefana Batorego 
i Stowarzyszenie Szkoła Liderów 
prowadzi ogólnopolską kampanię  
pod nazwą Masz głos, Masz wybór. 
Realizatorzy działań to ok. 300 orga-
nizacji pozarządowych. Jedną z nich, 
która zgłosiła chęć angażowania się 
w akcję, jest Stowarzyszenie Europa 
i My.

Nasze działania nie służą wsparciu 
jakiejkolwiek partii, komitetu czy 
kandydata. Nasza akcja Masz głos, 
Masz wybór służyć będzie przede 
wszystkim zebraniu problemów 
nurtujących społeczeństwo lokalne.

Jednym z pierwszych kroków, które 
poczyniliśmy, było zamieszczenie 
w poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” (nr 16 ) i w Internecie na 
stronie www.europaimy.org ankiety 
skierowanej do mieszkańców gminy 
Nasielsk. Oczekujemy na jej odda-
wanie do końca sierpnia. Liczymy, że 
wzbudzi ona zainteresowanie miesz-
kańców, a realizatorom akcji posłuży 
do określenia najważniejszych pro-
blemów miejscowej społeczności. 

Po zebraniu informacji o lokalnych 
problemach chcemy rozpocząć 
wspólne rozmowy na ich temat. 
Stowarzyszenie Europa i My planuje 

zorganizować debatę publiczną, aby 
kandydaci do władzy mogli przed-
stawić swoją koncepcję rozwiązania 
trudnych spraw. Zapraszamy chęt-
nych na zgłaszanie się do poparcia 
i udziału w naszej akcji. 

Chcemy także uświadomić Państwa, 
że nie idąc do głosowania oddajemy 
losy w ręce ludzi, którzy nigdy nie 
powinni otrzymać mandatu. Przez 
cały czas będziemy wszystkich za-
chęcać do udziału w wyborach i do 
świadomego wybierania najlepszych 
ze względu na proponowany pro-
gram, a nie wskazanych przez różne 
ugrupowania i instytucje osób. 

Akcji patronują: SGL, TVP-1, TVP-3, 
PR, PAP, „Gazeta Wyborcza”, „Poli-
tyka”, „Opoka”, www.ngo.pl

Informacje na temat akcji Masz głos, 
Masz wybór  możecie Państwo 
znaleźć na stronach internetowych 
www.maszglos.pl i www.europa-
imy.org. W sprawach bliższych 
szczegółów o nasielskich przedsię-
wzięciach w tym zakresie można 
się kontaktować pod numerem 
telefonu 0 606 923 971 lub pocztą 
elektroniczną na adres stowarzysze-
nie@europaimy.org

 Elżbieta Wróblewska
R E K L A M A
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DROBNE
Zatrudnię do pracy w Agencji 
PKO BP S.A. w Nasielsku osobę 
z wykształceniem bankowym 
lub ekonomicznym i prawem 
jazdy kat. B, tel. 0 604 620 763

Sprzedam akordeon, 60-tka,  
tel. 022 794 35 69

Sprzedam Opel Vectra 2,0, 
benzyna + gaz, rok prod. 1992,  
tel. 0 501 959 877

Zatrudnię młodą, ambitną osobę. 
Wymagania: znajomość obsługi 
komputera (MS Office), urzą-
dzeń biurowych oraz wysoka 
kultura osobista. Znajomość 
programów WF-Mag, WF-Ka-
per, Płatnik będzie dodatkowym 
atutem, tel. 0 23 661 48 79

Zatrudnię pracownika na plac, 
prawo jazdy B, C + widlak,  
tel. 0 23 661 48 79

Zatrudnię opiekunkę do dwój-
ki dzieci (1 rok i 3 lata). Praca 
na pełny etat w Warszawie,  
tel. 0 692 440 103

Sprzedam tokarkę i kombajn 
MASSEY FERGUSON TYP 487, 
szerokość hedera 4 m z orga-
nem, stan dobry, cena do uzgod-
nienia, tel. 022 794 31 07

Sprzedam mieszkanie M5, 
osiedle Piłsudskiego, Nasielsk,  
tel. 0 500 490 393

Sprzedam mieszkanie  M5  
(76 m2) na parterze z balkonem, 
ul. Warszawska w Nasielsku,  
tel. 0 23 661 40 14

Sprzedam działkę budowla-
ną 800 m2, Stare Pieścirogi,  
tel. 0 663 332 725

Kupię siedlisko – może być do 
remontu, najchętniej Świerkowo  
i okolice, tel. 0 696 216 681,  
0 602 766 622

Tanio sprzedam działkę 2800 m2 
przy ul. Przemysłowej w Nasiel-
sku, tel. 0694 809 113

Sprzedam BMW 530 rok prod. 
2000, pełna elektryka, klima, full 
opcja oprócz skóry, kolor - srebr-
ny metalik, 8 miesięcy w kraju, 
pierwszy właściciel, Cena do 
uzgodnienia, tel. 0 602 196 717

Sprzedam działkę budowlaną 
12 a, Płońsk, piłę krajzegę trój-
fazową, gwoździe 2,5 cala,  
tel. 0 23 662 39 29

Młoda, po studiach ekonomicz-
nych, prawo jazdy kat. B poszu-
kuje pracy, tel. 0 888 958 981

Kupię kawalerkę lub M2 ewen-
tualnie zamienię na kawalerkę 
w Serocku, tel. 0 888 725 135
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fot. M. Tyc

SŁABO, ŹLE, FATALNIE…
Po dość dotkliwej porażce 3:0 

z Mławą piłkarze nasielskie-
go Żbika udali się do Warszawy, 
aby zmierzyć się z tegorocznym 
beniaminkiem – Ursusem. Dla 
gospodarzy był to pierwszy mecz 
w tym sezonie, ponieważ ich mecz 
z pierwszej kolejki został przełożo-
ny na inny termin ze względu na 
wyjazd na obóz przygotowaw-
czy. 
Od samego początku do ataku ruszyli piłkarze 
Żbika, w 4 min. dobrego dośrodkowania od 
Załogi nie wykorzystał Krzyczkowski. Kilka mi-
nut później mocno z narożnika pola karnego 
uderzał Lordowski, jednakże bramkarz Ursusa 
– Sobański był dobrze ustawiony i obronił strzał. 
Gospodarze dopiero w końcówce pierwszej 
połowy poważnie zagrozili bramce Pawłow-
skiego, na szczęście Pasim fatalnie spudłował 
z dwóch metrów. 

Po wznowieniu w drugiej części spotkania,  
w 47 min. pierwszą bramkę dla Żbika w tym se-
zonie zdobył Kordowski, wykorzystując zagranie 
wzdłuż bramki od Erasaby. Niestety, Żbik cieszył 
się z prowadzenia jedynie do 65 min. Po faulu 
nasielskiego bramkarza na Kalecie sędzia po-
dyktował rzut karny, który skrzętnie wykorzystał 
Gwiazda, zmieniając wynik spotkania na 1:1.

Pomimo stworzonych sytuacji podbramkowych 
przez obie drużyny w końcówce spotkania, 
żadnej z nich nie udało się strzelić zwycięskiej 
bramki. Po strzale Załogi i interwencji Sobańskie-
go poprzeczka ratuje Ursus przed utratą bramki. 
Już w doliczonym czasie gry to gospodarze mo-
gli przechylić na swoją stronę szalę zwycięstwa, 
niestety Kaleta spudłował z kilku metrów.

O ile celem beniaminka jest utrzymanie się 
w Lidze i remis można uznać udany debiut, 
to drużyna Żbika przed sezonem deklarowała 
wyższe aspiracje. Miejmy nadzieję, że to do-
piero początek i należy cieszyć się z pierwszej 
bramki i zdobytego punktu. 

URSUS Warszawa – ŻBIK NASIELSK 1:1 (0:0)

Gwiazda 65 (k) – Kordowski 47

ŻBIK –  Pawłowski,  Żydkiewicz, Gumowski, 
Kłoskowicz, Richards  (75 Olbryś), Kordowski 
(70 Ćwikliński), Żbikowski  (65 Zubel),  Jóźwiak, 
Załoga, Krzyczkowski (50 Kisiel), Erasaba

Dzięki dwóm bramkom naszego najlepszego 
strzelca w zeszłym sezonie – Erasaby Żbik, po 
przeciętnej grze, wywalczył pierwsze zwycię-
stwo w sezonie. Gola honorowego dla gości, już 
w doliczonym czasie gry, strzelił były zawodnik 
Gwardii Warszawa Bartosz Koczur, który przed 
sezonem był testowany również w Żbiku. Tym 
zwycięstwem nasielscy piłkarze odzyskazli za-
ufanie swoich kibiców, niestety nie na długo. 

ŻBIK NASIELSK– GLKS Nadarzyn 2:1 (0:0)

Erasaba 62, 65 – Koczur 90

ŻBIK – Murawski,  Żydkiewicz,  Gumowski, 
Kłoskowicz, Richards  (70 Zubel), Olbryś  (46 
Kordowski), Ćwikliński, Żbikowski  (65 Baran), 
Jóźwiak, Załoga (85 Bącik), Erasaba

W 4 kolejce strzelono 36 bramek, aż 5 z nich 
padło w Nasielsku, niestety, wszystkie strzelo-
ne przez piłkarzy z Otwocka. W składzie gości 
można było zobaczyć zawodników mających 
za sobą występy na pierwszoligowych boiskach 
tj. Igora Gołaszewskiego oraz Dariusza Dźwigałę 
(obaj grali między innymi dla Polonii Warsza-
wa). Wspomniani piłkarze na pewno swoim 

doświadczeniem pomogli odnieść tak okazałe 
zwycięstwo nad zespołem Żbika. 

Początek spotkania to zachowawcza gra obu 
zespołów. Żbik próbował długimi podaniami 
stworzyć sobie dogodną sytuację, co przy do-
brze ustawionej obronie Startu nie przynosiło 
zamierzonego efektu, a jedynie straty piłek. 

W przeciwieństwie 
d o  go s p o d a r z y, 
goście grali bardziej 
agresywnie, atakując 
nasielskich piłkarzy 
już na ich połowie, 
co przyniosło efekt 
w 26 min .  B łąd 
obrońców Żbika 
wykorzystał Goła-
szewski, otwierając 
wynik spotkania. 
Po staracie bramki 
Żbik próbował wy-
równać, jednakże 
nieskutecznie i po 
słabej grze pierwszą 
połowę kończył, 
przegrywając 1:0. 

J a k  s i ę  m o ż n a 
było spodziewać 
po zmianie stron 
gospodarze ruszyli 
do odrabiania strat. 
W 50 min. w dobrej 
sytuacji znalazł się Erasaba, jednakże ostatecz-
nie pogubił się i piłka zamiast wpaść do bramki, 
wyszła na out. Żbik chcąc wyrównać, musiał się 
odsłonić, co wykorzystali doświadczeni piłkarze 
Startu i w 58 min. było już 2:0. Przy narożniku 
pola karnego rzut wolny wykonywał Dźwigała, 
który strzałem pod poprzeczkę zaskoczył źle 
ustawionego w bramce Murawskiego. 

Po starcie drugiej bramki nasielszanie nie dawa-
li za wygraną. Niestety, rażąca nieskuteczność 
przy bardzo dobrym dograniu piłki w polu kar-
nym przez Erasabę do Ćwiklińskiego sprawiła, 
że bramka nie padła. To, co tego dnia nie udało 
się gospodarzom, goście wykonywali perfek-
cyjnie, niczym bokser „punktowali” swojego 
przeciwnika. 

W 63 min. – po kontrataku i strzale Karasia pada 
trzecia bramka. W tym momencie piłkarze 
Żbika jak gdyby stanęli w miejscu, natomiast 
Start dążył do podwyższenia rezultatu. Udało 
się w 75 minucie, swoją drugą bramkę w tym 
dniu po przelobowaniu Murawskiego strzelił 
Gołaszewski. Nokaut gospodarzy nastąpił w 80 
min. – kolejny kontratak gości wykorzystał Kę-
sek, strzelając, na szczęście dla Żbika, ostatnią 
tego dnia bramkę. 

Mecz ten można opisać jednym słowem  – klę-
ska. To, co pozwalało Żbikowi w zeszłym sezonie 
odnosić zwycięstwa i rewelacyjnie spisywać się 
na własnym stadionie, w tej rundzie nie istnieje. 
Brak dobrego rozgrywającego, słaba dyspozy-
cja skrzydłowych oraz proste błędy obrońców 
sprawiają, że zamiast gry o czołowe miejsca 
w tabeli, w tym sezonie nasielszczanie będą  
walczyć o utrzymanie. Tym bardziej, że me-
cze teraz rozgrywane są w środy i soboty i nie 
ma zbytnio czasu na korygowanie ustawienia, 
zaś uzyskiwane wyniki są najlepszym dowodem 
na słabe przygotowanie do sezonu, szczególne 
od strony kadrowej.

Już dawno kibice Żbika nie byli świadkami tak 
upokarzającej przegranej i bezradności piłka-

rzy. Jednakże wobec takiej gry, kibice powinni 
się przyzwyczajać podobnych wyników. Jeżeli 
działacze i piłkarze nic nie zrobią, takie „wido-
wiska”, jak te w wykonaniu Żbika, będziemy 
oglądać częściej. Chciałbym się mylić…

ŻBIK NASIELSK – START Otwock 0:5 (0:1)

Gołaszewski 26, 75 Dźwigała 58, Karaś 63, 
Kęsek 80

ŻBIK – Murawski,  Żydkiewicz,  Gumowski, 
Kłoskowicz, Richards (70 Olbryś), Ćwikliński (80 
Zubel), Żbikowski (46 Baran), Jóźwiak, Załoga, 
Krzyczkowski, Erasaba

Jakub Olech

Zaproszenie
Klub Sportowy WKRA Andzin zaprasza  

na festyn sportowo–rekreacyjny do Andzina  
27.08.2006 r. w godz. 10.00 – 22.00.

W programie:
11.00 – 12.00 – turniej plażowej piłki siatkowej kobiet (dwójki) o Puchar Prezesa Klubu 
„Wkra” Andzin

12.00 – 15.00 – turniej plażowej piłki siatkowej mężczyzn (dwójki) o Puchar Burmistrza 
Nasielska

15.00 – 16.00 – mecz piłki nożnej oldboys ANDZIN – ŻBIK Nasielsk

16.00 – 16.30 – pokazy skoków spadochronowych

17.00 – oficjalne otwarcie festynu przez Burmistrza Nasielska i ks. proboszcza parafii 
Cieksyn

17.15 – 18.45 – mecz piłki nożnej juniorzy WKRA Andzin rocznik 1990 i młodsi; seniorzy 
WKRA Andzin

18.00 – 22.00 – zabawa taneczna – zespół Constans z Andzina

Ponadto: stoiska gastronomiczne, ogródki piwne, zjeżdżalnie, przejażdżki samochodzi-
kami, strzelnica oraz inne atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia do turnieju piłki plażowej pod nr tel. 0606 423 338 lub 023 693 08 65 do dnia 
25.08.2006 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk i powiatu nowodworskiego.

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Nasielsku

Klub Sportowy „Wkra” Andzin


