
Czy interweniowała Pani w sprawie 
opóźnień przy rozbudowie szkoły?

W sprawie opóźnień w pracach budowla-
nych niejednokrotnie interweniowałam u 
kierownictwa firmy budowlanej z zapyta-
niem co się dzieje ,,na budowie”. Prosiłam 
o zrozumienie trudnej sytuacji lokalowej 
szkoły i zakończenie prac zgodnie z ter-
minem. Ponieważ nie spotkało się to ze 
zrozumieniem w firmie, kolejną instytucją 
był organ prowadzący, czyli Urząd Miasta. 
W urzędzie odpowiedzialnymi osobami za 
nadzór budowlany są pani Małgorzata Ro-
słońska oraz pan Franciszek Kuciński. Od-
było się wiele spotkań z przedstawicielami 
urzędu, inspektorem nadzoru budowlanego 
oraz kierownictwem firmy. Każde spotkanie 
kończyło się ustaleniem kolejnych termi-
nów, które nie były dotrzymywane przez 
firmę budowlaną. Urząd Gminy bardzo sta-
ra się, aby ukończyc rozpoczętą budowę. 
Przedstawiciele urzędu często kontrolują 
postępy w pracach wykończeniowych. 
Pomimo ich starań jeszcze jest sporo do 
zrobienia. Miałam nadzieję, że z końcem 
roku 2007 prace zostaną zakończone, 
a nowe pomieszczenia będą oddane do 
użytku. Jednak po kolejnej rozmowie 
z przedstawicielem f irmy budowlanej 
wiem, że to nie nastąpi.

www.zycie.nasielsk.pl
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Balet na asfalcie
Noc z 27 na 28 listopada w Na-
sielsku można śmiało nazwać  
Świętem Drogowców. Wszak wia-
domo, że w święta się nie pracuje 
- potwierdzili to drogowcy odpo-
wiedzialni za stan dróg. We wto-
rek, po zachodzie słońca, zaczął 
padać gęsty śnieg. Przy tempera-
turze powyżej zera, po zetknięciu 
z ziemią, natychmiast zamieniał 
się w pośniegowe błoto. 
Prawdziwy koszmar rozpoczął się dopiero 
w nocy - po 21-ej. Wtedy temperatura spadła 
do minus jednego stopnia. Nagle na drogach 
pojawiła się szklanka. W niektórych punktach 
miasta jazda była wręcz niemożliwa. Samo-
chody nie były w stanie ruszać z miejsca - koła 
kręciły się w miejscu - wpadając w poślizg, od-
bijały się od krawędzi chodników, na szczęście 
oponami. Poważne problemy z zatrzymaniem 
aut mieli kierowcy tuż przed skrzyżowaniami, 
zatrzymanie w porę samochodu graniczyło 
z cudem . Samochody z zablokowanymi ko-
łami sunęły po oblodzonej nawierzchni przez 
kilkadziesiąt metrów, omijając w ten sposób 
miejsce zaplanowanego wcześniej skrętu - naj-
lepiej było to widać na skrzyżowaniu Kościuszki 

z POW. Mało któremu kierowcy udało się wje-
chać w POW bez cofania. Nikt nie był w stanie 
przewidzieć, że to niby czarne „coś” na jezdni to 
szklista powłoka, a nie asfalt. Piaskarek, solarek 
nie widzieliśmy - chyba naprawdę świętowali. 

Tej nocy, prawdziwą lekcją jazdy dla kierowcy 
było niewątpliwie bezkolizyjne przejechanie  
kilkunastu kilometrów drogą powiatową od 
Nasielska do Pomiechówka, i to z maksymal-
ną prędkością wynoszącą 30 km/h. Jazda po 
szklanej powłoce, powoduje, że spięty kierowca 
po dojechaniu na miejsce praktycznie nie jest 
w stanie sam opuścić auta. Boli go każdy nerw 
- nogi i plecy są, jak sparaliżowane. 27 listopada 
bym swoistym testem na odporność fizyczną 
i psychiczną kierowców. Większość zdała ten 
sprawdzian, ale słyszeliśmy o kilku przypad-
kach, gdzie doszło jednak do bliższych spotkań 
aut - potrzebna było pogotowie i interwencja 
policji.

I po co to wszystko: nerwy, pot, a w najgorszym 
wypadku policja i pogotowie? Ano dlatego, że 
jakiś człowiek odpowiedzialny za bezpieczny 
stan nawierzchni dróg - jakby powiedzieli to 
młodzi ludzie - „dał ciała” albo „olał sprawę”. 
Mówiąc poważnie: nie dopełnił obowiązków 

służbowych, wynikają-
cych z umowy o pracę, 
za którą bierze przecież 
spore pieniądze. 

Warunki drogowe 
z każdym dniem będą 
się pogarszać. Będzie 
coraz trudniej poruszać 
się po drogach - i to 
bez względu na pręd-
kość. Przy wyjątkowo 
paskudnej pogodzie 
na nic się też zdadzą 
opony zimowe. Ape-
lujemy więc do dro-
gowców o to, żeby nie 
zaniedbywali Nasielska 
i, dzięki oczyszczo-
nym drogom, pozwo-
lili nam jakoś przetrwać 
tę zimę. Weźcie się 
wreszcie do roboty 
z optymistycznym 
okrzykiem na ustach 
- aby do wiosny!

dar

W Pieścirogach się... 
ślimaczy
Początek nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieściro-
gach miał być wyjątkowo uroczysty. Jeszcze przed wakacjami 
- dyrekcja, nauczyciele i dzieci – wszyscy mieli nadzieję, że zasią-
dą w nowych, przestronnych i pachnących świeżością, salach. 
Niestety, od pierwszego dzwonka minęły już 3 miesiące, a tu nic. Wszystko przypomina typową, 
komunistyczną budowę. 

str. 2, 3

Rozmowa z Marianną 
Turek, dyrektorem Ze-
społu Szkolno-Przed-
szkolnego w Starych 
Pieścirogach

Zawodowi kierowcy 
pod lupę

ZOO na drodze

Ruchome 
chodniki

Zapomniany 
cmentarz
Ratują życie

Rekordowe 
jabłka

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA GRUDZIEŃ

Plac zabaw 
i skatepark 
w Pieścirogach
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Komisariat Policji w Nasielsku, 
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk
998 

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku, 
ul. Sportowa 2

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie, 
ul. Sportowa 5

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A, 

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień 
w Nasielsku, ul. Warszawska 50 

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku, 
ul. Warszawska 26

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Elektronowa 3

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 12

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku, 

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

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół, 

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku

tel. (023) 693 00 26

Nie jest tajemnicą, że rozbudowa 
napotyka na wiele trudności, są po-
ważne opóźnienia. Zaawansowanie 
robót jest powszechnie krytykowane 
przez mieszkańców Pieścirogów. Co 
się dzieje teraz na budowie, co jest 

przyczyną niedotrzymania terminu 
oddania obiektu do użytku?

Zaawansowanie robót nie napawa 
optymizmem - to fakt, jednak ich 
zakres zmniejsza się sukcesywnie. 
O przyczynach opóźnień wspomnia-
łam wcześniej, jednak powody tego 

Początek nowego roku 
szkolnego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym 
im. Księcia Józefa Po-
niatowskiego w Starych 
Pieścirogach miał być 
wyjątkowo uroczysty. 
Jeszcze przed wakacja-
mi - dyrekcja, nauczy-
ciele i dzieci – wszyscy 
mieli nadzieję, że za-
siądą w nowych, prze-
stronnych i pachnących 
świeżością, salach. 
Niestety, od pierwszego dzwonka mi-
nęły już 3 miesiące, a tu nic. Wszystko 
przypomina typową, komunistyczną 
budowę. Przed budynkiem walają się 
sterty śmieci, gruz, odpady po mate-
riałach budowlanych, wiadra. Końca 
rozbudowy szkoły jeszcze nie widać. 
Jednak są już pierwsze jaskółki, które 
świadczą o tym, że być może kiedyś 
ona zostanie zakończona. Między 
innymi są już pomalowane niektóre 
sale lekcyjne i pomieszczenia admini-
stracyjne. Widać też już mniej więcej, 
jak będą wyglądać łazienki. Ale robota 
jeszcze „daleko w lesie”. 

O problemach, z jakimi boryka się 
szkoła, rozmawiamy z Małgorzatą 
Rosłońską, kierownikiem wydziału 
rozwoju regionalnego Urzędu Miej-

opóźnienia muszę uzupełnić jeszcze 
pewną refleksją. Otóż, przez wiele lat 
mojej współpracy z wieloma osobami 
czy firmami nie spotkałam partnera 
tak trudnego do rozmów jak Kierow-
nictwa firmy VINEL. Wyjątkowo mili 

ludzie, którzy nie dotrzymują swoich 
obietnic.

Z jakich źródeł pochodzą środki na 
sfinansowanie rozbudowy?

Środki na dofinansowanie, ale nie sfi-
nansowanie, jak to Pan określił. Nie ma 
takich dotacji, które pokrywają koszty 

realizacji zadań w całości. Część środ-
ków musi pochodzić ze źródła własne-
go, w tym przypadku z budżetu Gminy. 
To właśnie Gmina jest Inwestorem 
zadania, o którym mowa i to Gmina 
z tej inwestycji będzie rozliczana. Stąd 

wszystkie moje decyzje podejmowane 
właśnie w tym temacie nie mogą być 
pochopne.

A wracając do pytania... Dofinansowanie 
na kontynuację rozbudowy budynku 
szkoły w Pieścirogach pochodzi z Bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach Samorządowego Instru-
mentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 
Komponentu B – Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Modernizacji 
Placówek Oświatowych. 

Prace budowlane podzielono na 
trzy etapy – czego one dotyczą i jak 
zostały rozłożone w czasie?

Projekt techniczny rozbudowy prze-
widuje docelowo dobudowę trzech 
skrzydeł budynku. Obecnie realizowa-
ne jest pierwsze z nich etapowo. Trwa II 
etap rozbudowy pierwszego skrzydła. 
Myślę, że pytanie jest zbyt poważne 
i obszerne, i należałoby się do niego 
szerzej ustosunkować w innych oko-
licznościach. Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Nasielsk przewiduje, że do roku 
2013 zostaną poczynione inwestycje 
oświatowe. O szczegółach teraz nie 
można jeszcze rozmawiać. 

Czym oni sami uzasadniają kiepski 
stan rozbudowy?

Według Prezesa firmy VINEL głównym 
problemem wolnego tempa prac jest 
sytuacja kadrowa. Brak ludzi do pracy, 
a jeżeli już jest kadra niewykwalifikowa-
na to brakuje fachowców w branżach 
budowlanych.

Jakie widzi Pani szanse wyjścia 
z tego „budowlanego regre-
su”?

Inwestycja jest kontynuowana. 
Życzyłabym Państwu i sobie, aby 
nasze dzieci na gwiazdkę rozpo-
częły zajęcia w nowym skrzydle 
szkoły. 

Dziękuję za rozmowę.
Dariusz Panasiuk

skiego w Nasielsku oraz z Marianną 
Turek, dyrektorem ZSP im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach.

O komentarz poprosiliśmy też Ber-
narda Dariusza Muchę, Burmistrza 
Nasielska.

dar

Rozmowa z Małgorzatą Rosłońską, kierownikiem wydziału rozwoju 
regionalnego UM w Nasielsku.

W Pieścirogach się... ślimaczy
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fot. D. Panasiuk

Szkoła w Pieścirogach nie jest już 
w stanie zapewnić godziwych 
warunków do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Trudne warunki 
lokalowe dają się we znaki 
zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom. Często słyszymy taką 
opinię rodziców o placówce. 
Pani dyrektor potwierdza Pani 
taki stan?

Warunki lokalowe w naszej szkole 
nie zmieniły się od wielu lat, ale 
mamy nadzieję, że po oddaniu 
łącznika ulegną znacznej po-
prawie. Zagospodarowano już 
wszystkie możliwe pomieszcze-
nia, w których stworzono miejsca 
pracy dla uczniów i nauczycieli. 
W tym roku szkolnym z po-
mocą nauczycieli wychowania 
fizycznego urządzono salkę do 
ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej 
oraz ogólnej. Bardzo utrudnione 
warunki pracy ma administracja, 

ponieważ sekretariat jest umiesz-
czony tymczasowo w bibliotece 
szkolnej. Nauczyciele pozbawieni 
są pokoju nauczycielskiego, prze-
rwy spędzają w świetlicy. Wszyscy 
z niecierpliwością oczekujemy na 
zakończenie budowy.

Żeby zwiększyć liczbę sal lek-
cyjnych, kilka lat temu, podjęto 
decyzję o rozbudowie szkoły. 
Ówczesna dyrekcja wystąpiła do 
władz samorządowych z wnio-
skiem o akceptację i sfinanso-

wanie planowanej inwestycji. 
Burmistrz wyraził zgodę na 
rozbudowę, którą rozpoczęto 
w 2005 roku. Proszę przypo-
mnieć czytelnikom - czego kon-
kretnie dotyczył wniosek?

Decyzję o rozbudowie szkoły pod-
jęła była pani dyrektor mgr Teresa 
Skrzynecka w porozumieniu z pa-
nem Burmistrzem miasta Nasielsk, 
w związku z powyższym uważam, 
że to pytanie mnie nie dotyczy. 
Pracę w tej placówce podjęłam 
dnia 1.09.2006 roku i zastałam 
rozpoczętą budowę nowego 
skrzydła szkoły, w którym roboty 
wykończeniowe trwają do dziś.

Czy interweniowała Pani w spra-
wie opóźnień przy rozbudowie 
szkoły?

W sprawie opóźnień w pracach 
budowlanych niejednokrotnie 
interweniowałam u kierownictwa 
firmy budowlanej z zapytaniem co 

się dzieje ,,na budowie”. Prosiłam 
o zrozumienie trudnej sytuacji lo-
kalowej szkoły i zakończenie prac 
zgodnie z terminem. Ponieważ nie 
spotkało się to ze zrozumieniem 
w firmie, kolejną instytucją był or-
gan prowadzący, czyli Urząd Mia-
sta. W urzędzie odpowiedzialnymi 
osobami za nadzór budowlany są 
pani Małgorzata Rosłońska oraz 
pan Franciszek Kuciński. Odbyło 
się wiele spotkań z przedstawicie-
lami urzędu, inspektorem nadzoru 

budowlanego oraz kierownictwem 
firmy. Każde spotkanie kończyło 
się ustaleniem kolejnych termi-
nów, które nie były dotrzymywa-
ne przez firmę budowlaną. Urząd 
Gminy bardzo stara się, aby ukoń-
czyc rozpoczętą budowę. Przed-
stawiciele urzędu często kontrolują 
postępy w pracach wykończenio-
wych. Pomimo ich starań jeszcze 
jest sporo do zrobienia. Miałam 
nadzieję, że z końcem roku 2007 
prace zostaną zakończone, a no-
we pomieszczenia będą oddane 
do użytku. Jednak po kolejnej 
rozmowie z przedstawicielem 
firmy budowlanej wiem, że to nie 
nastąpi.

Rozmowa z Marianną Turek, dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych 
Pieścirogach

Panie Burmistrzu, co się dzieje w Pieścirogach Starych? Jak Pan skomentuje opóźnienia w pracach budowlanych prowadzonych przy tutejszej szkole? Proszę ustosunko-
wać się do przetargu, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Czy będą wyciągnięte wobec niego jakieś konsekwencje prawne? A może zamierza Pan zerwać 
z nim umowę i rozpisać kolejny przetarg?

dzień 31 sierpnia 
2007r.

Sprawa inwestycji 
to zakres działania 
Wydziału Rozwo-
ju Regionalnego. 
Pracownicy Wy-
działu często kon-
trolowali budowę 
i  i n f o r m o w a l i 
mnie o wszyst-
kich zaistniałych 
problemach. Po-
czątek był „niezły” 
lecz potem prace 
zostały przerwane 
przez Wykonaw-
cę na przeszło 
miesiąc. Wykona-
liśmy wiele czyn-
ności, by wyjaśnić 
przyczynę takie-
go stanu rzeczy. 
Na spotkaniach 
z udziałem Pani 
Dyrektor i Wyko-
nawcy ustalaliśmy 

Budynki szkolne i teren wokół 
nich zajmuje około półtora 
hektara. To dużo. Pomijając 
bieżące problemy i patrząc 
z lekkim optymizmem w przy-
szłość trzeba stwierdzić, że 
taka powierzchnia stwarza 
spore możliwości inwestycyjne 
– w jaki sposób można ją jeszcze 
wykorzystać? Na pewno ma Pani 
wiele pomysłów?

Działka, na której znajduje się 
budynek szkolny wynosi 1,54h, 
cały ten teren jest zagospodaro-
wany i przystosowany do potrzeb 
uczniów szkoły (boiska, tereny do 
zajęc sportowych). W ramach roz-
budowy szkoły planowane są jesz-

cze dwa etapy: pierwszy – budowa 
sali gimnastycznej, drugi – budowa 
łącznika (od strony boiska szkolne-
go), w której mają się znajdowac 
cztery sale lekcyjne. Wymienione 
rozbudowy będą prowadzone ww. 
kolejności po zakończeniu obec-
nego etapu.

Ilu uczniów uczęszcza teraz do 
szkoły? Jak liczne jest grono 
pedagogiczne?

Do Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego uczęszcza 552 uczniów. 

Kadra nauczycielska liczy 52 na-
uczycieli.
Dziękuję za rozmowę.

Dariusz Panasiuk

Rozbudowa Szkoły w Pieściro-
gach jest kontynuowana. Tempo 
wykonania prac budzi wątpliwości 
moje, Pani Dyrektor i mieszkań-
ców. Nie ukrywam, że obawy są 
uzasadnione. Inwestycje wykonu-
je firma „VINEL” z Łukowa, która 
w przeprowadzonym przetargu 
złożyła najkorzystniejszą ofertę. 
A co to oznacza? Była to ofer-
ta przede wszystkim najtańsza 
i  kompletna. Oferta przygoto-
wana zgodnie z wymaganiami 
prawa. Wybór nie mógł być inny. 
Musimy działać w granicach 
prawa a w praktyce oznacza to 
często „byle jakość”. Gdybyśmy 
w przetargu taką ofertę odrzucili 
z pewnością przetarg zakończył-
by się w arbitrażu a proces wy-
łaniania Wykonawcy bardzo się 
przedłużył. Nie mogłem na to 
pozwolić, ponieważ ograniczały 
mnie terminy związane z przy-
znaną dotacją na to zadanie.

Umowa podpisana z firmą okre-
ślała termin zakończenia prac na 

Burmistrz komentuje

Marianna Turek, dyrektor szkoły.

W Pieścirogach się... ślimaczy

strategie działania, 
mając na uwadze 
dobro lokalnej 
s p o ł e c z n o ś c i . 
P o d p i s a l i ś m y 
aneks terminowy, 
korzystniejszy dla 
Gminy w sferze 
zabezpieczenia 
finansowego jed-
nak przedłużają-
cy czas realizacji 
inwestycji do dnia 
31 października 
2007r. Obietnice 
Właściciela firmy 
o przyspieszeniu 
prac nie mają 
odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. 

Wspomniał  Pan, 
że może zerwanie 
umowy, a może 
drugi  przetarg? 
Nie, proszę Pana 
nic z tych rzeczy. 
Może to wygląda 

tak z boku, że zastosowanie „pro-
stych cięć” rozwiązuje problem. 
Dofinansowanie, terminy, presja 
społeczna - to argumenty, dla 
których nie mogłem podjąć tak 
drastycznych decyzji. 

Prace na budynku szkolnym 
trwają. Ich tempo nie jest impo-
nujące lecz szybciej wykonamy 
inwestycję w tym tempie niż 
w przypadku rozpoczęcia wszyst-
kiego na nowo. Gdybyśmy zerwali 
umowę z obecnym Wykonawcą 
należałoby: powołać komisję 
inwentaryzacyjną, dokonać in-
wentaryzacji wykonanych prac 
i wyszacowania ich wartości, zna-
lezienia wykonawcy (najlepiej rze-
telnego i zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych) i przede 
wszystkim mieć gwarancję dobre-
go wyboru. Prawo nas ogranicza 
a wiara i uczciwość nie zawsze są 
gwarantami współpracy. 

Dziękuję za wypowiedź.

Dariusz Panasiuk

Rozbudowa szkoły w Starych Pieścirogach została ujęta w „Sprawozdaniu z monito-
ringu Deklaracji Burmistrza Nasielska” opracowanym przez Elżbietę Wróblewską ze 
Stowarzyszenia Europa i My. Debata z udziałem Burmistrza Nasielska, dotycząca m.in. 
tej inwestycji odbyła się w poniedziałek, 26 listopada, w kinie Niwa.
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ZOO na drodze fot. D. Panasiuk

KRONIKA 
POLICYJNA

Zawodowi kierowcy pod lupę
Od przyszłego roku bę-
dzie dwa razy więcej 
kontroli drogowych. Po-
dwoi się również liczba 
inspektorów. A wszystko 
z myślą o zawodowych 
kierowcach. Nowe zasa-
dy wprowadza noweliza-
cja ustawy o transporcie 
drogowym. Część jej prze-
pisów weszła w życie już 
w tym miesiącu.
Już od 1 stycznia 2008 roku będą 
częstsze kontrole w firmach trans-
portowych. Ma się tam odbywać co 
najmniej połowa kontroli wykonywa-
nych przez inspektorów transportu 
drogowego, zaś około jednej trzeciej 
– na drogach. 

Teoretycznie oznacza to, że od 
stycznia jeden kierowca będzie 
kontrolowany przeciętnie przez 
sześć dni w ciągu roku. 

Nowelizacja nakłada na przedsię-
biorców wykonujących przewozy 
drogowe obowiązek przechowy-
wania przez jeden rok dokumentów 
i protokołów z wyników kontroli 
przeprowadzonych na terenie ich 
siedziby lub kontroli na drodze ich 
kierowców. 

Według ekspertów kontrole przy-
czynią się do zwiększenia bez-
pieczeństwa na naszych drogach. 
Innego zdania są właściciele przed-
siębiorstw przewozowych. Twier-

dzą, że będą to kolejne restrykcje 
wymierzone przeciwko nim, a ich 
efektem będą surowe kary pienięż-
ne – często nakładane „za głupoty”, 
chociażby za brak jednego wydru-
ku tachografu. Dodają, że w krajach 
„starej” Unii Europejskiej, celem 
kontroli jest głównie monitoring 
rynku przewozowego. 

Obecnie, za uchybienia kontrolerzy 
mogą nałożyć karę na przedsiębior-
cę w wysokości 30 tysięcy złotych. 
A, jak informują przedstawiciele 

Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego uchybień jest dużo. 
Blisko trzy czwarte kontroli w fir-
mach kończy się nałożeniem kary, 
przeważnie za naruszenie przepisów 
o czasie pracy kierowców czy za 
braki w dokumentach.

Do tej pory do zadań inspekcji nale-
żała kontrola uprawnień kierowców, 
stanu technicznego pojazdów oraz 
przestrzegania przepisów dotyczą-
cych okresów prowadzenia samo-
chodów, obowiązkowych przerw 

i czasu odpoczynku kierowcy. 

Nowa ustawa jest zgodna z wy-
mogami Unii Europejskiej. Główny 
inspektor, co dwa lata, będzie 
musiał obowiązkowo przekazywać 
Komisji Europejskiej sprawozdania 
z wykonywanych kontroli przewo-
zu drogowego m.in. w zakresie sta-
nu technicznego pojazdów. Będzie 
też odpowiedzialny za współpracę 
z innymi państwami Unii, dotyczącą 
kontroli w transporcie drogowym. 

dar 

Tuż za Psucinem, jadąc 
w kierunku Pomiechów-
ka, na kierowców czekają 
ciekawe, ale bardzo nie-
bezpieczne niespodzianki. 
Droga na odcinku ponad 
dwóch kilometrów prze-
biega przez las. 
Każdego dnia przebiegają przez 
nią dziesiątki zwierząt. Między in-
nymi dziki, sarny, jelenie oraz lisy 
przeskakują po asfalcie z jednej 
do drugiej części lasu. Są u siebie, 
mają więc do tego prawo. Nie ulega 
wątpliwości, że i kierowcy jadąc po 
tej publicznej drodze też są u siebie. 
Problem tylko w tym, że nie zważają 
na znak drogowy ostrzegający przed 
dziką zwierzyną i nie stosują się do 
zakazu ograniczającego prędkość 
do 60 kilometrów na godzinę. 
Prosty odcinek jezdni zachęca do 
naciśnięcia pedału gazu do dechy. 

Samochody pędzą z prędkością 

znacznie przekraczającą 100 km/h 
– widać to gołym okiem, bez apa-
ratury pomiarowej. Żeby się o tym 
przekonać wystarczy zatrzymać się 
na moment przy lesie. Po autach 
pozostaje tylko chłodny podmuch 
wiatru. 

Każdego roku dochodzi na tym od-
cinku drogi do kolizji ze zwierzętami. 
Nie jest trudno przewidzieć, jakie są 
skutki zderzenia rozpędzonej ma-
szyny z dzikiem albo łosiem. 

Apelujemy do kierowców o zdjęcie 
nogi z gazu, zwłaszcza teraz, kiedy 
nawierzchnia jest mokra, oblodzo-
na albo pokryta warstwą śniegu. Im 
szybciej jedziemy, tym mniejsze są 
szanse na zatrzymanie samochodu 
przed niespodziewaną przeszkodą. 
Musimy jechać ze świadomością, 
że w każdej chwili może przed nasz 
samochód wybiec zwierze.

dar

Sąd Rejonowy w Pułtusku Sekcja Wykonawcza informuje, że wyrokiem z dnia 09/10/2007 roku 
w sprawie sygn. Akt VK 652/07, Adam Szczepankowski imiona rodziców: Henryk, Irena zd. Jastrzębska 
ur. 20/12/1965 r. w miejscowości Pułtusk, został skazany za to, że w dniu:

25.07.2007 roku w Nasielsku na ul. Warszawskiej, kierował rowerem po drodze publicznej, będąc 
w stanie nietrzeźwości: I badanie – 0,93 mg/l, II badanie 1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powie-
trzu, i za to wymierzono mu karę:
– 40 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20,00 zł;

– orzeczono wobec oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów rowerowych na okres 2 lat oraz pojazdów 
mechanicznych Kat. „A” na okres 2 lat;

– orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 100,00 zł na rzecz Stowarzyszenia „Życzliwi Poszkodowanym” 
w Wyszkowie;

– orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie „Życie Nasielska”;

– zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 170,00 zł, tytułem kosztów sądowych.

Wyrok uprawomocnił się dnia 23/10/2007 roku.

O G Ł O S Z E N I E

17. 11. na stacji paliw Lotos przy ulicy 
Płońskiej nieznany sprawca skradł z sa-
mochodu torbę z pieniędzmi, prawem 
jazdy, dowodem rejestracyjnym i legi-
tymacją ZUS.

29. 10.–19. 11. nieznani sprawcy 
włamali się do remizy OSP Jackowo 
i skradli 118 litrów oleju napędowego. 
Straty wynoszą ok. 490zł na szkodę 
UM w Nasielsku

Pijani na drodze

13. 11. na ulicy Młynarskiej Janusz M. 
kierował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,75 mg/l.).

13. 11. w Siennicy Paweł Ś. kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,99 mg/l.).

134. 11. na ulicy Malinowej Paweł F., 
mieszkaniec Warszawy kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,88 
mg/l.).

17. 11. w Chechnówce Dariusz B., 
mieszkaniec Zakroczymia kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,95 mg/l.).

21. 11. na ulicy Płońskiej Sławomir B., 
mieszkaniec Mazewa Dworskiego kie-
rował rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,86 mg/l.).

22. 11. w Studziankach Mariusz P. kie-
rował rowerem po spożyciu alkoholu 
(1,39 mg/l.).

23. 11. na ulicy POW Robert K. kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,09 mg/l.).

25. 11. na ulicy Piłsudskiego Stanisław 
H., mieszkaniec Nuny kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,47 
mg/l.).

27. 11. w Siennicy Stanisław W. miesz-
kaniec Siennicy kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,73 mg/l.).

Poszli na wagary, wódkę wychlali, po-
licjanci ich złapali - tak w największym 
skrócie można opisać wydarzenia z 
wtorku, 27.11. Rzeczywiście, grupa 
uczniów zamiast do szkoły, przemknę-
ła się Lipową na pobliskie ogródki 
działkowe. Tam dokonali „rozgrzania” 
organizmów i zamierzali ...(ale to już 
ich tajemnica). Niestety we wszystkim 
przeszkodzili im policjanci. Wagary dla 
dwojga najbardziej pijanych osób (po-
zostali zdążyli uciec) zakończyły się na 
komisariacie policji w Nasielsku. 

fot. D. Panasiuk
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fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Są jak bumerang
Przez kilka tygodni 
już był spokój. Oko-
liczni mieszkańcy 
mieli nadzieję, że 
nie wrócą. Nieste-
ty, znów są. Śmie-
ci za kinem Niwa 
„przyleciały” jak 
bumerang. 
Po tym, kiedy kilka 
miesięcy temu Zarząd 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej usunął 
stąd kontenery wydawało 
się, że sytuacji nie da się 
opanować. Góra śmieci 
rosła z każdą godziną. 
Codziennie „anonimo-
wi” ludzie znosili tu wor-
ki z odpadami. Apele, monitoring 
i  grożenie mandatami jednak 
z czasem poskutkowały. Służby 
zajmujące się oczyszczaniem 
miasta wywiozły któregoś dnia 
ostatnią hałdę, po której pozo-
stała goła plama ziemi z wypaloną 
roślinnością.

Jak pokazało życie, na przyzwy-
czajenia niektórych osób nie ma 
mocnych. Wróciły. Zaczęło się 
nieskromnie od maleńkich pa-
kunków porzuconych w trawie, 
aż wreszcie na stałe zagościły wy-
pełnione po brzegi foliowe torby. 
Na szczęście nie jest tego jeszcze 
dużo. Trzeba też przyznać, że lu-

dzie zachowują się „z klasą” i nie 
rzucają odpadów gdzie popadnie, 
a kulturalnie kładą je tuż obok 
ściany transformatorowni. 

Śmieciowe krasnoludki działają 
w nocy, kiedy kamera monitoringu 
o tej porze niewiele widzi. 

W imieniu mieszkańców, którzy 
lubią porządek, 
zwracamy się więc 
z dwoma apelami: 
do śmieciuchów 
- o niewyrzucanie 
śmieci w miejscach 
do tego nieprze-
znaczonych oraz 
do lokalnych władz 
- aby jak najszybciej 
sprawiły, że w tym 
miejscu zaświeci się 
lampa uliczna. 

Może dopiero wte-
dy będzie tu w miarę 
ładnie czysto, pach-
nąco i bezpiecznie.

dar

Ruchomy chodnik
Drzewo jest zdrowe, żyje i rośnie. 
Z jednej strony budynek, z drugiej 
asfaltowa jezdnia. Korzenie rozrastają 
się w poszukiwaniu pożywienia. Jest 
to zjawisko jak najbardziej naturalne 
w przyrodzie. Wszystko jednak dzie-
je się na środku chodnika przy ulicy 
Młynarskiej, obok skrzyżowania 
z ulicą Rynek. Siły witalne drzewa 
są tak duże, że powodują poważne 
zniekształcenia drogi dla pieszych. 
Kostki brukowej systematycznie 
ubywa, jest dosłownie wypychana 
przez rozrastające się korzenie. 

Przejście chodnikiem, zwłaszcza 
w dni targowe, jest praktycznie 
niemożliwe. Ludzie przeciskają się 

Ciekawe czy znaleźli?

między domem a wielkim pniem. 
Muszą przy tym uważać, żeby nie 
potknąć się o wystające elementy 
chodnika. Najostrożniejsi przecho-
dzą ulicą, obok tego „wąskiego 
gardła”. 

Rosnące przy Młynarskiej drzewo 
jest niewątpliwą ozdobą drogi. Szko-
da jednak, że teren wokół niego jest 
pozostawiony bez opieki. Ze wzglę-
du na bezpieczeństwo przechodniów, 
potrzebna jest od czasu do czasu inter-
wencja człowieka, żeby choć trochę 
ujarzmić przyrodę. Drzewo może 
przecież nadal rosnąć. Wystarczy mu 
jednak zapewnić nieco lepsze warun-
ki do rozwoju. Konieczna jest w tym 

miejscu, dookoła 
pnia, nawet niewielka 
misa ziemna z praw-
dziwego zdarzenia. 
A przechodniom, na 
gwiazdkę, można zro-
bić prezent – niespo-
dziankę – trzeba tylko 
uzupełnić brakujące 
kostki.

dar

Drugi ruchomy chodnik znajduje się 
przy ulicy Kościuszki. Tym razem 
nie za sprawą korzeni dorodnego 
drzewa. W ostatnią sobotę, późnym 
południem, przy najruchliwszej ulicy, 
w samym centrum miasta, młodzi 
chłopcy wpadli na nietypowy pomysł. 
Otóż, pracowicie spędzali wolny czas 
wyrywając z chodnika kilkadziesiąt 
kostek. Najciekawsze w tym wszyst-
kim jest to, że nikt im w tym zajęciu nie 
przeszkadzał. Jeden z mieszkańców 
Nasielska zapewnił nas, że wybryk zgło-
szono na policję. Jednak na niewiele się 
to zdało, bo chodnik został poważnie 

uszkodzony. Przechodnie twierdzą, że 
sprawcy „najprawdopodobniej szukali 
pod chodnikiem swoich mózgów”. 

We wtorek, 27 listopada, kostka zo-
stała na nowo ułożona. Na jak długo? 
Zobaczymy.

Coraz bardziej przekonujemy się, że 
w mieście jest konieczny monitoring 
i centrum dowodzenia z prawdziwego 
zdarzenia. Można czerpać przykład 
z Nowego Dworu Mazowieckiego 
- tam dzięki miejskim kamerom pra-
wie każdego dnia udaje się namierzyć 
i schwytać przestępców. 

dar

R E K L A M A

Wróciła
Po ponad półrocznej 
nieobecności f igurka 
z ul. Warszawskiej wró-
ciła (prawie) na swoje 
miejsce.

Nowy krzyż, na zlecenie Urzędu 
Miasta, wykonał pan Kaczmarek. 
Figurka zmieniła swoją lokalizację 
o kilka metrów. Nie mogła stanąć 
na starym miejscu,  ponieważ 
droga, przy której poprzednio 
stała, będzie w przyszłości po-
szerzona.

Krzyż został  zniszczony 
8.04.2007 roku w wyniku wy-
padku.  Tego dnia samochód 
osobowy, podczas wyprzedza-
nia, uderzył w Opla Corsę. Opel 
wpadł  w pośl izg i  dachował . 
Dwóch jego pasażerów przewie-
ziono do szpitala, dwóm innym 
udzielono pomocy na miejscu. 
Kierowca samochodu osobowe-
go najprawdopodobniej również 
stracił panowanie nad pojazdem. 
Uderzył w przydrożną figurkę, po 
czym szybko odjechał.

km

R E K L A M A

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM

Coraz częściej nowe 
mieszkania kupuje 

się od dewelopera, a nie 
od spółdzielni mieszka-
niowych, które prowadzą 
budowy. Aby nie stracić 
pieniędzy zainwestowa-
nych w realizowaną w ten 
sposób budowę mieszka-
nia, jeszcze przed pod-
pisaniem umowy należy 
zebrać informacje o nim 
oraz o przyszłej inwestycji. 
Przede wszystkim należy 
ustalić formę prawną jego 
firmy oraz wiarygodność 
finansową.
Od tego, w jakiej formie prawnej 
działa deweloper, zależy jego od-
powiedzialność za zobowiązania, 
wówczas gdy nie wywiąże się 
z umowy o budowę mieszkania. 
Dlatego zanim zostanie z nim 
podpisana umowa, należy ustalić, 
jaką formę prawną ma jego firma. 
Najczęściej firmy deweloperskie 
działają w formie spółki cywilnej, 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
lub akcyjnej. Na rynku występują 
też jednoosobowe firmy dewelo-
perskie.

Jak sprawdzić dewelopera

Samo ustalenie, w jakiej formie działa 
firma deweloperska, nie wystarczy, 
aby skutecznie zabezpieczyć pie-
niądze zainwestowane w budowę 
mieszkania. Należy też sprawdzić jej 
kondycję finansową. Zdarza się, że 
już na etapie podpisywania umowy 
o budowę mieszkania deweloper 
– z przyczyn finansowych – może 
nie mieć żadnych szans na to, że 
budynek postawi i odda do użytku.

Deweloper może tylko pozor-
nie stwarzać dobre wrażenie, że 
jest rzetelną i wypłacalną firmą, 
podczas gdy nie ma płynności 
finansowej oraz żadnego majątku, 
który pozwoliłby mu sfinalizować 
inwestycję. W dodatku może już 
przeciwko niemu być prowadzona 
egzekucja komornicza. Ponadto 
wierzyciele, którzy już wcześniej 
uzyskali wyroki zasądzające rosz-
czenie, opatrzone klauzulą wyko-
nalności, będą mieli pierwszeństwo 
w wyegzekwowaniu ich.

Dlatego jeszcze przed zawarciem 
umowy należy uzyskać jak naj-
więcej informacji na temat firmy 
dewelopera. W tym celu można 
wprawdzie skorzystać z wywiadu 
gospodarczego, ale jest to dosyć 
drogi sposób na uzyskanie infor-
macji. Zamiast tego warto sięgnąć 
do znacznie tańszych, a niekiedy 
nawet bezpłatnych źródeł ogólno-
dostępnych zawierających informa-
cje o firmie dewelopera.

Przed zawarciem umowy można 
domagać się, aby deweloper 
okazał: 

• aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (nie może być 
wydany wcześniej niż przed 3 mie-
siącami), gdy deweloper działa 
w formie spółki akcyjnej lub spółki 
z o.o. Jeżeli prowadzi działalność 
w formie spółki cywilnej lub jest 
jednoosobowym przedsiębiorcą, 
to należy go sprawdzić, korzystając 
z ewidencji działalności gospodar-
czej. 
• wypisy z ewidencji REGON 
i NIP;

• zaświadczenie z urzędu skarbo-
wego oraz z ZUS o braku zaległości 
płatniczych. Jeżeli deweloper nie 
ma tych zaświadczeń, to może 
na piśmie wyrazić zgodę, aby ZUS 
i urząd skarbowy udzieliły tych 
informacji przyszłemu klientowi. 
Aby uwiarygodnić działalność 
dewelopera, warto też zasięgnąć 
o nim informacji w organizacjach 
branżowych. Wprawdzie organi-
zacje nie dają do wglądu swoich 
dokumentów, ale udzielają reko-
mendacji swoim członkom i mają 
informacje o nich.

Informacje o przyszłej inwestycji

Aby nie stracić pieniędzy, zawiera-
jąc umowę z deweloperem, warto 
nie tylko sprawdzić wiarygodność, 
rzetelność i wypłacalność tej firmy, 
lecz również zasięgnąć informacji 
o przyszłej inwestycji. Nawet jeśli 
uzyskane informacje świadczą 
o tym, że deweloper jest solidną 
firmą, która wybudowała kilka do-
mów i sprzedała w nich mieszkania, 
a nowi właściciele nie występują 
z żadnymi roszczeniami, to fakty te 
wcale nie gwarantują, że aktualnie 
prowadzona inwestycja zostanie 
ukończona w terminie i bez żadnych 
problemów.

Jeżeli budowa domu jeszcze nie 
rozpoczęła się, a deweloper chce 
już zawrzeć umowę przedwstępną 
i domaga się zapłaty części należ-
ności na poczet ceny przyszłego 
mieszkania, to wówczas zbieranie 
informacji na temat inwestycji należy 
rozpocząć od ustalenia jego tytułu 
prawnego do działki. Deweloperowi 
może przysługiwać do gruntu pra-
wo dzierżawy wieczystej lub może 

Jak wybrać dewelopera?
być jej właścicielem. Jeżeli nie ma 
żadnych z tych praw, to wówczas 
realizuje tzw. budowę na cudzym 
gruncie.

Na żądanie przyszłego właściciela 
mieszkania deweloper powinien więc 
okazać umowę wieczystej dzierżawy 
gruntu lub akt notarialny, na podstawie 
którego nabył ten grunt. 

Status prawny gruntu

Informacje o gruntach i ich właści-
cielach można uzyskać w wydziale 
geodezji urzędu gminy lub miasta 
właściwym dla miejsca położenia 
nieruchomości. Można ich też zasię-
gnąć w sądzie rejonowym w wydzia-
le wieczystoksięgowym. Prowadzone 
są tam księgi wieczyste zawierające 
informacje, pozwalające określić stan 
prawny nieruchomości.

Od dewelopera można domagać się, 
aby okazał wypis z księgi wieczystej. 
Aby dokument był aktualny, powi-
nien być wydany w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy. Warto jednak po-
twierdzić dane z wypisu, przeglądając 
księgę wieczystą, ponieważ zdarzały 
się przypadki, że w ciągu trzech 
miesięcy zmieniał się stan prawny 
nieruchomości.

Z księgi wieczystej można też uzy-
skać informacje, czy działka nie jest 

zadłużona i obciążona hipoteką. 
Wierzyciel, którego roszczenie 
zostało zabezpieczone hipoteką, 
może w razie nieuregulowania go 
przejąć działkę i wówczas budynek 
faktycznie zostanie wybudowany 
na cudzym gruncie. Obowiązuje 
zasada, że właścicielem budynku 
jest właściciel gruntu. W tej sytuacji 
kontrahent dewelopera, mimo że 
wpłacił pieniądze na mieszkanie, 
nie zostanie jego właścicielem. 
Będzie mógł jedynie dochodzić od 
właściciela działki i budynku zwrotu 
poniesionych nakładów. 

Pozwolenie na budowę

Warto też sprawdzić, czy deweloper 
posiada pozwolenie na budowę, 
nawet wówczas, gdy budowa została 
już rozpoczęta. Zdarza się, że prace 
prowadzone są bez pozwolenia w ra-
mach samowoli budowlanej. Jeżeli zaś 
deweloper nie ma jeszcze pozwolenia 
na budowę, to należy wstrzymać się 
z zawieraniem umowy i wpłacaniem 
pieniędzy do momentu, gdy je 
uzyska. Mogą bowiem występować 
przesłanki, że deweloper nigdy takiego 
pozwolenia nie uzyska, bo np. w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
teren został przeznaczony pod pawi-
lony handlowe, a nie pod wysokie 
budownictwo.

Marek Rączka

Mimo kosztów warto sporządzić testament 
w formie notarialnej
Najczęściej spotyka-

ną formą wyrażania 
przez spadkodawcę 
swojej ostatniej woli jest 
testament zwykły, nazywa-
ny też niekiedy testamen-
tem holograficznym, tzn. 
własnoręcznym. 
Ustawodawca w art. 949 § 1 Kodek-
su cywilnego wskazał, iż spadkodaw-
ca może sporządzić testament w ten 
sposób, że napisze go w całości pi-
smem ręcznym, podpisze i opatrzy 
datą. Jednakże art. 950 Kodeksu 
cywilnego wyraźnie stanowi, że 
testament może być sporządzony 
w formie aktu notarialnego. Testa-
ment w tej formie jest najbardziej 
bezpieczną formą wyrażenia 
ostatniej woli przez osobę, która 
ma zamiar rozporządzić swoim 
majątkiem po śmierci. Chodzi o to, 
że testament notarialny sporządzony 
przez profesjonalistę, tj. notariusza 
cieszącego się zaufaniem publicz-
nym bardzo trudno jest podważyć. 
W praktyce, bowiem bardzo często 
się zdarza, że osoby, które zostały 
z jakichś powodów pominięte 
w testamencie próbują wszelkimi 
możliwymi sposobami unieważnić 
sporządzony testament. Dlatego, 
aby zapobiec takim ewentualnym 

sytuacjom najlepiej jest w celu wy-
rażenia swojej ostatniej woli udać 
się do kancelarii notarialnej i po-
prosić notariusza o przygotowanie 
testamentu.

Z powyższych względów testament 
notarialny musi spełniać określone 
w odrębnych przepisach warunki 
formalne. W glosie do uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 
2001 r., III CZP 36/01 (OSP 2002/
2/18 - t.3) wyrażono pogląd, że 
potrzeba, nawet konieczność znacz-
nego sformalizowania sporządzenia 
testamentu wynika wręcz z samej 
natury tej czynności prawnej, zwłasz-
cza stąd, że jest to czynność prawna 
na wypadek śmierci (mortis causa). 
Zresztą ustawodawca chcąc usza-
nować ostatnią wolę spadkodawcy 
wyrażoną w testamencie, oddał do 
dyspozycji spadkodawcy kilka form 
testamentu o zróżnicowanych wy-
mogach formalnych. Spadkodawca 
- testator może, więc wybierać 
odpowiednią, najbardziej odpo-
wiadającą mu formę testamentu. 
Jeśli wybiera testament notarialny, to 
z reguły czyni tak dlatego, ponieważ 
jest przekonany, że przy sporządze-
niu testamentu w takiej formie będą 
spełnione wszystkie wymagania 
formalne określone przez ustawę 

i testament będzie ważny, stanie się 
tytułem dziedziczenia. 

W innej glosie do uchwały Sądu 
Najwyższego z dnia 16 września 
1993 r., III CZP 122/93 (OSP 1994/
10/177 - t.2) stwierdzono, że wy-
rażeniom użytym w testamencie 
sporządzonym w formie aktu no-
tarialnego, a więc w sytuacji, gdy 
treść rozrządzeń została sformuło-
wana przy pomocy profesjonalisty, 
należy przypisywać znaczenie takie, 
w jakim używa je ustawa. 

Jak z tego wynika testament no-
tarialny jest dokumentem bardzo 
sformalizowanym i wiąże się także 
z określonymi kosztami jego spo-
rządzenia w przeciwieństwie np. do 
testamentu własnoręcznie napisa-
nego przez spadkodawcę, który nic 
nie kosztuje. Jednakże mimo kosztów 
warto skorzystać z pomocy notariu-
sza przy sporządzeniu testamentu 
z uwagi chociażby na bezpieczeń-
stwo obrotu prawnego, czyli pew-
ność, że wyrażona przez nas wola 
wywoła zamierzone przez nas skutki 
prawne i nie zostanie unieważniona 
bądź zmieniona w wyniku działań 
osób trzecich, które te osoby mogą 
podjąć po śmierci spadkodawcy. 

Marek Rączka

 W odpowiedzi na artykuł „Katastrofa Budowlana” z „Życia 
Nasielska” nr 23, my mieszkańcy tego budynku wypowiadamy się 
na kłamstwa ze strony P. Sierzputowskiego (Dyrektora ZGKiM w Na-
sielsku), który twierdzi, że nikt nie chce z tego budynku wyprowadzić 
się. W tym budynku mieszkają trzy rodziny, a nie dwie, jak twierdzi P. 
Sierzputowski.

 Ja osobiście modlę się każdego dnia, aby jak najszybciej stam-
tąd pójść. Wszyscy jesteśmy świadomi zagrożenia, nie chcemy tu 
przebywać. Problem polega na tym, że bez naszej zgody i bez prawa 
wyboru, jedna rodzina musi iść mieszkać na wieś Cieksyn. W tym celu 
prowadzona jest sprawa w sądzie. Nikt nie chce przyjąć tego lokalu, 
poza tym to tylko mieszkanie dla jednej rodziny, a co z resztą?

 Ja razem z dziećmi mieszkam w Nasielsku od osiemnastu lat, nie 
liczy się tylko moje zdanie. Muszę liczyć się z dziećmi, które tu chodzą 
do szkół, które tu mają przyjaciół, rodzeństwo, od których mogą liczyć 
na pomoc. Stąd mamy dobre połączenie komunikacji.

 P. Sierzpu-
towski otrzy-
mał z góry 
nakaz, żeby 
jak najszyb-
ciej wysiedlić 
mieszkańców 
tego budynku 
i na siłę robi 
wszystko, żeby 
nie zaszkodzić 
swojemu sta-
nowisku. Nie 
interesują go mieszkańcy tego budynku, przecież to obiekt zagrożony 
od 2002 r, czyli pięć lat miał na spokojne wysiedlenie stamtąd rodzin, 
a teraz wypowiada się, że nikt nie chce stamtąd pójść.

 Niech poznają ludzie też naszą wypowiedź na ten temat, to my 
jesteśmy pokrzywdzeni. Tyle lat mieszkało się w takich warunkach, 
gdzie zawsze odkryte było szambo, rzadko kiedy wywożone były 
śmieci, w których lęgły się szczury. Zimą zamarzały rury i nie było 
wody i nawet po tym nie może spotkać nas nic dobrego.

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Kościuszki

LIST DO REDAKCJI
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UWAGA!!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu lub na-
wet kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku 
wprowadza obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wydanych przed 
dniem 1 stycznia 2001 roku.

N I E   Z W L E K A J M Y
D O    O S T A T N I E J    C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas długie kolejki 
pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim 
wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
• Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
 nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę 
 w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
• Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński  
 (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
• Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 
 – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,  
 rozwiedziony/a, wdowiec/a)
• Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
• Dowód osobisty do wglądu.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Informacja o zbiórce zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego 

na terenie Miasta i Gminy Nasielsk
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o zu-
żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 
poz. 1495) użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przeznaczonego do gospodarstw domowych (a więc m.in. chło-
dziarek, zamrażalek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, wentyla-
torów elektrycznych, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów, 
zegarów i zegarków, wag, telefonów, świetlówek, wiertarek, pił, 
maszyn do szycia, zabawek elektronicznych) jest zobowiązany 
do oddania zużytego sprzętu punktom zbierającym zużyty 
sprzęt (przez zbierającego zużyty sprzęt rozumie się prowa-
dzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę 
detalicznego i sprzedawcę hurtowego oraz gminną jednostkę 
organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych).

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczo-
nego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia 
zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy 
sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt. 6a ustawy z dnia 13 września 
1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Ust. 
Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) informuje się Mieszkańców, 
iż na terenie Miasta i Gminy Nasielsk działa Punkt Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych prowadzony przez Zarząd Go-
spodarki Komunalnej w Nasielsku ul. Płońska 43, w którym 
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m. in. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 7-15 (przy punkcie sprzedaży gazu).

O G Ł O S Z E N I A    U R Z Ę D U    M I E J S K I E G O

 Nasielsk, dnia 26.11.2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

GP. 7145/12 /07

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwałą Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z 
dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz 
ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz
 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

Lp.
Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

Numer 
lokalu

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
 mieszkalnego
 wraz z udziałem 
 w częściach wspólnych 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1.
Miasto Nasielsk
ul. Garbarska 7 

1157/5 25807 1  

Lokal mieszkalny o powierzchni użytko-
wej 37,3 m2, w granicach wyłącznego 
korzystania,  wraz z przynależnym 
pomieszczeniem w budynku gospo-
darczym o powierzchni 3,7 m2 oraz 
udziałem wynoszącym 410/2456 
części we współwłasności nieruchomości 
wspólnej obejmujący grunt przeznaczo-
ny do wspólnego korzystania w działce 
nr 1157/5 o powierzchni 2104 m2. 
Lokal składa się z 2-ch pokoi, kuchni,  
przedpokoju, łazienki z wc.

25.400,00 złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 26 listopada 
2007 roku do dnia 16 grudnia 2007 roku.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

EB

Babciu! Dziadku! Umiesz wysyłać e-mail?
Jeśli nie - to szkolenie jest dla Ciebie.
 Zapraszamy wszystkich chętnych: Babcie i Dziadków wraz z wnu-
kami, uczącymi się w klasach V - VI Szkoły Podstawowej w Nasielsku, do 
wzięcia udziału w naszych zajęciach. Nauczymy Was obsługi poczty 
elektronicznej i zapoznamy z możliwościami, jakie daje Internet. 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z p. Agnieszką Sztabnik lub p. Moni-
ką Paluszek w Szkole Podstawowej im Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Pośpieszcie się! Liczba miejsc jest ograniczona!
„Projekt jest realizowany w ramach programu Lokalni Liderzy realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Zadanie współ-
finansowane jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.”
Adres strony internetowej SSL: www.szkola-liderow.pl 

Babciu! Dziadku! Umiesz wysyłać e-mail?
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SURREXIT ZNÓW PIERWSZY!
W sobotę 24 listo-
pada br. w płoc-
kiej parafii św. 
Stanisława Kost-
ki (popularnie 
zwanej „Stani-
sławówką”) od-
był się Festiwal 
Piosenki Religij-
nej CECYLIADA 
2007. W Festiwa-
lu wzięły udział 
schole dziecięce, 
zespoły dziecięce 
i młodzieżowe, 
które pełnią stałą 
posługę liturgicz-
ną w Kościele. 
Każdy zespół 
wykonywał dwa 
utwory o charak-
terze religijnym. 
Wśród 9 zespołów młodzieżo-
wych znalazł się również zespół 
„SURREXIT” z parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku pod kierownictwem  
Joanny Ostaszewskiej i duchową 
opieką ks. Tadeusza Jabłońskiego. 
Spośród swojego bogatego reper-
tuaru zaprezentował on w Płocku 
dwa utwory: „Będziesz miłował” 

(muz. L. Deiss) oraz „Boże, Twa 
łaska nad nami jest”. Utwory dopra-
cowane zarówno pod względem 
wokalnym, jak i instrumentalnym 
znalazły uznanie słuchaczy, któ-
rzy występ nagrodzili gromkimi 
brawami. Podobnego zdania było 
również jury, które przyznało na-
szemu zespołowi pierwsze miejsce. 
Wszystkich nas bardzo ucieszyło to 

wyróżnienie, a w sposób szczegól-
ny chyba księdza Tadeusza, który po 
raz pierwszy był z nami na festiwalu 
w roli opiekuna. 

Nagrodzone utwory zaprezentowa-
liśmy następnie w naszym kościele 
parafialnym w Nasielsku na niedziel-
nej mszy św. o godz. 17.00.

MM

W Starej Prochowni
Przez dwa dni, 21 i 22 

listopada br. w Warsza-
wie odbywał się przegląd 
Młodzieżowych Teatrów 
Szkolnych z województwa 
mazowieckiego „Melpo-
mena w szkolnej ławce”. 
Organizatorem konkursu 
było Stołeczne Centrum 
Edukacji Kulturalnej w 
Warszawie, a patronat 
nad wydarzeniem objął 
Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy. 
Wzięli w nim udział również uczniowie 
gimnazjum w Cieksynie, którzy na co 
dzień uczestniczą w zajęciach koła te-
atralnego działającego przy Nasielskim 
Ośrodku Kultury. 

Gimnazjaliści pod okiem Mirosławy 
Mleczak przygotowali spektakl pod 
tytułem „Lekcja łaciny, lekcja polskie-

go”. Niektórzy mieszkańcy Nasielska i 

okolic mięli wcześniej okazję podziwiać 
młodych aktorów z Cieksyna. Ucznio-
wie wystąpili podczas Gminnego Świę-
ta Edukacji Narodowej przedstawiając 
humorystyczny program pod tym 
samym tytułem. Zaprezentowali w 
nim sceny z „Ferdydurke” Witolda 
Gombrowicza. 

Przęgląd odbył się w niezwykłym 
miejscu, jakim jest Stara Prochownia 
na Starym Mieście Warszawie. Wy-
stępy młodzieży oceniała komisja 
powołana przez Dyrektora SCEK 
Janusza Kłonieckiego. W jej skład 
weszli aktorzy: Bożena Robakowska 
i Tomasz Daszczuk, reżyser Cezary 
Domagała oraz DyrektorArtystyczny 
SCEK Wojciech Feliksiak. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się 10 grudnia. Trzymamy kciuki!

K.Z.
Plac zabaw i skatepark w Pieścirogach
Na tę wiadomość miesz-
kańcy Pieścirogów cze-
kali z niecierpliwością. 
W końcu w ich miejsco-
wości powstanie plac 
zabaw i teren sportowo-
rekreacyjny, gdzie dzieci 
i młodzież będą aktywnie 
spędzać wolny czas.
Przetarg na wykonanie inwestycji 
połączonej z budową oświetlenia 
ulicznego ul. Kolejowej na odcin-
ku 1,9 km odbył się 24 września br. 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 
Wygrało go konsorcjum firm: 
„Enbew”, Ewa Wieczorek, ul Sza-
firowa 13 a, Nowe Pieścirogi oraz 
Usługi Remontowo-Budowlane 
i Transportowe, Dariusz Olbryś, 
ul. Anny Jagiellonki 5, Nasielsk. 
Zadanie jest realizowane w ramach 
projektu „Aktywizacja wypoczyn-
ku i zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców miejscowości Stare 
Pieścirogi Gmina Nasielsk” współ-
finansowanego z Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Re-
strukturyzacja i modernizacja sek-
tora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006” 
w zakresie działania „Odnowa wsi 
oraz zachowanie i ochrona dzie-
dzictwa kulturowego”. 

Inwestycja ma zostać oddana do 
użytku już w maju 2008 r. Firmy 
zajmą się w pierwszej kolejności 
uprzątnięciem działki i ukształtowa-
niem terenu. Następnym etapem 
prac będzie przygotowanie boiska do 
koszykówki i kortu tenisowego oraz 
urządzenie placu zabaw i skateparku. 
Na placu zabaw zostaną zamonto-
wane huśtawki, bujaki sprężynowe, 
wielofunkcyjny zestaw do zabaw, 
karuzela i piaskownica. Plac będzie 

odpowiednio oświetlony. Powstaną 
również miejsca parkingowe.

Lokalni miłośnicy dwóch kółek z nie-
cierpliwością czekają na skatepark. 
Dotychczas młodzież w poszukiwa-
niu kawałka lepszego asfaltu błąkała 
się po parkingach lub co gorsza ru-
chliwych ulicach. Na szczęście już za 
kilka miesięcy na rogu ul. Kolejowej 
zostanie otwarty raj dla beemiksiarzy 
i deskorolkarzy. 

Z sygnałów naszych czytelników wy-
nika, że pomysł na nową inwestycję 
w Pieścirogach jest „trafiony”, ma 
bowiem wielu zwolenników. Gmina 
budując ten swoisty park rozrywki 
spełni oczekiwania młodych miesz-
kańców, którzy nareszcie będą mieli 
ciekawą alternatywę dla innych form 
spędzania czasu. 

K.Z.

Już za dwa tygodnie
14 grudnia ukaże się pierwsza 
płyta chóru działającego 
przy kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku.

Znajdą się na niej kolędy - tra-
dycyjne i te, mniej znane.

Krążek będzie można nabyć 
między innymi ze świątecznym 
wydaniem Życia Nasielska.

fot. D. Panasiuk

fot. M. Tyc
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Zapomniany cmentarz
Nasielsk był w Euro-

pie już kilkaset lat 
temu. Najlepszym na to 
dowodem jest historia 
naszego miasta. Kiedyś 
żyli tu, obok siebie ludzie 
różnych wyznań – między 
innymi Żydzi. O wspólnej 
przeszłości przypomina 
miejscowy kirkut.

Kilka słów o historii nasielskich 
Żydów

Żydzi od wieków zajmowali się 
handlem. Ich pojawienie się na 
ziemiach polskich i na samym Ma-
zowszu miało związek z przebiega-
jącymi tędy szlakami handlowymi. 
Przez Mazowsze w średniowieczu 
przechodził tak zwany północny 
szlak handlowy, na trasie którego 
znajdowały się grody nadwiślańskie 
– Warszawa, Wyszogród i Płock. 
W tym ostatnim powstała najstarsza 
na Mazowszu gmina żydowska. 
Pierwsza wzmianka o płockich Ży-
dach pochodzi już z 1237 roku. 

Napływ Żydów był też spowodo-
wany prześladowaniami religijnymi 
w innych krajach. W Polsce (poza 
Śląskiem) nie było tego zjawiska. 
Przeciwnie nasi władcy upatrywali 
w działalności handlowej Żydów 
istotny czynnik rozwoju gospo-
darczego. Starali się przyciągnąć ich 
do Polski. Król Kazimierz III Wielki 
w 1334 roku rozszerzył postanowie-
nia tak zwanego statutu kaliskiego. 
Gminy żydowskie zostały wyjęte 
spod jurysdykcji prawa niemieckie-
go i bezpośrednio podlegały sądom 

królewskim, co miało zapewnić im 
bardziej swobodne funkcjonowa-
nie.

W późnym średniowieczu szlaki 
handlowe biegły także wzdłuż Na-
rwi, Bugu i ich dopływów. Jednym 
z miast, w którym osiedli Żydzi był 
Pułtusk. W 1483 roku zamiesz-
kało tam kilka rodzin żydowskich 
wygnanych z Warszawy. Wkrótce 
jednak Pułtusk przejęli pod swoje 
władanie biskupi płoccy, obdarzeni 
przywilejem de non tolerandis 
Judaeis. Od XVI do XVIII wieku bra-
my Pułtuska były więc dla Żydów 
zamknięte. Ci zaczęli szukać miejsca 
w pobliskich miejscowościach i tak 
trafili do Nasielska. 

Powstała tu autonomiczna gmina 

żydowska zarządzana przez tak zwa-
ny kahał – ciało kolegialne złożone 
ze starszych, najbogatszych Żydów. 
Kahał organizował szkolnictwo, 
służbę zdrowia, sprawował nadzór 
nad synagogą, cmentarzem, łaźnia-
mi, czuwał nad bezpieczeństwem 
mieszkańców, rozstrzygał spory. 

Historia społeczności żydowskiej 
w Nasielsku jest niezwykle bogata 
i można by poświęcić jej niejedną 
rozprawę naukową. Od samego 
pojawienia się Żydów w Nasielsku 
stanowili oni znaczny odsetek 
mieszkańców miasta. W 1790 
roku Nasielsk stał się największym 
skupiskiem ludności żydowskiej na 
północno-wschodnim Mazowszu. 
W 1827 roku Żydami było 64,2% 
nasielszczan. Trzydzieści lat później 
- już 78,6%. W 1921 ich liczba nie-
co spadła, ale nadal stanowili ponad 
połowę mieszkańców. Tendencja ta 
utrzymywała się do II wojny świato-
wej. Przed 1939 rokiem stanowili oni 
około 53% ludności. 

Wcielenie Nasielska do Rejencji 
Ciechanowskiej, przyłączonej do 
Rzeszy Niemieckiej, przesądziło 
o losach tutejszych Żydów. 3 grud-
nia 1939 roku o 7.30 donośny głos 
dzwonu wezwał wszystkich Żydów 
do stawienia się na rynku. Gdy jedni 
volksdeutsche i Niemcy strzygli 
im głowy i fotografowali, drudzy 
przeszukiwali ich mieszkania. Czę-
ści Żydów kazano odmaszerować 
do stacji kolejowej. Reszta trafiła do 
synagogi, aby nazajutrz także trafić 
na stację. Byli pędzeni okrężną dro-

gą przez bagna. 
Bito ich i kaza-
no im śpiewać. 
Ze stacji zostali 
przewiezieni do 
Międzyrzecza 
Podlaskiego.

Kirkut kiedyś 
...

W ten wła-
śnie sposób 
skończyła się 
historia Żydów 
w Nasielsku. 
Po z o s t a w i l i 
oni jednak po 
sobie ślad w hi-
storii miasta. 
Około 1650 
roku powstała, 
ponoć jedna 
z najpiękniej-

szych drewnianych synagog na 
ziemiach polskich, wybudowana 
przez Simche Weissa, syna Szlomy 
z Łucka. Architekci, znawcy tematu, 
M. i K. Piechotkowie tak oto opisują 
nasielską synagogę: „Sala główna 
[synagogi – przyp. Red.] otoczona 
[była – przyp. Red.] od zachodu 
przedsionkiem, od północy i praw-
dopodobnie południa – pomiesz-
czeniami dla kobiet. W narożnikach 
dwa alkierze otoczone galeriami. Na 
piętrze nad przedsionkiem, dostępne 
z zewnętrznej dwukondygnacyjnej 
galerii ze schodami, pomieszczenie 
przeznaczone prawdopodobnie 
dla kobiet […]. Pomieszczenie nad 
przedsionkiem doświetlone przez 
lukarnę w dachu […].”

Kiedy budo-
wano bożnicę, 
w Nasielsku 
poświęcono 
teren pod 
ż y d o w s k i 
cmentarz, czyli 
kirkut. Znajdu-
je się on przy 
dzisiejszej uli-
cy Kwiatowej. 
W II połowie 
XIX wieku te-
ren poszerzo-
no. Lokalnej 
społeczności 
żydowskie j 
sprzyjała ro-
dzina Wesslów, 
do której 
w latach 1647 
– 1795 nale-
żało miasto. 
Wesslowie byli 
zainteresowani rozwojem rzemiosła 
i organizowaniem cechu żydow-
skiego, który zapewniał im regu-
larne dochody w gotówce, naturze 
i usługach. Do budowy drewnianej 
synagogi przyczyniła się zwłaszcza 
Ludwika Wessel.

Samo słowo “kirkut” pochodzi od 
niemieckiego “kirchhof” ozna-
czającego dziedziniec kościelny, 
na którym grzebano zmarłych. 
W zależności od regionu można 
też spotkać się z określeniami ta-
kimi jak: “kierkow”, “kerchoł” czy 
“okopisko”. Sami Żydzi nazywali 
swoje cmenatrze: w języku hebraj-
skim - “bet chaim” (dom życia), 
“bet kwarot” (dom grobów), “bet 
olam” (dom życia wiecznego), 
w języku jidysz - “hajlike ort” 
(święte miejsce) oraz “gute ort” 
(dobre miejsce).

W świetle zasad żydowskich gro-
by są nienaruszalne. Kirkutów nie 
wolno rozkopywać, a ekshumacje 
są dopuszczalne tylko w wyjątko-
wych sytuacjach. Żydowski grób 
nie powinien być ponownie wy-
korzystywany. Niedopuszczalna 
jest likwidacja cmentarza. Istnieje 
on tak długo, jak długo znana jest 
jego lokalizacja. 

Dla Żydów najważniejsze jest to, 
co kryje ziemia. Nagrobki zwane 
macewami, choć otaczane sza-
cunkiem, były sprawą wtórną. 
Macewy przypominały swoim 
wyglądem bramy. Symbolizowały 
przejście z życia ziemskiego do 
życia w innym świecie.

Macewy wykonywano z piaskowca 
– cenionego materiału budowlane-
go. To w pewien sposób przesądziło 
o losie żydowskich nagrobków. 
Do II wojny światowej nasielski 
kirkut pozostał nienaruszony. 
Potem, z oczywistych względów, 
hitlerowcy niszczyli takie obiekty. 
Wykorzystywali macewy między 
innymi do brukowania ulic. Jed-
nak, jak twierdzą znawcy tamtego 
okresu, w Nasielsku to nie Niemcy, 
a Polacy zdewastowali cmentarz. 
Mówią, że macewy zostały wyko-
rzystane jako fundament pod budo-
wę jednego z tutejszych budynków 
gospodarczych. Nie wykluczają, 
że w poszukiwaniu złotych zębów 

i innych kosztowności dokonywano 
„dzikiej” ekshumacji zwłok.

Zniszczony w czasie II wojny cmen-
tarz, przez władze komunistyczne 
skazany został na zapomnienie. 
Ochotnicze Hufce Pracy posadziły 
na jego terenie las.

... Las dziś

Las na stałe zagościł w świadomo-
ści mieszkańców Nasielska i okolic. 
Letnią porą kusi miłośników imprez 
na świeżym 
powietrzu. Po-
zostają po nich 
p o ro z b i j a ne 
butelki, puszki, 
opakowania po 
papierosach, 
p l a s t i k o w e 
kubeczki... Nikt 
już zdaje się 
nie pamiętać, 
że teren kryje 
w sobie ciała 
dawnych na-
sielszczan. 

O tym, że jest 
tam cmentarz 
gminy ży-
dowskiej od 
niedawna przy-
pomina tablica 
informacyjna 
sfinansowana ze 
środków pro-
gramu „Działaj 
lokalnie”. Jest 
to realizowany od 2000 roku, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Europa i My, projekt wspierający 
poprzez konkursy grantowe „bu-
dowanie aktywnych społeczności 
lokalnych”. 

W 2006 roku z inicjatywy Stanisła-
wa Tyca, dyrektora Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, Nasielsk 
otrzymał 3 620 złotych na działa-
nie Pracowni Dokumentacji Dzie-
jów Miasta i Regionu. Część tych 
pieniędzy została przeznaczona na 
wspomnianą tabliczkę.

Nie rozwiązuje ona jednak wszyst-
kich problemów. Stanisław Tyc 
w swej działalności naukowej kon-
taktuje się z potomkami nasielskich 
Żydów, mieszkającymi obecnie 
w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. 
Proszą go oni o pokazanie miejsca 

pochówku swoich przodków. Co 
widzą, przybywając na kirkut?

Cmentarz żydowski kontrastuje 
z innym naszym zabytkiem – po-
pularnie zwanym „ruszczakiem”. 
Cmentarz przy Płońskiej także zo-
stał oznakowany z inicjatywy Stani-
sława Tyca. Ponadto, już ze środków 
niemieckich (bo pochowani są tam 
nie tylko Rosjanie, ale także Fran-
cuzi i Niemcy), został ogrodzony, 
pozostałe nagrobki poukładane, 

a teren uporządkowany. 

Czy kirkut też kiedyś zostanie 
doprowadzony do przyzwoitego 
stanu? Tego nie wiadomo. Sprawa 
społeczności żydowskiej w Na-
sielsku wciąż budzi emocje. Dużo 
mówi się o tolerancji, otwartości, 
ale dla niektórych pozostają to pu-
ste frazesy. Nasielsk nie jest w Euro-
pie od 1 maja 2004 roku, ponieważ  
Europa jest u nas od wieków. Od 
wieków żyli w Nasielsku ludzie 
różnych wyznań i narodowości. 
Warto o tym pamiętać.

Martyna Kordulewska

Drewniana synagoga z 1650 roku (źródło: J. Szczepański “Społeczność żydowska Mazowsza w XIX – XX wieku”)

Nasielski kirkut dziś fot. M. Stamirowski

Nasielski kirkut w okresie międzywojennym, „Encyklopedia Judaica”

Serdeczne podziękowania za 
pomoc merytoryczną w przy-
gotowaniu artykułu wraz z wy-
razami uznania składam panu 
Stanisławowi Tycowi.
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Ratują życie
Jest ich 2841 osób. W tym 
roku oddali honorowo już 
blisko 1300 litrów krwi. Dla 
nich, zarząd rejonowy Pol-
skiego Czerwonego Krzy-
ża w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, zorganizował 
Dni Honorowego Krwio-
dawstwa. Uroczystość 
odbyła się w niedzielę, 25 
listopada. Wzięło w niej 

udział około stu osób. 
Najaktywniejszym daw-
com krwi i działaczom 
PCK wręczono medale 
„Zasłużony dawca krwi 
– zasłużony dla zdrowia 
narodu” oraz 
dyplomy.
Marian Wasierzyń-
ski, p.o. prezesa Za-
rządu Rejonowego 
PCK w Nowym 
Dworze Maz. 
otwierając uroczy-
stość powiedział 
między innymi: 
- Spotykamy 
się, by dokonać 
podsumowania 
ca łorocznych 
dokonań oraz by 
uhonorować, wy-
różnić i przekazać 
wyrazy uznania 

dla tych najbardziej aktywnych 
i zasłużonych, którzy bezintere-
sownie ofiarują nieoceniony dar 
i ratują ludzkie życie. (…) Wszyscy 
ofiarowujemy jedno – swoją krew, 
która pomimo postępów w terapii 
medycznej pozostaje niezastąpio-
nym, najcenniejszym lekiem. 

M. Wasierzyński zacytował słowa 
księdza pułkownika Zenona Sur-

my, krajowego 
d u s z p a s t e r z a 
krwiodawców, 
który podczas 
spotkania wigi-
lijnego w klubie 
HDK „Kropelka” 
w Nasielsku po-
wiedział: „Czło-
wiek nie może 
żyć bez nadziei, 
zwłaszcza cier-
piący i chory. 
My, krwiodawcy, 
odpowiadamy 
konkretnym czy-
nem ofiarowując 
bezinteresownie 
własną krew 
c z ł ow i e kow i , 
który traci na-
dzieję. W każdej 
kropli krwi, którą 
oddajemy cier-
piącym, dajemy 

jednocześnie konkretną nadzieję 
powrotu do zdrowia, nadzieję ko-
lejnych lat życia z bliskimi i w gro-
nie bliskich, stając się ambasado-
rami życia i świadkami nadziei”. 

W nasielskim klubie jest około 60 
dawców krwi.

Marian Wasierzyński wyraził 
wdzięczność wszystkim honoro-
wym dawcom krwi odczytując 
fragment wiersza Joanny Kacper-
skiej ze Starych Pieścirogów:

Nie wiem skąd jesteś
nie pytam o imię
A, czy to ważne?
Jedno wiem,
że kropla wody przywraca siłę 
drzewa.
To może i moja kropla krwi
przywróci twoje życie,
a wtedy twoja radość
będzie niczym radość drzewa,
które rozdaje tysiące owoców
nie rozglądając się 
za podziękowaniem.

Struktury rejonowe Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Nowym Dworze 
Mazowieckim odrodziły się dwa 
lata temu, a z nimi, jak grzyby po 
deszczu, zaczęły powstawać kluby 
krwiodawców. Reaktywowano klub 
Honorowego Dawcy Krwi przy za-
rządzie rejonowym, który liczy te-
raz ponad 300 członków. Powstał 
klub HDK przy jednostce wojskowej 
w Kazaniu Nowym. Niebawem mają 
rozpocząć swoją działalność kluby 
strażackie – przy jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Czosnowie 

oraz przy 
Ko m e n d z i e 
Pow i at owe j 
Państwowych 
Straży Pożar-
nych w No-
wym Dworze 
Mazowieckim. 
Ponadto trwają 
przygotowania 
do wznowienia 
działalności 
R e j o n o we j 
Rady Krwio-
dawstwa przy 
Zarządzie Re-
jonowym. 

dar

Będziemy zdrowsi?
Najlepszym rozwiązaniem 
będzie zmniejszenie „cho-
robowego” o 10 dni, czyli 
z 33 do 23 dni – takiego 
zdania są politycy Plat-
formy Obywatelskiej. Ich 
zdaniem tylko w ten spo-
sób można skutecznie 
zmniejszyć finansowe ob-
ciążenia pracodawców, 
„bo przecież to oni płacą 
za chorobę pracownika”. 
Chodzi głównie o małe 
przedsiębiorstwa oraz te, 
które dopiero rozpoczy-
nają działalność gospo-
darczą. 
Ekonomiści PO szacują, że po 
zmniejszeniu okresu chorobowego 
pracodawcy zaoszczędzą rocznie 
około jednego miliarda złotych. 

Teraz obowiązuje zasada, że jeśli 
pracownik w ciągu jednego roku 
kalendarzowego choruje krócej niż 
33 dni, to wtedy, zmniejszone o 20 
procent, wynagrodzenie wypłaca 
mu pracodawca. Obowiązek wypła-
ty zasiłku chorobowego przejmuje 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
ale dopiero, gdy choroba się trwa 
dłużej niż 33 dni. 

W danych za ubiegły rok, choroby 
pracowników kosztowały firmy 
znacznie ponad dwa i pół miliona 
złotych.

Platforma na razie szuka pomysłów 
na obniżenie kosztów ponoszonych 
przez właścicieli firm. Jej politycy 
chcą jednak, żeby nowe rozwiązania 
weszły w życie już w 2009 roku.

dar

A1 i C na Sportowej
Pod tymi tajemniczymi 
znakami kryje się nic 
innego, jak dwie 
nowe karetki, które 
10 grudnia mają 
trafić do nasielskiej 
przychodni. Zapłacą 
za nie województwo 
i gmina.
Reanimacyjna z wyposa-
żeniem (ambulans sanitarny 
typu C) i przewozówka 
(ambulans sanitarny typu A1) 
kosztowały około 500 000 
złotych. 425 000 wyłoży 
Urząd Marszałkowski. Resztę 
dołoży gmina Nasielsk. Będą 
to nieużywane auta. Kie-
rowcy, ratownicy i lekarz po 
prostu przesiądą się do nich. 
Nie wiadomo jeszcze co sta-
nie się ze starymi ambulansami. Jak 
powiedziała Katarzyna Rusek – dy-
rektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Sportowej: - Do czasu rozstrzy-
gnięcia przetargu nie ma co dzielić 
skóry na niedźwiedziu.

Przypomnijmy, że podstacja po-
gotowia ratunkowego w Nasielsku 

powstała w wyniku reformy służby 
zdrowia z 1999 roku. Pierwszą karet-

kę, wyposażoną w nosze, instalację 
tlenową i defibrylator, podarowali 
mieszkańcy miasta i gminy w lu-
tym 2000 roku. Obecnie Polonez 
ten służy jako przewozówka i noc-
na pomoc dojazdowa. Przychodnia 
dysponuje jeszcze Fiatem Ducato, 
z pomocy którego okoliczni pacjen-
ci mogą korzystać od 2005 roku. 

km
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PROGNOZA POGODY NA GRUDZIEŃ 

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Grudzień może być na początku dosyć łagodny, ale w drugiej połowie powinien 
być jednak już coraz chłodniejszy i zimowy. Pogoda raczej mało stabilna, sporo 
zmian wiatrów i przelotnych, niezbyt obfitych opadów, początkowo deszczu, 
potem deszczu ze śniegiem, w końcu śniegu. Przed Bożym Narodzeniem 
może być już zimowo i śnieżnie. W same święta niewykluczone jednak ocie-
plenie, chmury, opady i odwilż. Potem zmiennie, wietrznie ale coraz chłodniej.
 Na początku miesiąca dosyć zmiennie, wietrznie. Na niebie sporo chmur z deszczem, ale zdarzą się też ładniejsze 
dni. Potem pogodniej i chłodniej. Na początku drugiej dekady znowu więcej chmur i opadów. Jeżeli napłynie 
powietrze z północy może padać śnieg, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Stopniowo coraz bardziej po-
godnie i chłodno. Ale trudno o aurę bardzo stabilną. Zimowo powinno zrobić się w na początku ostatniej dekady 
przed świętami. Wtedy mroźno już w dzień i w nocy. Spodziewać się można również opadów śniegu w całym 
kraju. Dokuczliwe stają się wiatry. W okolicach Bożego Narodzenia ocieplenie i pogorszenie pogody. Zmienna, 
wietrzna aura trwa kilka dni. Stopniowo powietrze się ochładza i powraca zima.

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 trzeciej 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 ko-
rzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA GRUDZIEŃ
Grudzień często bywał 
w naszym klimacie już 
zimowy. Prawdopodo-
bieństwo chłodów jest 
większe po ciepłym listo-
padzie. Jeżeli pojawiają 
się mrozy i jest dosyć dużo 
wilgoci w powietrzu wtedy 
drzewa, rośliny pokrywa 
przepiękny szron, tworząc 
bajkowe krajobrazy. 
Kolejny Rok Liturgiczny rozpoczyna 
się okresem adwentowym. Odby-
wają się piękne nabożeństwa rorat-
nie przy świetle świec i lampionów. 
Modląc się za wstawiennictwem 
Maryi Niepokalanej, której święto 
przypada 8 grudnia, oczekujemy 
na Boże Narodzenie poprzedzone 
tradycyjną Wigilią, dniem jednania 
się ludzi między sobą. 

Zgodnie z wielowiekową tradycją 
rolniczą nie powinniśmy w końcu 
roku w adwencie uprawiać gleby. 
Warto się temu podporządkować 
jeżeli chcemy mieć znacznie zdrow-
szą glebę i wyższe plony. Takie za-
lecenia dają też współcześni rolnicy 

i ogrodnicy ekologiczni. Wzruszanie 
gleby w tym okresie naraża bowiem 
wiele mikroorganizmów na śmierć 
z powodu mrozów. 

W sadzie ścinać zrazy do szczepień 
wiosennych najlepiej w kwadrze 
owocu przed pełnią 21, 22 3, po-
tem też w kwadrze korzenia 27. 
Wybierać stronę południową drzew 
i dni bez mrozu. 

Jeżeli planujemy już cięcie drzew, 
krzewów, żywopłotów, usuwanie 
suchych gałęzi, to czynności te 
wykonywać najlepiej do 9 i po 
24 w kwadrze korzenia i uprawy, 
zwłaszcza w dniach oznaczonych 
linią przerywaną. W dniach ozna-
czonych linią ciągłą najlepiej zaś 
karczować drzewa.

Gdy nadejdą silne mrozy można 
okładać korzenie drzew nawozem, 
usuwać go w dni ciepłe. Jest to 
ochrona przed wymarzaniem. Pro-
stą dawną metodą ochrony drzew 
przed myszami było udeptywanie 
śniegu wokół drzewek i krzewów 

i polewanie wodą, by powstała po-
włoka lodowa. 

 Zmrożone owoce leśne zbierać 
najlepiej od 10 do 21 w kwadrze 
owocu, nieco mniej korzystny czas 
przypada w kwadrze liścia. Dosyć 
dobry jest też czas w kwadrze ko-
rzenia w końcu miesiąca.

Drzewa starsze, bogate w żywicę, 
z przeznaczeniem na budulec albo 
żywiczny opał, ścinać przed pełnią 
od 10 do 24 w kwadrze owocu 
i kwadrze liścia. Jeżeli chcemy, by 
drewno szybko wysychało i mo-
gło być wykorzystane do wyrobu 
sprzętów, lepiej ścinać w trakcie 
ubywania Księżyca, im bliżej nowiu 
(9), tym korzystniej. Zabiegi roz-
płodowe najlepiej przeprowadzać 
w trakcie przybywania Księżyca od 
10 do 21.

Ścinane choinki gdy księżyc przy-
biera od 10 do 23 będą lepiej pach-
niały. Świąteczne ubijanie zwierząt 
najlepiej wykonać od 10 do 21.

Zbigniew Przybylak

DOMOWE KURACJE ZIOŁOWE

Wątrobowe kuracje 
czarną rzodkwią
Najprostsza kuracja przy dole-
gliwościach wątroby i dróg żół-
ciowych to zjadanie codziennie 
surówki z jednej rzodkwi około 
100-120 gramowe doprawionej 
ziołami, odrobiną soku z cytryny, 
czasem miodem. Zjadać często 
w okresie jesienno- zimowym 
rano wraz ze śniadaniem. 

Zbigniew Przybylak

Rzuciłeś palenie 15 listopada?
Od 1991 roku w trzeci 
czwartek listopada ob-
chodzimy Światowy Dzień 
Rzucania Palenia Tytoniu. 
W Polsce akcję organizu-
je Fundacja “Promocja 
Zdrowia”.
Święto narodziło się w Stanach Zjed-
noczonych. 16 listopada 1974 roku 
Lynn Smith, amerykański dziennikarz, 
zaapelował do czytelników swojej 
gazety, aby przez jeden dzień nie palili. 
W efekcie aż 150 000 ludzi spróbowa-
ło wytrzymać bez tytoniu. Zachęcone 
tym sukcesem Amerykańskie Towa-

rzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci 
czwartek listopada za Dzień Rzucania 
Palenia. Z czasem zasięg akcji zaczął 
się rozszerzać. Obejmował kolejne 
stany, a potem – inne kraje.

W Polsce obchodzimy ten dzień od 
szesnastu lat. Szacuje się, że mamy 
w kraju około 9 milionów palaczy. 
Fundacja “Promocja Zdrowia” stara 
się stworzyć społeczne i polityczne 
poparcie idei. Organizuje akcje zdro-
wotne, szeroko nagłaśniane przez 
media. Akcje mają charakter pro-
filaktyczny. Według organizatorów, 
działania te mają znacznie większy 
wpływ na postawy zdrowotne spo-
łeczeństwa, a w konsekwencji na stan 
zdrowia obywateli, niż kosztowne 
kuracje medyczne.

Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu to jeden z elementów 
realizacji planu „Europy wol-
nej od dymu tytoniowego”. 
Zgodnie z antynikotynowym 
trendem, coraz więcej państw 
wprowadza zakaz palenia. Od 
1 lutego tego roku we Francji 
obowiązuje całkowity zakaz 
palenia w miejscach publicz-
nych. Podobnie jest w Estonii, 
Szwecji, Norwegii i Portugalii.

Także w Polsce trwały dys-
kusje nad wprowadzeniem 

restrykcyjnej wobec palaczy 
ustawy, wedle której jedynymi 
miejscami publicznymi, w których 
można by sięgnąć po papierosa 
byłyby: więzienie i szpital psychia-

tryczny. Ograniczeniu palenia mają 
służyć też podwyżki cen wyrobów 
tytoniowych.

Czy 15 listopada przyniesie pożą-
dany efekt? Trudno powiedzieć. 
Dla niektórych jest to jedna z wielu 
nowych świeckich tradycji. Przy-
pomnijmy niektóre z nich: 17 lu-
tego obchodzimy światowy dzień 
kota, 23 kwietnia – dzień książki, 
17 maja – telekomunikacji,  19 
sierpnia – fotografii, 30 września 
– serca i rzek, 31 października 
– oszczędzania. 

A może, jak powiedział jeden z gor-
liwych palaczy, powinni wprowadzić 
jeszcze światowy dzień opuszcza-
nia deski klozetowej, mycia rąk 
i rzucania dziewczyn.
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fot. D. Panasiuk

Rekordowe jabłka
Podaż krajowych owo-

ców jest duża, nie 
zmienia to jednak faktu, 
że ich ceny są nadal 
wysokie – a wszystko za 
sprawą niesłabnącego 
popytu. Najlepiej widać 
to na przykładzie jabłek. 
Owoce te, wprawdzie teraz są nieco 
tańsze w porównaniu z poprzednim 
miesiącem, to jednak, w zależności 
od odmiany, droższe od 40% do 
80% niż rok temu. Niestety, jak 
przewidują sadownicy, znaczna 
część tych owoców będzie się źle 
przechować, bowiem nie stosowa-
no w tym roku ochrony przeciwko 
chorobom przechowalniczym. A to 
nie może oznaczać nic innego, jak 
tylko kolejne podwyżki cen. 

Na Rynku Hurtowym w Broniszach 
większość krajowych odmian sprze-
dawana jest w cenie powyżej półtora 
złotego za kilogram. Najwyższe ceny, 
podobnie jak w poprzednich latach, 
osiąga Golden Delicius od 2,5 do 
3 złotych za kilogram oraz Ligol od 
2 do 2,85 zł za kg. Owoce są w tym 

sezonie wyjątkowo dorodne, a na-
wet – jak mówią handlowcy – zbyt 
dorodne. Wiele jabłek jest przero-
śniętych, owoce są wyjątkowo duże. 
Wynika to z tego, że po kwietnio-
wych przymrozkach na drzewach 
zostało niewiele zawiązków, a te, 
nadmiernie rosły. Takie owoce trak-
tuje się jako towar poza wyborem i, 
na przykład, w krajach „starej” Unii 
trafiają one do przetwórstwa.

Pomimo znacznego ochłodzenia, 
w ostatnich dniach na Rynek w Bro-
niszach przyjeżdża bardzo wielu 
producentów jabłek. Owoców jest 
teraz w bród, niestety zbiory jabłek 
w 2007 roku są o połowę mniejsze 
niż w 2006 roku. Główny Urząd 
Statystyczny szacuje, że zbiory nie 
przekroczyły 1 miliona 40 tysięcy 
ton. Podobnie jest z gruszkami, jest 
ich o połowę mniej niż rok temu. 
Handlowcy są zdania, że jeszcze 
teraz ceny owoców nie są wygóro-
wane, ale w przyszłym roku można 
spodziewać się sukcesywnych 
podwyżek.

Bardzo dziw-
ne zjawisko 
obserwuje się 
w wypadku 
orzechów. Po-
mimo wcze-
ś n i e j s z y c h 
zapowiedzi, 
że będzie ich 
w tym roku 
mniej, to ich 
ceny, zarów-
no laskowych, 

jak i włoskich są niższe w porównaniu 
z listopadem 2006 roku.

Nieznacznie staniały warzywa 
gruntowe. Ceny hurtowe buraków 
ćwikłowych w Broniszach wahają 
się od 40 do 60 groszy za kilogram 
( w 2006 roku od 65 groszy do jed-
nego złotego). 

Cebula biała kosztuje od 50 do 80 
groszy za kilogram, o połowę mniej 
niż w ubiegłym roku. Marchew 
można już kupić w cenie 50 groszy 
za kilogram. Maksymalna cena kilo-
grama ziemniaków nie przekracza 
40 groszy. Rok temu ziemniaki były 
droższe ponad dwukrotnie - w listo-
padzie maksymalna cena za kilogram 
wynosiła 1,00 – 1,10 zł.

Droższe niż w poprzednim sezonie są 
sałaty i papryka. Przy niskich tempera-
turach rosną koszty produkcji szklar-
niowej, a to wpływa na podwyżkę 
cen tych warzyw.

Przed zbliżającymi się świętami Bo-
żego Narodzenia optymizmem nie 
napawają także ceny cytrusów, w tym 
roku są droższe. Pomarańcze kosztują 
od 3,5 do 4,5 złotego, mandarynki 
od 4 do 5,75 złotego za kilogram, 
podobnie jak cytryny. W ubiegłym 
roku ceny hurtowe cytrusów były 
niższe średnio o 1 złoty za kilogram. 

Powodem wyższych cen są mniej-
sze światowe zbiory cytrusów. Można 
zatem przypuszczać, że świąteczne 
dostawy tych owoców także nie 
będą tańsze. 

WA

30 groszy więcej
Producentom rolnym 
nadal będzie zwracana 
część podatku akcy-
zowego, zawartego 
w cenie oleju napę-
dowego wykorzysty-
wanego do produkcji 
rolnej. W 2008 roku 
wyniesie ona 85 
groszy za litr tego 
paliwa. Oznacza to 
wzrost stawki z 0,55 
zł do 0,85 zł za litr. 
W przyszłym roku 
na ten cel zostanie 
przeznaczone 650 
milionów złotych 
z budżetu państwa. 
Z tego około 13 
milionów złotych 
otrzymają gminy na 
sfinansowanie obsługi 
wypłaty części akcyzy producen-
tom rolnym. 

Rozporządzenie w tej sprawie przy-
jęła Rada Ministrów. 

WA

Spór o definicję wina
Ko m i s j a 

Rolnictwa 
Pa r lamen tu 
Europejskiego 
opowiedziała 
się za utrzyma-
niem prawa 
do nazywania 
winem także 
trunków z in-
nych owoców, 
nie tylko z wino-
gron. 
Na tym jednak sprawa 
„reformowania euro-
pejskiego rynku wina” 
się nie kończy. Bruksel-
ski spór o to, czy jabol 
jest winem, czy tylko 
owocowym napojem 
alkoholowym trwa 
nadal – tym bardziej, 
że stanowisko Parla-
mentu Europejskiego 
nie jest wiążące dla rady ministrów 
rolnictwa państw Unii Europejskiej. 
To ona, jeszcze w grudniu, ostatecz-
nie podejmie decyzję w sprawie 
definicji wina.

W pierwszej propozycji reformy sek-
tora winnego (z lipca tego roku), Ko-
misja Europejska chciała, żeby winem 
nazywać tylko alkohol wyproduko-
wany z winogron. W tej definicji nie 
byłoby więc miejsca dla popularnych 
w Polsce win owocowych.

Za zamieszaniem związanym z de-
finicją wina stoją polscy i niemieccy 
eurodeputowani. To właśnie oni 
zgłosili w Parlamencie Europejskim 
poprawkę, która zezwalającą na 
produkcję win z różnych owoców. 
Ich zdaniem z europejskiego rynku 
win nie mogą zniknąć wina o nazwie: 
owocowe, jabłkowe czy wiśniowe. Za 
poprawką w komisji rolnictwa głoso-
wało 32 posłów, 10 było przeciw.

Wynik głosowania pokazuje, że 
zdecydowana większość posłów nie 
zgadza się na ujęcie w definicji tylko 
wina gronowego. Posłów z Polski 
i Niemiec poparli również eurodeput-
powani z krajów Europy Wschodniej 
i Północnej, w których nie uprawia 

się na dużą skalę winogron, a wina 
z innych owoców produkuje się już 
od wieków. Przeciwko rozszerzeniu 
definicji wina opowiedzieli się oczy-
wiście posłowie z krajów południowej 
Europy. 

Większość eurodeputowanych z ko-
misji rolnictwa opowiada się również 
za możliwością wzbogacania wina 
cukrem. Ten zapis byłby korzystny 
dla nielicznych polskich producen-
tów wina gronowego z południa 
Polski. „Słodzenie” wina w przypadku 
krajów naszej strefy klimatycznej jest 
niezbędnym zabiegiem rekompen-
sującym niedobór słońca w czasie 
wegetacji winogron. 

Negocjacje „północ-południe” trwa-
ją. Czas pokaże czy będzie możliwy 
kompromis pomiędzy tymi dwoma 
częściami Europy. Trzeba przyznać, 
że tradycja produkcji wina owoco-
wego w Polsce sięga średniowiecza. 
Nie dziwi więc determinacja naszych 
– i nie tylko – posłów. Tym bardziej, 
że jak sami twierdzą skoro wódkę 
możemy produkować ze wszyst-
kich surowców rolnych, to dlaczego 
zabraniać produkcji win innych niż 
gronowe?

WA
fot. D. Panasiuk

Jak w raju
Wnętrze gwarancją suk-
cesu – pod takim hasłem 
odbył się tegoroczny 
Międzynarodowy Pokaz 
Florystyczny. 
18 października w Broniszach styliści 
i floryści zaprezentowali kompozycje 
kwiatowe utrzymane w duchu eu-
ropejskich tendencji dopasowując 
je do różnych stylów sklepowych 
wnętrz. Mistrzowie zaprezentowali 
sztukę układania kwiatów oraz 
umiejętności łączenia kompozycji 
kwiatowych z wystrojem sklepu, 
który swoją oryginalnością i atrak-
cyjnością przyciąga klientów. 

Impreza była właśnie adresowana do 
właścicieli sklepów, dekorato-
rów wnętrz i florystów. Kom-
pozycje wykonali mistrzowie 
florystyki z Holandii, Danii i 
Niemiec. Organizatorem po-
kazu był Warszawski Rolno-
Spożywczy Rynek Hurtowy 
w Broniszach, Biuro Kwiatowe 
Holandia oraz Smithers Oasis.

Specjalnie wybudowane, na 
czas pokazu, pomieszczenia 
zostały zaaranżowane między 
innymi w stylu kolonialnym, 
orientalnym oraz nowocze-
snym. W pierwszej części 
pokazu floryści przedstawili 
kompozycje odpowiednie 
na jesień, w drugiej natomiast 
dekoracje zimowe. Na jesień 

kreatorzy proponują ekspresyjne 
formy, łączenie różnych struktur 
i materiałów. W kompozycjach 
kwiatowych pojawiają się ostre i kol-
czaste elementy. W palecie kolorów 
dominuje róż, czerwień i rozmaite 
odcienie fioletu, połączone z czer-
nią, czekoladowym brązem. Wśród 
tych podstawowych kolorów prze-
błyskuje żółć, zieleń i złoto. Floryści 
tworzą uwodzicielskie, ekscytujące 
aranżacje, wodząc odbiorcę – do-
słownie - na pokuszenie.

W kompozycjach zimowych do-
minować będzie symetria i rytm. 
Floryści inspirują się motywami 
typowymi dla minionych epok. 

Charakterystyczne są draperie, 
koronki, frędzle i kokardy. Podsta-
wowymi kolorami są szarość, biel i 
czerń połączona z różem, fioletem 
i czerwienią. Modne jest łączenie 
kwiatów z naturalnymi elementami 
takimi jak kamienie, marmur, drewno 
oraz aksamit i skóra.

Róża będzie królową zarówno jesie-
nią jak i zimą. Pozostałe kwiaty, jakich 
będą używać floryści jesienią to 
także storczyki, chryzantemy, dalie, 
szarłat i przegorzan. Do zimowych 
kompozycji floryści wykorzystają 
jaskry, goździki, nerninę, hipeastrum, 
tuberozę, liście bukszpanu, eukaliptusa 
oraz gipsówkę.

dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
W najbliższym czasie uporządkujesz swoje finanse i zaczniesz więcej 
odkładać. Twoje sprawy zaczną się dobrze układać, a Twoja kariera 
zawodowa przyniesie Ci satysfakcję. W miłości czas wielkich zmian, dzięki 
którym uwierzysz w swoje szczęście.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym uzyskasz przewagę nad osobą, z którą rywalizujesz. 
Twoje argumenty i pomysły pozwolą Ci osiągnąć wymarzony sukces 
i duże zyski. W uczuciach zaufaj intuicji, bo możesz teraz zdziałać 
naprawdę dużo.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Przez najbliższe dni unikaj wszelkich sporów i zapanuj nad wydatkami, bo 
możesz stracić nad nimi kontrolę. Ulegną poprawie stosunki w miejscu 
pracy. W życiu osobistym przekonasz się, że podjąłeś właściwą decyzję. 
Nie wycofuj się. Szczęście dopisze Ci w grach losowych.

Rak 22.06.- 22.07.
Niespodziewanie zacznie przynosić Ci zyski dawna inwestycja, o której 
już zapomniałeś. Nie przyspieszaj biegu zdarzeń, a cenne informacje, 
które będą w Twoim posiadaniu zachowaj jeszcze dla siebie. Możesz 
dużo zyskać. Samotne Raki muszą się przestać bać szczerych rozmów. 

To wiele Wam ułatwi.

Lew 23,07.- 22.08.
W życiu zawodowym należy czasami walczyć o swoje, nie bój się 
sporów, bo możesz wiele teraz zyskać. Dojdziesz do porozumienia ze 
współpracownikami. Masz szansę na awans lub choćby premię. W miłości 
nie zaszkodzi trochę tajemniczości. Pomyśl o tym.

Panna 23.08.- 22.09.
W pracy nie zawiedzie Cię intuicja, dzięki niej wiele zyskasz finansowo. Nie 
ufaj zbytnio wspólnikom, możesz się na nich zawieść. W życiu uczuciowym 
kompletnie stracisz głowę. Coś, co wydawało się zwykłą znajomością 
przemieni się w coś bardzo poważnego.

Waga 23.09.- 22.10.
Dobry czas na załatwianie spraw urzędowych. Wygrasz spór spadkowy 
lub o nieruchomość. Odzyskasz to, co Ci się słusznie należy. Ale nie kuś 
losu i dobrze się przygotuj. W miłości spójrz w przyszłość i nie zamartwiaj 
się tym, co było.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym skup uwagę nad tym, co najważniejsze i nie 
podejmuj się żadnych nowych obowiązków. Zabłyśniesz jako świetny 
organizator. W uczuciach masz szansę naprawić wszelkie błędy, a pomoże 
Ci w tym Twój wrodzony wdzięk. Powodzenia.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Przed Tobą ważne spotkanie biznesowe, które być może zmieni Twoją 
sytuację zawodową. Zamkniesz ważny rozdział w karierze i rozpoczniesz 
nową drogę, która będzie o wiele bardziej interesująca, a na pewno 
korzystniejsza finansowo. W miłości pełnia szczęścia, więc nie szukaj 

powodów do kłótni czy zazdrości. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym ujawnisz wszystkie swoje talenty i osiągniesz 
wreszcie sukces. Nic nie będzie ograniczać Twoich działań. Samotne 
Koziorożce przekonają się o prawdziwości uczuć osób, na których Wam 
zależy. Napełni Was to wielkim optymizmem i chęcią do działania.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Masz dobry czas. Wszystko, o czym zamarzysz spełni się. Będziesz 
działać ryzykownie, ale i bardzo skutecznie. Przyniesie Ci to 
wymarzoną stabilizację finansową. Odzyskasz także wpływ na sprawy, 
na których najbardziej Ci zależy. W uczuciach bez zmian, ale okaż, 

więcej zainteresowania bliskim. 

Ryby 19.02.- 20.03.
W najbliższych dniach zrozumiesz, że nie wszystko można osiągnąć od 
razu. Zastosuj metodę małych kroczków, pracując systematycznie o wiele 
więcej zyskasz. Efekty przyjdą wkrótce. W życiu uczuciowym zapanuj nad 
emocjami i pomyśl o potrzebach drugiej osoby.

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
1–2 grudnia, godz. 18.00

Wszystko będzie dobrze
(Polska, 2007); Dramat; czas 98 min.; Reżyseria:  Tomasz Wiszniewski; Scenariusz:  
Tomasz Wiszniewski, Rafał Szamburski, Robert Brutter; Obsada: Robert Więckiewicz 
- Andrzej, Adam Werstak - Paweł, Izabela Dąbrowska - Matka, Beata Kawka - Anna, 
Daniel Mąkolski - Piotr 
Bohaterami filmu są 12-letni chłopiec, którego wiara zostaje wystawiona na 
próbę i 35-latek, który sam nie zdając sobie z tego sprawy, pragnie zbliżyć 
się do Boga. Obydwu bohaterów łączy sport. Chłopiec jest lekkoatletycz-
nym talentem i świetnie wypada na długich dystansach, a mężczyzna jest 
nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej i alkoho-
likiem. Obaj z zupełnie różnych powodów, wyruszą na pielgrzymkę do 
Częstochowy...

7–9 grudnia, godz. 18.00

Pora umierać
(Polska, 2006); Dramat; czas 104 min.; Reżyseria:  Dorota Kędzierzawska; 
Scenariusz:  Dorota Kędzierzawska; Obsada: Danuta Szaflarska - Pani Aniela, 
Krzysztof Globisz - Syn, Patrycja Szewczyk - Wnusia, Kamil Bitau - Dostojewski, 
Robert Tomaszewski - Natręt 

Historia pełnej życia i poczucia humoru starszej pani. Kobieta pod koniec 
życia musi zmierzyć się nie tylko z teraźniejszością, ale i z przeszłością. 
Wygrywa, czy przegrywa życie? Nawet jeśli zadaje sobie wprost to py-
tanie, to nigdy na nie nie odpowiada... Aniela z ironicznym uśmiechem 
patrzy na rzeczywistość i tym uśmiechem właśnie rozprawia się ze swoją 
samotnością.

Z przymrużeniem oka

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Zwyczajny dzień
Wracałam z pełnymi siatkami z za-
kupów. Śnieg z deszczem utrudniał 
mi marsz i po raz nie wiadomo 
który pożałowałam, że w ogóle 
wyszłam z domu. A wystarczyło 
zadzwonić do Piotrka. Mój zięć 
nigdy nie odmawiał, gdy prosiłam 
go o podwiezienie, zwłaszcza gdy 
robiłam zakupy. 

Z trudem otworzyłam drzwi domu, 
zaniosłam zakupy do kuchni i do-
piero wtedy zaczęłam się rozbierać. 
Lustro odbiło plamy błota na mojej 
spódnicy. Po nastawieniu obiadu 
szybko przebrałam się i udałam do 
łazienki. Spranie plam nie było takie 
proste, błoto wymieszane z ulicznym 
kurzem nie ustępowało. Dodałam 
odplamiacza i prałam dalej. 

Po jakimś czasie poczułam osobliwy 
zapach. Z niczym mi się nie skojarzył, 
więc wróciłam do spódnicy. Później 
odniosłam wrażenie, że w domu 
dzieje się coś dziwnego, ale moją 
uwagę przyciągnęły plamy, które 
zaczęły blednąć. Nabrałam nadziei, 
że jednak się uda je sprać. I wtedy 
zadzwonił dzwonek do drzwi. 

Otworzyłam. Na progu stał strażak. 
Prawdziwy strażak w mundurze. 
Oniemiałam. 

– Dzień dobry – przywitał się. 

– Coś się stało? – spytałam w od-
powiedzi. 

– Dostałem zgłoszenie o pożarze. 

A co ja mam z tym wspólnego, 
pomyślałam.

– To chyba dość zwyczajne w pana 
zawodzie?

Strażak uśmiechnął się. 

– Zdecydowanie tak. Czy u pani coś 
się pali?

– Zdecydowanie nie! – odpowie-
działam, gdy znienacka napłynęła 
fala dymu. 

– Pali się! – zawołałam i pobiegłam 
do kuchni, a strażak za mną. Na 
obrzeżach świadomości kołatała mi 
myśl: skąd wiedział?!

Źródłem dymu był piekarnik. Spa-
liłam pieczeń. Uprzejmy strażak 
pomógł mi wyciągać brytfannę, 
przewietrzyć i nawet posprzątać. 
Wkrótce sytuacja była opanowana, 
a my siedliśmy przy herbacie i kru-
chych ciasteczkach. 

Okazało się, że snujący się przez 
lufcik dym zauważyli sąsiedzi. Wie-
dząc, że o tej porze jestem sama 
w domu, wezwali straż. Siedziba 
straży pożarnej jest obok naszego 
domu, więc dyżurny poprosił moje-
go uprzejmego gościa, by sprawdził, 
co się u nas dzieje, zanim wyśle wóz 
strażacki na sygnale. 

To była słuszna decyzja. Gdybym 
zobaczyła zajeżdżającą na nasze po-
dwórze motopompę, chyba trzeba 
by wezwać do mnie do kompletu po-
gotowie. Najpierw zdenerwowałam 
się na sąsiadów, a dopiero po chwili 
stwierdziłam, że tacy ludzie to skarb. 
A gdyby naprawdę coś mi się stało? 
Gdybym straciła przytomność? Za-
wdzięczałbym im życie. Zreflektowa-
łam się i po odprowadzeniu strażaka 
zajrzałam do nich. Już po chwili 
śmialiśmy się wspólnie, jak przystało 
z tej historii. A po powrocie do domu 
nastawiłam nowy obiad, tym razem 
nie ruszając się z kuchni na krok. 

– Ryż? Dlaczego? – zainteresowała 
się rodzina, gdy po południu siedli-
śmy do stołu. 

– A dlaczego nie? – odbiłam pi-
łeczkę. 

– Mówiłaś, że zrobisz mięso – naci-
skała Kasia. 

– A po co mięso? W dzień powsze-
dni? – grałam na zwłokę. 

– Ależ mamo, przecież miałaś zrobić 
pieczeń… – poparła córkę Zosia. 

Musiałam się poddać. 

– Miałam. Ale przypaliłam ją, więc 
zjemy ryż. Mięso przeminęło z wia-
trem.

Rodzina spojrzała po sobie. Zwykle 
nie zdarzało mi się przypalać, fakt. 
Ale jestem już stara, więc chyba mi 
wolno?

– Aha. To skoro mamy taki zwyczaj-
ny dzień, zjedzmy sobie zwyczajny 
obiad – powiedział Piotrek i wsadził 
w ryż widelec. 

Babcia Jadzia

Ryż z groszkiem 
40 dkg ryżu, drobno posiekana 
cebula, 2 łyżki oliwy, 0,5 l bulionu, 
5 dkg bekonu pokrojonego w kostkę, 
puszka zielonego groszku, 10 dkg 
parmezanu lub innego twardego 
sera, sól, pieprz, natka pietruszki

W głębokim naczyniu podgrzać oli-
wę i zrumienić na niej na złoto cebu-
lę. Dodać ryż (surowy), smażyć ok. 
2 minut, mieszając. Dodać bulion, 
doprowadzić do wrzenia, następnie 
gotować 20 minut na wolnym ogniu 
pod przykryciem. Usmażyć bekon, 
dodać groszek, wymieszać i razem 
podgrzać. Dodać do miękkiego już 
ryżu, przyprawić całość do smaku. 
Podawać z natką pietruszki i tartym 
parmezanem (lub innym serem) oraz 
z zieloną sałatą i pomidorami.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam organy Casio SA-45 + 
zasilacz, tel. 0 661 971 343

Sprzedam samochód osobowy 
Oltcit Club, 1990 r., tel. 0502 035 
852

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedam: Opel Omega MVG 
Sedan, rok 1998, pełna opcja, 
sekwencja, cena do uzgodnienia. 
Tel. 0 608 345 352.

Zatrudnię pracownika do agencji 
PKO w Nasielsku z prawem jazdy 
kat. B. Tel. 0 604 62 07 63.

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: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych 

wynoszą 98 mm x 47 mm

Sprzedam działkę budowlaną 
4400m2. Siennica koło Nasielska, 
przy drodze do „Instalu”. Tel. 0 
606 372 783 lub 0 698 742 997 
(po 19.00).

Sprzedam ziemniaki jadalne Irys, 
Irga, Wineda. Dowóz do klienta. 
Zamówienia. Tel. 0 663 264 553.

Sprzedam siano w kostkach ze 
stodoły pogodne. Tel. 0 886 139 
528.

Koła kompletne, mało używane, 
135x12, Dębica – wielosezonowe. 
Tel. 0 886 139 528.

Sprzedam źrebną kobyłę ze źreba-
kiem. Tel. 0 601 57 99 93.

Sprzedam sanie i wóz konny 
(przystosowany do ciągnika). Tel. 
0 504 300 369.

Sprzedam żyto, owies, łubin, siano. 
Tel. 0 696 631 308.

Tanio sprzedam kombajn Bi-
zon Z-056 z nową sieczkarnią. 
Tel. 0 664 754 028.

Sprzedam Ładę Samarę. Rok prod. 
1991, stan dobry, benzyna + gaz, 
hak. Tel. 0 502 160 588.

Sprzedam: Opel Corsa. Silnik 1.2. 
Rok prod. 1993, kolor czerwony, 
stan bardzo dobry. Cena 3 300 zł. 
Tel. 0 660 210 586.

Sprzedam Hyundai Lantra 1.8 
GLS, KOMBI, r. 1996, sprowa-
dzony ze Szwajcarii, benzyna, 
automat, pełne wyposażenie, 
gotowy do rejestracji, cena: 
7 500 zł. Tel. 0 604 451 595.

Sprzedam tanio komplet opon 
zimowych z felgami w dobrym 
stanie, Opel Astra, tel. 023 691 21 
14 (wieczorem), 0 880 451 097

Sprzedam suknię ślubną, rozm. 
36-38, tanio, tel. 023 691 21 14 
(wieczorem)

SPRZEDAM WIDLAKA GPW 
2000 i GPW 3210 rok prod. 
1995 STAN BARDZO DOBRY!!!, 
tel. 0 604 086 111

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0 889 
307 122

Wynajmę sklep spożywczo-prze-
mysłowy z wyposażeniem i zato-
warowaniem, tel. 0 502 613 331

Sprzedam ciągnik C-360 z kabiną, 
stan b. dobry, tel. 0 602 339 583

Sprzedam Ford Eskort, 1,8 diesel, 
92 r., stan b. dobry, sprowadzony, 
tel. 0 515 132 570

Sprzedam Forda Galaxy (van 7-
osobowy), 95 r., 2 litry (benzyna 
+gaz), stan dobry, tel. 023 691 
26 36

Poszukuję lokalu do wynajecia  
w centrum Nasielska w celu 
prowadzenia sklepu odzie-
żowego, tel. 0 600 403 266; 
0 602 698 856; 023 693 15 65

Sprzedam lodówkę za 100 zł. Do-
brze mrozi. Tel. 023 69 30 115.

Wynajmę magazyny na działal-
ność handlowo-usługową, wraz 
z pomieszczeniem biurowym. Tel. 
0 608 45 81 35.
Sprzedam narożnik do spania, 
jasna obudowa, 300 zł. Tel. 023 
69 30 115.

R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:
1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart 83 pkt. (57,64%)
2.Maciej Osiński - Janusz Wydra 81 pkt. (56,26%)
3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński 79 pkt. (54,86%)
4.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 76 pkt. (52,78%)
5.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński 73 pkt. (50,69%)
6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 72 pkt. (50,00%)
7.Marek Olbryś - Krzysztof Turek 71 pkt. (49,31%)
8.Janusz Czyżewski - Janusz 70 pkt. (48,61%)
9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 67 pkt. (46,53%)
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki 52 pkt. (34,72%)

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:
1.  Janusz Wydra
2. Maciej Osiński
3-4. Kazimierz Kowalski 
 Krzysztof Morawiecki 
5-6. Piotr Kowalski    Piotr Kowalski    Piotr Kowalski
 Grzegorz Nowiński   Grzegorz Nowiński   Grzegorz Nowiński 79 pkt.
7. Stanisław Sotowicz   78 pkt.
8.  Janusz Czyżewski    75 pkt.
9. Janusz Muzal    74 pkt.
10. Pawel Wróblewski    72 pkt.

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK

Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:
1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart    
2.Maciej Osiński - Janusz Wydra    2.Maciej Osiński - Janusz Wydra    2.Maciej Osiński - Janusz Wydra
3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   79 pkt. (54,86%)
4.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski   76 pkt. (52,78%)
5.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński   5.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński   5.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński 73 pkt. (50,69%)
6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 72 pkt. (50,00%)
7.Marek Olbryś - Krzysztof Turek    7.Marek Olbryś - Krzysztof Turek    7.Marek Olbryś - Krzysztof Turek 71 pkt. (49,31%)
8.Janusz Czyżewski - Janusz  Muzal     70 pkt. (48,61%)
9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski   67 pkt. (46,53%)
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki   52 pkt. (34,72%)

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:
Janusz Wydra    Janusz Wydra    Janusz Wydra 100 pkt.
Maciej Osiński    Maciej Osiński    Maciej Osiński 83 pkt
Kazimierz Kowalski    
Krzysztof Morawiecki    
Piotr Kowalski    79 pkt.

   79 pkt.
78 pkt.
75 pkt.

76 pkt. (52,78%)
73 pkt. (50,69%)

9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:

Maciej Osiński
Kazimierz Kowalski 

75 pkt.

79 pkt.
79 pkt.

Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:
1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart 
2.Maciej Osiński - Janusz Wydra
3.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński 79 pkt. (54,86%)
4.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 76 pkt. (52,78%)
5.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński 73 pkt. (50,69%)
6.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
7.Marek Olbryś - Krzysztof Turek
8.Janusz Czyżewski - Janusz
9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:
Janusz Wydra
Maciej Osiński
Kazimierz Kowalski 
Krzysztof Morawiecki 
Piotr Kowalski    

   

75 pkt.

73 pkt. (50,69%)
72 pkt. (50,00%)
71 pkt. (49,31%)
70 pkt. (48,61%)
67 pkt. (46,53%)
52 pkt. (34,72%)

79 pkt.
78 pkt.
75 pkt.

Maciej Osiński

75 pkt.

Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:
1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart    
Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:
1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart 
Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:
1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart    1.Zbigniew Kuczyński - Andrzej Lenart 
Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:Wyniki II Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 23.11.2007 r.:

   
9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski   9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski   9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki   10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki   10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:

9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:

   
9.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski   
10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki   

Czołówka klasyfikacji po szesnastu turniejach:

   

10.Krzysztof Michnowski - Marek Rębecki

            

79 pkt.
79 pkt.
78 pkt.
79 pkt.79 pkt.
79 pkt.
79 pkt.
78 pkt.
79 pkt.79 pkt.79 pkt.
79 pkt.79 pkt.79 pkt.79 pkt.

Rodzicom i Rodzinie 
tragicznie zmarłego Marcina Klepczyńskiego 

wyrazy żalu i współczucia składają:
zarząd, trener i koledzy 
z klubu sportowego PLUKS Cieksyn



1530 listopada–13 grudnia REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
Sprzedam dom wolnostojący w 
Płońsku, Osiedle Toruńskie, pow. 
całkowita 220m2, pow. użytkowa 
138m2. Tel. 0 504 285 696.

Opel Astra, 92 rok, powypad-
kowy, uszkodzona chłodnica, 
akumulator, lewy reflektor, ma-
ska, podłużnica. Tanio sprzedam. 
Tel. 0 669 950 407.

Sprzedam wózek Implastu głę-
boki + spacerówka. Tel. 0 667 
273 972.

Zatrudnię opiekunkę do 3-latka. 
Tel. 0 667 273 972.

Kupię mieszkanie dwupokojowe 
w Nasielsku (parter lub I piętro). 
Tel. (0 23) 69 30 766.

Sprzedam skuter marki „Bee”, 
rok prod. 2007, poj. 49 cm3, 
kolor niebieski (wzór starej 
„Osy”). Tel. (0 23) 69 30 026, 
0 663 378 743.

Sprzedam: monitor „Daewoo”, 
jednostka + drukarka (komplet), 
200 zł. Tel. (0 23) 69 30 026, 0 663 
378 743.

Sprzedam owies, siano, ziemniaki 
Irga, możliwość dostawy. Tel. 0 
668 474 491.

Kupię ziemię rolną lub siedlisko. Tel. 
0 604 089 098.

Tanio sprzedam kombajn Bi-
zon Z-056 z nową sieczkarnią. 
Tel. 0 664 754 028.

Zatrudnię do prac wykończenio-
wych (malowanie, gipsy, ociepla-
nie poddaszy). Z doświadczeniem. 
Tel. 0 604 561 031.

Sprzedam dom w Nasielsku. 
Tel. 0 668 822 639.

Emerytka – księgowa poszu-
kuje pracy biurowej, 1  etatu. 
Tel. 0 608 45 81 35.

Sprzedam działkę budowlaną 
820m2, 65zł/m2. Tel. (0 23) 69 12 
115, 0 663 222 076.

Sprzedam samochód Volkswagen 
Bust 2, 8-osobowy, rok pr. 1991. Tel. 
(0 23) 69 12 115, 0 663 222 076.

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 0 669 398 940.

Sprzedam: Beczka – 600 l, barak, 
tokarnię, słupki, sanie, wóz, przy-
czepkę małą (wannę, zbiornik na 
wodę 3 000 tys l), klatki na króle 
i kury, ramy okienne oszklone (do 
garaży, wiat). Tel. 0 504 300 369.

Wynajmę część domu jedno-
rodzinnego blisko dworca PKP, 
tel. 0 608 45 81 35.

Sprzedam świerki, tel. 0 502 870 
340, 0 604 242 523



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT

KRZYŻÓWKA nr 26
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 3 grudnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi 
rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 28 grudnia br. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie karnet 
do Gabinetu Kosmetycznego w Nasielsku, ul. Staszica 1a/2.

PIŁKA 
KOSZYKOWA 
- GIMNAZJA
20 listopada br. w hali sportowej w Nasielsku 
odbył się gminny turniej piłki koszykowej dla 
dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych. 
Jego celem było wyłonienie zespołu reprezen-
tującego gminę w zawodach powiatowych. Po 
losowaniu i ustaleniu kolejności meczy przystą-
piono do rozgrywek. Wyniki poszczególnych 
meczy wyglądały następująco.

Kategoria dziewcząt

PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 2 w Pieścirogach 
  (19:10)

ZS Nr 2 w Pieścirogach : ZS Nr 3 w Cieksynie 
  (18:10)

PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 3 w Cieksynie 
  (28:19)

I miejsce PG Nr 1 w Nasielsku  4 pkt

II miejsce ZS Nr 2 w Pieścirogach 3 pkt

III miejsce ZS Nr 3 w Cieksynie 2 pkt

SKŁAD DRUŻYNY ZWYCIĘSKIEJ: Popowska 
Ola, Łukasiewicz Agnieszka, Malinowska Iza, 
Korycka Marta, Ostaszewska Aleksandra, Fatek 
Kinga, Kordulska Dominika, Chojnacka Anna, 
Żbikowska Joanna. 
Opiekun drużyny – Robert Bugalski. 

Kategoria chłopców

PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 2 w Pieścirogach 
  (7:12)

ZS Nr 2 w Pieścirogach : ZS Nr 3 w Cieksynie 
  (12:17)

PG Nr 1 w Nasielsku : ZS Nr 3 w Cieksynie 
  (6:15)

I miejsce ZS Nr 3 w Cieksynie   4 pkt

II miejsce ZS Nr 2 w Pieścirogach 3 pkt

III miejsce PG Nr 1 w Nasielsku 2 pkt

SKŁAD DRUŻYNY ZWYCIĘSKIEJ: Wojeński 
Mariusz, Śliwiński Marcin, Przeorski Kamil, Ge-
rasik Szymon, Kado Daniel, Ziemniecki Mateusz, 
Niezgoda Jacek, Kowalski Piotr, Kozaczuk Adrian, 
Ostrowski Andrzej, Chmiel Maciej, Ostaszewski 
Łukasz, Białorudzki Bartek, Ołtarzewski Sebastian, 
Sosnowski Dawid, Domżała Mateusz. 
Opiekun drużyny – Andrzej Malon. 

Po zakończeniu turnieju wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
dodatkowo puchary.

M. K.

GMINNY TURNIEJ W MINI-PIŁKĘ RĘCZNĄ
16 listopada w nasielskiej hali sportowej odbył 
się gminny turniej mini-piłki ręcznej dziewcząt 
i chłopców ze szkół podstawowych. Do walki o 
miano mistrza gminy Nasielsk stanęły następują-
ce szkoły: Szkoła Podstawowa z Cieksyna , Szkoła 
Podstawowa z Nasielska oraz Szkoła Podstawowa 
z Dębinek. Po losowaniu i ustaleniu kolejności 
meczów przystąpiono do turnieju. Inauguracyj-
ne spotkanie rozegrały pomiędzy sobą dziew-
częta z Dębinek i Nasielska. Był to jedyny mecz 
w kategorii żeńskiej w mini „szczypiorniaka”. Po 
zaciętej walce, mecz zakończył się wynikiem 7 
do 5 dla Dębinianek. (Widać już pierwsze efekty 
pracy w nowej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach.)

Po dziewczętach rywalizację sportową rozpoczęli 
chłopcy.  W pierwszym spotkaniu SP Nasielsk po-
konał SP Cieksyn „I”  17 do 2. W drugim meczu 
spotkali się ze sobą SP Dębinki i SP Cieksyn „II”, w 
którym lepszymi okazali się chłopcy z Dębinek 
pokonując swoich przeciwników 8 do 0. W trze-
cim spotkaniu SP Nasielsk zwyciężył z Dębinkami 

16 do 1. W  braterskim pojedynku SP Cieksyn „I” 
i SP Cieksyn „II” lepszymi okazali się zawodnicy 
z cyfrą „I”, pokonując swoich przeciwników 12 
do1. W kolejnym pojedynku SP Nasielsk pokonał 
SP Cieksyn „II” 14 do 2. W ostatnim spotkaniu SP 
Cieksyn „I” zdecydowanie wygrał z  SP Dębinki 
wynikiem 11 do 4.

Podsumowanie wyników:
Kategoria dziewcząt
I miejsce  SP Dębinki 2 pkt
II miejsce SP Nasielsk 1 pkt

Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nasielsk  6 pkt
II miejsce SP Cieksyn I 5 pkt
III miejsce SP Dębinki  4 pkt
IV miejsce SP Cieksyn II  3 pkt
Po zakończeniu zawodów zwycięskim zespo-
łom wręczono dyplomy i puchary. 

M. K.

ZAPROSZENIE
Hala Sportowa w Nasielsku serdecznie 
zaprasza wszystkich sympatyków na cykl 
turniejów w Halowej piłce Nożnej:

• 02.12.2007 godz. 10.00 Turniej halo-
wej Piłki nożnej do lat 18.

• 09.12.2007 godz. 10.00 Turniej halo-
wej Piłki nożnej rocznik 1992 i młodsi.

• 16.12.2007 godz. 10.00 Turniej halowej 
Piłki nożnej seniorów.

Wszelkich informacji odnośnie wyżej 
wymienionych turniejów udzielamy pod 
numerem tel. 023 69 865.

Komunikat
W dniu 18 listopada w hali sportowej w Na-
sielsku odbył się Amatorski Turniej piłki siat-
kowej mężczyzn. Łącznie w zawodach wy-
startowały cztery drużyny: Sparta Nasielsk, 
Nowe Miasto, Czwartek Team (Nasielsk) 
oraz zawodnicy z Pieścirogów. Ze względu 
na małą liczbę drużyn zawody przeprowa-
dzone zostały system każdy z każdym. Po 
rozegraniu wszystkich spotkań została wy-
łoniona następująca kolejność miejsc.

I m-ce Sparta Nasielsk

II m-ce Czwartek Team

III m-ceNowe Miasto

IV m-ce Pieścirogi

Drużyny za uczestnictwo w turnieju otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy. Natomiast zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali 
puchary. 

M.CH


