
kurego, a inni do Biedronki. Taka 
konkurencja.

Jerzy, lat 41:
A mnie szkoda tych osiedlowych 
sklepów. Ci ludzie też muszą z cze-
goś żyć. To nie wporządku, że duże 
sklepy zabierają im klientów.

Małgorzata, lat 27:
Moim zdaniem to świetny pomysł, 
że powstaje Biedronka. Mieszkańcy 
ulicy osiedla przy ul. Warszawskiej 
nie będą musieli dźwigać zakupów 
z Tesco.
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Kolejny market w Nasielsku
Wszystko wskazuje na 

to, że właściciele 
małych sklepów w na-
szym mieście ponownie 
chwycą się za kieszenie. 
Za budynkiem Poradni 
Leczenia Uzależnień przy 
ul. Warszawskiej powstaje 
BIEDRONKA. 
Zimą ubiegłego roku w Nasielsku 
otworzono TESCO. Już wtedy wie-
lu właścicieli małych sklepów nie 
przetrwało konfrontacji z handlo-
wym gigantem. Wkrótce szykuje 

się kolejna rewolucja. Sprzedawcy 
nie kryją obaw: Z Biedronką trudno 
będzie konkurować. Niskie ceny 
z pewnością przyciągną mieszkań-
ców. Wielu z nas będzie musiało 
zamknąć interes – mówią.

A co o nowym hipermarkecie 
w Nasielsku sądzą mieszkańcy?

Grażyna, lat 30:
Uważam, że dobrze, że będzie 
Biedronka. Mieszkańcy będą mieli 
większy wybór. Jedni pójdą do 
Tesco, inni do Guliwera czy Mer-

Natalia, lat 15:

Ja robię zakupy z mamą tylko 
w dużych sklepach. Tam wszyst-
ko jest na miejscu. Nie trzeba 
biegać gdzie indziej po warzywa 
czy szampon.

Karol, lat 25:

Nasielsk nie ma za bardzo się 
czym pochwalić. Niech z każdej 
strony miasta stanie duży sklep 
i już będzie lepiej.

KaZ.

fot. M. Kordulewska

List do redakcji
Mieszkańcy wsi Kosewo i użytkownicy drogi asfaltowej Na-
sielsk–Kosewo–Konary–Andzin zwracają się do redakcji „Ży-
cia Nasielska” o przedstawienie na łamach pisma problemu, 
przed którym możemy stanąć. Dotyczy to uciążliwości, na jakie 
zostaniemy narażeni po modernizacji linii kolejowej Warsza-
wa–Gdynia. Nieuwzględnienie w dotychczasowych zmianach 
bezkolizyjnego przejazdu na tym skrzyżowaniu będzie zagładą 
dla wioski. Tor kolejowy przecina w środku trzykilometrowa wieś. 
Część rolników mieszkających po jego wschodniej stronie posiada swoje pola po części zachodniej, i odwrotnie.  
O wynikach wcześniejszych badań dotyczących natężenia ruchu kołowego na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu, 
prowadzonych przez Dyrekcję Kolei, nikt nas nie powiadomił. Upewniło nas to, że bezpieczny przejazd będzie zbudo-
wany. Podpisy pod pismem to nasz protest przeciwko pominięciu w planach wiaduktu na tak ruchliwym skrzyżowaniu. 
Domagamy się spotkania z Dyrekcją Kolei, a do władz gminy zwracamy się o poparcie naszych żądań. 

Poważnym problemem będzie również dowóz dzieci do szkoły.

Pod pismem do dnia dzisiejszego zostało złożonych 126 podpisów i nadal trwa akcja ich zbierania.

         Mieszkańcy

Obradowała Rada

Koncesje zamówień 
publicznych 

Dojedź motocyklem 
do końca wakacji

Wpadli podczas 
kontroli

Chcą działać 
lokalnie 

Dzieci nie 
mają się 
gdzie bawić

str. 7

Droższe 
bilety PKP

Kraj owocującej 
wiśni
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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

fot. M. Kordulewska

Obradowała Rada

O SP ZOZ raz jeszcze 
W piątek, 18 lipca odbyła 
się XXIV sesja Rady Miej-
skiej. Tradycyjnie zaczęła 
się od informacji o dzia-
łaniach przewodniczą-
cego podejmowanych 
między obradami. Dariusz 
Leszczyński przyjmował 
interesantów (głównie 
w sprawie przejazdu kole-
jowego w Mogowie) oraz 
uczestniczył w posiedze-
niach komisji RM. 
Po nim zabrał głos Tadeusz Nale-
wajk. Jako pierwszą poruszył sprawę 
słynnego już w całej Polsce schro-
niska w Krzyczkach. Zapewniał, 
że, wbrew wszelkim spekulacjom, 
to schronisko już nie funkcjonuje, 
a nawet że znalazła się firma, która 
chce wydzierżawić ten teren. Mówił 
też o trwających inwestycjach – wy-
posażeniu klas w Starych Pieściro-
gach, remoncie ulicy Warszawskiej 
i odcinka Szkolnej, pracach na 
stadionie, rekonesansie w sprawie 
uzupełnienia oświetlenia ulicznego. 
Była mowa o sposobie wyrażenia 
decyzji o chęci przyłączenia się do 
metropolii warszawskiej. Okazało 
się, że decyzje te mają być podej-
mowane oddolnie, więc uchwała 
intencyjna podjęta na ostatniej sesji 
była jak najbardziej trafna (przypo-
mnijmy, że radni wyrazili chęć 
przystąpienia do metropolii). Być 
może gmina niedługo dostanie 
tzw. decyzje komunalizacyjne na 
wszystkie drogi w gminie, co stwa-
rza możliwość absorcji środków 
unijnych na te cele. 

Powrócił też temat nieruchomo-
ści po zlikwidowanych szkołach 
w Krzyczkach i Nunie. Sprawa ta  
wzbudza wiele kontrowersji. Plotka 
głosi, że budynki mają zostać sprze-
dane. Tymczasem Tadeusz Nale-
wajk twierdzi, że jest ostatnią osobą, 
która chce je sprzedać. Prowadzono 
już rozmowy z mieszkańcami Nuny. 
W ich efekcie budynek po szko-

le ma zostać oddany 
w użyczenie tamtej-
szej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Co prawda 
utrz ymanie budyn-
ku będzie generować 
koszty, ale jak twierdzą 
władze, lepiej ten obiekt 
oddać w użyczenie niż 
na własność, bo wtedy 
mógłby stać się częścią 
majątku Państwowej 
Straży Pożarnej. Otwarta 
zostaje kwestia Domu 
Nauczyciela w Nunie. 
Póki co, działka ma zo-
stać podzielona, a do DN 
doprowadzona droga 
dojazdowa. Po uprawo-
mocnieniu się decyzji 
dot. własności budynku 
szkoły w Krzyczkach 
planowane są rozmowy z miesz-
kańcami tej wsi. Wciąż żywy jest 
temat utworzenia tam przedszkola. 

Następnie radni zajęli się podejmo-
waniem uchwał. Pierwsza z nich 
dotyczyła zmian w budżecie. Zmia-
ny związane są z koniecznością 
wprowadzenia nowych zadań inwe-
stycyjnych. Chodzi m.in. o remont 
trzonu kuchennego w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku. Całkowity koszt tego 
przedsięwzięcia to ponad 400 000 
złotych. Władze jednak zapropono-
wały, aby wybrać najbardziej istotne 
elementy remontu i przeznaczyć na 
nie mniej więcej połowę tej kwoty, 
z czego część ma pochodzić z pie-
niędzy uzyskanych za sprzedaż 
działki po oczyszczalni ścieków 
przy ul. Kolejowej. Uzyskano też na 
ten cel dotację w wysokości 51 000 
złotych. Szkoła ta wymaga także 
stworzenia oddzielnej oczyszczalni 
ścieków, przez lata bowiem nieczy-
stości odprowadzane były do rzeki 
Nasielnej. Po kontroli Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska jest to sprawa paląca; podob-

nie w Cieksynie. 
Z 200 000 zł na 
dobudowę punk-
tów świetlnych 
50 000 złotych 
ma być przezna-
czone na kolektor 
przy SP. Zmiany 
w budżecie zy-
skały pozytywną 
opinię Komisji Bu-
dżetu i Finansów, 
a uchwała została 
podjęta.

Po tym podjęto 
uchwałę w spra-
wie zarządzenia 
poboru podatku 
leśnego w drodze 
inkasa, ustalenia 
inkasentów oraz 
wynagrodzenia 
za inkaso. Tak jak 
w poprzednich la-

tach, inkasentami mają być sołtysi. 
Ich wynagrodzenie wyniesie 10% 
zebranego podatku.

Kolejnym punktem obrad były od-
powiedzi na interpelacje i zapytania 
radnych. Grzegorz Duchnowski 
zwrócił uwagę na niewykorzystanie 
terenu po dawnym Biokonie (przy 
wjeździe do miasta od strony Płoń-
ska). Tadeusz Nalewajk powiedział, 
że na przeszkodzie stoi brak planu 
zagospodarowania przestrzennego 
tego terenu, ale gdy taki powstanie, 
trzeba będzie wykorzystać plac na 
działalność mieszkalno-usługową. 

Później Przewodniczący odczytał 
pisma skierowane do RM. Najważ-
niejsze dotyczyło nadania imienia 
stadionowi miejskiemu. Grupa 
mieszkańców zaproponowała, aby 
nadać mu imię m.in. Jerzego Sobie-
skiego, Stanisława Kmiecińskiego, 
Józefa Borkowskiego, Edwarda 
Chodyny lub Wiesława Mazurkie-
wicza. 

Na sesji gościł nowy dyrektor SP 
ZOZ Sebastian Petrykowski. Na 
wniosek Wojciecha Krzyczkow-
skiego wszczęto dyskusję o kondy-
cji finansowej ośrodka oraz o plano-
wanych posunięciach kierownika. 
Radny dopytywał o sprawozdanie 
finansowe. Okazało się, że spra-
wozdanie jest weryfikowane, dla-
tego ostateczne wyniki nie mogą 
jeszcze ujrzeć światła dziennego. 
Powiedziano, że stanie się to po 21 
lipca. Poruszono temat nocnej po-
mocy lekarskiej, która – jak przyznał 
w wywiadzie dla „Życia Nasielska” 
Sebastian Petrykowski – przynosi 
straty, konkretnie 6000 złotych 
miesięcznie. Zdaniem dyrektora 
SP ZOZ ważniejsze jest jednak za-
pewnienie bezpieczeństwa zdro-
wotnego lokalnej społeczności. 
Radny Krzyczkowski drążył temat. 
Przypomniał, że placówka zatrud-
nia aż 87 osób, i zapytał czy, jest 
sens zatrudniania jeszcze lekarzy. 
Sebastian Petrykowski odpowie-
dział, że lekarzy jest za mało. Więk-
szość z zatrudnionych związana 

jest z ośrodkiem kontraktem (tylko 
3 osoby mają umowę o pracę), co 
oznacza, że to lekarze określają licz-
bę przepracowanych godzin. Tym-
czasem, przystępując do konkursu 
na świadczenie usług lekarskich, 
trzeba zapewnić dostęp do lekarza 
od godziny 8 do 18. Brakuje zwłasz-
cza internistów i pediatrów;l podob-
nie laryngologów i ginekologów.  
W specjalistów i specjalistyczny 
sprzęt medyczny, zdaniem Petry-
kowskiego, warto inwestować. To 
może zapewnić zyski. A lekarzy 
zatrudniać trzeba, żeby spełniać 
pewne normy. Wojciech Krzycz-
kowski zauważył, że za dużo jest za-
tem personelu średniego i niskiego 
szczebla. Dyrektor odpowiedział, że 
popracuje nad nowym schematem 
organizacyjnym. Radna, Katarzy-
na Świderska zapytała Sebastiana 
Petrykowskiego, czy planuje po-
wołanie zastępcy. Odpowiedział, 
że musi powołać zastępcę, bo nie 
jest lekarzem. Zastępcę kierownika  
ZOZ-u musi powołać gmina w trybie 
konkursu. Do tego czasu Sebastian 
Petrykowski powoła pełniącego 
obowiązki zastępcy. Chce to zrobić 
jak najszybciej, ale nie zdradził na 
sesji nazwiska osoby, która tę funk-
cję będzie pełnić. Do powołania za-
stępcy potrzebna będzie też zmiana 
statutu placówki. 

W tej części obrad radna Świderska 
zapytała, czy to prawda, że w Na-
sielsku powstanie sklep Biedronka. 
Barbara Pająk, kierownik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej, odpo-
wiedziała, że firma Zambet, wyku-
pując teren, zgłosiła chęć budowy 
bloku mieszkalnego i pawilonu 
handlowo-usługowego. To Zambet 
zdecyduje, komu ów pawilon wy-
dzierżawi. 

Na koniec poruszono kwestię 
zgłoszonych ostatnio wniosków 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki (edukacja dzieci 
wiejskich i przekwalifikowanie rol-
ników) oraz planowanego wniosku 
dotyczącego przedszkoli.

km

fot. M. Kordulewska



325 lipca–7 sierpnia Z SAMORZĄDU

POSZUKUJEMY POTOMKÓW ŻOŁNIERZY 
I OCHOTNIKÓW WALCZĄCYCH  

POD BORKOWEM I NASIELSKIEM 

W dniu 23 sierpnia br., jak co roku, pod pomnikiem w Borkowie odbę-
dą się uroczystości rocznicowe Bitwy nad Wkrą, upamiętniające walki 
polsko-bolszewickie podczas wojny 1920 roku. Warto przypomnieć, 
iż w opinii wielu historyków to właśnie pod Borkowem, na północny 
zachód od Warszawy, decydowały się losy stolicy Polski, całego kraju 
oraz chrześcijańskiej Europy. Właśnie tu, nad Wkrą, oddziały polskie 
wsparte przez ochotników i mieszkańców uniemożliwiły bolszewi-
kom oskrzydlenie broniącej się Warszawy. Rokrocznie upamiętniamy 
te wydarzenia, czcząc pamięć tych, którzy na ziemi nasielskiej przelali 
swą krew i oddali Polsce to, co najcenniejsze – życie. 

Jednocześnie już za dwa lata przypada okrągła, 90. rocznica Bitwy nad 
Wkrą. Chcemy jak najlepiej przygotować się do tych uroczystości. Dla-
tego już teraz poszukujemy potomków żołnierzy i ochotników, którzy 
w 1920 roku walczyli na ziemi nasielskiej, pod Borkowem i Nasielskiem, 
którzy przeżyli lub polegli na tych terenach. Planujemy bowiem stwo-
rzenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego działu, w którym 
znajdowałyby się opisy, życiorysy i fotografie żołnierzy walczących na 
terenie Gminy Nasielsk w 1920 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do podzielenia się z innymi historią swoich przodków, do przesyłania 
informacji do zamieszczenia w tym dziale. Informacje, opisy, zdjęcia 
(w dobrej rozdzielczości) bądź zeskanowane fotografie, dokumenty  
i inne pamiątki proszę przesyłać na adres mailowy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku: um@nasielsk.pl, w tytule maila wpisując „1920 – GMINA 
NASIELSK”. Kontakt telefoniczny: (0-23) 69-33-050 lub 69-33-051.

Ponadto jest naszym zamiarem, aby z okazji 90. rocznicy Bitwy nad 
Wkrą w sierpniu 2010 roku mogła zostać otwarta wystawa pamiątek 
związanych z wydarzeniami 1920 roku. Stąd też zwracamy się do 
wszystkich, którzy posiadają takie pamiątki (m.in. fotografie, dokumenty, 
odznaczenia, elementy umundurowania i wyposażenia) z tego okresu, 
o kontakt z nami w sprawie możliwości ich wypożyczenia jako eks-
ponatów na wystawę. Kontakt mailowy w tej sprawie: um@nasielsk.pl  
w tytule maila wpisując „1920 – WYSTAWA 2010”. Kontakt telefoniczny: 
(0-23) 69-33-050 lub 69-33-051.

Serdecznie dziękuję wszystkim za zainteresowanie i chęć pomocy nam 
w dziele edukacji patriotycznej, w szczególności młodych ludzi.

Zastępca Burmistrza Nasielska

/-/ mgr inż. Tadeusz Nalewajk

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !!!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się  z ogromną prośbą o pomoc w zebraniu funduszy 
na leczenie 6-letniej Dominiki Gąsiorowskiej, zam. Dąbrowa gm. Nasielsk.
Dziewczynka choruje od marca 2008 roku na ostrą białaczkę. Przebywa w szpitalu na Oddziałach Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii. Jest w trakcie chemioterapii.
Żeby Dominika mogła być zdrowa, mogła normalnie się rozwijać i funkcjonować, musi być nieustannie pod-
dawana leczeniu, które przekracza możliwości finansowe rodziny.
Cały ten kosztowny i konieczny proces leczenia będzie możliwy tylko dzięki wsparciu ze strony tych, którym 
leży na sercu dobro małej Dominiki.
W imieniu Dominiki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku dziękuje za każdą, nawet najmniejszą 
pomoc.

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nasielsku
Monika Nojbert

Wpłat należy dokonywać na konto:
Marzanna Gąsiorowska

Bank Spółdzielczy w Nasielsku 16822600080001878620000011 z dopiskiem „pomoc dla Dominiki”

Koncesje zamówień publicznych 
Jednostki samorządu 

terytorialnego będą 
mogły zlecić wybranej 
firmie np. wybudowanie 
drogi, która przez 30 lat 
po jej oddaniu do użyt-
ku będzie pobierać od 
gminy opłatę. Po spłacie 
ostatniej raty droga stanie 
się własnością samorzą-
du. Koncesja jest więc 
umową o charakterze 
odpłatnym, w której kon-
cesjonariusz zobowią-
zuje się do wykonania 
zamówienia (przedmiotu 
koncesji) za odpowied-
nim wynagrodzeniem.  
W przypadku koncesji na 
roboty budowlane może 
to być np. wyłączne pra-
wo do korzystania z obiek-
tu budowlanego. 
Analogicznie, koncesja na usłu-
gi oznaczać będzie wyłączne 
prawo do korz ystania  z  t ych 
usług. Między innymi takie nowe 
rozwiązania propo-
nuje projekt usta-
w y o koncesj i  na 
roboty budowlane 
lub usługi zatwier-
dzony przez rząd.  
Wedł ug M in i s ter-
stwa Infrastruktury, 
które przygotowało 
dokument,  wpro-
wadzenie przepisów 
dotyczących kon-
cesji na roboty bu-
dowlane i koncesji 
na usługi rozszerzy 
prawne możl iwo-
ści realizacji zadań 
publ icznych. Prz y 
czym koncesje nie 
stanowią formy pry-
watyzacji zadań pu-
blicznych, ponieważ 
podmioty publiczne będą w dal-
szym ciągu odpowiedzialne za 
ich realizację.  Koncesja ma być 
nową metodą wykonywania tych 
zadań, a ryzyko ekonomiczne 
p owodzenia  przeds ięwzięc ia 
w dużej mierze zostanie przenie-
sione na podmiot prywatny. To 
właśnie jest najistotniejszym ele-
mentem odróżniającym konce-
sje od zamówienia publicznego, 
w którym całą odpowiedzialność 

za przedsięwzięcie ponosi zama-
wiający.

Koncesje będą miał y zastoso-
wanie w przypadkach, w których 
odbiorcą świadczenia będą oso-
by trzecie, czyli faktyczni użyt-
kownicy koncesji. Będzie więc  
umową tego samego rodzaju jak 
zamówienie publiczne. Jedyna 
różnica – to sposób wykonania 
i charakter wynagrodzenia wyko-
nawcy. Płatność może być prze-
kazywana przez użytkowników 
przedmiotu koncesji lub doko-
nywana przez koncesjonodawcę. 
W tym ostatnim przypadku za-
strzeżono jednak, że płatność nie 
może prowadzić do odzyskania 
całości nakładów poniesionych 
przez osobę udzielającą koncesji, 
ponieważ to właśnie na koncesjo-
nariuszu spoczywa w zasadniczej 
c zę ś c i  r yz yko ekonom ic zne 
wykonywania koncesji.  Umowa 
koncesyjna – według projektu – 
nie prowadzi do zmiany stosun-
ków własnościowych, ponieważ 

podmiot prywatny i publiczny 
nie będą mogli utworzyć odręb-
nego podmiotu prawa. Strony nie 
mogą też dokonywać przywłasz-
czenia składników majątkowych 
w jakiejkolwiek formie prawnej. 
Podmiot prywatny będzie mógł 
udostęp n ić  na c zas  konce sj i 
niektóre składniki majątku, np. 
grunt konieczny do robót bu-
dowlanych.  

Dość istotną propozycją zawartą 
w projekcie jest zapis, że kon-
cesjonodawca będzie miał obo-
wiązek umieszczenia ogłoszenia 
o koncesji na roboty budowlane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, w swojej siedzibie 
(w miejscu powszechnie dostęp-
nym) oraz na stronie interneto-
wej, jeśli taką posiada. W przypad-
ku koncesji na usługi, ogłoszenie 
będzie zamieszczane w Biulety-
nie Zamówień Publicznych. Takie 
rozwiązania będą służyć przejrzy-
stości prowadzenia postępowań 
o udzielenie koncesji. Centrum 
Informacyjne Rządu poinfor-
mowało, że w projekt reguluje 
zagadnienia dotyczące postę-
powania o udzielenie koncesji 
i zawarcia umowy finalnej, która 
powinna mieć formę pisemną.  
W przypadku robót budowlanych 
termin umowy nie może przekra-
czać 30 lat, na usługi przewidzia-
no 15-letni termin.  Koncesja jest 
to akt administracyjny wydawa-
nym przez organ koncesyjny. Akt 

ten upoważnia koncesjonariusza 
do prowadzenia ściśle określo-
nej działalności gospodarczej . 
Wyraża zgodę władz publ icz-
nych na podjęcie i prowadzenie 
działalności przez określonego 
przedsiębiorcę. Koncesja jest 
formą pozwolenia udzielanego 
w pewnym tylko zakresie dzia-
łalności gospodarczej.

dar

Płaca minimalna wzrośnie
Wicepremier Walde-

mar Pawlak zapo-
wiedział: Wynagrodzenie 
minimalne od 2009 r. wy-
niesie 1276 zł brutto, czyli 
40 proc. wysokości prze-
ciętnej pensji. 
Kwotę ustalono na posiedzeniu 
Komisji Trójstronnej do spraw spo-
łeczno-gospodarczych. Spotkanie 
odbyło się 15 lipca w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. Wzięli 

w nim udział rządowcy, przedsta-
wiciele związków zawodowych 
i pracodawców.

Taką stawkę zaproponowała strona 
rządowa. Została poparta przez 
pozostałych uczestników komisji. 
Jak podkreślał Waldemar Pawlak: 
To niewątpliwy sukces w naszych 
rozmowach. Dzięki podjęciu tak 
szybkiej decyzji będziemy mogli 
zająć się tą uchwałą już na najbliż-
szym posiedzeniu rządu.

km

Złotówka się umacnia
Z ł o t y  g o n i 
euro na ryn-
kach finanso-
wych. Jak mó-
wią doradc y 
f i n a n s o w i , 
utrzymuje się 
trend aprecja-
cyjny złotego.  
W ub i e g ł ym 
tygodniu na-
s z a  w a l u t a 
pokonała już 
magiczną ba-
rierę 3,30 zł 
za 1 euro. Prawdopodobnie to 
właśnie jest przyczyną wzrostu 
cen obligacji. 

Ale, jak podkreślają eksperci, nie 
tylko polska waluta jest silna. Po-
dobnie się dzieje z czeską koroną 
i węgierskim forintem.

dar 
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Policjanci poszukują  
zaginionego mieszkańca Nasielska:

Dariusza Drejko. 47-letni mężczyzna ostatni raz był widziany dnia 
03.04.2008 r. około godz. 9.00 od tamtej pory nie nawiązał kontaktu 
z rodziną.

 Dariusz Drejko
 Ur. 19.11.1961 r.
 Zamieszkały: Nasielsk, ul. Kościuszki 18
 Rysopis: wzrost: około170–176 cm
 Waga: około 80 kg
 Kolor włosów – szpakowaty,  
 włosy uczesane na jeża
 Kolor oczu – brązowy
W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter 
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną

Zwracamy się do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu 
miejsca pobytu zaginionego o przekazywanie informacji osobiście do 
Komisariatu Policji w Nasielsku lub telefonicznie pod numer telefonu 
(023) 69-12-207 lub do najbliższej jednostki policji – tel. 997.

Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby 
zaginionej lub posiadające informacje o ich losie od dnia zaginięcia 
prosimy o kontakt z policją.

Dojedź motocyklem do końca wakacji
Ryk silnika, zawrot-

na prędkość, 
jazda na jednym 
kole i …wypadek. 
Jakieś skojarzenia? 
Na początku lipca 
pol ic ja  zaczęła 
ogólnopolską kam-
panię „Dojedź mo-
tocyklem do końca 
wakacji”.
Policyjna akcja ma charakter 
profilaktyczny. Jak czyta-
my na stronie internetowej 
Komendy Głównej Policji, 
celem akcji jest propago-
wanie zgodnych z prawem, 
kulturalnych i bezpiecznych 
zachowań na drodze, przy 
jednoczesnym wskazy-
waniu zagrożeń i skutków 
brawurowej jazdy jednośla-
dem. Uroczysta inauguracja 
odbyła się 5 lipca w legionowskim 
Centrum Szkolenia Policji. Imprezie 
towarzyszył Otwarty Zlot Moto-
cyklistów. Zebrani mogli zobaczyć 
Motocyklową Asystę Honorową. 
Organizatorzy przygotowali też 
specjalny tor przeszkód, który trzeba 

było pokonać, i zawody, w trakcie 
których trzeba było m.in. jak najwol-
niej przejechać określony odcinek. 
W zawodach zmierzyli się policjanci 
i uczestnicy zlotu. Zwycięzcy w na-
grodę będą testować motor marki 
Harley-Davidson. Firma jest part-
nerem kampanii. Podczas spotkania 

funkcjonariusze drogówki chętnie 
udzielali rad, jak radzić sobie na jezdni 
w sytuacji zagrożenia.

Motocykl to coraz bardziej popular-
ny środek lokomocji. Szczególnym 
powodzeniem cieszy się wśród osób 
młodych – między 18 a 24 rokiem ży-

cia. Są oni uznawani 
za grupę kierowców 
skłonnych do ryzy-
kownych zachowań 
na drodze, co po-
twierdzają statystyki.  
W zeszł ym roku 
doszło do 1200 
wypadków z udzia-
łem motocyklistów, 
w tym 953 spowo-
dowane przez nich 
samych. W wyni-
ku tych wypadków 
straciło życie 200 
osób, a 1500 zostało 
rannych. 

Co roku rośnie liczba 
motorów na dro-
gach. Według da-
nych policji do wy-
padków motocy-
klowych najczęściej 

dochodzi w czasie wakacji. Ze względu 
na warunki klimatyczne sezon mo-
torowy trwa od maja do września. 
Najczęstszą przyczyną wypadków jest 
przekraczanie dozwolonej prędkości 
przez tak zwane „ścigacze”. 

km

Wpadli podczas kontroli 
W ręce nasielskich po-
licjantów wpadł Kamil 
K., Andrzej G., Paweł R. 
oraz Wojciech D. Podczas 
kontroli drogowej jeden 
z nich próbował pozbyć 
się 38 tabletek ekstasy 
wyrzucając je pod samo-
chód. Nie uszło to uwagi 
policjantów i cała czwór-
ka została zatrzymana, a 
narkotyki zabezpieczone.
Sprawa zaczęło się we wtorek od 
zwykłej kontroli drogowej. Wtedy 
to policjanci z Nasielska zatrzymali 
mazdę, aby sprawdzić stan trzeź-
wości i wymagane dokumenty 
kierowcy. Jak się okazało, kierow-
ca pojazdu Andrzej G. był poszu-
kiwany od 2007 roku. Dlatego 
też mężczyzna został natychmiast 
zatrzymany.

Kiedy jeden z policjantów kon-
trolował i zatrzymywał kierowcę, 
drugi funkcjonariusz uważnie 

obserwował pasażerów mazdy. 
Zwrócił uwagę na ich nerwowe 
zachowanie. W pewnym momen-
cie jeden z nich otworzył drzwi 
samochodu i próbował odrzucić 
torebkę foliową pod auto. Obser-
wujący to policjant od razu zabez-
pieczył torebkę, w której było 38 
różowych tabletek. 

W tej sytuacji nie tylko kierow-
cę samochodu, ale także trzech 
pasażerów zatrzymano do wy-
jaśnienia. Tabletki bezzwłocznie 
zbadano w komisariacie i okazało 
się, że jest to ekstasy. Nasielscy 
policjanci szczegółowo wyjaśniają 
całą sprawę. Zatrzymanym męż-
czyznom, tj.: 23-letniemu Kami-
lowi K., 32-letniemu Andrzejowi 
G., 39-letniemu Pawłowi R. oraz 
32-letniemu Wojciechowi D. za-
rzuca się nielegalne posiadanie 
środków odurzających. 

ij

Rozbił samochód i zgłosił kradzież 
28-letni Henryk K. zgłosił 
funkcjonariuszom kradzież 
forda mondeo. Policjanci 
z komisariatu w Nasielsku 
bardzo szybko ustalili, że 
w rzeczywistości mężczy-
zna nie padł ofiarą kradzie-
ży, ale miał kolizję i rozbił 
samochód. Teraz grożą 
mu zarzuty zawiadomienia 
o niepopełnionym prze-
stępstwie i składanie fał-
szywych zeznań. 
Kilka dni temu do komisariatu policji 
w Nasielsku zgłosił się mężczyzna, 
który poinformował policjantów, że 
w nocy skradziono mu samochód. 
Funkcjonariusz przyjmujący zgło-
szenie sporządził protokół z zawia-
domienia o popełnionym przestęp-
stwie i przesłuchał pokrzywdzonego. 
Z relacji Henryka K. wynikało, że 

dzień wcześniej zaparkował samo-
chód w Lelewie. Następnego dnia 
forda mondeo już nie było.

Tuż po zgłoszeniu kradzieży policjan-
ci patrolujący teren gminy Nasielsk 
znaleźli rozbity ford mondeo. Szyb-
kie sprawdzenie w policyjnej bazie 
danych – i już wiedzieli, że jest to 
pojazd zgłoszony jako skradziony. 
Funkcjonariusze ustalili przebieg 
zdarzenia, a następnie przedstawili 
go mężczyźnie. Wówczas Henryk 
K. przyznał, że w nocy uderzył 
w przydrożne krzewy i uszkodził 
samochód. 

Przypominamy, że za składanie fał-
szywych zeznań oraz zawiadomie-
nie o niepopełnionym przestępstwie 
grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności.

ij

3.07. w Nowych Pieścirogach, na stacji 
PKP, nieznani sprawcy, wykorzystując sen 
Sebastiana H. – mieszkańca Nowego Dworu 
Mazowieckiego, ukradli mu telefon komór-
kowy, bilet miesięczny, pieniądze i łańcuszek 
z wisiorkiem o łącznej wartości 950 zł.
6.07. w Nowych Pieścirogach nieznany 
sprawca uszkodził kamerę przemysłową 
o wartości 500 zł na budynku sklepu Merkury, 
na szkodę Krzysztofa P.
8.07. w Nasielsku, na ulicy Młynarskiej 
Arkadiusz T., mieszkaniec Górek Dużych 
(gmina Winnica), skradł ruszt z blachy 
kwasowej od grilla o wartości 500 zł na 
szkodę Jacka R.
9.07. w Cieksynie doszło do zderzenia 
Daewoo Lanos z Fiatem Seicento. Pasażerkę 
Fiata przewieziono z obrażeniami do szpitala 
w Płońsku.
11/12.07. w Nasielsku, na ulicy Armii Krajowej 
nieznani sprawcy ukradli z budowy beto-
niarkę, pilarkę elektryczną, diaxa i taczkę 
o łącznej wartości 2 500 zł na szkodę Marcina 
O. z Winnicy.
12.07. w sklepie spożywczym w Krogulach 
trzech sprawców pobiło Szczepana B. 
z Nuny.
18.07. w Nasielsku, na ul. Kolejowej Andrzej 
R., mieszkaniec Kwidzynia, potrącił samo-
chodem marki Iveco rowerzystkę Zofię 
S., mieszkankę Nasielska. Poszkodowaną 
przewieziono do szpitala.

Pijani na drodze
3.07. w Borkowie Józef P., mieszkaniec 
Andzina, kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,96 mg/l).
4.07. w Lorcinie Mariusz N., mieszkaniec 
Nowego Dworu Mazowieckiego, kierował 
Polonezem po spożyciu alkoholu (0,34 
mg/l).
6.07. w Nasielsku, na ulicy Kościuszki Mariusz 
Z. z Nasielska kierował motocyklem po spo-
życiu alkoholu (0,36 mg/l).
6.07. w Nasielsku, na ulicy Kościuszki Wojciech 
W., mieszkaniec Błędowa, kierował Fiatem 
126 p po spożyciu alkoholu (0,31 mg/l).
6.07. w Chrcynnie Henryk R., zamieszkały 
w Wieliszewie, kierował autem marki Daf 
po spożyciu alkoholu (1,17 mg/l).
11.07. w Starych Pieścirogach, na ulicy 
Parkowej Jerzy S. z tej miejscowości kiero-
wał Polonezem po spożyciu alkoholu (1,03 
mg/l).
12.07. w Starych Pieścirogach Wojciech U., 
mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (0,32 mg/l).
12.07. w Starych Pieścirogach, na ul. 
Zamojskiego Bogdan B., mieszkaniec Starych 
Pieścirogów, kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,69 mg/l).
12.07. w Nasielsku, na ul. Kościuszki Piotr J., 
mieszkaniec Paulinowa, kierował motorowe-
rem po spożyciu alkoholu (0,89 mg/l).
13.07. w Nasielsku, na ul. Kościuszki Dariusz 
Rz., mieszkaniec Nasielska, kierował motoro-
werem po spożyciu alkoholu (0,56 mg/l).
13.07. w Chechnówce Mariusz S., mieszka-
niec Lorcina, kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (1,06 mg/l).
13.07. w Chechnówce, Tomasz S., mieszka-
niec Lorcina, kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,99 mg/l).
13.07. w Nasielsku, na ulicy Piłsudskiego 
Mariusz Rz. kierował motorowerem po 
spożyciu alkoholu (0,75 mg/l).
14.07. w Nasielsku, na ul. Kilińskiego Robert 
M., mieszkaniec Nasielska, kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu (1,21 mg/l).
15.07. w Nasielsku, na ul. Rynek Michał 
L., mieszkaniec Nasielska kierował 
Volkswagenem Golfem po spożyciu alko-
holu (0,69 mg/l).
16.07. w Lelewie Mirosław K., mieszkaniec 
tej miejscowości, kierował ciągnikiem marki 
Ursus po spożyciu alkoholu (1,04 mg/l).
18.07. w Nowych Pieścirogach, na  
ul. Kolejowej Marcin R. z Bud Siennickich 
kierował Mercedesem po spożyciu alkoholu 
(0,44 mg/l).
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Chcą działać lokalnie 
„Babcia na czacie” to inicjatywa, 
którą w Szkole Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
 w okresie od stycznia do kwietnia 
br. realizowali wspólnie uczniowie 
z kółka informatycznego z zaproszo-
nymi  „babciami” w ra-
mach projektu współ-
finansowanego przez 
Stowarzyszenie Szkoła 
Liderów. Zajęcia tak 
się wszystkim podo-
bały, że postanowiono 
szukać sposobu na ich 
kontynuację. Okazją 
był konkurs Działaj lo-
kalnie ogłoszony przez 
Stowarzyszenie Europa 
i My. „Komputer łą-
czy pokolenia”, projekt 
edukacyjny, w którym 
znalazły się pomy-
sły wspólnych zajęć 
w szkolnej pracowni komputerowej 
młodych informatyków i ciekawych 
zapoznania się z tajnikami technik 
komputerowych seniorów, to jeden 
z tegorocznych laureatów konkursu 
Działaj Lokalnie. 9 dotacji o łącznej 
sumie 27 tysięcy złotych dla lokal-
nych organizacji i grup nieformalnych 
to wynik kolejnego konkursu gran-
towego przeprowadzonego przez 
Stowarzyszenie Europa i My na tere-
nie powiatu grodziskiego i w gminie 
Nasielsk.

Wiosną Stowarzyszenie Europa i My, 
jako Lokalna Organizacja Grantowa 
(LOG), wspólnie z Akademią Rozwoju 

Filantropii ogłosiła konkurs granto-
wy w ramach programu Polsko- 
-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
„Działaj Lokalnie”. Celem Progra-
mu jest pomoc w budowaniu ak-
tywnych społeczności lokalnych, 

w których mieszkańcy wspólnie 
definiują problemy, starają się im prze-
ciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.  
Na konkurs zgłoszono 11 wniosków 
z terenu powiatu grodziskiego, w tym: 
cztery z Podkowy Leśnej, dwa z gmi-
ny Baranów (Gole oraz Kaski), dwa 
z Nasielska, jeden z Grodziska Ma-
zowieckiego, jeden z Milanówka 
i jeden z gminy Żabia Wola (Skuły). 
Stowarzyszenie Europa i My w celu 
wyboru najlepszych projektów powo-
łało niezależną Komisję Konkursową, 
w składzie: Bartosz Kołomański (wice-
prezes Zarządu Stowarzyszenia Europa 
i My), Barbara Madzelan-Sadoś (Wy-
dział Oświaty, Kultury i Sportu Staro-

stwa Powiatu Grodziskiego), Agnieszka 
Papieska (Redaktor Naczelna Pisma 
Społeczno-Kulturalnego BOGORIA), 
Adriana Skajewska (Urząd Miasta Pod-
kowa Leśna) oraz Marek Tyc (dyrektor 
Nasielskiego Ośrodka Kultury). 

Przy ocenie zwraca-
no uwagę na trafność 
diagnozy potrzeb spo-
łeczności, adekwatność 
podejścia w planowaniu 
projektu zakładające-
go wspólne działania 
mieszkańców, stopień 
zaangażowania lokal-
nej społeczności w re-
alizację projektu, tzn. 
czy projekt włączy do 
współpracy wolonta-
riuszy i inne organizacje, 
trwałość i możliwość 
kontynuacji działań (czy 
prawdopodobne jest, że 

po zakończeniu finansowania projektu 
działania w nim podjęte będą konty-
nuowane i przyniosą trwałe rezultaty), 
realność planu pozyskania wkładu 
własnego oraz klarowność przedsta-
wionego budżetu i jego adekwatność 
do proponowanego projektu.

Ostatecznie lista nagrodzonych wraz 
z kwotami dotacji jest następująca:
„Lepiej późno niż wcale – historia” 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach 
   5 700,00 zł
„Dla siebie i dla innych” Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic 
   4700,00 zł

„Komu wiersz, a komu piosenkę – 
warsztaty poetycko-muzyczno-te-
atralne”  Związek Podkowian  
   3900,00 zł
„Tenisowy zawrót głowy” PRACA  
I ROZWÓJ Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Baranów 3900,00 zł
„Podkowa – otwieranie przestrzeni” 
– warsztaty malarskie   Klub Młodych 
Plastyków(grupa nieformalna) wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Związek Podko-
wian   3000,00 zł
„Komputer łączy pokolenia”   Babcia 
na czacie (grupa nieformalna) wspól-
nie ze Szkołą Podstawową im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku  
   2000,00 zł
„Uczeń bezpieczny na drodze” Stowa-
rzyszenie Bezpieczne Miasto i Gmina” 
w Grodzisku Maz. 2000,00 zł
„Letnia Akademia Szerokich Hory-
zontów” Sportowy Klub Jeździecki 
Stajnia Eko-Farm 1000,00 zł 

„ In Situ – kontakt bezpośredni. Ogród 
Sztuki 2008. Edycja IV” Fundacja Sztu-
ki Współczesnej In Situ  
   800,00 zł

Wnioski, które nie otrzymały dotacji: 
1. Klub Rodzica – „Porozmawiajmy 
o dzieciach” grupa nieformalna na-
uczycieli z Zespołu Szkół w Podkowie 
Leśnej,
2. Opracowanie mapy miejsc niebez-
piecznych na terenie miasta Nasielska 
Nasielska Fundacja Wspierania i  Roz-
woju Edukacji.

Wyłonione i nagrodzone projek-
ty realizowane będą w okresie od 
lipca 2008 r. do lutego 2009 r. 
Uroczyste wręczenie symbolicz-
nych czeków nastąpi we wrze-
śniu na tradycyjnym już Podwie-
czorku Grantowym. Szczegóły na  
www.europaimy.org

W latach 2006 – 2007 Stowarzysze-
nie Europa i My wspólnie z partnera-
mi i sponsorami przekazało dotacje 
o ogólnej sumie ponad 76 tys. zł na 
projekty, których łączna wartość, 
wliczając wkład własny organizacji, 
przekroczyła 250 tys. zł. Przy reali-
zacji 20 projektów dofinansowanych 
w ramach programu Działaj Lokalnie 
zaangażowano 288 wolontariuszy. 
Grantobiorcy przeprowadzili ponad 
200 szkoleń, warsztatów i semina-
riów, w których udział wzięło ponad 
3500 osób. Zorganizowano 56 im-
prez otwartych, w tym pikniki, spo-
tkania, rajdy, w których uczestniczyło 
ponad 6000 osób!

Konkurs dofinansowali: Polsko-Ame-
rykańska Fundacja Wolności, Bur-
mistrz Podkowy Leśnej, Stowarzy-
szenie Europa i My, Bank Spółdzielczy 
w Skierniewicach, Bank Spółdzielczy 
w Nasielsku oraz Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych w Nasielsku.
Patronem medialnym konkursu są: 
Radio Bogoria, Obiektyw.info, Pismo 
Społeczno-Kulturalne BOGORIA, 
Wspólny Powiat i „Życie Nasielska”.

Elżbieta Wróblewska
Stowarzyszenie Europa i My



6 25 lipca–7 sierpniaPORADY

Urlopy okolicznościowe
Urlopy okolicznościowe 

są to zwolnienia z pra-
cy udzielane przez pra-
codawcę ze względu na 
szczególne okoliczności, 
które uniemożliwiają sta-
wienie się pracownika do 
pracy i jej wykonywanie. 
Poniżej przedstawiam kilkanaście 
sytuacji uprawniających do tego 
typu urlopów:

w celu poszuk iwania prac y • 
w wymiarze: 2 dni roboczych 
– w okresie wypowiedzenia 
nieprzekraczającego 1 miesiąca, 
3 dni roboczych – w okresie 
trzymiesięcznego wypowiedze-
nia, a także w przypadku jego 
skrócenia z powodu ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji praco-
dawcy albo z powodu zmniej-

szenia zatrudnienia z przyczyn 
dotyczących pracodawcy np. 
zwolnień zbiorowych;
pracownicy ciężarnej na zlecone • 
przez lekarza badania lekarskie 
przeprowadzane w związku z cią-
żą, jeżeli badania te nie mogą być 
przeprowadzone poza godzinami 
pracy;
pracownicy wychowującej przy-• 
najmniej jedno dziecko w wieku 
do lat 14 w wymiarze 2 dni w cią-
gu roku – ta sama zasada stosuje 
się do pracownika;
pracownika wezwanego do oso-• 
bistego stawienia się przed orga-
nem właściwym w zakresie po-
wszechnego obowiązku obrony 
na czas niezbędny w celu zała-
twienia sprawy będącej przed-
miotem wezwania;

pracownika na czas niezbędny • 
do stawienia się na wezwanie or-
ganu administracji rządowej lub 
samorządu terytorialnego, sądu, 
prokuratury, policji albo organu 
prowadzącego postępowanie 
w sprawach o wykroczenia;
pracownika wezwanego w celu • 
wykonywania czynności biegłego 
w postępowaniu administracyj-
nym, karnym przygotowawczym, 
sądowym lub przed kolegium do 
spraw wykroczeń. Łączny wymiar 
zwolnień z tego tytułu nie może 
przekraczać 6 dni w ciągu roku 
kalendarzowego;
pracownika na czas niezbędny do • 
wzięcia udziału w posiedzeniu ko-
misji pojednawczej w charakterze 
członka tej komisji. Dotyczy to 
także pracownika będącego stro-

ną lub świadkiem w postępowaniu 
pojednawczym;
pracownika na czas niezbędny • 
do przeprowadzania obowiąz-
kowych badań lekarskich i szcze-
pień ochronnych przewidzianych 
przepisami o zwalczaniu chorób 
zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy 
oraz o zwalczaniu chorób wene-
rycznych;
pracownika będącego krwiodaw-• 
cą na czas oznaczony przez stację 
krwiodawstwa w celu oddania 
krwi. Pracodawca jest również 
obowiązany zwolnić od pracy 
pracownika będącego krwiodaw-
cą na czas niezbędny do przepro-
wadzenia zaleconych przez stację 
krwiodawstwa okresowych badań 
lekarskich, jeżeli nie mogą one 

być wykonane w czasie wolnym 
od pracy;
pracownika będącego członkiem • 
rady nadzorczej, działającej u za-
trudniającego go pracodawcy, na 
czas niezbędny do uczestniczenia 
w posiedzeniach tej rady;
pracownika na czas obejmujący: • 
2 dni – w razie ślubu pracownika 
lub urodzenia się jego dziecka 
albo zgonu i pogrzebu małżonka 
pracownika lub jego dziecka, ojca, 
matki, ojczyma lub macochy,  
1 dzień – w razie ślubu dziecka 
pracownika albo zgonu i pogrze-
bu jego siostry, brata, teściowej, 
teścia, babki, dziadka, a także innej 
osoby pozostającej na utrzymaniu 
pracownika lub pod jego bezpo-
średnią opieką.

Marek Rączka

Jakie są zasady wynagrodzenia pracownika za urlopy 
okolicznościowe?
Za czas zwolnienia od pracy:

pracownika w celu poszukiwa-• 
nia pracy,
pracownicy na zlecone przez • 
lekarza badania przeprowadza-
ne w związku z ciążą,
pracownicy (pracownika) wy-• 
c h owuj ąc ej  (- e go)  d z i e c ko 
w wieku do 14 lat,
pracownika będącego stroną • 
lub świadkiem w postępowaniu 
pojednawczym,
pracownika na czas niezbęd-• 
ny do przeprowadzania obo-
wiązkowych badań lekarskich 
i szczepień ochronnych,
pracownika będącego ratowni-• 
kiem Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego,
pracownika będącego krwio-• 
dawcą,
pracownika w razie ślubu pra-• 
cownika lub urodzenia się jego 
dziecka albo zgonu i pogrzebu 
małżonka pracownika lub jego 
dziecka, ojca, matki, ojczyma 
lub macochy,
pracownika w razie ślubu dziec-• 
ka pracownika albo zgonu i po-
grzebu jego siostry, brata, te-
ściowej, teścia, babki, dziadka, 
a także innej osoby pozostającej 
na utrzymaniu pracownika lub 
pod jego bezpośrednią opieką,

pracownik zachowuje prawo do 
w ynag rod zenia  ob l ic zonego 
według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu wynagrodzenia 
za urlop.
W razie skorzystania przez pra-
cownika ze zwolnienia od pracy 
w sytuacji:

wezwania do osobistego sta-• 
wienia się przed organem wła-
ściwym w zakresie powszech-
n e g o  o b o w i ą z k u  o b r o n y, 
wezwania organu administracji 
rządowej lub samorządu tery-
torialnego, sądu, prokuratury, 
policji albo organu prowadzą-

cego postępowanie w sprawach 
o wykroczenia,
wezwania w celu wykonywania • 
czynności biegłego w postę-
powaniu adminis trac yjnym, 
karnym prz ygotowawcz ym, 
sądowym lub przed kolegium 
do spraw wykroczeń,
wezwania w charakterze świad-• 
ka lub specjalisty w postępowa-
niu kontrolnym prowadzonym 
przez Najwyższą Izbę Kontroli,
wezwania pracownika będą-• 
cego członkiem ochotniczej 
straży pożarnej,
wykonywania obowiązku świad-• 
czeń osobistych,

pracodawca wydaje zaświadcze-
nie określające wysokość utra-
conego wynagrodzenia za czas 
tego zwolnienia. Zaświadczenie 
to wydaje się w celu uzyskania 
przez pracownika od właściwego 
organu rekompensaty pieniężnej, 
chyba że obowiązujące u danego 
pracodawcy przepisy przewidują 
zachowanie przez pracownika 
prawa do wynagrodzenia za czas 
zwolnienia.

Pamiętaj, że:

Zwolnienie na poszukiwanie pra-
cy otrzyma tylko ten pracownik, 
któremu pracodawca wypowie-
dział umowę o pracę, prawo to 
nie przysługuje temu, kto sam 
złożył wypowiedzenie.

Pracownik powinien uprzedzić 
pracodawcę o przyczynie i prze-
widywanym okresie nieobecno-
ści w pracy, jeżeli przyczyna tej 
nieobecności jest z góry wia-
doma lub możliwa do przewi-
dzenia.

W razie za i s tn ienia prz ycz yn 
uniemożliwiających stawienie 
się do pracy, pracownik ma obo-
wiązek niezwłocznie zawiadomić 
pracodawcę o przyczynie swojej 
nieobecności i przewidywanym 
okresie jej trwania, nie później 

jednak niż w drugim dniu nie-
obecności w pracy.

Jeżeli regulamin pracy obowią-
zujący u danego pracodawcy nie 
określa sposobu zawiadomienia 
o przyczynie nieobecności pra-
cownika, zawiadomienia tego 
pracownik dokonuje osobiście 
lub przez inną osobę, telefonicz-
nie lub za pośrednictwem inne-
go środka łączności albo drogą 
pocztową. W tym przypadku za 
datę zawiadomienia uważa się 
datę stempla pocztowego.

Niedotrzymanie terminu zawia-
domienia może być usprawie-
dliwione szczególnymi okolicz-
nościami uniemożl iwiającymi 
terminowe dopełnienie przez 
pracownika obowiązku, zwłasz-
cza jego obłożną chorobą po-
łączoną z brakiem lub nieobec-
nością domowników albo innym 
zdarzeniem losowym.

Dowodami usprawiedliwiającymi 
nieobecność w pracy są:

zaświadczenie lekarskie o cza-• 
sowej niezdolności do pracy,

decyzja właściwego państwo-• 
wego inspektora sanitarnego, 
w razie odosobnienia pracow-
nika z powodu choroby za-
kaźnej,

oś wiadczenie pracownika – • 
w razie zaistnienia okoliczności 
uzasadniających konieczność 
sprawowania przez pracownika 
osobistej opieki nad zdrowym 
dzieckiem do lat 8 z powodu 
nieprzewidzianego zamknięcia 
żłobka, przedszkola lub szkoły, 
do której dziecko uczęszcza,

imienne wezwanie pracownika • 
do osobistego stawienia się wy-
stosowane przez organ właści-
wy w sprawach powszechnego 
obowiązku obrony, organ admi-

nistracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, sąd, prokuraturę, 
policję lub organ prowadzą-
cy postępowanie w sprawach 
o wykroczenia – w charakterze 
strony lub świadka w postępo-
waniu prowadzonym przed tymi 
organami, zawierające adnota-
cję potwierdzającą stawienie się 
pracownika na to wezwanie,

oświadczenie pracownika po-• 
twierdzające odbycie podróży 
służbowej w godzinach noc-
nych,  zakończonej  w tak im 
czasie, że do rozpoczęcia pracy 
nie upłynęło 8 godzin, w wa-
runkach uniemożliwiających 
odpoczynek nocny.

Marek Rączka

Jak co roku organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Nasielsk 
przygotowali wiele atrakcji.

Poniżej podajemy terminy i miejsca spotkań.
Zajęcia w ramach akcji letniej będą odbywać się w godz. 900 – 1300

LATO W MIEŚCIE
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku  

w dniach – 1 i 4–6.08.2008r.
Nasielski Ośrodek Kultury  

w dniach  – 7–8 i 11–12.08.2008r. 
Hala Sportowa w Nasielsku  

w dniach – 13–14 i 18–19.08.2008r.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku  
w dniach – 20–22 i 25.08.2008r.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku  
w dniach– 26 – 29.08.2008r.

LATO  NA  WSI 
Zespół Szkolno–Przedszkolny  

w Starych Pieścirogach w dniach– 25 – 29.08.2008r.
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie  
w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich  
w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym  
w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Dębinkach  
w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali pracownicy poszczególnych placówek.
Koordynatorem akcji jest dyrektor  

Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  
Barbara Sakowska.
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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr  XX/135/08 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia 
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, 
poz. 2108)

o g ł a s z a m
że w dniu  06 sierpnia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się  przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn, oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako:
1) działka nr 127/19 o powierzchni  1256 m2 za cenę wywoławczą   19.300,00 
złotych,  
- wadium w wysokości 2.000,00 złotych
2) działka nr 127/20  o powierzchni 1256 m2 za cenę wywoławczą 19.300,00 
złotych,
- wadium w wysokości 2.000,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.  
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest  w Księdze Wieczystej KW 
Nr 38039.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi 
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowe działki leżą w miejscowości Cieksyn o charakterze rekreacyj-
nym, położonej w pobliżu rzeki Nasielnej do Wkry. Działki mają korzystny 
kształt umożliwiający racjonalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. 
Działki leżą w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną o letniskową w pobliżu centrum miejscowości. Bezpośredni 
dostęp do działek odbywa się na odcinku nowej drogi ( nie urządzonej jesz-
cze drogi gminnej). Teren jest równy, płaski. Uzbrojenie terenu : najbliższa sieć 
energetyczna i wodociągowa biegnie wzdłuż ul. Spacerowej. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium 
do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3  najpóźniej do dnia  
01 sierpnia 2008 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza 
się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwró-
cona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy za-
wiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upły-
wa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium 
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcja sprzedaży ponosi nabywca ustalony 
w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadze-
niem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się sto-
sownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w 
godz. 9°° - 15°° lub pod numerem telefonu   0 23  69-33-115 oraz na stronie 
internetowej www.um.nasielsk.pl.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

Zastępca Burmistrza Nasielska
EB

Dzieci nie mają się gdzie bawić
Na osiedlu Starzyńskiego, 
na Warszawskiej czy Pił-
sudskiego próżno szukać 
placu zabaw. Ubolewają 
nad tym zarówno dzieci, 
jak i dorośli. – Piaskow-
nice, jeśli w ogóle są, 
to w opłakanym sta-
nie. O huśtawkach czy 
karuzelach można tyl-
ko pomarzyć – mówią 
mieszkańcy bloków.
Jedyny plac zabaw w Nasielsku 
znajduje się przy ulicy Ko-
ściuszki tuż obok Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Według wie-
lu osób, jest to nie do końca 
trafiona lokalizacja. Dzieci ba-
wiące się przy głównej ulicy 
narażone są na wiele niebez-
pieczeństw.

Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 7 kwietnia 
2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 
maja 2004 r.), mówi m.in.: „§ 40.  
1. W zespole budynków wieloro-
dzinnych objętych jednym pozwo-
leniem na budowę należy, stosow-
nie do potrzeb użytkowych, przewi-
dzieć place zabaw dla dzieci i miej-

sca rekreacyjne dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, przy czym 
co najmniej 30 % tej powierzchni 
powinno znajdować się na terenie 
biologicznie czynnym, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 
2. Nasłonecznienie placu zabaw dla 
dzieci powinno wynosić co naj-
mniej 4 godziny, liczone w dniach 
równonocy (21 marca i 21 września) 
w godzinach 10.00–16.00. W za-
budowie śródmiejskiej dopuszcza 
się nasłonecznienie nie krótsze niż 
2 godziny. 3. Odległość placów 
i urządzeń, o których mowa w ust. 
1, od linii rozgraniczających ulicę, 

od okien pomieszczeń przeznaczo-
nych na pobyt ludzi oraz od miejsc 
gromadzenia odpadów powinna 
wynosić co najmniej 10 m”.

Tyle teoria. W praktyce jednak 
sprawa placów zabaw wygląda 
inaczej. Wystarczy spojrzeć na 
nasze miasto. Jednak władze lo-
kalne mają świadomość, że spra-
wa nie w ygląda za c iekawie .  
Z niecierpliwością zatem czekamy 
na powstanie nowych placów zabaw  
w Nasielsku. O wszelkich decyzjach 
będziemy informować na bieżąco.

SAN

Rząd chce więcej dzieci
Wydłużenie urlopu ma-

cierzyńskiego do 20 
tygodni przy urodzeniu jed-
nego dziecka oraz do 31 
tygodni w przypadku uro-
dzenia więcej niż jednego 
– to jedna z istotniejszych 
propozycji projektu ustawy 
Kodeks pracy. 
Jak poinformowało nas Centrum In-
formacyjne Rządu, projekt przewiduje 
podział na obligatoryjną i fakultatywną 
część urlopu macierzyńskiego. Ob-
ligatoryjny wymiar tego urlopu to 
odpowiednio 20 i 31 tygodni. Dodat-
kowy wymiar urlopu będzie wprowa-
dzany, począwszy od 1 stycznia 2010 
r. i byłby etapowo podwyższany w taki 
sposób, aby od 1 stycznia 2014 r. pra-
cownikowi przysługiwał dodatkowy 
urlop w wymiarze do 6 tygodni przy 
urodzeniu pierwszego dziecka, i do 8 
tygodni przy urodzeniu więcej niż jed-
nego dziecka. Ten dodatkowy urlop 
macierzyński przy urodzeniu jednego 
dziecka w latach 2010 i 2011 będzie 
wynosić 2 tygodnie, a kolejnych latach 
(2012 i 2013) ma wynieść 4 tygodnie. 
Urodzenie więcej niż jednego dziecka 
przy jednym porodzie oznaczać bę-
dzie możliwość dodatkowego urlopu 
w wymiarze do 3 tygodni w latach 
2010 i 2012, a w latach 2012 i 2013 
rodzice lub opiekunowie dzieci będą 
mogli wykorzystać do 6 tygodni do-
datkowego urlopu. 

Dodatkowy urlop może zostać wyko-
rzystany bezpośrednio po wykorzy-
staniu obligatoryjnej części urlopu ma-
cierzyńskiego. Ponadto przewidziano, 
że urlop dodatkowy (fakultatywny) 
może być połączony z pracą u swo-
jego pracodawcy na połowę etatu. 
Przewidziano, że osoby korzystające 
z urlopu dodatkowego zachowają 
prawo do zasiłku macierzyńskiego 

i wynagrodzenia za pracę w propor-
cjach odpowiadających wymiarowi 
czasu pracy i czasu odpowiadającego 
urlopowi macierzyńskiemu. 

Pracownicy, którzy nie chcą sko-
rzystać z urlopu wychowawczego 
i zdecydują się na podjęcie pracy 
w niepełnym wymiarze godzin, będą 
chronieni przed zwolnieniem przez 
okres odpowiadający wymiarowi 
urlopu wychowawczego. 

Kolejną zmianą przewidzianą w pro-
jektowanej ustawie jest możliwość 
wykorzystania zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych na tworzenie 
przyzakładowych żłobków i przed-
szkoli oraz finansowanie z tego fundu-
szu opieki nad dziećmi przebywający-
mi w tych placówkach. Zdaniem rządu 
rozwiązanie to umożliwi wielu matkom 
powrót do pracy i jej kontynuowanie 
w pełnym wymiarze godzin. 

W projekcie ustawy zaproponowa-
no również zwiększenie wysoko-
ści podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
osób przebywających na urlopach 
wychowawczych do poziomu wy-
nagrodzenia osiąganego przed 
przejściem na ten urlop, jednak nie 
więcej niż 60 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia. Dzięki temu osoby 
na urlopach wychowawczych będą 
mogły otrzymywać na swoje konto 
emerytalne w ZUS i OFE zamiast 
81,98 zł jak obecnie – prawie 300 
zł. W okresie przejściowym, czyli 
od 2009 r. do 2011 r., podstawę 
wymiaru składek będzie stanowić 
wynagrodzenie minimalne. 

Zmienią się również przepisy do-
tyczące świadczeń pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa. Nowe 
rozwiązania zrównują sytuację osób 

prowadzących działalność na własny 
rachunek, które ubezpieczają się 
dobrowolnie, z osobami ubezpie-
czonymi obowiązkowo. Zgodnie 
z propozycją, okres oczekiwania na 
otrzymanie zasiłku chorobowego 
zostanie skrócony ze 180 dni do 90 
dni i obejmie osoby ubezpieczone 
dobrowolnie. 

Wydłużono do 270 dni okres otrzy-
mywania świadczenia chorobowego 
przez kobiety w ciąży. Ma to szcze-
gólny związek z tzw. ciążą zagro-
żoną, w której przypadku obecnie 
obowiązujący okres 182 dni był 
zbyt krótki i kobieta była zmuszona 
ubiegać się o inny typ świadczenia 
(np. rehabilitacyjne). 

Kolejne zmiany dotyczą warunko-
wego wypłacania tzw. becikowego. 
Jego wypłacenie będzie uzależnione 
od przedstawienia przez osobę ubie-
gającą się o te pieniądze zaświadcze-
nia lekarskiego potwierdzającego 
objęcie odpowiednią opieką lekar-
ską. Zniesiono także ograniczenie 
możliwości podjęcia pracy przez 
kobiety otrzymujące dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu 
wychowawczego. Jego otrzymy-
wanie będzie możliwe również 
w sytuacji, gdy dzieci uczęszczają 
do przedszkola lub żłobka. 

Zaproponowana nowelizacja ustawy 
zawiera rozwiązania, które mają przy-
czynić się do wzrostu liczby narodzin 
oraz poprawić jakość życia i kondycję 
polskich rodzin. Ważnym elemen-
tem rządowej polityki rodzinnej jest 
wzmocnienie warunków umożliwia-
jących łączenie aktywności zawodo-
wej rodzin z wychowaniem dzieci. 

Rząd zakłada, że zmiany te wejdą 
w życie już od 1 stycznia 2009 r.

dar
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Emil Dobrzański – wierny Ojczyźnie,  
bohater Bitwy Warszawskiej z 1920 r. 
Emil Mirosław Jan Dobrzański 
(„Mitek”, v. „Mir”) – prawnik, eko-
nomista, działacz społeczny, spół-
dzielca, patriota, żołnierz ochotnik 
WP w wojnie polsko-bolszewickiej 
z 1920 r. Poległ w Bitwie Warszaw-
skiej 14.08.1920 r. we wsi Borkowo 
k. Nasielska nad Wkrą. Odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych Nr 1631, 
wnioskowany do odznaczenia 
Virtuti Militari.

Em i l  D ob rz ań sk i  uro d zi ł  s ię 
23.10.1881 r. w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Jego ojciec, Mirosław, był 
idealistą przepełnionym duchem 
pozytywizmu, ziemianinem, poetą, 
prawnikiem, właścicielem drukarni 
i przez ponad 28 lat właścicielem 
i redaktorem naczelnym czasopisma 
„Tydzień” wydawanego w Piotrkowie 
Trybunalskim. Matką zaś  była Emilia 
z Karczewskich, córka Franciszka, 
właściciela Rożenka, oficera z cza-
sów powstania listopadowego, prze-
łożona pensji dla dziewcząt, tłumacz-
ka z francuskiego ponad dwudziestu 
wolumenów wydanych drukiem, 
stała współpracowniczka „Tygodnia”. 
Emil wychował się w domu, w któ-
rym patriotyzm rozumiano jako 
pracę u podstaw, a dewizą było: fac 
et spera (działaj i spodziewaj się efek-
tów). Od najmłodszych lat był pod 
wpływem przykładu działalności 
polityczno-społecznej kształtującej 
go w duchu miłości i uwielbienia do 
Ojczyzny. Emil, podobnie jak jego 
ojciec, już od wczesnej młodo-
ści pisał wiersze. Naukę rozpoczął 
w piotrkowskim gimnazjum rzą-
dowym, a ostatnie klasy ukończył 
w Kielcach. Wtedy już stał na czele 
konspiracyjnej organizacji młodzie-
żowej. Ta jego działalność konspira-
cyjno-niepodległościowa utorowała 
mu później drogę do kierownictwa 
Związku Młodzieży Polskiej „Zet” 
na Uniwersytecie Warszawskim.  
W 1902 r. wstąpił, jak jego ojciec, 
na Wydział Prawny Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jego wiersz z tego 
okresu nosi tytuł: „U wrót życia”; na-
pisany został 10.10.1903 r., na drugim 
roku studiów, które na trzecim roku 
przerywało aresztowanie. Walcząc 
o przywrócenie w szkołach polskie-
go języka wykładowego, współor-
ganizował strajk szkolny w Warsza-
wie i brał w nim udział 28.01.1905 
r., a już 01.02.1905 r. szedł na czele 
ogromnej manifestacji zorganizo-
wanej przez różne ugrupowania 
społeczno-polityczne w Piotrkowie 
Trybunalskim. Zachowała się uni-
katowa fotografia z tego pochodu, 
na którego czele, gestykulując, szli 
przewodniczący dwóch różnych 
ugrupowań: Emil Dobrzański oraz 
Kazimierz Rudnicki, późniejszy 
adwokat piotrkowski, wykładowca 
literatury polskiej w tamtejszej szko-
le żeńskiej, a następnie prokurator 
piotrkowski i wreszcie kierownik Pro-
kuratury Apelacyjnej w Warszawie, 
zw. „czerwonym prokuratorem”, na 
koniec prezes Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie.

Migawkę z wydarzeń tego dnia 
zatytułowaną „Z dnia 1 lutego 1905 
r.” skreślił brat Emila, Tadeusz Do-
brzański, tymi oto słowy: 

Ranna, wczesna godzina... Śnieg 
puszysty pokrył ulice i ścisza kroki. 
Stoimy z matką, wtajemniczoną 
w sprawę, w oknie, w radosnym 
i ufnem oczekiwaniu. ‘Już idą...’ 
Tak jest. Przez Kaliską w ciszy 
i skupieniu ciągnie tłumnie nasza 
młodzież bez nienawistnych palm, 
wzruszona. Prawie czujemy bicie 
ich serc, drgają zgodnie. Młodzież 
przechodzi koło cerkwi, koło tej 
cerkwi, przed którą tak niedawno 
jeszcze, na szatański rozkaz dy-
rektora Rozanowa, maszerowała 
za żołdactwem rosyjskiem w dni 
carskich galówek, sprężona w takt 
nienawistnych hymnów caro-
chwalczych!... Kajdany skruszone! 
Pierś lżej oddycha! Błogo-
sławiony dzień! 

Za udział i organizowa-
nie strajków i manifestacji 
Emil Dobrzański został 
aresztowany i osadzony 
w więzieniu. W pierwszą 
rocznicę tych wydarzeń, 
tj . 01.02.1906 r., napisał 
wiersz pt. „Fałszerzom sło-
wa”, a w czerwcu tegoż 
roku, w więzieniu, wyszedł 
spod jego pióra kolejny 
wiersz na temat rewolucji 
z 1905 r., zatytułowany 
„Gdzie świat się kończy”, 
i wreszcie 15.05.1908 r. 
rozpaczl iw y wiersz pt . 
„Czemu !...”. 

P rzer wane w Warsz a-
wie studia kontynuował 
w Krakowie na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, w latach 
1906/1907 i 1908/1909. 
Po ukońc ze n iu  p rawa 
i podjęciu pracy w Kra-
kowie Emil udał się po 
pewnym czasie do Lwowa, 
tam pracował i kontynuował naukę 
na Uniwersytecie Lwowskim, stu-
diując tym razem medycynę na 
Wydziale Lekarskim.

We Lwowie współpracował z nie-
zwykle dla spółdzielczości polskiej 
zasłużonym działaczem Francisz-
kiem Stefczykiem, a w Krakowie 
pracował z innym ideowcem ru-
chu spółdzielczego Antonim Po-
znańskim. 

W 1909 r. młodsza siostra Emila, 
Maria Rafaela, wyszła za mąż za 
jego przyjaciela Mariana Rapac-
kiego, z którym Mitek wspólnie 
prowadził prace organizacyjne 
na rzecz spółdzielczości (w tym 
czasie napisał wiersze: „Elegia” 
– 10.06.1909 r., „Pieśń o szczę-
ściu” – kwiecień 1909 r. i „Duch 
zmartwychwstania” – 17.11.1909 
r.). Szczególnie poświęcił się pra-
cy na rzecz spółdzielczości kre-
dytowej i spożywczej. Pracował 
w Krajowym Patronacie Spółek 
Oszczędności i Pożyczek na sta-
nowisku „lustratora krajowego”. 
Niezwłocznie po wybuchu wojny 
podjął się we Lwowie niebezpiecz-
nej misji przedostania się do War-
szawy przez dwa wrogie fronty, 
austriacki i rosyjski, ze zleceniami 
natury politycznej. Po schwytaniu 

go przez podjazd kozacki w lasach 
Ordynacj i  Zamoyskiej cudem 
uniknął śmierci. Dotarł do Warsza-
wy i tamtejszemu kierownictwu 
politycznemu przedstawił stano-
wisko takichże czynników we Lwo-
wie. Następnie wrócił do Lwowa 
przez Kongresówkę już w znacz-
nej części zajętej przez Niemców.  
W 1917 r., oddelegowany, poma-
gał w pracach Związku Spółek 
Rękodzielniczych w Krakowie. W 
1918 r. objął stanowisko sekretarza 
Sejmiku powiatu piotrkowskiego, 
powstałego na podstawie au-
striackiej ordynacji samorządo-
wej. Podróżował na różne Zjazdy 
Sejmików, tam zetknął się z dzia-

łaczami samorządowymi takimi 
jak Józef Beck, który go zaprosił 
do współpracy w projektowanym 
piśmie samorządowym. Kolejnym 
etapem działalności Mitka na polu 
kooperacji kredytowej była praca 
w Polskim Związku Rewizyjnym 
Spółek Kredytowych w Warszawie 
i współpraca z „Siłą”, organem tego 
związku. Po powrocie do rodzin-
nego miasta zamieszkał z matką 
i został powołany do władz poważ-
nej instytucji spółdzielczo – finan-
sowej w Piotrkowie Trybunalskim. 
Niestety, w tym czasie Ojczyźnie 
znów zagrażał wróg. Emil porzucił 
wszystko, dom rodzinny, poważ-
ną pracę w Piotrkowskim Banku 
Powiatowym i bez chwili waha-
nia zaciągnął się, jako ochotnik, 
w szeregi WP. Na kilka dni przed 
wstąpieniem do szeregu długo 
rozmawiał z matką o śmierci i ży-
ciu pozagrobowym, m.in. mówił: 
„śmierć na wojnie, to najwyższe 
szczęście, mamo”. Wspominając 
wcześniejszą odmowę przyjęcia 
go do armii z powodu zbyt słabego 
stanu zdrowia, w wierszu bez tytułu 
z jesieni 1918 r. woła: 
Chcę ozdrowieć, Puśćcie mnie 
w szeregi!
Chcę ozdrowieć ! Puśćcie mnie 
pod broń!

Gdy o Polskie poszarpane brzegi,
burze biją – dajcie bagnet w dłoń!

Dnia 26.07.1920 r. jako sympatyk 
„Sokoła” piotrkowskiego stanął po 
raz kolejny przed komisją pobo-
rową w Łodzi. Tam zaliczono go, 
z racji wątłego zdrowia, do kate-
gorii B, do służby pozafrontowej. 
Oświadczył jednak kategorycz-
nie, że wstępuje jako ochotnik, 
ale tylko na front . Zmieniono 
mu kategorię na A – na front. 
Listy do matki pisał codziennie, 
część z nich opublikowana została 
w książce pt. Pamięci Przyjaciela.  
W Skierniewicach 03.08.1920 r. 
odwiedziła go siostra, której wtedy 

mówił: wiesz, mam wra-
żenie, że nas nieznacznie 
przesuwają ku Warszawie!, 
będziemy może bronić War-
szawy! Przesunięto ich do 
Skierniewki, tam 07.08.1920 
r. odwiedziła go matka, był 
tego dnia rozpromienio-
ny i serdeczny, oczekiwali 
na brata. Nazajutrz na pla-
cu (podczas apelu do wy-
marszu) spędził dzień do 5 
po południu wraz z bratem 
i matką. Rozdano karabiny, 
umundurowano i ...poszli na 
front. Kolejny list był wysła-
ny już z Warszawy, z biwa-
ku przy Al. Jerozolimskich; 
napisał w nim: Z Marianem 
widziałem się wczoraj, dziś 
mi się to nie udało (mowa 
tu o Marianie Rapackim, 
przyjacielu i szwagrze za-
razem, późniejszym preze-
sie „Społem”, który poległ 
w powstaniu warszawskim). 
Były jeszcze listy z Jabłonny 
i ten ostatni spod Modlina, 
w którym napisał: Odpo-
czywam w Sławinku i przy 

kupie jabłek, przez uprzejmość te 
słowa piszę – Zdrów i cały Wasz 
Mir. Następnego dnia wspiąwszy 
się na najwidoczniejszy od strony 
wroga punkt, dawał współtowarzy-
szom walki wskazówki o położeniu 
pozycji ogniowych nieprzyjaciela. 
Poległ śmiercią bohaterską dnia 
14.08.1920 r. we wsi Borkowo koło 
Nasielska nad Wkrą, w bitwie sto-
czonej z armią Tuchaczewskiego. 
Miał 39 lat.

Rodzina długo nie miała o losie 
Emila żadnej wiadomości. Pułk 
poszedł za cofającym się wrogiem 
i znikąd nie można było uzyskać 
jakiejkolwiek informacji. Dopie-
ro 10.09.1920 r. dowiedział się 
brat, że pułk powrócił do Zegrza 
na odpoczynek. Podążył zatem 
szukać śladów zaginionego. Zna-
lazł szczątki brata we wspólnej 
mogile, w parowie porośniętym 
berberysem i głogiem. Dowiedział 
się wówczas od mjr. Cambeura, 
że brat będzie przedstawiony do 
odznaczenia Virtuti Militari, gdyż 
podczas b i t w y „zachował s ię 
jak stary wytrawny żołnierz. Nie 
byłbym nigdy przypuścił, że to 
ochotnik”.

Na wniosku o odznaczenie Emila 
Dobrzańskiego Orderem Vir-

tuti Mil i tari dowódcy napisal i: 
Ochotnik, żołnierz pełen zapału 
i poświęcenia. Leżąc na przy-
siółku mostowym pod Borkowo, 
14 sierpnia 1920 r., powiedział 
do walczących obok kolegów: 
„Bolszewicy podobno obchodzą 
Warszawę. Spokojny jestem, jak 
długo mam przeciwnika przed 
sobą i wiem, że z zajętej pozycji 
nie ustąpię ani kroku, albo zginę”. 
Nie ustąpił. Z własnej inicjatywy 
poszedł naprzód i zginął trafio-
ny kulą w pierś. Wzór żołnierza 
polskiego – pełen patriotyzmu 
i poświęcenia za Ojczyznę. Na od-
znaczenie Krzyżem Virtuti Militari 
w zupełności zasługuje. Dowódca 
baonu Grabowski: Śp. szer. Do-
brzański w zupełności zasługuje 
na odznaczenie Krzyżem Virtuti 
Militari; Dowódca I Syberyjskiego 
Pułku Piechoty: Żołnierz ochotnik 
(…) w poważnym wieku. Ideowy 
kierownik młodszych ochotników. 
Dowódca dywizji płk. Rumsza: 
Wniosek na odznaczenie orde-
rem Virtuti Militari też popieram. 
Dowódca frontu gen. Aleksander 
Osiński dopisał: Nadaję Krzyż 
Walecznych ś.p. szereg. Dobrzań-
skiemu.

Dnia 03.10.1920 r. szczątki Emila 
Dobrzańskiego przewieziono do 
Piotrkowa Trybunalskiego i tam 
pochowano w grobie rodzin-
nym. Miasto całe wyległo oddać 
mu ostatnią posługę, a najliczniej 
reprezentowane były przedmie-
ścia, w których prowadził prace 
konspiracyjne.

W kilka miesięcy potem (20.02.1921 
r.) matka odebrała z pułku list: Za-
wiadamiamy, że syn W. Pani ś.p. 
Emil Mirosław Dobrzański, który  
d. 14 VIII 1920 r. śmiercią bo-
haterską zginął pod Borkową, 
został przez Dowództwo Pułku 
przedstawiony do Virtuti Militari. 
Odznaczenia tego Dowództwo 
III–ej Armii nie przyznało, tylko 
Krzyż Walecznych nadany rozka-
zem Dow. Syb. Bryg. Piechoty No 
70. (podpisano) w.z. Grabowski 
Major, D–ca Pułku.  P. S. Krzyż 
Walecznych No 1631 załączam 
do niniejszego listu.

Pozostawił nam po sobie Emil wspo-
mnienia i garść wierszy, a w nich za-
warty obraz swej duszy. Oto niektóre 
tylko tytuły: „Burza” – 05.01.1900 
r.; „Z zamyśleń” – 18.02.1900 r.; „Tu 
ma tęsknota”– ; „Wspomnienie”–; 
„O świcie” – 20.02.1900 r.; „Wrze-
sień” – 30.05.1900 r.; „W wieczorną 
ciszę” – 16.06.1900 r.; „Wieczorny 
śpiew” – 08.08.1900 r.; „Dom” – 
08.12.1900 r.; „Pod burzą” – 1902 
r.; „U wrót życia” – 10.10.1903 r.; 
„Fałszerzom słowa” – 01.02.1906 
r.; „Gdzie świat się kończy” – 
01.06.1906 r.; „„...” – 13.06.1906 
r.; „Czemu ! ...” – 15.05.1908 r.; „W 
noc letnią” – 22.06.1908 r.; „O 
zachodzie” – 06.12.1908 r.; „Pieśń 
o szczęściu” – kwiecień 1909 r.; 
„Elegia” – 10.06.1909 r.; „Duch 
zmartwychwstania” – 17.11.1909 r.; 
„„***” – jesień 1918 r.

mgr inż. Krzysztof Rondo
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Zamieszanie na torach  
i niezadowoleni podróżni
Wielki remont torów to duże utrudnie-
nia. Codziennie przekonują się o tym 
pasażerowie podróżujący pociągami 
na trasie Nasielsk–Warszawa. Ciągłe 
zmiany rozkładów jazdy, opóźnienia 
i odwołane pociągi – tak będzie do 
końca 2010 roku. A wszystko po 
to, aby na odcinku między stolicą 
a Nasielskiem pociągi mogły kurso-
wać z prędkością nawet 200 km na 
godzinę.

W związku ze zmianami w rozkładzie 
jazdy pociągów pasażerowie nasiel-
skiej komunikacji miejskiej mogą czuć 
się zdezorientowani.

Polskie Linie Kolejowe wyszły ocze-
kiwaniom podróżnym naprzeciw 
i umożliwiły sprawdzanie rozkładu 
jazdy pociągów przez SMS. Wystarczy 
wysłać SMS na numer 71757 (71PKP)  
i po kilku sekundach dostajemy zwrot-
ną informację o kursowaniu pocią-
gów.

Przykładowe treści zapytania: 

Nasielsk do Nowy Dwor Mazowiecki 
– w  odpowiedzi otrzymasz informację 
o 5  najbliższych połączeniach;

Nasielsk do Warszawa Gdanska 1015 
– w odpowiedzi otrzymasz informację 
o 5 połączeniach po godzinie 10.15;

Legionowo do Nasielsk +60 – w od-

powiedzi otrzymasz informację o 5 
połączeniach, z których pierwszy 
odjeżdża za przynajmniej 60 minut;

Nasielsk do Kraków detale – w od-
powiedzi otrzymasz szczegółową 
informację o jednym połączeniu za-
wierającą stacje i czasy przesiadek.

Aby sprawdzić połączenie, można 
również wejść na stronę internetową: 
www.pkp.pl

Dla mieszkańców gminy Nasielsk 
z pewnością przydatną informacją 
będzie rozkład jazdy autobusów.  
O wszelkich zmianach będziemy in-
formować na bieżąco. 

KaZ.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku
NASIELSK MIASTO – NASIELSK DWORZEC PKP
345  405  440 515 535  605  640  700 730F 800 845 930 955  1040 1125A  1200 1300  1340F   1410C   1440 1520 1550  1635 1700  

1730 1800 1845  1940 2050 2135 2235 2315 

NASIELSK DWORZEC PKP – NASIELSK MIASTO
355  415  450  525 545  625  650   720S  740  810  900  945  1005  1100A  1140  1225  1340  1425  1450  1540  1620  1650  1710  1745    

1816  1855  2005  2100  2146  2245  2326    

NASIELSK MIASTO – NASIELSK PKP – CIEKSYN
615S  1040T  1435 S

NASIELSK DWORZEC PKP – CIEKSYN – WRONA
622S  1047T  1442S
OBJAŚNIENIA;
A –KURSUJE W KAŻDY DZIEŃ OPRÓCZ WTORKÓW I PIĄTKÓW; C-  KURSUJE W SOBOTY I W NIEDZIELE; F - KURSUJE W DNI 
ROBOCZE; T – KURSUJE WE WTORKI  I W PIĄTKI; S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ

Linia PAWEŁ
NASIELSK PKP – WARSZAWA DW. GDAŃSKI
Nasielsk PKP 505D 520 805 L 1130 F - - - 1730

Nasielsk PKO 510D 525 810 L 1133 F 1325 L 1505 F 1630 D 1733

Nasielsk Rynek 515D 530 815 L 1135 F 1330 L 1510 F 1635 D 1735

Cegielnia, Psucin 525D 540 825 L 1145 F 1340 L 1520 F 1645 D 1745

Pomiechówek 533D 550 835 L 1155 F 1348 L 1528 F 1655 D 1755

Modlin Górka - 555 840L 1200 F 1353 L 1533 F 1700 D 1800

Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska - 600 843L 1205 F 1358 L 1538 F - 1805

Warszawa Gdańska 620D 650 925L 1250 F 1440 L 1620 F 1745 D 1845

WARSZAWA DW. GDAŃSKI – NASIELSK
W-wa Gdańska 630 D 720 1000 L 1410 F/ex 1530 L 1650 F/ex 1745 F/ex 1900 L 1930

W-wa Marymont 635 D 725 1005 L 1415 F/ex 1535 L 1655 F/ex 1750 F/ex 1905 L 1935

W-wa Bielany 640 D 730 1010 L 1420 F/ex 1540 L 1700 F/ex 1755 F/ex 1910 L 1940

Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 715 D 805 1045 L - 1615 L - - 1945 L 2010

Modlin Górka 718 D 808 1048 L - 1620 L - - 1948 L 2013

Pomiechówek 725 D 815 1055L - 1625 L - - 1955 L 2020

Psucin, Cegielnia 733 D 823 1103L - 1633 L - - 2000 L 2030

Nasielsk Rynek 740 D 830 1110L - 1640 L - - 2008 L 2038

Nasielsk PKO 742 D 832 1112 L - 1642 L - - 2010 L 2040

Nasielsk PKP 750 D 840 1116 L - 1648 L - - 2015 L 2045

Objaśnienia:
F – nie kursuje w soboty, niedziele i święta; D – nie kursuje w niedziele i święta; L – nie kursuje 25, 26 XII, Nowy Rok, dwa dni Wielkanocy; 
ex – kurs ekspresowy

Droższe bilety PKP
14 lipca br. PKP Przewozy 
Regionalne podniosły 
ceny wybranych biletów.
Podrożały oferty specjalne, czy-
li: bilety turystyczne, przejazdy 
rodzinne i grupowe oraz bilety 
odcinkowe w pociągach oso-
bowych i bilety okresowe. Ceny 
biletów jednorazowych pozostają 
na razie bez zmian. PKP tłuma-
czy, że: zmiany podyktowane są 
rosnącymi cenami paliw, energii 
elektrycznej i usług zewnętrz-
nych. 

Podwyżka uderzy najbardziej 
w osoby dojeżdżające co-
dziennie do pracy pociągami 
osobowymi, posiadaczy bi-
letów miesięcznych. A tych 
na trasie Nasielsk–Warszawa 
jest sporo. Ponieważ są wakacje, 
niezadowoleni będą też tury-
ści. Wszyscy narzekają, że ceny 
rosną, a komfort jazdy się nie 
zmienia.

Szczegółowy cennik dostępny 
jest na stronie www.pr.pkp.pl.

km
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Duchowe witaminy
Można bez Boga? 
Zastanawiam się nad tym, czy bez Boga można otworzyć się na drugiego 
człowieka. To pytanie przyszło mi do głowy po obejrzeniu filmu Lau-
rence’a Chartier’a pod tytułem: „Jean Vanier, prorok z Arki”. Traktuje on 
o założycielu wspólnoty, w której żyją i pracują osoby z upośledzeniem 
umysłowym oraz asystenci, decydujący się na pewien czas lub na stałe 
być w Arce. Jean Vanier, oficer kanadyjskiej marynarki wojennej, porzucił 
służbę w wojsku, aby studiować filozofię, napisać doktorat o Arystote-
lesie, a jednocześnie poszukiwać swojego miejsca w życiu. Próbował 
zostać księdzem, myślicielem-pustelnikiem, aż wreszcie, w 1964 roku, 
zdecydował się zamieszkać z dwoma niepełnosprawnymi intelektualnie 
mężczyznami w małym domku w Trosly pod Paryżem. Jean zaprosił 
ich do wspólnego życia w duchu Ewangelii i Błogosławieństw. Dzieło 
to stało się inspiracją do tworzenia kolejnych wspólnot. Obecnie istnie-
je ponad sto domów Arki, w ponad trzydziestu krajach na wszystkich 
kontynentach. Misją Arki jest bycie „znakiem nadziei”, który odsłania 
dar ludzi z upośledzeniem umysłowym i pokazuje, że świat może być 
wzbogacony ich obecnością. „Arka nie jest rozwiązaniem, ale znakiem 
nadziei” – wyjaśnia Karta Arki.

Inspiracją dla Jeana Vaniera była Ewangelia. Można jednak postawić 
pytanie: a co z niewierzącymi albo tymi, którzy nie znają Ewangelii? 
Przecież też czynią dobro! Oczywiście, gdzie więc tkwi różnica? Wielu 
niewierzących też wspaniale się opiekuje innymi, wcale nie zastanawiając 
się nad motywami. Dla wielu jest to po prostu zawód, który wykonują 
często doskonale, z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Ale 
po skończonej pracy można ją opuścić, a kiedy przyjdzie wypalenie – 
zmienić zawód. Bo niby dlaczego ktoś miałby poświęcić coś, co dla niego 
najważniejsze – własne życie? Jean Vanier przyjął drogę towarzyszenia, 
bycia obok, a bez oparcia się na Bogu nie wytrzymałby. Siłą zakonnic, 
które opiekują się głęboko upośledzonymi, jest Bóg. Niewierzący, który 
rezygnuje ze swojego życia choćby na rzecz opieki nad kalekim bratem 
– rezygnuje na amen; wierzący natomiast ufa, że to życie, z którego tu 
zrezygnował, wróci do niego w niebie. Chrześcijanin ma zupełnie inną 
motywację do działania. Kocha, bo pierwszy wcześniej został umiłowany 
przez Chrystusa. Dzieli się miłością, bo otrzymał ją jako bezinteresowny 
dar. Bo „bez Boga ani do proga”. 

W jednej z relacji z Moskwy – najdroższej stolicy świata – ktoś komentu-
je: „tu ludzie żyją tak, jakby wiecznie trwało dziś i mogli się bawić. Liczy 
się tylko dziś”. Chrześcijaństwo daje zupełnie odmienną od takiego po-
strzegania wizję człowieka. Nie żyję po to, by wypełnić się sobą, ale po 
to, by rozwijać swoje człowieczeństwo. A ono rozwija się w kontakcie 
z Bogiem i drugim człowiekiem, nawet takim, który w oczach świata 
jest niewiele wart. Kontakt z człowiekiem to nie tylko branie, to przede 
wszystkim dawanie. Dla chrześcijanina wszelki trud bez Boga, bez mo-
dlitwy jest daremny. Wielu „heretyków czynu” robi wokół siebie wiele 
zamieszania, kreuje się na wielkich filantropów i działaczy społecznych. 
Tylko czy coś trwałego z tego pozostanie? Czy to miłość bliźniego, czy 
źle rozumiana miłość własna? 

Czy można bez Boga? Ci, którzy proponują laicyzm, uważają, że tak. 
Dlatego według ich wizji Bóg i religia powinny być zepchnięte do sfery 
prywatnej. A kiedy Kościół pełni rolę społeczną czy kulturalną, zarzuca 
się mu bezprawne wtrącanie do spraw publicznych. Tak więc „doskonała 
wizja świata” nie dopuszcza do głosu Boga, bo wtedy człowiek musiał-
by czuwać nad dobrem drugiego, nad respektowaniem jego godności 
i wynikających z tego praw. 

Kiedy widziałem, jak Jean Vanier pochylał się nad człowiekiem odrzu-
conym przez innych, odsuniętym od świata „normalnych”, to nadal 
żywe pozostaje we mnie pytanie: „Czy można bez Boga?”. Każdy z nas 
musi udzielić na nie konkretnej odpowiedzi już teraz i sam, nie kryjąc 
się za maską „bliżej nieokreślonej przyszłości”. Niech pomocą będzie 
świadectwo młodej kobiety, żony i matki, która znalazła się w trudnej 
dla siebie sytuacji życiowej, a wierząc w Boga i świadoma przyjętego 
systemu wartości, wyznaje: „To ja odpowiem za swoje życie i to mi daje 
poczucie wolności, a z niego wynikają moje czyny: staram się pomagać 
innym w takich bardzo prozaicznych sprawach. Uśmiecham się do ludzi. 
Modlę się za nich”. 

ks. Leszek Smoliński

Nasielsk z oddali  

Kto jest najważniejszy w szkole? (cz.II)
Opowiadał mi przyjaciel, który 
całe swoje życie zawodowe spędził 
w szkole, o wydarzeniu, które miało 
miejsce ponad trzydzieści lat temu. 
W tym czasie nauczyciele, którzy  
mieli ukończone kierunkowe studia 
podyplomowe, mogli uzyskiwać 
kolejne stopnie specjalizacji za-
wodowej na egzaminie złożonym  
z części teoretycznej i praktycznej, 
składanym przed odpowiednią 
komisją. I właśnie w trakcie takiego 
egzaminu dla dyrektorów szkół 
zapytano jednego z panów, który 
już prawie dziesięć lat kierował 
dużą placówką oświatową, o to, kto 
jest, jego zdaniem, najważniejszy 
w szkole. 

Pan dyrektor spodziewał się pewno 
jakiegoś pytania teoretycznego 
z pedagogiki, psychologii czy orga-
nizacji zarządzania oświatą i był za-
skoczony tak konkretnym proble-
mem, jaki mu komisja kazała roz-
wiązać. Po dłuższym zastanowieniu 
się powiedział, że najważniejsi 
w szkole są – nauczyciele. I nawet tę 
swoją zadziwiającą odpowiedź pró-
bował uzasadniać. Naturalnie egza-
min zakończył się dla niego niezbyt 
pomyślnie – komisja uznała, że 
nie można mu przyznać żadnego 
stopnia specjalizacji zawodowej. 
Dyrektorem szkoły pewno jeszcze 
pozostał, jak nią kierował, trudno 
powiedzieć – znajdowała się dość 
daleko od Nasielska.  

Przytaczam relację z wydarzenia, 
które miało miejsce już dość daw-
no. Postawmy sobie jednak pyta-
nie:  czy taka sytuacja jest możliwa 
dzisiaj? Po pierwsze, obecnie awans 
zawodowy nauczycieli nie jest uza-
leżniony od pomyślnego zdawania 
dodatkowych egzaminów, i  to 
w formie teoretycznej i praktycznej. 
Władze oświatowe wymagają teraz, 
o czym już pisałem w pierwszej 
części, zgromadzenia przez na-
uczyciela tak zwanej dokumentacji 
– różnego rodzaju zaświadczeń, 
sprawozdań z wycieczek, imprez, 
konkursów (podobno nawet do-
łączane są zdjęcia, kserokopie 
publikacji….. itp., itd.). Jak wiado-
mo papier jest cierpliwy, technika 

kserowania – ciągle doskonalona, 
więc pękate teczki gromadzonych 
dokumentów trafiają przed oblicze 
komisji. I ta, w ciemno, bez kontaktu 
z nauczycielem, podejmuje decy-
zję o jego awansie zawodowym. 

Widać tu wyraźny postęp – trzy-
dzieści lat temu członkowie komisji 
spotykali się z nauczycielem dwu-
krotnie: na egzaminie praktycznym 
( prezentował on wtedy swój warsz-
tat pracy, swoje umiejętności zawo-
dowe) i przeprowadzali z nim roz-
mowę na egzaminie teoretycznym. 
Opisana powyżej historia świadczy 
o skuteczności tego rodzaju dzia-
łań. Dzisiaj nie ocenia się konkretnej 
osoby, tylko wyprodukowane przez 
nią papiery. A pamiętajmy, ostatnio 
do szkół szeroką ławą wkroczyli już 
absolwenci różnego rodzaju uczel-
ni prywatnych. To jest materiał na 
oddzielny felieton.

Wracam do pytania zawartego 
w tytule. Mój przyjaciel przekony-
wał mnie, że z pewnością wszyscy 
pedagodzy nasielscy odpowiedzie-
liby, że najważniejszą osobą w szko-
le jest uczeń. Nie mam podstaw 
do zakwestionowania tej opinii. 
Chociaż z tego, co dociera do wia-
domości tak zwanej szerokiej opinii 
publicznej, to nie zawsze się o tym 
jednak pamięta w codziennej rze-
czywistości szkolnej. Nie wiem, czy 
na przykład udało się we wszystkich 
naszych szkołach udostępnić w do-
godnych dla uczniów godzinach 
czytelnie, biblioteki, pracownie 
komputerowe, sale gimnastyczne 
itp. Mam tu na myśli szczególnie 
godziny popołudniowe i dni wolne 
od zajęć szkolnych. Nie wiem też, 
jak funkcjonują w nich samorządy 
szkolne (o mankamentach wystę-
pujących w ich pracy spotykanych 
często w szkołach pisałem w pierw-
szej części tego felietonu).

Chciałem wyraźnie zaznaczyć, 
że doskonale zdaję sobie sprawę 
z tego, jak obecnie słabo są opła-
cani nauczyciele i jak trudna i od-
powiedzialna jest ich praca. Wydaje 
się, że nadszedł czas na radykalną 
poprawę ich statusu materialnego. 

Obecna ekipa rządowa zdaje się 
podzielać tę opinię, jednak (podob-
nie jak w wypadku służby zdrowia) 
chce przeprowadzić zmiany, które 
mają doprowadzić do poprawy 
funkcjonowania szkół. Władzom 
chodzi tutaj głównie o zwiększenie 
wymiaru pracy nauczycieli i ogra-
niczenie im możliwości wcześniej-
szego przechodzenia na emeryturę. 
Felietonista nie ma możliwości 
szczegółowego rozważania wszyst-
kich za i przeciw związanych z tym 
problemem. Dlatego wyrażam 
w sposób dość ogólnikowy swoje, 
i części swoich przyjaciół, zdanie.

Nauczyciele powinni się zgodzić 
na zmianę w Karcie Nauczyciela 
wprowadzającą zwiększony wy-
miar godzin. Jednak ten wymiar 
powinno się zróżnicować w zależ-
ności od nauczanych przedmiotów. 
Możliwość wcześniejszego prze-
chodzenia na emeryturę winna być 
zachowana dla tych nauczycieli, 
którzy z przyczyn zdrowotnych 
nie będą mogli dobrze wykony-
wać swojej pracy. Naturalnie te 
ustępstwa powinny spowodować 
stopniową znaczną podwyżkę płac 
pedagogów.

Jednocześnie wymagać należy 
wielu zmian w funkcjonowaniu 
szkół i wyrównania ich poziomu 
pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej. A na początek trzeba dobrze 
się szkołom przyjrzeć i  pokazać 
dokładnie ich aktualne wyniki osią-
gane na egzaminach końcowych, 
i to w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i  szkołach ponadgim-
nazjalnych. Ponieważ nie spodzie-
wam się, że ten mój apel szkoły 
potraktują poważnie – kieruję go 
do prasy, która ma prawo i chyba 
nawet obowiązek informowania 
społeczności lokalnej o działalności 
funkcjonujących na swoim terenie 
różnych instytucji. Mam nadzieję, 
że nasz dwutygodnik, korzystając 
z informacji zawartych w Interne-
cie, poda w najbliższych numerach 
te wyniki, zestawiając je z wynikami 
innych szkół z naszego terenu.  

Antoni z Ursusa

Smaczniejsza szklanka mleka
Rozszerzona została lista produktów 
mlecznych będących przedmiotem 
dopłat w ramach akcji „Szklanka mle-
ka”. Znalazły się na niej nowe produkty. 
Niewątpliwie ucieszy to dzieci, które 
niechętnie sięgają po zwykłe mleko. 
Teraz uczniowie będą mieli w czym 
wybierać. Mleczna oferta zaspokoi 
najbardziej wybredne podniebienia. 

Na liście nowych produktów znala-
zły się:

mleko poddane obróbce cieplnej • 
z czekoladą, sokiem owocowym  
lub smakowe, zawierające wagowo 
co najmniej 90% mleka oraz zawiera-
jące maksimum 7% dodanego cukru 
i/lub miodu,
smakowe lub niesmakowe fermen-• 
towane produkty mleczne, z do-
datkiem lub bez dodatku soku owo-
cowego, zawierające wagowo co 

najmniej 90% mleka oraz zawierające 
maksimum 7% dodanego cukru i/
lub miodu ,
smakowe i niesmakowe fermento-• 
wane produkty mleczne z owocami, 
zawierające wagowo, co najmniej 
80% mleka i zawierające maksy-
malnie 7% dodanego cukru i/lub 
miodu,
smakowe i niesmakowe, świeże • 
i przetworzone sery zawierające wa-
gowo co najmniej 90% sera,
smakowe i niesmakowe sery, za-• 
wierające wagowo co najmniej 90% 
sera. 

Będą również obowiązywać zmienio-
ne stawki dopłat dla nowych kategorii 
produktów, tj.:
18,15 EUR/100kg dla kategorii I,
16,34 EUR/100kg dla kategorii II,

54,45 EUR/100kg dla kategorii III,
138,85 EUR/100kg dla kategorii IV,

Zgodnie z rozporządzeniem skró-
cony został termin składania wnio-
sków o dopłatę do 3 miesięcy po 
zakończeniu okresu rozliczenio-
wego (obecnie są to 4 miesiące) 
oraz termin realizacji płatności do 3 
miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dopłatę.

W placówkach oświatowych uczest-
niczących w programie zostanie 
wprowadzony obowiązek umiesz-
czania plakatów „Europejskiego 
programu dopłat do spożycia mleka  
w szkołach ”. Mają one informo-
wać o tym, że spożycie mle-
ka i  p rzet worów mle c znyc h  
w danej placówce jest subsy-
diowane przez Unię Europejską 
w ramach programu „Dopłaty 

do spożycia mleka i przetworów 
mlecznych w placówkach oświa-
towych”.

Jednocześnie Rozporządzenie 
Komisji UE określa jak powinien 
wyglądać plakat, określono format 
(A3 lub większy) oraz wielkość liter 
(1 cm lub większe). Plakat powinien 
być umieszczony w widocznym 
i czytelnym miejscu przy głównym 
wejściu do instytucji oświatowej, 
powinien mieć tytuł: „Europejski 

program dopłat do spożycia mleka 
w szkołach” oraz określoną w Roz-
porządzeniu treść.

Szczegółowe warunki uczestnictwa 
w programie „Dopłat do spożycia 
mleka i przetworów mlecznych 
w placówkach oświatowych ”, 
formularze wniosków oraz lista 
zatwierdzonych dostawców są 
dostępne na stronie internetowej 
ARR.

WA
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH 
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 SIERPIEŃ
Sierpień zazwyczaj jest dosyć su-
chy, upalny i burzowy. Mimo, że 
w dzień bywa gorąco noce stają 
się chłodne. Rankami widzimy 
mgły. Spadające licznie gwiazdy 
w okresie święta Przemieniania 
Pańskiego każą myśleć częściej 
o Wszechmocy St worz yciela 
Nieba i Ziemi. Rolnicy kończą 
żniwa i dziękują Matce Bożej, naj-
lepszej opiekunce pól i ogrodów 
za plony. W dniu jej wielkiego 
święta Wniebowzięcia Matki Bo-
żej, Matki Bożej Zielnej, święcone 
są dożynkowe wieńce, bukiety, 
zioła. Pozostaną one w domach 
i będą znakiem Bożego Błogo-
sławieństwa bez którego praca 
ludzka nie ma głębszego sensu. 
 W sierpniu można pozyskiwać 
owoce m.in. gruszki, jabłka, śli-
wy, brzoskwinie, jeżyny i warzy-
wa owocowe m.in. pomidory, 
cuk inię,  ogórk i,  fasolę i  inne 
strączkowe w dni słoneczne po 
południu w kwadrze owocu od 
9 do 14,wcześniej w kwadrze li-
ścia od 3 do 7. Tym razem z racji 
sierpniowych zaćmień najlepsza 
będzie jednak kwadra korzenia 
od 18 do 23. 

Powyższe uwagi dotyczą też zbio-
ru zbóż, żniwowania, szczególnie 
jednak pozyskiwania nasion do 
siewu wielu roślin np. maku oraz 
ziół i kwiatów. Podane terminy to 
również najlepszy czas do wyko-
nywania rozmaitych przetworów 
np. kompotów, nastawiania win, 
kwaszenia ogórków, suszenia. 
Unikać zbiorów owoców, ziół, 
nasion kwiatów i innych roślin 
np. motylkowych, a także wy-
konywania przetworów w kwa-
drze uprawy (linia przerywana) 
i dniach wykreślonych, szczegól-
nie w okresach zaćmień.

Uwagi podane wyżej odnoszą się 
też do warzyw liściowych. Ko-
rzystnym okresem zbiorów dla 
tych roślin będzie kwadra liścia 
i kwadra owocu. Jednak z racji 
zaćmień najlepsza będzie kwadra 
korzenia. Dotyczy to również 

traw, koszenia potrawów. Rośliny 
o mięsistych liściach, trawy, zioła 
liściowe niearomatyczne w prze-
ciwieństwie do owoców lepiej 
pozyskiwać rano lub w godzinach 
przedpołudniowych, ponieważ 
wtedy dłużej zachowują jędrność 
i świeżość oraz są też bogatsze 
w składniki odżywcze.

Zb ior y roś l in  korzeniow ych, 
ziemniaków, marchwi, pietruszki, 
czosnku, cebuli, buraczków naj-
lepiej przeprowadzać w czasie 
ubywania Księżyca, od pełni do 
nowiu po 16. Szczególnie war-
tościowe będą pozyskane bliżej 
nowiu, w kwadrze uprawy po 24 
w dniach oznaczonych małym 
korzeniem. Kwadra korzenia po 
pełni (16) jest najkorzystniejsza 
do rozsadzania, dzielenia wie-
loletnich roślin korzeniowych, 
kwiatów bylinowych np. piwonii, 
roślin skalnych, przesadzania, sa-
dzenia cebul kwiatów, siewów ro-
ślin korzeniowych np. rzodkiewki; 
wcześniej  mniej korzystny termin 
to kwadra liścia. 

Siewy, nasadzenia roślin liścio-
wych np. sałaty, szpinaku, jarmu-
żu, kalarepy, roszponki, roślin na 
zielone nawożenie najlepiej prze-
prowadzać w czasie przybywania 
Księżyca (linia ciągła), szczególnie 
korzystnym terminem jest kwadra 
liścia. Z racji zaćmień bardzo do-
bra będzie także kwadra korzenia. 
Również wszelkie rośliny owocu-
jące nad ziemią oraz kwiaty, sie-
jemy, sadzimy, przesadzamy, roz-
sadzamy np. truskawki, poziomki 
oraz kwiaty dwuletnie dzwonki, 
bratki, stokrotki, niezapominajki 
w czasie przybywania Księżyca, 
najlepiej jednak w bliskości pełni, 
w kwadrze owocu. Z racji zaćmień 
korzystniejsza będzie jednak tym 
razem kwadra korzenia. Wczesne 
siewy na polach przeprowadzać 
też najlepiej w kwadrze korzenia. 
Nawozić pola i ogrody pod ko-
lejne uprawy kompostem. Po-
zbawione owoców krzewy jago-
dowe i drzewa zasilać nawozem 

płynnym najlepiej w trakcie uby-
wania Księżyca, a szczególnie 
w okresach zaznaczonych linią 
przerywaną. 

Linia przerywana wyznacza też 
najkorzystniejszy termin prze-
prowadzania wszelkich zabie-
gów uprawowych w polu: orek, 
podorywek, bronowania oraz 
w ogrodzie: spulchniania, okopy-
wania itp. Również wtedy najlepiej 
zwalczać szkodniki, chwasty. Tego 
rodzaju prace, najlepiej wyko-
nywać w dniach oznaczonych 
motyczką. 

Cięcie trawników najlepiej prze-
prowadzać po nowiu w kwadrze 
liścia, gdy chcemy trawę wzmoc-
nić; ścinana w kwadrze korzenia 
i uprawy będzie z kolei wolniej 
odrastać. 

Cięcie letnie drzew owocowych, 
przycinanie krzewów, usuwanie 
p ędów mal in,  wi lków,  odro -
stów korzeniowych, usuwanie 
przekwitł ych główek kwiatów, 
uszcz yk iwanie wierzcho łków 
pomidorów, brukselki, kukurydzy 
najlepiej przeprowadzać w czasie 
ubywania Księżyca między pełnią 
i nowiem.

Ukorzenianie sadzonek zielnych 
i zdrewniał ych różnych roślin, 
najlepiej wykonywać w kwadrze 
korzenia, mniej korzystna będzie 
do tego kwadra liścia.

Z a b i e g i  p i e l ę g n a c y j n e  p r z y 
pszczołach najlepiej przeprowa-
dzać od 17 do 29, szczególnie 
dobry czas od 24 do 29. Do-
karmiać zaś od 2 do 15. Zabiegi 
rozpłodowe u zwierząt najlepiej 
przeprowadzać od 3 do 14, unikać 
dni wykreślonych. Dobra z racji 
zaćmień też kwadra korzenia 
Ryby w stawach i oczkach wod-
nych dokarmiać intensywniej od  
2 do 14. 

Najlepsze dni do wędkowania od 
4 do 9, 18,19 oraz od 25 do 27.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY NA SIERPIEŃ 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Sierpień powinien być dosyć 
ciepły, nawet upalny. Nie brakuje  
bardzo silnych burz, zwłaszcza 
w pierwszej połowie. Najwięcej, 
słonecznych dni w drugiej deka-
dzie i początku trzeciej. Potem 
w  dosyć wyraźne ochłodzenie, 
noce dosyć zimne. Pojawiają się 
mgły.

Decydujące dla pogody sierpnio-
wej będą pierwsze dni miesiąca. 
N aj p rawdop o dob n i e j  b ę d z i e 
w te d y b a r-

KURACJE ZIELARSKIE

KĄPIELE  
W SIANIE
W medycynie ludowej do kąpieli 
leczniczych, wzmacniających orga-
nizm powszechnie wykorzystywano 
siano. To co się z niego wytrzęsło, 
czyli „kruchy”, „paprochy” również 
było cenionym lekiem. Gotowano 
więc wiązkę siana lub porcję „papro-
chów” w wodzie i następnie moczo-
no w odwarze ręce i nogi przy bólach 
reumatycznych, osłabieniu nóg.

 Popularne były też kąpiele w sianie 
przy suchotach, czyli gruźlicy, także 
krzywicy i niepłodności. Zaleca-
no też nasiadówki przy upławach. 
Współcześnie naturaliści polecają 
stosować siano z łąk najbardziej 
dzikich, zwłaszcza leśnych, pełnych 
aromatycznych ziół.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

dzo ciepło, parno pochmurnie i 
burzowo. Podobny typ pogody 
może być w całej pierwszej deka-
dzie. Stopniowo w drugiej deka-
dzie przybywa dni słonecznych, 
burze rzadsze, choć nadal silne. 
Zaczynają pojawiać się mgliste 
ranki .  Dosyć ładny i w miarę 
ciepły jeszcze  początek trzeciej 
dekady. Potem chłodniej, zmien-
nie, wietrznie noce dosyć zimne, 
dosyć częste przelotne opady.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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Kraj owocującej wiśni
Ceny skupu wiśni, jakie 

zaoferowały produ-
centom owoców miękkich 
zakłady przetwórcze, nie 
pokrywają nawet połowy 
kosztów produkcji. Spra-
wa tych owoców wywoła-
ła polityczną burzę. Mini-
sterstwo dyplomatycznie 
zachęca ogrodników do 
protestów.
17 lipca odbyło się spotkanie mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Marka 
Sawickiego z prezesami: Krajowej 
Rady Izb Rolniczych Wiktorem 
Szmulewiczem, Krajowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych Władysławem Serafinem oraz 
z inicjatorem rozmów, prezesem 
Związku Sadowników Rzeczypo-
spolitej Polskiej Mirosławem Mali-
szewskim. 

Spotkanie było 
p o ś w i ę c o n e 
sytuacji na ryn-
ku m.in. owo-
ców miękkich. 
Głównym pro-
blemem jest 
dramatycznie 
niski poziom 
cen skupu wi-
śni. 

Prezes Miro-
sław Maliszew-
ski poinformo-
wał, że obecne 
ceny skupu, 
proponowane 
przez zakłady 
przet wórcze 
kształ tują się 
na poziomie 0,9–1,0 zł/kg wiśni, 
a ceny płacone w skupie na pozio-
mie 0,7–0,9 zł/kg. Według badań 
przeprowadzonych przez związek 
średni koszt produkcji 1 kg wiśni 
wynosi obecnie ok. 1,79 zł, czyli na 
poziomie połowy kosztów produk-
cji; przy czym ceny płacone przez 
firmy np. w Niemczech, gdzie już 

zakończono zbiory, wynosiły 0,45 
– 0,55 euro/kg. To, co płaci się pol-
skim ogrodnikom stanowi zaledwie 
połowę tego, co dostają producenci 
w innych krajach Unii Europejskiej. 
Minister Marek Sawicki powiedział, 
że niezrozumiałą rzeczą jest, że na 
ogół ci sami właściciele lub współ-
właściciele f irm przetwórczych 
płacą w Polsce naszym rolnikom 
o połowę mniej niż producentom 
w krajach sąsiednich.

Podejrzewamy, że w przypadku 
cen skupu, zakłady przetwórcze 
zastosowały formę zmowy – dodał 
Mirosław Maliszewski. Jego zdaniem 
spotkanie w Ministerstwie Rol-
nictwa ma wypracować doraźne 
formy ukrócenia tego typu złych 
praktyk.

Jak nam powiedział jeden z uczest-
ników spotkania, pikanterii całej 
sprawie dodaje fakt, że część zakła-
dów przetwórstwa rolno-spożyw-
czego korzystało ze wsparcia finan-
sowego z budżetu Unii Europejskiej 
oraz ze środków krajowych, a teraz 
dyktują ceny – ta sprawa najbardziej 
zbulwersowała zarówno ministra 
rolnictwa, jak i jego gości. 

W związku z taką sytuacją na rynku 
wiśni minister Marek Sawicki zapo-
wiedział, że zostaną przeprowadzone 
przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa kontrole w zakła-
dach przetwórczych, które korzystały 
z krajowej i unijnej pomocy na mo-
dernizację. Jak podkreślił szef resortu, 
chodzi o sprawdzenie wywiązania się 
z zobowiązań wynikających z podpi-
sanych umów, m.in. czy ceny nie są 
zaniżane. Jego zdaniem, w umowach 
są zapisy, które dopuszczają działania 
niezgodne z prawem. Pytany przez 
„Życie Nasielska” o sankcje, jakie 
grożą zakładom, które zostaną „przy-
łapane” na nieuczciwych praktykach, 
odpowiedział, że sankcji nie będzie, 
ponieważ ministerstwo nie występu-
je w roli straszaka. Nie można więc 
jeszcze dzisiaj ocenić, jaki sens mają 

kontrole i czy ich skutkiem będzie 
zmiana cen owoców. Trudno ocze-
kiwać, że zakłady nagle przestraszą się 
agencyjnych kontrolerów i z dnia na 
dzień podwyższą ceny skupu. Jest to 
raczej niemożliwe.

Minister Marek Sawicki zapewnił o po-
mocy rolnikom, którzy będą kierowali 
do sądu pozwy cywilne przeciw za-

kładom stosującym niedozwolone 
praktyki. Zapowiedział także zgłosze-
nie do Komisji Europejskiej propozycji 
dotyczącej środków kierowanych na 
modernizację zakładów przetwór-
czych. Według szefa resortu nie jest 
zasadne finansowanie unowocze-
śniania bez powiązania tego procesu 
ze zwiększeniem udziału rolników 
w systemach przetwórczych i skupo-
wych. Poinformował też o podjętych 
działaniach mających na celu zwięk-
szenie finansowego wsparcia dla grup 
producentów owoców. 

O gotowości niesienia pomocy praw-
nej rolnikom przy pisaniu i składaniu 
wniosków do sądu przeciwko przed-
siębiorstwom stosującym niedozwo-
lone  praktyki ustalaniu cen skupu 
zapewnił, w imieniu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, jej prezes Wiktor 
Szmulewicz. 

Niewątpliwie korzystnym rozwiąza-
niem dla polskich rolników, nie tylko 
producentów owoców, byłby zwięk-
szony eksport na rynki wschodnie, na 
których, jak zapewnił Marek Sawicki, 
jest spory popyt na naszą żywność. 
Niestety, jak nam powiedział, obecnie 
eksport na wschód się nie opłaca ze 
względu na umocnienie się wartości 
złotego.

dar

Z ostatniej chwili
Sporu o wiśnie ciąg dalszy
Minister napisał do Prezesa UOKiK. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Marek Sawicki wystąpił do Mał-
gorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, 
prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, o podjęcie 
stosownych działań mających na celu 
zbadanie, czy zachowania rynkowe 
przedsiębiorców prowadzących skup 
wiśni nie naruszają zasad konkurencji.  
W swoim wystąpieniu minister poin-
formował Prezes UOKiK, że w dniu 
16 lipca 2008 roku odbył spotkanie 
z przedstawicielami organizacji rolni-
czych reprezentujących m.in. produ-

centów owoców miękkich. Spotkanie 
to zorganizowano w związku z licznymi 
sygnałami kierowanymi do Minister-
stwa w sprawie bardzo trudnej sytuacji 
na rynku wiśni. Z zaprezentowanych 
przez ww. przedstawicieli informacji 
należy wnioskować, że niektóre za-
kłady przetwórcze skupujące wiśnie 
mogą stosować porozumienia ogra-
niczające konkurencję, które polegają 
na ustalaniu zaniżonych cen skupu.  
Powierzchnia uprawy wiśni w Polsce 
od lat utrzymuje się na dość stabilnym 
poziomie ok. 35 – 36 tys. ha, a na 
poziom zbiorów wpływ miało głów-
nie plonowanie sadów wiśniowych. 
Należy zauważyć, że mimo prognoz 
zbiorów w bieżącym roku na poziomie 
znacznie niższym niż w rekordowym 
roku 2006, ceny oferowane przez 
zakłady przetwórcze na początku 
sezonu zbioru w roku 2006 były 
znacznie wyższe niż oferowane w tym 
samym okresie bieżącego roku (cena 
w 2006 r. kształtowała się na poziomie 
1,40 – 1,60 zł za 1 kg, a proponowana 
obecnie wynosi 0,80 – 1,00 zł za 1 
kg). Jest to najniższy poziom cen wi-
śni na przestrzeni ostatnich pięciu lat.  
Warto zaznaczyć, że według informa-
cji otrzymanej z Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
koszty produkcji 1 kg wiśni wynoszą 
w Polsce w roku bieżącym około 
1,79 zł, a w 2006 – wyniosły 1,46 zł.  
Z informacji docierających w ostatnim 
czasie bezpośrednio od producen-
tów wiśni wynika, że miał miejsce 
radykalny spadek cen oferowanych 
przez zakłady przetwórcze. Niety-
powym dla tej sytuacji jest fakt, że 
spadek cen do takiego samego po-
ziomu nastąpił w tym samym dniu 
w głównych regionach uprawy.  
Jednocześnie minister Marek Sawic-
ki zwrócił uwagę na kwestię treści 
umów kontraktacyjnych zawiera-
nych pomiędzy przedsiębiorcami 
a producentami wiśni, które według 
doniesień ww. przedstawicieli orga-
nizacji rolniczych zawierają klauzule 
naruszające interesy rolników.

dar

Prezydent podpisał „mleko”
Agencja Rynku Rolnego 

poinformowała, że 
w związku z podpisaniem 
przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zmie-
nionej ustawy z 12 czerw-
ca 2008 r. o organizacji 
rynku mleka i przetworów 
mlecznych, niebawem 
wejdą w życie istotne 
zmiany, które mają uła-
twić życie rolnikom.
Nowe rozwiązania dotyczą m.in.:

Rozdziału krajowej rezerwy kwo-• 
ty krajowej 

Zmianie uległy progi ograniczające 
wielkość zwiększenia sprzedaży 
mleka lub przetworów mlecznych 
oraz wysokość kwoty indywidual-
nej, która może zostać przyznana 
z krajowej rezerwy. Według prze-
pisów znowelizowanej ustawy, 
zwiększenie sprzedaży mleka lub 
przetworów mlecznych wykazane 
przez producenta w roku kwoto-

wym poprzedzającym rok, w któ-
rym złożono wniosek, nie może 
być mniejsze niż 500 kg. 

Natomiast wysokość kwoty indy-
widualnej przyznanej z krajowej 
rezerwy nie może być mniejsza niż 
500 kg oraz nie może być większa 
niż 30 000 kg.

Pobierania zaliczek na poczet • 
opłaty wyrównawczej

W roku kwotowym 2008/2009 
oraz 2009/2010 zniesiono na-
łożony na podmioty skupujące 
obowiązek pobierania od dostaw-
ców hurtowych na poczet  opłaty 
wyrównawczej zaliczek w wyso-
kości 20 groszy za każdy kilogram 
mleka wprowadzony do obrotu 
ponad przysługującą im kwotę in-
dywidualną. Tym samym podmioty 
skupujące w ww. latach kwotowych 
nie są obowiązane do prowadzenia 
rachunku bankowego wyodrębnio-
nego do gromadzenia zaliczek.

Zal iczk i pobrane przez 
p o d m i o t y  s k u p u j ą c e 
w trakcie roku kwotowe-
go 2008/2009 zostaną 
zwrócone dostawcom hur-
towym. 

W terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie nowej usta-
wy, Dyrektorzy Oddziałów 
Terenowych ARR, właściwi 
ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę 
dostawcy hurtowego, zo-
bowiążą w drodze decyzji 
podmioty skupujące do 
zwrotu pobranych kwot 
zaliczek.

Przepisy ww. ustawy wcho-
dzą w życie w terminie siedmiu 
dni po opublikowaniu w Dzienniku 
Ustaw.

Szczegółowe warunki przyznawa-
nia kwoty indywidualnej z krajowej 
rezerwy oraz formularz wniosku są 

dostępne na stronie internetowej 
www.arr.gov.pl

Z myślą o producentach mle-
ka został uruchomiony Telefo-
niczny Punkt Informacyjny (TPI). 
Za jego pośrednictwem ARR 
udziela informacji pod numerem 
(022) 661–72–72  wszystkim be-

nef icjentom zainteresowanym 
mechanizmem kwotowania pro-
dukcji mleka. Konsultantom można 
również zadawać pytania drogą 
elektroniczną, korespondencję 
należy kierować na adres e-mail: 
tpi@arr.gov.pl. 

WA
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Baran 21.03.- 20.04.
Uwolnisz się w końcu od spraw, które psuły Ci humor. Skupisz uwagę 
na ważnych rzeczach i doprowadzisz je do końca. W finansach 
odrobisz teraz wszelkie straty i odłożysz trochę gotówki na „czarną 
godzinę”. W miłości zaufaj partnerowi. 

Byk 21.04.- 21.05.
W życiu zawodowym graj w otwarte karty, inaczej stracisz partnera 
w interesach. Twoje pomysły mogą przynieść spore zyski, ale 
poczekaj na właściwy moment. W uczuciach zdecydowanie się 
uspokoisz i otrzymasz wsparcie ze strony rodziny.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
W pracy nie zmieniaj wcześniejszych decyzji, a wygrasz. Przed Tobą 
ważne spotkanie i rozmowa, która da Ci satysfakcje z wykonywanych 
obowiązków. O samotne Bliźnięta będą zabiegać osoby, z którymi 
znajdziecie szczęście. 

Rak 23.06.- 22.07.
W życiu zawodowym rozwiniesz teraz skrzydła i osiągniesz coś, co 
planujesz już od dawna. Intuicja będzie Twoim najlepszym doradcą. 
W miłości zapanuje długo wyczekiwana stabilizacja. Masz szansę na 
trwałe porozumienie z partnerem. 

Lew 23.07.- 22.08.
Najlepiej zrobisz, wycofując się z życia zawodowego. Wybierz 
się na wakacyjny wyjazd. Unikniesz podejmowania złych decyzji 
i niepotrzebnych spięć ze współpracownikami. W uczuciach niczego 
nie zmieniaj, bo nie przyniesie to nic dobrego. 

Panna 23.08.- 22.09.
W pracy zaufaj wspólnikom, a zrobią dla Ciebie więcej, niż myślisz. 
Nawiążesz współpracę z osobami, które korzystnie wpłyną na Twoją 
karierę. Jedynie z uczuciami możesz mieć teraz problem. Musisz 
odważnie spojrzeć prawdzie w oczy i podjąć właściwą decyzję. 

Waga 23.09.- 22.10.
Jeśli przeczekasz te chwilowe trudności, otrzymasz miły prezent od 
losu. Z pozoru błaha inwestycja przyniesie duże zyski finansowe. 
W życiu rodzinnym wszyscy będą wiedzieć lepiej, co dla Ciebie 
dobre. Wytrzymaj. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym znaczniej mniej spraw do załatwienia i żadnych 
zaległości. Tak trzymaj. Być może dostaniesz korzystną propozycję 
zmiany pracy. Zastanów się nad tym poważnie. W uczuciach trochę 
zmian, ale na lepsze. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Poczujesz przypływ energii i z ochotą zabierzesz się do pracy. 
Zrobisz rachunek strat i zysków i to uchroni Cię przed podjęciem 
niewłaściwych decyzji. W miłości przed Tobą romantyczny wyjazd 
lub choćby kolacja w restauracji. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Będziesz mieć szansę na zdobycie nowego źródła dochodów. 
Spotkanie ze starym znajomym okaże się bardzo korzystne. W życiu 
osobistym ukochana osoba zrozumie teraz więcej, niż myślisz. 

Wodnik 21.01.- 18.02.
W pracy ktoś wpływowy będzie mieć dla Ciebie ciekawą ofertę, 
która sprawi, że odzyskasz wiarę w swoje możliwości. Nie unikaj 
finansowych sporów, bo możesz uzyskać więcej, niż zamierzałeś. 
W miłości oddaj inicjatywę partnerowi. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Wszystkie sprawy w najbliższym czasie będą się układać po Twojej myśli. 
Będziesz mógł zrealizować coś, co wydawało się dotąd niemożliwe.  
W uczuciach nie odkładaj trudnych spraw na później. Koniecznie teraz 
się nimi zajmij.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Amerykańskie tempo
– Ten przepis masz oczywiście od 
Ludwiki – powiedziałam krytycz-
nie do Zosi kręcącej się po kuchni 
i usiłującej jednocześnie pokroić 
paprykę, umyć sałatę i otworzyć 
puszkę z kukurydzą. 

– Nie.

– Od jej siostry?

– Od Ludwiki – przyznała niechęt-
nie Zosia. – Skąd wiedziałaś?

– Może ci pomóc? – wolałam 
zmienić temat. – Co to właściwie 
jest?

– Sałatka amerykańska – odparła 
Zosia, po czym wręczyła mi sałatę 
do wypłukania, a sama wzięła się za 
ucieranie sera.

– Dlaczego: amerykańska? – zdzi-
wiłam się. – Amerykanie taką 
jedzą?

– Nie wiem. 

– Ale właściwie – zaczęłam się za-
stanawiać – taka nazwa nie musi 
nic znaczyć. Przecież kanapki 
amerykańskie to chleb posmaro-
wanym naszym tatarem, a potem 
zapieczony w piekarniku.

– O, skąd wiesz? – zdziwiła się 
z kolei Zosia.

– Z mojej „Kuchni warszawskiej”.

– Z tej od babci? – spytała córka 
zazdrośnie. 

– Z tej – przyświadczyłam. Książ-
kę tę dostałam od swojej mamy, 
z dedykacją, i niechętnie użycza-
łam jej komukolwiek. 

– A Amerykanie jedzą w ogóle 
naszego tatara?

– Kto to wie, jak jest z tymi ka-
napkami… Za to mówi się „ame-
rykańskie tempo”, i  to chyb a 
prawda. 

– Amerykańskie tempo? – powie-
dział Piotrek, wchodząc do kuch-
ni. – Że niby szybko? To raczej 
warszawskie!

– Nie, chodzi o to, że Amerykanie 
są tacy przedsiębiorczy i…

– Ludwika przyjeżdża! – zrozu-
miałam nagle. – A Karol też?

– Nie, pojechał z Marceliną w od-
wiedziny do Jurka. Ale zapowiadał 
się Pawełek.

Przygotowana psychicznie na 
towarzystwo mojej artystycznej 
synowej zasiadłam do stołu. Nie 
odmówiłam sobie jednak drobnej 
przyjemności.

– Dlaczego   ta sałatka nazywa 
się „amerykańska”? – spytałam 
Ludwikę. 

– Może dlatego, że zawiera wa-
rzywa z Ameryki – odparła z po-
błażliwym uśmiechem.

– Z Ameryki? – Kasia bacznie 
przyjrzała się zawartości swojego 
talerza.

– Nie w tym sensie! Z Ameryki 
wywodzi się przecież i kukury-
dza, i papryka… – wyjaśniała 
synowa.

– Rzeczywiście – przypomniała 
sobie Kasia. – I pomidory, i cze-
kolada!

– No, raczej kakao.

– Sałatka warszawska też zawiera 
ser, cebulę, sałatę, paprykę i sos 
majonezowo-czosnkowy – wy-
stąpiła w obronie polskich war-
tości Zosia.

– Widać Warszawa najbardziej 
przypomina Amerykę – powie-
działa Ludwika z dumą. 

– Z której są też pospolite ziem-
niaki… – dodała zjadliwie Zosia.

– I tytoń – dodał Piotrek rozma-
rzonym głosem, ale od razu dostał 
od szwagierki gazetą po głowie.

– Kobieta mnie bije – powiedział 
ze zdziwieniem. – A przecież to 
prawda!

– To nasza pomidorowa jest 
w rzeczywistości amerykańska! – 
dotarło do mnie.

– Mamusiu, ale to nie ta Ame-
ryka, o której myślisz. Pomidory 
pochodzą z Południowej. A i inne 

rośliny, o których mówiliśmy, też. 
Albo ze Środkowej.

– E, tam też bym się wybrała – 
stwierdziłam, a zięć spojrzał na 
mnie z podziwem i sięgnął po 
miskę z sałatką.

– Pusta! – powiedział rozcza-
rowany i spróbował coś jeszcze 
wyskrobać.

– Szybko zjedliśmy tę sałatkę – 
powiedziała Ludwika zadowo-
lona.

– Amerykańskie tempo!

– Raczej warszawskie! 

– Pewnie, Ludka sobie nie żało-
wała!

Na szczęście wszedł właśnie Pa-
wełek i nie zdążyliśmy się pokłó-
cić. Przyjechał powiadomić nas, 
że zaręczył się z Anią.

– Nie za szybko? Ile się właściwie 
znacie? – chciała wiedzieć Zosia.

– Szybko – przyznał Paweł. – Ale 
się kochamy. Amerykańskie tem-
po! Z czego się śmiejecie?!

Babcia Jadzia 

Sałatka amerykańska
sałata lodowa, pomidory koktajlo-
we, puszka kukurydzy, rzodkiew-
ka, czerwona papryka, surowy 
ogórek, czerwona cebula; sery: 
mozarella i mimolette (zamiast 
niego może być ser edamski)

sos jogurtowy: jogurt naturalny, 
czubata łyżka majonezu, czubata 
łyżka keczupu, 1–2 ząbki czosnku, 
ewentualnie ulubione przyprawy

Sałatę porozrywać, rzodkiewkę, 
paprykę i ogórka (bez obierania 
ze skórki) pokroić w kostkę, a po-
midorki na połówki. Sery utrzeć, 
dodać do warzyw. Przygotować 
sos: do jogurtu dodać majonez 
i keczup oraz roztarty czosnek 
(ewentualnie zioła według uzna-
nia). Wymieszać i polać sałatkę. 
Podawać po schłodzeniu, z pa-
luszkami ze słonego ciasta.
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Organizuję komunie, wesela, 
imprezy dla firm do 200 osób  

na Ranczo „Aksamitka”  
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam samochód osobowy 
OLTCIT Club z 1990 roku.  Tel. 0 
502 035 852.

Lwów, Wilno w akwareli – wy-
przedaż prywatnej pięknej kolekcji 
oprawionych obrazów przed-
stawiających perły architektury 
kresowej. Ponadto mam do sprze-
dania również inne obrazy (olejne  
i akwarele – tanio). Tel. 0 502 
035 852.

Firma KaBa zatrudni operatora ko-
parki z prawem jazdy kategorii C.  
Tel. 692 427 426.

Firma KaBa zatrudni mężczy-
znę do pracy na stanowisku 
kierowca-zaopatrzeniowiec.  
Tel. 692 427 426.

Rarytas dla kolekcjonerów. Sprze-
dam oryginalną koszulkę piłkar-
skiej reprezentacji Brazylii z au-
tentycznym autografem Pelego. 
Tel. 0 502 035 852.

Kupię trociny z dowozem na miej-
sce. Tel. 0 502 035 852.

Wiktor Zin, przepiękne rysunki 
i akwarele. Tanio sprzedam. Tel.  
0 502 035 852.

Wylewki mixokretem. Tel. 0 783 
013 120.

Sprzedam bale jesionowe suche 
sezonowane. Tel. 0 506 405 330.

Kupię dom w Nasielsku. Tel. 0 515 
313 916.

Gipsy, ocieplanie budynków, me-
ble na zamówienie. Tel. 0 500 
138 275.

Zatrudnię stażystkę do salonu 
kosmetycznego w Nasielsku na 
stanowisko recepcjonistka. Tel.  
0 693 229 909.

PPHiU „ROBERT” – branża ga-
zowa – zatrudni przedstawiciela 
handlowego na teren woj. ma-
zowieckiego. Oferujemy wysokie 
zarobki. Wymagane: prawo jazdy 
+ samochód osobowy. Tel. 0 501 
060 473.

Sprzedam działkę rolną 1,4 ha. 
Dobra lokalizacja. Tel. 0 509 212 
350.

Do wynajęcia mieszkanie, okolice 
Nasielska. Tel. 0 606 106 937.

Przyjmę brukarzy do pracy. Tel.  
0 505 469 536.

Układanie kostki brukowej. Tel.  
0 505 469 536.

Nauka jazdy – kat. B. Kursy pod-
stawowe – dodatkowe – uzu-
pełniające. Szymon Wyrwich. Tel.  
0 602 405 270.

Szukam mieszkania do wynajęcia, 
jedno- lub dwupokojowego. Tel. 0 
512 342 603.

Sprzedam chłodziarkę sklepową, 
wys. 1,8 m. Tel. 0 512 342 603.

Sprzedam kombajn Claas Domi-

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!

PCHEłKA – to urocza 
młodziutka suczka, ma 
ok 1 roku. Pchełka jest 
bardzo miłym i figlar-
nym psiakiem.
W  schronisku jest od 
niedawna, bardzo tęsk-
ni za własnym domem, 
co widać na pełnym 
smutku pyszczku.
Czeka w schronisku na 
dobrego pana, który 
ofiaruje jej ciepłe słowo 
i miseczkę karmy. To 
niewiele, a zapewni jej 
szczęśliwe życie.

K L E M E N S  –  
to ok. 6–letni 
owczarek .  To 
bardzo mądry 
i dobrze ułożony 
pies w dobrej 
kondycji. Nieste-
ty nie miał szczę-
ścia trafić na 
dobrych i od-
powiedzialnych 
ludzi, znalazł się 
w schronisku. 
Nie pozwólcie 
mu reszty życia spędzić za kratkami. Nie zasłużył na to, daj-
cie mu szansę na normalne życie. Klemens jest czujnym 
i oddanym psem, będzie doskonałym stróżem dobytku 
swego pana.

tel. 0 660 277 648 lub 0 23 693 10 81

R E K L A M A

AUSTRIACKA FIRMA rozwijająca swoją działalność w Polsce 
poszukuje osób w charakterze pracowników pomocniczych przy 
liniach produkcyjnych. Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, 
uzupełniane systemem premiowym oraz możliwości rozwoju 
personalnego.

Poszukujemy kobiet oraz mężczyzn, młode osoby pragnące 
rozpocząć swoją pierwszą pracę są również mile widziane. 

Zakres obowiązków jest prosty: pomoc przy liniach produkcyj-
nych, w czystych warunkach bez konieczności ciężkiej pracy 
fizycznej. 

Po upływie okresu próbnego oferujemy stałą pracę w stabil-
nej firmie. Dobrym i sumiennym pracownikom pomagamy 
w dalszym podnoszeniu kwalifikacji wraz z możliwością awansu 
zawodowego.

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, otwartą na zdobywanie no-
wych doświadczeń oraz szukasz firmy z najlepszą atmosferą 
pracy, w przyjaznym zespole nastawionym na wspólne realizo-
wanie zadań, z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością 
rozwoju – proszę zadzwoń:

Pon. – Pt. w godzinach: 10.00 – 20.00; tel.604 168 468

Dynamicznie rozwijająca się firma
prowadząca Hurtownię Materiałów Budowlanych zatrudni

KIEROWNIKA HURTOWNI  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

(obszar działalności: Ciechanów, Pułtusk, Wyszków, Serock, Legionowo)

Wymagania:

– doświadczenie handlowe – preferowana branża budowlana,
– ambicja w osiąganiu celów,
– znajomość technik sprzedaży

Oferujemy:
– pracę w stabilnej firmie,
– możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego,
– atrakcyjne wynagrodzenie  
 (stała pensja + progresywny system premiowy)

Oferty należy przesyłać do dnia 5 sierpnia 2008 r. na adres:

Polbau@poczta.fm lub fax (022) 620-62-31

ZAPROSZENIE
Klub Sportowy „Wkra Andzin” oraz Urząd Miejski w Nasielsku zaprasza do Andzina na:
1. Turniej Piłkarski Drużyn Wiejskich z Gminy Nasielsk o Puchar Burmistrza Nasielska w dniu 
15.08.2008 (piątek) godz. 1000.
2. Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Kobiet i Mężczyzn w dniu 16.08.2008 (sobota)  
godz. 1100.
Wszelkie informacje na temat ww. turniejów można uzyskać pod numerem telefonu:  
0606 423 338 lub 0888 318 445.



1525 lipca–7 sierpnia REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE

nator 80, 1986 r., kabina z nadmu-

chem, kosa 3,9 m, sieczkarnia, 

hydrauliczny wysyp. Tel. (0 22) 

785 50 25.

Sprzedam kamień budowlany. Tel. 

0 604 395 092, 0 698 541 749.

Zatrudnię kierowcę kat. B jako 

dostawcę oraz magazyniera (ma-

gazynier – tryb nocny). Siennica  

k. Nasielska.Tel. 0 601 278 766.

Sprzedam 3 klacze źrebne zim-

nokrwiste. Tel. 0 502 870 340,  

0 600 905 962.

Sprzedam mieszkanie 29 m2 + 

działka 500 m2, garaż. Czajki  

k. Nasielska. Tel. 0 507 323 433.

Kupię każdą ilość drzewa. Dąb, to-

pola, osika, olcha. Płatne gotówką. 

Tel. 0 503 509 079.

Firma zatrudni pracownika ochro-

ny, wiek 30 – 60 lat. Tel. 0 660 

717 048.

Sprzedam roczną źrebówkę, 

może być pod siodło. Tel. 0 698 

116 060.

Kupię kawalerkę lub M3 w Nasiel-

sku. Tel. 0 604 722 958.

Sprzedam super miejsce na rekla-

mę. Tel. 0 503 332 210.

Tanie OC. Tel. 508 341 890

Sprzedam ciągnik Ursus C 360 po 

kapitalnym remoncie, rok prod. 

1976, stan idealny. Tel. 604 483 

850

Zatrudnię do szlifowania i pole-

rowania metali. Nasielsk, okolice 

stacji PKP. Tel. 502 235 327

Sprzedam cegłę białą podwójną, 

duża ilość. Tel. 0 665 533 616

Firma Cukiernicza w Nowy 
Dworze Maz. Zatrudni cu-
kierników cukierników, po-
moce cukierników do przy-
uczenia – kobiety i mężczyzn 
w systemie 8-godzinnym. 
Zarobki od 2000–3000 zł 
n e t t o .  T e l . k o n t a k t o -
w y  ( 0 2 2 ) 7 7 5 - 2 3 - 8 4 , 
775-70-05.



to zwłaszcza współdziałania pomocników 
z obrońcami. Przed drużyną i trenerem jest 
jeszcze dużo pracy, a rozgrywki zaczynają 
się za niecały miesiąc. To jeszcze dużo, ale 
zarazem mało czasu. 

W tym tygodniu Żbik rozegra kolejny 
mecz kontrolny. Przeciwnikiem będzie 
Nadnarwainka Pułtusk. A to, jak wiemy, 
wymagający przeciwnik. Pamiętać też na-
leży, że w meczach sparingowych wynik 

odgrywa drugorzędna rolę. Wnioski wy-
ciągnięte z porażek w tych pojedynkach 
mogą przynieść profity w rozgrywkach 
ligowych. Dlatego zarówno zwycięstwa, 
jak i porażki należy przyjmować ze spo-
kojem. 
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fot. T. Zawadzki (archiwum)

KRZYŻÓWKA Nr 15
24 czerwca odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 13/2008. Podwójne zaproszenie do kina 
otrzymuje Łukasz Cejnóg z Nasielska. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 30 lipca. 
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wy-
niki losowania opublikujemy 8 sierpnia 2008 r. Nagrodą za poprawną 
odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.

R E K L A M A

Żbik wznowił treningi

Wkrótce ruszają piłkarskie rozgrywki
Niestety, dla Żbika będzie to ry-

walizacja w lidze okręgowej 
(I grupa warszawska). Pesymiści 
przypominają znane wszystkim 
powiedzenie: ,,do trzech razy 
sztuka” i prorokują, że nasielska 
drużyna po dwóch kolejnych 
spadkach z lig wyższych (IV 
i V), może spaść po raz trzeci. 
To byłby prawdziwy dramat. Do 
tego chyba nie dojdzie, 
ale wiadomo, że łatwo nie 
będzie, ponieważ w lidze 
okręgowej znalazło się 
wiele zespołów, z którymi 
nasi piłkarze jeszcze do 
niedawna rywalizowali 
w klasach wyższych. One 
też będą chciały powrócić 
na swoje dotychczasowe 
miejsce. 
Jest też wielu optymistów, którzy 
przewidują, że już w przyszłym roku 
Żbik będzie grał w IV lidze, by w na-
stępnym sezonie powrócić na miej-
sce, które nasza drużyna opuściła 
przed dwoma laty. Jest to możliwe, 
ale pod pewnymi warunkami. Warto 
je wyraźnie określić i o nich wnikliwie 
podyskutować. I to jak najprędzej, bo 
inaczej może się zrealizować czarny 
scenariusz. A talentów i ludzi kocha-
jących piłkę nożną w naszej gminie 
nie brakuje. 

W nowym sezonie pierwszą drużynę 
Żbika poprowadzi Rafał Markiewicz. Zastąpi 
na stanowisku dotychczasowego trenera p. 
Krzysztofa Szymańskiego. Rozstanie z nim 
odbyło się w kulturalnej atmosferze. Po 
dwóch kolejnych spadkach Zarząd klubu jak 
i sam trener czuli poważny niedosyt i podjęli 
decyzję o rozstaniu. Przynajmniej na pewien 
czas.

Trener Rafał Markiewicz jest czynnym pił-
karzem. Zajmie się szkoleniem, ale niekiedy 
będzie wspierał swych kolegów bezpośrednio 
na boisku. Grający trener nie jest czymś no-
wym w piłkarstwie. Praktykę tę stosowano na-
wet w wyższych klasach rozgrywkowych. Nie 
zawsze z dobrym skutkiem, ale znane są też 
przykłady pozytywne. Na przykład w ubie-
głym sezonie taką funkcję pełnił w drużynie 
ciechanowskiej przyjaciel naszego trenera, 
były zawodnik Żbika, Marek Brakowiecki. To 
właśnie on, na boiskach w Nasielsku i Ciecha-
nowie, poprowadził swoją drużynę w ubie-
głym sezonie do zwycięstwa w meczach ze 
Żbikiem,

Po pięciotygodniowej przerwie piłkarze Żbika 
wznowili treningi. Odbywają się one trzy razy 
w tygodniu. W zespole nie nastąpiły większe 
zmiany. Dobrze, że tak się stało i nie ma ol-
brzymiej wymiany kadr, którą obserwowali-
śmy w ostatnich latach. Przydałoby się jednak 
wzmocnienie drużyny przynajmniej dwoma 
,,rasowymi” napastnikami. 

Po pięciu treningach drużyna rozegrała 
sparing z zespołem z Przasnysza. Drużyna 
z tego miasta awansowała z ligi okręgowej do 
czwartej ligi. Nowy czwartoligowiec okazał się 
lepszy od starego, byłego już, czwartoligow-
ca. Przegraliśmy wysoko, bo aż 3:0. Mecz był 
w zasadzie wyrównany. Dały jednak o sobie 
znać stare błędy. Brak było długich krosowych 
piłek ze skrzydła na skrzydło. Akcje rozgry-
wane były zbyt wolno i w dodatku ulegały 
spowolnieniu w miarę zbliżania się do bramki 
przeciwnika. Rzucał się także w oczy brak 
współpracy poszczególnych linii. Dotyczy 

Kibiców naszej drużyny niepokoi też to, że 
jesienią nie będą oglądali ligowych poje-
dynków na własnym stadionie. Płyta boiska 
jest remontowana. Gmina uzyskała na to 
zadanie dość poważne pieniądze i należa-
ło wreszcie przystąpić do prac, ponieważ 
boisko od prawie pięćdziesięciu lat nie 
przechodziło właściwie żadnej renowacji. 
Mecze, w których Żbik pełnił będzie rolę 
gospodarza, prawdopodobnie rozegrane 
zostaną w pobliskim Wieliszewie.

Sytuację tę kibice rozumieją. Mają zaś 
pewne uwagi dotyczące sposobu pro-
wadzonych prac na stadionie. Niektórzy 
z nich wykonywali takie zadania na bardzo 
ważnych obiektach sportowych w Pol-
sce i w krajach 
z a c h o d n i c h . 
N a l e ż y  w i e -
rzyć, że u nas 
wszystko wy-
konywane jest 
zgodnie z za-
sadami sztuki 
budow y p ł yt 
piłkarskich i po 
dwóch latach 
nie trzeba bę-
dzie remontu 
rozpocz ynać 
od nowa.     

W meczu kon-
trolnym z MKS
-em Przasnysz 
Żbik wystąpi ł 
w  s k ł a d z i e : 
Piotr Franiew-
ski, Piotr Dąb-
ko ws k i ,  M a -
riusz Krzycz-

kowsk i,  Radosław Cytloch,  Damian 
Domała, Tomasz Gumowski,  Michał 
Bącik, Jarosław Unierzyski, Grzegorz Ję-
drzejewski, Grzegorz Wilk, Rafał Załoga, 
Paweł Laskowski, Łukasz Ćwikliński, Jan 
Kopański.

Przasnyszanie przeciwko Żbikowi wysta-
wili (zgodnie z umową) 22 zawodników. 
Pierwszych jedenastu grało do przerwy 
(2:0), a druga jedenastka grała po przerwie 
(1:0). To także mogło zaważyć na wyniku 
meczu, ale przecież nie o wynik w tym 
spotkaniu kontrolnym chodziło. To był 
potrzebny i pożyteczny sprawdzian.
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