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Święto Policji

W tym roku było nieco inaczej, ponieważ pobyt pielgrzymów wypadł
w niedzielę i niektórzy z kapłanów
uczestniczących w takich uroczystościach musieli pozostać w swoich
parafiach. Nabożeństwa prymicyjne
zostały odprawione następnego
dnia w Górkach Kampinoskich.
Niemniej, msza św. w nasielskim
kościele miała wyjątkowo uroczysty charakter, a to z tego względu,
że celebrował ją biskup ordynariusz
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Quo vadis,
Żbiku? str. 16

Od 16 już lat, zawsze 3 sierpnia,
przez teren naszej gminy wędrują
pątnicy z diecezji ełckiej udający się
z pielgrzymką do Częstochowy, aby
pokłonić się Jasnogórskiej Pani. Zawsze są tu mile widziani i goszczeni.
Tak też było i w tym roku. Pierwsi
witają ich mieszkańcy Krzyczek,
a żegnają po kilku godzinach mieszkańcy wiosek z okolic Psucina.
Zawsze też o godzinie 9 zatrzymują
się w nasielskim kościele i uczestniczą w uroczystej mszy św. Prawie zawsze bowiem w nasielskim
kościele odprawiają swe msze św.
prymicyjne wyświęceni w danym
roku kapłani z diecezji ełckiej.
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Nasielski akcent
w Pekinie str. 8

XVI Ełcka Pielgrzymka
Piesza w Nasielsku

W

y s y p i s ko ś m i e ci w Kosewie od
początku swego istnienia byłą kulą u nogi
mieszkańców tej miejscowości. Wszyscy doskonale znają charakterystyczny i uciążliwy
fetor unoszący się ze
składowiska odpadów.

Rowerem dookoła
Mazowsza
W czwartek, 31 lipca przez Nasielsk przejeżdżał
51. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła
Mazowsza”.

Dziś góra śmieci w Kosewie ciągle
rośnie. A wysypisko, oficjalnie
zamknięte, nadal jest bolączką
mieszkańców.

W 2002 r., kiedy powstało
wysypisko śmieci w Jaskółowie, pojawiła się szansa na
lepsze, czystsze powietrze.
Na bramie zamykającej drogę
na wysłużone już składowisko
odpadów w Kosewie zawisła
kłódka.

Mieszkający w sąsiedztwie składowiska zastanawiają się, czy bardziej opłaca się naszym władzom
płacić za częste gaszenie pożarów
zalegających tam śmieci, czy zabezpieczyć wjazd na wysypisko
i w końcu je zamknąć?

Jednak nie wisiała długo. Kto
chciał, mógł nadal tam wywozić śmiecie. Nie pomogły
przepisy o obowiązkowym posiadania przez każdego umowy
na wywóz nieczystości.
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Do sprawy wrócimy w następnym numerze.
KaZ.
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ełcki ks. Jerzy Mazur. To wyjątkowa
postać w polskim Kościele. Prasa
polska i zagraniczna pisała nie tak
dawno o jego perypetiach związanych z wyjazdem do Rosji.
To zaszczyt dla nasielskich parafian,
że ksiądz biskup wybrał na spotkanie
z wiernymi ze swej diecezji właśnie
ich świątynię. Był tu ciepło przyjęty
zarówno przez nasielskich parafian,
jak i przez swoich diecezjan. Po
skończonym nabożeństwie wyszedł
wraz z dziekanem nasielskim księdzem Tadeuszem Pepłońskim do
nich na przykościelny plac i długo
i serdecznie z nimi rozmawiał.

Czytaj na str. 9

Czytaj na str. 8
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Z SAMORZĄDU
Tego chcą mieszkańcy Nasielska

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

W poprzednim numerze
poruszyliśmy temat nurtujący wiele osób, które
nie mają gdzie spędzać
wolnego czasu ze swoimi dziećmi. Jeden plac
zabaw w Nasielsku, przy
ul. Kościuszki to zdecydowanie za mało – żalą
się mieszkańcy. Postanowiliśmy zapytać nasze
władze, co sądzą o tej
sytuacji i jakie mają w
związku z tym plany na
przyszłość.
Katarzyna Ziemiecka: Jedyny
plac zabaw w naszym mieście
znajduje się przy ul. Kościuszki,
tuż obok Nasielskiego Ośrodka
Kultury. Czy nie uważa Pan, że
to stanowczo za mało?
Tadeusz Nalewajk: Obserwuję
wzmożone zapotrzebowanie na
powstawanie nowych placów
zabaw, zarówno w mieście, jak
i na terenie gminy. Czy jeden plac
to dużo czy mało? Z uzyskanych
informacji wiem, że ten plac funkcjonuje od kilku lat. Wcześniej nie
było podobnych miejsc, gdzie
opiekunowie z dziećmi mogli
spędzić czas. Uważam więc, że
na chwilę obecną plac w Nasielsku spełnia swoją funkcję, co nie
oznacza, że nie należy myśleć
o rozwoju w tej dziedzinie samorządowej działalności.
K.Z. Czy i kiedy mieszkańcy mogą
liczyć na nowe place zabaw
w Nasielsku?

T.N. Nowe place zabaw mogą powstawać nie tylko jako gminne, lecz
mogą to być efekty różnych inicjatyw, np. spółdzielni mieszkaniowej,
klubów sportowych, a także instytucji biznesowych typu: banki,
poczta itp. Place muszą być jednak
nadzorowane. Bezpieczeństwo na
tych placach zależy od sprawności
urządzeń oraz troskliwej opieki nad
dziećmi z nich korzystającymi. Na
chwilę obecną Gmina Nasielsk nie
przewiduje urządzenia kolejnego
placu zabaw w Nasielsku.
K.Z. Mieszkańcy miasta informują nas, że jest wiele miejsc,
gdzie mogłyby zostać urządzone
nowe place zabaw. Czy władze
też mają jakieś pomysły na ich
lokalizację?
T.N. Muszę stwierdzić, że mnie
również, podobnie jak Państwu,
podoba się teren sportowo-rekreacyjny z placem zabaw w Starych
Pieścirogach. Życzyłbym nam
wszystkim, by właśnie takie obiekty
powstawały. Jednocześnie dobrze
byłoby gdyby mieszkańcy, którzy
twierdzą, że jest wiele miejsc na
zorganizowanie takich placów,
swoimi informacjami podzielili się
z naszym Urzędem. Pomysły władz
i mieszkańców z pewnością w stosownym czasie zostaną przeanalizowane i w przyszłości zrealizowane. Jak daleka to przyszłość...? Cóż,
wszystko zależy od dostępności
funduszy europejskich.
Dziękuję za rozmowę.

8–21 sierpnia

Stan wód nieznany
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ezon letni w pełni. Wielu mieszkańców pragnie
ochłodzić się w kąpieliskach nad pobliską Wkrą. Czy
woda w tej rzece nadaje się do
kąpieli? Tego się
w tym roku od sanepidu nie dowiemy.
Jak tłumaczy Bogdan
Ruszkowski – kierownik Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
nasielskiego UM – Badaniu poddano tylko
kąpieliska gminne, czyli z zagospodarowaną
plażą, ratownikiem i zbadanym
dnem. A takiego, niestety Nasielsk
nie posiada.
Nie tylko zdaniem urzędnika takie
miejsce na pewno by się przydało.
Bogdan Ruszkowski mówi, że choć temat nie jest łatwy ze względu na koszty
i niezbędne procedury, powstanie
gminnego kąpieliska jest realne. Rozmawiał już na ten temat z burmistrzem
Tadeuszem Nalewajkiem – na co dzień
mieszkańcem Pułtuska, miejscowości
posiadającej miejską plażę. Trzeba
ten temat zasygnalizować radnym
i zabezpieczyć odpowiednią kwotę
w budżecie. Mieszkańcy z pewnością
byliby zadowoleni.

fot. M. Stamirowski

Tymczasem, jak wynika z komunikatu Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym
Dworze Mazowieckim, w powiecie
dopuszcza się do kąpieli kąpieliska
na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim: kąpielisko miejskie i przy
Wodnym Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym. Badania wody przeprowadzono tam w tym miesiącu i będą
kontynuowane w sezonie letnim.
W przypadku pogorszenia jakości
wody, mogą być wyłączone z użytkowania. Jednocześnie Inspektor przypomina, że w wodzie, w której widoczne
są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic,
kąpiel jest niewskazana.
km

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 23 SIERPNIA BR.
W GODZ. 16.30–20.00
W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI

88. ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ
NASTĄPI ZAMKNIĘCIE RUCHU DROGOWEGO
NA DRODZE W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
Urząd Miejski w Nasielsku
Burmistrz Nasielska przypomina Rolnikom o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników, obowiązkowym
ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz budynków
rolniczych. Z mocy ustawy Burmistrz zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli wykonania tego obowiązku.
Osobom, które nie dokonały ubezpieczeń, wymierza się opłatę w wysokości:
1) w przypadku braku ubezpieczenia upraw i zwierząt 2 euro od
hektara powierzchni gospodarstwa rolnego,
2) w przypadku braku ubezpieczenia budynków 100 euro,
3) w przypadku braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
rolników 30 euro.
Opłaty wymienione w punkcie 1 i 2 stanowią dochody Gminy.
Kontrole w ww. zakresie będą prowadzone od września bieżącego
roku. W czasie kontroli rolnik zobowiązany jest przedstawić dokument
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub
dowód opłacania składki za to ubezpieczenie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.),
2.   Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych,Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr
124, poz. 1152 z późn. zm.).
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O suszy i grypie
w Olsztynie
Będzie pomoc dla gospodarstw,
które dotknęła klęska suszy – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa.
Obecnie komisje powołane przez
wojewodów szacują straty w uprawach. Przewiduje się, że zakres strat
w tym roku będzie zbliżony do poziomu z 2006 roku. Bardzo ważne
jest szybkie zakończenie prac komisji, ponieważ dopiero po zbilansowaniu wszystkich strat będzie można
przygotować szczegóły programu
pomocy, a następnie przedstawić
go Radzie Ministrów. – Program
zostanie także przesłany do Komisji
Europejskiej w celu opublikowania w dzienniku Urzędowym UE
– powiedział szef
re sortu Marek
Sawicki podczas
spotkania z rolnikami z woj. warmińsko-mazurskiego.
Opublikowanie
przez KE programu sprawi, że
pomoc udzielana
w jego ramach,
nie będzie wchodziła w limit pomocy de minimis.
Podczas spotkania poruszono
tak że problem
strat spowodowanych wystąpieniem w 2007
roku ognisk
gr ypy ptaków.
Minister Sawicki poinformował,
że resort podjął starania o uruchomienie dodatkowych form
pomocy dla producentów rynku
drobiu i jaj, którzy ponieśli straty.
W konsultacji ze związkami i organizacjami społecznymi sektora
drobiarskiego został opracowany
i przesłany do Komisji Europejskiej
wniosek w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora
drobiarskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej. We wniosku zaproponowano wypłatę pomocy podmio-
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Konkurs dla ekorolników

Pożary

tom zlokalizowanym w strefach
A i B, wypłatę pomocy fermom
produkcyjnym, fermom drobiu
rzeźnego, zakładom wylęgu drobiu
oraz pomoc dla podmiotów spoza
stref A i B, tym które dostarczały
drób podmiotom ze stref A i B i nie
mogły dokonać eksportu, fermom
reprodukcyjnym, zakładom wylęgu drobiu. Zaproponowano także
pomoc za: utylizację jaj wylęgowych, skierowanie jaj wylęgowych
do przetwórstwa, utylizację piskląt,
przetrzymanie ptaków ponad normatywny cykl produkcyjny, wcześniejszą likwidację stada, przymusowe wydłużenie postoju sanitarnego,
fot. M. Stamirowski

Pojawiają się każdego roku. Najczęściej wraz z nadejściem wiosny, kiedy
mamy do czynienia z wypalaniem
traw, a następnie w okresie letnim, kiedy sprzyjają im wysokie temperatury.
Powodują straty w ludziach i zniszczenie środowiska
naturalnego.
W okresie
ostatnich 3
miesięcy, od 1
maja do 31 lipca, w gminie
Nasielsk zanotowano 45
pożarów. Według danych
Powiatowej
Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym
Dworze Maz.,
12 z tych pożarów to pożary lasów,
8 – uprawy
i rolnictwo,
4 – środki transportu, 2 – obiekty
mieszkalne.
99% tych zdarzeń spowodowanych
było przez podpalenia. Strażacy mówią
też o nieostrożności przy posługiwaniu

obowiązkowe przeznaczenie do
obróbki termicznej mięsa pochodzącego od zdrowych ptaków.
Decyzję o formie i zakresie pomocy podejmie Komisja Europejska po przeanalizowaniu zap ro p o n owa nyc h roz w i ą z a ń .
Szacuje się, że kwota rekompensat może wynieść około 19 mln
zł, z czego 50% pokryje budżet
Wspólnoty, a pozostałe 50 % będzie
pochodziło z budżetu krajowego.
dar

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 poddawana 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”

się otwartym ogniem. W wyniku tych
pożarów na terenie naszej gminy jedna
osoba poniosła śmierć, a jedna została
ranna. Straty oszacowano na 159 tys.
zł, natomiast wartość uratowanego
mienia to kwota ok. 300 tys. zł.
fot. D. Majewski

Jeszcze kilka dni temu mieliśmy do
czynienia z suszą i właśnie z tego
względu stopień zagrożenia pożarowego w gminie Nasielsk był najwyższy. Obecnie sytuacja jest
opanowana.
KaZ.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało,
że zgodnie z Planem Działań dla Żywności
Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata
2007–2013 podjęte zostały działania
zmierzające do zorganizowania konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2008 roku. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu.
Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego (po jednym w każdym województwie) oraz etapu ogólnokrajowego. Zgłoszone gospodarstwa
będą oceniane w dwóch kategoriach:
„ekologia–środowisko” i „ekologiczne
gospodarstwo towarowe”.
Celem konkursu jest promocja najlepszych
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla różnych typów gospodarstw
ekologicznych. W ramach konkursu promowane będą rozwiązania zmierzające
zarówno do wzrostu sprzedaży produktów
rolnictwa ekologicznego, jak też mające na
celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych
środowisku.
Zgłoszenia do konkursu należy składać
w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę rolnika. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 sierpnia 2008 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach internetowych Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie oddział w Radomiu.

dar
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Święto Policji
W czwartek, 24 lipca na placu przy
nasielskim komisariacie odbyły się
obchody Święta Policji połączone
z uroczystym oddaniem do użytku
wyremontowanego budynku.

i Marek Chwiłoc-Fiłoc. Nie zabrakło
Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim
Marka Ujazdy oraz przedstawicieli
władz powiatowych, samorządowych oraz wielu instytucji i urzędów. Nasielski samorząd reprezentowali Tadeusz Nalewajk i Maria
Kowalska.

Wzięli w nich udział między innymi
Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Tadeusz Bereda

2 policjantów; na
stopień aspiranta sztabowego:
3 policjantów;
na stopień starszego aspiranta:
1 policjanta; na
stopień aspiranta: 3 policjantów; na stopień
młodszego
aspiranta Policji:
22 p o l i c j a n t ó w; n a s t o pień sierżanta
szt ab owe go:
4 policjantów;
na stopień starszego sierżanta: 8 policjantów i 15 policjantów na stopień sierżanta Policji.
167 policjantom przyznano nagrody pieniężne.

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.

Pojawiło się wiele ciepłych słów
pod adresem Policji. Komendant,

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

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać
dostęp do danych zbioru PESEL
oraz ogólnokrajowej ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO).
W związku z umowami zawieranymi
z klientami będą mieli możliwość
zweryfikowania, w trybie online,
danych klientów, które dotyczą
informacji adresowych i dowodów
osobistych. Między innymi takie
możliwości dają zmiany w przyjętym przez rząd projekcie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych.

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.
E
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fot. M. Kordulewska
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Projekt nowelizacji zakłada, że każda
zmiana stanu cywilnego, zmiana
imienia lub nazwiska oraz inne
zmiany w aktach stanu cywilnego będą przekazywane
przez kierowników urzędów
stanu cywilnego nie tylko do
organów ewidencji ludności,
ale również do organu, który
wydał dowód osobisty. Wprowadzone zmiany, w przeciwieństwie do rozwiązań
obecnie funkcjonujących,
umożliwią bezpośrednią aktualizację danych zawartych
w gminnych ewidencjach
wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych.
Ponadto przewidziano, że
organ gminy lub polska placówka konsularna, którym
zgłoszono utratę dowodu osobistego, będą musiały jak najszybciej powiadamiać organ wydający
dowód o konieczności jego unie-

KRONIKA
POLICYJNA
05 . 07. w Psucinie nieznany
sprawca naruszył nietykalność
cielesną Jacka N.
20. 07. w Nowych Pieścirogach
nieznany sprawca skradł drążek
trakcyjny. Straty wynoszą 2440
zł na szkodę PKP.

Marek Ujazda podziękował swoim
podwładnym za wysoki poziom
etyczny, życzył im niesłabnących
sił, zapału i szacunku społeczeństwa, ale zaznaczył też, że policjanci – jak wszyscy ludzie – nie
są nieomylni i za wszystkie błędy
przeprosił. Burmistrz Tadeusz Nalewajk do podziękowań dołączył
życzenia większych profitów finansowych za wykonywaną pracę.
Po uroczystości zebrani mogli zobaczyć, jak prezentuje się w środku
odnowiony komisariat, a następnie
udali się do Krzyczek na dalszą
część imprezy.
Przypomnijmy, że ustawę o Policji
Państwowej uchwalono 24 lipca 1919 roku. Dzień przyjęcia tej
ustawy stał się oficjalnie Świętem
Policji w 1996 roku. Jako główne
zadanie postawiono przed Policją
ochronę bezpieczeństwa, spokoju
i porządku publicznego.
km

Obywatel bez tajemnic

W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną

R

Insp. Tadeusz Bereda wręczał nominacje na wyższe
stopnie policyjne.
Awan sowano:
na stopień podinspektora Policji:
1 policjanta; na
stopień komisarza:
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24. 07. w Nowych Pieścirogach
nieznani sprawcy włamali się do
sklepu spoż y wczo-monopolowego i skradli mienie o nieustalonej wartości na szkodę GS
Nasielsk.
24. 07. na ulicy Traugutta nieznany sprawca skradł Paulinie A.
telefon komórkowy o wartości
760 zł.
26. 07. na ulicy Warszawskiej nieznany sprawca skradł motorower
marki Romet. Straty wynoszą
1000 zł na szkodę Andrzeja Z.
26. 07. w Nowych Pieścirogach
spaleniu uległa więźba dachowa
domu jednorodzinnego. Straty
wynoszą 50 000 zł na szkodę Zenona W. Prawdopodobną
przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej.
27. 07. w Mazewie Włościańskim
Krzysztof W. naruszył nietykalność cielesną Kamila P.
29–30. 07. w Miękoszynie z terenu budowy domu mieszkalnego
nieznani sprawcy skradli mienie
o wartości 700 zł na szkodę Dariusza R.

ważnienia. Informacja ta powinna
dotrzeć np. telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty
elektronicznej.

31. 07. w Jackowie Włościańskim
spaleniu uległy zasiewy rolne na
obszarze około 1,5 ha na szkodę
Barbary S.

W projekcie założono też, że gdy
rodzice nie będą posiadali zameldowania na pobyt stały w miejscu
ich pobytu czasowego, trwającego
ponad 3 miesiące, to ich dziecko
na ich wniosek będzie meldował
organ gminy w miejscu ich pobytu
czasowego.

01. 08. na ulicy Starzyńskiego
nieznany sprawca skradł rower
o wartości 300 zł na szkodę Jerzego S.
01. 08. w Chrcynnie spaleniu uległa ściółka leśna na powierzchni
0,5 ha.

Wprowadza się także możliwość
składania wniosku o udostępnianie danych ze zbioru PESEL oraz
OEWiUDO w formie formularza
w wersji elektronicznej, opatrzo-

24. 07. w Krzyczkach Szumnych
Sławomir S., mieszkaniec Pianowa
Daczek, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,37 mg/l).

nego bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym za
pomocą ważnego certyfikatu.

zostanie unieważniony i musi zostać zwrócony – poinformowało
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
dar

Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów nowej ustawy

Euroskrzynki
T

eoretycznie 24 sierpnia
mija termin wymiany
starych skrzynek pocztowych na euroskrzynki.
Euroskrzynki mają być dostosowane do potrzeb
wszystkich operatorów
pocztowych, a więc już
nie tylko Poczty Polskiej.
Zgodnie z prawem obowiązek wymiany spoczywa na właścicielu
lub współwłaścicielach
nieruchomości. Zapytaliśmy Wojciecha Sierzputowskiego z ZGKiM
i Hannę Wróblewską ze
SMLW o to, kiedy nowe
skrzynki pojawią się
w nasielskich budynkach.
Wojciech Sierzputowski zakłada, że w nadzorowanych przez
niego budynkach (a jest ich 60)
stanie się to do końca I kwartału
2009 roku. Nie potrafił jeszcze
powiedzieć, czy środki na ten cel
zostaną przeznaczone z funduszu
remontowego, czy bezpośrednio
z kieszeni mieszkańców. Hanna
Wróblewska planuje wymianę do
końca tego roku. Koszty mają ponieść lokatorzy. Szacuje, że będzie
to minimum 60 złotych.
Jednocześnie na właścicielach lub
współwłaścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek powiadomienia operatora publicznego
R
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o terminie wymiany oddawczych
skrzynek pocztowych, jeżeli zostały one zainstalowane przez operatora publicznego.

mieć specjalny otwór, a kluczem do
modułu będzie dysponował tylko
lokator. W euroskrzynkach mają
się mieścić nawet spore przesyłki,
a i ulotki nie będą rozrzucone na

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

ku

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
Obowiązek wymiany skrzynki
w mniejszym stopniu dotyczy
właścicieli budynków jednorodzinnych. Standardowe skrzynki,
umieszczane np. na furtkach, spełniają wymogi.
O wymianie skrzynek wiadomo od
5 lat. Jest związana z dostosowaniem
do norm unijnych i rychłym końcem monopolu Poczty Polskiej.
Do nowych skrzynek każdy z operatorów powinien móc wrzucić
korespondencję. Do tej pory klucz
do skrzynek (np. w blokach) miał
listonosz. Teraz każdy moduł ma

klatce schodowej.

Skrzynki powinny zostać wymienione do 24 sierpnia, ale pewnie nie
tylko w Nasielsku się to opóźni. Do
tego czasu mieszkańcy, do których
nie dotrze jakaś przesyłka wysłana za pośrednictwem innego niż
Poczta Polska operatora, będą mogli
kierować do sądu sprawy przeciwko
administratorom budynku. Ponieważ jednak Poczta ma nadal najsilniejszą pozycję na rynku, takich
spraw nie powinno być dużo.
km
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Zespół Szkolno –Przedszkolny
w Starych Pieścirogach w dniach – 25 – 29.08.2008r.

fot. M. Stamirowski

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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Biuro Sprzedaży: (22) 850 64 60
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Iksiński będzie mógł upaść i powstać
Osoby fizyczne, które nie prowadzą
działalności gospodarczej, a które
znalazły się w stanie niewypłacalności nie ze swojej winy, będą mogły
ogłosić upadłość. Dzięki nowym
rozwiązaniom wierzyciele odzyskają część należności, a dłużnicy, po
uregulowaniu przynajmniej części
swoich zobowiązań finansowych,
wywiążą się z zobowiązań i ustabilizują sytuację.
Między innymi takie rozwiązania zaproponowano w projekcie ustawy
zmieniającej Prawo upadłościowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach.
Nowelizacja wprowadza nowy typ
postępowania oddłużeniowego,
określanego jako upadłość konsumencka.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, nowe przepisy przewidują, że postępowanie
upadłościowe będzie dotyczyć
wyłącznie tych osób, które stały się
niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Oddłużenie ma być dla
nich szansą na „rozpoczęcie życia

na nowo z czystą kartą”. Nie będzie
jednak mogło być stosowane częściej niż raz na 10 lat. Postępowanie
upadłościowe zakłada, że po likwidacji dostępnego majątku i zaspokojeniu wierzycieli pozostałe zobowiązania finansowe będą mogły
być spłacane w ratach. Po ustaleniu
warunków spłaty dłużnik nie będzie
mógł zmniejszać wysokości spłat.
W projekcie przewidziano jednak
możliwość modyfikacji planu spłaty wierzycieli. Chodzi o zdarzenia
uniemożliwiające dłużnikowi wywiązanie się z zobowiązań. W takiej
sytuacji sąd będzie mógł przedłużyć
okres spłaty maksymalnie o 2 lata.
Projekt zakłada, że na wniosek osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości sąd rozstrzygnie, jaka część
wierzytelności będzie musiała być
dalej spłacana, a jaka będzie mogła
zostać umorzona. Część wierzytelności przeznaczona do spłacenia
będzie musiała być oddana w czasie
nie dłuższym niż 5 lat.
Postępowanie upadłościowe ma
chronić prawa wierzycieli i może

zostać umorzone, np. kiedy dłużnik nie realizuje swych zobowiązań
określonych w planie spłaty długów,
zataja swoje przychody lub ukrywa majątek. Wierzyciele będą też
mogli występować o zaspokajanie
ich roszczeń w większym zakresie,
niż o to wnosi osoba ubiegająca się
o ogłoszenie upadłości.
Wszystkie wątpliwości dotyczące
stwierdzenia, które z przedmiotów
należących do upadłego wchodzą
do masy upadłościowej, będzie rozstrzygał sędzia-komisarz. Przyjęto,
że posiadany przez dłużnika lokal
mieszkalny lub dom powinien być
także przeznaczony na spłatę zaciągniętych przez niego długów.
Zgodnie z projektem, koszty postępowania upadłościowego dla osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą niższe
niż w przypadku przedsiębiorców.
Opłata za wszczęcie postępowania
wyniesie 200 zł.
Proponowane zmiany w ustawach
przyjęła Rada Ministrów.
dar

Poprawiania VAT-u ciąg dalszy
Rząd ma nadzieję, że ludzie polubią VAT. Proponuje zmiany, które
przewidują m.in. uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług,
zniesienie ograniczeń formalnoprawnych. Wszystko to prowadzi do
dostosowania przepisów krajowych
do wymogów unijnych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez ministra finansów.

możliwość
odliczania podatku w ykazanego w remanencie przy
rezygnacji ze
zwolnienia dokonywanej po
rozpoczęciu
prowadzenia
działalności.

Planowane zmiany przewidują m.in.
rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Ma ono polegać na odejściu od
wymogu, aby był to oddział samodzielnie sporządzający bilans, i od
konieczności powiązania wyłączenia w podatku VAT z regulacjami
w zakresie następstwa prawnego
w ordynacji podatkowej w tego
rodzaju transakcjach.

Projekt przewiduje również ułatwienia
w rozliczeniach podatku. Zakłada
m.in. wprowadzenie możliwości
składania deklaracji kwartalnych
przez wszystkich podatników, a nie,
jak obecnie, tylko przez małych
podatników.

Ponadto rząd proponuje podniesienie limitu z 5 zł na 10 zł, poniżej
którego przekazanie tzw. małego
prezentu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zmiany
dotyczące tego limitu mają być
skorelowane z zasadami stosowanymi przy określaniu podstawy
opodatkowania w nieodpłatnych
przekazywaniach towarów, co
powinno uprościć rozliczenie tego
rodzaju czynności.
Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, zgodnie z nowelą
nie będzie trzeba płacić VAT od
wszystkich obiektów budownictwa
po pierwszym zasiedleniu. Dziś
w takim przypadku zwolnieniem
objęte są tylko obiekty o charakterze mieszkalnym.
Wśród zmian dotyczących zwolnień
podmiotowych należy wymienić
skrócenie do 1 roku (obecnie 3
lata) terminu powrotu do zwolnienia
podmiotowego od VAT w przypadku jego wcześniejszej utraty oraz

Wprowadzono ponadto możliwość
wykazywania podatku należnego
z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej
(w przypadku niektórych procedur
celnych), również w sytuacji, gdy
zgłaszającym towar do odprawy
celnej jest przedstawiciel pośredni
w rozumieniu przepisów celnych.
W projekcie ustalono jeden 60-dniowy podstawowy termin zwrotu
podatku. Ministerstwo Finansów
ma nadzieję, że skrócenie terminu
zwrotu tym podatnikom, którzy
obecnie otrzymywali zwroty w terminie 180 dni, pozytywnie wpłynie
na ich sytuację finansową. Skrócony
termin nie będzie dotyczył podatników, którzy wykonują czynności
opodatkowane krócej niż rok, jak
również tych, którzy w danym
okresie rozliczeniowym nie dokonali
czynności opodatkowanych oraz
czynności poza terytorium kraju. W
ich przypadku termin na dokonanie
zwrotu wynosi 180 dni. Pozostawiono także możliwość uzyskania
przez podatnika zwrotu w terminie
przyspieszonym, tj. 25 dni.

fot. D. Panasiuk
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Przedłużenie zwolnień z obowiązku
stosowania kas rejestrujących
do 31 grudnia 2008r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim
informuje, że w Dzienniku Ustaw Nr 113 poz. 720 opublikowane
zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r.
w sprawie kas rejestrujących, w którym miedzy innymi:
– w § 3 ust. 1 przedłużono zasady korzystania ze zwolnień, określonych
w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2007r., poprzez powtórzenie listy
zwolnień od ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane w skrócie „ewidencjonowaniem”), które obowiązywały do dnia 30 czerwca 2008r.,
– w § 2 pkt 1 wskazano zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania do
dnia 31 grudnia 2008r. sprzedaży w zakresie czynności wymienionych
w załączniku do rozporządzenia,
– § 2 pkt 2 zwolniono z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31
października 2008r. czynności objęte tym zwolnieniem do dnia 30
czerwca 2008r. wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U.
Nr 245, poz. 1807) z wyjątkiem poz. 5,9,15,16,18–20, 23 tego załącznika – w odniesieniu do których, dla skorzystania ze zwolnienia należy
spełnić dodatkowe warunki.
Powyższe oznacza, że w odniesieniu do wskazanych w zdaniu poprzednim pozycji załącznika tj.:
– poz. 5 – usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
(PKWiU ex 55.23.15),
– poz. 9 – usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe
– wyłącznie przechowywanie i dozór mienia (PKWiU ex 63.12.14),
– poz. 15 – usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny
rachunek (PKWiU ex 70.2),
– poz. 16 – usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
(PKWiU ex 70.3),
– poz.18 – usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi
rzeczoznawstwa (PKWiU ex 74.2),
– poz. 19 – usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
(PKWiU ex 74.5),
– poz. 20 – usługi detektywistyczne i ochroniarskie (PKWiU ex 74.6),

Rząd proponuje likwidację zakazu
odliczania podatku VAT z tytułu
poniesionych wydatków, które nie
stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym.
Zgodnie z projektem, zmienią się
zasady rekompensowania podatnikom wydatków związanych
z nabyciem kas rejestrujących
poprzez wprowadzenie nowej
wysokości limitu rekompensaty
za zakupioną kasę. Projekt przewiduje zwrot 90 proc. kwoty
wydatkowanej, nie więcej jednak
niż 700 zł.
Proponowane rozwiązania przewidują również likwidację 30
proc. sankcji VAT za nieprawidłowe rozliczenia tego podatku.
Możliwe będzie także dokonanie
korekty deklaracji po kontroli
podatkowej.
Resort f inansów chce znieść
obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys.
zł dla podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. W tym
wypadku system zabezpieczeń
ma być znacznie mniej restrykcyjny od obecnego. Proponuje
się zabezpieczenie majątkowe do
wysokości wnioskowanego zwrotu zamiast sztywnej kaucji.
dar

– poz. 23 – usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów
(PKWiU ex 74.84),
– ograniczono możliwość korzystania ze zwolnień z ewidencjonowania
za pomocą kasy rejestrującej po dniu 31 października 2008, w przypadku kiedy podatnik w całym zakresie świadczenia usług objętych
tymi pozycjami, przyjmuje zasadę ich dokumentowania przy pomocy
imiennej faktury.
Ponadto, zgodnie z zapisem poz. 34 załącznika do rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej
dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego
pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków
lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach
administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez
wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.
W § 4 ww. rozporządzenia został zawarty katalog czynności bezwzględnie zobowiązujących do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących. Wykonując czynności zawarte w § 4 rozporządzenia,
podatnik nie może korzystać z żadnych zwolnień określonych w § 2
oraz § 3 przedmiotowego rozporządzenia.
Katalog ten został rozszerzony poprzez dodanie pkt 9), w myśl którego,
z dniem 1 listopada 2008r. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania
nie stosuje bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych
będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których
zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU,
z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do
rozporządzenia (posiłków i towarów na pokładach samolotów).
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (22) 765–90–27
Opracowała: Ilona Janicka
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Bruksela uznała nasz miód
W

reszcie nastąpiła długo oczekiwana przez
naszych producentów rejestracja miodów pitnych:
„półtorak”, „dwójniak”,
„trójniak” i „czwórniak”
jako „Gwarantowane Tradycyjne Specjalności”.
Miody pitne są pierwszymi polskimi
produktami, które zostaną zarejestrowane jako wyroby tradycyjne
w Unii Europejskiej. Na podstawie
rozporządzenia Komisji Europejskiej
z dnia 28 lipca 2008 r. nazwy
„półtorak”, „dwójniak”, „trójniak”
i „czwórniak” zostaną wpisane do
rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności po upływie
20 dni od publikacji tego aktu prawnego, a więc 18 sierpnia 2008 r.
Historia miodów pitnych sięga
początków państwowości polskiej.
Ich produkcja w Polsce charakteryzuje się ponadtysiącletnią tradycją i bardzo dużą różnorodnością.
W wyniku rozwoju i udoskonalania metody produkcji na przestrzeni wieków wykształciło się
wiele rodzajów miodów pitnych.
Tradycyjny podział miodów pitnych
na „półtoraki”, „dwójniaki”, „trójniaki” i „czwórniaki” istnieje w Pol-

sce od wieków
i przetr wał
w świadomości konsumentów do dziś.
Nazwy „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak”
i „czwórniak”
o dn o sz ą si ę
do historycznie ustalonego
składu i sposobu ich produkcji – ustalonych proporcji
wody i miodu
w brzeczce
miodowej. Na
przykład definicja „półtoraka” jest następująca: „półtorakiem może
być nazwany
tylko miód pitny, wyprodukowany z jednej części objętościowej miodu
naturalnego i pół części wody”.
Wcześniej w Unii Europejskiej zarejestrowane zostały już trzy polskie
produkty regionalne. Bryndza pod-

fot. M. Stamirowski

N

z (zatwierdzonymi przez
ARiMR) podmiotami przetwarzającymi te owoce.
Do tej pory ustawa zobowiązywała
plantatorów do złożenia tych umów
w terminie do 31 lipca. Zgodnie
z nowelą ustawy, będzie to możliwe do 15 września. Kopie umów
o przetwórstwo dostarczone do
biur powiatowych ARiMR
po 31 lipca
będą uznawane za złożone
w terminie.
Pod koniec
lipca tego
roku Sejm
przyjął nowelizację ustawy
o organizacji
rynków owoców i warzyw.

W dniu 26 maja 2008 r. zmarł

Ś.P. ALEKSANDER SUWIŃSKI,
jeden z organizatorów
Ruchu Spółdzielczości Inwalidzkiej
w Nasielsku,
wieloletni prezes Spółdzielni Inwalidów
TELMET w Nasielsku,
więzień obozu koncentracyjnego
w Pomiechówku, członek AK.

Całe życie poświęcił osobom niepełnosprawnym.
Cześć Jego pamięci.
PPHU JAN-POL ZPCH

T

ak najogólniej można
opisać to, co dzieje się
na hurtowych rynkach
owoców i warzyw. Sezon
urlopowy dał się we znaki
sprzedającym. Po kilkadziesiąt godzin wyczekują
na klientów, a tych po
prostu nie ma. Pozamykali sklepy i wyjechali
na wczasy – mówią ze
złością. Jedyną pociechą dla ogrodników są
odbiorcy zza wschodniej
granicy, a przyjeżdża ich
coraz więcej po polskie,
jak sami podkreślają, dobre i tanie towary.
Na wzrost podaży niewątpliwy
wpływ miała również poprawa pogody, a właściwie ostatnie opady
deszczu.
Powolutku, ale systematycznie spadają ceny większości krajowych warzyw i owoców. Są znacznie niższe
niż w ubiegłym roku.

halańska i oscypek – jako Chronione Nazwy Pochodzenia, oraz miód
wrzosowy z Borów Dolnośląskich
– jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
dar

Umowy jednak do 15 września

owelizacja ustawy
o organizacji rynku
owoców i warzyw zmieniła termin dołączenia
do wniosków o przyznanie płatności do owoców miękkich kopii umów
zwartych przez plantatorów malin i truskawek

Dużo i tanio

Zgodnie z danymi ARiMR, do 21 lipca tylko 15 tys. wniosków o płatności
do owoców miękkich, spośród 36,5
tys. złożonych, zostało uzupełnionych umowami o przetwórstwo.
Ponadto, jak informuje Agencja,
wśród złożonych już kopii umowy
o przetwórstwo w wielu znajdowały
się błędy, które muszą być skorygowane. Na domiar złego część rolników, którzy nie zawarli jeszcze umów
o przetwórstwo, zaczęła wycofywać
wnioski o dopłaty do owoców
miękkich, aby uniknąć sankcji z powodu niedostarczenia w terminie
kopii umów. Brak nowelizacji ustawy
mógłby oznaczać, że nawet połowa
plantatorów, którzy złożyli wnioski,
mogłaby nie otrzymać płatności do
owoców miękkich. Żeby wydłużony
termin wszedł w życie, nowelizację
ustawy musi przyjąć Senat i podpisać
Prezydent.
dar

Jedynie – i to dość znacznie – zdrożały maliny. Na Rynku Hurtowym
w Broniszach ich ceny wahają się
od 10 do 15 zł za kilogram.
Nie brakuje brzoskwiń i moreli
z polskich sadów. I choć są znacznie tańsze od zagranicznych, to
klienci, ze względu na dorodniejszy
wygląd i estetyczne opakowania,
chętniej kupują te
z importu.
Rynek tonie w śliwkach. Ich dostawy
z każdym dniem
są coraz większe.
W sprzedaży są odmiany: Cacańska
Rana, Jerozolimka
i Herman. Ich ceny
wahają się od półtora do 2 złotych
za kilogram. Jest
duża podaż jabłek.
Znacznie staniały
owoce odmiany
Early Geneva. Jeszcze kilka dni temu,
w ofercie hurtowej,
ich ceny dochodziły nawet do 4
złotych za kilogram.
Teraz trzeba za nie
zapłacić nieco powyżej złotego. Wi-
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śnie kosztują około 1,30 zł za
kilogram. Tanie są borówki amerykańskie. Ich ceny zrównał y
się z cenami leśnych jagód. Za
ćwierćkilogramowy pojemniczek
teraz płaci się 2,75 zł.
Mniej niż w ubiegłym roku zarabiają producenci warzyw. Podaż
towaru bardzo duża. Cebula kosztuje średnio złotego za kilogram.
Fasola szparagowa sprzedawana
jest średnio po 2,5 złotego za kilogram. Kalafiory kosztują maksymalnie półtora złotego za sztukę,
cena kapusty spadła poniżej 40
groszy.
Z dnia na dzień rosną dostawy
papryki, a wraz z tym spadają
systematycznie jej ceny. Teraz
papryka zielona sprzedawana jest
średnio poniżej 2 zł za kg, kolorowa kosztuje około 3 zł za kilogram.
Głównymi odbiorcami papryki są
importerzy z Rosji. To dzięki nim
rolnicy nie stoją po kilkadziesiąt
godzin w oczekiwaniu na kupca.
Za kilogram pomidorów płaci się
średnio 1,33 zł.
Dość mocną pozycję na rynku
mają młode ziemniaki. Wprawdzie ich cena ustabilizowała się na
poziomie 70 groszy za kilogram,
to jednak popyt na kartofelki nie
słabnie.
dar
fot. D. Panasiuk
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XVI Ełcka Pielgrzymka Piesza w Nasielsku

Modlitewne spotkanie
Tradycyjnie już, pielgrzymów z diecezji ełckiej przyprowadził do nasielskiego kościoła ich kierownik
i duchowy przewodnik ksiądz prałat
Kazimierz Gryboś z Giżycka. Kolumna była podzielona na pięć grup
noszących nazwy nawiązujące do
przeszłości poszczególnych krain
(Jaćwież, Sambia, Galindia, Jaćwingowie). Liczba pielgrzymów była
nieco większa niż w roku ubiegłym
(415), ale też mniejsza, niż bywało to
w pierwszych latach tej pielgrzymki
(800).
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nie było dwóch bardzo
charakterystycznych postaci związanych z tą pielgrzymką i szczególnie serdecznie witanych tu w Nasielsku, a teraz często wspominanych.
Ksiądz Leon Szadkowski pochodził
z ziemi nasielskiej, ochrzczony był
w nasielskim kościele, tu ma najbliższą rodzinę. Pan Antoni Cieloszczyk

z pielgrzymkami chodził ponad 20
lat. W tej pielgrzymce nosił zawsze
wyrzeźbiony przez siebie krzyż.
Obydwaj sędziwi pątnicy zakończyli
już swoją ziemską pielgrzymkę.
Krzyż pana Cieloszczyka przejął
i nosi w pielgrzymim szeregu jego
pielgrzymkowy przyjaciel i brat, pan
Romuald Januszko z Orzysza.

Po wspólnej modlitwie w kościele
gospodarze podejmowali wędrujących wiernych z diecezji ełckiej
obiadem. Parafianie nasielscy przygotowali najróżniejsze pyszności
i byli szczerze zadowoleni, gdy znikały ze stolików. I znowu, jak zawsze,
trzeba było na koniec zebrać to, co
pozostało i przekazać kwatermistrzom poszczególnych grup. Jakże
dziwna była zbieżność tej sytuacji
z ewangeliczną sceną o cudownym
rozmnożeniu chleba i ryb. A właśnie
ten fragment ewangelii był czytany
tej niedzieli w czasie mszy św.

Nasielski akcent
w Pekinie

Tomasz Majewski urodził się
30 sierpnia 1981 roku. Mieszka
w Słończewie – w gminie Gzy.
Obecnie jest reprezentantem AZS
AWF Warszawa. Wcześniej występował w barwach Warszawianki,
Skry Warszawa i (na samym początku) WMKS Płońsk. Ma na swoim
koncie wiele sukcesów. W tym roku,
z wynikiem 20,32 m, zajął 2 miejsce
w superlidze Pucharu Europy. Zdobył też brązowy medal na halowych
mistrzostwach świata w Walencji.
W 2005 roku na halowym pucharze Europy zdobył złoto. Jest też
sześciokrotnym mistrzem Polski.
Jego rekord życiowy to 20,93 m
na hali i 20,87 m na stadionie. Wy-

stęp w Pekinie nie będzie dla niego
pierwszym. Reprezentował już
Polskę na olimpiadzie w Atenach
(2004).
Tomasz Majewski mierzy 206 cm
i waży 140 kg. Skończył studia, ale jak
sam mówi, „nie do twarzy mu w garniturze.” Trenuje 330 dni w roku.
O olimpiadzie myśli z przyjemnością.
Spodziewa się wyniku 22 m.
Przypomnijmy, że igrzyska olimpijskie w Pekinie potrwają od 8 do 24
sierpnia. Za wszystkich reprezentantów Polski trzymamy kciuki… a za
Tomasza Majewskiego szczególnie.
Powodzenia!
km

Zaćmienie Słońca
Nie tylko Budce
Suflera dane było
Słońca zaćmienie.
Mogliśmy obserwować je 1 sierpnia. W Polsce widowisko zaczęło
się około godziny
10.50, kulminacja
przypadła na 11.45,
a koniec o 12.40.
Zaćmienie nie było
co prawda tak efektowne jak to z maja 2003 roku, bo
Księżyc zasłonił tylko część Słońca, ale i tak było na co popatrzeć.
Oczywiście przez odpowiedni filtr.

Na podkreślenie
zasługuje także
to, że wszystko
odbywa się niejako spontanicznie. Nikt nikogo
do niczego nie
zobowiązuje, co
najwyżej można mówić o koordynacji pewnych poczynań.
Służby kościelne
i stowarzyszenia,
np. Akcja Katolicka, uważają za
swój obowiązek
godne podjęcie
ut ru d zo nyc h
wędrowców. Policjanci zapewniają bezpieczny przemarsz kolumn,
pracownicy naszego gminnego
SP ZOZ-u dbają o zdrowie pątników, pracownicy samorządowego

przedszkola tradycyjnie przygotowują ciepłe posiłki. Swój udział
w tych działaniach mają też pracownicy i pensjonariusze Domu
Pomocy Społecznej. Wiele osób
świadczy swe usługi indywidual-

nie, wiele łączy się w grupy, aby
zwiększyć możliwości pomocy.
Tradycyjnie też, swój udział w podejmowaniu pielgrzymów miały
całe rodziny.
xyz

Spotkanie po latach

C

zy Nasielsk
może mieć
coś wspólnego z olimpiadą
w Pekinie? Tak!
Na igrzyskach
wystartuje urodzony w Nasielsku Tomasz
Majewski – lekkoatleta, kulomiot.

fot. T. Zawadzki

fot. M. Stamirowski

Całkowite zaćmienie nastąpi 13 lipca
2075 roku.
Dla wszystkich, którzy nie widzieli
„na żywo”, publikujemy zdjęcie.
km

1 sierpnia br. na terenie byłej jednostki wojskowej w Chrcynnie odbyło się
niecodzienne spotkanie. Byli instruktorzy harcerscy
z Nasielska, Pułtuska i Ciechanowa
uczcili 64. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskieg o. U r o c z y s t o ś ć
rozpoczął apel
poświęcony tamtym wydarzeniom.
Wszyscy uczestnicy minutą ciszy
uczcili pamięć
zmarłych instruktorów harcerstwa.
Na nasielskim cmentarzu
zapłonęły znicze.
Potem przyszedł czas na wspomnienia. Wspólnie przy ognisku śpiewano pieśni harcerskie
i powstańcze. Niezapomnianym
przeżyciem dla wszystkim z pewnością była gawęda druha Daniela
Cioty, byłego komendanta hufca
Pułtusk. Atmosferę harcerskich
obozów i kuchnię polową przypomniała zebranym prz yrządzona specjalnie na tę okazję
grochówka.

Spotkania po latach to pewnego
rodzaju podróż w czasie. Dla
wielu osób harcerstwo było przygodą życia. Do pewnych spraw
aż chciałoby się wrócić. I tak też
uczestnicy spotkania w Chrcynnie wpadli na pomysł zorganizowania kręgu byłych instruktorów
harcerskich w Nasielsku. Wszystko po to, żeby zachować wszystkie tradycje harcerskie w sercu
i czasem ponownie usiąść razem
przy ognisku
S łowo „ harcerz” j e szcze p ó ł
wieku temu oznaczało wzór do
naśladowania. Dziś harcerze to

fot. M. Stamirowski

dla większości ludzi tylko grupka
dzieci w mundurkach, która albo
przeprowadza babcie przez ulice,
albo pakuje nam zakupy w sklepie. Wielu z nas zapomina o zasługach harcerzy podczas drugiej
wojny światowej, o tym, że powołaniem każdego harcerza jest
służba drugiemu człowiekowi.
Może warto wrócić do korzeni?
Dziś harcerstwo z pewnością oferuje nowe możliwości młodym
ludziom, ale przede wszystkim
kształtuje osoby odpowiedzialne
i chętne do pracy nad sobą.
KaZ.

WYDARZENIA

8–21 sierpnia

Rowerem dookoła Mazowsza

fot. M. Stamirowski

W czwartek, 31 lipca
przez Nasielsk przejeżdżał 51. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
„Dookoła Mazowsza”.
Kolarze wjechali na teren miasta
od strony Strzegocina. Następnie
udali się w kierunku Przyborowic.
Pierwsza była siódemka sportowców, potem długo nikt. Wreszcie
na trasę wjechał samotny kolarz,
próbujący dogonić czołówkę.
Dopiero potem nadjechał peleton. W starciu uczestniczyło
17 grup kolarskich. Przechodnie
z zainteresowaniem obserwowali wyścig, a i kierowcy nie byli
zdener wowani utrudnieniami
w ruchu.
Tzw. „Mazovia Tour” to jeden
z najstarszych polskich wyścigów
kolarskich i zarazem etapowe
mistrzostwa Polski dla sprinte-

rów. Wyścig trwał w tym roku od
28 lipca do 2 sierpnia. Zaczął się
w Siedlcach, a skończył w Kozienicach. Nasielsk znajdował się

na trasie III etapu Maków Mazowiecki–Płock.
km

„Jest jedna rzecz, dla której warto
żyć...” – URT4
8. sierpnia br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbędzie
się impreza hip-hopowa
„Underground Rap Time
4”.
W jej poprzedn i c h e d yc j a c h
można było obejrzeć pokazy tańca break dance,
gry w tzw. zośkę oraz usłyszeć
wiele podziemnyc h s k ł a d ów
hip -hopow ych.
Tak będzie i tym
ra z e m . J e d n a k
g ł ó w n a a t r a kcja to w ystęp
gwiazdy wieczoru. Gośćmi poprzednich edycji
byli: HEMP GRU,
KILLAZ GROUP
i O.S.T.R. Tym razem na nasielskiej scenie pojawi się legenda
polskiej muzyki
hip -hop, jeden

z pionierów tego nurtu muzycznego w naszym kraju. Ma na
swoim koncie kilka albumów,
cenionych przez wielu słuchaczy,
setki koncertów zagranych w kraju i za granicą, a przede wszystkim

szacunek, jakim darzą go fani za
dokonania w czasie wieloletniej
kariery i ogromny wkład włożony
w budowę kultury hip-hopowej
w Polsce. Jednym słowem – Rychu „PEJA”!
Na koncercie w Nasielsku wspomogą go prz yjaciele, którz y
wspólnie z nim tworzą legendarną
grupę „Slums Attack/SLU”, czyli
Dj.Decks i IceMan.
Podsumowując, zapowiada się
kolejna mocna dawka polskiego
hip-hopu, której bez wątpienia
nie można przegapić. Na następną
trzeba będzie poczekać aż rok.
więcej informacji: www.urt.irn.pl
(B.Sklad Reprezentant)
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Pieniądze na podręczniki
Rada Ministrów podjęła uchwałę
w sprawie rządowego programu
pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników
dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne, naukę w klasach I–III
szkoły podstawowej lub w klasach I–III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia – Wyprawka szkolna” wraz
z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom
na zakup podręczników, przedłożoną
przez ministra edukacji narodowej.
Rząd zdecydował o kontynuacji programu pomocy uczniom w zakupie

podręczników. Zostanie nim objętych ok. 400 tys. dzieci rozpoczynających naukę w „zerówkach”
oraz uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
W rozporządzeniu rząd określił szczegółowe warunki przyznania pomocy
finansowej na zakup podręczników
w roku szkolnym 2008/2009. Dofinansowanie będzie przysługiwało
dzieciom, u których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 351 zł. Zwrot
kosztów zakupu podręczników wyniesie od 70 zł do 170 zł i będzie zależał
także od typu szkoły. Ponadto zróżnicowanie dotacji wynika ze wzrostu cen
podręczników na poszczególnych eta-

ROZMAITOŚCI

Duchowe witaminy
pach kształcenia. Wnioskować o dofinansowanie mogą rodzice (prawni
opiekunowie lub rodzice zastępczy),
a także dyrektor szkoły, nauczyciel lub
pracownik socjalny. Wnioski złożą do
dyrektora szkoły lub przedszkola, do
której będzie uczęszczał uczeń.
Na realizację programu w 2008 r.
przeznaczono ponad 50 mln zł z budżetu państwa. W 2007 r. dofinansowano zakup podręczników dla ponad
350 tyś. uczniów, co kosztowało
ok. 50 mln zł. Program ma przyczynić
się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, pochodzących przede
wszystkim z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji.
Komunikat RM

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW „ZENEK”
Trasa: NASIELSK – WARSZAWA ZACHODNIA
NASIELSK
5.00
7.00P 8.50 12.00P 14.20
DĘBE
5.21
7.21P 9.11 12.21P 14.41
LEGIONOWO
5.47
7.38P 9.37 12.38P 15.07
WARSZAWA ZACH.
6.31
8.22P 10.21 13.22P 15.51

18.00P
18.21P
18.38P
19.22P

Trasa: WARSZAWA ZACHODNIA – NASIELSK
WARSZAWA ZACH. 6.35 9.30P 12.15
14.45P 17.45
LEGIONOWO
7.19
10.14P 12.59 15.29P 18.29
DĘBE
7.46 10.31P 13.26 15.46P 18.56
NASIELSK
8.07 10.52P 13.47 16.07P 19.17

20.00P
20.44P
21.01P
21.22P

P – oznacza kurs przez Poniatów

PKS

Nasielsk Dworzec PKP

Kierunek
Godziny odjazdów
Nasielsk Rynek
09:50 A, 14:48 U, 17:20 S
Płońsk d.a. przez Nowe Miasto
05:40 F, 08:50 U, 12:45 F, 14:40 U, 17:30 s U, 19:45 U
Płońsk d.a. przez Wrona
06:17 F, 12:27 A, 16:40 U
Pułtusk d.a. przez Nasielsk Rynek, Poniaty, Winnica
06:45 U, 08:00 F, 09:30 U, 11:25 F, 15:55 S, 16:45 U
Pułtusk d.a. przez Poniaty, Łachoń
14:00 U
Pułtusk d.a. przez Strzegocin, Lipniki St.
14:15 S
Pułtusk d.a. przez Strzegocin, Winnica
06:05 S, 09:25 F, 13:00 U, 15:10 F, 19:30 U
Strzegocin
07:00 S
Oznaczenia: A - nie kursuje w niedziele i święta; F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze; s - ferie i wakacje kursuje tylko
w soboty, niedziele i święta; S - kursuje w dni nauki szkolnej; U - nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy

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
Nasielsk PKO
Nasielsk Rynek
Cegielnia, Psucin
Pomiechówek
Modlin Górka
Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska
Warszawa Gdańska

505D
510D
515D
525D
533D
620D

520
525
530
540
550
555
600
650

805 L
810 L
815 L
825 L
835 L
840L
843L
925L

1130 F
1133 F
1135 F
1145 F
1155 F
1200 F
1205 F
1250 F

1325 L
1330 L
1340 L
1348 L
1353 L
1358 L
1440 L
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1505 F
1510 F
1520 F
1528 F
1533 F
1538 F
1620 F

1630 D
1635 D
1645 D
1655 D
1700 D
1745 D

1730
1733
1735
1745
1755
1800
1805
1845

Widziane z góry
Połowa wakacji za nami… Większość już wykorzystała urlopy. Świetnie,
jeśli zostały po nich fotografie, które kiedyś wywołają uśmiech i miłe
wspomnienia. A może są wśród nich te najbardziej widowiskowe – z gór?
I może przy ich oglądaniu nasuną się refleksje, o które trudno podczas
wspinaczki – gdy pot oczy zalewa, a krew, nienawykła do takiego wysiłku,
z hałasem pulsuje w skroniach? A jeśli nie chodzisz po górach – może
zadasz pytanie: po co ten wysiłek? Po co tam lezą? Po co? Bo z góry
widać lepiej… Nie wierzysz?
Ostatnio sięgnąłem po wydaną kilka lat temu książkę znanego brazylijskiego pisarza Paula Coelho „Piąta góra”. Jest to sfabularyzowana opowieść osnuta na tle dziejów proroka Eliasza, opisanych w 17. rozdziale
Pierwszej Księgi Królewskiej (notabene – gorąco polecam ten fragment
Biblii. Eliasz miał niesłychanie ciekawe życie!). Prorok musiał uciec ze
swego ojczystego Izraela, by schronić się przed prześladowaniami,
jakie rozpętała królowa Jezabel, czcicielka bogów fenickich (m.in. Baala). Eliasz, posłuszny woli Boga Jahwe, nie uciekł daleko. Zatrzymał się
w Akbarze, mieście fenickim, nad którym wznosi się Piąta Góra, uważana
przez miejscowych za siedzibę bogów. Ich wyznawcy byli zadowoleni
z ich opieki – w Fenicji od stuleci panował pokój, rozwijał się handel,
wynaleziono pieniądz i alfabet. Miasto kwitło. Jednak wraz z przybyciem Eliasza zaczęły się nad nim gromadzić czarne chmury zawieruchy
wojennej. Wdowie, która udzieliła schronienia prorokowi, umarł syn.
Mieszkańcy Akbaru uznali Eliasza za przyczynę nieszczęść. Skazali go
na śmierć. Prorok z pomocą Jahwe dokonał cudu i wskrzesił chłopca.
Nie mógł jednak zapobiec wybuchowi wojny. Miasto zostało zdobyte
przez wojska asyryjskie. Prorok stracił wiarę w Pana, cierpiał, bluźnił.
Budzi się w nim jednak powoli przeświadczenie, że Pan doświadcza go
nie bez przyczyny, że Nieuniknione dotyka wszystkich ludzi na Ziemi,
że każdy kiedyś przeżył swoją tragedię. Że można się po niej podnieść,
wzmocnić i odrodzić.
A co ma do tego góra?
W Biblii – często jest miejscem spotkania Boga i człowieka. Noe na górze
dowiedział się o końcu potopu. Mojżesz poznał Prawo. Eliasz na górze
Karmel pokonał 450 proroków pogańskich. Jezus swoją „najważniejszą
mowę” – Kazanie na Górze, w którym dał zalecenia, jak żyć – wygłosił
właśnie na górze, patrząc na zgromadzonych w dolinie ludzi. Apostołów
Piotra, Jakuba i Jana wziął ze sobą na górę, by tam modlić się przed swoją
„godziną”, w której dokonały się największe dzieła zbawcze.
Ale góra może też być miejscem, gdzie człowiek zbuduje sobie zasłonę,
która oddzieli go od nieba. Tak zrobili Fenicjanie, czcząc swoich bożków
na Piątej Górze. Ci bożkowie nie stawiali wymagań. Nie dyktowali prorokom twardych przykazań. Wzrok ludzi z miasta nie musiał sięgać wyżej niż
do szczytu pagórka wznoszącego się nad miastem. Łatwo i wygodnie się
żyło. Tak wygodnie, że aż pojawiła się pokusa, by zabić proroka Eliasza,
który mówił o Bogu prawdziwym.
Podczas wakacyjnych wędrówek wielu z nas może zdobyć o własnych
siłach górski szczyt Tatr, Bieszczad czy Karkonoszy. Góra uświadamia
też, że kierowane z niej spojrzenie ma dalszy zasięg, obejmuje szerszą
panoramę. Krótko mówiąc, z góry widać więcej i lepiej. I wcale nie chodzi
o to, by traktować kogoś „z góry’, to znaczy lekceważąco, podkreślając
swoją wyższość, ale by nabrać do otaczającej rzeczywistości odpowiedniego dystansu. Ważne słowo: odpowiedniego! Nie zapominajmy, że
szatan, kusząc Jezusa, prowadzi Go na górę i pokazuje Mu świat – może
Mu zagwarantować panowanie! Tak jakby panowanie należało do kogokolwiek innego niż Bóg!
Czyli – bycie na górze:

WARSZAWA DW. GDAŃSKI – NASIELSK
W-wa Gdańska
W-wa Marymont
W-wa Bielany
Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska
Modlin Górka
Pomiechówek
Psucin, Cegielnia
Nasielsk Rynek
Nasielsk PKO

630 D
635 D
640 D
715 D
718 D
725 D
733 D
740 D
742 D

720
725
730
805
808
815
823
830
832

1000 L
1005 L
1010 L
1045 L
1048 L
1055L
1103L
1110L
1112 L

1410 F/ex
1415 F/ex
1420 F/ex
-

1530 L
1535 L
1540 L
1615 L
1620 L
1625 L
1633 L
1640 L
1642 L

1650 F/ex
1655 F/ex
1700 F/ex
-

1745 F/ex
1750 F/ex
1755 F/ex
-

1900 L
1905 L
1910 L
1945 L
1948 L
1955 L
2000 L
2008 L
2010 L

1930
1935
1940
2010
2013
2020
2030
2038
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

– może uczyć pokory – jak mali jesteśmy my i nasze dokonania z tej
perspektywy...
– może wbijać w pychę – jak wysoko zaszliśmy.
Szczęściem jest dla nas w tym wszystkim wysiłek, jaki trzeba włożyć, by
na górę wejść (i zejść – co czasem bywa trudniejsze!). A to uczy pokory
i daje obcowanie z pięknem. I to jest główny powód, dla którego warto
wejść na górę. I im bardziej zachwycimy się pięknem, tym bliżej Boga
się znajdziemy, bo – jak uważał święty Tomasz z Akwinu – piękno to
jeden z atrybutów Boga. Nie szukajmy i nie umiejscawiajmy bożków na
górach – bo tam już jest Bóg.
ks. Leszek Smoliński
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HISTORIA

8–21 sierpnia

15 sierpnia będziemy obchodzić 88. rocznicę Bitwy nad Wkrą. Przedstawiamy kolejny tekst autorstwa Krzysztofa Rondo, którego przodek, Emil Dobrzański (opisany w poprzednim
numerze „Życia Nasielska”) walczył i poległ podczas walk w Borkowie w 1920 roku. Dziękujemy Panu Krzysztofowi za podzielenie się z nami swoją bogatą wiedzą oraz historią
rodziny, która to historia na trwałe złączyła się z dziejami ziemi nasielskiej. Jednocześnie mamy zapewnienie Autora o dalszej współpracy, także przy okazji planowanej wystawy z
okazji 90. rocznicy Bitwy nad Wkrą w 2010 roku.
Zapraszamy również na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.nasielsk.pl do działu „Rok 1920 w Gminie Nasielsk”.
Emil Mirosław Jan Dobrzański (23.10.1881–14.08.1920)

Bohaterska droga – część pierwsza
Ból nam serce ściska, gdy o tej
małej wiosce w domu mowa,
mimo że już 88 lat upływa od
bitwy pod Borkowem, w której
poległ bohatersko Emil Mirosław
Jan Dobrzański, zwany przez rodzinę i przyjaciół „Mitkiem” lub
„Mirem”.
Pamiętam, że gdy kiedyś patrząc
na portret babci, powiedziałem do
niej: Piękna byłaś. Wtedy stała się
rzecz wręcz niebywała, bo nigdy
wcześniej nie była tak wzburzona jak wówczas, gdy młodemu
chłopcu odpowiedziała: – Młodość i uroda szybko przemijają,
piękny to był Mitek, jego życie
i śmieć były piękne, i nieulotne.
Miała rację, starowinka droga,
dobrze teraz to rozumiem. I rzeczywiście, gdy czyta się te piękne
dowody pamięci, wspomnienia,
listy i wiersze pisane przez przyjaciół Mitka do matki zrozpaczonej
po utracie ukochanego syna, to
mimo woli w gardle coś ściska.
Szczęśliwy jestem, że dane jest
mi złożyć ten ostatni hołd i na
podstawie zachowanych listów
oraz wspomnień o nim kolegów
i przyjaciół utrwalić pamięć o tym
niepospolitym, a jednocześnie
nadzwyczaj dzielnym, pracowitym, skromnym i bardzo wrażliwym człowieku. Dziś, gdy już nie
ma tamtych ludzi, tym bardziej
wsłuchuję się z uwagą w ich słowa, gdy czytam listy pisane przez
uczestników bit w y stoczonej
w 1920 r. pod Borkowem, naocznych świadków ostatnich chwil
życia bohatera (odznaczonego
Krzyżem Walecznych Nr 1631),
uczestnika Bitwy Warszawskiej,
uznawanej za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata.
Nieraz zastanawiam się, skąd
u Mitka brała się ta odwaga i chęć
czynu zbrojnego w obronie zagrożonej Ojcz yzny, przecież
on całą duszą był artystą, i to od
najmłodszych lat. W tej zadumie
dochodzę do wniosku, że to
przykład i wartości wyniesione
z domu rodzinnego miały decydujący wpływ na jego umiłowanie
Ojczyzny ponad własne życie. To
tam ukształtował się ten, który
marzył o „rozpiorunieniu” ludzi
(kogo napotkam, tego rozpiorunię), a jako już dojrzały człowiek
żyjący w czasach koniecznego
czynu zbrojnego wołał dajcie
bagnet w dłoń, i ten bagnet wziął,
wstępując 26.07.1920 r. w szeregi
WP jako żołnierz ochotnik.
Oddajmy jednak głos samemu
Mitkowi oraz tym, którzy razem
z nim walczyli, przejdźmy z nimi
wspólnie tę jego ostatnią boha-

terską drogę z Łodzi do Borkowa
k. Nasielska.
W dniu 26.07.1920 r. Mitek napisał: Łódź. Kochani ! Tedy jestem
w koszarach przy ulicy Benedykta. Obok mnie dwóch druhów
piotrkowskich i dwóch druhów
sokolich łódzkich, młodych i symp atycznych; przy nas m łody
zupełnie wołyniak, którego rodzice zostali w domu, a on uciekł
przed bolszewikami i zgłosił się do
wojska. Pluton nasz, tymczasem
trzeci, mieszany. Inteligentów
niewielu, pozatem robotnicy czy
rzemieślnicy i dwóch Żydów. (…)
Porucznik komendant sympatyczny; i z nim, i z sierżantem stosunek miły. Deska, na której śpię,
to mój stołek; walizka to stół; okna
przede mną jak w gabinecie.
27.07.1920 r. – Łódź. Dziś ćwiczyliśmy do jedenastej. Ot, spacer
i szwedzka; o jedenastej zebrali
kompanię i powiedzieli, że mamy
dwie godziny na wyjście do miasta i dziś jedziemy na Pomorze…
przewidujemy kawał, ale tak się
szykuję, jakbyśmy jechali.
27.07.1920 r. – Dworzec Kaliski,
godzina 10-ta wieczór. Siedzimy
w wagonie. Za godzinę wyruszamy na Pomorze, wspominają coś
o Toruniu…
29.07.1920 r. – Pniewo. Stacja
przed Kutnem. Stoimy na niej
przeszło dwie godziny. Jedziemy
na pewno do Torunia. Nie wiem
tylko, jaki dać adres, bo ze związku
z 28 pułkiem wychodzimy.
29.07.1920 r. – Toruń. Jechaliśmy jakieś 19 godzin, a do koszar
zawędrowaliśmy w 24. Niezbyt
wesołą podróż okupuje wrażenie, jakie odnoszę po przyjeździe
tu…
…Młody major Czapla, który nas
przyjmował i przydzielił, energiczny, jasny, podobno ex-wojskowy
niemiecki, a jednocześ nie
Dowborczyk i Syberyjczyk: tą drogą więc i Hallerczyk. Sprawiono
się z nami szybko, wprowadzono
i poprzydzielano, jestem w trzecim plutonie trzeciej kompanii
i pułku Strzelców Syberyjskich,
ale to zdaje się na tymczasem.
Mają bodaj formować z nas odrębny pułk. Zjechało nas dziś
rano sporo, bo od razu z Kalisza,
z Kutna i z Łodzi… Koszary miłe;
za miastem w pobliżu widocznych
lasów, jasne i niebrudne. Mnie
specjalnie poszczęściło się; stoję
w najładniejszym pokoiku, jaki
w koszarach widziałem.
…W plutonie naszym materiał
rozmaity, mamy i ciężką artylerię
robotniczą, mamy coś sześciu (!)
…Żydów, a obok tego garstkę

sokołów i młodych chłopaków,
niespełna osiemnaście lat liczących. Z niektórych będzie materiał pierwszorzędny. Stosunki
układają się dobrze. Zwyczajów
wojskowych uczy się tak, jak francuskiego w Paryżu. To też z dniem
każdym bardziej zrastam się z Nowem życiem. Nasze koszary przy
linii kolejowej, pola po tamtej
stronie Wisły. Miasto przemiłe.
30.07.1920 r. – Toruń. Mam nadzieję, że przystąpimy do pracy
sprawnie i bez straty czasu.
31.07.1920 r. – Toruń. Okna dosłownie wychodzą na pagórki
leśne, piaszczyste, sosną porosłe,
na południe z lekkiem odchyleniem na wschód – słowem letnie,
chociaż koszarowe mieszkanie.
Sam Toruń miły bardzo ze względu na charakter zabudowania,
masę zieleni i otoczenie wiślane
piaszczyste, zielone…
…Ćwiczyliśmy wczoraj o kilkaset
kroków za koszarami w lasku,
względnie na polanie, otoczonej
leśnemi zaroślami. Ćwiczenia
lekkie, aż za lekkie, przeplatane
gawędą podporucznika Ulmana,
komendanta kompanii.
…Komendantem batalionu jest
młody major Czapla, o którym
już wspomin a ł em . Dowódc ą
pułku major Ankowicz. Odnosi
się wrażenie, że ściągnąwszy nas
tu jednego dnia z różnych stron,
chcieli formować pułk (i to prędzej
pułk piechoty brygady syberyjskiej niż nowy sokoli-ochotniczy).
Wczoraj i dziś jednak część koszar
opustoszała. Spodziewamy się, że
dotychczasowe ćwiczenia były
tylko preludium, od jutra rozpoczną. W każdym razie musztra
jest bodaj za nami w głównych
zarysach.
…Delegat Okręgu przyjechał badać sytuację u nas i siedzi drugi
dzień. Podług mnie postulaty są
proste: aby jedno miasto pozostało skupiskiem Sokoła na Okręg
Łódzki, jakie – mniejsza – sądzę,
że dziś winien niem być Toruń.
Władze wojskowe łódzkie powinny z góry otrzymać polecenie,
aby sokołów odsyłać tu. Władze
Sokole powinny polecać druhom,
aby stając do Komisji, od razu stawali do raportu i prosili o przydział
do Torunia, do naszego pułku.
Władze wojskowe toruńskie winny
być uświadomione do tyla, aby
nas bez potrzeby nie rozbijały.
Tymczasem IV kompania 28 p.
po przyjeździe tu została rozbita, tylko część weszła do naszej
kompanii. Zresztą nie wiemy,
może oddziały które z nami tu
przyjechały z Włocławka, Kutna,

Kalisza, były też kompaniami
sokolemi…?
…Wreszcie w konsekwencji
sprawy postawionej tak jak
wyżej, powinni tu być odesłani Sokoli, którzy stanęli
w Łodzi (kilku tęgich łęczycan i piotrkowian) i oddział
karabinów maszynowych,
w którym ponoć są najtęźsi
Sokoli. Rozważ to, Tadziu,
i jeżeli uznasz za właściwe
– porusz. Ale szybko! jeśli to
ma być co warte.
Toruń 01.08.1920 r. …Dwa dni
nie czytałem komunikatów, a p.
B. mówi, że są już pod Łomżą.
Teraz widzę, ile spokoju daje
szereg, choć kto wie, może zdobyłbym się na spokój równy i po
za szeregiem, ale co ciężko – to
– ciężko…
Toruń 02.08.1920 r. Byłem wczoraj na mieście z kilku Sokołami.
Z rozmów przekonałem się, że
myśl o rzeczy publicznej cudownie w niektórych głowach może
mieścić się i plątać razem z żalami
i pretensjami osobistemi. Nieomal,
że ostatnie górują czasem. A obok
zaraz dowiaduję się, że ten czy ów
kompanion to też Sokół. Ani bym
się domyślił! Stąd wniosek: nie
jest zbytkiem skupienie sokołów
razem, raczej: skupić ich razem
i dodać trochę młodego tęgiego
elementu z zewnątrz, stanowić
powinno całą formułę. Stworzyć
zdrową atmosferę jednostek.
A natomiast skupienie jednostek
arystokratycznych w rodzaju oddziału karabinów maszynowych,
który został w Łodzi, może budzić
wątpliwości; a już na pewno budzi
sarkania szeregowców kompanii
linijnych.
Kapralami w naszym plutonie jest
dwóch druhów z tego tytułu, że
podali się jako dawni wojskowi
armii zaborczych (jako podoficerowie), a tymczasem jeden z nich
przyznał się, że w wojsku wcale
nie służył, a bardzo krótko w POW;
drugi zaś jest uciekinierem z armii
czeskiej, jeśli tylko czeskiej…?
I nie o to chodzi, że oni są kapralami – ale że zajmują miejsca
tym, którzy stanowią materiał
podoficerski, jak np. p. Piórkowski,
Nowicki, że szeregowcy nieinteligentni na taki stan rzeczy sarkają,
a inteligentni trochę się kwaszą,
a wreszcie i przede wszystkiem,
że kapral w polu to bądź co bądź,
dowódca i niedobrze jest w oddziale, w którym przez stosowanie
szablonu, nie popartego żadnemi
dowodami, dowodzą farbowane
lisy. Niemniej nie wynika stąd, by
sprawy te przedstawiały się specjalnie źle. Osobiście dość dobrej

jestem myśli, widząc, jak nawet
bardzo średni materiał wojskowy
szybkie czyni postępy.
…Wczoraj przy apelu odczytano
rozkaz pułku. Od dziś wszystko
ma iść w wytężonej coraz bardziej
pracy i według planu zakreślonego dokładnie. Formują jednostki
bojowe i pułk, jak widać z rozkazu
przedstawienia do dni trzech kandydatów do służby kompanijnej.
Ta okoliczność, że z nielicznych
kadr I pułku syberyjskiego tworzą
pułk (z samych zdaje się ochotników) od nowa, wskazuje, że tu
nie tydzień, ale parę zostaniemy;
jednak może odwrócić się znowu i znów niespodziewanie stąd
wyruszymy.
Toruń. 03.08.1920 r. południe.
Zapowiedziano nam całym pułkiem wyjazd do Skierniewic za
godzinę. Ubierają nas w mundury jak gdyby czesunczowe (po
Sybirakach zdaje się) b. miłe, o ile
uprane i dopasowane, ale na to
czasu niema.
Skierniewice, 03.08.1920 r. g. 3 po
poł. Dojechaliśmy w tej chwili do
stacji Skierniewickiej. Jeśli tu wysiądziemy – kartę – wrzucę.
Skierniewka, 03.08.1920 r. Stoimy
kwaterą w Skierniewce prawej. Ja
w towarzystwie 24 kolegów u Jana
Borkowskiego mamy dwa pokoje,
okna na pole. Rzeka w miejscu.
Skierniewka, 04.08.1920 r. …Widzi mi się nie czas myśleć o zmianie formacji, o formacjach specjalnych itd., czasu na to niema.
Byle dostali do kadrów materiał
dobry, byle dostali oddział karabinów maszynowych (przy naszym
pułku dopiero tworzą, zdaje się,
a sokolski oddział w Łodzi gotowy), byle wyzyskano siły Sokoła
jako instruktorów (Piórkowski
i Nowicki) – będzie jako tako…
Koniec części pierwszej
Na podstawie książki pt.„Pamięci przyjaciela”
(wydanej w Piotrkowie Trybunalskim w dniu
26.02.1924 r. przez rodzinę i przyjaciół w 150
ponumerowanych egzemplarzach) opracował wnuk siostry Emila, Anny Moździńskiej
z Dobrzańskich (1891–1980)

Krzysztof Rondo
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Akredytacja za akredytacją

P

osypią się pieniądze
na unowocześnienie
gospodarstw rolnych
w Polsce. Zanim to jednak nastąpi, muszą zostać pokonane wszystkie
procedury prawne i biurokratyczne.
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa Dariusz
Wojtasik potwierdził wcześniejszy
komunikat resortu rolnictwa, że
w czwartek, 24 lipca tego roku
na posiedzeniu Zespołu Akredytacyjnego audytor zewnętrzny
rekomendował Ministrowi Finansów rozszerzenie dotychczasowej
akredytacji tymczasowej na działanie „Modernizacja gospodarstw
rolnych” w zakresie od przyjęcia
wniosku o przyznanie pomocy do
podpisania umowy oraz rekomendował przyznanie tymczasowej
akredytacji na „Pomoc techniczną”.
Znowelizowanie przez ministra
finansów rozporządzenia rozszerzającego zakres dotychczasowej
akredytacji na działanie – „Mo-

dernizacja gospodarstw rolnych”
umożliwi Agencji dokonanie oceny wniosków złożonych w 2007 r.
o przyznanie pomocy w pełnym
zakresie, łącznie z podpisaniem
umów z beneficjentami – dodał
prezes Dariusz Wojtasik.
Rekomendacja dotycząca „Pomocy technicznej” obejmuje czynności od przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy do wypłaty środków
finansowych. Rolnicy muszą teraz
cierpliwie czekać, bowiem po znowelizowaniu przez ministra finansów
rozporządzenia dotyczącego akredytacji dla „Pomocy technicznej”
Prezes ARiMR poda do publicznej
wiadomości termin rozpoczęcia
naboru wniosków.
Agencja przygotowuje się do realizacji kolejnych działań. W najbliższych dniach zamierza zgłosić
gotowość do akredytacji działań
„Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „ Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
dar

Kraj gnijącej wiśni
M

iarka się przebrała.
Sadownicy z powiatu grójeckiego protestowali przed budynkiem
Ministerstwa Rolnictwa.
28 lipca przyjechali do
Warszawy, żeby wyrazić
sprzeciw wobec pogłębiającego się kryzysowu
na rynku owoców. Grupa protestujących oraz
przedstawiciele Związku
Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej spotkali
się z ministrem rolnictwa
Markiem Sawickim.

Wszystkich łączy jedna wspólna
sprawa – wiśnie. Najpoważniejszym
problemem sadowników jest duża
podaż tych owoców na rynku. Powoduje to znaczne obniżenie ceny
ich skupu. Jednocześnie spadek
wartości euro sprawia, że branża
przetwórcza, starająca się utrzymać
pozycję na rynku europejskim,
zmuszona jest szukać wszystkich
sposobów na obniżenie kosztów
produkcji, w tym poprzez obniżenie cen skupu. Na niższe ceny
wiśni w tym sezonie mają również
wpływ zapasy mrożonych truskawek z ubiegłego roku. Zarówno
dla producentów, jak i przetwórców ogromnym problemem jest
rosnąca konkurencja ze strony
producentów koncentratów owocowych i mrożonek z Chin.
Zdaniem ministra Marka Sawickiego, brak dialogu pomiędzy producentami owoców i przetwórcami.
– W sprawie współpracy między
rolnikami a przetwórstwem konieczne są rozwiązania systemowe. Uzgodniłem już z zakładami
przetwórczymi, że zostanie w najbliższym czasie wypracowana
umowa kontraktacyjna, która
określi minimalną i maksymalną
cenę skupu owoców – podkreślił
minister rolnictwa podczas spotka-

nia z sadownikami. Resort zamierza być mediatorem i zapowiada,
że w przyszłym tygodniu odbędzie się w ministerstwie pierwsze spotkanie tych środowisk.
– Jest zgoda przetwórców co do
kształtu umowy kontraktacyjnej
i zawierania w niej ceny minimalnej na skupowane owoce.
Przetwórcy chcą wpisywania
w te umowy także ceny maksymalnej. Rolnicy wstępnie wyrazili akceptację tej propozycji.
Warunki pogodowe i rynkowe
układają się tak, że na niektórych
gatunkach w jednym roku można
zarobić, a na innych stracić, dlatego potrzebny jest kompromis
i sprawiedliwe podzielenie się
ryzykiem – zaznaczył minister.
Szef resortu przypomniał także
o potrzebie zrzeszania się rolników w grupy producenckie. Podkreślił, że jedynie integracja pozioma i pionowa pozwoli na zwrot
wzrostu cen w postaci dywidendy.
Zapowiedział również wypracowanie do końca sierpnia zmian
w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich, które będą polegały
m.in. na przesunięciu środków na
pomoc dla grup producenckich.
– Chcę także, aby rolnicy zrzeszeni w grupach mieli, bez dodatkowych obciążeń podatkowych,
możliwość tzw. pierwszego przetworzenia swoich produktów, np.
zamrażania owoców czy uzyskiwania soku lub przechowywania
np. poprzez budowę chłodni ”
– powiedział minister Marek Sawicki.
Wszystko wskazuje na to, że zarówno protesty ogrodników, jak
i działania resortu są już spóźnione
i niczego w tym roku nie zmienią.
Wypada jedynie mieć nadzieję,
że dadzą efekty przynajmniej
w przyszłym roku i pozwolą ustabilizować rynek owoców.
dar

ZA MIASTEM

8–21 sierpnia

Płyta gnojowa już bez pomocy
Z

godnie z zapisem
zasad udzielania
wsparcia w ramach
działania Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
Unii Europejskiej PROW
2004–2006, 31 lipca,
minął termin realizacji
przedsięwzięć polegających na wyposażeniu gospodarstw rolnych w płyty gnojowe,
jak również zbiorniki na
gnojówkę/gnojowicę.
Warunkiem wypłaty drugiej raty
płatności jest złożenie w Biurze
Powiatowym ARiMR oświadczenia o zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia oraz o tym, że
wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego wynosi co najmniej
4 EJW, nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym upłynął
termin realizacji przedsięwzięcia,
czyli 31 lipca br. Oświadczenie składane jest na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
Niestety, nieukończenie w terminie
przedsięwzięć będzie związane ze

zwrotem pierwszej raty uzyskanej
płatności. Wyjątek od tej zasady
stanowią sytuacje, w których niezrealizowanie inwestycji było niemożliwe ze względu na: długotrwałą
niezdolność do pracy producenta
rolnego, wystąpienia klęski żywiołowej, zniszczenia budynków
inwentarskich gospodarstwie na
skutek ognia lub innych zdarzeń
losowych, wystąpienia choroby
zakaźnej zwierząt w gospodar-

stwie rolnym producenta rolnego.
W przypadku wystąpienia powyższych przesłanek, zamiast
oświadczenia o zrealizowaniu
przedsięwzięcia należy złożyć
oś wiadc zenie o p rob lemach
w terminie 14 dni od ustąpienia
tych okoliczności oraz zrealizować przedsięwzięcie w terminie
6 miesięcy od dnia złożenia takiego oświadczenia.
dar

Pieniądze pójdą w las
Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. biura powiatowe ARiMR przyjmują
już wnioski o przyznanie pomocy finansowej
na zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne.
Działanie to jest objęte Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013. Wnioski
można składać osobiście
w biurze powiatowym
właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania
rolnika lub siedzibę osoby
prawnej ubiegającej się
o wsparcie bądź wysłać
pocztą. Warto podkreślić,
że w tym roku po raz
pierwszy będą przyjmowane wnioski na zalesianie gruntów innych
niż rolne. Oznacza to, że pomoc
finansową rolnik może uzyskać na
zalesienie gruntów niewykorzystywanych do produkcji rolniczej,
na których występują samoistne
naturalne odnowienia lasu na co
najmniej 10% powierzchni gruntu
przewidzianego do zalesienia.
W poprzednim sezonie rolnicy
mogli składać wnioski na zalesianie
tylko gruntów rolnych.
Rolnicy zainteresowani tą formą
wsparcia, jeszcze przed złożeniem
wniosku o pomoc, powinni posiadać plan zalesienia wykonany przez
nadleśnictwo właściwe ze względu
na miejsce położenia gruntów
przeznaczonych do zalesienia.
Plan zalesienia zawiera wytyczne
dotyczące założenia i prowadzenia
uprawy leśnej. Dopiero na podstawie takiego planu należy wypełnić
wniosek o przyznanie pomocy na
zalesianie.

Pomoc finansowa może być udzielana do gruntów o powierzchni
większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m. Wymagania, które odnoszą się do minimalnej
szerokości działek przeznaczonych
do zalesienia, nie są stosowane, jeżeli
grunty przeznaczone do zalesienia
graniczą z lasem.
Ze wsparcie może skorzystać rolnik,
który jest wpisany do ewidencji producentów, lub grupa rolników (co
najmniej 3), których grunty sąsiadują
ze sobą, a ich łączna powierzchnia
jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc
na zalesianie może być także przyznawana jednostkom samorządu
terytorialnego lub jednostkom
organizacyjnym gmin, powiatów
oraz województw – poinformowała
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc finansową na zalesianie
gruntów rolnych można otrzymać
do tych działek rolnych, stanowiących grunty orne lub sady, do któ-

rych rolnikowi przyznano jednolitą
płatność obszarową (w rozumieniu
przepisów o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy
na zalesienie. Natomiast wsparcie
przy zalesianiu gruntów innych niż
rolne będzie udzielane do gruntów
wykazanych w ewidencji gruntów
jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione, które nie
są wykorzystywane do produkcji
rolniczej.
Formularz wniosku o przyznanie
pomocy i instrukcja wypełniania tego wniosku są dostępne na
stronach internetowych: Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi www.minrol.gov.pl. Formularz
wniosku i instrukcję można otrzymać również w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.
dar
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Zdrów jak rybka

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.–20.04.

w dłoni. – Dlaczego nasza rodzina
jest taka nienormalna? – spytała
rozdzierająco. – Dlaczego gdzie
indziej staruszki nie grają w komputerowe chińskie gry, tylko robią
skarpetki na drutach, i nikt nie robi
sałatek z delfinów?

promituje go w oczach ludzi przyzwoitych.

– Zdrów jak ryba.

– No, dzięki! Przyjechałem z wizytą
– obraził się Pawełek.

– Przecież wiesz, że moje druty zabrała Kasia! – oburzyłam się. – Poza
tym, w Chinach w madżonga grają
także staruszkowie.

– Oj, nie gniewaj się, wiesz przecież,
że chętnie widzę cię u nas. Po prostu zdziwiłam się, bo niedawno nas
odwiedzałeś – brnęłam.

– A co do sałatki, to ona nie jest
z delfinów, a z delfinami – powiedział stanowczo Paweł. – Zrobię, to
zobaczycie, skąd ta nazwa.

– Byłem w Warszawie na badaniach, no i postanowiłem do was
zajrzeć.

Sałatka okazała się prosta w przygotowaniu i smaczna, a cząstki
śliwek w occie rzeczywiście przypominały małe delfinki. Niestety,
utwierdziło to tylko moją córkę
w przekonaniu o dziwności naszej
rodziny.

– Co robisz? – spytał jakiś głos
w progu pokoju.
– Układam madżonga – odpowiedziałam odruchowo, pogrążona
w komputerowej grze. Do kogo
należy głos, dotarło do mnie dopiero po chwili.
– A co TY tu robisz?

– Na badaniach? A co ci jest?
– Właściwie to nic…
– Zostałeś hipochondrykiem? – popatrzyłam na Pawła podejrzliwie.
– Nie, to Ania ma tu znajomego…
To znaczy… Po prostu zrobiłem
badania – uciął.

– Może jesteśmy trochę dziwni, ale
przynajmniej zdrowi – powiedziałam z przekonaniem.

Nie pytałam więcej i wróciłam do
gry.

– No, nie całkiem. Piotrek trochę
kaszle, ale nie chciał zmierzyć
temperatury.

– Układasz pasjansa? – zajrzał mi
przez ramię.

Przypomniał mi się termometr
w dłoniach Zosi.

– To taka chińska gra.

– To przyłóż mu rękę do czoła, jak
dzieciom.

– Chyba widziałem coś podobnego na jakimś filmie… Ale na
przygotowania do igrzysk to trochę
późno…
– A od kiedy to madżong jest dyscypliną olimpijską? – spytałam,
a Paweł w porę przypomniał sobie,
że nie pokona mnie w słownej
potyczce.
– Przywiozłem śliwki w occie –
zmienił temat.

– Na pewno sobie nie dam niczego
przykładać! – zaprotestował zięć.
– Czy już nawet zakasłać mi nie
wolno? – i faktycznie zakasłał.
Westchnęłam. Cóż, był dorosły
i sam wiedział, co robić. Nagle uderzyła mnie inna myśl.
– A jak Ania zmusiła cię do badań?
– spytałam Pawełka.
– Wcale mnie nie…

Oderwałam się od laptopa.

– Sam chciałeś? Nie wierzę.

– Dawaj – zarządziłam. – Zaraz je
zjemy.

– Trochę się ostatnio źle czułem…
– wymamrotał Paweł.

–To może zrobimy sałatkę z delfinami?

– I…?

– Z delfinami?! – zawołała Zosia,
stając w progu z termometrem

– Zrobiłem EKG… – powiedział
siostrzeniec takim tonem, jakby
obawiał się, że to wyznanie skom-

HOROSKOP

– I…? – tym razem zawołaliśmy
jednym głosem.
– I chyba jestem zdrowy.
– No, to dobrze! – orzekłam.

W pracy Twoja pozycja zdecydowanie się umocni. Będziesz
decydować o najważniejszych sprawach i masz szansę zrobić
zyskowny interes. W miłości partner da Ci to, czego potrzebujesz,
i możesz liczyć na romantyczne chwile.

Byk 21.04.–21.05.
W najbliższych dniach dowiesz się czegoś, co korzystnie wpłynie na
Twoją karierę. Najwięcej osiągniesz, realizując jeden cel finansowy.
W uczuciach odzyskasz zaufanie ukochanej osoby i postaraj się tego
nie popsuć.

Bliźnięta 22.05.–22.06.

– Jak delfinek! – dodał Franek.
– Delfiny nie są rybami, tylko ssakami – pouczyła go Kasia i wtedy
zadzwoniła komórka Pawła. Chłopak spojrzał na wyświetlacz i się
rozpromienił.
– Ania – stwierdziłam. – No to pozdrowienia dla niej!
– Do was to trzeba mieć zdrowie
– westchnął Paweł, skończywszy
rozmowę.
– Ale przecież mówiłeś, wujku, że
jesteś zdrowy – powiedziała Kasia
z niewinną miną.
– Ja chcę być zdrowy, to mówiłem.
Chyba.
– Zdrowia nie można sobie zażyczyć i mieć ot, tak, na żądanie –
stwierdziła Zosia.
– Tak mogą tylko rybki!
– Też nie… Ja jestem spod znaku
Ryb – zachrypiał Piotrek. – Daj mi
jednak, Zosiu, ten termometr.
Babcia Jadzia

Sałatka „z delfinami”
puszka kukurydzy, 1 czerwona papryka, 10 śliwek w occie, 25 dkg
szynki, 25 dkg sera żółtego
sos: jogurt naturalny, 2–3 łyżki majonezu, 1 łyżka miodu, sól, pieprz
Paprykę umyć i pokroić w cienkie
paseczki. Śliwki pokroić w paski,
szynkę w kostkę, ser żółty zetrzeć
na tarce z grubymi oczkami. Całość
wymieszać w misce z kukurydzą.
Wszystkie składniki sosu połączyć
i utrzeć. Sałatkę połączyć z sosem.
Przed podaniem schłodzić.

Będziesz mieć dobry czas. Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
lub otrzymasz awans. Sprawdzisz się w negocjacjach, szczególnie
handlowych. Korzystnie rozwiążesz także jakiś spór z urzędem.
A w miłości zapanuje wymarzony spokój.

Rak 23.06.–22.07.
Więcej zdziałasz, skupiając uwagę na tym, co robisz, niż szukając
nowych wyzwań. Już wkrótce uda Ci się zrealizować niektóre
z Twoich marzeń. Okaż trochę cierpliwości. Samotne Raki mają
szansę poukładać swoje życie zawodowe.

Lew 23.07.–22.08.
W życiu zawodowym niczego nie przyspieszaj, bo możesz postawić
na niewłaściwą kartę. Trzymaj się zespołu, Twoje pomysły ożywią
innych. W miłości szukasz szczęścia nie tam, gdzie trzeba. Partner robi
dla Ciebie coś wyjątkowego.

Panna 23.08.–22.09.
W pracy będziesz mieć teraz nosa do świetnych interesów,
a intuicja będzie Twoim najlepszym doradcą. Praca da Ci satysfakcję
i zadowolenie. Życie rodzinne dostarczy trochę kłopotów, ale nie
martw się, bo wszystko w końcu się wyjaśni.

Waga 23.09.– 22.10.
W życiu zawodowym odzyskasz jakieś wcześniejsze straty,
a ryzykowna inwestycja okaże się Twoją wielką szansą. W uczuciach
ktoś może Cię rozczarować, więc nie daj się zwodzić i nie ufaj we
wszystko, co usłyszysz.

Skorpion 23.10.–21.11.
W pracy zacznij działać na własny rachunek, odzyskasz formę,
która bardzo korzystnie wpłynie na Twoją karierę zawodową.
W miłości uwolnisz się od spraw, które Ci ciążyły, i rozpoczniesz coś,
co przyniesie Ci szczęście.

Strzelec 22.11.–21.12.
W najbliższym czasie wszystkie sprawy zawodowe ułożą się po
Twojej myśli. Nie musisz się specjalnie angażować. Samotne Strzelce
spotkają ciekawe osoby i być może połączy Was coś więcej niż
wakacyjny romans.

Koziorożec 22.12.–19.01.
W życiu zawodowym trzymaj rękę na pulsie, bo możesz dużo
stracić. Unikaj jednak samodzielnych decyzji, gdyż łatwo o pomyłkę.
Powodzenie w finansach przyniesie Ci spółka, w którą nie bardzo
wierzyłeś. W miłości zapanuje harmonia i szczęście.

Wodnik 20.01–18.02.
W pracy niecierpliwość może Ci zaszkodzić. Lepiej uważnie
przyglądaj się biegowi zdarzeń i wtedy podejmiesz właściwe
decyzje. W uczuciach zaś zdaj się na intuicję i posłuchaj serca.
Partner to doceni i spędzicie miło czas.

Ryby 19.02.–20.03.
W najbliższych dniach postaraj się działać samodzielnie i bardzo
dyskretnie. Rozgłos nie będzie bowiem sprzyjał Twoim interesom.
W życiu rodzinnym przed Tobą okres miłej sielanki. Korzystaj z tych
chwil.

Z przymrużeniem oka

Na ostatni filmowy czwartek zapraszamy 21 sierpnia.
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Sprzedam samochód osobowy
OLTCIT Club z 1990 roku. Tel.
0 502 035 852.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

Cztery prześliczne 6-tygodniowe
kocie maleństwa
zostały podrzucone w kartonie
pod legionowską
lecznicę dla zwierząt. Maluszki są
zdrowe, zostały
odrobaczone. Są
zupełnie samodzielne, mają doskonały apetyt i świetnie korzystają
z kuwety. Są bardzo przyjacielskie i rozrywkowe, po
prostu sama słodycz. Pilnie potrzebują dobrych,
troskliwych domów. ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ STERYLIZACJĘ, GDY DOROSNĄ!!!
tel. 792-705-164 lub 509-469-222
Ten uroczy koci chłopaczek,
kolejna legionowska sierotka,
to największy pieszczoch na
świecie. Wciąż chce się przytulać. Bardzo głośno mruczy,
niezależnie od tego, czy się
go przytula, czy tylko mówi do
niego z daleka. Jest zdrowy,
odrobaczony, w 100% trafia do
kuwety. Zapewniamy bezpłatną
sterylizację, gdy dorośnie.
tel. 501 013 461

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 produkcyjnych, w czystych warunkach bez konieczności ciężkiej pracy
fizycznej.
Po upływie okresu próbnego oferujemy stałą pracę w stabilnej firmie. Dobrym i sumiennym pracownikom pomagamy
w dalszym podnoszeniu kwalifikacji wraz z możliwością awansu
zawodowego.
Jeśli jesteś osobą godną zaufania, otwartą na zdobywanie nowych doświadczeń oraz szukasz firmy z najlepszą atmosferą
pracy, w przyjaznym zespole nastawionym na wspólne realizowanie zadań, z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością
rozwoju – proszę zadzwoń:
Wszelkie informacje na temat ww.turniejów można uzyskać pod numerem
telefonu: 0606 423 338 lub 0888 318 445.

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

Lwów, Wilno w akwareli –
wyprzedaż prywatnej pięknej
kolekcji oprawionych obrazów przedstawiających perły architektury kresowej. Ponadto mam do sprzedania
również inne obrazy (olejne
i akwarele – tanio). Tel. 0 502
035 852.
Firma KaBa poszukuje kierowników brygad do układania
kostki brukowej. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie Tel.
0 692 427 426
Rarytas dla kolekcjonerów.
Sprzedam oryginalną koszulkę
piłkarskiej reprezentacji Brazylii
z autentycznym autografem
Pelego. Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Wiktor Zin, przepiękne rysunki
i akwarele. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Piekarnia zatrudni osoby do
prac pomocniczych przy producji i pakowaniu pieczywa.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, dowóz do pracy.
Miejsce pracy Michałów Reginów, ul. Leśna 11. Tel. 022 767
07 14, e-mail kasa@piekarnianowakowski.pl
Nauka jazdy – kat. B. Kursy
podstawowe – dodatkowe – uzupełniające. Szymon
Wyrwich. Tel. 0 602 405 270.
Zatrudnię kierowcę kat. B jako
dostawcę oraz magazyniera
(magazynier – tryb nocny).
Siennica k. Nasielska. Tel. 0 693
408 350.
Sprzedam bale jesionowe suche sezonowane. Tel. 0 506
405 330.
Sprzedam 3 klacze źrebne zimnokrwiste. 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,
topola, osika, olcha. Płatne gotówką. Tel. 0 503 509 079.
Kupię kawalerkę lub M3 w Nasielsku. Tel. 0 604 722 958.

8–21 sierpnia
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Tanie OC. Tel. 508 341 890.
Zatrudnię do szlifowania i polerowania metali. Nasielsk, okolice stacji PKP. Tel. 502 235 327.
Zamienię mieszkanie M4
w bloku na ul. Warszawskiej
(IV piętro) na inne mieszkanie na parterze, również na
ul. Warszawskiej. Jadwiga Prusinowska. Tel. 0 880 691 180.
Samodzielnego tokarza zatrudni firma z NASIELSKA. Możliwa
praca dla emeryta w dowolnym
wymiarze godzin. Tel. 0 504
079 801.
Sprzedam Poloneza, 1996 r.,
benzyna + gaz. Tel. 0 665 748
122, 0 607 899 836.
Zatrudnię pracowników sezonowych do przetwórni
w Nasielsku. Wymagana książeczka sanepidu. Tel. (0 22)
810 02 18.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. 250 zł. Tel.
0 508 251 804.
Szukam pracy w księgowości
na 1 etatu, od września. Tel.
0 604 565 774.
Szukam opiekunki do 2 dzieci
(2,5 i 5 lat). Referencje. Tel.
0 604 565 774.
Tipsy. Tanio. Tel. 0 692 389
355.
Poszukuję pracownika biurowego z doświadczeniem
w branży budowlanej. Tel.
0 509 175 901, 0 506 544 408.
Układanie kostki brukowej. Tel.
0 505 469 536.
Sprzedam Audi B3, r. 91, stan
b. dobry. Tel. 0 505 469 536.
Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 0 602 432 338.
Sprzedam ciągnik Ursus C360
po kapitalnym remoncie.
Rok prod. 1976. Stan idealny.
Tel. 0 604 483 850.
Firma Cukiernicza w Nowy
Dworze Maz. Zatrudni cukierników cukierników, pomoce cukierników do przyuczenia – kobiety i mężczyzn
w systemie 8-godzinnym.
Zarobki od 2000–3000 zł
n e t t o. Te l . ko n t a k t o wy (022)775-23-84,
775-70-05.
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Przygotowania Żbika do startu w lidze okręgowej

Quo vadis, Żbiku?
D

okąd zmierzasz, Żbiku, nasz
Żbiku? Pytanie to zadajemy
sobie przed każdym nowym
sezonem rozgrywkowym i jak
zawsze jesteśmy niepoprawnymi
optymistami – liczymy, że to nasi
piłkarze będą rządzili ligą (w tym
roku okręgową) i awansujemy
wyżej.

Przez lata przyzwyczailiśmy się, że nasz klub,
jak to ładnie napisali kibice na swych transparentach, jest ,,Dumą Nasielska”. Niestety,
rzeczywistość jest siermiężna. Po prostu, tak
jak europejska i światowa piłka nożna uciekła
polskiej, tak ta słaba polska piłka uciekła naszej
nasielskiej. I czas, aby zdać sobie z tego sprawę. I, co ważne, uderzyć się w piersi. Tu od
razu dodam, że we własne piersi, a nie w cudze. Kiedy bowiem rozmawiamy o stanie nasielskiej piłki, większość rozmawiających widzi
winnych tego stanu w innych, a nie w sobie.
Sytuacja nie jest wesoła i nie ma czasu na
wzajemne połajanki. Dlatego wszystkie osoby,
którym na sercu leży dobro naszej piłki, winny
się skupić i podjąć działania na rzecz ratowania
naszej nasielskiej, przez co rozumiem gminnej, piłki nożnej. Bo piłka jest jedna i nie można
jej dzielić na miejską i wiejską. Przypomnę, że
w latach świetności Żbika zarówno w drużynie
seniorów, jak i w drużynach młodzieżowych
grali zawodnicy i z miasta, i ze wsi. Ponadto
zarówno w mieście jak i na wsi istniało jeszcze
około 10 zespołów, które rozgrywały mecze
między sobą lub brały udział w turniejach LZS-owskich. Najlepsi z tego, jak można dzisiaj
powiedzieć – zaplecza, trafiali do pierwszej
drużyny Żbika. Późniejsze ambicje lokalnych
działaczy i rozdrapywanie skromnych środków, jakie może wyłożyć samorząd gminny
na wsparcie sportowców sprawiły, że mamy
w gminie to, co mamy, czyli tandetę.
Kolejnym problemem są właśnie te środki. Są
one mniej niż skromne. Złotówka dzisiejsza
jest dużo mniej warta niż złotówka z czasów, gdy tworzył się samorząd gminny. Tyle
że wtedy Żbik otrzymywał tych złotówek
140 000, a teraz nieco ponad 50 000. A
przecież wzrosły koszty przejazdów, sprzętu,
strojów, opłacania sędziów, kadry szkolącej
itd. Klub stopniowo ogranicza zakres działalności. Najpierw zrezygnowano z kilku sekcji,
następnie zaczęto oszczędzać na piłce nożnej.
Likwidacji na niedobry początek uległa drużyna juniorów starszych, później i młodszych.
I powtórzę jeszcze raz: mamy to, co mamy,
czyli tandetę. Bo brak jest zaplecza, brak młodzieży z ziemi nasielskiej. Stąd ratowanie się
obcym zaciągiem.
Wojska zaciężne, jak pamiętamy z przeszłości, był y dobrymi wojskami. Był y
n i e k i e d y w rę c z n i e o d zow n e . T k w i ł
w t ym t ylko jeden szkopuł. Walcz ył y tak, jak im płacono. Gorzej, bo gdy
przeciwnik zap łacił więcej, c ale oddział y przechodził y na stronę wroga.
Z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia i w piłce nożnej. Także i w Nasielsku.
I nie zmienia tego obrazu fakt, że dzisiaj
to zawodnicy z zaciągu motywują miejscowych do większego zaangażowania
w walkę. A są to bardzo dobrzy zawodnicy,
którzy łatwo znaleźliby miejsce w wyżej
notowanych drużynach. I nic dziwnego,
że to nie im, ale miejscowym kibice zarzucają brak ambicji i chęci walki o każdą
piłkę, o każdy kawałek boiska. Bo oni nie
,,gryzą trawy”. A przecież tak niewiele
brakowało, aby utrzymać się w czwartej,
a później piątej lidze.

Za 10 dni rusza liga

W Żbiku trwają przygotowania do sezonu. Jak
informowaliśmy w poprzednim numerze, piłkarze trenują pod kierunkiem swego niedawnego kolegi Rafała Markiewicza. Początkowo
trenowano raz w tygodniu, a dwukrotnie
(w tygodniu) rozgrywano sparingi. Trener miał
dobre rozeznanie w możliwościach drużyny,
ale decydując się na większą liczbę sparingów
niż treningów, chciał spojrzeć na wszystko
jeszcze raz, tyle że z boku.
Widać, że było to potrzebne i na końcowy
okres postanowił zmienić kolejność i częstotliwość. Teraz zawodnicy będą trenowali trzy
razy w tygodniu, a raz rozegrają sparing. Na
ostatnim treningu zawodnicy ćwiczyli pewne elementy gry ze specjalnym naciskiem
na oddawanie strzałów. Trening strzelecki
był bardzo potrzebny zawodnikom, bo ich
umiejętności nie były najwyższe.
Przewidziany jest jeszcze jeden sparing. Do
tej pory przeciwnikami Żbika w meczach
kontrolnych były drużyny z równorzędnej
albo niższej półki. Tym razem będzie to
przeciwnik z wyższej półki, bo czwartoligowa
Tęcza Płońsk.
Oprócz omówionego w poprzednim numerze sparingu z MKS-em Przasnysz Żbik
rozegrał mecze z: Nadnarwianką II Pułtusk
(A klasa – 1:1), Kryształem Glinojeck (IVliga – 2:2), Wieczfnianką Wieczfnia Kość (liga
okręgowa – 4:1), Soną Nowe Miasto (liga okręgowa – 6:2), Strzegowem (A klasa – 3:4). Na
tle drużyn z ligi okręgowej nasi piłkarze wypadli zupełnie dobrze. Przeciwnicy z Wieczfni
i Nowego Miasta byli jednak wyjątkowo słabi.
Widać, że mają kłopoty kadrowe, a być może
nie chcieli ujawniać w pełni swych możliwo-

ści. Martwi porażka 4:3 poniesiona w ostatnią sobotę
(2.08.) w Strzegowie. Można
się pocieszać, że przeciwnicy grali wyjątkowo dobrze.
To jednak tylko A klasa,
a nasza drużyna gra w lidze
okręgowej.
Pewnym usprawiedliwieniem jest tylko to, że nasi nie Piłkarz Legi pochodzący z gminy Nasielsk PrzemysławWysocki został powołany
zagrali w pełnym składzie. przez trenera kadry narodowej na konsultacje do Wronek.
Nie wszyscy byli obecni na
meczu, a do tego w poprzednich sparingach drużyny. Uważa jednak, że one istnieją, chokontuzjowani zostali: Mike Amobi, Piotr Dąb- ciaż z pewnością łatwo nie będzie.
kowski i Łukasz Wieraszko, a to przecież podxyz
stawowi zawodnicy. Istnieje prawdopodobieństwo, że ich R
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absencja będzie
dłuższa. Ważne
jest także to, że
Żbik, kiedy trzeba było, ruszał
do ataku i zdobywał bramki.
I tak od wyniku
3:0, następnie
4:1 doprowadził
do rezultatu 4:3.
Przed rozpoczęciem sezonu
w klubie panuje
zaledwie umiarkowany optymi zm . Nawet
p re ze s A l e ksander Górecki
bardzo powściągliwie mówi o
szansach swej

KRZYŻÓWKA Nr 16

5 sierpnia odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 14/2008. Podwójne zaproszenie do kina
otrzymuje Bartek Bramowicz z Mogowa. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 29 sierpnia.
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki
losowania opublikujemy 10 września 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.

