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T

akiej nawałnicy nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy gminy Nasielsk. Ta, która przeszła
15 sierpnia br., trwała krótko, ale zostawiła po sobie poważne straty i zniszczenia. Zrywała
dachy, wybijała szyby, wyrywała drzwi, łamała drzewa, słupy i zrywała linie energetyczne.

będą
pierwszymi?

Bez prądu i wody – tak wielu mieszkańców spędziło pierwsze dni długiego sierpniowego weekendu. Po nawałnicy wszyscy z niecierpliwością czekali na lepszą pogodę i pomoc. Strażacy i elektrycy pracowali non stop.
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Na szczęście bez ofiar

Nawałnica, która przeszła nad Polską 15 sierpnia postawiła w stan gotowości wszystkie jednostki straży pożarnej.
Z informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz. wynika, że w naszym
powiecie najwięcej pracy przy usuwaniu skutków wichury było w Nasielsku i Zakroczmiu.
Gmina Czosnów – 8 interwencji
Gmina Leoncin – 4 interwencje
Gmina Nasielsk – 20 interwencji
Gmina Nowy Dwór Maz. – 5 interwencji
Gmina Pomiechówek – 13 interwencji
Gmina Zakroczym – 21 interwencji
Jak poinformował nas Mariusz Wyszyński z KP PSP w Nowym Dworze Maz. strażacy do usuwania szkód
w budynkach mieszkalnych byli wzywani 8 razy, do usuwania powalonych drzew przygniatających samochdy
– 2 razy, a raz do pomocy w budynku użyteczności publicznej – w szkole w Wojszczycach. Na szczęście nawałnica nie spowodowała ofiar w ludziach.
KaZ.
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Obradowała Rada

O majątkach dyrektorów i długu SP ZOZ
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

W środę, 13 sierpnia odbyła się XXV sesja Rady
Miejskiej. Uczestniczyło
w niej 13 radnych. Na
początku, tradycyjnie,
informacje o działaniach
podejmowanych między
sesjami złożyli przewodniczący RM Dariusz Leszczyński i burmistrz Tadeusz
Nalewajk.
Pierwszy z nich mówił o posiedzeniach komisji, w których brał udział,
oraz o zgłaszających się do niego
interesantach. Burmistrz zaś mówił
przede wszystkim o inwestycjach
i przetargach. Dowiedzieliśmy się
m.in., że ogłoszono przetarg na
remont kuchni w nasielskiej szkole podstawowej (termin składania
ofert mija 8 września), że sprzedano 2 działki w Cieksynie i że rozstrzygnięto przetarg na samochód
dla miejscowej OSP. Za ponad
481 000 zł zakupiono auto marki
Iveco. Wykonano studium wykonalności kolektora dla Starych i Nowych Pieścirogów. Na 500 metrach
Nasielnej, zgodnie z europejskimi
normami, wykonano prace konserwacyjne (od oczyszczalni do mostu
kolejowego w Cieksynie).
Między sesjami burmistrz spotkał się
też z dyrektorem Zakładu Zagospodarowania Nieruchomości w Warszawie w sprawie programu „Parkuj
i jedź”. Parkingi „Parkuj i Jedź” to
popularny system komunikacji
mieszanej (transport indywidualny
+ komunikacja miejska) istniejący
w krajach Europy Zachodniej i USA
już od kilkudziesięciu lat. Chodzi
o możliwość pozostawienia auta
przy dworcu PKP i ruszenia w dalszą
drogę (szczególnie do Warszawy)
pociągiem. Są plany i szanse, aby
stworzyć taki parking przy naszym
dworcu.

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

Po tych wystąpieniach oraz interpelacjach i zapytaniach radnych
przyszła pora na przemówienie
dyrektora SP ZOZ, Sebastiana Petrykowskiego. Radni doczekali się
w końcu wyników przeprowadzanego w placówce audytu. Jak się
okazało, SP ZOZ jest zadłużony na
378 000 zł, z czego realna strata
finansowa to 128 000 zł. Jest to

rezultat sytuacji nie poprzedniego
roku, a ostatnich kilku lat. Okazało
się, że źle była prowadzona księgowość. Teraz wdrażana jest nowa
polityka rachunkowości i system
informatyczny do tego służący.
Sebastian Petrykowski przygotował dla zebranych multimedialną
prezentację dotyczącą ośrodka.
Na slajdach można było zobaczyć
„w pigułce” stan ośrodka, jaki zastał nowy dyrektor, i jego plan
naprawczy. Zdjęcia sprzętu, okien,
chodnika obok przychodni rzeczywiście napawały co najmniej
smutkiem. Nowy dyrektor chce
wprowadzić placówkę w XXI wiek
i że reprezentuje nowoczesny styl
zarządzania. Sebastian Petrykowski
chciałby zmodernizować budynek
i jego wyposażenie. Nadal chce inwestować w specjalistykę i szukać
lekarzy oraz ratowników medycznych, podnosić kwalifikacje lekarzy
i pielęgniarek. Opracował nowy
schemat organizacyjny i myśli nad
regulaminem wynagradzania i premiowania. Z drugiej strony chce też
zredukować zatrudnienie. Zwolnionych ma zostać 16 osób. Budynek
punktu lekarskiego w Cieksynie
chce oddać w bezpłatne użytkowanie ZGKiM. Chciałby stworzyć też
punkty pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Dyrektor liczy przede wszystkim na
środki z Unii Europejskiej i gminy.
Petrykowski chce zinformatyzować
działanie przychodni, tak by ułatwić
życie i lekarzom, i pacjentom. Myśli
nawet o takich zabiegach, jak zmiana nazwy z SP ZOZ na „Przychodnia
Nasielsk” i opracowaniu logo.
Po tym radni przystąpili do podejmowania uchwał. Było ich 10
i wszystkie zostały podjęte jednogłośnie. Pierwsza dotyczyła
wezwania do usunięcia naruszenia
prawa, złożonego przez Sebastiana
Szlubowskiego i pozostałych
zainteresowanych na uchwałę nr XII/82/07 z dnia 13
września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dotyczącego zalesienia w granicach
administracyjnych Gminy
Nasielsk” w części dotyczącej
działek w Budach Siennickich.
Roszczenia mieszkańców zostały odrzucone.
Druga dotyczyła zmian w budżecie. Największe wydatki
związane były z: wykupem
nieruchomości, wynagrodzeniami dla pracowników
interwencyjnych (przyznano
na ten cel refundację z Urzędu Pracy), budową infrastruktury na terenach przeznaczonych
na działalność gospodarczą przy
ul. Płońskiej.
Wprowadzono również zmiany
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nasielsk. Z lat 2007–2013 przeniesiono go na lata 2008–2015.
Przesunięcie to pozwoli na zreali-

zowanie większej liczby inwestycji
i lepsze wykorzystanie środków
zewnętrznych.
Z 50 na 30 % zmieniono stawkę
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku
jej geodezyjnego podziału. Jest to
obecnie maksymalna dopuszczalna stawka.
Kolejne trzy uchwały dotyczyły nabycia przez gminę nieruchomości
na poczet poszerzenia ulicy Leśnej.
Za 37 500 zł kupiono trzy działki
o łącznej powierzchni 1 300 m2 .
Radny Grzegorz Duchnowski zauważył, że na środku drogi, która
ma zostać poszerzona, stoją słupy
energetyczne. Zastanawiał się więc,
czy te słupy nie będą przeszkodą.
Na tej sesji kolejna ulica w Nasielsku
otrzymała nazwę. Drodze łączącej
ulicę Polną z Wyszyńskiego nadano
imię Juliana Tuwima.
Dziewiąta uchwała dotyczyła partycypowania w kosztach kształcenia
ucznia z gminy Nasielsk uczącego
się w szkole podstawowej w Warcinie (powiat słupski). Chodziło o przekazanie subwencji oświatowej.
Ostatnia uchwała związana była
z uchwaleniem regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy
Nasielsk. Zadanie to przejmie Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli. Ma je realizować
bez zatrudniania dodatkowych pracowników.
Po uchwałach przyszedł czas na
odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.
Katarzyna Świderska poruszyła
głośny ostatnio temat dyrektorów jednostek samorządowych.
Kilka dni temu ogłoszono konkurs
na dyrektora Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach.
Osoby pełniące te funkcje zrezygnowały z powodów osobistych.
Prawdopodobnie chodziło jednak
o oświadczenia majątkowe. Otóż
w świetle prawa osoby publiczne
nie mogą łączyć funkcji publicznych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Dotyczy to też ich
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małżonków, tzn. małżonkowie
osób publicznych, prowadzący
działalność gospodarczą nie mogą
świadczyć usług na rzecz jednostek, w których pracują osoby
publiczne. Osoby publiczne nie
mogą też zasiadać w spółkach prawa handlowego. Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych
spoczywał na wszystkich dyrektorach jednostek podlegających
gminie. Nie wszyscy jednak tego
obowiązku dopełnili. Niektórzy
złożyli oświadczenia nieprawdziwe. Wiadomo o czterech dyrektorach, którzy muszą zrezygnować
z funkcji. Rezygnacja z funkcji to
rozwiązanie polubowne; inne to
dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
Radna Świderska przypuszcza, że
osoby, które zrezygnował y ze
stanowisk, mogą ponownie przystąpić do konkursów. Apelowała,
aby z tych konkursów zrezygnować i powierzyć owe funkcje innym osobom, aby nie robić farsy
z prawa.
Radny Mirosław Świderski domagał się wymiany chodnika przy
ul. Rynek. Wszystkim wiadomo,
że jest on w opłakanym stanie.
Nietrudno się tam przewrócić.
Wojciech Sierzputowski z ZGKiM
odpowiedział, że na wymianę
całego chodnika nie ma szans.
Wymienione zostaną tylko najbardziej zniszczone płyty. Poparł
go w tym burmistrz.
Po tym rozpatrzono pisma kierowane do rady. Najważniejsze
dotyczyło przejazdu kolejowego
w Kosewie. Grupa 133 mieszkańców prosiła o wsparcie w działaniach zmierzających do dodatkowego zabezpieczenia przejazdu.
Obecne jest niewystarczające
i jest to przyczyną wielu wypadków.
W czasie wolnych wniosków i zapytań poruszano tematy: punktu
lekarskiego w Cieksynie (wymiana chodnika i podcięcie konarów
drzew wokół budynku), osiedla
Płońska (problemy z doprowadzeniem mediów) i drogi do kotłowni.
Tadeusz Nalewajk w tej ostatniej
sprawie rozważał, czy wykupić
kotłownię na cele gminy. Na tym
obrady się zakończyły.
km
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Sytuacja jest dramatyczna

W Polsce brakuje krwi
P

roblem ten najbardziej
widać w okresie wakacyjnym. Szpitale apelują
o pomoc. Planowe operacje i zabiegi muszą być
przesuwane, bo krew jest
potrzebna przede wszystkim dla ratowania zdrowia
i życia.
O powszechne oddawanie krwi zaapelował premier Donald Tusk. Sam oddał
krew i zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
Donald Tusk oraz minister zdrowia Ewa
Kopacz oddali krew w specjalnym autobusie stojącym na Placu Zamkowym
w Warszawie.
Tuż po oddaniu krwi premier zapowiedział, że instytucje, które są odpowiedzialne za przeszczep szpiku kostnego,
zostaną dofinansowane, co pozwoli
w ciągu czterech lat na zwiększenie

do 200 tysięcy liczby osób będących
w banku dawców szpiku.
Pieniądze mają być przeznaczone na
nowoczesny sprzęt, który pozwoli na
szybkie przebadanie potencjalnych
dawców szpiku. Premier zwrócił uwagę na fakt, że bank dawców szpiku jest
w Polsce prawie stukrotnie mniejszy
niż np. w Niemczech.
Miejsca, w których można oddawać
krew, są publikowane na stronie internetowej Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(www.rckik-warszawa.com.pl). Natomiast w Warszawie krew można stale
oddawać w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na
ul. Saskiej, w Centrum Zdrowia Dziecka
w Międzylesiu, w Instytucie Kardiologii w Aninie, na Nowogrodzkiej 59
i w Szpitalu Bielańskim.
dar
fot. D. Panasiuk

Przybędzie działek budowlanych
B

ędą ułatwienia w prowadzeniu inwestycji
budowlanych na terenach, które nie są objęte
miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Tak zapewnia
Ministerstwo Inferastruktury, które przygotowało
projekt nowelizacji ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz o ochronie gruntów
rolnych i leśnych.
Ustawa umożliwi odrolnienie większości gruntów położonych w miastach,
w ich granicach administracyjnych.
Niewątpliwie wpłynie to na zwiększenie liczby działek, na których możliwe będzie prowadzenie inwestycji
budowlanych. Nowelizacja ustawy
daje spore uprawnienia samorządom.
Jak informuje resort infrastruktury, to
gmina będzie określała przewidywany
zasięg granic urbanizacji. Urzędnicy
ministerialni dodają, że przekształcenie gruntu rolnego w teren pod
przeznaczony pod
zabudowę będzie
następować automatycznie. Oczywiście, musi to być
jednak poprzedzone podjęciem
uchwały gminy
o wyznaczeniu
zorganizowanego
obszaru zurbanizowanego. Będzie
on musiał spełniać
wymogi dyrektywy ściekowej,
czyli odpowiadać
zasięgowi planowanej sieci kana-

Segregować czy nie segregować?
Do segregacji śmieci namawiają ekolodzy i urzędnicy. Już w przedszkolu
uczy się dzieci, że papier,
plastik i szkło powinny trafiać do osobnych pojemników. Firmy zajmujące
się wywozem nieczystości
zachęcają do segregacji,
ponieważ za wywóz prawidłowo podzielonych
odpadów jest bezpłatny.
Mieszkańcy Nasielska zobowiązani są
do segregacji odpadów bezpośrednio
do ustawionych w mieście pojemników przeznaczonych do tego celu.
Mieszkańcy terenów wiejskich natomiast, żeby nie płacić za wywóz śmieci, mogą skorzystać ze specjalnych
worków: niebieskiego, czerwonego i
białego. Worki te posiada Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
przy ul. Płońskiej w Nasielsku. Są one
udostępniane osobom, które podpisały umowę z ZGKiM na wywóz
nieczystości.
W Nasielsku zdarza się tak, że śmieci
ze specjalnych pojemników – PAPIER, SZKŁO i PLASTIK – trafiają do
jednego kontenera. W takim razie,
czy warto segregować?

Według Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
śmieci z pojemników do segregacji
lądują na jednym samochodzie, bo
czasami nie ma innej możliwości.
Okazuje się bowiem, że spora część
odpadów znajduje się w pojemnikach, do których w ogóle trafić nie
powinna. Nie wszyscy mieszkańcy
potrafią rozróżnić, co jest szkłem, co
plastikiem, a co papierem. Wszystko
więc wrzucane jest do jednego kontenera i zawożone do sortowni w Jaskółowie, gdzie następuje selekcja.
Prawdziwą plagą w naszej gminie są
„podrzucacze” worków ze śmieciami. Nieuczciwi mieszkańcy wyrzucają śmieci ze swojego domu gdzie
tylko można, m.in. do śmietników
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie osiedli Warszawska,
Starzyńskiego czy Piłsudskiego, ale
także do specjalnych pojemników
do segregacji.
Jak mówią pracownicy ZGKiM, problem segregacji jest także w szkołach
na terenie naszej gminy. Mimo iż posiadają one pojemniki na szkło, plastik
i papier, o prawidłowej selekcji odpadów nie można mówić. Co w takim
razie z edukacją ekologiczną?

Segregacja nie jest trudna. Ale aby
miała sens, musi być wykonywana
prawidłowo.
Pojemnik/worek NIEBIESKI
Służy do wyrzucania makulatury,
oprócz opakowań wielowarstwowych po napojach.
Nie wolno wyrzucać do niego tapet,
pieluch, worków po cemencie czy
papieru faksowego.
Pojemnik/worek CZERWONY
Przeznaczony jest na szkło, głównie
butelki i słoiki szklane bez nakrętek.
Nie mogą się w nim znaleźć opakowania na lekarstwa, termometry,
szyby domowe, samochodowe,
porcelana i lustra.
Pojemnik/worek BIAŁY
Służy do wyrzucania butelek typu
PET, woreczków foliowych i reklamówek.
Nie wolno wyrzucać do niego
opakowań po śmietanach, kefirach
i jogurtach.
Czarne worki służą do odpadów
komunalno-bytowych nieposegregowanych.
KaZ.

lizacyjnej. Tak więc wszystkie tereny
znajdujące się w obszarze planowanej
zabudowy zostaną odrolnione.
Władze samorządowe gmin będą
zobowiązane do przyjęcia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym
będzie określony obszar urbanizacyjny. Dotyczy to terenu, na którym inwestycje budowlane będą mogły być
prowadzone według uproszczonych
procedur. Nie będzie m.in. konieczne
ubieganie się o pozwolenie na budowę, a jedynie zarejestrowanie robót.
Ministerstwo informuje, że do zmiany
przeznaczenia wszystkich gruntów
rolnych, położonych na obszarze
urbanizacji, nie będzie potrzebna żadna zgoda. Działki te zostaną bowiem
odrolnione z mocy prawa.
Na nowe przepisy ustawy z niecierpliwością czekają inwestorzy, którzy
mają już dosyć przewlekłych, biurokratycznych procedur, które często
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wręcz blokowały proces inwestycyjny.
Największym dla nich problemem
było odrolnienie gruntu, wymagające
wielu miesięcy biegania „po urzędach”. Samo pozwolenie na budowę
i posiadanie terenu pod zabudowę nie
wystarczało.
Deweloperzy jednym głosem dodają,
że prowadzenie działalności rolniczej,
zwłaszcza w dużych miastach, było
fikcją, z którą jak najszybciej należy
skończyć. Mają też nadzieję, że przepisy nowej ustawy wyeliminują albo
przynajmniej znacznie ukrócą bezprawne działania niektórych gminnych
urzędników, którzy często „bez powodu” blokowali rozpoczęcie inwestycji.
Ministerialni eksperci szacują, że
prawie połowa działek w miastach
to grunty rolne. Niestety, jak dodają, należy spodziewać się, że po
odrolnienieniu ich cena wzrośnie
kilkukrotnie.
dar

300 milionów na pożyczki
dla samorządów
Rząd przeznaczył 300 milionów euro
na pożyczki dla samorządów
związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013.
Zwrotu pieniędzy będzie
można dokonać po uzyskaniu środków
z Unii Europejskiej.
O p o ż yc z kę
mogą ubiegać
się samorządy
gmin i powiatów, lokalne
grupy działania (nieformalne stowarzyszenia samorządów, mieszkańców i przedsiębiorców) oraz lokalne
organizacje pozarządowe, które nie
mają własnych środków na realizację
projektów przy współudziale unijnym. Pieniądze są przeznaczone na
podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej, odnowę i rozwój
wsi oraz wdrażanie strategii rozwoju.
Pożyczek będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie on sprawdzał, czy pożyczkobiorca dostanie
pieniądze z UE, czyli – tym samym

– czy będzie mógł spłacić dług.
Warunkiem uzyskania pomocy jest
przedłożenie harmonogramu przekazywania transz pożyczki oraz umowy
z samorządem województwa.
Prowizja wyniesie 0,1 % przyznanych środków. Oprocentowanie nie
powinno przekraczać 2 %. Odsetki
pożyczkobiorca będzie spłacać co
miesiąc.
Wnioski o pożyczkę należy składać
do BGK.
km

4

AKTUALNOŚCI

22 sierpnia–4 września

Od napadu do aresztu Pasjonaci czy złodzieje?
D

wa m i e s i ą c e t y m czasowego aresztu
zastosował sąd wobec
dwóch mężczyzn, zatrzymanych przez policjantów
z Nasielska. 26-letniemu
Maciejowi M. oraz 27-letniemu Mariuszowi R. zarzuca się usiłowanie dokonania rozboju. Według
ustaleń policjantów jeden
z napastników wdarł się
do sklepu, drugi zaś stał
„na czatach”.

zerwał materiał zasłaniający twarz
napastnika. To całkowicie zdezorientowało sprawcę, który przestraszony uciekł. Podobnie postąpił
jego kompan, stojący w trakcie
zajścia „na czatach”.
Policjanci z Nasielska szybko namierzyli
potencjalnych sprawców i zatrzymali
26-letniego Macieja M. i 27-letniego
Mariusza R. Na podstawie zebranych
przez funkcjonariuszy materiałów sąd
postanowił o zastosowaniu wobec
mężczyzn środka zapobiegawczego,
w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.
(mm, ij)

Jak ustalili policjanci, do jednego
ze sklepów w Nasielsku, niemal
w samo południe,
wtargnął zamaskowany mężczyzna.
Napastnik, grożąc
sprzedawcy, zażądał
wydania pieniędzy.
Sklepikarz nie zląkł
się gróźb i nie zamierzał oddać utargu. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się szamotanina.
W pewnym momencie sprzedawca

Policjanci poszukują
zaginionego mieszkańca Nasielska:

cy – mówiąc delikatnie – też nie
darzą ich sympatią. Historycy apelują o jak najszybszą zmianę prawa,
bowiem – ich zdaniem – działalność
pseudoarcheologów grozi tym, że
bezpowrotnie utracimy dużą część
spoczywających jeszcze w ziemi
cennych zabytków.

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

Dariusz Drejko

Ur. 19.11.1961 r.
Zamieszkały: Nasielsk, ul. Kościuszki 18
Rysopis: wzrost: około170–176 cm
Waga: około 80 kg
Kolor włosów – szpakowaty,
włosy uczesane na jeża
Kolor oczu – brązowy

W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną
Zwracamy się do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu
miejsca pobytu zaginionego o przekazywanie informacji osobiście do
Komisariatu Policji w Nasielsku lub telefonicznie pod numer telefonu
(023) 69-12-207 lub do najbliższej jednostki policji – tel. 997.
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby
zaginionej lub posiadające informacje o ich losie od dnia zaginięcia
prosimy o kontakt z policją.
R
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Wykrywacz metalu w ręku, słuchawki na uszach, do pasa przypięty
chlebak (torba na skarby) i saperka
– widok tak uzbrojonego osobnika
na polach uprawnych nie należy już
do rzadkości. W naszym powiecie
działa liczna grupa amatorów-poszukiwaczy. Wygrzebują z ziemi
monety, przeróżne starocie i militaria. Rolnicy i właściciele działek nie
lubią ich, bowiem wchodzą często
na świeżo obsiane pole, niszczą zasiewy, a tak w ogóle, to bez pytania
i zgody – po prostu wchodzą na
czyjąś własność prywatną. Naukow-

A

Zgodnie z polskim prawem każdy
„poszukiwacz” powinien mieć pozwolenie na tzw. wykopki od wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Nietrudno się domyślić, że żaden
z nich takiego dokumentu nie ma.
Wydziały archeologii Wojewódzkich Służb Ochrony Zabytków nie
wydają takich pozwoleń amatorom,
którzy chcą działać na
własna rękę. Owszem,
zdarzają się sytuacje,
kiedy sami archeolodzy
występują o pomoc do
amatorów, i wtedy są
wydawane zgody na
poszukiwania, ale tylko
na dokładnie określone
na mapie miejsce i konkretny dzień. Wszystko
więc wskazuje na to,
że poszukiwania prowadzone w powiecie
nowodworskim, i nie
tylko, są nielegalne.
Gra jest warta świeczki.
Okazuje się, że „poszukiwacze” znajdują
czasami bardzo cenne
rzeczy. W naszym rejonie można znaleźć
m.in. kule z wojen szwedzkich,
fragmenty uzbrojenia z tamtych
czasów, carskie monety, medaliki
i metalowe ozdoby mundurów
z okresu zaborów. Najwięcej jednak
jest pozostałości z okresu drugiej
wojny światowej: monety, pociski,
bagnety, guziki od mundurów,
medale. Trafiają się również przedmioty złote i srebrne. To właśnie
one sprawiają, że „wykopki” mogą

być dla niektórych dochodowym
procederem. Nikt z kopiących nie
chce się przyznać do „zarobków”.
Mówią jedynie, że przy odrobinie
szczęścia „nie jest źle”.
Teoretycznie, monety, fragmenty
uzbrojenia i inne zabytkowe przedmioty, uczciwy znalazca powinien
zgłosić w urzędzie konserwatorskim. Tyle teorii. Jednak w praktyce
nikt nie zgłasza przecież przedmiotu
zdobytego nielegalnie. Mało kto
bowiem zdaje sobie sprawę z tego,
że według naszych przepisów,

fot. K. Panasiuk

wszystko, co leży w ziemi, stanowi
własność skarbu państwa i znalazca
nie ma teoretycznie żadnych praw
– ani do znaleziska, ani do jakiejkolwiek rekompensaty.
Zabytki, które znajdą poszukiwacze,
na masową skalę są sprzedawane na
giełdach staroci albo – najczęściej
– na licytacjach Allegro. Przybywa
ich z każdym rokiem. Sprzedający
są pewni, że aukcje są anonimowe,
a więc bezpieczne. Nic bardziej
mylnego. Licytacjom tym bacznie
przyglądają się policyjni specjaliści, którzy „namierzają” handlarzy
staroci. Bez problemu udaje się im
zidentyfikować tych, którzy w nie-

KRONIKA
POLICYJNA
07. 08. w Siennicy Robert Ś.,
kierowca samochodu Toyota,
podczas manewru wyprzedzania
potrącił rowerzystę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala.
Nocą z 7 na 8 sierpnia na osiedlowym parkingu przy ulicy Piłsudskiego nieznani sprawcy skradli trzy
kola w samochodzie Audi.

Nocą z 7 na 8 sierpnia na ulicy
Osińskiego nieznani sprawcy włamali się do domu w budowie i skradli kosiarkę spalinową i grzejniki c.o.
Straty wynoszą 5000 zł na szkodę
Dariusza Z.
W okresie 07–09. 08. na ulicy Jagiełły nieznany sprawca umyślnie
uszkodził karoserie w samochodzie Sławomira O. Szkodę oszacowano na 2500 zł.
08. 08. zamaskowany sprawca
usiłował dokonać rozboju w kiosku przy ulicy Piłsudskiego, jednak
zamierzonego celu nie osiągnął
ze względu na opór sprzedawcy.
W wyniku podjętych przez policje
czynności procesowych ustalono
i zatrzymano sprawców. Okazali się
nimi mieszkańcy Nasielska: Mariusz
R. i Maciej N.
14. 08. w Mazewie Włościańskim
Stanisław K. podpalił słomę, w wyniku czego spaleniu uległa stodoła
i ciągnik z przyczepą, na szkodę
Janusza W.

Pijani na drodze
07. 08. na ulicy Warszawskiej Dariusz K., mieszkaniec Pniewa, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,36 mg/l).

fot. K. Panasiuk

uczciwy sposób weszli w posiadanie
zabytkowego towaru. Prasa często
informuje o policyjnych nalotach
w domach archeologów amatorów. Wszystkim przyłapanym grożą
surowe kary.

Według nieoficjalnych szacunków
w Polsce działa już ponad 60 tysięcy poszukiwaczy skarbów używających w swojej „pracy” wykrywaczy
metalu.
dar

08. 08. na ulicy Warszawskiej Ariel
C., mieszkaniec Nasielska, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,67 mg/l).
08. 08. w Nowych Pieścirogach
Jarosław G., mieszkaniec Andzina,
kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (0,69 mg/l).
14. 08. na ulicy Płońskiej Jarosław
B., mieszkaniec Ciechanowa, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,22 mg/l).
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Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury
ogłasza konkurs
na stanowisko redaktora naczelnego
„Życia Nasielska”
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. ukończone studia wyższe,
2. co najmniej 5-letni staż pracy dziennikarskiej, w tym 2-letni na stanowisku redaktora
(umiejętność redagowania stron),
3. bardzo dobra znajomość problematyki Nasielska i spraw jego mieszkańców,
4. znajomość prawa prasowego,
5. znajomość problematyki samorządu terytorialnego (gmina, powiat,województwo).
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
„Życia Nasielska”,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający zwłaszcza informację
o stażu pracy,
3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające wymagany
staż pracy, wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku redaktora naczelnego,
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu na stanowisko redaktora naczelnego.
Dokumenty kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” należy
składać w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 12, do dnia 29 września
2008 do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na redaktora naczelnego „Życia Nasielska”. Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię
i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Warunkiem dopuszczenia
do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową spełnienia przez kandydata
warunków formalnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury może odstąpić od wyboru kandydata na
stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” w drodze niniejszego konkursu
bez podania przyczyny.
Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 30 września 2008 roku, godz. 10.00,
w Nasielskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 12.
Dyrektor NOK
Marek Tyc
Data ogłoszenia konkursu: 14.08.2008 r.
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Dział spadku a darowizna

Sądowy dział spadku

godnie z przepisami
ko d e k s u c y w i l ne g o
darowizny otrzymane od
spadkodawcy jeszcze za
jego życia dolicza się do
masy spadkowej.

Jeżeli między spadkobiercami nie
ma zgody co do dokonania działu
spadku, każdy z nich może wystąpić z wnioskiem do sądu o przeprowadzenie postępowania w tym
zakresie. Przepisy nie wprowadzają
żadnego ograniczenia czasowego
dla wystąpienia z takim wnioskiem.
W trakcie postępowania sąd przede
wszystkim ustala, jaki jest skład spadku oraz jego wartość.

Z

Jeżeli do spadku uprawnione są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek,
a dziedziczenie następuje na mocy
ustawy, powinni oni dokonać doliczenia darowizn otrzymanych od
spadkodawcy do swojego udziału
spadkowego. W sytuacji gdyby
któraś z wyżej wymienionych osób
dziedziczyła na podstawie testamentu, obowiązek doliczenia otrzymanych darowizn nie następuje.
W przypadku gdy spadkobiercy
otrzymali od spadkodawcy darowizny, to wartość przysługującego
im udziału spadkowego oblicza się
w następujący sposób:
• do majątku spadkowego dolicza
się wartość otrzymanych darowizn;
• oblicza się wartość udziałów każdego ze spadkobierców, doliczając
do przysługującego mu udziału
wartość darowizny.
Art. 1042 § 2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według
stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.

§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków
przedmiotu darowizny.
Kodeks cywilny
Spadkodawca może zwolnić określoną osobę z obowiązku doliczenia
otrzymanej darowizny. Oświadczenie spadkodawcy o zwolnieniu
określonej darowizny z obowiązku
zaliczenia może być złożone przy
dokonywaniu darowizny lub w innym momencie. Nie jest wymagana
szczególna forma.
Z obowiązku zaliczenia na poczet
udziału spadkowego zwolnione są
drobne darowizny (np. prezenty
urodzinowe, upominki itp.).
Gdyby okazało się, że spadkobierca otrzymał darowiznę o wartości
przekraczającej wartość jego udziału
spadkowego, to nie jest zobowiązany
do zwrotu nadwyżki. W rezultacie
taki spadkobierca nie jest brany
pod uwagę przy ustalaniu udziałów
w spadku każdego ze spadkobierców. Darowizna, którą otrzymał,
nie podlega zaliczeniu do wartości
całego spadku.
Przykład:
Troje dzieci spadkodawcy dziedziczy spadek o wartości 10 000

zł. Córka jeszcze za życia ojca
otrzymała od niego darowiznę
o wartości 8000 zł. Wartość spadku
podlegająca podziałowi wyniosłaby
zatem 18 000 zł, a wartość udziału spadkowego córki — 6000 zł
(18 000 zł / 3). Ponieważ wartość
darowizny (8000 zł) jest wyższa
niż wartość przysługującego córce
udziału w spadku (6000 zł), nie uzyska ona ze spadku żadnej korzyści.
Pozostałe dzieci otrzymają udziały
spadkowe w wysokości 5000 zł
(10 000 zł / 2).
Jeśli do dziedziczenia są uprawnione
wnuki spadkodawcy, muszą one dokonać zaliczenia do wielkości przysługującego im udziału spadkowego
darowizny dokonanej na rzecz ich
ojca (jeśli nie dożył otwarcia spadku
albo jest tak traktowany).
Od darowizny należy zapłacić podatek dochodowy. Od dnia 1 stycznia
2007 roku zwolnieniem z podatku
objęte są darowizny na rzecz najbliższych członków rodziny: małżonka,
dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców i dziadków, a także rodzeństwa,
pasierba, ojczyma i macochy. Nie
przewidziano natomiast ulg w podatku przy darowiźnie dla teściów,
zięcia czy synowej.
Marek Rączka

Kiedy można stać się właścicielem
przez zasiedzenie?
Z

asiedzenie to jedna
z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia
można nabyć własność
każdej nieruchomości
(gruntowej, budynkowej
i lokalowej) oraz każdej
rzeczy ruchomej. Można
zasiedzieć także służebność gruntową. Należy
pamiętać, że nabycie własności przez zasiedzenie
może dotyczyć jedynie
przedmiotów, które mogą
być przedmiotami prawa
własności.
Posiadacz nieruchomości może nabyć
jej własność przez zasiedzenie, jeżeli
posiada ją jako posiadacz samoistny
(tzn. włada rzeczą jak właściciel i traktuje
ją jako swoją własność, innymi słowy:
faktycznie ją posiada i wyraża zamiar
wykonywania w stosunku do niej
uprawnień właściciela) nieprzerwanie
przez 20 lat i wszedł w jej posiadanie
w dobrej wierze.
„Dobra wiara” oznacza uzasadnione
okolicznościami przekonanie o posiadaniu rzeczy zgodnie z przysługującym prawem. W przypadku, gdy
posiadacz w chwili nabycia wiedział,
że rzecz jemu nie przysługuje i istnieje
jej prawowity właściciel, to wszedł
w posiadanie rzeczy w złej wierze. Nie
wyklucza to możliwości nabycia nieruchomości na własność, ale może to
nastąpić dopiero po upływie 30 lat.
W drodze zasiedzenia można zostać
także właścicielem rzeczy ruchomej.
Termin posiadania jest tu co prawda
krótszy (3 lata), ale istnieje bardzo

istotny warunek, aby dobra wiara
posiadacza istniała nie tylko w chwili
nabycia, ale i przez cały trzyletni okres.
Oznacza to, że powzięcie jakiejkolwiek wiadomości o tym, że obecny
posiadacz jest osobą nieuprawnioną,
obala jego dobra wiarę i powoduje, że
ruchomość nie może być już nabyta
przez zasiedzenie.
Zasada ta znajduje szczególne zastosowanie przy nabyciu przedmiotów
pochodzących z kradzieży (np. samochodów, sprzętu RTV, biżuterii i in.) od
osoby nieuprawnionej. Nabywca musi
wykazać tutaj daleko idącą ostrożność
– świadomość, że nabywa się rzecz od
osoby nieuprawnionej do zbycia lub
brak tej świadomości spowodowany
lekkomyślnością lub niedbalstwem
wyłącza dobrą wiarę osoby, która tę
rzecz kupiła (co w konsekwencji uniemożliwia późniejsze nabycie własności
przez zasiedzenie). Do zastanowienia
winny skłonić nas takie okoliczności
jak: podejrzanie niska cena, brak dowodów zakupu, kart gwarancyjnych,
fabrycznych opakowań, sprzedaż na
ulicy, bazarze itp.
Zgodnie z utrwalonym poglądem
w doktrynie, dopuszczalne jest zasiedzenie udziału we współwłasności.
W celu zasiedzenia takiego udziału,
wszelkie czynności wymagane do
stwierdzenia zasiedzenia (nieprzerwane posiadanie samoistne przez
określony ustawą okres) muszą być
wykonywane w stosunku do udziału,
czyli części nieruchomości.
Jeżeli minęły już terminy posiadania
przewidziane prawem (dla nieruchomości – 20 lub 30 lat nieprzerwanego
posiadania, dla ruchomości – 3 lata
posiadania w dobrej wierze), można

wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie
zasiedzenia. Jeżeli nabyłeś posiadanie
rzeczy od poprzedniego posiadacza,
to możesz do czasu, przez który sam
posiadasz, doliczyć czas posiadania
swego poprzednika (o ile wszedł on w
posiadanie w dobrej wierze). Jeżeli zaś
wszedł on w posiadanie rzeczy w złej
wierze, możesz doliczyć jego czas
tylko wtedy, jeżeli razem z czasem,
przez który sam posiadasz, wynosi on
min. 30 lat.
Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia rzeczy. Wniosek może złożyć
każdy, kto ma w tym interes prawny.
Za wpis musimy zapłacić 2000 zł
niezależnie od wartości przedmiotu
zasiedzenia. Jeżeli nie znamy właściciela nieruchomości, którą chcemy zasiedzieć, prawdopodobnie będziemy
musieli zapłacić za ogłoszenie w prasie
ok. 600 zł. Pamiętać musimy również
o mapce do celów zasiedzenia.
Sąd rozpatruje wniosek na rozprawie. Uczestnikiem postępowania
(oprócz wnioskodawcy) winien być
przede wszystkim ostatni właściciel
rzeczy. Wnioskodawca powinien
podać wszystkich zainteresowanych
w sprawie. Jeżeli ich nie wykazał, sąd
w drodze ogłoszenia prasowego
wzywa wszystkich zainteresowanych
w sprawie do stawiennictwa, pod
rygorem pominięcia w postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia na
rzecz wnioskodawcy. Jeżeli w ciągu
3 miesięcy nikt się nie zgłosi lub nie
udowodni skutecznie swego prawa
własności, sąd stwierdzi zasiedzenie na
rzecz wnioskodawcy, jeżeli uzna je za
udowodnione.
Marek Rączka

Jeśli do podziału spadku dochodzi
w sądzie, postępowanie musi zostać
poprzedzone złożeniem stosownego wniosku.
Z wnioskiem o dział spadku może
wystąpić:
• każdy ze współspadkobierców,
• osoba, która nabyła (dostała lub
odkupiła) udział w spadku (zgodnie z art. 1053 kodeksu cywilnego
nabywca spadku wstępuje w prawa
i obowiązki spadkobiercy),
• spadkobiercy wyżej wymienionych osób.
Do złożenia wniosku nie jest uprawniona osoba, która nabyła konkretny
przedmiot należący do spadku,
np. telewizor, lodówkę itp.
Wniosek o wszczęcie postępowania działowego
Wniosek o wszczęcie postępowania
działowego powinien zawierać:
• spis inwentarza (jeśli został sporządzony) lub wykaz majątku, który
ma ulec podziałowi (jeśli nie zrobiono spisu inwentarza),
• postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku (jeśli stwierdzenie
nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło, sąd dokona go w trakcie
postępowania działowego),
• i n formac j ę o te st am e n c i e
i miejscu, w którym się znajduje,
• w przypadku nieruchomości
– dowód stwierdzający, że nieruchomość stanowiła własność
spadkodawcy (np. odpis z księgi
wieczystej, orzeczenie sądowe
lub administracyjne, odpis umowy notarialnej przenoszącej własność).
We wniosku należy wskazać:
• wszystkich uczestników postępowania, którymi są spadkobiercy
bądź ich następcy (osoby uprawnione do dziedziczenia),
• zapisobierców, czyli osoby,
którym zapisano pewne rzeczy
lub prawa należące do spadku,
• nabywców udziału w konkretnym składniku majątku spadkowego (np. nabywcę telewizora
wchodzącego w skład masy spadkowej).
Jak ustalić skład i wartość spadku?
Celem postępowania działowego
jest przede wszystkim dokonanie podziału fizycznego majątku
spadkowego, czyli określenie
sched spadkowych poszczególnych spadkobierców. Zasadniczo
sąd dąży do ugodowego doko-

nania podziału spadku. Zgodnie
z art. 682 kodeksu postępowania
cywilnego, współspadkobiercy powinni podać sądowi swój
wiek, zawód, stan rodzinny, dane
dotyczące zarobków i majątku,
wyjaśnić, w jaki sposób korzystali
ze spadku dotychczas oraz podać
inne okoliczności, które mogą
mieć wpływ na rozstrzygnięcie,
co każdy ze współspadkobierców
ma otrzymać ze spadku.
Działem powinien być objęty cały
majątek spadkowy i tylko z ważnych powodów może on zostać
ograniczony do części spadku.
Takim ważnym powodem może
być wątpliwość, czy wszystkie
przedmioty wchodzące w skład
spadku stanowiły własność spadkodawcy.
Jeżeli wystąpią jakieś późniejsze
wydarzenia po dokonaniu działu,
które mogą mieć wpływ na jego
zmianę, istnieje możliwość wznowienia postępowania sądowego.
Zainteresowany może też żądać
ustalenia, że podział był bezskuteczny. Przykładem takiej sytuacji
może być późniejsze odnalezienie testamentu, który radykalnie
zmienia sytuacje poszczególnych
spadkobierców.
Jak sąd może podzielić spadek?
1) fizyczny podział przedmiotów m ię d z y spadkob ierc ów:
Poszczególne przedmioty zostan ą p odzielone fizyczn ie i
przyznane poszczególnym spadkobiercom. Z reguły niektórzy
spadkobiercy zostaną obciążeni
obowiązkiem dokonania dopłat
na rzecz innych współspadkobierców, jeżeli majątku spadkowego nie da się podzielić w sposób taki, by wartość przedmiotów
przyznanych poszczególnym
osobom odpowiadała wielkości
ich udziałów.
2) przyznanie przedmiotów jednemu lub kilku spadkobiercom:
Osoby, które otrzymują decyzją sądu przedmioty należące
do spadku, zobowiązane są do
spłacenia pozostałych współspadkobierców.
3) tzw. podział cywilny, czyli
sprzedaż wszystkich przedmiotów
i rozdysponowanie uzyskanej stąd
sumy: Majątek spadkowy zostaje
sprzedany, a uzyskana kwota jest
dzielona pomiędzy współspadkobierców w stosunku do przysługujących im udziałów.
Należy podkreślić, że uczestnicy
mogą wskazać, w jaki sposób sąd
powinien dokonać podziału. Sąd
jednak odstąpi od sposobu podziału zaproponowanego przez
współspadkobierców, gdy jest on
sprzeczny z prawem bądź też narusza interesy innych osób uprawnionych do spadku.
Marek Rączka

22 sierpnia–4 września
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OGŁOSZENIE O KONKURSACH
BURMISTRZ NASIELSKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
1. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

Duchowe witaminy

Kto ty jesteś?

ul. Warszawska 46, 05-190 Nasielsk.

Są sytuacje, wobec których nie można przejść obojętnie. Jedną z nich

2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach

jest sprawa tożsamości. W dobie jednoczącej się Europy jest to dość

ul.Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk

poważny problem dla wielu narodów. I trzeba bardzo jasno stwierdzić,
że nie omija on także naszych rodaków.
Okazuje się, że podróże i rozmowy kształcą. Sam temat tożsamości

I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.
Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

czywistością wielkiej aglomeracji. Paryż jest dziwną „mieszanką” ludzi,

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

którzy tracą swoją pierwotną tożsamość, stają się Europejczykami, oby-

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

kulturowa, językowa, zwyczajowa, nie mówiąc o religijnej. W „Mieście

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy
pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu
pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

stał mi się jeszcze bliższy po powrocie z trzytygodniowego stypendium
językowego w Paryżu. Duże wrażenie zrobiło na mnie zetknięcie z rze-

watelami świata i tak naprawdę – nikim. Brak korzeni to powolna śmierć
świateł” nie ma chyba narodowości, która nie połączyłaby się z inną.
Robi to naprawdę ogromne wrażenie
A jak w Paryżu wyglądają Polacy – naród przedziwny i przeciekawy
w swoim byciu? Nasi rodacy, chociaż wielokrotnie w Ojczyźnie z Kościołem nie mieli nic wspólnego, nagle w Paryżu zaczynają się jednoczyć wokół kościołów polskich i gdzieś w głębi budzi się ich tęsknota
za tym, co polskie. Podobnie jest w Rzymie, Londynie, Dublinie czy
Nowym Jorku.
Z tej perspektywy warto postawić sobie pytanie o swoją tożsamość:
rodzinną i narodową, kulturową i religijną. I na pewno odpowiedzią nie
będzie pokazanie dowodu osobistego, paszportu czy jakiejś legitymacji.
To zbyt mało. Już Mikołaj Rej, wybitny polski poeta i prozaik epoki renesansu, zauważył bardzo trafnie: „niech narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Tylko ta „tożsamość językowa”
wygląda bardzo różnie. Myślenie zastąpił komputer, czytanie lektur –
telewizja, a międzyludzką komunikację (na przykład między kolegami
z sąsiednich klatek w bloku) komunikator internetowy. I jak tu doskonalić
swój język, jeśli niektórzy z nas nie potrafią poprawnie napisać swojego nazwiska. Może to brzmi dość zabawnie, ale pozostaje faktem. Stąd

10.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);

wyrasta też zapotrzebowanie na „kulturę niskich lotów”, która podaje

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

się z 80-procentowym niezrozumieniem. Mówi się, że podobno najła-

III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane;
w przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności
z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

w tym względzie „sukcesy”.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs”
w terminie do dnia 27 sierpnia 2008 roku do godz. 14.00 na adres : Zespół Ekonomiczno- Administracyjny
Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.

darów, jakimi Bóg obdarował człowieka, jest rozum. Rozum – ten, który

V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nasielska.

tożsamość, korzenie. A więc historia rodzinny, miejscowości, w której

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

mieszkamy, kraju, w którym żyjemy, religii, którą wyznajemy. I nie musi-

gotową „papkę” i w ten sposób nie skłania do jakichkolwiek przemyśleń.
Raczej tylko powoduje, że przeczytanie informacji prasowej dokonuje
twiej steruje się „ciemniakami”. Czyżby więc kultura masowa starała się
„wyprodukować” ich jak najwiekszą liczbę? Wydaje się, że często odnosi
Jaki to ma wpływ na nasze życie religijne? Jeden ze starszych, doświadczonych życiem kapłanów zwykł mawiać, że jednym z najcenniejszych
oświecony wiarą, poznaje prawdy Boże. Ten sam, który na co dzień ma
być wykorzystywany do poznania, dochowania i życia tym, co stanowi

my już walczyć o tożsamość, zbrojnie zmagając się z obcym najeźdźcą.
Natomiast aktualna pozostaje psychomanilpulacja, która prowadzi do
„pomieszania z poplątaniem”, czy poprawność polityczna, która zło
nazywa dobrem, podając je w ładnie wyglądającym opakowaniu. Nie
sposób przejść obojętnie widząc, jak – pomimo stosownych przepisów
w postaci ustawy – stosuje się nazwy obcojęzyczne zamiast polskich.
W tym kontekście, jako chrześcijanie, winniśmy nieustannie mieć świadomość, że droga do nieba wiedzie przez ziemską ojczyznę, którą mamy
poznawać i której mamy służyć na miarę swoich możliwości.
Nie na darmo funkcjonuje przeświadczenie, że kiedy z domu odchodzi
matka, przestaje on istnieć. Pokazuje ono, że ważna jest pamięć o tym,
skąd wyszliśmy. Nie wolno nam wstydzić się swoich korzeni – zarówno
tych rodzinnych, jak i religijnych. Bo żyć bez korzeni, to tak, jakby ulokować swoją życiową fortunę w banku, który przynosi straty. Jak żyję,
nie widziałem jeszcze drzewa polskiego, europejskiego czy jakiegoś
innego, które – oderwane od korzeni albo wyrwane z korzeniami –
mogłoby normalnie rosnąć i wydawać owoce. A może jest ktoś, kto
coś takiego widział?
ks. Leszek Smoliński
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Walka z żywiołem
T

akiej nawałnicy nie
pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy gminy
Nasielsk. Ta, która przeszła 15 sierpnia br., trwała krótko, ale zostawiła
po sobie poważne straty i zniszczenia. Zrywała
dachy, wybijała szyby,
wyrywała drzwi, łamała
drzewa, słupy i zrywała
linie energetyczne.
Bez prądu i wody – tak wielu mieszkańców spędziło pierwsze dni długiego sierpniowego weekendu. Po
nawałnicy wszyscy
z niecierpliwością czekali na lepszą pogodę i pomoc. Strażacy
i elektrycy pracowali
non stop.
Zastępca Burmistrza
Nasielska Tadeusz Nalewajk powołał Komisję do spraw szacowania szkód w naszej gminie. Andrzej Krzyczkowski – Kierownik
Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Spraw

Wojskowych i Obrony Cywilnej,
Bogdan Ruszkowski – Kierownik
Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Monika Nojbert – Dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy
Społecznej oraz Franciszek Kuciński – Inspektor Wydziału Rozwoju
Regionalnego przez dwa dni, 18 i 19
sierpnia, sporządzali protokół strat,
jakie wyrządziła nawałnica.
Uszkodzonych zostało: 29 budynków mieszkalnych – straty wynoszą
310 000,00 zł, oraz 21 budynków
gospodarczych – straty wynoszą
223 300,00 zł.

Według danych Komisji największe szkody nawałnica spowodowała w Dębinkach,
Toruniu i Zaborzu.
Nie oszczędziła także
nasielskiego cmentarza. W gruzach legło
kilkadziesiąt nagrobków. Niemiła niespodzianka spotkała też
uczestników Apelu
Jasnogórskiego w kościele św. Wojciecha.
Silny wiatr przewrócił
wielki kasztanowiec,
który zablokował wyjście z kościoła. Trzeba była wychodzić
przez zakrystię. Część dróg była
nieprzejezdna, ponieważ zatarasowały je powalone wiatrem
drzewa.
Wiele osób pracowało i nadal
jeszcze pracuje przy usuwaniu
skutków wichury.
Prognozy dla Polski nie są ciekawe, jeżeli chodzi o tego typu

fot. B. Ruszkowski

z j a w i s k a a tm o s fe r yc zne. Synoptyc y t wierd zą,
że w w yniku
zmiany klimatu nawał nice
i trąby powietrzne będą
nas nawiedzały coraz częściej.
KaZ.

15 sierpnia

fot. M. Maluchnik

15 sierpnia br. w Nasielsku odbyły się
uroczystości patriotyczno-religijne
związane z obchodami Święta Wojska Polskiego, 88. rocznicy Bitwy
Warszawskiej i Bitwy nad Wkrą oraz
Święta Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Obchody rozpoczęły się o godz. 11.30 na nasielskim
cmentarzu.
Pomimo padającego deszczu, tradycyjnie już zgromadziło się wiele
delegacji, pocztów sztandarowych
i osób chcących oddać hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej.
Na wstępie prowadzący uroczystość Marek Maluchnik przywitał

Kolorowo i bajkowo
Tak dzieci spędziły
czas w Nasielskim
Ośrodku Kultury w
ramach programu
„Lato w mieście”.
W dniach 7–8 oraz
11–12 sierpnia br.
dzieci uczestniczyły w zajęciach
plastycznych oraz
grach i zabawach
z muzyką. Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się konkursy plastyczne,
zwłaszcza konkurs
na najciekawszy strój z bibuły, różnego rodzaju papieru, folii i wstążek.
Mogliśmy podziwiać ślicznie ubrane
królewny i wojowników. Jednak
prawdziwy podziw budziły niezwykle precyzyjnie wykonane Mumia i
Pszczółka Maja.
Podobnie jak w ubiegłych latach
NOK zaprosił najmłodszych do
wspólnego malowania kredą chodników na Skwerze Jana Pawła II. Tym

szłości. Z tego, co
można było zaobserwować podczas
śpiewania, widać,
że w Nasielsku rosną nowe gwiazdy
polskiej sceny muzycznej.
Przez cztery dni
„Lata w NOK
w nasielskim kinie bajki dla dzieci.
Doskonałą zabawę
maluchom zapewnili także aktorzy
razem wielkie malowanie odbyło
z Krakowa, którzy
się pod hasłem „Moje miasto, mój wystawili w ośrodku kultury spektakl
świat”. Nasielsk wypełniły prace „Bazyliszek”.
dzieci pełne bohaterów ich ulubionych kreskówek. W ten sposób po- Powoli wakacje dobiegają końca, ale
wstała piękna kolorowa sceneria dla Nasielski Ośrodek Kultury już przygowszystkich, którzy postanowili nieco towuje harmonogram zajęć dla dzieci
odsapnąć na ławce w parku. Sporą i młodzieży. Nowy program ruszy
atrakcją dla dzieci było także wspól- wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.
ne śpiewanie oraz konkurs piosenki Wkrótce informacje o nim znajdą się
wakacyjnej. Podczas tej zabawy na stronie www.noknasielsk.pl oraz
można było nieco obyć się ze sceną, w najbliższym numerze ŻN.
KaZ.
co niewątpliwie przyda się w przy-

zebranych, a następnie, po hymnie
państwowym, głos zabrał Zastępca
Burmistrza Nasielska Tadeusz Nalewajk. W swoim przemówieniu
podkreślił, iż obecnością przy symbolicznej mogile poległych pod
Nasielskiem spełniamy patriotyczny
obowiązek dochowania pamięci

myślności wszystkich jej obywateli.
Nie możemy rezygnować z własnej tożsamości, tradycji i wyznawanych wartości. Są one bowiem
naszym historycznym bogactwem
osiągniętym przez lata i ocalonym
dzięki godnej postawie obrońców
– polskich żołnierzy.

heroicznej odwagi i poświęcenia
żołnierzy w 1920 roku. Powiedział
również: – Pamięć o czynach ojców, dziadów i pradziadów nakłada
dziś na wszystkich Polaków obowiązek właściwego wykorzystania
daru wolności dla umocnienia
naszej Ojczyzny i zapewnienia po-

Modlitwę w intencji Ojczyzny i poległych odmówił ks. Leszek Smoliński.
Następnie delegacje złożyły na
Grobie Żołnierzy wiązanki kwiatów
i udały się do kościoła parafialnego,
by uczestniczyć w mszy św. w intencji
ojczyzny.
www.nasielsk.pl
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Złoty Majewski

Nowe zajęcia filmowe w NOK

W poprzedn i m nu m e r z e
informowaliśmy o starcie
na olimpiadzie w Pekinie,
urodzonego
w Nasielsku,
kulomiota – Tomasza Majewskiego. W tym
numerze miło
nam powiadomić wszystkich czytelników o złotym medalu
naszego sportowca.

Jesteś młodym pasjonatem kina?
Chcesz sam zmierzyć się z filmem?
Przyjdź na warsztaty filmowe do
Nasielskiego Ośrodka Kultury! Od 13
września w Nasielsku ruszają zajęcia
poświęcone ogólnym zagadnieniom
filmu, związane z montażem filmowym, reżyserią i sztuką operatorską.

Zawody rozegrano 15 sierpnia.
Tomasz Majewski pokonał rywali
wynikiem 21,51 m. Zdobył tym
samym pierwszy w Pekinie medal
dla Polski, i to złoty. Jak powiedział,
był to hołd dla Władysława Komara
– mistrza olimpijskiego w pchnięciu
kulą z 1972 roku.
Tomasz Majewski zaskoczył wszystkich. Wcześniej nigdy nie udało mu
się rzucić ponad 21 metrów aż do
igrzysk w Pekinie. W kwalifikacjach
posłał kulę na odległość 21,04 m.
W finale uzyskał najpierw 21,21 m,
aby w czwartej próbie rzucić 21,51 m
i zdobyć złoto. Obok polskiego atlety na podium stanęli: Amerykanin

Christian Cantwell (srebro z wynikiem 21,09 m) i Białorusin Andriej
Michniewicz (brąz, 21,05 m).
Sportowiec sprawił, że nasze miasto
miało swoje pięć minut w mediach.
Wszystkie serwisy podawały, że
Majewski urodził się w Nasielsku.
O Słończewie, w którym mieszka, wspominano w nielicznych
doniesieniach. Podobnie było,
gdy w 1996 roku w Atlancie złoto
w strzelaniu z karabinka pneumatycznego zdobyła Renata MauerRóżańska.
Okazuje się, że Nasielsk ma z czego
być dumny. Serdecznie gratulujemy
Tomaszowi Majewskiemu i czekamy na kolejne sukcesy.
km

Projekt „Film od podszewki – warsztaty filmowe” jest organizowany przez
NOK dzięki wsparciu finansowemu
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Obejmuje wykłady, prezentacje i dyskusje o technice i gatunkach filmowych, ale także realizację filmu, czyli
pisanie scenariusza i wykonanie zdjęć.
W ramach warsztatów odbywać się
będą również spotkania z zawodowymi aktorami, znakomitymi fachowcami i praktykami kina. Na pewno każdy
znajdzie coś dla siebie.
Zajęcia będą odbywały się od 13
września do 23 listopada 2008 r.
w weekendy co dwa tygodnie. Nabór
uczestników trwa do 10 września
w Nasielskim Ośrodku Kultury, ul.
Kościuszki 12 (budynek kina Niwa).
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Więcej informacji pod nr tel. (023) 69
12 343 lub na www.noknasielsk.pl. Nie
zwlekaj! Liczba miejsc ograniczona.
KaZ.

Dolby SR w kinie Niwa
Nasielskie kino przygotowało dla
widzów miłą niespodziankę. Z pewnością odczują ją widzowie najbliższych seansów. Już w weekend 22
–24 sierpnia br. film Indiana Jones
zostanie wyświetlony z wysoką
jakością dźwięku.

Undergroundowo i hiphopowo
8

sierpnia 2008 r.
w Nasielskim
Ośrodku Kultury
odbyła się największa impreza
hiphopowa w mieście – UNDEGROUND RAP TIME.

Od początku wakacji w kinie Niwa
trwała modernizacja sprzętu nagłośnieniowego. Koszt realizacji
tego zadania to 57 950,00 zł,
z czego dofinansowanie Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej wyniosło 20 000,00 zł, a środki własne
37 950,00 zl.

Czwarta jej edycja, podobnie jak poprzednie,
przyniosła ze sobą porządną dawkę hip-hopu.
Na scenie zaprezentowali się: Ruziel/Fleczer z Ostrołęki, Diox/
HI-FI Banda z Warszawy oraz PORÓŻNIENI
z Ciechanowa z ekipą
JZRO, z dwoma fanta-

Dolby SR poprawił jakość dźwięku
filmowego. Dialogi brzmią naturalnie, a szumy są skutecznie wyeliminowane. Wyrafinowany układ
techniki analogowej pozwolił na
większą rozpiętość dynamiczną
efektów dźwiękowych oraz imponująco potężną muzykę.

stycznie brzmiącymi damskimi
wokalami. Jednak publiczność
z niecierpliwością oczekiwała gwiazdy wieczoru. Rychu –
PEJA i Slums Attack pojawili się
w NOK dopiero
ok. godz. 21.00.
Ale koncert, jaki
zagrali, z pewnością Nasielsk

3 głośniki za ekranem i 12 efektow yc h sp rawi ł y, że s e a n s e
w nasielskim kinie będą naprawdę
pełne wrażeń.
Niedawno w kinie Niwa w Nasielsku poprawiła się jakość obrazu,
teraz przyszedł czas na cyfrowy
dźwięk, co będzie następne? Być
może wygodne fotele. Z pewnością

wiele osób czeka na ten moment
z niecierpliwością.
KaZ.
R

E

K

L

A

zapamięta na długo. Nie zabrakło
w nim nowych kawałków Peji oraz
tych starszych, m.in. Głucha noc,
Nie zmienia się nic czy Kolejny
stracony dzień.
Na zakończenie URT 4, po kilku
namowach publiczności, zagrała
grupa Bielizna Skład. I mimo iż nie
grała długo, dla wszystkich było
to znakomitym dopełnieniem
wieczoru. Na następny Underground Rap Time organizatorzy
zapraszają za rok.
KaZ.
M

A
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15 sierpnia obchodziliśmy 88. rocznicę Bitwy nad Wkrą. Przedstawiamy kolejny tekst autorstwa Krzysztofa Rondo, którego przodek, Emil Dobrzański (opisany w poprzednich
numerach „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 druga
Przyjechaliśmy rozmaicie, ale
umundurowani wszyscy. Karabinów, które pułk miał na składzie w Toruniu nie starczyło już
dla 4-ej kompanii, a dla naszej
tylko częściowo. Nasz pluton
jeszcze bez karabinów, z któremi poprawdzie nie mieliśmy do
czynienia nic, coś przebąkują
o angielskich … Żywot tu mamy
anielski. Wczoraj zaraz po przyjeździe wykąpaliśmy się; dziś też
jestem po kąpieli, życie na mleku
i jajach, oraz na herbacie. Wyrzucam sobie, że nie wstrzymuję
się od tego, ale nie wstrzymuję.
Nawet gruszek kupiłem wczoraj
! Przyjęcie tu na przedmieściach
b. sympatyczne i życzliwe, odbija od atmosfery sklepików przy
torze kolejowym, do których
wczoraj zajrzeliśmy z wagonu.
Ja śpię na łóżku z prawdziwą
poduszką, która była na kwaterze. Odstąpili mi ją koledzy jako
seniorowi. W ogóle na stosunki
narzekać nie mogę. Paru typowych andrusów i paru smarkaczy w plutonie jest nadzieja, że
opanujemy, bo dużej większości
materiał zdrowy…
Skierniewka, 06.08.1920 r.

Sielanka trwa dalej. Rano kąpiel
w dolinie na kształt Podklasztornej Radonki, albo niejednej
wsi galicyjskiej, potem po śniadaniu zbiórka przed kwaterą
porucznika i ogrodem owocowym w słońcu, potem w parku Skierniewickim ćwiczenia.
Wczoraj uczyli nas karabinami
(cudzemi) władać; dziś tyralierka i tak potrochu, potrochu
postępuję w sztuce wojennej.
Nie ćwiczymy nad 4 do 5-ciu
godzin dziennie.
Warszawa, dn. 09.08.1920 r.
rano.

Noc spędziliśmy w wagonach
na końcu stacji warszawskiej.
Rano wyładowaliśmy amunicję,
10.8. – [godz.] 6 w. Biwak przy
Towarowej na Jerozolimskiej.
Niezadługo do Zegrza. Z Marianem widziałem się wczoraj. Dziś
mi się to nie udało.
Jabłonna 12.08.1920 r. Południe.

Stoimy tu z pociągiem od wczorajszego wieczora. Nasi kwatermistrze pojechali szukać wczoraj
jeszcze kwater do Zegrza.
13.08.1920 r. W ostatniej chwili
zmieniona wczoraj dyspozycja
rzuciła nas pod Modlin. Odpoczywam w Sławinku i przy kupie
jabłek przez uprzejmość te słowa
piszę – Zdrów i cały Wasz Mir.

Nazajutrz poległ.
Kolega z wojska, Józef Nowicki,
o którym Mitek wspominał w listach, napisał do jego matki;
Kolega Dobrzański był tego
rodzaju, że każdy, kto się z nim
zetknął musiał Go szanować,
a nawet pokochać. Zawsze
pierwszy, gdy chodziło o trud
– zawsze ostatni, jeśli chodziło
o zdobycie choćby najdrobniejszego przywileju. Sam wątły
pielęgnował mnie jak brata, gdy
chorowałem. W koszarach toruńskich umówiliśmy się kiedyś,
że gdy na kolegę Dobrzańskiego
wypadnie kolej sprzątania izby
– którykolwiek z nas Go zastąpi. Nazajutrz o 6-tej pobudka;
patrzymy On już ubrany, izba
zamieciona, wiadra wylane,
wszędzie czysto aż miło. Kto to
zrobił, nie chciał się przyznać.
– W Skierniewicach znów mieliśmy jedno łóżko z pościelą. Za
nic nie chciał go przyjąć. Przemocą zmusiliśmy Go do przyjęcia tego „wytwornego” posłania.
Wielokrotnie namawialiśmy Go
by się przeniósł do kancelarii
polowej. „Za nic! Poszedłem
bolszewików bić, a nie piórem
skrobać” – mówił.
Po wyjeździe ze Skierniewic
8 sierpnia późnym wieczorem
stanęliśmy w Warszawie. Noc
spędziliśmy w wagonach, cały
ranek wyładowywali amunicję,
a około 3-ej wyruszyliśmy do
Raszyna, o 7-ej stanęliśmy na
miejscu, skąd znów, po jakiejś
kawie czy zupie powróciliśmy
do Warszawy.
Nazajutrz przeprowadzano nas
od dworca do dworca; zatrzymaliśmy się na koniec na
dworcu „petersburskim” i tu na
odkrytych węglarkach spędziliśmy całą noc; 10 sierpnia rano
zziębnięci poszliśmy w kilku do
będącej tuż obok herbaciarni,
lecz zaledwie nam ją podano
rozległ się świst lokomotywy.
Z kubkami w ręku biegniemy,
pociąg nasz odszedł. Została
nas cała gromadka. Co robić ?
Rozpacz kolegi Dobrzańskiego
była nieopisana. On, który na
żadną zbiórkę, na żaden apel
nigdy się nie spóźnił o sekundę
– spóźnia się gdy trzeba iść na
front ! Zasięgnąwszy na miejscu informacji podążyliśmy za
pociągiem kolejką podjazdową, która nas dowiozła o dwie
wiorsty od Jabłonny, te dwie
wiorsty pędem przebiegliśmy

w niespełna kwadrans i połączyliśmy się z resztą kolegów.
Nazajutrz, 11 sierpnia z Jabłonny
wyruszyliśmy do Zegrza, stanęliśmy tam 12.08 o świtaniu
i do 3-ej po poł. Siedzieliśmy
na nasypie kolejowym ! O 3-ej
wyruszyliśmy do Modlina. Marsz
bez najmniejszego odpoczynku trwał do 1-ej w nocy. Bagaż
jednak był na podwodach, więc
choć upadaliśmy z głodu i zmęczenia, szło się jakoś. W Modlinie
zapowiedziano nocleg, wobec
czego zdjęliśmy z wozów plecaki, wzięli na siebie płaszcze. Cóż
się, niestety, okazuje: zamiast na
nocleg prowadzą nas marszem
dalej. Nie czas było wracać
z wyładowanymi plecakami do
podwód. Wobec tego zawodu
pierwszy i jedyny raz usłyszałem z ust kolegi Dobrzańskiego
nie skargę, ale zniecierpliwienie.
Rozdał wszystko co miał w plecaku kolegom i znów pogodnie
i wytrwale szedł naprzód.
Po jakimś czasie zatrzymaliśmy
się na krótką chwilę w jakiejś
wiosce, w której nic oprócz
owoców nie dało się kupić i dopiero około 4-tej w Gołuchowie
dano nam chwilę wytchnienia.
Uprzedzono, że prawdopodobnie jesteśmy w przededniu
bitwy – radzono ostrożność, bo
tu i ówdzie możemy już spotkać
podjazd bolszewicki – polecono
się umyć, zmienić bieliznę. Zakrzątnęliśmy się koło odgrzania
konserw i cokolwiek pokrzepieni
ruszyli dalej.
W Borkowej stanęliśmy około
7-ej wieczór, marsz zatem z jednym niedługim odpoczynkiem
trwał 27 godzin.
Borkowa, odległa o 8 wiorst od
Nasielska leży na lewym brzegu
Wkry. Wieś szeregiem chat i stodół rzadka przerywanych rozłożyła się równolegle do rzeki;
za wsią na pochyłości wzgórza
nasze okopy. Na rzece most.
Tuż za nim na przestrzeni jakich
dwóch wiorst równina rzadka
porosła jałowcem i brzeziną aż
do wsi Cieksyna, gdzie na wieży
kościółka obserwatorium bolszewickie. Wieś już przez nich zajęta, mają nas jak na dłoni. Zaraz
po przyjściu do Borkowej kolega
Dobrzański wykąpał się, pokryliśmy gotowe już okopy trawą
i położyliśmy się. – Ja drżałem
z zimna. Kolega Dobrzański
zdejmuje z siebie ciepłą koszulę
i zmusza mię do jej przyjęcia,
sam okrywa się swoim płasz-

czem, oczywiście okrywa
nim mnie i siebie. Rano
budzę się otulony, kolegi
niema. Wychodzę na okop,
a ten w samym mundurze
skostniały, od paru godzin
stoi na warcie! Na to ja już
nie wiedziałem, co mam
powiedzieć…
Rano, po jakiejś kawie czy
zupie, pobiegł się rozgrzać
i wykąpać raz jeszcze do
rzeki – powrócił jednak niebawem. Bitwa się już rozpoczęła. Około 10-tej kazano nam
wyjść z okopów pod najbliższą
stodołę. Major Cambeur wezwał na ochotnika obserwatora.
Oczywiście kolega Dobrzański
był pierwszy i pierwszy stanął
na stanowisku. Spostrzeżono
go i skierowano na stodołę
ogień. Zdawało się, że gwiżdżąca nawałnica kul zmiecie wraz
z obserwatorem furkoczącą
strzechę. Major C., widząc to,
zawołał na kolegę Dobrzańskiego by zeszedł, ponowił był wezwanie kilkakrotnie – napróżno.
Usłuchał dopiero otrzymawszy
formalny rozkaz. W jakiś czas
wezwano nas powtórnie na obserwatorium, pobiegło nas paru,
Dobrzański jak zawsze pierwszy.
Jego to wybrał teraz major.
Ale już teraz oto wzywają, by ruszyć do ataku i zbliżyć się za stodołami do mostu. W przerwach
między stodołami kule padały
ulewnie. Kolega Dobrzański gromił tych co się cofali, zachęcał
nas słowem i przykładem by iść
naprzód i sam poszedł ! …
Wtedy widziałem go po raz
ostatni.
Mówili mi koledzy, że go widzieli
już na połowie mostu, na którym
poległ major Czapla.
Skoro dano hasło do odwrotu,
powracał widocznie ostatni. Jeden z kolegów widział jak podniósł z ziemi porzucony karabin
i wziął go na barki, inny znów
kolega widział go na szczycie
wzgórza już z trzema karabinami …
Nie chciał by się dostały w ręce
wroga.
Skąd dobierał sił na to, on, taki
wątły, doprawdy nie umiem
pojąć, a skwar w przeciwstawieniu do mroźniej nocy panował
bezlitosny …
I na tym oto wzgórzu padł….”

W półtora roku po śmierci Emila,
na adres jego matki, nadesłana
została koperta, a w niej był ten
wiersz;
Pamięci przyjaciela (M. Szczepańska, Zagrzeb, styczeń 1922 r.)
Co myślałeś, gdyś powtarzał
uparcie:
„Niech już będzie, jako jest, niech
tak będzie!
Ty już wtedy stałeś w duchu na
warcie
I tworzyłeś dla nas – słabszych
– orędzie,
Tyś już wtedy, Przyjacielu serdeczny,
Stał u progu Szczęśliwości przedwiecznej!
Gdy ustami, które gorycz żywota
Znały dobrze, wymówiłeś – niech
będzie –
Ukoiła się Twa szczytna tęsknota
I wyrosłeś – ducha wierne narzędzie –
Na trud żaden, na ból żaden
niepomny,
W swego Czynu wspaniałości
ogromnej!
Nie wiem, gdzieś Ty – ale wierzę,
żeś z nami,
Bowiem miłość nie kończy się
z życiem,
Więc Ci mówię gorącemi ustami,
I przyrzekam serca drżeniem
i biciem
I Twój wieniec skromnem słowem tem zdobię –
Że mój synek wiedzieć będzie
o Tobie !
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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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA WRZESIEŃ
Wrzesień często bywa wyzłocony jeszcze słońcem i przebarwiającymi się liśćmi. W lasach
zbieramy liczne grzyby i żołędzie, w parkach kasztany. Trwają
rykowiska a na niebie pojawiają
się klucze odlatujących ptaków.
Prastary zw yczaj nakazywał
święcić siewne ziarno w święto
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny (8.09) zwane popularnie
świętem Matki Bożej Siewnej.
Modlitwy w tym dniu zanoszone do Boga za pośrednictwem
Maryi, opiekunki rodzącego się
życia mają wybłagać błogosławieństwo dla zasiewów, także
siewców i ich rodzin. Bo przecież to jest główna gwarancja
ludzkiego powodzenia w pracy i pokoju serca .W tym roku
święto przypadnie w okresie
przybywania Księżyca w kwadrze owocu, a wiec najlepszym
terminie do siewów. Warto więc
wtedy przeprowadzać siewy.
Wcześniej dobry czas to kwadra
liścia potem też kwadra korzenia.
Późniejsze siewy warto przełożyć na ostatni dzień września
i początek października.
Zbiory ziemniaków, warzyw
korzeniowych najlepiej przeprowadzać po 15. Szczególnie
korzystny termin będzie w kwadrze uprawy (linia przerywana)
w dniach oznaczonych rysunkami małych korzeni, zwłaszcza
jeżeli chcemy je dłużej przechowywać. Pozyskiwane plony będą
wtedy najbardziej wartościowe.
Dosyć dobry termin jest też po
pełni w kwadrze korzenia, wcześniej w kwadrze liścia.
Kwadra korzenia jest najlepsza
do wyjmowania cebuli kwiatów
na przechowanie, wykopywa-

nia karp dalii (dopiero jednak
po zwarzeniu liści). Przy pracach unikać dni wykreślonych.
Zbierać nasiona warzyw, kwiatów, ziół, drzew, owoce z drzew,
roślin owocowych, pomidorów,
kukurydzy, fasoli, orzechów,
winogron najlepiej w kwadrze
owocu. Wcześniej w miarę dobry termin to kwadra liścia. Dosyć korzystna będzie też kwadra
korzenia
Do 14 najlepiej w ykony wać
przetwory - będą najbardziej
wartościowe. Dosyć dobry czas
też od 16 do 20 i 30
Do zbioru roślin włóknistych
np. lnu, korzystna będzie kwadra liścia, w dalszej kolejności
owocu i korzenia. Podobne terminy najlepsze są też do siewów
poplonów na zielony nawóz,
pokrycie grządek. Zbiory roślin
liściowych i przetwory z nich
wykonywać w kwadrze liścia
i owocu.
Rozdzielać, przesadzać zioła
i kwiaty wieloletnie, sadzić cebule kwiatów, czosnek najlepiej
w kwadrze korzenia. Można też
te prace wykonać w kwadrze
liścia. W tych terminach warto
się też zdecydować na wczesne
jesienne siewy roślin korzeniowych i ukorzeniać sadzonki
fuksji, pelargonii.
Siewy roślin owocujących nad
ziemią, a także kwiatów, ziół
najlepiej przeprowadzić przed
pełnią. Wtedy też będzie najlepszy czas do przesadzania roślin
zimozielonych m.in. iglaków,
wrzosów. Dobry czas występuje
też w kwadrze liścia i korzenia.
Obficie podlewać rośliny zimozielone np. bukszpan oraz krze-

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY
NA WRZESIEŃ
Wrzesień może być zmienny,
okresami już dosyć chłodny,
a nawet zimny. Ale są też dni
cieplejsze, ładniejsze. Opady
deszcze, chmury dosyć częste
zwłaszcza na początku. Więcej
dni pogodnych w drugiej połowie, choć i wtedy zdarzą się zmiany, wiatry.

Pierwsze jesienne przymrozki najbardziej prawdopodobne
w drugiej dekadzie. Na początku
miesiąca zmiennie, sporo dni

z chmurami i deszczem, wiatrami.
Zdarzyć się mogą jeszcze burze.
Potem przybywa dni pogodnych.
Około połowy miesiąca może
być nocami najchłodniej, wtedy
pierwsze przymrozki przygruntowe, ranki mgliste. W drugiej połowie drugiej dekady i na początku
trzeciej zmiennie opady, wiatry.
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wy i drzewa iglaste na końcu
miesiąca po nowiu w kwadrze
liścia. Ułatwi to im przetrwanie
zimy.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać w kwadrze liścia
jeżeli pragniemy trawę wzmocnić; ścinana w kwadrze korzenia
i uprawy będzie z kolei wolniej
odrastać.
Nawozić pola, ogrody (ale nie
rośliny) najlepiej w okresie oznaczonym linią przerywaną.
Kwadra up raw y to również
najkorz ystniej sz y okres dla
prac uprawowych, orek, kopania, wzruszania gleby, także
niszczenia chwastów, tępienia
szkodników na polach, w ogrodach, obejściach, wykonywania
zabiegów higienicznych w piwnicach, zagrodach. Na tego
rodzaju prace najlepiej wybierać dni oznaczone motyczką.
Wtedy też zakładać opaski lepne
szerokości 10-15 cm i opaski
z mchu m.in. przeciw kwieciakom.
Ostatnie prace pielęgnacyjne
przy ulach wykonywać najlepiej po 15 do 28, zwłaszcza od
22 do 28. Zabiegi rozpłodowe
u zwierząt najlepiej przeprowadzać do 14 i po 29.
Żołędzie, kasztany zbierać na
paszę dla bydła do 14. Strzyżenie owiec najlepsze okolicach
nowiu (29). Ubijać zwierzęta
gospodarskie, ptactwo do 14
i po 29. Dokarmiać intensywniej
ryby do 15 i po 29.
Do wędkowania najlepsze dni
od 1 do 5, 14,15, od 18 do 24
i 29, 30.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK
KURACJE ZIELARSKIE

Wywary
z tarniny na
fermentację
Z owoców tarniny w rozmaitych
zaburzeniach żołądkowo- jelitowych, zwłaszcza osób starszych
m.in. nadmiernej fermentacji
jelitowej, gazach, oraz chorobach skórnych oprócz naparów
stosowano też wywary.

Potem jednak zapewne zdarzą się
cieplejsze dni. W końcu miesiąca
mogą wrócić opady, wiatry.

Sporządzano je z 15- 20 wysuszonych śliweczek, zebranych
w pełnej dojrzałości najlepiej
po lekkim przymrozku. Owoce
zalać 1,5 - 2 szklankami wrzątku.
Podgrzewać pod przykryciem
nie dopuszczając do wrzenia
na małym ogniu przez około
5 minut. Odstawić wypić cały
odwar w trzech porcjach w ciągu dnia na pół godziny przed
posiłkami.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

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

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

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

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne

do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,

zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny
czas do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla
nich jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne,
uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do
pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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ZA MIASTEM

Można się jeszcze zastanowić

Jeżeli rolnik już złożył wniosek
o środki z PROW i mimo to jest
niezdecydowany, czy może woli
ten sprzęt od tamtego, to ma jeszcze
czas do namysłu. Możliwości wprowadzania zmian w zestawieniu rzeczowym oraz w planie finansowym
będą możliwe w tym półroczu.
Jest to spowodowane faktem, że
obecnie ARiMR rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy złożone

w listopadzie 2007 roku. Taką informację przekazało Ministerstwo
Rolnictwa wszystkim, którzy ubiegają się o wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw
rolnych PROW 2007–2013”.
Sprawa jest dość istotna, ponieważ rolnik będzie mógł dokonać
zmiany modelu lub producenta
nabywanego sprzętu już po złoże-

Chcemy ochrony zbóż
P

olska wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wznowienie ochrony celnej unijnego rynku
zbóż. Dokument w tej sprawie przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa.
Jesienią ubiegłego roku Komisja Europejska zawiesiła pobieranie ceł
w imporcie zbóż. Ostatnio stwierdzono zwiększony import zbóż z krajów
trzecich, po zaniżonej cenie. Dla naszych producentów spadek poziomu
zbiorów połączony z redukcją cen
oznacza zmniejszenie przychodów
osiąganych z produkcji. W takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującym w Unii
Europejskiej prawem, może zostać
wprowadzona ochrona celna, o co
w najbliższym czasie wystąpi minister
rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w tym roku w kraju zostanie
zebranych od 23,1 do 23,6 mln ton
ziarna zbóż podstawowych z mieszankami, z powierzchni około 8,2
mln ha. Dane GUS nie uwzględniają
kukurydzy. W porównaniu z poprzednim rokiem zbiory będą niższe nawet
o 9 proc., a w stosunku do średniej z lat
2001–2005 spadną o blisko 7 proc.
Redukcja wielkości tegorocznych
zbiorów jest wynikiem niekorzystnych
warunków pogodowych, jakie wystąpiły już od kwietnia aż do lipca.
W krajach Unii Europejskiej zostanie
podczas tegorocznych żniw zebranych 296 mln ton zbóż, tj. o około 40
mln ton więcej niż w roku 2007 – poinformował resort rolnictwa.
dar

Nadprodukcja
czy zmowa?
M

amy mniejsze zbiory
zbóż niż rok temu,
mimo to na rynku jest
już dużo towaru, a ceny
niskie. Początek handlowego sezonu nie wróży
nic dobrego dla producentów zbóż.

niskie i są niemiłym zaskoczeniem
dla rolników. Dodają, że są to ceny,
których nie mogą zaakceptować
producenci. Większość przedsiębiorstw przetwórczych proponuje
600 zł/t tego ziarna, czyli „po
kosztach” produkcji, bez żadnego
zysku.

– Wszystko wskazuje na to, że może
dojść do zmowy firm skupujących.
Mogą one zmusić nas do oddawania ziarna za podyktowana cenę,
bo wiedzą, że zawsze po żniwach
mamy nóż na gardle i potrzebuje-

Obecna rynkowa cena żyta konsumpcyjnego to 480–550 zł/t,
a jęczmienia 510–620 zł/t.
Producenci zbóż z niepokojem
przyglądają się rozwojowi sytuacji

niu wnioski o przyznanie pomocy.
Dotyczy to sytuacji, w których np.
wnioskodawca zamierzał zakupić
maszynę, a ona została zastąpiona
przez producenta innym modelem, przez co obecnie jest niemożliwa do kupienia, bądź cena
takiej maszyny wzrosła, przekraczając granice opłacalności jej
zakupu. Wówczas rolnik ma prawo
do modyfikacji złożonego wniosku. Zmiany nie mogą dotyczyć
rodzaju i przeznaczenia nabywanego sprzętu, np. zakup siewnika zamiast sprzętu do uprawy.
Do złożonych już wcześniej wniosków o przyznanie pomocy rolnik
będzie musiał dołączyć nowe
oferty cenowe, których zakres
będzie mógł odbiegać od określonego w złożonym wniosku
o przyznanie pomocy lub będzie
zawierał inną cenę ze względu
np. na zmianę kursu euro, wzrost
marży, wzrost cen u producenta itp. Rozbieżności wynikające
z przedstawienia nowych ofert
będą potem podstawą do wezwania wnioskodawcy przez ARiMR,
aby złożył wyjaśnienia i poprawił
wniosek, czyli dokonał zmiany planu finansowego operacji
w zakresie rzeczowym operacji.
Podana we wniosku nowa kwota
pomocy nie może być wyższa od
podanej poprzednio.
dar

22 sierpnia–4 września

Czeka na prezydenta
S

enat rozpatrzył i przyjął
bez poprawek rządowy
projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynków
owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego.
Zaproponowane przez Radę Ministrów zmiany w ustawie zakładają
m.in. poszerzenie kompetencji marszałka województwa o możliwość
zawieszenia wstępnego uznania
grupy producentów lub uznania
organizacji producentów.
Zgodnie z propozycją minister rolnictwa będzie przekazywał Komisji
Europejskiej informacje dotyczące
grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń
tych organizacji. Będzie on zobligowany
do przygotowywania
projektów rozwiązań
krajowych i strategii
krajowej na rzecz programów operacyjnych,
które będą realizowane
przy udziale Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Organizacje producentów, które będą chciały realizować
program operacyjny, będą musiały
opracować go zgodnie ze strategią
krajową.

Wreszcie będą umowy?
W sierpniu odbyły się dwa spotkania przedstawicieli związków i organizacji
rolniczych z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, który tym razem wystąpił w roli mediatora. W pierwszym ze spotkań brali udział przedstawiciele
producentów i firm przetwarzających owoce. Było ono kontynuacją rozmów rozpoczętych w lipcu tego roku, a dotyczyło opłacalności produkcji.
Najwięcej jednak miejsca poświęcono możliwość stworzenia wzoru umowy
kontraktacyjnej satysfakcjonującej zarówno przetwórców, jak i producentów.
Jak nas poinformowano w resorcie rolnictwa, obie strony wyraziły zgodę na
umieszczenie w projekcie umowy ceny minimalnej i ceny maksymalnej zakupu owoców. Ponadto ustalono, że zostanie powołana grupa robocza, która
wypracuje projekt umowy kontraktacyjnej. Minister Marek Sawicki zaproponował wprowadzenie do umowy możliwości zaliczkowania zakupu w taki sposób,
aby rolnicy mogli częściowo korzystać z wypracowanej wartości dodanej, ale
jednocześnie ponosili część ryzyka wynikającego z wahań rynkowych.
Na razie jednak ze spotkania nie wynikają żadne konkretne rozwiązania. Trudno
oczekiwać, żeby było inaczej. Dwie, walczące ze sobą już od wielu lat, strony
nadal nie darzą się wzajemnym zaufaniem, a bez tego, jak przyznał Marek
Sawicki, nie będzie dobrej współpracy. Dodał, że do nowych propozycji obie
strony trzeba jeszcze przekonać.
Ceny rosną jak po nawozach
Rolników niepokoją drastycznie wysokie ceny nawozów sztucznych. O tym,
czy jest szansa na ich obniżkę, dyskutowano podczas spotkania liderów rolniczych związków zawodowych z przedstawicielami zakładów nawozowych:
FOSFORY, FOSFAN, LUVENA, PUŁAWY, ANWIL, POLICE, KĘDZIERZYN,
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych. W rozmowach, które odbyły się
w Ministerstwie Rolnictwa, uczestniczył szef resortu Marek Sawicki.

my pieniędzy na jesienne zasiewy
– mówią rolnicy z woj. mazowieckiego.
Przedstawiciele Krajowej Federacji
Producentów Zbóż alarmują, że
proponowane przez młyny oraz
inne firmy ceny za pszenicę są zbyt

na rynku. Obawiają się, że to dopiero
początek problemów, ponieważ firmy przetwórcze mogą praktycznie
bez żadnych ograniczeń importować zboże, a to może spowodować
katastrofalną sytuację finansową
naszych rolników.
dar

Spotkanie pokazało, że nie tylko rolnicy maja powody do narzekań. Producenci
przedstawili sytuację na rynku nawozów wskazując, że wzrost cen spowodowany był głównie ceną surowców: fosforanów i soli potasowej. W ostatnim roku
ceny tych surowców wzrosły nawet o 300 – 400%. Przedstawiciele związków
zwrócili jednak uwagę na znaczne poprawienie w ostatnim półroczu wyników
finansowych zakładów nawozowych, w porównaniu z dwoma ostatnimi latami.
„Mediator” Marek Sawicki podkreślił, że zyski i starty wnikające z koniunktury
powinny być rozkładane bardziej równomiernie pomiędzy wszystkich uczestników rynku. Szef resortu zapowiedział, że podejmie starania o zniesienie ograniczeń importowych w zakresie soli potasowej. Stwierdził także, że problemy
na rynku nawozów występują już w wielu unijnych krajach, dlatego będzie się
starał o przeprowadzenie na ten temat debaty na forum Komisji Europejskiej.
Przedstawiciele organizacji rolniczych zadeklarowali omówienie sprawy wysokich cen nawozów na posiedzeniu COPA–COGECA.
dar

Ponadto nowelizacja obliguje organizacje lub zrzeszenia producentów
do przekazywania prezesowi ARiMR
informacji o ilości nieprzeznaczonych
do sprzedaży owoców i warzyw
w poprzednich miesiącach roku handlowego Nowa ustawa wprowadza
również zapisy, których celem jest
przeciwdziałanie niedozwolonym
praktykom stosowania siana z traw
łąkowych jako surowca do produkcji
suszu paszowego.
Sejm uchwalił ustawę 25 lipca 2008 r.,
do Senatu została przekazana 29 lipca.
Tego dnia Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Komisja, po
rozpatrzeniu nowelizacji na posiedzeniu, które odbyło się 5 sierpnia 2008

r., wniosła o przyjęcie tej ustawy bez
poprawek. Projekt ustawy czeka teraz
na podpis prezydenta.
dar
Zaliczki dla producentów mleka

W błyskawicznym
tempie
Administracja centralna nie nadąża za klęskami. Po ostatnich
obfitych opadach w niektórych
rejonach kraju zostały poważnie
podtopione zasiewy, tymczasem Agencja Rynku Rolnego
przyspiesza termin zwrotu zaliczek, które mają związek zupełnie z inna aurą.
ARR opublikowała komunikat,
w którym czytamy: Z uwagi na
trudną sytuację producentów
mleka, związaną z klęską suszy
w niektórych regionach Polski,
Agencja Rynku Rolnego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołożyła
wszelkich starań, aby przyspieszyć proces wydawania decyzji w sprawie zwrotu zaliczek
pobranych w roku kwotowym
2007/2008, do dnia 15 sierpnia
2008 r.
Decyzje już zostały rozesłane do
dostawców hurtowych, którym
należą się zwroty zaliczek.
Biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa poinformowało, że Prezes
Agencji zwrócił się z prośbą do
wszystkich podmiotów skupujących mleko o niezwłoczne
wykonanie decyzji wydanych
przez Dyrektorów Oddziałów
Terenow ych Agencji Rynku
Rolnego i dokonanie stosownych rozliczeń z dostawcami
hurtowymi w jak najszybszym
terminie.
dar

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Czego chcą kobiety
– Nie mamy musztardy! – usłyszałam
się dramatyczny okrzyk Piotrka gdzieś
z okolic kuchni. Aż podskoczyłam, bo
czytałam właśnie pożyczony od
Marysi kryminał o komisarzu Salvo,
która to lektura wymagała należytego skupienia.
– Mamy! – odkrzyknęła Zosia. Zamknięta od pół godziny w łazience,
prawdopodobnie robiła sobie maseczkę.
– W lodówce nie ma!
– Stoi na drzwiach!
Zirytowana zamknęłam książkę. Wyszłam na środek korytarza i zawołałam donośnie:
– Przestańcie krzyczeć!
– O, mamusia… – Piotrek wychylił
się z kuchni. – Nie wie mamusia, gdzie
jest musztarda?
– Wiem.
– Gdzie?
– U mnie.
– Co?! – zdziwił się niemądrze mój
zięć. – Po co mamie musztarda?
– A do czego służy musztarda? –
odpowiedziałam cierpliwie, jak do
pięciolatka, który uczy się nowych
słów. – Do jedzenia. Po prostu.
– Przecież nikt nie je samej musztardy – roześmiał się Piotrek, ale już był
mniej pewny siebie.
– Ja jem – odpowiedziałam spokojnie.
– Yyy…
– No, co w tym dziwnego? A tobie do
czego ona potrzebna?
– Do zrazów.
– Chcesz zrobić zrazy? – ucieszyłam
się.
– Tak, Zosia miała ochotę… więc
musztarda…
– I tak by się nie nadawała. Potrzebna ci sarepska, a ja jadam wyłącznie
francuską.
– A potem cię wątroba boli! – zawołała z łazienki Zosia.
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– Ale za to cerę mam ładną i bez maseczek! – odkrzyknęłam.
– Ależ wy hałasujecie – powiedziała
z niesmakiem Kasia, schodząc ze
schodów.
– Córeczko, pójdziesz do sklepu? –
spytał Piotrek.
– A dlaczego nie Franek?!
– On nie umie jeszcze kupować.
– Chyba musztardy! Bo gumę to sobie
kupował, widziałam!
– To pójdę z tobą – oświadczył Franek,
który jak zawsze wiedział, kiedy się
pojawić i włączyć do rozmowy.
– Nie chcę, żeby ten smarkacz wszędzie się ze mną włóczył – skrzywiła
się Kasia.
– Dlaczego? Niech idzie, to nauczy
się kupować musztardę, a ty będziesz
go pilnować.
– Wcale nie chcę go pilnować!
– A co byś chciała?
– Żebyście mi dali na lody…
–No, dobrze. A będziesz potem jadła
zrazy? – poinformował się Piotrek.
– No wiesz! Twoje zawsze jem! – obraziła się Kasia.
– Ale jak się najesz lodów…
– Dlaczego od razu mam się najeść?
– Czytałem, że kobiety odżywiają się
wyłącznie lodami i kwiatami…
– I gdzie wyczytałeś takie bzdury? –
spytałam.
– W książce kucharskiej.
Przyniósł z kuchni moje stare wydanie
„Książki kucharskiej dla samotnych
i zakochanych”. Spojrzałam i powiedziałam:
– Przeczytaj to jeszcze raz, przecież
autor mówi, że to właśnie nieprawda!
– Ale żeby kobiety jadały samą musztardę, też nie twierdzi! – rzekła Zosia,
wyłaniając się nagle z łazienki.
Piotrek westchnął. A potem sięgnął do
kieszeni i dał Kasi pieniądze.

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.

– To weźcie musztardę sarepską,
i francuską też, dla mnie – powiedziałam.
– A nie możesz jeść sarepskiej? – zainteresowała się Kasia.
– Nie chcę! Francuska jest lepsza.
– Mamo, a ja nie chcę, żebyś opowiadała dzieciom takie rzeczy – powiedziała stanowczo Zosia.
– Jakie rzeczy? O musztardzie?
– Jeszcze sami zechcą ją jeść…
– Przecież i tak jemy! – wygadał się
Franek.
– Francuską?!
– Nie, nie tę babci – odpowiedział
pogodnie mój wnuczek. – Tę, której
tata szukał…
– Kasia, ty też?! – spytała Zosia inkwizytorskim tonem.
– Odmawiam odpowiedzi – odrzekła
Kasia, która końcówkę wakacji spędzała najwyraźniej przed telewizorem.
– I wiesz, co, tato? – dodała. – Chcę
mieć psa.
Babcia Jadzia

Zrazy

50–60 dag ładnej wołowiny, 6 dag
boczku surowego, 10 dag cebuli, 3
dag musztardy, sól, pieprz, ogórki kiszone, mąka do obtoczenia zrazów,
tłuszcz do smażenia
Mięso pokroić na szerokie plastry
i rozbić. Boczek i ogórki pokroić
w paski, cebulę posiekać. Rozbite
mięso cienko posmarować musztardą, oprószyć solą i pieprzem,
posypać posiekaną cebulą, ułożyć
pasek boczku i pasek ogórka (można
też dodawać kawałeczki chleba ze
skórką). Zwinąć w rulon, spiąć wykałaczką i obsmażyć ze wszystkich stron
na mocno rozgrzanym tłuszczu. Obsmażone zrazy przełożyć do rondla,
podlać wodą i dusić do miękkości
w piekarniku lub na niewielkim
ogniu.

Kino NIWA ZAPRASZA
22–24 sierpnia, godz. 18.00

Indiana Jones
i Królestwo Kryształowej Czaszki
Indiana Jones 4 (2007); Przygodowy; Reżyseria: Steven Spielberg; Scenariusz: David
Koepp, George Lucas, Philip Kaufman, Jeff Nathanson; Obsada: Harrison Ford – Indiana
Jones; Shia LaBeouf – Mutt Williams; Cate Blanchett – Agentka Irina Spalko; John
Hurt – Profesor Oxley; Jim Broadbent – Dziekan Stanforth; Ray Winstone – Mac.

Indiana i Mutt wyruszają do najbardziej odległych zakątków Peru –
krainy starożytnych grobowców, zapomnianych odkrywców i złotego
miasta – szybko jednak zdają sobie sprawę z tego, że nie są sami. Na trop
Kryształowej Czaszki wpadli także sowieccy agenci pod wodzą zimnej
jak lód i porażająco pięknej Iriny Spalko. Sowieci wierzą, że odkrywając
tajemnice czaszki będą mogli zapanować nad światem. Profesor Jones i
jego młody towarzysz muszą szybko znaleźć sposób na pokrzyżowanie
szyków bezlitosnym Sowietom i powstrzymanie ich przed zagarnięciem obdarzonej nadprzyrodzoną mocą
Kryształowej Czaszki.
29–31 sierpnia, godz. 17.00

WALL–E
(USA, 2008); Animacja/Familijny/Science–Fiction; Reżyseria: Andrew Stanton; Scenariusz: Andrew Stanton; Obsada: Fred
Willard – Shelby Forthright (głos w ang. wersji jez.), Jeff Garlin – Kapitan (głos), Ben Burtt

WALL.E (Wysypiskowy Automat Likwidująco Lewarujący. E–klasa) przez siedemset lat w samotności oczyszcza Ziemię z odpadów pozostawionych przez ludzi. Pewnego dnia na planetę przybywa EVE – nowoczesna,
przepiękna, myśląca maszyna. Tego dnia życie WALL.E’ego zupełnie się zmienia i nabiera nowego sensu.
Jego podróż przez galaktykę, przyjaźń z EVE, zabawne przygody oraz nowi, niekiedy niezwykli przyjaciele
stali się tematem najnowszej komedii Studia Pixar.

W najbliższym czasie pochłoną Cię bieżące sprawy, które już dawno
miałeś załatwić. Szybko się z nimi uporasz i zasłużysz na wypoczynek
w domowym zaciszu. W życiu uczuciowym zapomnisz o żalach
i urazach z przeszłości i będziesz teraz bardziej wyrozumiały dla innych.

Byk 21.04.– 21.05.
Skoncentrujesz się teraz na sprawach materialnych. Ostatnio miałeś
sporo wydatków, a i zaplanowane nie są małe. Przyda się, więc
każde dodatkowe zajęcie, żeby podreperować domowy budżet.
W uczuciach dobra pora, by naprawić partnerskie relacje między wami.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Być może przyjdzie Ci się zmierzyć z jakimś problemem. Nie działaj
pod wpływem impulsu i wszystko spokojnie przemyśl i dopiero
podejmij decyzję. W sprawach sercowych zaufaj partnerowi i okaż
mu więcej czułości.

Rak 23.06.– 22.07.
W życiu zawodowym poradzisz sobie ze wszystkimi sprawami.
Sprzyjać Ci będą szczęśliwe zbiegi okoliczności, a kariera nabierze
tempa. Ciesz się tym wspólnie z bliską osobą. Możecie pozwolić
sobie na wymarzoną wycieczkę.

Lew 23.07.– 22.08.
Czekają Cię udane dni. Możesz śmiało podjąć się nawet najtrudniejszych
działań. Wszelkie zmiany korzystnie wpłyną na Twoje samopoczucie.
Będzie rozpierać Cię energia. Wykorzystaj maksymalnie ten czas
również w życiu osobistym.

Panna 23.08.– 22.09.
Będziesz bardzo zajęty, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Spotkania, wyjazdy i codzienne obowiązki wypełnią Ci czas. Skoncentruj
się na tym, co musisz zrobić, a potem pomyśl o przyjemnościach.

Waga 23.09.– 22.10.
Najbliższe dni będą sprzyjały nawiązywaniu nowych kontaktów. Jest
szansa na sfinalizowanie jakiegoś przedsięwzięcia, które przyniesie
Ci wymierne korzyści finansowe. W życiu osobistym poświęć
więcej czasu na rozmowy z bliskimi, które wiele mogą wyjaśnić.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Sytuacja wymagać będzie zdecydowanego działania. Kieruj się
rozsądkiem, a na pewno odniesiesz sukces w życiu zawodowym.
W rodzinie bliscy mogą teraz liczyć na Twoją cierpliwość
i wyrozumiałość.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W najbliższym czasie polegaj na sobie, nie zrażaj się trudnościami
i wytrwale dąż do wytyczonego celu. Odczujesz potem prawdziwą
satysfakcję, gdy okaże się, że wszystko Ci się udało. W miłości również
dobra passa. Czas upłynie Ci w miłym towarzystwie.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Wszystko będzie się teraz układać po Twojej myśli. W pracy
podejmiesz trafne decyzje, które spotkają się z akceptacją i uznaniem
przełożonych. W życiu rodzinnym małe nieporozumienia, ale przy
odrobinie dobrej woli sytuację da się załagodzić.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym rzetelność w działaniu zapewni Ci sukces,
a pozytywna energia pomoże osiągnąć zamierzone cele. Mogą
się jednak zdarzyć drobne niepowodzenia, ale będziesz wiedział,
jak im zaradzić. W uczuciach nie opieraj się zmianom, mogą być
bardzo przyjemne.

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy spotkasz się z pełną akceptacją. Twoje poczucie obowiązku
zostanie docenione i być może otrzymasz podwyżkę lub awans.
Możesz tworzyć dalekosiężne plany. W życiu uczuciowym czeka Cię
obiecujące spotkanie z osobą miłą Twemu sercu.

Z przymrużeniem oka
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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
GRYSIK to wspaniały pies. Ma
około 3 lat i od jakiś dwóch
lat przebywa w schronisku
w Józefowie. Pośród wielu
pięknych, często rasowych
psów, ludzie po prostu go nie
dostrzegają. Bo to, co sprawia, że GRYSIK jest wyjątkowy,
jest często niewidoczne dla oczu ludzi przychodzących
adoptować jakąś biedę. Grysik jest wyjątkowo łagodny
w stosunku do innych psiaków. Niestety, ze względu
na jego pospolity wygląd i dość duże rozmiary ludzie
często go omijają, gdyż wolą mniejsze pieski, a Grysik
mimo swoich gabarytów, jest aniołem, który przybrał
wcielenie psa. Grysik jest bardzo energiczny i wesoły,
lubi się wybiegać i wyszaleć. Jest skory do zabaw
i psot, dobrze nadawałby się na towarzysza zabaw
dzieci lub ludzi prowadzących aktywny tryb życia. Jest
przyjacielski i z radością przyjmuje nawet najmniejszy
gest zainteresowania ze strony człowieka.
tel. 0 501 060 381 e-mail: beti130@wp.pl

Cennik

Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena
netto zł

40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

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:
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, przepiękn e r y s u n k i i a k wa r e le. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Sprzedam mieszkanie 29
m2 + działka 500 m2, garaż. Czajki k. Nasielska. Tel.
0 507 323 433.
Samodzielnego tokarza zatrudni firma z NASIELSKA.
Możliwa praca dla emeryta
w dowolnym wymiarze godzin. Tel. 0 504 079 801.
Sprzedam bale jesionowe
suche sezonowe. Tel. 0 506
405 330.
Kupię każdą ilość drzewa.
Dąb, topola, osika, olcha.
Płatne gotówką. Tel. 0 503
509 079.
Sprzedam Poloneza, 1996
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r., benzyna + gaz. Tel. 0 665
748 122, 0 607 899 836.
Zatrudnię kierowcę kat. B
jako dostawcę oraz magazyniera (magazynier
tryb nocny). Siennica k.
Nasielska. Tel. 0 693 408
350.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. 250
zł. Tel. 0 508 251 804.
Sprzedam kwotę mleczną.
Tel. (0 23) 69 31 931 (wieczorem).
Sprzedam Seat Cordoba
1998 r., grudzień. Tel. 0 510
455 984.
Sprzedam działkę 1 100 m2
w Mogowie, 1 km od stacji, przy szosie. Franciszek
Perzanowski. Malczyn.
Poszukuję 2 lub 3 pokojowego mieszkania do wynajęcia. Tel. 0 507 337 112.
Poszukuję mieszkania lub
domu do wynajęcia. Tel. 0 601
189 516.
Poszukuję opiekunki do dzieci.
Tel. 0 516 511 842.
Usługi budowlane. Tanio i solidnie. Stan surowy. Ocieplenia.
Ogrodzenia. Klinkier. Tel. 0 512
342 594.
Sprzedam mieszkanie M-4,
Nasielsk, ul. Piłsudskiego, parter, po remoncie. Tel. 0 660
429 031.
Sprzedam działkę budowlaną
1100 m2, niedaleko stacji PKP
w Nasielsku. Tel. 669 950 413
Firma WIDLAKI zatrudni i przeszkoli pracownika do konserwacji wózków widłowych.
Tel. 0 665 280 595.

REKLAMA
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Ruszyła piłkarska liga okręgowa

Czy ostatni będą pierwszymi?
R

ywalizację w lidze okręgowej
Żbik rozpoczął od porażki 6:0
poniesionej w niedzielę 17 sierpnia w meczu z Wilgą Garwolin.
Nie da się ukryć, że jest to klęska.
Rozmiar klęski jest jednak większy niż wynika to z rezultatu samego pojedynku w Garwolinie. Nie
da się bowiem również ukryć, że
kiedy wiadomość o niej dotarła
do Nasielska, wiele osób było nią
wręcz ucieszonych.
Czy byli to jednak prawdziwi miłośnicy piłki
nożnej? Wydaje się, że nie. Stara to bowiem
prawda, że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. A podstawą dzisiejszej klęski jest właśnie
brak zgodnych działań w nasielskim światku
piłkarskim.
Zjawisko to przybrało na sile w ostatnich dzie-

jeden z najlepszych zawodników klubu
z Garwolina Kamil Zawadka.
W tym jeszcze momencie sytuacja była
możliwa do opanowania. Widać było, że
nasi zawodnicy nie przejęli się utratą bramki, a nawet zaczęli grać bardziej zdecydowanie. Wyrównać mogli jeszcze przed
przerwą. Zawodzili jednak w sytuacjach
więcej niż stu procentowych.
Podobnie wyglądała sytuacja w pierwszych minutach po przerwie. Atakując, nasi
zawodnicy zapominali w dalszym ciągu
o tym, co w strategii wojskowej nazywa
się zabezpieczeniem tyłów. I ponownie
przypomniał im o tym Kamil Zawadka
strzelając w 50’ meczu drugą bramkę. I
jeszcze w tym momencie sytuacja mogła
być opanowana, bo przeciwnicy byli jednak do pokonania.

Nasielscy zawodnicy
nie wyciągnęli jednak
ż a d nyc h wn i o sków.
Co więcej, w ich grze
widać było coraz więcej chaosu. Mnożył y
się niedokładne zagrania, grali zbyt blisko
siebie, łatwo oddawali
piłkę przeciwnikowi.
Chcieli szybko wyrównać, grali jednak coraz
mniej rozważnie.
Po utracie w 60. minucie meczu kolejnej
bramki, którą znowu
zdobył Kamil Zawadka,
zupełnie się pogubili. W
ostatnich zaś piętnastu
minutach na boisku niepodzielnie
panowali już gospodarze. Strzelili j e szc ze trz y
bramki, a mogli
zdobyć ich jeszcze więcej.

Nazwa

fot. T. Zawadzki

Żbik w tym czasie nie tylko zaprzepaścił kilka
okazji na zdobycie bramki, ale zbyt odważnie
przesuwał się całą drużyną do przodu. Można
i wręcz należy to robić, ale pod warunkiem, że
obrońcy dorównują szybkością napastnikom
przeciwnika. Ten element doskonale wykorzystali przeciwnicy. W czterdziestej minucie
meczu przeprowadzili całą drużyną składną
akcję i zdobyli bramką. Akcję wykończył

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 10
września. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 19 września 2008 r.
Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie
do kina.

P.

Bramki

Wilga Garwolin

1

3

1

0

0

6-0

2.

Gwardia Warszawa

1

3

1

0

0

5-1

3.

KS Falenica (Warszawa)

1

3

1

0

0

4-1

Sokół Serock

1

3

1

0

0

4-1

5.

Białołęka Warszawa

1

3

1

0

0

3-1

6.

Marcovia 2000 Marki

1

3

1

0

0

2-0

Bug Wyszków

1

3

1

0

0

2-0

8.

Victoria Zerzeń (Warszawa)

1

3

1

0

0

1-0

9.

GKP Targówek (Warszawa)

1

0

0 0

1

0-1

10.

Legion Warszawa

1

0

0 0

1

1-3

11.

Wicher Kobyłka

1

0

0 0

1

0-2

Dolcan II Ząbki

1

0

0 0

1

0-2

Start II Otwock

1

0

0 0

1

1-4

Promnik Łaskarzew

1

0

0 0

1

1-4

KS Wesoła (Warszawa)

1

0

0 0

1

1-5

1

0

0 0

1

0-6

13.

15.

też powrócą do drużyny dwaj leczący
kontuzję zawodnicy Wieraszko i Mike.
W meczu z Wilgą Garwolin Żbik wystąpił
w składzie: Dąbkowski, Krzyczkowski,
Cytloch, Domała (60’ Macias), Gumowski, Załoga, Zubel (70’ Markiewicz), Ćwikliński (53’ Bącik), Wilk (53’ Rutkowski),
Sobiepanek, Unierzyski. Trener: Rafał
Markiewicz.
xyz
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Początek meczu w Garwolinie nie zapowiadał
klęski. Obydwie drużyny czuły respekt przed
sobą i zaczęły spotkanie bardzo ostrożnie.
Początkowo gra toczyła się głównie w środku
boiska. Pierwsi poszli odważniej do przodu
gospodarze. Kiedy jednak zauważyli, że mogą
zostać skutecznie skontrowani, większą uwagę zwrócili na zabezpieczenie własnej bramki.
W tym czasie uwidoczniła się przewaga nasielskiej drużyny. Piłkarze z Nasielska często
gościli w okolicach pola karnego gospodarzy.
Brakowało jednak skuteczności. I jeszcze
jeden mankament dał się znowu zauważyć.
Zawodnicy Żbika w miarę zbliżania się do
bramki przeciwnika grają coraz wolniej.

Pkt. Z. R.

1.

P i e r ws z a b i t wa 16. Żbik Nasielsk
w lidze okręgowej
została przegrana.
Nie oznacza to jednak, że cała batalia
o powrót do wyższej klasy została
również przegrana. Żbik ma zespół,
który stać na walkę o przodownictwo.
Wilga Garwolin to dobra drużyna, ale
wcale nie lepsza niż np. Tęcza Płońsk
czy Kryształ Glinojeck, z którymi Żbik
w okresie przygotowawczym rozegrał równorzędne spotkania. Wkrótce
sięciu latach i mamy to, co mamy. A mamy
regres, i to nie tylko w piłce nożnej. Cały
nasielski sport jest w odwrocie. I to powinniśmy sobie wreszcie uświadomić i spokojnie
poszukać przyczyn tego smutnego stanu
rzeczy i zastanowić się, jak ten stan odwrócić. Szukając przyczyn nieszczęścia wszyscy
jednak winniśmy zacząć od siebie i zapytać
się siebie samych, co zrobiliśmy, lub, i to jest
ważniejsze, czego nie zrobiliśmy, dla rozwoju
sportu w gminie Nasielsk. Po prostu należy
uderzyć się w piersi, tyle że własne a nie cudze. Bo najczęściej winnych szukamy wśród
innych.

M.

