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We wtorek, 26 sierpnia br. pochowano 25-letniego Pawła Brodzikowskiego – poległe-
go w Afganistanie żołnierza, strażaka, a przede wszystkim syna, brata, wnuka i na-

rzeczonego. Uroczystości pogrzebowe odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. 
dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski, a na cmentarzu przemawiał minister obrony narodowej 
Bogdan Klich.

Sesja  
nadzwyczajna
…czyli rozmowy o żywiołach

Witaj szkoło!

Bezpieczna droga 
do szkoły

Co to jest Polska?
Uroczystości patriotyczno-religij-
ne w Borkowie

ROZKŁADY JAZDY

W Brukseli 
o ogórku

Konkursy rozstrzygnięte
Nowy rok szkolny przyniósł wiele zmian. W dwóch 

placówkach na terenie naszej gminy pierwszy 
dzwonek zabrzmiał bez dyrektorów. W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Starych Pieścirogach i w Samorzą-
dowym Przedszkolu w Nasielsku uczniowie nie zostali 
przywitani przez Mariannę Turek czy Hannę Szumską. 
Obie Panie w czasie wakacji złożyły rezygnacje. 
3 września br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyły się konkursy na sta-
nowiska dyrektorskie w szkole w Pieścirogach i w przedszkolu w Nasielsku. 
Sprawa konkursów od kilku tygodni wzbudzała wiele emocji w naszej gminie. 

Wyniki konkursów jednych zaskoczyły, innych wcale nie zdziwiły. W Samorządowym Przedszkolu 
w Nasielsku funkcje dyrektora nadal będzie pełniła Hanna Szumska. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Pieścirogach fotel dyrektora przypadł Barbarze Markowicz. 

Ogłoszono już następny konkurs. Tym razem na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.  
O jego wynikach poinformujemy wkrótce. 

KaZ.
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

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

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

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

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

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

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

fot. M. Kordulewska

Sesja nadzwyczajna
… czyli rozmowy o żywiołach

W piątek, 22 
s i e r p n i a 

odbyła się nad-
zwyczajna sesja 
Rady Miejskiej. 
Dotyczyła przede 
wszystkim żywio-
łu,  który prze-
szedł przez gminę 
Nasielsk tydzień 
wcześniej. Gwał-
towna nawałni-
ca spowodowała 
liczne szkody – 
zerwała dachy, 
uszkodziła linie 
energetyczne, bu-
dynki… 
Usuwanie szkód roz-
poczęto w sobotę, 16 
sierpnia, a do oszacowa-
nia strat – jak podał inter-
netowy serwis urzędu 
– powołano specjalną 
komisję w składzie: Fran-
ciszek Kuciński (inspek-
tor Wydziału Rozwoju 
Regionalnego), Andrzej 
Krzyczkowski (kierownik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Wojskowych i Obrony Cywilnej), 
Monika Nojbert (dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej) 
i Bogdan Ruszkowski (kierownik 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska). 

Na dzień sesji komisja ustaliła 61 
poszkodowanych. Na pomoc im 
przeznaczonych zostanie 65 000 
złotych (5000 z MOPS i 60 000 
z budżetu gminy). O tym, jak tę kwo-
tę podzielić, dyskutowali radni. Ście-
rały się dwie opcje: albo przyznać 
pomoc proporcjonalnie do strat, 
albo każdemu dać po 1000 złotych.  
Więcej głosów przemawiało za dru-
gim rozwiązaniem, choć wszyscy 
byli zgodni, że to pomoc doraźna 
i symboliczna. Burmistrz, Tadeusz 

Nalewajk uzasadniał, że inne gminy 
także przyznawały pomoc w wy-
sokości od 1000 do 1500 złotych. 

Uprawniać do 
pomocy ma 
zaświadcze-
nie z MOPS 
o tym, że po-
szkodowany 
znajduje się 
na urzędowej 
liście. Poszko-
dowani mogą 
też liczyć na 
pomoc z wo-
j e wó d z t wa  
i  n a  u b e z-
piecz yciel i . 
Budynki rol-
nicze podle-
gają bowiem 
obowiązko-
wemu ubez-
pieczeniu. 

Trzeba do -
dać, że l ista poszkodowanych 

nie jest jeszcze 
zamknięta i że 
w rzeczywisto-
ści to oni sami, 
a nie komisja, 
szacowali stra-
ty. Raport nie 
był pełen. Bra-
kowało w nim 
danyc h m . i n . 
na temat strat 
energetyki.

P rz y tej  oka-
zj i  poruszono 
temat zakładu 
energetyczne-
go. Radny Mi-
rosław Świder-
sk i  pyta ł,  cz y 
władza samo-
rządowa ma ja-
k i ś  wp ł y w na 
szybkość inter-

wencji pogotowia energetycz-
nego. 

W trakcie nadzwyczajnej sesji po-
ruszano i inne pilne sprawy. Grze-
gorz Duchnowski wrócił do tematu 
dyrektorów jednostek samorzą-
dowych. Pytał, czy znany jest już 
skład komisji i kryteria mające wy-
łonić nowych dyrektorów nasiel-
skiego przedszkola i zespołu szkół 
w Starych Pieścirogach. Tadeusz 
Nalewajk odpowiedział, że nie. 
Odniósł się też do próśb Katarzyny 
Świderskiej, która na poprzedniej 
sesji apelowała, aby z konkursu 
zrezygnować i powierzyć te funk-
cje. Okazało się jednak, że zgodnie  
z  prawem nie można tego zrobić. 

Duchnowski wyjawił też, że trzech 
radnych – w tym on – było wezwa-
nych do komendy powiatowej na 
przesłuchanie dotyczące działal-
ności Dariusza Leszczyńskiego jako 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
i – przypomnijmy – jednocześnie  
policjanta. Główny zainteresowany 
powiedział, że „wie, że coś na nie-
go wpłynęło”, ale nie zna zarzutów, 
a w miarę pojawiania się informacji 

na ten temat, będzie się do nich 
ustosunkowywał. 

Budzącym nie mniejsze zaintereso-
wanie tematem był pogrzeb Pawła 
Brodzikowskiego z Jackowa, który 
zginał w Afganistanie. Pogrzeb 
zaplanowano na 26 sierpnia. Spe-
kulowano, że na uroczystościach 
może pojawić się sam prezydent 
RP, ale – jak czas pokazał – nic 
takiego nie miało miejsca.

Inne, już bardziej lokalne tematy 
poruszane na sesji to między in-
nymi drogi i śmieci. Rozmawiano 
o planie zagospodarowania ul. Ko-
ściuszki i jej okolic, wyrwie w jezdni 
ulicy przy DPS oraz o wjeździe na 
ul. Warszawską od strony przed-
szkola. Radny Świderski zwracał 
uwagę na zapchane kosze, na śmie-
ci przy kinie. Pytał, czy ZGKiM ma 
określoną częstotliwość opróżnia-
nia tych koszy i dowiedział się, że 
nic takiego nie ma miejsca. 

km

Członkowie komisji ds. szacowania strat: Bogdan Ruszkowski, Andrzej Krzyczkowski i Monika Nojbert.

Tadeusz Nalewajk
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ZAPOMOGI DLA ROLNIKÓW  
POSZKODOWANYCH PRZEZ HURAGANY
Zarząd Funduszu Składkowego, Roman Kwaśnicki, podpisał 28 sierpnia 
br. w Warszawie porozumienie z przedstawicielami Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych – prezesem Wiktorem Szmulewiczem i Andrzejem 
Górczyńskim, umożliwiające wypłatę zapomóg na łączną kwotę 1 mln 
zł, z przeznaczeniem na likwidację szkód w gospodarstwach rolnych 
prowadzonych przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rol-
ników i uprawnione do świadczeń z KRUS.

Wnioski o zapomogi przyjmują placówki terenowe i oddziały regionalne 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwe dla rolników ze 
względu na położenie ich gospodarstwa rolnego, z obszaru województw 
objętych kataklizmem huraganów – łódzkiego, mazowieckiego, opol-
skiego, podlaskiego i śląskiego.

W celu umożliwienia poszkodowanym szybkiego załatwienia niezbęd-
nych formalności, rolnicy mogą także składać wnioski w biurach izb 
rolniczych z terenu pięciu województw dotkniętych kataklizmem.

Formularze wniosku dla uprawnionych rolników z terenów, na 
których wystąpiły huragany i tornada, są dostępne w jednostkach 
KRUS i w siedzibach Izb Rolniczych, oraz na stronach internetowych  
www.krus.gov.pl/, www.krir.pl/

Zapomogi będą wypłacane przez Krajową Radę Izb Rolniczych na 
wskazane imienne konto wnioskodawców uprawnionych do świadczeń 
z Kasy, którzy w znacznym stopniu zostali poszkodowani w wyniku 
klęsk żywiołowych, co stwierdzono w protokółach Gminnych Komisji 
Szacowania Strat.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków, jednak nie póź-
niej niż do 30 września.

Liczba uczniów w gminie Nasielsk

Typy szkół Liczba uczniów

Przedszkola:

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku
Ogółem: 125
Zerówki: 24

Szkoły podstawowe i gimnazja:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Ogółem: 795

W tym pierwszoklasistów: 113
Zerówki: 82

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
Ogółem: 508

W tym pierwszoklasistów: 165

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach

Ogółem: 520
W tym pierwszoklasistów: 36 (SP),  

58 (gimnazjum)
Zerówki: 35

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
Ogółem: 110

W tym pierwszoklasistów: 11
Zerówki: 16

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Ogółem: 76

W tym pierwszoklasistów: 14
Zerówki: 13

Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich

Ogółem: 132
W tym pierwszoklasistów: 16

Zerówki: 23

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie

Ogółem: 321
W tym pierwszoklasistów: 20 (SP) 

54 (gimnazjum)
Zerówki: 26

Szkoły ponadgimnazjalne:

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
Ogółem: 170

W tym pierwszoklasistów: 50

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
Ogółem: 367

W tym pierwszoklasistów: 120 

Dane dostarczyły: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych.

Witaj szkoło!
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak niestety 

jest też z wakacjami. Trzeba odkurzyć książki, nie 
tak dawno rzucone w kąt.
W poniedziałek, 1 września uczniowie i nauczyciele uroczyście powitali nowy 
rok szkolny. Tradycyjnie towarzyszyły temu mieszane uczucia. Niektórzy 
mieli miny co najmniej nietęgie, inny cieszyli się, bo szkoła to przecież nie 
tylko nauka, ale i życie towarzyskie. Najbardziej przejęci byli ci, którzy szkolne 

progi przestąpili pierwszy raz w życiu. Za nich szczególnie trzymamy kciuki. A 
wszystkim pozostałym życzymy niegasnącego zapału, energii i wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy… I oby do następnych wakacji.

km

Szanowni Mieszkańcy 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Sw. Anny w Warszawie w ramach Programu Promocji Zdrowia: Zdrowi 
mieszkańcy, to zdrowe Mazowsze organizuje dnia 14.09.2008 r. pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Dzień Promocji Zdrowia w  SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa 2.

Głównym etapem działań ma być edukacja zdrowotna skierowana do wszystkich osób zgłaszających się na 
akcję. W drugiej kolejności będą wykonywane badania przesiewowe w celu wczesnego wykrycia czynników 
wystąpienia choroby, a następnie wskazanie osobie potencjalnie zagrożonej danym czynnikiem na możliwość 
skorzystania z porady lekarza specjalisty.

W ramach programu dla mieszkańców Nasielsk wybrano ścieżki promocji zdrowia, z działaniami edukacyj-
nymi koncentrującymi się w obrębie problemów:

Choroby układu krążenia
pomiar poziomu cholesterolu we krwi• 
pomiar poziomu trójglicerydów we krwi• 
pomiar ciśnienia krwi• 
edukacja zdrowotna – porady lekarskie• 

Cukrzyca
pomiar poziomu cukru we krwi• 
wyznaczenie BMI• 
edukacja zdrowotna• 
porady żywieniowe• 

Nikotynizm
pomiar spirometryczny• 
pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu • 
edukacja zdrowotna• 
porady lekarskie• 

„Szkoła zdrowych pleców”
porady ortopedyczne• 

Walka z rakiem
edukacja zdrowotna– nauka samokontroli piersi• 
badanie PSA• 
porady onkologiczne• 

Zachęcamy Wszystkich Mieszkańców do wzięcia udziału w akcji w dniu 14.09.2008 r.  
w godzinach od 9 do 14 w SPZOZ w Nasielsku przy ulicy Sportowej 2.

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Nasielsku.
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KRONIKA 
POLICYJNA

Policjanci poszukują  
zaginionego mieszkańca Nasielska:

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

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

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

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

Zaczyna się nowy rok 
szkolny, a wraz z nim kolej-
na edycja akcji „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. Funk-
cjonariusze Policji, Straży 
Miejskiej i Żandarmerii 
Wojskowej, podobnie jak 
w latach ubiegłych, za-
dbają, aby uczniowie, 
rozkojarzeni jeszcze waka-
cjami, bezpiecznie dotarli 
do szkoły. 
Z policyjnych statystyk wynika, że 
w pierwszych dniach roku szkolne-
go odnotowuje się wzrost wypad-
ków i kolizji z udziałem dzieci i mło-
dzieży, szczególnie w okolicach 
szkół. Dlatego tak ważne jest każde 
przedsięwzięcie mające zapewnić 
bezpieczeństwo najmłodszym. Jak 
co roku przy placówkach szkol-
nych, gdzie dochodzi do najwięk-
szej liczby wypadków, wystawione 
zostaną specjalne posterunki, które 
umożliwią dzieciom bezpieczne 
dotarcie na zajęcia i powrót do 
domu. Policjanci dokładnie spraw-
dzą właściwe oznaczenie rejonów 
przyszkolnych. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów 
wszystkich placówek oświatowych, 
apelujemy do kierowców, którzy 
w najbliższych dniach znajdą się 
w pobliżu szkół, aby zachowali 
szczególną ostrożność. Przypomi-
namy o obowiązku jazdy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz 
konieczności stosowania się do 
poleceń wydawanych przez oso-
by kierujące ruchem. Zwróćmy 
szczególną uwagę na najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego, aby 
bezpiecznie i szczęśliwie mogli roz-
począć rok szkolny. 

Poniżej prezentujemy kilka za-
sad, których należy bezwzględnie 
przestrzegać w drodze do szkoły 
i nie tylko...

zawsze przechodź przez jezdnię • 
w miejscach do tego przeznaczo-
nych, najlepiej na przejściu dla pie-
szych z sygnalizacją świetlną, 

zawsze przechodź przez jezdnię • 
na zielonym świetle – migające 
zielone światło mówi o koniecz-
ności opuszczenia przejścia dla 
pieszych, 

przed wejściem na jezdnię, na-• 
wet gdy jest sygnalizacja świetlna, 
spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz 
w lewo. Dopiero po upewnieniu się, 
że nie zbliża się żaden pojazd, mo-
żesz przejść na drugą stronę, 

przez jezdnię przechodź zde-• 
cydowanym krokiem, nie możesz 
przez nią przebiegać, 

nie wchodź na jezdnię bezpo-• 
średnio zza samochodu lub innej 
przeszkody, 

pamiętaj, przejście dla pieszych • 
nie jest miejscem zabawy. Spycha-

nie na jezdnię kolegi lub koleżanki 
może zakończyć się tragicznie, 

poza terenem zabudowanym • 
zawsze idź lewą stroną drogi (po-
boczem), abyś widział pojazd nad-
jeżdżający z naprzeciwka, 

na ubraniu lub tornistrze noś • 
znaczki odblaskowe, dzięki któ-
rym będziesz bardziej widoczny 
na drodze, 

przechodząc przez przejazdy ko-• 
lejowe, sprawdź, czy nie nadjeżdża 
pociąg, nigdy nie przechodź, gdy 
szlabany są opuszczone.

kppnowydwormaz.pl

Bezpieczna droga do szkoły
Nocą z 22 na 23 sierpnia w Psucinie 
nieznani sprawcy włamali się do sklepu 
spożywczo-monopolowego i skradli 
towar za ok. 8000 zł.
25. 08. w Studziankach grupa ok. 5 
mężczyzn pobiła Grzegorza B. Spraw-
cy zostali ustaleni.
24. 08. nieznani sprawcy skradli ok. 
200 m.b. sieci trakcyjnej. Straty wyno-
szą 10 000 zł na szkodę PKP.
Pijani na drodze
17. 08. w Dębinkach Marek O., miesz-
kaniec Torunia Włościańskiego, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,86 mg/l).
18. 08. na ulicy Warszawskiej Piotr W., 
mieszkaniec Pniewskiej Górki, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,42 mg/l).
21. 08. w Żabiczynie Edward G., 
mieszkaniec Żabiczyna, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,64 mg/l).
22. 08. na ulicy Piłsudskiego Adam 
O., mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,30 
mg/l).
22. 08. na ulicy Piłsudskiego Robert 
B., mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,89 
mg/l).
30. 08. na ulicy POW Marek P., miesz-
kaniec Pianowa, kierował samocho-
dem po spożyciu alkoholu (1,11 mg/l).

Nie policja, a jednak
Nowe przepisy zakładają zwięk-
szenie uprawnień strażników 
gminnych przez przyznanie im 
prawa do dokonywania kontro-
li osobistej, przeglądania pod-
ręcznych przedmiotów i bagaży.  
Rząd przyjął projekt znowelizowa-
nej ustawy o strażach gminnych 
oraz ustawy o Policji, przedłożony 
przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji.

Strażnik będzie mógł wykonać te 
czynności, gdy zaistnieje podej-
rzenie popełnienia czynu zabro-
nionego pod groźbą kary, a także 
podczas doprowadzania nietrzeź-
wych do izby wytrzeźwień lub 

mieszkań oraz ujęcia osoby stwa-
rzającej zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego i doprowadzenia 
jej do najbliższej komendy policji.  
W tych sytuacjach strażnik musi 
mieć uzasadnione przypuszczenie, 
że osoby, wobec których podejmu-
je interwencję, mogą posiadać przy 
sobie niebezpieczne przedmioty, 
których użycie mogłoby spowo-
dować uszczerbek na jego zdrowiu.  
Strażnicy otrzymają też prawo do 
używania dwóch dodatkowych 
środków przymusu bezpośred-
niego: koni służbowych i parali-
zatorów elektrycznych, na które 
nie jest wymagane pozwolenie 
na broń. Są to istotne zmiany, bo 

obecnie strażnicy mogą używać 
paralizatorów, na które jest wy-
magane pozwolenie na broń, a 
konie wykorzystują wyłącznie jako 
środek transportu. Proponowane 
rozwiązania umożliwią im spraw-
niejsze i bezpieczniejsze wypeł-
nianie obowiązków służbowych.  
Nowe przepisy przewidują, że 
fachowy nadzór nad strażami 
gminnymi będzie sprawował wo-
jewoda przy pomocy komendanta 
wojewódzkiego policji. Wpisuje się 
to w zadania wojewody związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w woje-
wództwie. 

dar 

Cywile
Młodzi chłopcy nie muszą już wy-
jeżdżać za granicę, wymyślać cho-
rób, udawać Napoleona, kupować 
na papierze „hektarów”, jednym 
słowem – nie muszę już kombi-
nować, żeby uchronić się przed 
wojem. Niewątpliwie mają powody 
do radości.

Zostaje zawieszony obowiązek od-
bycia zasadniczej służby wojskowej. 
Razem z zasadniczą służbą wojsko-
wą zawieszona zostanie także służba 
zastępcza. Tegoroczny pobór do 
wojska będzie ostatnim, a ostatnie 
wcielenie w ramach tego poboru 
odbędzie się w grudniu 2008 r. 
Zwolnienie z tej służby nastąpi nie 
później niż we wrześniu 2009 r. 

Wszystko to dzięki profesjonaliza-
cji armii. Jak poinformowało biuro 

prasowe rządu, oznacza ona m.in.: 
zawieszenie obowiązku odbywania 
zasadniczej służby wojskowej oraz 
przeszkolenia wojskowego, wpro-
wadzenie kontraktowej zawodo-
wej służby wojskowej, utworzenie 
Narodowych Sił Rezerwowych 
(obejmujących żołnierzy rezerwy 
posiadających nadane przydziały 
kryzysowe na podstawie kontrak-
tu), a także możliwość pełnienia 
czynnej służby wojskowej przez 
kobiety.

Siły Zbrojne RP pod koniec 2010 
r. mają liczyć do 120 tys. żołnierzy 
służby czynnej i Narodowych Sił 
Rezerwowych. Całkowity koszt 
profesjonalizacji armii oszacowano 
na ok. 3,72 mld zł. Do pozyskania 
ochotników do służby wojskowej 
konieczne będzie stworzenie m.in. 

skutecznego systemu motywacyj-
nego, a zwłaszcza wynagrodzeń 
i innych świadczeń finansowych. 

W czasie pokoju funkcjonować 
mają: zawodowa służba wojskowa 
(stała i kontraktowa), służba kandy-
dacka oraz służba wojskowa żoł-
nierzy rezerwy pełniona w ramach 
Narodowych Sił Rezerwowych.  
Stała zawodowa służba wojskowa 
będzie pełniona bezterminowo 
na najbardziej odpowiedzialnych 
stanowiskach. Przyjęcie do niej 
uzależnione będzie od posiadania 
odpowiednich kwalifikacji i pre-
dyspozycji.

Kontraktowa zawodowa służba 
wojskowa będzie służbą terminową, 
pełnioną w jednym lub kilku okre-
sach. Maksymalny czas jej pełnienia 

będzie wynosić do 
12 lat. Będą ją mogli 
rozpocząć żołnierze 
posiadający odpo-
wiednie kwalifikacje, 
umiejętności i zdro-
wie. Służba ta będzie 
pełniona we wszyst-
kich korpusach (sze-
regowych, podofi-
cerów i of icerów). 
Po jej zakończeniu 
lub w trakcie trwania podoficerów 
i oficerów spełniających określone 
wymagania będzie można przyjąć 
do zawodowej służby stałej. Utrzy-
mana zostanie dotychczasowa 
służba kandydacka, jako odrębny 
rodzaj czynnej służby wojskowej. 
Narodowe Siły Rezerwowe utrzy-

mywane będą m.in. na potrzeby 
reagowania kryzysowego. 

Program profesjonalizacji Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej 
na lata 2008–2010, przedłożony 
przez ministra obrony narodowej, 
przyjęła już def initywnie Rada 
Ministrów.

dar

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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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,wojewódz-
two).

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 osobo-
wych 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 na-
czelnego „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 konkur-
sowego 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.

R E K L A M A

„Ten jest dobry, kto chce być dobry”.

Słowa brata Alberta urzeczywistniły się w postaci osób 
wspierających akcję „Lato na wsi”. Należą do nich:

– W. Estkowski i A. Sawicki – sklep GULIWER;

– Prezes SKR w Nasielsku;

– K. Piątkowski i E. Wróbel – sklep MERKURY;

– Pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury;

– B. Barcińska – studio fotograficzne;

– E. Bobowska – sklep spożywczy;

– K. Więcławski – firma transportowa.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Starych Pieścirogach,  

Anna Golnik  
oraz opiekunowie akcji

S E R D E C Z N O Ś C I

40 zł w plecy
Tyle w 2007 r. musieli 

zapłacić rodzice dzie-
ci uczęszczających do 
szkół w naszej gminie za 
obowiązkowy (wówczas) 
mundurek. Z nowym ro-
kiem szkolnym nastąpiły 
zmiany. O tym, czy mun-
durki  będą obowiąz-
kowe w danej szkole, 
będzie decydował dy-
rektor, ale po uzyskaniu 
opinii samorządu, rady 
pedagogicznej i rady 
rodziców.

I na przykład w Szkole Podsta-
wowej w Budach S iennick ich 
o tym, czy nadal będą obowią-
z y wać mundurk i ,  zde c yduj ą 
w yn i k i  an k i e t y.  A n on i m ową 
ankietę otrzymali zarówno ro-
dzice,  jak i  uczniowie .  Jeżel i 
większość będzie za zniesieniem 
jednolitych strojów szkolnych, 
do statutu szkoły zostaną wpro-
wadzone pewne zmiany. Zostanie 
określony obowiązkowy strój 
z  uwzględnieniem specja lnej 
wers j i  ś wiąte c znej .  D yrekcj a 
jednak mówi stanowcze „nie” 
dł ugim wiszącym kolcz ykom 
i odkrytym pępkom. Natomiast 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku 
w najbliższym czasie będzie or-
ganizowała zebrania z rodzicami. 
Podczas spotkań wszystko się 
rozstrzygnie. 

Wprowadzone przez Romana 
Giertycha jednolite wdzianka dla 
dzieci ze szkół podstawowych 
i g imnazjów od początku bu-
dziły wiele kontrowersji . Obo-
wiązek ich noszenia w jednych 
placówkach był przestrzegany, 
a w innych nie .  Noszenie ich 
miało zapobiegać przedostawa-
niu się niepożądanych gości do 
szkoł y oraz eliminować rewię 
mody wśród uczniów. W prakty-
ce jednak rywalizacja w ubieraniu 
nadal trwała. A wszystko przez to, 
że szkoły najczęściej wybierały 

mundurek w postaci kamizelki – 
tani i prosty. 

Mimo iż uczniowie po wielu bun-
towniczych reakcjach oswoili się 
z jednolitymi wdziankami, Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
zdecydowało, że od nowego 
roku szkolnego nie będzie obo-
wiązku ich noszenia. I tak oto 
niektóre dzieci i młodzież mają 
powód do radości, np. w szkole 
w Dębinkach. Jedynie rodzicom 
nie jest do śmiechu, bo w kieszeni 
trochę ubyło. 

KaZ.
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R E K L A M A

Kosztowna pogoda
Rolnicy poszkodowani 

przez tegoroczną su-
szę lub huragan otrzymają 
wsparcie w wysokości 
blisko 250 milionów zło-
tych – poinformowano 
po posiedzeniu Rady Mi-
nistrów.
Pomoc obejmować będzie dopłaty 
do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielanych na wznowie-
nie produkcji oraz prolongowanie 
spłat rat kredytów inwestycyjnych 
i klęskowych. Wsparcie finansowe 
będzie dotyczyć także ulg i zwol-
nień związanych ze składkami 
płaconymi do Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Ulgi 
i zwolnienia obejmą również opłaty 
za czynsz dzierżawny stosowany 
przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych, a także opłaty związane 
z podatkiem rolnym. 

Ponadto przewidziano dopłaty do 
materiału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany, a także jedno-
razowe zasiłki pieniężne w wysoko-
ści 500 zł dla rodzin prowadzących 
gospodarstwa rolne do 5 ha oraz 
1000 zł dla rodzin posiadających 
gospodarstwa rolne powyżej 5 ha. 

Natomiast rodziny rolnicze, które 
poniosły szkody spowodowane 
przez huragan, otrzymają – w za-
leżności od poniesionych zniszczeń 
– do 15 tys. zł. 

Wcześniej w  Ministerstwie Rolnic-
twa opracowano zasady pomocy 
rolnikom, których gospodarstwa 
ucierpiały w czasie ostatnich hura-
ganów. Ogólny program pomocy 
rolnikom, którzy ponieśli straty, 
przedstawił szef resortu Marek 
Sawicki. Poformował on o decy-
zji Funduszu Składkowego KRUS, 
który przeznaczył na pomoc 1 mln 
zł. Środki będą rozdysponowane 
przez samorządy za pośrednic-
twem wyznaczonej przez Fundusz 
organizacji. 

Dodał, że pozostałe możliwości 
pomocy poszkodowanym rolni-
kom znajdują się w kompetencjach 
Samorządów, Agencji Nierucho-
mości Rolnych i Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego.  
W tych przypadkach chodzi o od-
roczenia lub rozłożenie na raty na-
leżnych płatności bądź też ewentu-
alne umorzenia oraz ulgi w opłatach 
podatku rolnego. 

dar

Nabór bez uchwały
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
będzie zatrudniany zgodnie z zasadami 
naboru pracowników samorządowych, 
a więc w wyniku otwartego i konkuren-
cyjnego naboru. Nowe prawo eliminuje 
konieczność podjęcia dodatkowo 
uchwały przez radę gminy o powo-
łaniu kierownika USC i jego zastępcy. 
Rząd zaakceptował projekt zmienionej 
ustawy Prawo o aktach stanu cywilne-
go oraz ustawy o opłacie skarbowej, 
przedłożony przez ministra spraw we-
wnętrznych i administracji.

We wszystkich gminach będą za-
trudniani zastępcy kierowników 
USC, a w gminach powyżej 50 
tys. mieszkańców obowiązkowo 
będą zatrudniani kierownicy tych 
jednostek. Jak dotąd prawo wska-
zuje, że funkcję kierownika USC 
pełni wójt (burmistrz, prezydent 
miasta). Jednak losowy charakter 
zdarzeń, które podlegają wpisowi 
do ksiąg stanu cywilnego, wy-
maga zapewnienia ciągłości ich 
rejestracji. Tymczasem pozycja 

oraz zakres obowiązków wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) 
uniemożliwiają regularne pełnie-
nie funkcji kierownika USC. 

Nowe przepisy sankcjonują czyn-
ności dokonane po 7 sierpnia 
2005 r. przez kierowników USC 
oraz ich zastępców, którzy zostali 
powołani uchwałami rady gminy, 
bez przeprowadzonego otwarte-
go naboru.

dar 

Początek końca połowów?
Będzie kasa, jeżeli ogra-

niczymy połowy ryb. 
Na Program Operacyj-
ny „Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007–2013” 
przeznaczona jest kwota 
blisko 1 mld euro. Rybacy 
boją się zmian. Jedni mó-
wią, że to koniec polskich 
połowów i plajta wielu 
firm rybackich, drudzy, 
że rekompensaty są zbyt 
niskie.
W Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odbywają się trudne 
rozmowy z przedstawicielami 
środowiska rybackiego poświę-
cone konsultacjom Programu 
Operacyjnego. Z programu będą 
mogły korzystać nie tylko pod-
mioty działające w ramach rybo-
łówstwa morskiego, ale również 
w sektorach rybactwa śródlądo-
wego, przetwórstwa ryb, a także 
szkoły wyższe i inne podmioty 
działające na rzecz całego sektora 
rybackiego. 

Jak informuje resort rolnictwa, 
w zakresie modernizacj i  stat-
ków rybackich poziomy dofinan-
sowania są bardzo precyzyjnie 
określone w specjalnym roz-
porządzeniu. Polska projektując 
Program Operacyjny, zastoso-
wała maksymalne, dopuszczone 
przez to rozporządzenie progi 
dofinansowania. Ponadto istnieje 
możliwość zwiększenia kwoty 
dofinansowania inwestycji zwią-
zanych z modernizacją jednostek 
rybackich w ramach nowego, te-
gorocznego rozporządzenia, które 
wprowadza pewne odstępstwa od 
poprzedniego dokumentu, między 
innymi zwiększające poziom dofi-
nansowania do 60%. Jednakże, jak 
podkreśla ministerstwo, aby objąć 
statki rybackie tego rodzaju po-
mocą, konieczne jest ograniczenie 
zdolności połowowej całej polskiej 
floty (a nie tylko jej segmentu dor-
szowego) o minimum 30%.

Ministerstwo rolnictwa z niepoko-
jem przygląda się reakcji większości 
rybaków. Podejmowane ostatnio, 
przez różne środowiska, działania 
zmierzające do opóźnienia przy-
jęcia Programu Operacyjnego 
skutkować będą przesunięciem 
w czasie rozpoczęcia wypłaty pre-
mii za złomowanie statków rybac-
kich, rekompensat za tymczasowe 
zaprzestanie działalności połowo-
wej oraz rekompensat społeczno- 

-gospodarczych. 
Zdziwienie budzi 
fakt, iż organiza-
cje wnioskujące 
o wstrz ymanie 
z a t w i e r d z e -
n i a  P r o g r a m u 
O p e ra c yj n e go 
2007–2013 nie 
biorą pod uwa-
gę wynikających 
z  te go kon se -
kwencji dla swo-
i c h  c z ł o n ków. 
Trudne do zin-
terpretowania są 
t ak że i n te nc j e 
r e p r e z e n t a n -
tów środowiska, 
którzy oczekują 
prz ygotowania 
w ciągu 2 tygo-
dni zmian w Pro-
gramie Opera-
cyjnym 2007–2013, opracowania 
rozporządzeń wykonawczych 
oraz harmonogramu wypłat re-
kompensat. 

Założenia Programu Operacyj-
nego 2007–2013 nie obejmują 
tworzenia agend przy urzędach 
marszałkowskich. Środki finansowe 
na realizację osi priorytetowej IV 
„Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych ob-
szarów rybackich” przeznaczone 
zostaną na projekty realizowane 
przez Lokalne Grupy Rybackie 
na tzw. obszarach zależnych od 
rybactwa. Natomiast wdrażaniem 

działań związanych z realizacją osi 
IV Programu, w tym weryfikacją 
i oceną wniosków, będą zajmowały 
się urzędy marszałkowskie. Środki 
na sfinansowanie struktur admi-
nistracyjnych, powstałych w tym 
celu w urzędach marszałkowskich, 
pochodzić będą z pomocy tech-
nicznej Programu Operacyjnego 
2007–2013 (wstępnie przewiduje 
się sfinansowanie 30 etatów w skali 
kraju). Przeznaczona na finanso-
wanie osi IV kwota 313 mln euro 
zostanie wykorzystana wyłącznie 
na realizację projektów w ramach 
tej osi. 
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Polskie towary do Chin?
Polska jest zainteresowanie przy-
spieszeniem procedur zatwierdza-
jących polskie zakłady do eksportu 
do Chin produktów pochodzenia 
zwierzęcego, w szczególności mię-
sa wieprzowego i mięsa drobiowe-
go oraz ich przetworów. 

Polska żywność spełnia wszelkie 
unijne standardy dotyczące bezpie-
czeństwa żywności, a jednocześnie 
dzięki zaangażowaniu polskich pro-
ducentów oraz wieloletniej tradycji 
produkcji polska żywność posiada 
wysokie walory smakowe – w ten 
sposób przedstawiciele naszego 
rządu zachęcają Chińczyków do 
kupowania naszej żywności.

W ministerstwie rolnictwa odbyło 
się spotkanie podsekretarza stanu 
Andrzeja Dychy i podsekretarza 
stanu Artura Ławniczaka z delegacją 
resortu rolnictwa Chińskiej Republiki 
Ludowej pod przewodnictwem 
wiceministra rolnictwa Niu Duna. 
Gość z Chin wyraził zrozumienie 
dla naszego stanowiska i zapropo-
nował współdziałanie i promowanie 
naszych starań w celu zniesienia 
istniejących barier w eksporcie do 
Chin.

W komunikacie resortu opubliko-
wanym zaraz po spotkaniu czyta-
my: Minister A. Dycha przedstawił 
delegacji chińskiej informacje nt. 
sytuacji w polskim rolnictwie, za-
znaczając, że w ciągu ostatnich 
lat polskie rolnictwo zmieniało się 
dość intensywnie, co związane było 
z wejściem do UE oraz z potrzebą 
modernizacji zakładów przetwór-
stwa artykułów żywnościowych. 
Zmiany te polegają na poprawie 
jakości, podwyższeniu standar-
dów i bezpieczeństwa żywności. 
Dzięki temu polski przemysł rolno-
spożywczy był przygotowany na 
otwierające się wraz z wejściem do 

UE rynki krajów „Piętnastki” oraz 
rynki krajów nowo wstępujących. 
Obecnie znaczna część zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego 
posiada unijne certyfikaty, niektó-
re zakłady posiadają certyfikaty 
umożliwiające eksport artykułów 
rolno-spożywczych, zarówno do 
USA, jak i do Rosji. Podkreślił, że 
Polska jest znana jako kraj o świet-
nie rozwijającym się rolnictwie, 
o bardzo dobrych rezultatach 
w zakresie techniki rolniczej oraz 
że szczególnie znaczący jest wzrost 
eksportu rolno-spożywczego do 
krajów unijnych po wejściu Polski 
do UE. 

Podczas spotkania omówiono 
następstwa zmian klimatycznych 
i ich wpływ na światową produk-
cję żywności oraz ewolucję cen 
produktów rolnych i żywności. 
Zarówno strona polska, jak i chiń-
ska zgodziły się, że należy dołożyć 
starań, aby utrzymujący się trend 
wzrostowy cen żywności nie był 
wykorzystywany do sztuczne-
go, spekulacyjnego nakręcania 
koniunktury cenowej przez inne 
ogniwa łańcucha żywnościowego.  
Wymieniono także informacje 
nt. możliwości nawiązania bliższej 
współpracy w dziedzinie rolnic-
twa pomiędzy Polską i Chinami, 
w szczególności w zakresie rybo-
łówstwa.

Na spotkaniu uzgodniono ter-
min IV Posiedzenia Polsko-Chiń-
skiej Grupy Roboczej ds. współpra-
cy w dziedzinie rolnictwa. Ma ono 
się odbyć w Polsce, w pierwszej 
połowie 2009 r. Strony wyraziły 
chęć współpracy pomiędzy przed-
siębiorstwami polskimi i chińskimi 
oraz w zakresie przekazywania 
informacji rolniczych.

dar



75–18 września AKTUALNOŚCI

fot. D. Panasiuk

Duchowe witaminy

Chodzić  
czy nie chodzić? 
Nie tak dawno ktoś podzielił się ze mną swoim świadectwem „ekspe-
rymentowania” z wiarą: „Ostatnio zacząłem interesować się ruchem 
Hare Kryszna (nie zamierzam na pewno zmieniać religii). Mają ciekawą 
filozofię i sposoby kultu (mantra itp.). Wyznawcy tej religii twierdzą, że jest 
jeden Bóg, i nieważne czy ktoś jest islamistą, katolikiem czy krysznow-
cem, ważne, żeby kochał Boga. Czy to źle, że się interesuję ich filozofią, 
mantruję? Chcę się upewnić, czy nie czynię źle”. 

Ile podobnych do tej wypowiedzi możemy usłyszeć w codziennym życiu! 
A ilu nie usłyszymy – z różnych powodów. Trudno do każdego indywi-
dualnie dotrzeć z odpowiedzią. To jest główny argument przemawiający 
za tym, że potrzebna jest tak krytykowana przez wielu katecheza – także 
ta w szkole. Bo ona daje przynajmniej minimalną wiedzę, dzięki której 
możemy opisać doświadczenie religijne. Bez wiedzy budzą się w nas 
„demony” i sprowadzamy wiarę do pustego sentymentalizmu: „czuję 
Boga – nie czuję Jego obecności”, „na modlitwie jest mi fajnie – ciągle 
spotykam jakieś rozproszenia”, „chciałbym się zbliżyć do Boga – nie 
mam czasu na modlitwę”. Jakże wciąż aktualne wydają się w tym miejscu 
słowa Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki „Fides et ratio”, w których 
przypomina o łączeniu wiary i rozumu, wiedzy i uczucia. Wszystko po 
to, by zbliżać się do Boga: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których 
duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. 

Często postrzegamy swoje życie w kategoriach etycznych: mówimy, że 
ktoś jest dobrym człowiekiem, i to wystarcza. A sama etyka prezentuje 
tylko kanon postaw, zasad czy zachowań, które możemy sprowadzić do 
pewnego minimum. Trochę jakby brakowało elementu, który ożywia. 
Wystarczy więc poprawnie wykonać daną czynność, aby być dobrym. 
A w chrześcijaństwie? Już dzieci na katechezie wiedzą, że wiara tworzy 
relację z Osobą Boga. To nie jakiś zbiór zasad filozoficznych, ale kontakt 
z Kimś, kto w swoim ręku trzyma losy świata i każdego z nas. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że katecheza ma przygotowywać 
człowieka do spotkania z Bogiem w liturgii, ma poszerzyć jego wiedzę 
na temat wyznawanej wiary. Dziecko uczy się, że w świecie trzeba two-
rzyć relacje, a nie samotnie rozpychać się łokciami; dowiaduje się, że 
spraw nie załatwia się natychmiastowo (jednym kliknięciem myszki), 
życie nie kończy się wraz ze śmiercią (tylko zmienia swoją postać – jest 
więc po co żyć), a drugi człowiek potrzebuje czasu, przebywania z nim 
(przyjaźni nie zastąpi więź wirtualna). I o tym także, iż prawda jest oparta 
na dziesięciu przykazaniach (a nie na tym, co mi się wydaje w danym 
momencie, albo jest dla mnie korzystne), a granicą wolności jest dobro 
drugiego człowieka (a nie chęć pokazania, co potrafię). 

Czy możliwe jest dziś, pracując na jakimś odpowiedzialnym stanowisku, 
nie podnosić swoich kwalifikacji albo odmówić szefowi udziału w szko-
leniu, kursie czy wyjeździe służbowym? Nie wystarczy więc powiedzieć: 
ja już mam wiedzę na temat religii, moja edukacja już się zakończyła. Bo 
proces rozwoju wiary trwa przez całe życie. Chrystus towarzyszy nam 
swoją obecnością każdego dnia i w każdej sytuacji. Czy więc wierzący 
rodzice, którzy zobowiązali się w czasie zawierania sakramentu mał-
żeństwa, że „chcą przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym 
ich Bóg obdarzy” i przestają posyłać swoje dzieci na katechezę, dobrze 
wypełniają podjęte zobowiązania? Czy nie biorą na swoje sumienie 
tego, że ich dziecko straci kontakt z Bogiem? Biorą odpowiedzialność 
za jego schodzenie z drogi chrześcijańskiej świętości, a następstwie 
tracą kontakt z nim samym. Może się zdarzyć, że ktoś dokona bardzo 
„zyskownej” zmiany: salę katechetyczną zamieni swojemu dziecku – to 
często tylko kwestia czasu – na celę więzienną. Pytanie tylko: czy to ma 
sens, jeśli tak – to jaki? 

Nie wystarczy więc ukrywanie się za parawanem: „moje dziecko i my 
wierzymy”, ale na katechezę to „szkoda czasu”. Bo gdzie jest ta wiara i na 
czym ona polega? Na tym, że dziecko bezmyślnie włóczy się po kory-
tarzu – jak miałem okazję obserwować w jednej ze szkół – albo siedzi 
w bibliotece, ale nie łudźmy się – nie spędza tego czasu na uczeniu się 
czy odrabianiu lekcji. I nawet maturzyści nie zyskają, „oszczędzając” czas, 
który mogliby spędzić na katechezie. Nawet jeśli pominiemy chwilowo 
kwestie rozwoju wiary, to wiedza o religii jest po prostu częścią naszej 
kultury, z której znajomości przyjdzie zdać egzamin – na maturze, na 
studiach, w towarzystwie albo kiedyś wobec następnego pokolenia. 
Jak zrozumieć dzieła sztuki, jak zaprojektować kościół, jak rozmawiać 
z wyznawcami innych religii, jeśli dla zaoszczędzenia godziny czy dwóch 
dobrowolnie wybierzemy status „analfabety religijnego”?

Postęp – jak uczył Jan Paweł II – to tworzenie dobra. Przede wszystkim 
w sercu człowieka. Bez Boga i kontaktu z Nim jest to o wiele trudniejsze. 
Może warto więc dobrze zastanowić się, zanim się podejmie decyzję? 

ks. Leszek Smoliński

Droższe zakupy
Być może już niedłu-

go będziemy więcej 
płacić za swoje zakupy. 
I to nie przez produkty, 
a opakowania. Do tej pory 
darmowe torebki foliowe 
mają kosztować 20 groszy 
za sztukę.
Ministerstwo Środowiska przygo-
towuje projekt ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opako-
waniowymi. Według niej wszystkie 
sklepy będą pobierać od klientów 
opłatę recyklingową w wysokości 
20 groszy za każdą wydaną to-
rebkę foliową. Ci, którzy tego nie 
zrobią, nie unikną wydatków. Co 
kwartał będą wpłacać pieniądze na 
konto urzędu marszałkowskiego.  
Z tych środków ma być finansowana 
selektywna zbiórka odpadów oraz 
edukacja ekologiczna.

Takie rozwiązanie przysporzy kło-
potów właścicielom sklepów. Będą 

musieli wpro-
wadzić nowy 
a s o r t y m e n t 
i dostosować 
systemy kom-
p u t e r o w e . 
Trzeba będzie 
też wyjaśnić 
klientom, dla-
czego, za to, 
co do tej pory 
dostawali za 
darmo, będą 
musiel i  p ła-
cić. Poza tym 
sprawa może 
faworyzować duże markety – te 
nie będą musiały przerzucać opła-
ty recyklingowej na klientów. Za 
to sklepy o powierzchni powyżej  
2 tys. mkw. będą musiały selektywnie 
zbierać opakowania po produktach, 
które są w ich ofercie. Resort chce 
również, aby wszystkie sklepy przyj-

mowały na wymianę opakowania 
wielokrotnego użytku.

Rozwiązanie trudne do realizacji, ale 
czego nie robi się w trosce o środo-
wisko. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wprowadzenie opłaty zmieni świado-
mość ekologiczną społeczeństwa.

km

4 kilogramy telewizora rocznie na złom
Ustawy mogą być za-

skakujące i zabawne. 
Trudno przyjąć obojętnie 
jedną z rządowych zmian 
w ustawie o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektro-
nicznym. Otóż, najważniej-
sza z nich zobowiązuje 
ministra środowiska, we 
współpracy z ministrem 
gospodarki, do wydania 
rozporządzenia określają-
cego obligatoryjne roczne 
poziomy zbierania zużyte-
go sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, pocho-
dzącego z gospodarstw 
domowych. 
Ma to z wią zek z  dyrekt y wą 
2002/96/WE, która zobowiązuje 
państwa członkowskie Unii Europej-
skiej do zbierania zużytego sprzętu 
z gospodarstw domowych w wiel-
kości 4 kg na jednego mieszkańca 
rocznie. 

Projekt nowelizacji ma też poważne 
fragmenty. Wprowadza zasadę, że 
zakłady przetwarzania zużytego 
sprzętu będą zobowiązane do jego 
bezpłatnego odbierania. Dotychczas 
zdarzały się przypadki, że zakłady te 

pobierały opłaty od podmiotów, 
które mają obowiązek nieodpłat-
nego zbierania zużytego sprzętu 
z gospodarstw domowych. W tej 
sytuacji zbierający zużyty sprzęt 
ponosili koszty, nie mając żadnych 
dochodów z tej działalności. 

Zgodnie z projektem, zwiększona 
zostanie odpowiedzialność organi-
zacji odzysku sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego. Organizacje te 
zostaną zrównane w obowiązkach 
z firmami wprowadzającymi sprzęt 
na rynek. 

Organizacje odzysku sprzętu będą 
musiał y również przekazywać  
5 proc. swoich udokumentowanych 
przychodów na 
publiczne kam-
panie edukacyj-
ne. Jeśli nie wy-
wiążą się z tego 
obowiązku, to 
– zgodnie z pro-
jektem – ponio-
są kary finanso-
we w wysokości 
od 10 tys. zł do 
1 mln zł. Prze-
widziano także 
sankcje za brak 

umowy producenta z organizacją 
odzysku (od 5 tys. zł do 500 tys. 
zł) i za wyrzucanie urządzeń elek-
trycznych na śmietnik (od 20 zł do 
5 tys. zł). 

Zaproponowano także zmniejsze-
nie liczby sprawozdań przesyłanych 
przez przedsiębiorców do Główne-
go Inspektora Ochrony Środowiska. 
Będą one dostarczane raz na pół 
roku, a nie jak obecnie raz na kwar-
tał. Przesunięto też termin składania 
ministrowi środowiska przez GIOŚ 
corocznego raportu o funkcjo-
nowaniu systemu gospodarki zu-
żytym sprzętem z 30 kwietnia na  
30 czerwca. 

dar
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Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
Rodzicom i najbliższej rodzinie  

kaprala Pawła Brodzikowskiego,  
który zginął  

podczas pełnienia służby w Afganistanie,  
składają:

Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta
Przewodniczący Rady Powiatu – Paweł Rudy

Wicestarosta Nowodworski – Anna Kaczmarek

        W dniu 20 sierpnia br. podczas misji w Afganistanie śmierć poniósł 

starszy szeregowy Paweł Brodzikowski

żołnierz 2. Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu,  
mieszkaniec Gminy Nasielsk 

 i aktywny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie. 

Ta śmierć młodego, 25-letniego człowieka poruszyła nas do głębi. 

Rodzinie i przyjaciołom ś.p. Pawła Brodzikowskiego  
– w imieniu władz samorządowych  

oraz całej społeczności lokalnej Gminy Nasielsk 

– składam najszczersze wyrazy współczucia.
Cześć Jego Pamięci!

Zastępca Burmistrza Nasielska
Członek Zarządu Głównego ZOSP RP

Tadeusz Nalewajk

Na wieczną wartę
We wtorek, 26 sierpnia br. pochowano 25-letniego Pawła Brodzikowskiego – poległego w Afganistanie żołnierza, strażaka, a przede 

wszystkim syna, brata, wnuka i narzeczonego. Uroczystości pogrzebowe odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego  
gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski, a na cmentarzu przemawiał minister obrony narodowej Bogdan Klich.

tości, jakimi są Bóg, Honor i Ojczy-
zna. Dziękował za dar dzielnego żoł-
nierza, który – jak powiedział – nie 
umiera, lecz oddaje życie. Próbował 
dodać otuchy najbliższym.

Jeszcze przed mszą przedstawi-
ciel prezydenta RP uhonorował 
zmarłego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Krzyża Wojskowego, a mi-
nister obrony narodowej nadał mu 
stopień kaprala.

Na cmentarz odprowadził Pawła 
Brodzikowskiego niezwykle liczny 
kondukt żałobny. Na jego czele szła 

orkiestra wojskowa oraz Kompania 
Honorowa 2. Mazowieckiej Bry-
gady Saperów w Kazuniu. U bram 
cmentarza czekali strażacy. Przy 
grobie głos zabrał minister Bogdan 
Klich, a po nim list kondolencyjny 
od prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
odczytał płk Jarosław Kraszewski.  
W liście Lech Kaczyński nazwał 
Pawła Brodzikowskiego profesjo-
nalistą i patriotą. Potem przemawiali: 
płk Waldemar Zakrzewski – dowód-
ca kazuńskiej brygady, oraz przed-
stawiciel kolegów Pawła. Waldemar 
Zakrzewski przekazał ojcu zmarłego 

flagę narodową wraz z odznacze-
niami syna. Kompania honorowa 
oddała salwę na cześć żołnierza, 
a gdy trumnę składano do grobu, 
Pawła Brodzikowskiego żegnały 
strażackie syreny. 

Grób kaprala przykryły kwiaty zło-
żone przez władze i innych uczest-
ników pogrzebu. W uroczystościach 
pogrzebowych brało bowiem udział 
wielu parafian niezwiązanych bez-
pośrednio z rodziną zmarłego.

Uczestnicy pożegnali Pawła z należ-
ną czcią. Połączyli się w bólu z ro-

dziną zmarłego. I zapewne wierzą, 
że – jak powiedział biskup – Bóg 
powołał śp. kaprala Brodzikowskie-
go na wieczną wartę w niebie. 

Paweł Brodzikowski zginął 20 
sierpnia. Tragedia miała miejsce 
w okolicach miejscowości Shawal. 
Polski patrol najechał na ładunek 
wybuchowy. W wyniku eksplozji 
zginęli również Waldemar Sajdak 
oraz Paweł Szwed. Wszyscy służyli  
w 2. Mazowieckiej Brygadzie Sape-
rów w Kazuniu. 

km

Msza Święta odbyła się w koście-
le św. Wojciecha w Nasielsku. W 
asyście księży kapelanów oraz 
prałata Kazimierza Śniegockiego 
i proboszcza Tadeusza Pepłońskie-
go celebrował ją Biskup Polowy 
Wojska Polskiego Tadeusz Płoski. 
Przypomniał szlak bojowy śp. Pawła 
Brodzikowskiego, ale nie zabrakło 
też bardziej osobistych elemen-
tów. Biskup przytoczył świadectwo 
prałata Śniegockiego o rodzinie 
Brodzikowskich i samym zmarłym. 
Nazwał go wiarygodnym i wiernym 
świadkiem tych szczególnych war-
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R E K L A M A

Nowe zajęcia filmowe w NOK
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 filmo-
wym, reżyserią i sztuką operatorską.

Projekt „Film od podszewki – warszta-
ty filmowe” jest organizowany przez 
NOK dzięki wsparciu finansowemu 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
Obejmuje wykłady, prezentacje i dys-
kusje o technice i gatunkach filmo-
wych, ale także realizację filmu, czyli 
pisanie scenariusza i wykonanie zdjęć. 
W ramach warsztatów odbywać się 
będą również spotkania z zawodowy-
mi aktorami, znakomitymi fachowca-
mi i praktykami kina. Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Zajęcia będą odbywał y 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.

Co to jest Polska?
Uroczystości patriotyczno-religijne w Borkowie.

litej z Winnicy oraz Związku Harcer-
stwa Polskiego z Nasielska.

Kilka minut po godz. 17 Zastęp-
ca Burmistrza Nasielska Tadeusz 
Nalewajk przywitał wszystkich 
zgromadzonych na uroczystości. 
W swoim przemówieniu poruszył 
kwestie patriotyzmu oraz bohater-
skiej postawy nie tylko żołnierzy, 
ale i mieszkańców wsi, którzy swoją 
obywatelską postawą przyczynili się 
do odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Zaznaczył, że Bitwa ta 
zawsze była i jest potwierdzeniem 
niezłomnej woli godnego życia 
naszego Narodu.

O bitwie nad Wkrą mówił także 
podczas mszy św. polowej ksiądz 
Wojciech Góralski delegat księdza 
biskupa Piotra Libery, Ordynariusza 
Płockiego. Homilię swoją zakończył 
słowami: Niech (…) zawołanie BÓG, 
HONOR I OJCZYZNA będzie wciąż 
odczytywane jako najszczytniejsze 
zobowiązanie względem Boga, 
siebie samego i naszej umiłowanej 
Polski. 

Po mszy św., której oprawę mu-
zyczną zapewniła Orkiestra Garni-

23 sierpnia br. odbyły się uroczy-
ste obchody 88. rocznicy bitwy 
nad Wkrą. Aby uczcić pamięć 
walczących o wolną Ojczyznę 
Polaków, do Borkowa przyjechali 
m.in. przedstawiciel Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Michał Grodzki, poseł na Sejm RP 
Aleksander Sopliński, reprezentant 
Wojewody Mazowieckiego Paweł 
Żurek, przedstawiciel Marszałka 
Województwa Mazowieckiego  
Józef Kaliński oraz reprezentujący 
Dowódcę 1. Ciechanowskiego 
Pułku Artylerii im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego Pułkownik Ja-
nusz Zawada. Nie zabrakło także 
władz powiatu nowodworskiego, 
władz naszej gminy oraz delegacji 
z gmin: Sochocin, Pomiechówek, 
Świercze, Joniec i Czosnów. Jak co 
roku na uroczystość licznie przybyli 
mieszkańcy Borkowa i okolicznych 
miejscowości. 

Wartę przy pomniku poświęconym 
bohaterom 1920 r. pełnili żołnierze 
Kompanii Honorowej 1. Ciecha-
nowskiego Pułku Artylerii im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, harcerze 
Związku Harcerstwa Rzeczypospo-

zonowa z Siedlec, 
oraz po przemó-
w i e n i a c h  g o ś c i 
przyszedł czas na 
złożenie wieńców 
pod pomnikiem. 
Kwiaty składali m.in. 
przedstawiciel Kan-
celarii Prezyden-
ta  Michał Grodzki, 
poseł na Sejm RP A. 
Sopliński, delega-
cje władz powiatu 
oraz gmin, delegaci 
Policji, kombatanci, 
strażacy, delegacje szkół oraz insty-

tucji działających na terenie gminy 
Nasielsk.

Po części oficjalnej odbyła się De-
f i lada  Kom p an i i  Honorowej  

1. Ciechanowskiego Pułku Artylerii 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po 
niej wystąpiła Orkiestra Garnizonowa 
z Siedlec. Niezwykłym wydarzeniem 
tego dnia był pokaz walk w wyko-
naniu Stowarzyszenia „Cytadela”. 
Mieszkańcy z ciekawością przyglądali 
się inscenizacji, którą współfinansował 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego. 

Na zakończenie obchodów rocznicy 
bitwy nad Wkrą strażacy OSP w Ciek-
synie zaprosili uczestników na spe-
cjalnie przygotowaną grochówkę.

KaZ.
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ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW „ZENEK”
Trasa: NASIELSK – WARSZAWA ZACHODNIA

NASIELSK 5.00 7.00P 8.50 12.00P 14.20 18.00P
DĘBE 5.21 7.21P 9.11 12.21P 14.41 18.21P
LEGIONOWO 5.47 7.38P 9.37 12.38P 15.07 18.38P
WARSZAWA ZACH. 6.31 8.22P 10.21 13.22P 15.51 19.22P

Trasa: WARSZAWA ZACHODNIA – NASIELSK
WARSZAWA ZACH. 6.35 9.30P 12.15 14.45P 17.45 20.00P
LEGIONOWO 7.19 10.14P 12.59 15.29P 18.29 20.44P
DĘBE 7.46 10.31P 13.26 15.46P 18.56 21.01P
NASIELSK 8.07 10.52P 13.47 16.07P 19.17 21.22P

P – oznacza kurs przez Poniatów

PKS
Nasielsk Dworzec PKP 

Kierunek Godziny odjazdów 
Nasielsk Rynek 09:50 A, 14:48 U, 17:20 S
Płońsk d.a.  przez Nowe Miasto 05:40 F, 08:50 U, 12:45 F, 14:40 U, 17:30 s U, 19:45 U
Płońsk d.a.  przez Wrona 06:17 F, 12:27 A, 16:40 U
Pułtusk d.a. przez Nasielsk Rynek, Poniaty, Winnica 06:45 U, 08:00 F, 09:30 U, 11:25 F, 15:55 S, 16:45 U
Pułtusk d.a.  przez Poniaty, Łachoń 14:00 U
Pułtusk d.a. przez Strzegocin, Lipniki St. 14:15 S
Pułtusk d.a.  przez Strzegocin, Winnica 06:05 S, 09:25 F, 13:00 U, 15:10 F, 19:30 U
Strzegocin 07:00 S

Oznaczenia: A - nie kursuje w niedziele i święta; F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze; s - ferie i wakacje kursuje tylko 
w soboty, niedziele i święta; S - kursuje w dni nauki szkolnej; U - nie kursuje 25.XII, 1.I, 1-dzień Wielkanocy

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku
Rozkład ważny od 1 do 30 września 2008 r.

NASIELSK MIASTO – NASIELSK DWORZEC PKP
345  430  450 515 540  600 710S 730 810 905 1000 1035  1215 1300  1335S   1405C   1430 1520 1540  1620 1700  1840 1955  2050 
2140 2330 

NASIELSK DWORZEC PKP – NASIELSK MIASTO
355  440 500 525  550 615  720S  740  820  920  1016  1125  1233  1320  1350S  1420  1440  1530  1635  1710  1855  2050  2146  
2346    

NASIELSK MIASTO – NASIELSK PKP – CIEKSYN
620S  1035T  1435 S

NASIELSK DWORZEC PKP – CIEKSYN – WRONA
627S  1042T  1442S
OBJAŚNIENIA: a –kursuje w każdy dzień oprócz wtorków i piątków; c-  kursuje w soboty i w niedziele; f - kursuje w dni robocze; 
t – kursuje we wtorki  i w piątki; s – kursuje w dni nauki szkolnej

Linia PAWEŁ
NASIELSK PKP – WARSZAWA DW. GDAŃSKI
Nasielsk PKP 505D 520 805 L 1130 F 1320D - 1630 1720

Nasielsk PKO 510D 525 810 L 1133 F 1325 L 1635 1725

Nasielsk Rynek 515D 530 815 L 1135 F 1330 L 1510 F 1640 1730

Cegielnia, Psucin 525D 540 825 L 1145 F 1340 L 1520 F 1645 1740

Pomiechówek 533D 550 835 L 1155 F 1348 L 1528 F 1655 1750

Modlin Górka - 555 840L 1200 F 1353 L 1533 F 1700 1755

Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska - 600 843L 1205 F 1358 L 1538 F - 1800

Warszawa Gdańska 620D 650 925L 1250 F 1440 L 1620 F 1745 1840

WARSZAWA DW. GDAŃSKI – NASIELSK
W-wa Gdańska 630 F 720 1000 L 1410 D/ex 1530 D 1650 F/ex 1745 F/ex 1900 L
W-wa Marymont 635 F 725 1005 L 1415 D/ex 1535 D 1655 F/ex 1750 F/ex 1905 L 
W-wa Bielany 640 F 730 1010 L 1420 D/ex 1540 D 1700 F/ex 1755 F/ex 1910 L
Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska 715 F 805 1045 L - 1615 D - - 1945 L
Modlin Górka 718 F 808 1048 L - 1620 D - - 1948 L
Pomiechówek 725 F 815 1055L - 1625 D - - 1955 L
Psucin, Cegielnia 733 F 823 1103L - 1633 D - - 2000 L
Nasielsk Rynek 740 F 830 1110L - 1640 D - - 2008 L
Nasielsk PKO 742 F 832 1112 L - 1642 D - - 2010 L

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

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

Operator rośnie w siłę
Rząd wyraził zgodę na wniesienie 
do jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa PSE-Operator SA w War-
szawie wszystkich akcji następują-
cych spółek obszarowych: 
• Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne – Centrum SA z siedzibą 
w Warszawie, wartość rynkowa 
wszystkich akcji 3,9 mln zł, 
• Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne – Wschód SA z siedzibą 
w Radomiu, wartość rynkowa 
wszystkich akcji 11,9 mln zł, 

• Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne – Zachód SA z siedzibą 
w Poznaniu, wartość rynkowa 
akcji 34,3 mln zł, 
• Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne – Południe SA z siedzibą 
w Katowicach, wartość rynkowa 
akcji 35,6 mln zł, 
• Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne – Północ SA z siedzibą 
w Bydgoszczy, wartość rynkowa 
akcji 15,2 mln zł. 

Akcje tych spółek zostaną wnie-
sione jako wkład niepieniężny do 
spółki PSE-Operator SA w zamian 
za objęcie przez Skarb Państwa 
ponad 1 miliona akcji nowej emi-
sji o wartości nominalnej 100 zł 
za jedną akcję – poinfomowało 
Centrum Informacyjne Rządu. 

Spółka PSE-Operator SA została 
zawiązana w lutym 2004 r. Jej 
kapitał zakładowy wynosi 9,3 
mld złotych. 

dar

V Powiatowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

pod honorowym patronatem  
Marszałka Województwa Mazowieckiego,  
Starosty Nowego Dworu Mazowieckiego, 

Burmistrza Nasielska

Nasielsk, 21.09.2008r.
godz. 10.30 msza św. w Kościele Św. 
Wojciecha w Nasielsku
godz. 12.00 na placu przy Szkole 
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku.

Wystąpią: Don Vasyl z zespołem
  WTZ Pieścirogi
  WTZ Nowy Dwór Mazowiecki
  Patrycja Malinowska
  DPS Nasielsk

Rozstrzygnięty zostanie konkurs „Inni, różni, tacy 
sami” oraz zostaną wręczone nagrody uczestnikom.

Zapewniamy moc wrażeń i atrakcji, które zorganizuje 
grupa HARD-TEAM (strzelanie z łuku itd.)

Pokaz sztucznych ogni

ZAPRASZAMY
Społeczna Powiatowa Rada  

ds. Osób Niepełnosprawnych
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BURMISTRZ  NASIELSKA

GP. 7145/5/08

GP. 7145/7/08

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami / 

podaję do publicznej wiadomości

w y k a z

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

Lp. Położenie

nieruchomości

Numer

działki

Numer

księgi

wieczystej

Numer

lokalu

Opis lokalu mieszkalnego Cena lokalu

mieszkalnego 

wraz z udziałem 

w częściach 

wspólnych 

nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1. Miasto 

Nasielsk ul. 

Sportowa 6

526/9 23014 6 Lokal mieszkalny o powierzchni 

użytkowej 30,00 m² znajdujący się 

na I piętrze w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym z 

przynależnym  udziałem 

wynoszącym 30/461 części w 

nieruchomości wspólnej 

obejmującej niepodzielne części 

budynku mieszkalnego i budynek 

gospodarczy oraz działkę nr 526/9. 

Lokal mieszkalny składa się  z: 2 

pokoi, kuchni, przedpokoju i 

łazienki  z wc.

25.400,00 

złotych

2. Stare 

Pieścirogi ul. 

Parkowa 7

223/14 11023 3 Lokal mieszkalny o powierzchni 

użytkowej 34,84 m² znajdujący się 

na parterze w budynku 3-

rodzinnym. Do lokalu przynależne 

pomieszczenie gospodarcze w 

piwnicy . Do lokalu przynależny 

jest udział wynoszący  3790/17457 

części w nieruchomości wspólnej, 

obejmującej niepodzielne części 

budynku i infrastruktury z nim 

powiązanej w tym w szczególności 

strych, klatka schodowa i korytarz 

w piwnicy oraz działkę gruntu nr 

223/14. Lokal mieszkalny składa 

się z : 2 pokoi, kuchni, 

przedpokoju, łazienki  z wc.

 22.500,00 

złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 

okres od dnia 25 sierpnia 2008 roku do dnia 15 września 2008 roku.

                                                                                Z up. BURMISTRZA

                                                                           mgr inż. Tadeusz Nalewajk
                                                                                     Zastępca Burmistrza Nasielska

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy EN ISO 9001:2000

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuję, iż zgodnie z art. 10 ust.1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003, nr 106, 
poz.1002 z późn. zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego 
ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywanie 
psa, wydanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę 
lub utrzymywać takiego psa. 

Zezwolenia takiego nie wydaje się, a wydane już cofa, jeżeli pies będzie 
lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie 
dla ludzi lub zwierząt.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii Związku 
Kynologicznego w Polsce ustalił, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów 
uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agre-
sywne (Dz.U. 2003, Nr 77, poz.687) do ras psów uznanych za agresywne 
wpisano następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Brak wymaganego zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną zgodnie z art. 37a podlega karze aresztu lub grzywny a także 
w razie ukarania za wykroczenie, można orzec przepadek zwierzęcia.

Gminny rejestr psów prowadzony jest przez Wydział Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska. Psy są rejestrowane na podstawie złożonych wniosków 
składanych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Ww. wnioski dostępne są 
w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej 
www.um.nasielsk.pl

Wymagane dokumenty:

1)wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa

2)pisemna informacja potwierdzająca pochodzenie psa, jego rasę, wiek, 
płeć oraz sposób oznakowania

3)informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamie-
rza utrzymywać psa

4)dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
BURMISTRZ NASIELSKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
1. Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk.

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 odpo-
wiadać 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).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
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 nauczycie-
lem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie bę-
dącej 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 sta-
nowisko 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;
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.);
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.
III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświad-
czenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs” w terminie do dnia 24 września 2008 roku do godz. 14ºº na adres : Zespół Ekono-
miczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nasielska.
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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chew nie może być „w portkach”, 
czyli się rozdwajać. Musi też mieć 
odpowiednią wielkość; 
– cebula pęczkowana musi składać się 
z co najmniej 16 cebul;

– szparagi zielone klasy I muszą być 
zielone w co najmniej 80% długości;
– winogrona – kiść tych owoców nie 
może ważyć więcej niż 1 kilogram;
– banany muszą być odpowied-
nio wygięte, szerokość przekroju 
poprzecznego owocu między po-
wierzchniami bocznymi a środkiem, 
prostopadle do osi podłużnej, musi 
wynosić co najmniej 27 mm, nie mogą 
być krótsze niż 14 cm.

Dobre i nadające się do jedzenia owo-
ce i warzywa, które nie spełniają stan-
dardów, nie mogą być sprzedawane 
nawet jako produkty klasy II. Są więc 
wyrzucane. 

dar

fot. D. Panasiuk

Zalesianie – tylko do końca miesiąca Nie chcemy mniej

W Brukseli o ogórku

Rolnicy z Mazowsza zło-
żyli w biurach powia-

towych ARiMR najwięcej 
wniosków na zalesianie 
gruntów rolnych – poinfor-
mowała Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
W sierpniu, w skali całego kraju rol-
nicy złożyli blisko 200 wniosków, 
co pozwoliłoby zalesić około 670 
ha gruntów. Najwięcej wniosków 
o przyznanie pomocy na zalesia-
nie przyjęły w tych dniach biura 
powiatowe ARiMR w woj. mazo-
wieckim – 31 wniosków i w woj. 
łódzkim – 28 wniosków. Natomiast 
największą powierzchnię gruntów 
rolnych planują zalesić rolnicy z woj. 
pomorskiego – nieco ponad 113 ha 
oraz z woj. warmińsko-mazurskiego 
– ponad 105 ha. Jak już wcześniej 
informowaliśmy, po raz pierw-
szy w tym roku biura powiatowe 
ARiMR przyjmują wnioski także na 
zalesianie gruntów innych niż rolne.  
W tym wypadku chodzi tu o grunty 
niewykorzystywane do produkcji 
rolniczej, na których występują sa-
moistne naturalne odnowienia lasu 
na co najmniej 10% powierzchni 
przewidzianej do zalesienia. Biura 
powiatowe przyjęły od rolników 
zaledwie osiem takich wniosków, 
a zadeklarowana do zalesienia po-
wierzchnia nie przekracza 10 ha. 

Rolnik może zalesić grunty, które 
są jego własnością lub współwła-
snością. Wniosek należy wypełnić 
na podstawie planu zalesienia.  
O opracowanie takiego planu rolnik 
powinien zwrócić się do nadle-
śnictwa. Specjaliści z nadleśnictwa 
opracują i przekażą rolnikowi taki 
plan tylko na grunty przewidziane 
do zalesienia na danym terenie. 
Zalesiać można działki, które zostały 
przeznaczone do zalesienia w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. W sytuacji, kiedy 
nie ma takiego planu, zalesienie jest 
możliwe, jeżeli nie jest ono sprzecz-
ne z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Rolnik może 
otrzymać wsparcie na zalesienie 
tych gruntów rolnych stanowiących 
grunty orne lub sady, do których 
przyznano mu jednolitą płatność 
obszarową za okres poprzedzający 
rok złożenia wniosku o pomoc na 
zalesienie. Pomoc na zalesienie nie 
przysługuje do gruntów położo-
nych na obszarze Natura 2000. 

ARiMR przypomina, że pomoc 
finansowa na zalesienie może być 
udzielana do gruntów o powierzch-
ni większej niż 0,5 ha i do działek 
o szerokości większej niż 20 m. Ten 
drugi warunek przyznania pomocy 
nie jest stosowany, jeżeli grunty 
przeznaczone do zalesienia grani-
czą z lasem. 

Skorzystać z pomocy może rolnik 
wpisany do ewidencji producen-
tów lub grupa rolników (co naj-
mniej 3), których grunty sąsiadują 
ze sobą, a ich łączna powierzchnia 
jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc 
na zalesianie może być także przy-
znawana jednostkom samorządu 
terytorialnego lub jednostkom or-

ganizacyjnym gmin, powiatów oraz 
województw.

Pomoc jest formą wsparcia, które 
ma zrekompensować rolnikowi 
koszty, jakie poniósł na założenie 
uprawy leśnej, premii pielęgnacyj-
nej wypłacanej przez 5 lat oraz pre-
mii zalesieniowej, która ma zwrócić 
rolnikowi utracony dochód z tytułu 
przeznaczenia gruntów rolnych pod 
zalesianie. Premia zalesieniowa nie 
przysługuje beneficjentom, którzy 
zalesili grunty inne niż rolne.

Wysokość wsparcia finansowego 
rekompensującego koszty zale-
siania gruntów wynosi od 4160 do 
6260 zł/ha i zależy od  tego, czy 
wykorzystywane były sadzonki 
drzew liściastych, czy iglastych oraz 
od tego, na jakim terenie została 
założona uprawa leśna. Przyjęto, że 
na stokach o spadku większym niż 
12 stopni koszty zalesień wzrastają 
o 40 proc.

Dodatkowo można również uzyskać 
płatność za wykonanie zaleconego 
przez nadleśniczego, ogrodzenia 
młodej uprawy leśnej 2-metrową 
siatką metalową, w kwocie 2590 
zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący 
wykonanego ogrodzenia.

Premia pielęgnacyjna jest zry-
czałtowaną płatnością do hektara 
zalesionych gruntów, wypłacaną, 
co roku przez 5 lat od założenia 
uprawy leśnej. Jej wysokość wy-
nosi 970 lub 1360 zł/ha. Ponadto 
rolnik możne uzyskać płatność za 
zastosowanie zaleconych przez 
nadleśniczego indywidualnych 
środków ochrony uprawy leśnej 
przed zwierzyną, w wysokości od 
190 do 700 zł/ha. 

Premia zalesieniowa może być 
wypłacana przez 15 lat jedynie tym 
rolnikom, którzy udokumentowali 
uzyskanie w roku poprzedzają-
cym złożenie wniosku co najmniej 
25% dochodów z rolnictwa. Jest to 
zryczałtowana płatność do hektara 
zalesionych gruntów, wynikająca 
z utraconych dochodów z tytułu 
przekształcenia gruntów rolnych 
na grunty leśne. Wysokość premii 
zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha. 

Wniosek można złożyć osobiście 
w biurze powiatowym właściwym 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania rolnika lub siedzibę osoby 
prawnej ubiegającej się o wsparcie 
na zalesianie gruntów bądź wysłać 
pocztą.

Po weryfikacji wniosku, kierownik 
biura powiatowego ARiMR wyda 
postanowienie o spełnieniu nie-
zbędnych warunków we wniosku 
o przyznanie pomocy na zalesianie 
lub decyzję o odmowie przyznania 
pomocy. 

Po otrzymaniu postanowienia rol-
nik będzie mógł rozpocząć prace 
zalesieniowe. W ciągu 7 dni od za-
kończenia sadzenia drzewek rolnik 
powinien pisemnie powiadomić 
nadleśniczego o wykonaniu zale-
sienia. Wówczas nadleśniczy wyda 
zaświadczenie o zgodności zalesie-
nia z planem zalesienia.

Następnie w terminie 21 dni od dnia 
wydania przez nadleśniczego za-
świadczenia, ale nie później niż do 

20 czerwca roku, w którym zale-
sienie wykonano wiosną, albo roku 
następującego po roku, w którym 
zalesienie wykonano jesienią, na-
leży do biura powiatowego ARiMR 
złożyć oświadczenie o wykonaniu 
zalesienia zgodnie z planem zale-
sienia, do którego obowiązkowym 
załącznikiem jest zaświadczenie 
nadleśniczego.

W terminie 30 dni od dnia, w któ-
rym decyzja ta stanie się ostateczna, 
ARiMR wypłaci środki finansowe. 
Należność zostanie przekazana 
na rachunek bankowy wniosko-
dawcy.

Wnioski o przyznanie pomocy na 
zalesianie gruntów rolnych oraz 
gruntów innych niż rolne biura po-
wiatowe ARiMR przyjmują w tym 
roku od 1 sierpnia do 30 września.

dar

Dlatego nasz rząd za-
mierza zaproponować 

Brukseli zmianę systemu 
dopłat do rolnictwa. Cho-
dzi o to, jak poinformowa-
ła PAP, aby kryteria ich 
wyliczania były jednako-
we dla wszystkich krajów 
Unii. 
Minister chce skłonić Komisję 
Rolnictwa do odejścia od histo-
rycznych uwarunkowań mających 
wpływ na obecny poziom dopłat. 
Jest on teraz powiązany z osiąga-
nymi w przeszłości plonami zbóż, 
tzw. plonami referencyjnymi, lub 
wielkością stad zwierząt.

Wysokość dopłaty do plonu re-
ferencyjnego jest jednakowa dla 
wszystkich krajów Wspólnoty i wy-
nosi 63 euro za tonę ziarna. Niestety, 
problem polega jednak na tym, 
że im wyższe plony, tym wyższe 
dopłaty, a nasz plon referencyjny 
został obliczony głównie na pod-
stawie danych „z komuny”, czyli 
w latach 1986–1991. Wtedy nasze 
rolnictwo było pogrążone w kry-
zysie związanym z transformacją 
naszej gospodarki. 

Jak donosi PAP, Marek Sawicki chce, 
żeby po 2013 roku UE zmieniła 
system dopłat do rolnictwa, tak by 
stare i nowe kraje członkowskie 
stosowały jednakową i prostszą me-
todę ich wyliczania. Obecnie w róż-
nych krajach stosowane są różne 
systemy dopłat. Zdaniem ministra, 
dopłaty powinny być odnoszone 

do gospodarstwa przy zachowaniu 
wymogów ochrony środowiska. 
Szef resortu rolnictwa przypomniał, 
że od przyszłego roku w większo-
ści państw europejskich zostaną 
wprowadzone systemy kontroli 
wzajemnej, tzw. cross compliance, 
dotyczące ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żywności i dobro-
stanu zwierząt.

Uważamy, że dotychczasowy sys-
tem płatności jest niesprawiedliwy 
dla rolnictwa – nie tylko polskiego, 
ale i europejskiego. Europa głosi 
hasła solidaryzmu i wspólnotowe-
go charakteru polityki rolnej, równej 
konkurencji na jednolitym rynku, 
a nadal – do 2013 r. – utrzymuje 
nierówne tytuły do płatności – po-
wiedział dziennikarzowi PAP Marek 
Sawicki. Podkreślił, że jeżeli nawet 
Polska dojdzie do 100-procento-
wego poziomu dopłat w 2012 r., to 
nadal polscy rolnicy będą otrzymy-
wali mniej pieniędzy niż inni euro-
pejscy farmerzy. Dodał, że obecnie 
rolnicy z Francji, Niemiec czy Belgii 
mają płatności, w odniesieniu do 
powierzchni gospodarstw, ponad 
dwukrotnie wyższe niż w Polsce.

Plony referencyjne to średnie plony 
w danym kraju wyliczone z 5 lat , po 
odrzuceniu plonów w roku najlep-
szym i najsłabszym. Najwyższy plon 
referencyjny w UE ma Holandia 
– 6,66 tony z hektara, a najniższy 
Finlandia (2,82 t/ha) oraz Hiszpania 
(2,69 t/ha). Polska ma plon referen-
cyjny w wysokości 3 t/ha.

dar

Komisja Europejska ma pracowity 
sezon – chce zreformować ogór-
ki, ale nie tylko. Zamierza również 
wprowadzić odstępstwa od dzi-
wacznych przepisów regulujących 
m.in. kolor porów i marchwi oraz 
ich kształt. Za „poluzowaniem” 
przestarzałych norm żywnościo-
wych i poparciem propozycji 
reform opowiadają się: Wielka 
Brytania, Holandia, Dania, Szwecja 
i Niemcy. 

Problemem osobiście zajęła się 
Mariann Fischer Boel, komisarz 
UE ds. rolnictwa. Są jednak kraje, 
które mają nieco odmienne sta-
nowisko w tej sprawie, np. Fran-
cja, Hiszpania, Włochy. Brytyjska 
prasa poinformowała, że zdaniem 
przedstawicieli tych państw, obo-
wiązujące dotychczas standardy 
„odgrywają istotną rolę w opera-
cjach rynkowych i chronią dobro 
konsumentów”. Jest to jednak nic 
innego, jak tylko ochrona własnych 
interesów – twierdzą przedstawi-
ciele firm handlujących towarami 
rolnymi.

Nie można jednak ukryć faktu, że 
obecne bardzo surowe przepisy, 
sprawiają, że każdego roku wy-
rzuca się setki tysięcy ton różnych 
gatunków warzyw i owoców, tylko 
dlatego, że nie są wystarczająco ład-
ne i dorodne, mówiąc wprost – są 
brzydkie. Tak jest w całej UE, w tym 
również w Polsce. Ogrodnicy po-
zbywają się olbrzymich ilości owo-
ców i warzyw. Towar nie trafia do 

obrotu, ponieważ nie dopuszczają 
go na rynek normy europejskie.

Liberalizacja standardów ma doty-
czyć 26 gatunków owoców i wa-

rzyw, w tym moreli, cebuli, groszku, 
marchwi i melonów. Komisja Euro-
pejska w ramach kompromisu, któ-
ry ma pomóc przeforsować reformy, 
zgodziła się utrzymać dotychcza-
sowe regulacje w wypadku 10 
produktów ogrodniczych, między 
innymi pomidorów, jabłek, gruszek, 
truskawek, sałaty i kiwi. 

Klika przykładów bzdurnych przepi-
sów unijnych:
– ogórki klasy I muszą być „praktycz-
nie proste”. Dopuszczalna krzywizna 
nie może przekraczać 10 mm na 
każde 10 cm długości warzywa;
– marchew – warzywo musi być 
gładkie, o regularnym kształcie. Mar-

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.– 20.04.
Sprawy zawodowe nie będą sprawiać kłopotów, więc spokojnie 
możesz wybrać się na zasłużony wypoczynek. Świetnie poradzisz 
sobie z problemami finansowymi. Może czeka Cię wygrana w lotto, 
spróbuj szczęścia. W miłości wszystko się wyjaśni. 

Byk 21.04.– 21.05.
W życiu zawodowym odzyskasz wiarę we własne siły i z energią 
zabierzesz się do pracy. Wynegocjujesz satysfakcjonującą umowę 
i nawet konkurencja będzie Cię podziwiać. W uczuciach postawisz 
na zaufanie i możesz liczyć na wsparcie partnera. 

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W pracy skup uwagę na tym, co istotne i ważne, i nie rozdrabniaj 
się. Kariera zawodowa nabierze tempa, jeśli będziesz trzymać się 
wcześniejszych ustaleń, bo zmiany mogą Ci zaszkodzić. W miłości 
masz szansę na trwały i udany związek.

Rak 23.06.– 22.07.
Tylko od Ciebie będzie teraz zależeć Twoja zawodowa przyszłość. 
Unikaj doradców i licz na swoje umiejętności. W miłości działaj 
niezwykle dyskretnie, a niczego nie będziesz żałować. Samotne 
Raki – pora szukać nowych kontaktów i uczuć.

Lew 23.07.– 22.08.
W pracy będziesz podnosić swoje kwalifikacje i odkryjesz w sobie 
nowe talenty i umiejętności. Uważnie przyglądaj się swoim wydatkom, 
bo łatwo możesz zrobić z pieniędzy niewłaściwy użytek. W życiu 
uczuciowym osiągniesz długo oczekiwaną stabilizację. 

Panna 23.08.– 22.09.
W najbliższym czasie usamodzielnisz się zawodowo, bo przekonasz się, 
że spółki nie zawsze są korzystne dla obu stron. Przy podejmowaniu 
ważnych decyzji bądź rozsądny i przewidujący. Samotne Panny – upór 
w niczym Wam nie pomoże. 

Waga 23.09.– 22.10.
W najbliższych dniach unikaj cudzych rad i zaufaj własnej intuicji.  
W pracy wpadniesz na pomysł, który okaże się strzałem w dziesiątkę 
i przyczyni się do Twojego awansu, a także przyniesie dodatkowe 
dochody. W życiu osobistym odzyskasz kontakty z dawnymi 
przyjaciółmi. 

Skorpion 23.10. – 21.11.
W życiu zawodowym ryzyko będzie się opłacać. Twoje pomysły 
zostaną docenione. Kariera nabierze tempa, a jeszcze będziesz mieć 
szczęście w grach losowych. Korzystaj z dobrej passy, która będzie 
także dotyczyć życia uczuciowego. Do samotnych Skorpionów 
uśmiechnie się los. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Wreszcie nadchodzi lepszy czas. Trzymając się planu, osiągniesz 
znakomite wyniki w pracy. Twój sukces przyniesie korzyści również 
innym osobom. Będziesz mógł zrealizować jakieś wielki marzenie.  
W miłości patrz w przyszłość i nie zastanawiaj się nad tym, co już było. 

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Zapomnij o problemach w pracy i w życiu osobistym. Nadrobisz 
wszelkie zaległości, rób ambitne plany, realizuj je mimo przeciwności, 
a osiągniesz stabilizację finansową. Działaj śmiało i ambitnie. Możesz 
liczyć na wsparcie najbliższej osoby. 

Wodnik 21.01.– 18.02.
W życiu zawodowym przygotuj się na zmiany. Wyniknie z nich 
więcej, niż się spodziewałeś. To, co teraz uzyskasz, później może 
się już nie udać. Działaj szybko i odważnie. W miłości będziesz 
mieć szansę naprawienia błędów. Możesz liczyć na wyrozumiałość 
bliskiej osoby. 

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy ogarnie Cię przypływ energii. Uporasz się z każdym 
problemem i znajdziesz wyjście z każdej, nawet beznadziejnej sytuacji. 
Masz szansę na awans lub premię. W uczuciach samotne Ryby zawrócą 
w głowie niejednej osobie.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA ZAPRASZA
5–7 września, godz. 17.00

Kung Fu Panda
(USA, 2008); Animacja/Komedia; Reżyseria:  Mark Osborne, John Stevenson; Obsada: Jack 
Black – Po (głos), Jackie Chan – Master Monkey (głos), Dustin Hoffman – Shifu (głos), Lucy 
Liu – Master Viper (głos), Ian McShane – Tai Lung (głos), Angelina Jolie – Tygrysica (głos). 

Opowieść o leniwej pandzie imieniem Po, która musi jakimś sposobem 
stać się mistrzem Kung Fu, aby uratować Dolinę Pokoju przed panterą 
śnieżną Tai Lung. Akcja filmu ma miejsce w antycznych Chinach. Po 
realizuje swoje marzenie, bo wierzy w siebie, a przede wszystkim w to, 
że może osiągnąć wszystko.

12–14 września, godz. 18.00

Moja dziewczyna  
wychodzi za mąż

Made of Honor (USA,Wielka Brytania, 2008); Komedia; Reżyseria:  Paul Weiland; Scenariusz:  Adam Sztykiel, Deborah Kaplan, 
Harry Elfont; Obsada: Patrick Dempsey – Tom, Michelle Monaghan – Hannah, Kelly Carlson – Christine, Kevin McKidd – Colin 
McMurray, Busy Philipps – Melissa.

Życie Toma to sielanka: jest seksowny, odniósł sukces, ma szczęście do kobiet i wie, że w każdej sytuacji 
może polegać na Hannah – swojej najlepszej przyjaciółce i jedynej stałej rzeczy w jego życiu. Układ jest 
idealny do chwili, kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji w sześciotygodniową podróż służbową, a Tom nagle 
zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak puste jest bez niej jego życie. To właśnie wtedy podejmuje ważną 
decyzję – kiedy Hannah wróci, poprosi ją o rękę – i dostaje obuchem w głowę. Dowiaduje się bowiem, że 
dziewczyna zaręczyła się z przystojnym i bogatym Szkotem i planuje przeprowadzić się za granicę. Kiedy 
Hannah prosi Toma, żeby został jej honorowym drużbą, ten niechętnie się zgadza... tylko po to, jednak, 
aby starać się o jej względy i odwieść ją od zamążpójścia, zanim będzie za późno.

A pies to pies?
– A Monika ma psa! – powiedziała 
Kasia rozżalonym głosem. Od kilku 
tygodni co jakiś czas męczyła ro-
dziców informacjami o kolejnych 
koleżankach, które miały już swo-
je czworonogi. Jednak Zosia albo 
udawała, że nie rozumie aluzji, albo 
mężnie je odpierała. Dziś wybrała 
ten drugi wariant, i gdy Kasia powtó-
rzyła swoje, Zosia odpowiedziała:

– A ty nie!

– Wiem – westchnęła wnuczka., a ja 
pomyślałam, że skoro nie buntuje się 
jak zwykle, to znaczy, że naprawdę 
jej zależy. Postanowiłam poroz-
mawiać z Zosią, gdy wnuki pójdą 
już spać. 

– To bez sensu – powiedziała z miej-
sca córka, gdy jej przedstawiłam plan 
powiększenia rodziny o zwierzaka. 
– Teraz mówi, że chce, a potem nie 
będzie się nim zajmowała i opieka 
nad nim spadnie na mnie.

– Chyba na mnie – powiedziałam, 
co usłyszał wchodzący do pokoju 
Piotrek. 

– Dobrze mama mówi, to byłby 
kłopot przede wszystkim dla mamy 
– powiedział skwapliwie. 

– Tak? Powiedz lepiej od razu, co byś 
chciał – rozpoznałam bezbłędnie 
znany mi przypochlebny ton moje-
go zięcia. – Jesteś głody, tak?

– A co mama ma dobrego? – za-
interesował się z miejsca Piotrek, 
zapominając o psie.

– Charakter – odpowiedziałam 
skromnie. 

Widok rozczarowania na twarzy zię-
cia nakazał mi zaprzestać żarcików. 

– Mam kurczaka po włosku, na ju-
trzejszy obiad. 

– A mogę spróbować go dziś?

– Pewnie, że możesz. Jesteś u siebie 
w domu, wszystko możesz.

– Mamo, przecież wszyscy jesteśmy 
tu u siebie, a ty wręcz najbardziej 
z nas!

– Naprawdę? Jestem u siebie?  
A o czym mogę niby decydować 
w tym domu?

– O wszystkim!

– Tak? To chcę, żebyśmy mieli psa. 

Zapadła kłopotliwa cisza.

– Eeee – zaczęła Zosia, ale urwała. 

– A… dlaczego chce mama mieć 
psa? – spytał Piotrek. 

– Bo chcę, żebyśmy mieli coś żywe-
go – brnęłam, co nie było łatwe, bo 
chciałam tylko poprzeć stanowisko 
Kasi i nie przygotowałam, prawdę 
mówiąc, żadnych argumentów. 

– Przecież mamy tyle kwiatów… – 
powiedział bez przekonania zięć.

– Kwiaty, kwiaty – gderałam ile sił – 
a pies to pies?! Przydałby się, żebym 
nie czuła się samotnie, gdy jesteście 
w pracy…

– Ale co powie Ludwika? – Zosia 
też najwyraźniej szukała na siłę ar-
gumentów. 

– Zawsze możesz ją spytać. A także 
o to, co mamy jeść, w co się ubierać 
i o której chodzić spać – powiedzia-
łam słodkim tonem. 

Zosia niemal się obraziła, ale Pio-
trek, który wrócił z kuchni z porcją 
kurczaka na talerzu, nieoczekiwanie 
przyznał mi rację. 

– Naprawdę, Zosiu, jej opinia nie ma 
żadnego znaczenia. Wiem, że ona 
nie lubi zwierząt w domu, a ty jesteś 
w nią zapatrzona, ale…

Oburzona Zosia nabrała powietrza, 
na szczęście dzwonek telefonu unie-
możliwił jej adekwatną reakcję. To 
Karol zapowiedział się na weekend. 

– Przyjedziemy całą rodziną – po-
wiedział na zakończenie. 

Też mi rewelacja, zwykle przyjeż-
dżali całą rodziną, pomyślałam 
lekceważąco, ale jak się okazało, 
przedwcześnie. Bo gdy w sobotnie 
przedpołudnie zjawiali się u nas, to-
warzyszyła im drobniutka pręgowa-
na bokserka. Prowadziła ją na długiej 
smyczy Ludwika. 

– To jest Zoja – powiedziała z dumą 
moja synowa. – Wzięliśmy ją przed 
dwoma tygodniami ze schroniska. 
Marcelinka tak chciała mieć psa!

Spojrzałam na Zosię. Milczała.

– Marcelinka? – spytałam.

– Tak – odrzekł Karol. – I wiesz, 
mamo, ona dzięki Zoi zrobiła się 
taka odpowiedzialna… – dodał 
z dumą. 

– Zwierzak w domu to świetny po-
mysł! – powiedziała nagle Zosia. – 
My też będziemy mieli psa. 

Babcia Jadzia 

Kurczak  
z mascarpone
filet z kurczaka, 2 pomidory, 1–2 
cebule, makaron (najlepiej mu-
szelki), 25 dkg serka typu mascar-
pone, sól, pieprz, chilli (najlepiej 
sos), olej

Kurczaka pokroić w kostkę, ob-
smażyć na oleju (oliwie), posypać 
solą i pieprzem. Wyjąć kurczaka 
z patelni i  podsmażyć na niej 
drobno posiekaną cebulę. Gdy 
jest już zeszklona, dodać obrane, 
pokrojone w kostkę pomidory. 
Dusić 2–3 minuty, dodać sól, 
pieprz i chilli do smaku oraz serek 
mascarpone. Rozetrzeć wszyst-
ko, by powstała jednolita masa. 
Dodać obsmażonego kurczaka, 
zagotować i dołączyć ugotowany 
makaron.
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Organizuję komunie, wesela, 
imprezy dla firm do 200 osób  

na Ranczo „Aksamitka”  
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam samochód oso-
bowy OLTCIT Club z 1990 
roku. Tel. 0 502 035 852.

Lwów, Wilno w akware-
li – wyprzedaż prywatnej 
pięknej kolekcji oprawio-
nych obrazów przedsta-
wiających perły architek-
tury kresowej. Ponadto 
mam do sprzedania rów-
nież inne obrazy (olejne  
i  a k w a r e l e  –  t a n i o ) .  
Tel. 0 502 035 852.

Rarytas dla kolekcjonerów. 
Sprzedam oryginalną ko-
szulkę piłkarskiej reprezen-
tacji Brazylii z autentycz-
nym autografem Pelego. 
Tel. 0 502 035 852.

Kupię trociny z dowozem 
na miejsce. Tel. 0 502 035 
852.

W i k t o r  Z i n , p r z e p i ę k -
n 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, ga-
raż. Czajki k. Nasielska.  
Tel. 0 507 323 433.

Kupię każdą ilość drzewa. 
Dąb, topola, osika, olcha. 
Płatne gotówką. Tel. 0 503 
509 079.

Sprzedam kwotę mleczną. 
Tel. (0 23) 69 31 931 (wie-
czorem).

Po s a d z k i  m i x o k r e t e m .  
Tel. 0 783 013 120.

Zatrudnię ekspedientki 
(sklep spożywczy, Serock) 
oraz mężczyznę – praca 
fizyczna przy warzywach. 
Tel. 0 604 508 533.

Sprzedam działkę rolną, 
ok. Nasielska. Tel. 0 509 
212 350.

Podejmę pracę do płatno-

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

Wyrzucili go jak starą 
niepotrzebną rzecz... 
Na jego miejsce jest już 
nowy i młody, tylko czy 
za parę lat też spotkamy 
się z nim tu, w schroni-
sku? Zapewne tak. Tacy 
ludzie (czy rzeczywiście 
zasługują na to mia-
no?) nie mają skrupułów, nie mają szacunku i wystar-
czająco dużo miłości dla stworzenia, które całe życie 
ich kochało i ufało. UFAŁO IM!!! A teraz, gdy przyszła 
starość, znalazł się w zamkniętym boksie, wśród 700 
innych, tak samo porzuconych jak on... On jeszcze nie 
wie, że taki los wybrali dla niego jego opiekunowie. Ten 
dostojny i piękny owczarek podhalański całymi dniami 
i nocami stoi z nosem przy kracie i czeka, i woła na 
głos, i piszczy, i nawet gdy już brak mu sił, to wciąż woła, 
ale nie wie, że oni go już nie słyszą, nie chcą. Usłysz TY 
jego wołanie, BŁAGAMY, przygarnij go, nie pozwól mu 
tutaj UMRZEĆ. 
tel. 501-060-381  tel. 608-839-495

Misiek – młody, 
łagodny i lubiący 
towarzystwo ludzi 
pies przebywający 
na terenie Przedsię-
biorstwa Wodocią-
gowo-Kanalizacyj-
nego „Legionowo” 
Sp. z o.o. szuka do-
brego domu. Pie-
sek jest zdrowy, ma 
aktualną książecz-
kę zdrowia. Jest 
zadbany i dobrze 
odżywiony. Misiek 
będzie doskonałym 
stróżem dobytku 
swego pana. Dzięki życzliwości i zrozumieniu prezesa 
PW-K pies ma zapewnioną opiekę, ale w związku 
z modernizacją systemu ochrony najlepiej byłoby, 
gdyby znalazł się ktoś, kto ofiaruje mu własny kącik 
do końca życia.
Tel. 0-22 774 13 61 tel. 0 501 060 381

Cennik  
Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
  czarno-białe
   kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

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

R E K L A M A

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

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

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

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

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

Pon. – Pt. w godzinach: 10.00 – 20.00; tel.604 168 468
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ści elektronicznych i/bądź  

w księgowości na pół etatu, 

w Nasielsku lub okolicach. 

8 lat doświadczenia za-

wodowego. Tel. 0 604 565 

774.

Sprzedam ch łodz ia rkę 

wys. 180 cm. Tel. 0 512 342 

603.

Sprzedam gospodarstwo 

rolne z budynkami, pow. 

5,85 ha. Kędzierzawice, 

gmina Nasielsk. Tel. 0 517 

387 514.

Instalacje elektryczne. Ja-

cek Żabik. Faktury VAT. Tel. 

0 509 306 718.

Sprzedam działki budowla-

ne w Nasielsku. Tel. 0 602 

432 338.

Sprzedam żyto Dańkowskie 

Złote, pierwszy odsiew. Tel. 

886 139 528.

Zatrudnię kucharkę do re-

stauracji w Nasielsku. Tel. 

601 885 965.

Przyjmę ziemię z wykopów. 

Tel. 503 023 737.

Poszukuję działki pod budo-

wę 1000–2000 m2 przy dro-

dze wylotowej z Nasielska 

(ul. Warszawska, POW, Ko-

lejowa) bądź przy drodze 

relacji Nasielsk–Chrcynno. 

Tel. 513 143 956.

Układanie terakoty, ma-

lowanie oraz ogrodze-

nia z cegły klinkierowej. 

Tel. 0 604 898 932.

Sprzedam mieszkanie 46 

m2. Tel. 0 888 177 661.
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KRZYŻÓWKA Nr 18

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 19 
września. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 
nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 3 października 2008 r. 
Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie 
do kina.

Trudne chwile Żbika
okręgowej nie odstają od innych drużyn. Po 
drugie w tej drużynie potrzeba naprawdę 
niewiele zmian, aby szybko mogła powró-
cić nawet do III ligi, bo tak naprawdę jest to 
dawna IV liga. Pomóc też trzeba dlatego, 
że upadek może być końcem piłki nożnej 
w Nasielsku na wiele, wiele lat. Starsi to pa-
miętają (Sparta – Żbik). 

Wszystkie trzy rozegrane mecze były do 
siebie bardzo podobne. I te dwa przegrane, 
i ten jeden wygrany. Dwa mecze przegrane 
równie dobrze mogły być wygrane, jak i ten 
wygrany mógłby być przegrany. Padły na-
stępujące wyniki: Żbik – Legion W-wa 2:0 
(1:0); Bug Wyszków – Żbik Nasielsk 2:0 (1:0); 
Żbik – Sokół Serock 2:4 (0:2). 

Wszystkie gole, jakie strzelili nam przeciwnicy, 
padły po kontrach w momentach, kiedy nasza 
drużyna miała przewagę i była bliska zdobycia 
bramki. Strata bramki kazałaby upatrywać win-
nych w liniach obronny, ale tak naprawdę nie-
szczęście zaczynało się pod bramką przeciwnika, 
gdy nieporadność napastników sprawiała, że 
w najmniej oczekiwanym momencie traciliśmy 
piłkę i po dwóch względnie po trzech podaniach 
przeciwnik był w naszym polu karnym sam na 
sam z bramkarzem, który niekiedy też był daleko 
od własnej bramki. A napastnicy Żbika zawodzili 
często. Czasami nie potrafili strzelić z najbliższej 
odległości do pustej bramki. 

Te wszystkie mankamenty można szybko 
wyeliminować. W tej lidze naszą drużynę stać 
na pokonanie każdego przeciwnika. Gorszym 

W ostatnim tygodniu Żbik rozegrał trzy mecze. 
Dwukrotnie został pokonany (Wyszków, Serock), 
odniósł też jedno zwycięstwo (Legion W-wa).  
W chwili obecnej zajmuje odległe, bo czternaste 
miejsce w tabeli. Zdobył w czterech rozegranych 
kolejkach zaledwie 3 punkty, a stracił tych punk-
tów 9. Jest więc źle i to nawet bardzo źle. I nie 
chodzi tu tylko o wynik poszczególnych spotkań, 
lecz o styl gry prezentowany przez drużynę. Gra 
przypomina momentami zabawę drużyn po-
dwórkowych. Wiele w niej chaosu i przypadku. 
Najbardziej razi jednak brak dyscypliny w grze. 
Nie widać podporządkowania poczynań zawod-
ników jednej koncepcji ustalonej przez trenera. Tu 
każdy gra, ,,na swojską nutę”. Do tego poszcze-
gólne linie nie współpracują ze sobą.

Efektem słabej gry drużyny jest utrata zaufania 
kibiców. Odwracają się od swej 
drużyny. Coraz mniej z nich 
jeździ na mecze. To dziwne, 
bo w Nasielsku wiele osób 
deklaruje, że są miłośnikami 
piłki nożnej i przyjaciółmi Żbi-
ka. A prawdziwych przyjaciół 
poznaje się w biedzie. Taka 
właśnie bieda przyszła na naj-
lepszy klub nasielskiej gminy. 

Tu rodzi się pytanie, które na-
leży skierować do włodarzy 
gminy. Czy lepiej mieć trzy 
podwórkowe drużyny, czy 
też lepiej mieć jedną, ale dobrą, 
która będzie rozsławiała naszą 
gminę i na której będzie się 
mogła wzorować młodzież? 
Dobry gospodarz, mając na 
przykład 100 tysięcy złotych, 
nie kupi trzech zdezelowa-
nych kombajnów, które będą 
,,dekorowały” podwórko, bo 
ciągle będą w naprawie, lecz 
kupi jeden a dobry. 

Drużyny i zespoły prezentujące odpowiednio 
wysoki poziom odgrywają bardzo ważną rolę 
w promocji gminy. To dzięki osiągnięciom spor-
towym i piłce nożnej Nasielsk był znany w całej 
Polsce. Z tymi największymi osiągnięciami nasza 
gmina ma niewiele wspólnego, w każdym razie 
nie przyczyniła się do ich uzyskania. Natomiast 
bez żadnych wątpliwości miała niebagatelny 
wpływ na rozkwit piłki nożnej, W latach, kiedy 
wzrastała potęga Żbika, klub otrzymywał wspar-
cie w kwocie 140 tys. złotych. Teraz na wszystkie 
dyscypliny sportowe przeznaczane jest 100 tys. 
zł, z czego Żbik otrzymuje niewiele ponad 50 tys. 
zł. Można dyskutować, czy jest to potrzebne, czy 
nie, bo można inaczej spożytkować te pieniądze. 
Tyle że z pewnością nie wpłynie to na jakość życia 
mieszkańców gminy ani na pozycję naszej gminy 
w powiecie, województwie, Polsce.

Skoro Żbik gra źle, to czy warto w niego inwe-
stować? Może lepiej dać mu upaść, jak przed 
laty zrobiono z wieloma zakładami pracy, i bu-
dować wszystko od początku? Myślę, że byłby 
to najgorszy scenariusz ratowania piłki nożnej 
w gminie Nasielsk. Obserwując od kilku lat grę 
drużyny, widzę, że warto ją wesprzeć, aby nie 
upadła. Przez osoby, które chcą ją restrukturyzo-
wać przez upadek (to dzisiaj bardzo modne), prze-
mawiają najczęściej osobiste urazy. Nie mówię, że 
w swej ocenie pewnych zjawisk towarzyszących 
nasielskiemu życiu sportowemu nie mają racji, 
ale osobiste animozje trzeba schować głęboko 
i starać się wspólnie podjąć działania naprawcze. 
A naprawę najlepiej zaczynać od siebie. 

Dlaczego więc warto pomóc drużynie Żbika? 
Po pierwsze dlatego, że jej zawodnicy wiele 
już umieją. To już nie podwórkowi kopacze, 
to piłkarze. W drużynie widać duży potencjał. 
Ani w czwartej, ani w piątej, ani w obecnej lidze 

problemem jest duża urazowość. Minęły już 
cztery kolejki, a Żbik nie grał jeszcze w najsil-
niejszym składzie (Wieraszko, Dąbkowski, Mike, 
Krzyczkowski, Sobiepanek, Grzybowski). Drugim 
problemem są kartki. Jest ich z meczu na mecz 
coraz więcej. Najgorsze jest to, że winę za ich 
otrzymanie ponoszą sami zawodnicy.

W sumie tę część (4) rundy jesiennej należy uznać 
za nieudaną i czas najwyższy, aby doprowadzić do 
swoistego okrągłego stołu. Możliwości odwróce-
nia złego trendu są i należy je wykorzystać.

Kibicom i sympatykom Żbika przypomnę, że 
nasza drużyna mecze, w których jest gospoda-
rzem, rozgrywa na stadionie w Pułtusku. Na tych 
meczach najmniej jest nasielszczan. A warto, 
by te proporcje odwrócić.

xyz  
R E K L A M A

fot. T. Zawadzki


