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Niedziela z marszałkiem

19 października Nasielsk gościł Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Okazją do wizyty był 
oficjalny odbiór aż trzech inwestycji, które współfinansowano z marszałkowskiego budżetu.
Tego dnia w ręce nasielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej trafił nowy samochód gaśniczy. Auto marki Iveco kosztowało ponad 450 tys. zł. Pieniądze na jego zakup 
pozyskano z wielu źródeł. 150 tys. zł przeznaczył na ten cel Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, 120 tys. zł – Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego, 107 tys. zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 4545 zł – PZU Życie S.A. Wkład samorządu gminnego 
wyniósł 76 415 zł. 

Akcja ewakuacja
W piątek, 24 października w go-
dzinach popołudniowych Urząd 

Miejski w Nasielsku otoczyła straż 
pożarna. Uspokajamy, nic się nie 
paliło. To były tylko ćwiczenia.

W urzędzie akcją dowodził 
Tadeusz Nalewajk, zastępca 
burmistrza i  jednocześnie 
członek Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rze-
cz yp osp ol i te j  Pol sk ie j .  W 
ćwiczeniach brały udział jed-
nostki OSP Nasielsk i JRG PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

W ramach akcji z drugiego 
piętra budynku ewakuowa-
no dwie osoby. Dwie osoby 
sprawdziły także środki ga-
śnicze w urzędzie. Kontroli 
poddano również pobliskie 
hydrant y.  Potem strażac y 

pokazywali urzędnikom, jak we 
właściwy sposób używać środ-
ków przeciwpożarowych.

Strażacy uznali akcję za udaną.
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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. D. Panasiuk
W Poświętnem o gospodarce
Mazowsze jest bardzo 

atrakcyjnym terenem 
do rozwijania przedsiębior-
czości. Inwestycje w pro-
mieniu do 100 kilometrów 
od Warszawy są bardziej 
opłacalne niż w samej 
Warszawie, chociażby ze 
względu na znacznie niższe 
ceny gruntów. Tak o szan-
sach i walorach naszego 
województwa mówił mi-
nister gospodarki, Wal-
demar Pawlak, podczas 
seminarium z udziałem 
samorządowców. W spo-
tkaniu uczestniczył między 
innymi Dariusz Mucha, bur-
mistrz Nasielska.
Zdaniem Pawlaka tereny wiejskie ofe-
rują lepszą jakość życia pod każdym 
względem. Zwrócił uwagę na banalne, 
ale jednocześnie istotne szczegóły, że 
sąsiad sąsiadowi nie zagląda w okno, 
można swobodnie zaparkować sa-
mochód. 

Mówiąc o środkach unijnych, powie-
dział – Jest sens dawania pieniędzy 
tam, gdzie jest dobry pomysł, a nie 
tam, gdzie po prostu ktoś chce wziąć 
pieniądze, a nie wie jeszcze po co. 
W takim wypadku są to pieniądze 
wyrzucone w błoto i nie ma sensu 
lokować tam funduszy pomocowych. 
Wicepremier mówił o czynnikach blo-
kujących rozwój inwestycji na terenach 
wiejskich. Wspomniał o nierównym 
traktowaniu miasta i wsi, bo według 
niego niesprawiedliwa jest ustawa, 
która pozwala na automatyczne 
odrolnienie gruntów szóstej klasy 
w mieście, a na wsi nie. 

Polska gospodarka ma mocne pod-
stawy i jeżeli ktoś nie zrobi głupstwa, 
mamy szansę na ekspansję – powie-
dział Waldemar Pawlak, wicepremier 
i minister gospodarki. 

Odnosząc się do sytuacji na świa-
towych rynkach finansowych, za-
znaczył, że mamy do czynienia 
z katastrofą systemu, którego dewizą 
było stwierdzenie, że rynek jest waż-
niejszy od Pana Boga. 
Dzisiaj się okazuje, że 
rynek jest tylko jed-
nym z narzędzi go-
spodarki.

Zdaniem wicepre-
miera giełda nie ma 
bezpośredniego prze-
łożenia na nasze życie 
i na funkcjonowanie 
gospodarki. Przekłada 
się jedynie na moż-
liwości rozwojowe 
w dłuższej perspek-
tywie. 

Waldemar Pawlak ze 
spokojem skomen-
tował gorącą sytuację 
na rynku paliw – Cena 
ropy na światowych 
rynkach jeszcze nie 
tak dawno wynosiła ponad 140 $ 
za baryłkę, a teraz spadła o połowę, 
do 70 $ . Przytoczył wypowiedź 

jednego z ministrów ds. ropy z Arabii 
Saudyjskiej, który powiedział: Epoka 
kamienia łupanego skończyła się nie 
dlatego, że zabrakło kamieni, tylko 
dlatego, że pojawiły się nowe na-
rzędzia. Zdaniem Pawlaka podobnie 
będzie i teraz – epoka ropy skończy 
się, bo pojawią się nowe paliwa. 

Minister gospodarki jest optymistą – 
Jeżeli nie dojdzie do głupawego roz-
grzania emocji, to Polska ma właśnie 
teraz olbrzymie możliwości rozwoju 
– możemy wykorzystać światową 
sytuację dla dobra naszej gospodarki. 
Mówiąc to, zacytował powiedzenie: 
Trzeba być w ciągłym ruchu, bo nie 
ma na świecie takiego psa, który by 
obsikał samochód w ruchu.

Głos w dyskusji zabrał Marian Zalew-
ski, wiceminister rolnictwa. Mazow-
sze, pod względem powierzchni, 
liczby mieszkańców i budżetu, po-
równał do przeciętnego państwa 
europejskiego. Zwrócił uwagę na 
stałą już tendencję, która dotyczy nie 
tylko naszego regionu. Otóż w Pol-
sce maleje liczba rolników, ale rośnie 
liczba mieszkańców wsi.

Marian Zalewski najwięcej mówił 
o problemach, z jakimi najczęściej 
zwracają się do  resortu rolnicy – 
Rolnicy maja żal do producentów 
nawozów, ci natomiast narzekają, 
że wszystko poszło w górę – ceny 
surowca, energii, paliw. Twierdzą, 
że dlatego nawozy też muszą być 
drogie. Ale, zdaniem Zalewskiego, 
oni funkcjonują w starej mentalności 
– chcą wyciągnąć z rynku, ile tylko 
się da, najlepiej to widać po ostatnich 
obniżkach cen surowca do produkcji, 
które nie mają praktycznie żadnego 
znaczenia na obniżki cen nawozów.

Przedstawił nowe rynki zbytu, o któ-
re zabiega Ministerstwo Rolnictwa 
– To Indie i Chiny – walczymy o ten 
rynek. To ponad 2,5 miliarda ludzi. 
Ważny rynek dla 450 milionów 
Europejczyków. Polska też czyni 
starania, żeby wejść na ten rynek. 
Musimy jednak najpierw dostoso-
wać nasze przepisy fitosanitarne do 

potrzeb tamtych rynków.

Jego zdaniem rynki wschodnie są 
szczególnie otwarte na nasze towary. 

Na przykład 
od począt-
ku tego roku 
do l ipca na 
Ukrainę wy-
eksportowa-
liśmy  ponad 
74 tysiące ton 
mięsa. 

N a m a w i a ł 
rolników i sa-
morządy do 
n a b y w a n i a 
gruntów po 
byłych PGR
–ach – Są to 
nieruchomo-
ści do zagospodarowania, dużo 
gruntów jest w dzierżawie. Trzeba je 
teraz jak najszybciej sprzedać rolni-
kom albo przekazać samorządom 
gminnym potrzebującym nowych 
terenów inwestycyjnych. 

Zachęcał burmistrzów do nama-
wiania rolników, żeby korzystali 
ze środków unijnych na moderni-
zację gospodarstw. Przypomniał, 
że wszystkie działania pomocowe 
mogą już być realizowane, bowiem 
ARiMR ma wreszcie długo oczeki-
waną akredytację. Przy okazji dosta-
ło się ministrowi finansów. – Minister 
podpisał akredytację późno, a mógł 
przecież wcześniej. Ale już tak jest, że 
każdy minister rolnictwa ma kłopoty 
z ministrem finansów. Marian Zalew-
ski potwierdził, że kończą się środki 
finansowe na renty strukturalne.

W swojej wypowiedzi nie pominął 
sprawy Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Rolniczego. 50 mld złotych 
trafia rocznie na wieś i rolnictwo. Sam 
KRUS to kwota około 17 mld złotych. 
– To dużo, ale nie pozwolimy sobie 
na to, żeby wyrwano z KRUS–u kilka 
miliardów złotych. Przecież rolnicy 
i tak mają najniższe emerytury. Na 
sektor rolny trzeba patrzeć ostrożnie. 
Chcemy, żeby rolnicy płacili nor-
malne stawki, ale najpierw musi być 
prowadzona rachunkowość, żeby 
móc określić wysokość składek. 
Wtedy może okazać się, że niektórzy 
rolnicy nie będą w ogóle płacić skła-
dek, bo nie będą mieli dochodów.  
Nie wolno zbyt szybko wprowadzać 
zmian w KRUS–ie. Trzeba je najpierw 
dokładnie rozważyć.

Na koniec swojego wystąpienia 
zaapelował do burmistrzów, żeby 
„troszczyli” się o prasę lokalną, która 
najszybciej dociera z informacją i jest 
najbliżej mieszkańców – Musicie za-
dbać o sprawny przekaz informacji 
właśnie dzięki mediom lokalnym.

Będą nowe nabory wniosków – na 
początek Modernizacja gospodarstw 
– zapowiedział w Poświętnem Dariusz 
Wojtasik, prezes Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas spotkania szef ARiMR wie-
lokrotnie podkreślał, że Agencja ma 
już wreszcie pełną akredytację, która 
pozwoli na płynne dofinansowanie 
polskiego rolnictwa. Prezes powie-
dział, że postawił przed Agencją am-

bitne zadanie, chce, żeby do końca 
marca przyszłego roku uruchomić 
wszystkie działania wsparcia rolnic-
twa – ma ich być kilkanaście.  

Krytycznie wypowiadał się również 
na temat Ministerstwa Finansów.  
– Zawsze jesteśmy przygotowani na 
czas, ale nasi urzędnicy, tu, w Polsce, 
robią nam trochę pod górkę. Sami 
sobie trochę utrudniamy życie. Bo 
przecież nawet Bruksela nam wszyst-
ko zatwierdziła i ponagla nas, żeby 
uruchomić wszystkie akredytacje. 
Jesteśmy jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, gdzie akredytacja jest 
udzielana przez Ministerstwo Finan-
sów, a nie przez resort rolnictwa 
– dodał.

Według niego w resorcie finansów są 
zbyt długie procedury biurokratycz-
ne. – ARiMR wypełniła wszystkie for-
malności akredytacyjne już w kwiet-
niu, a minister finansów podpisał 
dokumenty akredytacyjne dopiero 
w październiku. – Mimo wszystko 
dobrze się stało, że ministerstwo 
zatwierdziło i możemy przystąpić 
do ogłaszania nowych naborów. 
Chcemy jak najszybciej rozpocząć 
nabór wniosków na modernizację 
gospodarstw rolnych.

Dariusz Wojtasik poinformował o fi-
nansowym rekordzie Agencji. Otóż, 
od stycznia do końca września tego 
roku ARiMR skierowała do rolników 
ponad 11 miliardów złotych w ra-
mach pomocy. Jego zdaniem, do 
grudnia ta kwota znacznie wzrośnie. 

Prezes ARiMR z niepokojem oce-
nił analizę poprawności wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. Niestety, 
w Polsce jeszcze około 15 proc. 
wniosków zawiera błędy i wymaga 
poprawienia. Jego zdaniem to bardzo 
dużo. W krajach starej Unii średnio 
do poprawy jest zwracanych około 
3 proc. wniosków. 

Prezes Dariusz Wojtasik szerokie pole 
działalności ARiMR porównał do pola 
minowego, na którym stale coś się 
dzieje, a nawet bywa niebezpiecznie.

Okazją do rozmów o gospodarce 
było seminarium w Poświętnem koło 
Płońska „Gospodarka Mazowsza 
w Nowej Perspektywie Finansowa-
nia z Unii Europejskiej”. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele rządu oraz 
burmistrzowie i wójtowie wszystkich 
mazowieckich gmin.

dar
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KRÓTKO
Płońska zaczyna tętnić 
życiem
Prąd, woda i gaz, a właściwie ich 
brak na nowym osiedlu przy  
ul. Płońskiej w Nasielsku, przez jakiś 
czas spędzały sen z powiek zarów-
no mieszkańcom, jak i zarządowi 
Spółki Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe. Na szczęście sy-
tuacja się zmienia. Nastąpił od-
biór techniczny sieci energetycz-
nej, a więc mieszkańcy mogą już 
podpisywać umowy z zakładem 
energetycznym. Pod drogą woje-
wódzką przeprowadzono przecisk, 
w związku z czym prace związane 
z wodą i kanalizacją zostały pomyśl-
nie zakończone. Na teren osiedla 
weszli również gazownicy, więc 
w każdym z mieszkań lada dzień 
popłynie gaz.

Z pewnością wiadomości te ucieszą 
zarówno tych, którzy już posiadają 
własne „M” na Płońskiej, jak również 
tych, którzy zamierzają je kupić. Jak 
mówi prezes Spółki Nasielskie Bu-
downictwo Mieszkaniowe Wojciech 
Sierzputowski, sprzedane zostały 62 
mieszkania, a na nowych właścicieli 
czeka jeszcze 10. 

Na kolei remonty
Koniec października 2010 r. – 
w tym terminie zakończą się prace 
modernizacyjne szlaków kolejo-
wych: Legionowo–Nowy Dwór 
Mazowiecki–Modlin, Nowy Dwór 
Mazowiecki–Modlin–Nasielsk, 
Nasielsk–Świercze. W ramach mo-
dernizacji zostaną przeprowadzone 
roboty obejmujące: przebudowę, 
rozbudowę powierzchni torowej 
i podtorza, budowę i przebudowę 
peronów, przebudowę przejazdów 
i obiektów inżynieryjnych, prze-
budowę sieci i urządzeń elektro-
energetyki, budowę i przebudowę 
przejść dla pieszych na perony, 
budowę urządzeń telekomunika-
cyjnych, rozbudowę i moderniza-
cję urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Na szlaku Warszawa 
Wschodnia–Legionowo oraz stacji 
Nasielsk roboty budowlane prowa-
dzone są od sierpnia 2007 r.

Po wielkich remontach magistrali 
kolejowej E65, które potrwają jesz-
cze dwa lata, pociągi będą mknęły 

160, a nawet 200 km na godzinę. 
Nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, a podróżni 
odczują większy komfort oraz 
przede wszystkim skróci się czas 
przejazdu. Wykonawcą prac będzie 
Konsorcjum Legionowo–Świercze 
w składzie: Torpol Sp. z o.o. (Poznań), 
lider, oraz partnerzy: FEROCO S.A. 
(Poznań), Przedsiębiorstwo Napraw 
Infrastruktury Sp. z o.o. (Warszawa), 
PKP Energetyka Sp. z o.o., Pomor-
skie Przedsiębiorstwo Mechanicz-
no-Torowe Sp. z o.o. (Gdańsk), 
Przedsiębiorstwo Usług Technicz-
nych INTERCOR Sp. z o.o. (Zawier-
cie). Wartość prac wynosi 144 590 
536,40 euro (netto) (176 400 454,41 
euro brutto). Modernizacja jest 
współfinansowana przez Fundusz 
Spójności i budżet państwa.

Kary za wycinanie 
drzew
Sezon grzewczy w pełni, a drzew 
ubywa. Drewno jest bardzo dobrym 
opałem, również tanim, ale tylko 
w przypadku, kiedy urzędnicy nie 
nałożą na nas kary za jego ścięcie. 
Wycięcie drzew nieowocowych 
starszych niż 5-letnie wymaga 
zgody burmistrza. Bez zezwolenia 
można wycinać drzewa i krzewy 
owocowe na obszarach nieobję-
tych ochroną i nierosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków. Można wycinać 
także rosnące na plantacjach drzewa 
i krzewy. Można usunąć drzewo, 
które niszczy nawierzchnię drogi 
i ogranicza widoczność. Wycięcie 
drzew bez zezwolenia podlega 
karze administracyjnej. Nie jest ona 
uznaniowa, lecz ściśle uzależniona 
od rodzaju drzewa, wieku, średnicy 
pnia. Im drzewo jest starsze i grub-
sze, im rzadsze i bardziej cenne 
przyrodniczo, tym stawki są wyższe. 
Ubiegający się o zezwolenie na usu-
nięcie drzew i krzewów władający 
terenem powinien złożyć wniosek 
do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego za-
wierający: gatunek drzewa, obwód 
pnia drzewa mierzony na wysokość 
130 cm od podłoża, przeznacze-
nie terenu, na którym ono rośnie, 
przyczynę i termin zamierzonego 

usunięcia oraz dokument potwier-
dzający prawo do dysponowania 
terenem. Wniosek można pobrać 
w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku lub ze strony 
internetowej www.nasielsk.pl. Po 
złożeniu wniosku następuje wizja. 
Urzędnik pojawia się w miejscu, 
gdzie rośnie drzewo, które zamie-
rzamy usunąć, i na podstawie po-
miarów wydaje decyzję. Wycięcie 
zdrowego drzewa zawsze wiąże się 
z opłatą, ale również z obowiązkiem 
posadzenia nowego drzewa. Jed-
nak lepiej uiścić opłatę za legalne 
wycięcie drzewa, niż płacić karę za 
działanie niezgodne z prawem. Jak 
pod podkreślają urzędnicy, kary 
za nielegalną wycinkę drzew są 
bardzo wysokie. Warto się zatem 
zastanowić.

Wojewoda w gminie
Druga połowa października stała 
pod znakiem wizyt władz woje-
wódzkich. W niedzielę, 19 paździer-
nika gościem Nasielska był marsza-
łek Adam Struzik. Dwa dni wcześniej 
gminę odwiedził wojewoda mazo-
wiecki Jacek Kozłowski.

Wojewoda odwiedził poszkodowa-
nych w wyniku sierpniowej wichury. 
Przyglądał się postępowi prac przy 
odbudowie zniszczonych wówczas 
domostw. 

(km)

Śledztwo inspektora 
Zgrozy
W  p i ą t e k ,  24  p a ź d z i e r n i k a 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
odbył się spektakl „Zielona afera, 
czyli ostatnie śledztwo inspektora 
Zgrozy”.

Przedstawienie, jak sam tytuł 
wskazuje, dotyczyło ochrony 
środowiska. Poprzez zabawę pro-
pagowało postawy proekologicz-
ne. Spektakl przygotowała grupa 
teatralna z Gdyni. Uczestniczyli 
w nim uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów z gminy 
Nasielsk wraz z nauczycielami. 
Spektakl sfinansował Urząd Miejski 
w Nasielsku.

(km)

Piotr Szczepanik w Na-
sielsku
Goniąc kormorany, Kochać i Żół-
te kalendarze – między innymi ta-
kie utwory będziemy mogli usły-
szeć w listopadzie br. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Na scenie wy-
stąpi znany polski piosenkarz, 
aktor i gitarzysta, który swoją 
popularność zdobył dzięki wielu 
melodyjnym piosenkom śpie-
wanym ciepłym głosem – Piotr 
Szczepanik. Koncert gwiazdy lat 
60. i 70. odbędzie się 28 listo-
pada 2008 r. o godzinie 18.00 
w NOK. Przedsprzedaż biletów 
będzie trwała od 5 do 26 listopa-
da w ośrodku kultury. Cena biletu 
w przedsprzedaży 20 zł, cena bi-
letu w dniu koncertu 25 zł. 

Opracowała
Katarzyna  Ziemiecka

LIST DO REDAKCJIKILKA SŁÓW PRAWDY  
O NOWODWORSKIM SZPITALU

W związku z falą dość agresywnych artykułów, które ukazują się ostatnio w prasie 
lokalnej dotyczących sytuacji szpitala i jego likwidacji, Starostwo Powiatowe w No-
wym Dworze Mazowieckim pragnie poinformować mieszkańców naszego powiatu 
o faktycznej sytuacji tej placówki.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że sytuacja ekonomiczna naszego szpitala jest bardzo 
trudna i że należy jak najszybciej znaleźć wyjście z tej sytuacji. Z problemem takim 
boryka się cała Polska od wielu już lat. Mimo iż nie ma jednego prostego rozwią-
zania kryzysu w służbie zdrowia, to jednak istnieje wiele działań, które powinny być 
natychmiast poczynione.

Uratowanie szpitala powiatowego oraz lepszy dostęp naszej społeczności do 
opieki zdrowotnej jest dla władz samorządu powiatowego sprawą największej 
wagi. Zapewnienie mieszkańcom spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa to nasze 
priorytetowe zadania.

Władze powiatu nie są w stanie dementować każdego artykułu prasowego wpro-
wadzającego naszych mieszkańców w błąd i siejącego niepokój. Bardzo ważne dla 
nas wszystkich jest to, aby zacząć bardziej sobie nawzajem ufać, nie ulegać próbom 
wmanewrowywania i podburzania, ponieważ wprowadzanie jakichkolwiek strategii 
działania mających na celu uratowanie naszego szpitala w zasadniczy sposób uza-
leżnione jest od zaufania społeczeństwa powiatu nowodworskiego.

Starostwo Powiatowe, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje swym zasięgiem obszar 
całego powiatu nowodworskiego, dlatego też w akcję ratowania szpitala włącza się 
wiele samorządów terytorialnych, przekazując środki finansowe. Do najbardziej 
zaangażowanych do tej pory należą: miasto Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Po-
miechówek, gmina Leoncin, gmina Czosnów. Swą pomoc obiecała również gmina 
Wieliszew, której mieszkanki często korzystają z oddziału ginekologiczno-położni-
czego, oraz gmina Zakroczym, która pragnie zakupić dla szpitala kardiomonitory. 
Również Firma Reckitt Benckiser z terenu naszego powiatu zaoferowała pomoc 
przy remoncie dachu na głównym budynku szpitala. Chęć pomocy dodatkowo 
wykazał również Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, który zastanawia się 
nad wyremontowaniem parteru szpitala, co w znacznym stopniu poprawiłoby 
wizerunek tej placówki, jak również pozytywnie wpłynęłoby na samopoczucie 
pacjentów. Przedsiębiorstwo SANE CHEM ( Kuchnie Świata) z Czosnowa, przekazało 
nieodpłatnie dużą partię środków czystości. W sytuacji gdy środki te spełnią swoje 
zadanie wówczas szpital, będzie miał możliwość zakupu tych produktów z 50% 
rabatem. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak znacząca będzie to pomoc. 

W Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 we wrześniu otwarta została 
Poradnia Chorób Płuc (Pulmonologiczna), do której zakupiono spirometr jako nie-
odzowny w tym przypadku sprzęt diagnostyczny. W niedługim czasie rozpocznie 
się remont Gabinetu Stomatologicznego, który również zostanie wyposażony 
w nowoczesny sprzęt jeszcze w tym roku.

Pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć w szpitalu zostały już wyremontowane pod 
pracownię endoskopii i obecnie oczekujemy na dostawę sprzętu, tzn. kolanoskopu, 
gastroskopu i laparoskopu.

Prowadzone były również rozmowy z władzami gminy Zakroczym odnośnie do 
remontu punktu medycznego w miejscowości Janowo. Zapadła decyzja, że zosta-
nie wybudowany nowy budynek, a podczas budowy pacjenci będą przyjmowani 
w pobliskiej szkole podstawowej.

6 października br. złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu tomografu 
komputerowego, analizatora biochemicznego oraz rentgena przyłóżkowego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Pierw-
szy etap rozpatrywania wniosków odbędzie się na przełomie roku 2008/2009.  
W przygotowaniu jest również wniosek o doposażenie Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wniosek na termomodernizację, 
remont dachu i wymianę okien w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Paderewskie-
go 7 oraz w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Miodowej 2.

Warto wspomnieć również o fakcie, iż z dniem 3 września 2008 r., umorzona została 
pozostała część pożyczki Skarbu Państwa w wysokości 2 086 510,65, udzielona na 
restrukturyzację Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Pragniemy również poinformować społeczeństwo naszego powiatu, że Rada Spo-
łeczna przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, po 
bardzo szerokiej analizie i rozeznaniu rynku, wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
sprzedaży kontrowersyjnej spalarni odpadów medycznych, zakupionej dla szpitala, 
a nigdy nieuruchomionej. Również Zarząd Powiatu Nowodworskiego, po zapozna-
niu się z opinią Rady Społecznej, wyraził zgodę na zbycie tej spalarni .

W dniu 14 października 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim odbyło się spotkanie członków Komisji Porządku Publicznego, 
Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim oraz 
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Nowodworskiego. 
Celem tego spotkania było wspólne omówienie sytuacji w ochronie zdrowia na 
terenie naszego powiatu. Obecni na spotkaniu stwierdzili,  że takie rozmowy na-
leży organizować częściej, aby móc wspólnie zastanawiać się nad możliwością 
jak najszybszego wyjścia z trudnej sytuacji, bo przecież wszystkim nam na tym 
najbardziej zależy. 

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim kategorycznie 
dementuje informację zamieszczoną w „Tygodniku Nowodworskim” nr 39 z dnia 
25.09.2008 r. w artykule zatytułowanym ,,Wszystko jest na sprzedaż’’, jakoby sprze-
dana miała być Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Paderewskiego 7.

     Zarząd Powiatu Nowodworskiego
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KRONIKA 
POLICYJNA

Rózga na prokuratora
Możliwość złożenia 

skargi na przewle-
kłość w stosunku do pro-
kuratorskiego postępowa-
nia przygotowawczego, 
sądowego i wykonaw-
czego – przewiduje pro-
jekt nowelizacji  ustawy 
o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postę-
powaniu sądowym bez 
nieuzasadnionej zwłoki. 
Dokument, który powstał 
w Ministerstwie Sprawie-
dliwości, przyjęła Rada 
Ministrów.
Resort wyjaśnia, że skargę będzie 
można złożyć w sytuacji, gdy na 
skutek działania lub bezczynności 

prokuratora prowadzącego lub 
nadzorującego dane postępowa-
nie dojdzie do naruszenia prawa 
do rozpoznania sprawy bez tzw. 
nieuzasadnionej zwłoki. Skargę skła-
dać będzie można do prokuratora 
prowadzącego lub nadzorującego 
postępowanie, natomiast jej roz-
patrzenie należeć będzie do sądu 
przełożonego nad sądem właści-
wym do rozpoznania sprawy. 

Nowe przepisy określają, że proku-
rator prowadzący (lub nadzorujący) 
będzie zobowiązany niezwłocznie 
(bez podejmowania jakichkolwiek 
czynności) przedstawić skargę 
z aktami sprawy sądowi właściwe-
mu. Sąd natomiast powinien wydać 
zalecenie dotyczące podjęcia od-
powiednich czynności w wyzna-
czonym terminie. 

Projekt przewiduje ponadto, jak 
informuje biuro prasowe resortu,  
obligatoryjne zasądzenie przez 
sąd na rzecz skarżącego kwotę 
od 2 do 20 tys. zł (teraz kwota ta 
wynosi do 10 tys. zł). Przyznanie na 
rzecz skarżącego rekompensaty 
pieniężnej nie będzie jednocześnie 
wykluczać możliwości dochodze-
nia szkody w odrębnym procesie 
cywilnym. Przewidziano również, 
że w przypadku odrzucenia skargi 
sąd z urzędu będzie zwracał uisz-
czoną opłatę. 

Zgodnie z projektem ustawy, je-
żeli skarga dotyczy przewlekłości 
postępowania przed sądem re-
jonowym i okręgowym, sądem 
właściwym do rozpoznania sprawy 
będzie sąd apelacyjny. W przypadku 
skargi na przewlekłość postępowa-
nia sądu okręgowego i apelacyjne-
go – sądem właściwym będzie sąd 
apelacyjny. 

Projekt ogranicza jednocześnie 
możliwość wnoszenia kolejnych 
skarg na przewlekłość. Ogranicze-
nie będzie wynosić 12 miesięcy od 
wydania orzeczenia o zasadności 
skargi, natomiast w przypadku po-
stępowania, w którym stosowane 
jest tymczasowe aresztowanie, 
będzie to 6 miesięcy.

dar

Zagadkowa kolizja 
Trudny orzech do zgry-

zienia mieli nasielscy 
policjanci, gdy okazało 
się, że mają przypuszczal-
nie trzech podejrzewa-
nych o kierowanie jednym 
samochodem podczas 
zdarzenia drogowego. 
Dodatkowo w rozbitym 
aucie mundurowi zna-
leźli rannego dzika. Do 
rozwiązania tej zagadki 
potrzebowali niespełna 
dwóch dni. 
Jak ustalili policjanci, wszystko za-
częło się od tego, że Arkadiusz K. 
miał jechać po znajomego na we-
sele w okolice Nasielska. Wcze-
śniej spotkał się jednak z An-
drzejem P. i wspólnie pili alkohol. 
To jednak nie przeszkodziło im 
w zrealizowaniu swoich planów. 
Obaj więc wsiedli do mercedesa 
i ruszyli w drogę. Tuż przed Psu-
cinem na jezdnię wbiegła wata-
ha dzików. Kierowca nie zdążył 
wyhamować i jednego z nich 
potrącił. Jak później zeznał jeden 
z mężczyzn, rannego dzika scho-
wali do bagażnika, aby odwieźć 
go do weterynarza, i ruszyli dalej. 
Nie odjechali daleko, gdy na łuku 
drogi kierowca stracił panowanie 
nad samochodem, zjechał na 
pobocze i uderzył w ogrodzenie 
posesji, uszkadzając je. 

Gdy policjanci przybyli na miej-
sce zdarzenia, zastali leżący na 
lewym boku samochód i dwóch 
mężczyzn, którzy twierdzili zgod-
nie, że nie kierowali pojazdem. 
Nie potraf ili też jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie, kto 
kierował. W tej sytuacji policjanci 
musieli sprawdzić  stan trzeźwo-
ści obu mężczyzn. Jak się oka-
zało, Andrzej P. miał prawie 1,9 

promila. Drugi z mężczyzn nie 
wyraził zgody na badanie alko-
matem, w związku z tym została 
mu pobrana krew. Wynik analizy 
tego badania określi stan jego 
trzeźwości . W tym przypadku 
obaj mężczyźni byli podejrze-
wani o spowodowanie zdarzenia 
drogowego. Nie można było też 
wykluczyć kierowania w stanie 
nietrzeźwości. Dlatego też obaj 
zostali zatrzymani do wyjaśnienia. 
Zanim jednak mężczyźni traf ili 
do komendy, policjanci w ba-
gażniku znaleźli ranne zwierze. 
Natychmiast został powiadomio-
ny lekarz weterynarii, któremu 
przekazano dzika. 

Nasielscy policjanci przesłuchiwali 
świadków i ustalali okoliczności 
zdarzenia. Zgłosił się też do nich 
kolejny mężczyzna, twierdzący, 
że to właśnie on kierował merce-
desem w momencie kolizji. Gdy 
jednak usłyszał, że za składanie 
fałszywych zeznań grozi mu od-
powiedzialność karna, zmienił 
swoją wersje i powiedział prawdę. 
Jak się okazało, o złożenie zeznań 
prosiła go żona jednego z zatrzy-
manych mężczyzn. Bezzwłocznie 
także przesłuchano tę kobietę, 
a następnie obu mężczyzn. W ten 
sposób powoli ustalono, że kie-
rowcą najprawdopodobniej był 
35-letni Andrzej K. Teraz policjan-
ci czekają na wynik analizy krwi. 
Jeśli potwierdzi się, że Andrzej 
K. w chwili zdarzenia był pijany, 
wówczas usłyszy zarzut kierowa-
nia w stanie nietrzeźwości. 

Zebrane materiały zostaną jesz-
cze dziś przesłane do prokura-
tora, który dokładnie rozpatrzy 
udział w sprawie Kingi K. 

ij

17. 10. Na ulicy Starzyńskiego Mirosław 
K., mieszkaniec Głodowa, kierował ro-
werem pomimo zakazu poruszania się 
pojazdami kategorii „A” i rowerami.
17–18. 10. Na ulicy Rynek Robert B.  
i Artur D. umyślnie uszkodzili samo-
chód Jacka S. Straty wynoszą 1500 zł.
21. 10. W Borkowie Zbigniew F., miesz-
kaniec Dobrej Woli, kierował rowerem 
pomimo zakazu poruszania się pojaz-
dami kategorii „A” i rowerami.
22. 10. Dariusz R. skradł ze sklepu 
meblowego przy ulicy Sportowej 
wkrętarkę o wartości 320 zł.
Pijani na drodze

13.10. w Jackowie Dworskim Jacek R., 
mieszkaniec Jackowa Włościańskiego, 
kierował motorowerem po spożyciu 
alkoholu (1,12 mg/l).
21. 10. W Starych Pieścirogach Robert 
M kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (0,65 mg/l).
21. 10. Na ulicy Kościuszki Jacek G., 
mieszkaniec Nasielska, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,96 
mg/l).
21. 10. W Cegielni Psuckiej Kazimierz 
Ż., mieszkaniec Paulinowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (1,20 
mg/l).
21. 10. W Cieksynie Krzysztof G., 
mieszkaniec Nowin, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (0,79 mg/l).
25. 10. W Jackowie Dworskim Mariusz 
K., mieszkaniec Psucina, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,32 mg/l).
25. 10. Na ulicy Młynarskiej Robert 
D., mieszkaniec Pianowa, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,34 mg/l).
26. 10. Na ulicy Nowa Wieś Marek 
K., mieszkaniec Kuchar, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,35 mg/l).
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Inwestycja w trakcie budowy

R E K L A M A
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DGZZ w NOK
To nie żaden szyfr. To Daniel Gałąz-
ka z zespołem wystąpili na scenie 
Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

W piątkowy wieczór, 24 paździer-
nika NOK-iem zawładnęła czysta 
poezja i piękny głos, należący do 
wyżej wspomnianego artysty. Da-
niela Gałązkę zwykło się określać 
„dzieckiem piosenki poetyckiej”. 
Jak sam mówi, nigdy nie słuchał 
innego rodzaju muzyki. Jest nie 
tylko wokalistą, ale i kompozyto-
rem. Gra także na gitarze. Śpiewa 
teksty własne oraz Jonasza Kofty, 
ks. Jana Twardowskiego, Grzegorza 

Kolasińskiego i Piotra Brymasa. Ten 
ostatni zresztą towarzyszył w Na-
sielsku Danielowi Gałązce. Akom-
paniowali mu: Marek Konatkowski 
(gitara basowa), Maciej Regulski 
(gitara klasyczna) i Artur Skrzypczak 
(perkusja).

Na występach Daniela Gałązki naj-
ważniejszy jest tekst. Muzyka nie 
może mu przeszkadzać. Tak było 
i tym razem. Artysta koncentrował 
się przede wszystkim na poezji. 
Melodie, choć piękne i świetnie 
dobrane, stanowiły tylko tło. Całość 

była doskonałą okazją do chwili 
zadumy. 

Współcześnie wielu mówi o tym, 
że kultura obniżyła loty, że brakuje 
rozrywki na poziomie, że wszystko 
jest takie „plastikowe” i że chętnie 
posłuchaliby czegoś dobrego. 24 
października z całą pewnością był 
ku temu okazją. Niestety, z tej okazji 
skorzystało niewielu. Ci, którzy nie 
byli, mogą żałować, a przekonają 
się o tym, zerkając na stronę: www.
dgzz.isak.pl. 

km
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Zapis testamentowy
Spadkodawca może nie tylko po-
wołać daną osobę do całości spadku 
po sobie – ale również przydzielić 
jej po swojej śmierci dany przed-
miot z majątku spadkowego. Taka 
sytuacja został określona przez 
ustawodawcę jako zapis.

Zapis jest to rozrządzenie testa-
mentowe (TYLKO W TESTAMEN-
CIE) polegające na nałożeniu na 
spadkobiercę lub zapisobiercę 
obowiązku spełnienia określonego 
świadczenia majątkowego na rzecz 
innej osoby. 

Efektem dokonania zapisu jest po-
wstanie swoistego rodzaju zobowią-
zania, mocą którego spadkobierca 
staje się zobowiązanym względem 
osoby, na której rzecz został usta-
nowiony zapis. Do grona osób, na 
które może zostać nałożony oma-
wiany obowiązek, należą: 

– spadkobiercy ustawowi, 

– spadkobiercy testamentowi, 

– osoby uprawnione z tytułu zapisu 
(tzw. dalszy zapis), 

– ewentualnie spadkobiercy wyżej 
wymienionych.

Przedmiotem zapisu może być 
w zasadzie każda rzecz lub prawo, 
które stanowiło własność zmarłego. 
Przedmiotem zapisu mogą więc być 
zarówno drobne pamiątki rodzin-
ne, ale również rzeczy o znacznej 
wartości – samochód, rachunki 
oszczędnościowe, a nawet nieru-
chomość czy lokal mieszkalny.

Z założenia zapis powinien być 
zgodnie z wolą zmarłego wyko-

nany dobrowolnie na rzecz osoby 
uprawnionej. Jeśli jednak spadko-
bierca nie chce przenieść własności 
rzeczy lub prawa na uprawnionego 
– zapisobiorca może ubiegać się 
o przymuszenie go do spełnienia 
ostatniej woli zmarłego. Roszcze-
nie zapisobiercy staje się wyma-
galne niezwłocznie po ogłoszeniu 
testamentu, o ile spadkodawca nie 
zdecydował inaczej. 

Powództwo z tytułu z tytułu zapisu 
wytacza się wyłącznie przed sąd 
ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca 
zamieszkania w Polsce nie da się 
ustalić, przed sąd miejsca, w którym 
znajduje się majątek spadkowy lub 
jego część. 

Zapisobiercą może być każda osoba 
fizyczną lub prawna, o ile spełnia 
warunki zdolności dziedziczenia.

Zapis należy do długów spadko-
wych, z tym że odpowiedzialność 
zobowiązanego ograniczona jest 
zawsze do wartości stanu czynnego 
spadku (art. 1033 kc). Odpowiedzial-
ność zapisobiercy obciążonego 
dalszym zapisem ogranicza się na-
tomiast do wartości jego własnego 
zapisu. 

Roszczenie z tytułu zapisu przedaw-
nia się z upływem lat pięciu od dnia 
wymagalności zapisu. 

Pozew o wykonanie zapisu pod-
lega opłacie w wysokości 5% war-
tości przedmiotu sporu, nie mniej 
jednak niż 30 zł i nie więcej niż  
100 000 zł.

Marek Rączka

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Spadek kojarzy się dla 
większości z jakimś 

majątkiem, który otrzy-
ma po śmierci bliskiej 
osoby. Może być jednak 
wielkim problemem, jeśli 
okaże się, że zmarły po-
zostawił po sobie długi. 
Spadek stanowią bo-
wiem nie tylko aktywa, 
ale również i pasywa.
Zakres uprawnień wierzyciela 
spadkodawcy możemy podzielić 
na następujące etapy:

Do chwili przyjęcia spadku spad-
kobierca ponosi odpowiedzial-
ność za długi spadkowe tylko ze 
spadku. Wskutek tego do czasu 
przyjęcia spadku egzekucja na 
zaspokojenie długu spadku do-
puszczalna jest tylko ze spadku 
(art. 836 k.p.c.). Ponieważ chodzi 
o odpowiedzialność w okresie 
czasu między otwarciem spadku 
a przyjęciem spadku, późniejsza 
treść oświadczenia o przyjęciu 
spadku nie może mieć żadnego 
wpływu na rodzaj i zakres od-
powiedzialności spadkobiercy 
w tym okresie czasu.

Od chwi l i  przyjęc ia  spadku 
każdy spadkobierca, niezależ-
nie od treści jego oświadczenia 
o przyjęciu spadku (przyjęcie 
proste lub z dobrodziejstwem in-
wentarza), ponosi odpowiedzial-
ność za długi spadkowe z całego 
swego majątku (art. 1030 zd. 2 
k.c.), zatem nie tylko ze spadku, 
ale i z majątku własnego. Jeżeli 

spadkobierca pozostaje w mał-
żeństwie, w którym obowiązuje 
ustrój wspólności ustawowej lub 
umownej, wierzyciele spadku 
będą mogli dochodzić zaspoko-
jenia tylko z majątku odrębnego 
małżonka.

W raz ie pros tego przyjęc ia 
spadku  ( lub jeśl i spadkobierca 
nie złożył w terminie oświadcze-
nia o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku) spadkobierca ponosi 
odpowiedzialność za długi spad-
kowe bez ograniczenia ( art. 1031 
§ 1 k.c.). Od tej zasady istnieje 
wyjątek, polegający na tym, że 
odpowiedzialność spadkobiercy 
z tytułu zapisów i poleceń nie 
sięga nigdy ponad wartość stanu 
czynnego spadku. W razie przy-
jęcia spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza spadkobierca ponosi 
odpowiedzialność za długi spad-
kowe tylko do wartości ustalone-
go w inwentarzu stanu czynnego 
spadku (art. 1031 §2 zd. 1 k.c.). 
Prościej mówiąc – w najgorszym 
wypadku długi pochłoną równo-
wartość majątku spadkowego. 

Do chwili działu spadku spadko-
biercy ponoszą solidarną odpo-
wiedzialność za długi spadkowe. 
Jeżeli roszczenie spłaty długów 
kierowane jest do jednego ze 
spadkobierców, a wartość dłu-
gów jest równa lub niższa od 
wartości udziału przypadające-
mu temu spadkobiercy – ma on 
wówczas obowiązek spełnić całe 

świadczenie. Następnie może 
on real i zować prz ys ł ug ujące 
mu roszczenie regresowe do 
współspadkobierców (art. 1034 
§ 1 k.c.). Jeśli zaś wartość długów 
jest wyższa od wartości udziału 
spadkowego prz ypadającego 
adresatowi żądania – odpowie-
dzialność spadkobiercy istnieje 
jedynie w granicach wartości 
prz ys ł ug ującego mu ud zia ł u 
w spadku. Spadkobierca ma obo-
wiązek spełnić świadczenie do 
wysokości tej wartości. Spełnie-
nia pozostałej części wierzyciel 
może żądać od p ozosta ł ych 
spadkobierców. 

Po dokonaniu d z ia ł u  spadku 
spadkobiercy ponoszą odpowie-
dzialność w stosunku do wielko-
ści przypadających im udziałów 
(art. 1034 § 2). Z chwilą dokona-
nia działu spadku ustają związki 
współspadkobierców z tytułu 
wspólności majątku spadkowego 
i przestaje istnieć uzasadnienie 
dla solidarnej odpowiedzialności 
za długi spadkowe. Zobowiązania 
podzielne dzielą się pomiędzy 
współspadkobierców w stosun-
ku do wielkości przypadających 
im udziałów spadkowych. Jeże-
l i jednak świadczenie należne 
wierzycielowi spadkowemu jest 
niepodzielne, współspadkobiercy 
– także po dziale spadku – będą 
odpowiadać tak jak dłużnicy so-
lidarni (art. 380 § 1 kc).

Marek Rączka

Czy brat, który otrzymał darowiznę, ma prawo do zachowku po ojcu?
Otrzymałam spadek po ojcu 
(1/4 części domu) teraz je-
stem w całości właścicielką 
domu jednorodzinnego, mam 
jeszcze dwóch braci. Jeden 
z nich 20 lat temu otrzymał da-
rowiznę (w formie działki pod 
budowę domu, która była 
własnością wówczas w 1/2 
części rodziców i 1/2 części 
moją). Czy w takiej sytuacji 
brat, który otrzymał darowiznę, 
ma prawo do zachowku po 
ojcu i w jakiej wysokości?

Na mocy art. 991 kodeksu cywilnego 
bratu, jeśli nie był w momencie po-
wstania prawa do dziedziczenia osobą 
małoletnią ani trwale niezdolną do pra-
cy (w tym wypadku przysługują 2/3 
wartości udziału spadkowego, który 
by mu przysługiwał w razie dziedzi-
czenia ustawowego), przysługuje 2/3 
wartości udziału spadkowego, który 
by mu przysługiwał przy dziedziczeniu 
ustawowym. 

Paragraf 2 art. 991 stanowi: Jeżeli 
uprawniony nie otrzymał należnego 
mu zachowku bądź w postaci uczy-
nionej przez spadkodawcę darowizny, 
bądź w postaci powołania do spadku, 
bądź w postaci zapisu, przysługuje mu 
przeciwko spadkobiercy roszczenie 
o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej 
do pokrycia zachowku albo do jego 
uzupełnienia. 

Uzupełnienie zachowku będzie wcho-
dziło w grę tylko wtedy gdy uczyniona 
w stosunku do brata darowizna bę-
dzie wynosiła mniej niż należny mu 
zachowek. 

Jak wynika z pytania, brat otrzymał 
darowiznę od rodziców, a więc 
w tym wypadku ma zastosowa-
nie art. 996 kodeksu cywilnego. 
Na jego podstawie na poczet za-
chowku zalicza się każdą darowiznę 
uczynioną przez spadkodawcę na 
rzecz uprawnionego do zachowku. 
Nie jest w tym wypadku istotne, 
jak długo przed otwarciem spadku 
darowizna była dokonana. Nie pod-
legają zaliczeniu tylko darowizny 
drobne, zwyczajowo przyjęte, gdyż 
nie podlegają one doliczeniu do 
spadku. Wartość takiej darowizny 
należy ustalić według stanu z chwili 
jej dokonania, a według cen z chwili 
ustalenia zachowku (art. 995 kodeksu 
cywilnego). 

Jako że uprawnionym do zachowku 
jest zstępny spadkodawcy, zacytuję 
treść art. 997 kodeksu cywilnego: 

Art. 997 Jeżeli uprawnionym do 
zachowku jest zstępny spadko-
dawcy, zalicza się na należny mu 
zachowek poniesione przez spad-
kodawcę koszty wychowania oraz 
wykształcenia ogólnego i zawodo-
wego, o ile koszty te przekraczają 
przeciętną miarę przyjętą w danym 
środowisku. 

Koszty o jakich mowa w tym prze-
pisie, przekraczać będą przeciętną 
miarę przede wszystkim wówczas, 
gdy wysoki poziom wykształcenia 
i wychowania jednego z dzieci osią-
gnięty zostanie kosztem pozostałych. 
Zaliczenie na poczet zachowku pod-
lega tylko kwota stanowiąca różnicę 
pomiędzy rzeczywistymi kosztami 
a kosztami zwykłego w danym środo-
wisku lub danej rodzinie wychowania 
i wykształcenia. 

Na podstawie art. 1007 kodeksu cy-
wilnego roszczenia uprawnionego 
z tytułu zachowku przedawniają się 
z 3 lat od ogłoszenia testamentu. Bieg 
przedawnienia przerywa się przez każ-
dą czynność przed sadem lub innym 
organem powołanym do rozpoznania 
sprawy, przez uznanie roszczenia przez 
osobę, przeciwko której roszczenie 
przysługuje, przez wszczęcie mediacji 
(art. 123 kodeksu cywilnego). 

Podczas rozważania sytuacji opisanej 
w pytaniu mogą pojawić się wątpliwo-
ści na tle art. 994, a w szczególności na 
tle § 1, który stanowi, iż: przy obliczaniu 
zachowku nie dolicza się do spadku 
drobnych darowizn, zwyczajowo 
w danych stosunkach przyjętych, ani 
dokonanych przed więcej niż dzie-
sięciu laty, licząc wstecz od otwar-
cia spadku, darowizn na rzecz osób 
niebędących spadkobiercami albo 
uprawnionymi do zachowku. 

Wiele osób może wywnioskować 
z treści tego paragrafu, iż w przypadku 
darowizn dokonanych na rzecz zstęp-
nych, uprawnionych do zachowku 
maksymalnym okres z którego mo-
żemy doliczać darowizny jest okres 10 
lat. Tak jednak nie jest. ,,Gramatyczna 
wykładnia tego przepisu, która stanowi 
podstawową metodę wykładni norm 
prawnych, wskazuje, iż zdanie „licząc 
wstecz od otwarcia spadku” jest tzw. 

wyrażeniem wtrąconym, oddzie-
lonym od pozostałej części zdania 
dwoma przecinkami. Na poczet za-
chowku nie dolicza się więc darowizn 
dokonanych przed więcej niż dziesię-
ciu laty na rzecz osób niebędących 
spadkobiercami ani uprawnionymi do 
zachowku’’ (wyrok sądu apelacyjnego 
w Białymstoku z dnia 2004.06.01,I 
ACa 285/04, OSAB 2004/3/3).

Marek Rączka
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Duchowe witaminy

Bal w niebie 
Wśród różnych form rozrywki, obok dyskotek czy tanecznych zabaw, 
spotykamy te dostojne, uroczyste bale. Bal to synonim rozrywki dla 
wybranych, w najlepszym towarzystwie. Nie zaprasza się tam nikogo, 
kto się czymś splamił, nie zdarza się nic w tym towarzystwie nagannego, 
obowiązują specjalne stroje. Te ziemskie kategorie zabawy próbujemy 
przenieść także na rozumienie spraw związanych z wiarą. Przypomina 
nam o tym choćby piosenka Budki Suflera: „Bal wszystkich świętych”. 
Jakże jednak obraz niebieskiej „krainy łagodności” jest daleki od ziem-
skiej „krainy przemocy”...

O balu nad balami – królewskim balu wszystkich świętych w obecności 
Króla wieków – usłyszymy 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świę-
tych jest często jednak mylona w swojej treści z następującym po niej  
– 2 listopada – wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych (w tradycji 
polskiej zwanym Dniem Zadusznym). Zamiast radować się wraz ze świę-
tymi i wspierać tych, którzy jeszcze mają co nieco do odpokutowania, 
ale Boże Miłosierdzie już wysłało im zaproszenie na Bal świętych, my 
epatujemy się często udawanym smutkiem, kojarzymy naszą przyszłość 
zamiast z Bogiem – z pogańskimi zabawami w Halloween. I można by 
żartobliwie powiedzieć, że Pan Bóg z tym naszym smutkiem to ma strasz-
nie dużo pracy, szczególnie jeśli nie chcemy zmienić swojego myślenia 
w duchu nauczania Kościoła, tylko trwamy w przywiązaniu do nie do 
końca dla nas zrozumiałych zwyczajów.

Na bal dobrze iść w towarzystwie. Jednokierunkowa „ścieżka miłości” 
do nieba jest przeznaczona do tego, abyśmy wędrowali nią wspólnie. 
Wyklucza to egoizm i inne formy mniej lub bardziej brutalnego „rozpy-
chania się łokciami”. Tam nie wpuszczają tych, co to „krzykiem i rykiem” 
chcieliby wejść, pomijając innych. A „po znajomości” (tylko z Bogiem 
i bez „propozycji korupcyjnych”) wchodzą tylko ci, którzy tę znajo-
mość pielęgnowali w ziemskim życiu. „Miejsca” na pewno wystarczy 
dla wszystkich. 

Kościół pokazuje, że droga do udziału w „niebieskim balu” wiedzie przez 
szarą codzienność, nie tylko kapłańską i zakonną, ale i małżeńską. Na 
bal najlepiej iść z żoną albo mężem. Mamy już dwie pary małżeńskie, 
które Kościół oficjalnie wyniósł do chwały ołtarzy – w kolejce czekają 
następne. Maria i Alojzy Beltrame Quattrocchi – po raz pierwszy w hi-
storii Kościoła – zostali wyniesieni do godności ołtarzy 21 października 
2001 roku właśnie jako małżonkowie. Ich historia rodzinna przeplata się 
z wielkimi wydarzeniami historycznymi, jakimi były dwie wojny światowe, 
rozwój faszyzmu, Ruch Oporu i odbudowa państwa. Kościół wskazuje 
jako wzory świętych ludzi zanurzonych w codzienności, odkrywających 
w sobie głębię życia chrześcijańskiego. Jeśli przyszłość ludzkości leży 
w rękach rodziny, to nie można podważać cichej świętości tak wielu 
matek i ojców. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że Quattrocchi są 
błogosławieni „nie mimo że byli małżonkami, ale ponieważ byli mał-
żonkami i rodzicami czworga dzieci”.

Kolejna para małżeńska, Ludwik i Zelia Martin – rodzice św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus – została ogłoszona błogosławionymi 19 październi-
ka 2008 r. we francuskim Lisieux. Zapewne większość mieszkańców 
rodzinnego Alençon uważała ich za zupełnie zwyczajne małżeństwo, 
niektórzy może za zbyt zasadniczych w sprawach moralnych i religijnych. 
A może jednak już wówczas stanowili dla niektórych sąsiadów wzór 
życia rodzinnego? Czego mogą nauczyć współczesnych małżonków, 
rodziców? Jako bardzo gorliwi katolicy, rozpoczynali każdy dzień od 
mszy św. Rzeczą świętą były dla nich: niedzielny odpoczynek, modlitwa 
rodzinna, uroczystości liturgiczne kształtujące rytm całego roku. Surowo 
przestrzegali postów. W tym wszystkim jednak cieszyli się, gdy na przy-
kład ich córki były modnie i ładnie ubrane. Powołanie chrześcijańskie 
rozumieli jako troskę o drugiego człowieka: posadzenie włóczęgi przy 
swoim stole, znalezienie mu miejsca w przytułku dla nieuleczalnie cho-
rych, odwiedziny u samotnych starców, chorych i umierających, obrona 
źle traktowanego dziecka. Małżeństwo Martin było niezwykle zgodne, 
bo – jak pisała Zelia w jednym z listów – „nasze uczucia były zawsze 
nastrojone na jeden ton”. 

Czyżbyśmy musieli czekać na specjalne zaproszenie do życia chrześci-
jańskiego? Przecież każdy z nas otrzymał je na chrzcie świętym. Problem 
jednak w tym, czy nie leży ono gdzieś głęboko w szufladzie i nie pożół-
kło ze starości. Bo jeśli tak się dzieje, nasz „bilet” na niebieski bal trzeba 
uaktualnić. A warto. 

ks. Leszek Smoliński

R E K L A M A

Wszystkich Świętych
tego dnia 
widać w oddali 
biel świętości 

ci co odeszli
po wieniec zwycięstwa
zdają się być blisko

święty święty święty
tak normalny
że aż niezrozumiały
zatopiony w MIŁOŚCI

   29.10.2006

ks. Leszek Smoliński

Mała rewolucja w oświacie
Sześciolatki obowiąz-

kowo do szkół, wycho-
wanie przedszkolnego 
dla dzieci w wieku od 3 
do 5 lat, wprowadzenie 
obowiązkowego roczne-
go przygotowania przed-
szkolnego dla dzieci 5-let-
nich – takie założenia za-
pisano w projekcie zmian 
do ustawy o systemie 
oświaty. Projekt ustawy 
przedłożony przez ministra 
edukacji narodowej przy-
jęła Rada Ministrów.
Rządowy projekt zakłada wpro-
wadzenie obniżonego wieku 
rozpoczęcia szkoły ma być 
rozłożone na trzy najbliższe lata 
szkolne. W tym czasie rodzice 
dzieci będą mogli – na swój 
wniosek i bez konieczności 
uzyskania opinii poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej 
–odroczyć lub przyspieszyć 
o jeden rok rozpoczęcie szko-
ły przez dziecko. Aby uzyskać 
odroczenie rodzice powinni 
złożyć wniosek – do 15 kwiet-
nia roku poprzedzającego rok 
szkolny, w którym dziecko po-
winno lub może zacząć naukę 
w szkole. 

MEN chce, żeby naukę w szkole 
podejmowały: 
– w roku szkolnym 2009/2010 – 
dzieci 7-letnie urodzone w 2002 
r. oraz dzieci 6-letnie urodzone 
między 1 stycznia 2003 r. a 30 
kwietnia 2003 r.; 
– w roku szkolnym 2010/2011 – 
dzieci 7-letnie urodzone po 1 maja 
2003 r. oraz dzieci 6-letnie urodzo-
ne między 1 stycznia 2004 r. a 31 
sierpnia 2004 r.; 
– w roku szkolnym 2011/2012 – 
dzieci 7-letnie urodzone po 1 wrze-
śnia 2004 r. oraz dzieci 6-letnie 
urodzone w 2005 r.; 
– od 1 września 2012 r. obowiązek 
szkolny obejmie wszystkie dzieci 
6-letnie. 

Obowiązek szkolny dziecka roz-
pocznie się z początkiem roku 
szkolnego w tym roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 6 
lat, oraz będzie trwać do ukończenia 
przez nie gimnazjum, nie dłużej jed-
nak niż do 18 roku życia. 

Zmiany mają również dotyczyć 
wychowania przedszkolnego dzieci 
niepełnosprawnych z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalne-
go. Dzieci te będą objęte wycho-
waniem przedszkolnym w wieku 
powyżej 6 lat, ale nie dłużej niż do 
ukończenia przez nie 8 lat. Pozwoli 
to na szybsze rozpoczynanie przez 
nie nauki. 

Od 1 września 2009 r. wszystkie 
dzieci 5-letnie będą mogły odbyć 
roczne przygotowanie przed-
szkolne. Na gminy został nałożony 

obowiązek zapewnienia tej eduka-
cji w przedszkolach lub oddziałach 
zorganizowanych przy szkołach 
podstawowych. Od 1 września 
2010 r. prawo dzieci 5-letnich do 
rocznego przygotowania przed-
szkolnego zostanie przekształcone 
w obowiązek. 

Centrum Informacyjne Rządu wy-
jaśnia, że w przypadku, gdy droga 
dziecka od przedszkola lub oddzia-
łu zorganizowanego przy szkole 
podstawowej będzie większa niż 3 
km, gmina będzie miała obowiązek 
zorganizowania bezpłatnego trans-
portu oraz opieki podczas prze-
wozu. Gmina będzie zwracać także 
koszt przejazdu dziecka i opiekuna 
środkami komunikacji publicznej, 
jeżeli dowożenie będą zapewniać 
rodzice. 

Zgodnie z nowelizacją wychowa-
niem przedszkolnym będą objęte 
dzieci od początku roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko ukończy 3 lata. Oznacza 
to, że od 1 września do przedszkola 
powinny być przyjmowane nie 
tylko dzieci, które ukończyły 3 lata 
i urodziły się przed 1 września, ale 
również te, które ukończą 3 lata po 
1 września danego roku. 

W projekcie nowelizacji zapropono-
wano m.in. zmianę definicji podsta-
wy programowej oraz odejście od 
propozycji standardów wymagań 
będących podstawą przeprowa-
dzania sprawdzianów i egzaminów. 
Podstawa programowa kształcenia 

ogólnego będzie przesłanką 
do przeprowadzenia spraw-
dzianu w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej, testu 
gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego. Odstąpiono od 
dotychczasowej praktyki wy-
znaczania przez ministra edu-
kacji programów wychowania 
przedszkolnego i szkolnego, 
który będzie jedynie dopusz-
czał do użytku podręczniki. 
Zgodnie z nowymi przepi-
sami, realizację wybranych 
przez nauczycieli programów 
nauczania będzie zatwierdzał 
dyrektor szkoły w porozu-
mieniu z radą pedagogiczną 
oraz radą rodziców. Będzie 
też podawał do publicznej 
wiadomości wybrane przez 

nauczycieli podręczniki, które będą 
obowiązywać od nowego roku 
szkolnego. 

dar

fot. M. Kordulewska
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KRZYŻÓWKA Nr 21

Dobre wychowanie na wesoło 
28 października Szkołę 
Podstawową im. Stefana 
Starzyńskiego odwiedził 
niezwykły gość. Na za-
proszenie Beaty Skoczylas 
prosto ze stolicy przy-
był tam …Clown Ronald. 
Przyjechał, aby spotkać 
się z uczniami zerówek 
oraz klas pierwszych i na 
wesoło uczyć ich zasad 
dobrego wychowania. 
Clown zrobił wśród najmłodszych 
prawdziwą furorę. Wszyscy chętnie 
uczestniczyli w zabawie z gościem – 
nie tylko dzieci, ale i dorośli. Ucznio-
wie przybyli bowiem na spotkanie ze 
swoimi nauczycielami i wicedyrekto-
rem Mariuszem Kraszewskim. Razem 
wykonywali czarodziejskie sztuczki. 

Trzeba dodać, że dzieci były bardzo 
grzeczne. Takie słowa jak „proszę”, 

„dziękuję” i „na zdrowie” 
nie były im obce. To od 
nich niejedna osoba mo-
głaby się wiele nauczyć. 
Dzieci z całą pewnością 
zasłużyły sobie na nagro-
dy na koniec spotkania. 
Asystenci Clowna dostali 
wyczarowane przez siebie 
zabawki, a pozostali kolo-
rowe baloniki. 

Spotkanie z Clownem Ro-
naldem było wielką atrak-
cją dla najmłodszych. Z ża-
lem żegnali się z gościem, 
który potem wybierał się 
w odwiedziny do kolejnej 
grupy – tym razem do 
bydgoskiego szpitala.

Organizatorką spotkania była Be-
ata Skoczylas. Jej zdaniem nauka 

poprzez zabawę to jedna z najlep-
szych form kształcenia. Wcześniej 
organizowała już spotkanie z Ma-
ciejem Damięckim. Kolejną atrak-

Dzień Edukacji Narodowej Nauczyciele będą 
bogatsi?
Wzrosną pensje naucz yciel i 
w 2009 roku. Więcej dostaną 
wszyscy bez względu na stopień 
awansu zawodowego. Minister-
stwo Edukacji Narodowej poin-
formowało, że podwyżki będą 
możliwe dzięki utworzeniu w usta-
wie budżetowej dwóch kwot ba-
zowych dla nauczycieli, wzrastają-
cych po 5 proc. Od 1 stycznia bę-
dzie obowiązywać kwota 2177,86 
zł, a od 1 września – 2286,75 zł.  
W tym roku kwota bazowa wynosi 
nieco ponad 2074 zł. 

Projektowane przez MEN rozwią-
zania w ustawie Karta Nauczyciela 
przewidują zmianę wysokości 
wskaźników średnich wynagro-
dzeń. Dzięki temu na wzrost wy-
sokości wynagrodzeń mogą liczyć 
nauczyciele stażyści i kontraktowi. 
Resort wyliczył, że na koniec roku 
ustawa gwarantuje im średnie za-
robki wyższe o odpowiednio 586 
zł i 412 zł brutto. Wynagrodzenie 
nauczyciela dyplomowanego 
będzie wyższe o 381 zł, zaś na-
uczyciela mianowanego o 316 zł. 
Rząd proponuje wprowadzenie 
zasady, że średnie wynagrodzenie 
nauczycieli na wszystkich stop-
niach awansu zawodowego będzie 
liczone wprost od kwoty bazowej 
(ustalanej co roku w ustawie bu-
dżetowej), a nie jak dotychczas od 
82 proc. tej kwoty. 

Nowelizacja ustawy zakłada, że 
samorządy terytorialne nie będą 
musiały corocznie ustalać regula-
minu wynagrodzeń. Ich obowiąz-
kiem jednak będzie dodatkowe 
analizowanie każdego roku pono-
szonych wydatków na wynagro-
dzenia. W przypadku nieosiągnię-
cia płac gwarantowanych ustawą 
Karta Nauczyciela samorządy 
będą miały obowiązek wyrów-
nania tego wynagrodzenia wraz 
z końcem roku kalendarzowego. 
Organy wykonawcze samorządu 
mają informować rady gmin, po-
wiatów, sejmików województw, 
dyrektorów prowadzonych szkół 
i placówek oraz przedstawicieli  
związków zawodowych nauczy-
cieli o faktycznie wypłacanych 
wynagrodzeniach. W projekcie 
przewiduje się również wprowa-
dzenie trybu kontroli stanowienia 
wysokości płac przez regionalne 
izby obrachunkowe. 

Projekt nie przewiduje zwiększe-
nia „pensum” nauczycielskiego. 
Wprowadza za to obowiązek 
realizacji dwóch godzin dodatko-
wych w szkołach podstawowych 
i gimnazjach oraz jednej godziny 
w szkołach ponadpodstawowych, 
z możliwością rozliczenia się z tego 
wymiaru w okresie półrocznym. 

Projekt zmian w ustawie Karta 
Nauczyciela, przygotowany przez 
ministra edukacji narodowej przy-
jęła Rada Ministrów.

dar

cję dla dzieci planuje w następnym 
półroczu. 

km

W piątek, 17 października 
swoje święto uroczyście 
obchodzili pracownicy 
oświaty z gminy Nasielsk. 
Okolicznościowa impreza 
odbyła się na hali spor-
towej. Uświetnił ją wy-
stęp artystyczny uczniów 
Publicznego Gimnazjum  
Nr 1 w Nasielsku. Zasłużeni 
dla oświaty otrzymali wy-
różnienia. 
Nagrodę Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty otrzymała Marianna Danisie-
wicz – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich. Burmistrz 
Nasielska, Bernard Mucha wyróżnił 

za osiągnięcia w działalności na rzecz 
samorządowej oświaty: Grażynę Me-
nich-Masanowską – dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach, Bożenę 
Kozłowską – wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku, Justynę 
Nowacką – dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 3 w Cieksynie i Elżbietę Wróblew-
ską – nauczyciela Szkoły Podstawo-
wej w Nasielsku. Także dyrektorzy 
placówek wręczali nagrody swoim 
pracownikom. Nauczyciele, którzy 
uzyskali kolejne stopnie awansu za-
wodowego, otrzymali listy gratula-
cyjne. Po części oficjalnej zaproszono 
wszystkich na poczęstunek.

km
Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała Marianna Danisiewicz

fot. M. Stamirowski
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk
Zbliża się dzień 11 listopada. Dzień tak ważny dla naszego narodu; 90 
rocznica dnia, w którym po 123 latach Rzeczpospolita odzyskała nie-
podległość. Poczucie własnej tożsamości, smak wolności zawdzięczamy 
tym, którzy 123 lata temu przelewali krew za naszą Ojczyznę. Zbieramy 
się na cmentarzach, w kościołach i modlimy się za poległych. Nie zapo-
minamy – pamiętamy, ale musimy dbać o to, by ta ważna data w historii 
Rzeczypospolitej Polskiej była przybliżana młodszym obywatelom naszej 
Ojczyzny.  Edukacja kwiatu narodu musi dawać owoc w postaci przeka-
zywania tejże ważnej daty z historii kolejnym pokoleniom.  

W tym roku postanowiliśmy zorganizować m.in. „Biegi Niepodległo-
ściowe”. Myślę, że to wspaniała forma dotarcia do młodzieży, to wła-
śnie poprzez sport możemy zaszczepić w młodych obywatelach nutę 
patriotyzmu. Nie zapomnijmy wywiesić flagi biało-czerwonej, symbolu 
narodowego zajmującego szczególne miejsce w naszej tradycji i kultu-
rze. Wyraża ona i podkreśla naszą tożsamość, wartości, pamięć o tych, 
którym zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą. Nie bójmy się okazywać 
naszej polskości! Nie wstydźmy się wywieszać flagi podczas świąt naro-
dowych, przy domu czy przy spotkaniach i uroczystościach lokalnych! 
Pokażmy innym, że jesteśmy Polakami.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska

/-/ Bernard Dariusz Mucha

Niedziela 
z marszałkiem
19 października Nasielsk 
gościł Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego 
Adama Struzika. Okazją do 
wizyty był oficjalny odbiór 
aż trzech inwestycji, które 
współfinansowano z mar-
szałkowskiego budżetu.
Tego dnia w ręce nasielskiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej trafił nowy samo-
chód gaśniczy. Auto marki Iveco kosz-
towało ponad 450 tys. zł. Pieniądze na 
jego zakup pozyskano z wielu źródeł. 
150 tys. zł przeznaczył na ten cel Zarząd 
Główny Ochotniczych Straży Pożar-
nych, 120 tys. zł – Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, 107 
tys. zł – Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej, 4545 zł – PZU Życie 
S.A. Wkład samorządu gminnego 
wyniósł 76 415 zł. 

Uroczyste przekazanie samochodu 
odbyło się po sumie na parkingu przy 
kościele św. Wojciecha. Oprócz mar-
szałka Struzika uczestniczyli w nim 
m.in.: nadbrygadier Wiesław Leśnia-
kiewicz – Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier 
Ryszard Psujek – Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej, 
brygadier Andrzej Hiszpański – Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, brygadier Witold Musiński 
– Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Pułtusku, przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego, 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
i PZU „Życie” S.A., Anna Kaczmarek – 
wicestarosta powiatu nowodworskie-
go, radni powiatowi, nasielskie władze 
samorządowe na czele z burmistrzem 
Bernardem Muchą oraz oczywiście 
członkowie gminnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Samochód oddano do użytku z wszel-
kimi strażackimi honorami. Nie zabra-
kło również pocztów sztandarowych 
i orkiestry dętej. Ksiądz proboszcz 
Tadeusz Pepłoński odmówił modlitwę 
i poświęcił auto. Z ust przybyłych gości 
padło wiele wzniosłych słów. Wszyscy 
podkreślali, że to niezwykle ważny 
dzień dla gminnej społeczności i ży-
czyli, aby nowy zakup jak najrzadziej 
musiał wyruszać do akcji. Burmistrz 
Mucha dziękował wszystkim, dzięki 
którym udało się zyskać auto. Jak 
twierdził, jest to najlepszy dowód tego, 
że zgoda i współdziałanie przynoszą 
najlepsze efekty. 

Potem goście przenieśli się do Pie-
ścirogów. Tam bowiem zlokalizo-
wane są dwie pozostałe inwestycje, 
zrealizowane dzięki pomocy Urzędu 
Marszałkowskiego: nowe skrzydło 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 
skate park. Ta część imprezy przybrała 
kształt pikniku rodzinnego pod nazwą 
„Wesoła Jesień w Pieścirogach”. Licz-
nie uczestniczyli w niej mieszkańcy 
gminy Nasielsk, którym niestraszna 
była jesienna aura. 

Piknik odbył się na boisku szkolnym. 
Zebranych przywitała nowa dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
Barbara Markowicz. Zaprosiła wszyst-
kich na występ artystyczny swoich 
podopiecznych. Po nim przyszedł czas 
na przemówienia i podziękowania. 
Burmistrz dziękował marszałkowi i wy-
raził nadzieję, że z pomocą wojewódz-
twa uda się zrealizować jeszcze więcej 
inwestycji w gminie Nasielsk.

Tuż po tym goście byli świadkami ofi-
cjalnego oddania do użytku nowego 
skrzydła budynku szkolnego. Było 
święcenie i symboliczne przecinanie 
wstęgi, a potem zwiedzanie klas. Trzeba 
przyznać, że uczniom z Pieścirogów 
można pozazdrościć warunków, w ja-
kich uczestniczą w lekcjach. Klasy są 
przestronne, kolorowe, świetnie wy-
posażone. Uwagę zwraca zwłaszcza 
sala komputerowa.

Ten dzień był też okazją do uroczy-
stego zakończenia piłkarskiej Ligi Sió-

demek, organizowanej przez Kamila 
Leszczyńskiego. Dyplomy, puchary 
i stroje sportowe wręczali zwycięz-
com: burmistrz oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej, Dariusz Leszczyński.

Gwiazdą wieczoru byli Trubadurzy, 
zespół doskonale znany wszystkim – 
i młodszym, i tym troszeczkę starszym. 
Formacja powstała w 1964 roku i od 
tamtej pory swoją muzyką wciąż bawi 
publiczność. Sławomir Kowalewski, 

Piotr Kuźniak, Marian Lichtman i Jacek 
Malanowski zagrali na początek swój 
bodajże największy hit Znamy się tylko 
z widzenia. Co prawda nie występowali 
w swoich charakterystycznych stro-
jach, ale wynagrodzili to dużą dawką 
dobrej muzyki. Sprawili, że jesień tego 
dnia, choć zimna, faktycznie stała się 
wesoła, a widzom nogi same rwały 
się do tańca.

km

UWAGA!!!
Regulamin

Ulicznego Biegu „Niepodległości”
dostępny na stronie internetowej

www.nasielsk.pl

fot. M. Kordulewska
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BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY 
 KIEROWNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU REGIONALNEGO 

1. Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miejski w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończenie 18 roku życia, 
3) wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, ekonomia, prawo), 
4) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy: 
a) na stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
6) opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego miejsca pracy,
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej, zasad realizowania inwestycji oraz przepisów o samo-
rządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o zamówieniach publicznych,
2) doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji,
3) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych,
4) znajomość obsługi komputera,
5) dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność w działaniu, punktualność, dobra organizacja pracy 
własnej,
6) umiejętność kierowania zespołem.
5. Zakres wykonywanych zadań:
1) kierowanie pracą Wydziału,
2) prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych,
3) nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Nasielsk,
4) nadzór nad działalnością Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w zakresie bieżącej obsługi Gminy 
(utrzymanie dróg i zieleni, gospodarka wodno-kanalizacyjna i odpadami),
5) czuwanie nad efektywnym i prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remon-
ty,
6) przedkładanie Burmistrzowi Nasielska i Radzie Miejskiej w Nasielsku sprawozdań z działalności Wydziału.
Odpowiedzialność: służbowa i dyscyplinarna za prawidłową i terminową realizację zadań określonych zakresem czynności.
Kontakty służbowe: wewnętrzne – pracownicy Wydziału i Urzędu; zewnętrzne – inwestorzy, instytucje, jednostki podległe 
Urzędowi.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz ze zdjęciem,
2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do naboru,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (obie strony dowodu osobistego),
4) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kon-
tynuacji zatrudnienia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw),
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwali-
fikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają),
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym 
stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
8) kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega 
się mężczyzna,
9) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych,
10) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się aktualnie postę-
powanie; osoba wybrana  do zatrudnienia  będzie  zobowiązana do przedstawienia  oryginału aktualnego „Zapytania o  udzielenie  
informacji  o osobie z  Krajowego Rejestru Karnego”  z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem,
11) opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca pracy,
12) podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. 
7. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby 
składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na Kierownika Wydziału Rozwoju Regionalnego” należy składać osobiście  
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nasielsku , ul. Elektronowa 
3, 05-190 Nasielsk 
Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2008 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, 
które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. 
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania sprawdzającego.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej (www.umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, będą do odebrania w siedzibie 
Urzędu Miejskiego lub – na wniosek zainteresowanego – zostaną odesłane pocztą.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Nasielska zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas nieokreślony. 

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim 
uprzejmie informuje, że w dniu 7 listopada 2008 r. o godz. 11.00  
w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Legionów 7, w pokoju 116, pracownicy 
Urzędu przeprowadzą szkolenie dla podatników, którego tematem będą 
zagadnienia związane z  rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy zainteresowanych podatników. 

 
 
 

A  N  K  I  E  T  A 
dla mieszkańców gminy Nasielsk 

 
 

Płeć ………………………. 
Wiek ……………………… 
Wykształcenie ……………. 
 
 
Czy weźmie Pani/Pan udział w debacie publicznej podsumowującej działania 
władz samorządowych w II roku kadencji 2006-2010, która odbędzie się dnia 
25.11.2008r. pocz. godz. 17.00 w kinie Niwa w Nasielsku 
a) TAK                        b) NIE                     c) NIE WIEM 
 
Czy znana jest Pani/Panu treść Deklaracji Burmistrza z dnia 07 maja 2008r. 
dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów (publikowana na stronach 
www.maszglos.pl i www.um.nasielsk.pl   
a) TAK                         b) NIE 
 
Jakie zdaniem Pani/Pana najważniejsze problemy nurtujące lokalne środowisko 
nie są rozwiązywane przez obecne władze samorządowe gminy Nasielsk? 
(proszę wypisać) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
Jakie problemy należy rozwiązać w jak najbliższym czasie, aby poprawić 
warunki życia w gminie Nasielsk? (proszę wypisać) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

Wypełnioną ankietę prosimy oddać do biura Stowarzyszenia Europa i My 
Urząd Miejski w Nasielsku, pok.12 tel. 0 606 923 971 
lub przesłać e-mailem:  wroblewska@europaimy.org  

Za wypełnienie ankiety i jej oddanie serdecznie dziękujemy 
 

                                                    

 

MASZ PROBLEM Z HAZARDEM?
PROBLEM HAZARDU ISTNIEJE W TWOJEJ RODZINIE?

ZAPRASZAMY NA MITYNGI  
ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW,  

KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W  DOMU PARAFIALNYM,  
ul. Św. Wojciecha 13,  

W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZ. 18.00
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TENIS STOŁOWY
---...---

26 października LUKS CIEKSYN 
w wyjazdowym meczu z dru-
żyną NOSiR Nowy Dwór Maz. 
odniósł trzecie zwycięstwo (10:6). 
Gospodarze meczu, drużyna 
z Nowego Dworu Maz., wystąpiła 
w roli faworyta. Miała do tej pory 
na swoim koncie dwa zwycięstwa 
i liczyła na pewne zwycięstwo 
z młodą drużyną z Cieksyna, 
tym bardziej że i w tym meczu 
również nie mógł wystąpić Marek 
Stamirowski.

Losy meczu przesądziły się już 
w pierwszych czterech  poje-
dynkach, po których LUKS objął 
prowadzenie 3:1 i nie oddał go już 
do końca, powiększając przewa-
gę. Przełomowe w tym meczu 
były pojedynki trzynastolatków: 
Adriana Żyły, który pokonał star-
szego i bardziej doświadczonego 
zawodnika gospodarzy Mateusza 
Rutkowskiego, oraz Kamila Biało-
rudzkiego, który pokonał pierw-
szą rakietę gospodarzy Mirosława 
Brasiuna. 

Najlepszym zawodnikiem meczu 
był tym razem Arek Ziemiński, 
który zdobył 4,5 pkt. Pozostałe 
punkty zdobyli: Michał Kamiński 
2,5, Kamil Białorudzki 2 i Adrian 
Żyła 1.

---...---
Występująca również w lidze 
druga drużyna z naszej gmi-
ny „Sparta” Nasielsk rozegrała 
swój kolejny mecz w Sarbiewie, 
przegrywając 10:6. Drużyna 
z Sarbiewa jest faworytem grupy.  
W ubiegłym roku zajęła drugie 
miejsce i była o krok od awansu 
do IV ligi. Niemniej zawodnicy 
Sparty grali jak równi z równymi 
i gospodarzom sprawiali dużo 
kłopotów. Punkty w tym meczu 
dla Sparty zdobyli: Szadkowski 
Sławomir 2,5, Grycz Marek 1,5, 
Krzysztof Zalewski i Krzysztof 
Michnowski po 1.

as.

SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPO,RT     SPORT

Nietrzeźwy na kradzionym rowerze 
Prawie 2,3 promila alkoholu we krwi 
miał zatrzymany 26-letni mężczy-
zna. Jak wstępnie ustalili policjanci 
z Nasielska, Andrzej J. jechał pijany 
na skradzionym chwilę wcześniej 
rowerze, mając już zakaz kierowania 
pojazdami. Na podstawie zebranych 
materiałów zastosowano wobec nie-
go dozór policyjny.

Wszystko zaczęło się 17 października 
tuż po 10:00. Wówczas to do policjan-
tów z Nasielska dotarła wiadomość, 
że z pola w okolicach Nowej Wrony 
skradziono rower. Osoba dzwoniąca 
przekazała także prawdopodobną trasę 
ucieczki złodzieja. Policyjny patrol na-
tychmiast ruszył w pościg. We Wronie 
policjanci zauważyli dwóch mężczyzn. 
Jeden z nich stał przy rowerze. Jak się 
okazało, świadek kradzieży roweru 
zdołał dogonić i ująć podejrzanego. 

Bezzwłocznie policjanci z Nasielska 
zaczęli wyjaśniać okoliczności sprawy. 
Podczas legitymowania rowerzysty 

wyczuli od niego silną woń alkoholu. 
Badanie alkomatem wykazało, że kie-
rowca jednośladu miał prawie 2,3 pro-
mila alkoholu w organizmie. Na tym 
jednak cała sprawa się nie zakończyła, 
ponieważ po sprawdzeniu w policyjnej 
bazie danych wyszło na jaw, że Andrzej 
J. w 2007 roku otrzymał już sądowy 
zakaz kierowania pojazdami jednośla-
dowymi. Do postawionych zarzutów 
doszedł więc jeszcze jeden – o niesto-
sowanie się do poleceń sądu.

Rower już wrócił do właściciela, 
a zatrzymany mężczyzna będzie 
odpowiadał za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości, nie-
stosowanie się do poleceń sądu 
i kradzież roweru. Na razie proku-
rator zadecydował o zastosowaniu 
wobec Andrzej J. środka zapobie-
gawczego w postaci dozoru poli-
cyjnego.

ij
http://kppnowydwor.policja.waw.pl

Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek  
w wyciskaniu sztangi leżąc
25 i 26 października br. 
Nasielsk był stolicą Polski 
młodych atletów i atletek, 
startujących w  Mistrzo-
stwach Polski Juniorów 
i Juniorek w wyciskaniu 
sztangi leżąc, które od-
były się w nasielskiej hali 
sportowej.
Na parkingu przy hali zabrakło 
miejsc dla samochodów, które 
zjechały z kilkudziesięciu klubów 
z całej Polski. Były ekipy dosłownie 
z każdej strony Polski. Ze wschodu 
i z  zachodu, z północy i południa. 
Po rejestracjach widać było, że 
startują zawodnicy ze wszystkich 
województw.

Ogółem w mistrzostwach wystar-
towało około 200 zawodników 
i zawodniczek Poziom zawodów 
był dość wysoki, bowiem najlepsi 
zawodnicy walczyli o zakwalifiko-
wanie się do reprezentacji na Mi-
strzostwa Świata.

Mistrzostwa odbyły się w dwóch 
kategoriach wiekowych: juniorów 
i juniorek młodszych do lat 20, 
oraz juniorów i juniorek starszych 
do lat 23.

Wielu zawodników startowało 
w dwóch kategoriach, ponieważ 
regulamin mistrzostw pozwalał na 
start juniora młodszego w wyższej 
kategorii wiekowej.

Kobiety startowały w ośmiu 
kategoriach wagowych, 
natomiast mężczyźni w je-
denastu.

Wśród startujących było 
też pięciu zawodników 
z Nasielska. Czterech z klu-
bu Power 2005, którego 
trenerem, opiekunem i pre-
zesem jest czołowy zawod-
nik Polski rodem z Nasielska 
Dariusz Wdowiński, oraz 
jeden zawodnik ze Sparta-
kusa. Ich występ był bardzo 
udany. Zdobyli trzy złote 
medale, jeden srebrny, dwa 
brązowe i czterokrotnie za-
jęli czwarte miejsca. Marcin 
Kosowski z klubu Power 
2005 w kategorii wagowej 67,5 kg 
został dwukrotnym mistrzem Polski. 
Wynikiem 150 kg zwyciężył w ka-
tegorii juniorów młodszych  i star-
szych. Łukasz Krzyżewski z klubu 
Power 2005 w kategorii wagowej 
100 kg wynikiem 197,5 kg zdobył 
złoty medal w juniorach młodszych 
i brązowy w juniorach starszych. 
Krystian Lipiński ze Spartakusa 
Nasielsk w kategorii wagowej 100 
kg wynikiem 190 kg w juniorach 
młodszych zdobył srebrny medal 
i zajął 4. miejsce w juniorach star-
szych. Łukasz Podgrudny z Power 
2005 w kategorii wagowej + 125 
kg wynikiem 180 kg zdobył brązo-

wy medal i zajął 4. miejsce 
w juniorach starszych. Mar-
cin Branicki z Power 2005 
w wadze do 110 kg wyni-
kiem 190 kg zajął 4. miejsce 
w juniorach starszych.  

Mistrzami Polski w po-
szczególnych kategoriach 
zostali:

Kobiety: Waga 44 kg Patry-
cja Małkowska w juniorkach 
młodszych oraz Monika Mi-

kulska w juniorkach starszych, obie 
z klubu „Eugen” Knurów. Waga 52 
kg – Adrianna Frątczak z „Eugen” 
Knurów w juniorkach młodszych j 
starszych. Waga 56 kg – Aleksandra 
Grąbczewska z Knurowa w junior-
kach młodszych i Karolina Kawalt ze 
Starachowic w juniorkach starszych.  
Waga 60 kg – Adrianna Woźniak 
z „Kuźnik” Chorzów w juniorkach 
młodszych i starszych. Waga 67 
kg – Ewelina Sajewicz „Hutnik” 
Pieńsk w juniorkach młodszych 
i starszych. Waga 75 kg – Malwi-
na Madejska z „Relaks” Kamienna 
Góra w juniorkach młodszych 
i starszych. Waga 82,5 kg – Paulina 
Szczupak „Relaks” Kamienna Góra 
w juniorkach młodszych i starszych. 
Waga 90 kg – Sylwia Kurowska 
z „Mechanika” Sierpc w junior-
kach młodszych i starszych. Waga  
+ 90 kg – Katarzyna Płocienniczak 
z „Nike” Żagań w juniorkach młod-
szych i starszych.

Mężczyźni: Waga 52 kg – Grze-
gorz Janka z UKS Wiza w ju-
niorach młodszych i starszych. 
Waga 56 kg – Przemysław Okrój 
z MOSiR Jastarnia w juniorach 
młodsz ych i  s tarsz ych.  Waga 

60 kg – Marek Chrzanowski 
„Azory” Chrzanów w juniorach 
młodsz ych i  s tarsz ych.  Waga 
67,5 kg – Marcin Kosowski „Po-
wer” 2005 Nasielsk w juniorach 
młodszych i starszych. Waga 75 
kg – Mateusz Pawlikowski MOSiR 
Jastarnia w juniorach młodszych 
i Grzegorz Bielecki AZS Jarosław 
w juniorach starszych. Waga 82,5 
kg – Daniel Miller z Herkulesa 
Warszawa w juniorach młodszych 
i Paweł Pietrach z Wichru Kobyłka 
w juniorach starszych. Waga 90 
kg – Bogusław Waszczuk Wicher 
Kobyłka w juniorach młodszych 
i starszych. Waga 100 kg – Łu-
kasz Krzyżewski z Power 2005 
Nasielsk w juniorach młodszych 
i Mariusz Zgoda z Impuls Warsza-
wa w juniorach starszych. Waga 
110 kg – Karol Nowacki Impuls 
Warszawa w juniorach młodszych 
i Witold Krawczyk z Unii Wąbrzeź-
no w juniorach starszych. Waga 
125 kg. – Łukasz Kucewicz z OSiR 
Suwałki w juniorach młodszych 
i starszych. Waga + 125 kg – Filip 
Kohnke z  MOKSiR  Jastarnia w ju-
niorach młodszych i starszych.

as

„MORZE REGGAE” w Nasielsku 
Wysoki stan wód przypływu utrzy-
mywał się będzie od 24 paździer-
nika, a obejmie kilkanaście miast, 
głównie w centralnej i północnej 
części kraju. Przyczyną zalewania 
MORZEM REGGAE jest front wy-
tworzony przez dwa trójmiejskie 
zespoły Majestic i LARS, które 
postanowiły wyruszyć na wspólną 
trasę koncertową. 

Obydwie grupy mogą pochwalić 
się osiągnięciami na krajowej sce-
nie: Majestic to laureat Ostróda 
Reggae Festiwal 2006, zaś LARS 
może poszczycić się zajęciem 2. 
miejsca na tym samym festiwalu 
rok później. Ponadto wystąpili 
na licznych festiwalach (Heineken 
Open’er, Afryka Reggae Festiwal, 
Reggae na Piaskach, Reggae nad 
Wartą, Slot Art i wielu innych). Cha-
rakterystyczna mieszanka reggae  
i ska (Majestic), twardszego brzmie-
nia z pogranicza rocka, hard core’u 
czy drum’n’bass (LARS) oparta na 

reggae’owym brzmieniu gwarantu-
je dobrą zabawę przed sceną i wielką 
moc na scenie. Podczas koncertów 
promowany będzie debiutancki 
album zespołu LARS „Live Act 
Reggae Squad”.

Uwaga! Zetknięcie się z MORZEM 
REGGAE może powodować długo-

trwałe zatonięcie w muzyce. Więcej 
na www.morzereggae.pl i na www.
myspace.com/morzereggae

Koncert w Nasielskim Ośrodku 
Kultury odbędzie się w piątek, 
7 listopada. Szczegóły na plakatach  
i pod numerem telefonu 023 691 
23 43.
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fot. D. Panasiuk

Więcej pieniędzy

Znów o KRUS ARiMR a wierzytelności 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

szuka sposobu na skuteczniejsze odzyskiwanie 
wierzytelności oraz prawidłowe zarządzanie finansa-
mi. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu 
sprzedaży wierzytelności Agencji przyjęła 7 paździer-
nika Rada Ministrów.
Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez resort rolnictwa, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła sprzedać wierzy-
telności samodzielnie, a nie jak do tej pory za pośrednictwem banków, 
które nie są zainteresowane ich zbywaniem. Sprzedaż będzie odbywać się 
w drodze przetargu pisemnego lub ustnego. W razie niemożności zbycia 
wierzytelności w drodze przetargu, Agencja może skorzystać z oferty 
ogłoszonej publicznie bądź w drodze rokowań na podstawie publicznego 
zaproszenia. 

Przepisy rozporządzenia wskazują, że dodatkowy przetarg ustny będzie 
przeprowadzony tylko w przypadku jednakowo korzystnych ofert (np. 
taka sama cena). 

Sprzedaży wierzytelności będzie dokonywać komisja składająca się z co 
najmniej trzech osób, powoływanych przez prezesa ARiMR – poinformo-
wały służby prasowe rządu. 

dar

Dopłaty do siewu i sadzenia
OT ARR zakończyły przyjmowanie 
wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis 
w rolnictwie dla: 
– zbóż ozimych (wysianych od 1 lipca 
do 30 listopada 2007 r.) 
– zbóż jarych (wysianych w 2008 r.)
– roślin strączkowych (wysianych 
w 2008 r.) 
– ziemniaka (wysadzonego w 2008 r.).

W terminie umożliwiającym składanie wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany  od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008 r. do 
Agencji Rynku Rolnego wpłynęło 32 649 wniosków. Do 10 paździer-
nika 2008 r. ARR wydała 31 454 decyzje.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że następny termin składania 
wniosków o przyznanie dopłat rozpocznie się 1 grudnia 2008 r. i po-
trwa do 15 lutego 2009 r. W terminie tym będzie można ubiegać się 
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych (wysianych od 1 lipca 
do 30 listopada 2008 r.).

dar

Nie ma kasy na renty
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji 
Rolnictwa po raz ko-
lejny zwiększyła ban-
kom limit dopłat do 
rolniczych kredytów 
inwestycyjnych o kwo-
tę około 1,18 mln zł. 
Pozwoli to bankom na 
udzielenie preferencyj-
nych kredytów inwesty-
cyjnych na łączną kwotę 
ok. 380 mln zł. Komunikat 
w tej sprawie opublikowa-
ła ARiMR. 
W 2008 r. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przekazała 
bankom limity w wysokości ponad 
50 mln zł na dopłaty do oprocen-
towania kredytów inwestycyjnych. 
Środki te pozwalają bankom uru-
chomić akcje kredytową w wyso-
kości ponad 3 mld zł.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR 
ma nadzieję, że według zapotrze-

bowania złożonego przez banki, 
środki te powinny wystarczyć dla 
wszystkich chętnych ubiegających 
się o taki kredyt.

Kredyty inwestycyjne są dostępne 
w ośmiu bankach, które mają pod-
pisane umowy z ARiMR:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., 
3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A., 
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 
5. Bank Zachodni WBK S.A., 
6. ING Bank Śląski S.A., 
7. BPH S.A.,
8. Pekao S.A.

dar

Zróżnicowanie składek 
rolników na ubezpie-

czenie społeczne – zakła-
da nowy projekt ustawy 
o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, przedłożo-
ny przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi.
Jak poinformowało biuro prasowe 
rządu, zgodnie z projektem sposób 
naliczania składek zmieni się z kwar-
talnego na miesięczny, przy czym 
opłacane będą one nadal w układzie 
kwartalnym. Zaproponowano też, 
aby podstawowa składka miesięcz-
na wynosiła 10 proc. najniższej 
emerytury, czyli 63,63 zł mie-
sięcznie. Dla osób prowadzących 
podwójną działalność (rolniczą i po-
zarolniczą) byłaby to 
dwukrotność składki 
– 20 procent najniż-
szej emerytury. 

Zaplanowano ob -
ciążenie zwiększoną 
składką osób prowa-
dzących działalność 
rolniczą na dużą skalę, 
tj. mających gospo-
darstwa przekracza-
jące 50 ha przelicze-
niowych. Uznano, 
że właściciele tych 
gospodarstw mogą, 
bez uszczerbku dla 
prowadzonej działal-
ności, opłacać za sie-
bie i małżonka wyższe 
składki na ubezpie-
czenie emerytalno- 
-rentowe. Dla tej gru-
py składka wzrośnie 
od 100 do blisko 500 proc., w zależ-
ności od wielkości gospodarstwa. 

W przypadku rolników prowadzą-
cych gospodarstwa rolne o ob-
szarze przekraczającym 50 ha 
przeliczeniowych składka będzie 
zwiększona dodatkowo o: 
• 12 proc. kwoty najniższej eme-
rytury dla gospodarstw o obszarze 

50–100 ha przeliczeniowych użyt-
ków rolnych, czyli o 76,40 zł, 
• 24 proc. kwoty najniższej eme-
rytury dla gospodarstw o obszarze 
100–150 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych, czyli o 152,70 zł, 
• 36 proc. kwoty najniższej eme-
rytury dla gospodarstw o obszarze 
150–300 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych, czyli o 229,10 zł, 
• 48 proc. kwoty najniższej eme-
rytury dla gospodarstw o obszarze 
powyżej 300 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych, czyli o 305,40 
zł. 

W przypadku domowników (osób 
pracujących na rzecz rolnika), bez 
względu na wielkość gospodarstwa, 

składka będzie opłacana w pod-
stawowej wysokości. Szacuje się, 
że liczba rolników i ich małżon-
ków, objętych zwiększoną składką 
w 2009 r., nie przekroczy 15,5 tys., 
czyli około 1 proc. ubezpieczonych. 
Podwyższenie opłat nie wpłynie 
na wzrost świadczeń emerytalno- 
-rentowych. 

dar

Nie będzie nowych 
rent strukturalnych 

– poinformował Da-
riusz Wojtasik, prezes 
Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
Będziemy się jednak starać, 
żeby zorganizować jeszcze 
jeden, dwa nabory wnio-
sków, może się uda – bez 
optymizmu poinformował 
podczas seminarium w Re-
g ionalnym C entrum Do-
radztwa Rozwoju Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich w Po-
świętnem.

Zainteresowanie tą formą pomocy 
jest olbrzymie, a nie ma pieniędzy na 
ten cel.

Fundusze, jakie ma ARiMR na wypłaty 
rent, określił mianem „kropli w morzu 
potrzeb”. 

W 2004 roku uruchomiono to 
działanie na korzystnych warun-
kach, było wielu chętnych, ale nikt 
wtedy nie przewidział, że przez  
10 lat od momentu przyznania 
trzeba te renty wypłacać i mieć na 
nie zapewnione środki finansowe 
– dodał prezes Dariusz Wojtasik.

dar

CENY SKACZĄ
Wszystko wskazuje 

na to, że ceny ziem-
niaków dogonią ceny 
jabłek. Tych pierwszych 
nie ma w tym roku za 
dużo, a jeżeli są, to duża 
część towaru nie nadaje 
się do handlu. Natomiast 
od jabłek uginają się cię-
żarówki, które codziennie 
przekraczają bramy wjaz-
dowe rynków hurtowych. 
Owoców z każdym dniem 
przybywa – zbiory jabłek 
w pełni. Gorzej z popy-
tem. – Idą jak krew z nosa, 
narzeka pan Jan, sadow-
nik z okolic Serocka. 

W Broniszach sprzedający naj-
więcej żądają za jabłka odmiany 
Celesta (od 1,25 do 2 zł za kilo-
gram) oraz Ligol (od 1 do 1,66 zł 
za kilogram). Ceny transakcyjne 
za owoce pozostałych odmian 
wynoszą około 80 groszy za 
kilogram.

Za to kartofle mają się dobrze. 
Ceny ziemniaków „w porywach” 
dochodzą już nawet do 70 gro-
szy za kilogram. Przy zakupach 
większych ilości cena spada do 
50 groszy. 

Znów zdrożała papryka czerwona 
i żółta. Blisko dziesięcioprocento-
wy skok ceny jest spowodowany 
dużym popytem na ten towar. Wa-
rzywo kupują zarówno odbiorcy 
krajowi, jak i zagraniczni. Codzien-
nie rynki hurtowe opuszczają sa-
mochody dostawcze z litewskim, 
rosyjskimi i ukraińskimi tablicami 
rejestracyjnymi załadowane m.in. 
papryką. Niewielkie ilości naszej 
papryki trafiają również na rynek 
Białorusi.

Na Warszawskim Rolno-Spożyw-
czym Rynku Hurtowym w Broni-
szach cena kolorowej papryki do-
chodzi do 5 złotych za kilogram.

Przy tym zainteresowaniu towa-
rem handlowcy nie przewidują, 
żeby w najbliższych tygodniach 
cena papryki uległa zmianie na 
niekorzyść sprzedających. Prze-
ciwnie, twierdzą, że jej cena bę-
dzie rosła.

Ostatnie dni przyniosły dość nie-
oczekiwane spadki cen niektórych 
warzyw. Rolnicy są niemile zasko-
czeni, cieszą się natomiast kupcy, 
bowiem dla większości z nich nie-
koniecznie musi to oznaczać ob-
niżkę marży handlowej. Sprzedają 
tańszy towar po niezmienionych 
cenach detalicznych – dzięki temu 
osiągają ekstrazysk.

W Broniszach najbardziej, bo aż 
o jedną piątą, staniały kalafiory. 
Teraz za jedną sztukę płaci się nie-
co ponad jednego złotego. Przy 
zakupie większej ilości cena spada 
poniżej złotego. Tańsze o blisko 15 
proc. są brokuły. Za jednego płaci 
się podobnie, jak w przypadku 
kalafiorów. 

Podrożały ogórki spod osłon. Pro-
ducenci żądają teraz za nie prawie 
5 złotych za kilogram. 

dar

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.– 20.04.
W najbliższym czasie nie decyduj zbyt pochopnie w sprawach 
zawodowych, bo przegapisz szansę na dodatkowe pieniądze. Służbowe 
spotkanie przyniesie wiele korzyści, więc przygotuj się solidnie do 
niego. W życiu osobistym będziesz odwiedzać wszystkich znajomych 
i krewnych. 

Byk 21.04.– 21.05.
Będziesz mieć mnóstwo spraw do załatwienia, ale bądź ostrożny 
i konsekwentny. W sprawach finansowych sprzyja Ci szczęście. Może 
spróbuj gry w lotto. W miłości powodzenie i być może udany wyjazd. 

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W pracy zajmiesz się negocjacjami, umowami i zawodowymi układami. 
Zrobisz dobre wrażenie i dużo zyskasz dzięki urokowi osobistemu.  
W uczuciach pomyśl o potrzebach partnera i zorganizuj miły wieczór. 

Rak 23.06.– 22.07.
W życiu zawodowym wszystko będzie się toczyć zwykłym torem, 
bez żadnych niespodzianek, dlatego będziesz zajęty sprawami uczuć. 
Powspominasz przygody sprzed lat i pochłoną Cię rozważania na 
temat idealnej miłości. Może być ciekawie. 

Lew 23.07.– 22.08.
W najbliższym czasie odkryjesz nowe możliwości, będziesz twórczy 
i dociekliwy. Warto zrobić coś zupełnie nieoczekiwanego. Szczęście 
będzie Ci sprzyjać we wszystkich sprawach, ale najbardziej w miłości. 

Panna 23.08.– 22.09.
Długo nie usiedzisz w jednym miejscu. Będzie Cię rozpierać energia 
i chęć działania. Poczujesz, że czas rozpocząć nowe sprawy, i poszukasz 
ambitnych zadań. Samotne Panny, uważajcie, bo w miłości wszystko się 
może zdarzyć.

Waga 23.09.– 22.10.
W życiu zawodowym bez pewności, że masz rację, nie wchodź z nikim 
w konflikt. Lepiej unikać nieporozumień. Swój czas i cierpliwość 
poświęcisz, żeby komuś pomóc. Samotne Wagi mają szanse na flirt. 

Skorpion 23.10.– 21.11.
Przez najbliższe dni będzie Ci sprzyjać szczęście. Możesz podejmować 
się ryzykownych przedsięwzięć, bo przyniosą spore korzyści finansowe. 
Warto to wykorzystać. W miłości spotka Cię nowa przygoda. Bądź 
szczery.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy będziesz potrzebny jako rozjemca w sporach. Wykażesz się 
dyplomatycznymi umiejętnościami. Przełożeni to docenią. W sprawach 
miłosnych przyda się więcej ostrożności, zwłaszcza samotnym 
Strzelcom.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W życiu zawodowym zajmiesz się różnymi zaległościami. 
Przeprowadzisz poważne rozmowy i wyciągniesz z nich właściwe 
i mądre wnioski. Zachowuj się poważnie i ostrożnie, a osiągniesz sukces. 
W miłości powodzenie, a wolne Koziorożce zawrą nowe znajomości. 

Wodnik 20.01.– 18.02.
Będziesz bardzo zajęty. Skorzystasz z każdej okazji i z każdej znajomości, aby 

pomnożyć swoje dobra. Będziesz przeglądać nowe oferty pracy, 
żeby znaleźć dodatkowe źródło dochodu. Twoja chęć działania 
będzie przytłaczać innych. Daj sobie chwilę wytchnienia i zajmij się 
życiem rodzinnym. 

Ryby 19.02.– 20.03.
W najbliższym czasie będziesz bardzo roztargniony, a nawet zapominalski. 

Kierować się będziesz intuicją. Rozsądnie zrobisz, prosząc o pomoc 
kogoś zaufanego. Pomyśl też o przyjaciołach, z którymi dawno już się 
nie widziałeś. Warto razem gdzieś się wybrać. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA 
ZAPRASZA

8–9 listopada, godz. 17.00

Król Maciuś I
Kleine König Macius – Der Film, Der (Polska,Niemcy,Francja, 2007); Familijny; 
Reżyseria:  Sandor Jesse, Lutz Stützner; Scenariusz:  Hans–Werner Honert, Ines 
Keerl, Bernd Roeder; Na podstawie książki:  Janusz Korczak; Obsada: Elżbieta 
Kopocińska–Bednarek – Maciuś (polski dubbing), Grzegorz Wons – Generał, Tomasz 
Bednarek – Felek, Włodzimierz Press – Erazm, Agnieszka Kunikowska – Hania, 
Cezary Kwieciński – Oskar.

Opowieść o chłopcu, który zostaje królem, podbiła serca czytelników 
na całym świecie, a teraz trafia na ekrany kin jako międzynarodowa 
produkcja z udziałem Disney Channel. Niezwykle pogodny film dla najmłodszych pokazuje historię Maciusia, 
który tuż przed swoimi ósmymi urodzinami ma objąć rządy w kraju. Chłopiec chce uczynić wszystkie dzieci 
szczęśliwymi, dać im prawo decydowania o sobie. Jednak gdy powierza im obowiązki dorosłych, świat prze-
wraca się do góry nogami, a na drodze do spełnienia dziecięcych 
marzeń staje zły Generał...

14–20 listopada

ŚWIADECTWO
Świadectwo [Una vita con Carol] (Polska,Włochy, 2008); Dokumentalny/
Biograficzny; czas 80 min., dozw. od 12 lat; Reżyseria:  Paweł Pitera; Scenariusz:  
Paweł Pitera, Paweł Ptasznik, Gian Franco Svideroschi; Obsada: Michael York 
– Narrator, Stanisław Dziwisz – Stanisław Dziwisz.

„Świadectwo” to film na podstawie bestsellerowej książki kardy-
nała Stanisława Dziwisza. W Polsce jej pierwszy, 250-tysięczny 
nakład zniknął z półek księgarskich w ciągu niecałych dwóch dni, 
a niedługo później przekroczył milion egzemplarzy.

Automatycznie…
– Co to jest i dlaczego? – spytałam, 
wchodząc późnym wieczorem do 
kuchni, gdzie córka i zięć pochylali 
się nad dziwnym dużym urządze-
niem, które przypominało lodówkę 
w wersji mini, ewentualnie spuch-
nięty opiekacz do kanapek. 
– Będziemy piekli chleb! – zawołał 
zachwycony Piotrek.
– Chleb? Chyba opiekać – sprosto-
wałam. 
– Piec, mamusiu, piec. Piotrek kupił 
automat do pieczenia chleba – wy-
jaśniła Zosia.
– A co on robi?
– No, piecze chleb, automatycznie! 
– pochwalił się Piotrek, mocując się 
z nabytkiem. 
 Automatycznie? Hm. Do tej pory to 
ja piekłam automatycznie: wystar-
czyło, że ktoś zamarzył o domowym 
chlebie, a już biegłam do kuchni. 
– To znaczy jak? – spytałam po-
dejrzliwie.
– Do tej formy…
– Której? – przerwałam córce. 
– Tej, której Piotrek nie może wy-
jąć…
Dobrze się zaczyna, pomyślałam.
– I co z tą formą?
– Wkłada się do niej wszystkie składni-
ki, formę wstawia się do wypiekacza, 
włącza go, a potem wyciąga gotowy, 
gorący bochenek. 
– Ee? – spytałam powątpiewająco. 
– Naprawdę?
– Tak – powiedział z dumą Piotrek, 
który jednym silnym szarpnięciem 
wyjął w końcu z urządzenia metalo-
we korytko. – Naprawdę, mamusiu.
Obejrzałam wypiekacz, przejrzałam 
też instrukcję obsługi, której grubości 
pozazdrościć mogła niejedna ency-
klopedia.

– Ile tu przepisów! – zachwyciłam 
się. – I co upieczecie?
– Ten najzwyklejszy chleb, tak tu 
radzą, żeby do niego zacząć. 
– Ale o tej porze? Kto to będzie jadł, 
skoro cały cykl trwa kilka godzin?
– Nastawimy wypiekacz tak, żeby 
chleb był gotowy na rano – oświecił 
mnie zięć. – Wstaniemy, a na śnia-
danie będzie czekało na nas gorące 
pieczywo!
– Ciekawa perspektywa – orzekłam. 
– To dawajcie mąkę, robimy. 
Zaglądając do chwilę do instrukcji, 
włożyliśmy do formy potrzebne 
produkty w odpowiedniej kolejno-
ści. Gdy wszystko było gotowe, naraz 
poczułam lęk, że to skończy się jakąś 
katastrofą. Kazałam automat zanieść 
do mojego pokoju, żeby mieć nad 
nim kontrolę. 
– Ale co się może stać, mamo! – ba-
gatelizowała moje obawy Zosia. 
– Co? A poczytaj sobie ten rozdział 
o problemach, to będziesz wie-
działa. 
Zosia westchnęła, a potem zanieśli 
wypiekacz do mnie. Podłączyliśmy 
urządzenie do prądu, a Piotrek na-
stawił tak czas, by chleb było gotowy 
o 7 rano. 
– A jak mamę obudzi? – spytał, 
wychodząc.
Obudził, faktycznie. Przed czwartą 
usłyszałam odgłosy mieszania, 
a potem wyrabiania ciasta. Zasnę-
łam dopiero, gdy zaczęło wyrastać 
i wydzielać zapach drożdży. Za to 
gdy obudziłam się przed 7 rano, 
pokój wypełniał zapach świeżego 
pieczywa. 
Chleb zrobił podczas śniadania fu-
rorę. Wszyscy zaczęli wychwalać 
automatyczny sposób jego przy-
gotowania. 

– Żeby tak były jeszcze automaty 
do ścielenia łóżka! – rozmarzyła 
się Zosia. 
– Albo do odrabiania lekcji… – do-
dała Kasia. 
– Ale nawet gdy już będą, pewne 
rzeczy i tak zawsze trzeba będzie 
robić ręcznie – powiedziałam i za-
częłam przygotowywać na obiad 
kartacze. 

Babcia Jadzia

Kartacze
1,2 kg ziemniaków (mączystych), 
40 dkg wieprzowiny, 30 dkg woło-
winy, 2 cebule, łyżeczka oleju, po 5 
dkg słoniny i boczku, sól, pieprz

Połowę ziemniaków obrać, wymyć 
i zetrzeć na drobnej tarce, a następ-
nie odcedzić z soku na sicie (sok 
odstawić na ok. pół godziny). Resz-
tę ziemniaków dokładnie wyszo-
rować, ugotować w mundurkach 
w osolonej wodzie. Potem obrać 
i zemleć lub przecisnąć przez pra-
skę. 1 posiekaną cebulę podsmażyć 
na oleju, dodać do zmielonego 
mięsa, doprawić solą i pieprzem, 
wymieszać. Ugotowane ziemniaki 
wymieszać z surowymi; dodać 
też skrobię pozostałą po zlaniu 
soku z surowych ziemniaków. 
Z ciasta ziemniaczanego ulepić 
gruby wałek. Odkrajać kolejno 
kawałki grubości około 2 cm, na 
każdym z nich kłaść masę mięsną  
(ok. 1 łyżki), dokładnie zalepiać, 
tak by powstały okrągłe kluski 
wielkości małego jabłka. Kartacze 
gotować w dużej ilości osolonej, 
wrzącej cały czas wody, na małym 
ogniu, ok. 50 minut od wypłynię-
cia. Kartacze podawać z przygoto-
wanymi ze słoniny i boczku skwar-
kami i podsmażoną cebulą.
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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

Masaż relaksacyjny, kosme-
tyczny, odchudzający, kla-
syczny, sportowy. Tel. 0 500 
82 81 81.

M a l o w a n i e ,  s z p a -
c h l o wa n i e, t a p e t o wa -
n ie, wykończen iówka.  
Tel. 0 669 950 407.

Sprzedam samochód osobo-
wy OLTCIT Club z 1990 roku.  
Tel. 0 502 035 852.

Lwów, Wilno w akware-
li – wyprzedaż prywatnej 
pięknej kolekcji oprawionych 
obrazów przedstawiających 
perły architektury kresowej. 
Ponadto mam do sprzedania 
również inne obrazy (olejne  
i  a k wa r e l e  –  t a n i o ) .  
Tel. 0 502 035 852.

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

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

Zatrudnię mechanika samo-
chodowego. Tel. 502 648 
581

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

Instalacje elektryczne. Jacek 
Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509 
306 718.

Kupię ziemię rolną lub nie-
użytki, może być zadłużona. 
Tel. 0 668 602 600.

Zatrudnimy dorywczo kucha-
rza z doświadczeniem oraz 
pomoce kuchenne i kelne-
rów. Tel. 0 509 820 555.

Osoby chętne do fizycznej 
pracy przy rozładunku i zała-
dunku dorywczo zapraszamy. 
Tel. 0 505 010 544.

Zorganizujemy stypę w Two-
im domu. Tel. 0 509 820 
555.

Zakład stolarski – schody, 
drzwi itd. Tel. 0 503 401 399.

Wynajmę lokal o pow. 70 m2 

+ 20 m2 przy ul. Kościelnej 2 
w Nasielsku. Tel. 0 600 266 
350.

Kupię mieszkanie albo domek 
w Nasielsku. Tel. 0 692 196 
251.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

PAN NOGA – 
Jest wesołym, 
pełnym życ ia 
psem. Brak nóżki 
nie przeszkadza 
mu w zabawach 
i szaleństwach. 
Ma świetny kon-
takt z dziećmi. 
Jest zaszczepiony 
i wykastrowany. 
Nie jest rasowy, nie będzie wygrywał konkursów 
piękności. Człowiek okaleczył go do końca życia, 
a jego noga już na pewno nie odrośnie nigdy. Tylko 
człowiek swoją miłością może zaleczyć rany w jego 
sercu. Teraz psiak jest „na przechowaniu”, ale tylko 
na krótko. Podaruj mu dom!

tel. EWA – 608–839–495

K O T E C Z K A 
– słodka, bar-
dzo ładna ok. 
4 -m ies ięczna 
koteczka została 
znaleziona w Le-
gionowie przy  
ul Sobieskiego, 
koło bloków 101, 
102. Malutka jest 
z a d b a n a , m a 
śliczne futerko, 
jest czyściutka, 
doskonale ko-
rzysta z kuwety. 
To bardzo miła 
i przyjacielska kicia. Czeka na swego właściciela lub 
kogoś, kto ofiaruje jej nowy troskliwy dom. Zapewnia-
my bezpłatną sterylizację, gdy dorośnie.

tel. 792 705 164    lub 0–22 784 57 28

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

Od 15 listopada zapraszamy  
do nowego zakładu kosmetycznego

MILENA
przy ul. J. Kilińskiego 19



1531 października–13 listopada REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE

Gres, terakota, schody, pane-
le, malowanie, kominki. Tel.  
0 604 898 932.

Tynki cementowo-wapienne 
agregatem, wolne terminy na 
2008 rok. Tel. 0 792 966 102.

Sprzedam działki budowlane. 
Tel. 0 602 432 338.

Sprzedam sprzęty ciągnikowe. 
Tel. (0 22) 973 32 46.

Korepetycje z języka francu-
skiego dla dzieci i młodzieży. 
Tel. 0 518 146 617.

Sprzedam przyczepy 4,5 t  
i 7 t oraz małą do remontu.  
Tel. 0 504 300 369.

Sprzedam młynek do kości, 
waga 200 kg, oraz pojemniki 
na wodę. Tel. 0 504 300 369.

Sprzedam działkę z domem 
2000 m2 w Starych Pieściro-
gach, gmina Nasielsk, z do-
stępem do mediów. Tel. 0 696 
990 459.

Sprzedam mieszkanie 36 m2, 
dwa pokoje z kuchnią w Nasiel-
sku. Tel. 0 600 342 039.

Sprzedam Żuka. Tel. (0 23) 69 
35 114.

Firma poszukuje do wyna-
jęcia na okres 2 lat mieszkań 
(2-, 3- lub czteropokojowych) 
w Nasielsku lub okolicach. Tel. 
0 607 396 612.

Kupię kawalerkę lub M3 w Na-
sielsku. Tel. 0 604 722 958.

Firma Widlaki zatrudni i prze-
szkoli pracownika do konser-
wacji wózków widłowych. Tel. 
0 693 877 590.

Zamienię mieszkanie. Tel. 0 510 
276 706.

Szukam mieszkania dwupo-
kojowego w Nasielsku. Tel.  
0 518 146 617.

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 0 609 927 506.

Zespół muzyczny – wesela, 
bale. Wolne terminy. Tel. 0 602 
630 680.

Kupię gospodarstwo rolne lub 
siedlisko. Tel. 0602 496 580.



Tenis stołowy

Kamil bohaterem meczu!
W kolejnych meczach V ligi tenisa stołowego bardzo dobrze spisują się zawodnicy LUKS-u 
Cieksyn. Odnieśli oni dwa zwycięstwa i po trzech kolejkach wspólnie z drużyną z Sarbiewa 
i Ostrowi  Mazowieckiej zajmują bez porażki  pierwsze miejsce.

W meczu z PKS Kanty Krasnosielc nie wystąpił najlepszy zawodnik Marek Stamirowski, a za-
stąpił go kolejny trzynastolatek Adrian Żyła. Przed 
meczem szanse były wyrównane, ale po znako-
mitym występie najmłodszego zawodnika Kamila 
Białorudzkiego, który był bohaterem meczu, nasz 
zespół zwyciężył 10:6. Kamil nie dał szans swoim 
przeciwnikom i zwyciężył we wszystkich rozegra-
nych pojedynkach. Kiedy pokonał pierwszą rakietę 
Krasnosielca Marcina Smółkę, było już pewne, że 
zwycięzcą meczu może być tylko Cieksyn. Punk-
ty w tym meczu dla LUKS-u zdobyli: Białorudzki 
i Kamiński po 3,5 , Ziemiński 2,5, Żyła 0,5.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego” 10.10.2008 r.:
1.Waldemar Gnatkowski – Dariusz Wydra  
     87 pkt (60,42%)
2.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  
     85 pkt (59,03%)
3.Maciej Osiński – Janusz Wydra   
     84 pkt (58,33%)
4.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   
     83 pkt (57,64%)
5.Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek  
     80 pkt (55,56%)
6.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  
     79 pkt (54,86%)
7.Janusz Muzal – Marek Rębecki   
     70 pkt (48,61%)
8.Józef Dobrowolski – Stanisław Makowski  
     56 pkt (38,89%)
9.Teodor Brodowski – Grzegorz Kosewski  
     51 pkt (35,42%)
10.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 
     47 pkt (32,64%)

Czołówka klasyfikacji po czternastu turniejach:
1–2. Stanisław Sotowicz  85 pkt 
 Paweł Wróblewski   85 pkt
3–4. Piotr Kowalski   80 pkt
 Grzegorz Nowiński  80 pkt
5–6. Maciej Osiński   78 pkt
 Janusz Wydra   78 pkt
7. Kazimierz Kowalski  61 pkt
8. Krzysztof Michnowski  55 pkt
9. Krzysztof Morawiecki  54 pkt
10. Jacek Jeżółkowski   53 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech 
najgorszych wyników. 

Na następny turniej zapraszamy w piątek 7 listo-
pada 2008 r. na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku.

PK

R E K L A M A

fot. A. Żurawska

Gwardia Warszawa – Żbik         2:5 (2:1)    (+3)    
Żbik – Marcovia 2000 Marki     2:1 (0:1)    (+3)

Punkty cieszą, ale…
Dorobek ostatnich dwóch ty-

godni jest imponujący. Żbik 
zgarnął całą punktową pulę i prze-
sunął się z 8. na 5. miejsce (22 pkt) 
w tabeli ligi okręgowej. 
To cieszy, chociaż pozostaje pewien niedosyt, 
zwłaszcza po dwóch ostatnich meczach. Były to 
dobre, ale nie najlepsze spotkania naszej drużyny. 
W obydwu pojedynkach po pierwszej połowie 
Żbik przegrywał (2:1 w Warszawie i 1:0 w Pułtu-
sku) . Mijały cenne minuty, a nasi piłkarze długo 
nie potrafili podjąć równorzędnej walki i zagrozić 
poważniej bramce przeciwnika. W Warszawie 
rywale strzelili nam w pierwszych 30 minutach 
dwie bramki. Dopiero to spowodowało, że Żbik 
zaczął grać szybciej i agresywniej. I efekty szyb-
ko przyszły. W drugiej połowie warszawskiego 
meczu Żbik panował niepodzielnie na boisku. 
Podobnie było i w Pułtusku, gdzie Żbik jesienią 
występuje w roli gospodarza.

Niepokojące było zwłaszcza to, że powróciły 
stare błędy. Żbik łatwo oddawał pole przeciw-
nikowi. Dawał mu przejść w pobliże własnego 
pola karnego, a tu nie zawsze w odpowiednim 
czasie przerywał jego akcje. Wystarczył drobny 
błąd obrony i padała bramka. Tak straciliśmy trzy 

bramki w obydwu spotkaniach. A przy uważniej-
szej grze mogliśmy nie stracić ani jednej.

 Inną słabością naszego zespołu jest nieumie-
jętność zdobywania bramek. Zaczyna się to 
już w momencie przejęcia piłki. Brakuje wtedy 
przyspieszenia. Piłka jest rozgrywana zbyt wolno 
i niedokładnie. Brakuje strzałów kończących ak-
cje. Bramkarz i obrońcy przeciwnika popełniają 
niekiedy dziwne błędy i przydałby się zawodnik, 
który takie okazje by wykorzystywał. Tak jak 
czynią to niekiedy nasi przeciwnicy.

Kiedyś siłą nasielskiego zespołu była gra z kontry. 
W tym sezonie bramek zdobytych z kontrataku 
właściwie nie było. Podobnie ma się rzecz z bram-
kami strzelonymi ze stałych fragmentów gry. 
Doskonale robili to jeszcze nie tak dawno Załoga, 
Unierzyski, Krzyczkowski i grający do niedawna 
Markiewicz. A okazje po temu były, bo w oby-
dwu meczach przynajmniej trzy razy w każdym 
z nich wykonywaliśmy rzuty wolne z bliskiej 
odległości od linii pola karnego. Były też rzuty 
rożne, a wiejący wiaterek aż prosił, aby spróbo-
wać wkręcić piłkę bezpośrednio z rogu. Rzadko 
to się na boisku zdarza, ale w naszej drużynie są 
zawodnicy, którym to się już kiedyś udało.

 Ustabilizował się wreszcie skład drużyny. Kilka 
spotkań rozegrali już Wieraszko i Krzyczkowski. 
Wkrótce powróci Baran. Ława drużyny jest jed-
nak zbyt krótka, a częste kontuzje i, co jest nieco 
wstydliwe, kartki, sprawiają że właściwie jeszcze 
w żadnym meczu w tym sezonie Żbik nie zagrał 
w optymalnym składzie. Niekiedy brakuje odpo-
wiedniego na daną pozycję zmiennika. 

Obok doświadczonych zawodników w drużynie 
występuje kilku młodych zawodników. Odważ-
nie wprowadził ich do gry uprzedni trener Rafał 
Markiewicz. Ich postawa jest obiecująca. W sumie 
mamy już drużynę, która z powodzeniem może 
występować w IV lidze. Wydaje się, że w tym 
zespole tkwią jeszcze duże a niewykorzystane 
możliwości.

Od połowy rundy jesiennej drużynę prowadzi 
nowy trener Andrzej Bujakowski. Wydaje się, że 
znalazł już wspólny język ze swoimi zawodnikami. 
Nie miał jeszcze czasu na wprowadzenie dużych 
zmian, ale widać już efekty jego pracy. W grze daje 
się zauważyć większą dyscyplinę oraz większe 
zdecydowanie w walce o piłkę. Na likwidowanie 
innych mankamentów przyjdzie czas w okresie 
przerwy zimowej.

Bramki dla Żbika w meczu z Gwardią zdobyli: 
Rafał Załoga (43’, 55’, 62’), Jakub Czarkowski (75’) 
i Łukasz Wieraszko (85’). W meczu z Marcovią 
bramki zdobyli: Łukasz Ćwikliński (68’) i Rafał 
Załoga (80’).

xyz

MINI-PIŁKA KOSZYKOWA – SZKOŁY PODSTAWOWE
W piątek, 24 października br. na hali sportowej 
w Nasielsku odbył się gminny turniej mini-piłki 
koszykowej dla szkół podstawowych, który 
był zarazem eliminacjami do zawodów po-
wiatowych. W zawodach wzięły udział tylko 
dwie reprezentacje szkolne, tj. Szkoła Pod-
stawowa z Cieksyna oraz Szkoła Podstawowa 
z Nasielska.

Poniżej przedstawiam wyniki poszczególnych 
spotkań.

Kategoria chłopców
SP Cieksyn – SP Nasielsk I   6:24
SP Cieksyn – SP Nasielsk II  4:3
SP Nasielsk I – SP Nasielsk II  8:4

I miejsce  SP Nasielsk I
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP Nasielsk II

Skład drużyny zwycięskiej: Kacper Wró-
blewski, Jakub Wroński, Konrad Lipiński, Do-
minik Smoliński, Bartosz Lesicki, Dawid Łuka-
szewicz, Marcin Stańkowski, Maciej Drwęcki, 
Paweł Prusinowski, Konrad Karpiński. Opieku-
nem drużyny był Tomasz Czajkowski

Kategoria dziewcząt
SP Nasielsk I – SP Nasielsk II  8:2
I miejsce  SP Nasielsk I
II miejsce SP Nasielsk II
Skład pierwszego zespołu z nasielskiej pod-
stawówki: Jolanta Kownacka, Karolina Wi-
śniewska, Oliwia Dylewska, Joanna Zalewska, 
Karolina Majchrzak, Krystyna Krodkopad, 
Marta Gąsiorowska, Małgorzata Karkowska, 

Sylwia Banach. Opiekunem drużyny była 
Renata Wróblewska.

M.K.

fot. T. Zawadzki


