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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. Kościuszki 5

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

O budżecie i bezpieczeństwie
W czwartek, 22 marca br. 
odbyła się VIII sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. 
Podczas tego posiedze-
nia radni uchwalili budżet  
gminy na rok 2007, wy-
słuchali raportu o stanie 
bezpieczeństwa na tere-
nie miasta i gminy, oraz 
przyjęli szereg uchwał. 
Obrady prowadził A. Wierzchoń, 
wiceprzewodniczący RM, który po 
stwierdzeniu prawomocności sesji 
przyjął propozycje zmian w porząd-
ku sesji. Burmistrz wycofał projekty 
trzech uchwał (w sprawie nabycia 
nieruchomości ul. Ogrodowej, pro-
testu mieszkańców dotyczącego ul. 
Tuwima, oraz zasad korzystania z hali 
sportowej) uznając, że ponownie po-
winny się nimi zająć merytoryczne 
komisje rady. 

Konieczne okazało się 
również przyjęcie uchwa-
ły w kwestii oświadczeń 
lustracyjnych, czyli 
w sprawie upoważnienia 
wiceprzewodniczącego 
RM do wykonywania 
obowiązków w ramach 
ustawy z 18.10.2006 . 
o ujawnieniu informacji 
organów bezpieczeń-
stwa z lat 1944 -1990 
w stosunku do sekretarza 
i skarbnika Nasielska.

Ponadto A. Wierzchoń 
zaproponował w punk-
cie 4a udzielenia głosu 
mieszkańcom gminy 
oraz przedstawicielom 
fundacji.

Po przyjęciu zmienione-
go porządku obrad oraz 
protokołów z ostatnich trzech sesji 
RM radni wysłuchali informacji na 
temat stanu bezpieczeństwa, ładu 
i porządku publicznego na terenie 
miasta i gminy Nasielsk. Przedstawił 
ją podinsp. W. Wołkowicz komen-
dant KP w Nasielsku. Zaprezentował 
zebranym dane dotyczące wykry-
walności przestępstw dowodzące, 
iż obecnie skuteczność policji jest 
lepsza niż przed rokiem. Niestety 
z roku na rok zwiększa się liczba 
wypadków drogowych, w 2006 
r. było ich 17, a 2 osoby poniosły 
śmierć. Niepokojącym, mającym 
tendencję wzrostową na terenie 
gminy zjawiskiem jest narkomania. 
Liczba ujawnionych przypadków 
wzrosła na przestrzeni roku o 150%. 
Obecny na sesji mł. insp. T. Bereda 
komendant Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Maz. 
podziękował radnym za finansowe 
wsparcie komisariatu w Nasielsku. 
Mówił o dobrej pracy nasielskich 
policjantów, w tym dużej wykry-
walności przestępstw, jak również 
o problemach np. z przestępczością 

uliczną, zbyt szybko jeżdżącymi 
kierowcami, którzy często są pod 
wpływem alkoholu oraz o narko-
manii wśród uczniów.

Komendant zarekomendował 
pomysł, aby w Nowym Dworze 
Maz. stacjonowało 21 policjantów 
oddziału prewencji, którzy wspo-
magaliby również nasielskich poli-
cjantów. Warunkiem jest jednak za-
pewnienie przez samorząd środków 
w wysokości 7 do 10 tys.zł. Niektóre 
gminy powiatu nowodworskiego już 
zaakceptowały ten pomysł. 

Na wypowiedź komendanta Beredy 
dość ostro zareagowało dwoje rad-
nych: K. Świderska i G. Duchnowski, 
prosząc o sprecyzowanie informacji 
na temat braku współpracy ze 
szkołami w kwestii przeciwdziałania 
narkomanii.

- Chyba nie ma wśród dyrektorów 
takiego, który by tolerował i zatajał 
problem narkomanii – mówił G. 
Duchnowski, podkreślając, że policja 
powinna opierać się na konkretach 
a nie ogólnikowych stwierdzeniach. 

W sprawach różnych wiceprzewod-
niczący RM A. Wierzchoń udzielił 
głosu przedstawicielom stowarzy-
szeń zajmujących się ochroną praw 
zwierząt. Nazwały one schroniska 
w Chrcynnie i Krzyczkach oboza-
mi koncentracyjnymi dla zwierząt 
i wnioskowały o zabranie im pozwo-
leń na prowadzenie działalności. Bur-
mistrz stwierdził jednak, iż nie może 
tego uczynić, ponieważ nie posiada 
prawomocnego wyroku sądowego. 
Dodał też że w większości schronisk 
dla zwierząt na Mazowszu panują 
podobne warunki, co skutkuje skła-
daniem skarg do prokuratury przez 
obrońców praw zwierząt. 

W swoim sprawozdaniu z działalności 
między sesjami B.Mucha, burmistrz 
Nasielska mówił o rozstrzygniętych 
przetargach m.in. na budowę szkoły 

w Pieścirogach, na adaptację bu-
dynków przy ul. Płońskiej oraz na 
ulice w Pieścirogach. Wspomniał 
także o złożeniu wniosków na do 
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych o dofinansowanie budowy 
dróg Nasielsk - Pniewska Górka 
(ul. Kwiatowa) i w Zaborzu, a także 
o trwających wyborach sołtysów. 

Interpelacje radnych dotyczyły m.in.: 
funkcjonowania świetlic terapeutycz-
nych na terenie gminy, systemu pre-
miowania pracowników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, oraz 
zabezpieczenia przez spółkę środ-
ków finansowych na doprowadzenie 
mediów do bloków przy ul. Płońskiej 
(radny M. Wójciak). W dalszej części 
obrad na pytania dotyczące MOPS 
odpowiedzi udzieliła A. Brzezińska, 
dyrektor placówki. Wyjaśniła ona, że 
świetlice terapeutyczne nie zostały 

zlikwidowane, a ich działalność jest 
czasowo zawieszona z powodu braku 
pieniędzy. Podczas jednej z ostatnich 
komisji zdrowia ustalono, że wycho-
wawcy pracujący w tych świetlicach 
zostaną zatrudnieni w ramach prac 
interwencyjnych. 

Po przerwie przewodniczący stałych 
komisji RM przedstawili opinie na te-
mat projektu uchwały budżetowej. 
Wszystkie były pozytywne. Również 
pozytywną opinię RIO odczytała 
zebranym L. Turek skarbnik gminy. 
Następnie burmistrz ustosunkował 
się do uwag przewodniczący komisji 
merytorycznych, po czym dyskuto-
wano nad projektem budżetu.

W trakcie dyskusji o złej strukturze 
wewnętrznej budżetu mówił radny 
M. Wójciak – Więcej wydajemy 
w ciągu roku niż mamy stałych do-
chodów. Niepotrzebnie wyręczamy 
NFOZ remontując SPZOZ i dając 
karetkę, skoro mamy za dużo pie-
niędzy to zafundujmy ludziom np. 
ekstra badania. Wtedy skorzystają 
wszyscy.

Natomiast G. Duchnowski odniósł 
się do deficytu, który według niego 
wynosi ok.1,5 mln zł. - Zamiast ogra-
niczyć kredyty to nadal pożyczamy 
– mówił i pytał o to na czym skarbnik 
gminy oparła prognozę dochodów 
naszego samorządu.

- Określając prognozę dochodów 
brano pod uwagę systematyczny 
wzrost wpływów do budżetu. Rok-
rocznie zwiększa się udział gminy 
w podatkach na rzecz budżetu 
państwa – wyjaśniła L.Turek.

Duże emocje radnych wzbudzały 
także wydatki związane z oświatą. 
Radny J. Lubieniecki zwrócił uwagę na 
znaczne koszty transportu uczniów.  
- Obecne rozliczanie za dowóz 
dzieci do szkół jest niedopuszczal-
ne. Gmina płaci 2 zł za kilometr, 
a powinno to być rozstrzygnięte 

w przetargu.

Zaś radny W. Krzycz-
kowski domagał się 
wyjaśnienia sposo-
bu wyliczenia kosz-
tów funkcjonowania 
świetlic szkolnych. 

Radni większością 
głosów podjęli 
uchwałę budżetową. 

W dalszej części sesji 
radni podjęli na-
stępujące uchwały: 
w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
przeciwdziałania 
narkomanii na rok 
2007; w sprawie za-
pewnienia środków 

finansowych w budżecie gminy na 
dożywianie dzieci w roku 2007; 
w sprawie dotacji przedmiotowej 
dla ZGKiM na 2007r.; w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów 
własnych UM, dla Internetowego 
Radia Nasielsk; w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długoterminowej 
z WFOŚiGW; w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagrodzenia dla 
nauczycieli, dyrektorów szkół i pla-
cówek prowadzonych przez gminę; 
w sprawie nabycia nieruchomości 
(ul. Ogrodowa); w sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście Nasielsku 
(Gen. Władysława Andersa); w spra-
wie nadania nazwy ulicy we wsi 
Cieksyn (Księżycowa); w sprawie 
nabycia nieruchomości (Mazewo 
Dworskie B); w sprawie zbycia nie-
ruchomości (Żabiczyn); w sprawie 
ustanowienia służebności gruntowej 
na działce w Nasielsku na rzecz PPU 
Zambet w Pułtusku.

Zatwierdzono również plan pracy 
Rady i komisji na 2007 rok. 

MK

fot. M. Stamirowski
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fot. D. Panasiuk

Życzenia radosnych, pełnych miłości 
i zdrowia Świąt Wielkanocnych wypełnionych 

nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej 

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego, obfitych Łask 
i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego 

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób 
z radosnym „Alleluja” szczerze życzy: 

    Burmistrz Nasielska 
    Bernard Dariusz Mucha

Samorządy dla najlepszych
Pracownicy samorzą-

dowi, w tym urzęd-
nicy mianowani, będą 
regularnie uczestniczyć 
w okresowych ocenach 
kwalifikacyjnych przepro-
wadzanych przez bezpo-
średnich przełożonych.
Rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania ocen kwalifika-
cyjnych pracow-
ników samorzą-
dowych wydała 
Rada Ministrów.

Jak poinformo-
wało Centrum 
I n fo rm a c y j ne 
Rządu, urzędnicy 
będą oceniani 
na podstawie 
sześciu kryteriów 
obowiązkowych 
oraz od trzech do 
pięciu kryteriów 
wybranych przez 
bezpośredniego 
przełożonego. 
Kryteria obowiąz-
kowe to: sumien-
ność, sprawność, 
bezstronność, 
u m i e j ę t n o ś ć 
stosowania od-
powiednich prze-
pisów, planowanie i organizowanie 
pracy oraz postawa etyczna. Kry-
teria wybrane przez przełożonego 
to m.in.: wiedza specjalistyczna, 
komunikatywność, umiejętność 
zarządzania informacją, zasobami 
lub personelem, zdolność radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych, 
inicjatywa i kreatywność.

Przedstawienie kryteriów oceny 
pracownikowi nastąpi w ciągu sześciu 

Urzędnicy będą żyć w ciągłym stresie

miesięcy od dnia jego zatrudnienia, 
a w przypadku przeprowadzania ko-
lejnej oceny - nie później niż w ciągu 
trzydziestu dni od sporządzenia na 
piśmie poprzedniej oceny. Przełożo-
ny będzie miał obowiązek omówić 
z urzędnikiem jakość jego pracy 
i zakres spełniania kryteriów. 

Wynik oceny kwalifikacyjnej może 

być pozytywny (ocena bardzo 
dobra, dobra, zadowalająca) lub ne-
gatywny (ocena niezadowalająca). 
Od doręczonej oceny przysługuje 
prawo odwołania się do kierownika 
jednostki w ciągu 7 dni. 

Rozporządzenie zawiera wzór ar-
kusza okresowej oceny pracownika 
oraz wykaz kryteriów.

dar

Majstrowanie przy ordynacji

Rząd kontra poselski projekt

porcjonalnych, gdyż każde wyga-
śnięcie mandatu radnego powoduje 
konieczność rozpisania wyborów 
uzupełniających. 

Posłowie zaproponowali również, 
aby w przypadku wyboru radnego 
na wójta wygaśnięcie mandatu rad-
nego stwierdzał komisarz wyborczy. 
Aby uzupełnić skład rady miałby on 
także wskazywać kandydata z tej 
samej listy, który uzyskał kolejno 

Posłowie chcą 
między innymi 
wprowadzić wy-
bory większościo-
we, w okręgach 
jednomandato-
wych, w gminach 
liczących do 60 
tys. mieszkańców. 
Tymczasem tę pro-
pozycję negatyw-
nie ocenił rząd. 
Według posłów w okrę-
gach, gdzie wybiera się 
jednego radnego, możliwy 
jest bezpośredni kontakt 
wyborców z kandyda-
tami na radnych, a także 
z wybranymi radnymi. 
Możliwa jest także weryfi-
kacja składanych obietnic 
wyborczych. Obecnie 
taki system wyborów obowiązuje 
w gminach do 20 tys. mieszkańców. 
W gminach powyżej 20 tys. miesz-
kańców, radni do rad gmin wybierani 
są w wyborach proporcjonalnych. 

Zdaniem rządu, propozycja poselska 
nie została poparta przekonującymi 
ekspertyzami. Ponadto należy 
zwrócić uwagę na fakt, że wybory 
bezpośrednie są droższe od pro-

największą liczbę głosów. Rada 
Ministrów uważa ten przepis za 
niespójny z obecnie obowiązują-
cymi rozwiązaniami systemowymi, 
na podstawie których wygaśnięcie 
mandatu stwierdza organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Proponowane rozwiązanie może 
też naruszać konstytucyjną zasadę 
sądowej ochrony samorządu tery-
torialnego. 

dar

Pieniądze dla żołnierzy
Są już nowe przepisy precy-

zujące zasady przyznawania 
i  w y p ł a c a n i a 
zasiłków żołnie-
rzom i poboro-
wym na utrzyma-
nie członków ich 
rodzin. 

Zgodnie z rządo-
wym rozporządze-
niem prawo do zasił-
ków przysługuje im 
od dnia, kiedy mają 
oni na wyłącznym 
utrzymaniu człon-
ków rodziny. Fakt 

ten musi być potwierdzony przez 
wójta lub burmistrza (prezydenta 

miasta). Zasiłek może zostać także 
przyznany żołnierzowi lub poboro-

wemu obciążo-
nemu alimen-
tami. Prawo do 
zasiłku przy-
sługuje w tym 
przypadku od 
dnia, w którym 
powstał obowią-
zek alimentacyj-
ny, określony 
w prawomoc-
nym orzeczeniu 
sądu.

dar

U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkuna-
stu lub nawet kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi to w dniu 
31 grudnia 2007 roku. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza 
obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wydanych przed 
dniem 1 stycznia 2001 roku.

N I E   Z W L E K A J M Y
D O    O S T A T N I E J    C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas 
długie kolejki pod koniec roku.

W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzę-
dzie Miejskim wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
• Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
 nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę 
 w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
• Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński  
 (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
• Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 
 – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,  
 rozwiedziony/a, wdowiec/a)
• Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
• Dowód osobisty do wglądu.

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie 
dowodu osobistego.

O G O S Z E N I E
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Po raz kolejny doszło do 
wypadku przy skrzyżowaniu 
ul. Warszawskiej z drogą osiedlo-
wą (vis a vis sklepu AGROMA). 

W niedzielę, 25 marca br., w go-
dzinach wieczornych mężczyzna 
kierujący fordem Focus podczas 
manewru wyprzedzania najechał 
na, skręcający w drogę osiedlową, 
samochód Fiat 126 p. 
Kobieta, która kierowała „ma-
luchem” w wyniku zderzenia  
doznała obrażeń ciała i została 
przewieziona do szpitala. 

mat

KRONIKA 
POLICYJNA

W Nasielsku i nie tylko 
– będzie jaśniej 
Kierowcy będą mieli 

obowiązek używania 
świateł mijania przez 
cały rok. 
A wszystko za sprawą nowelizacji usta-
wy Prawo o ruchu drogowym, którą 
w ostatnich dniach podpisał Prezydent. 

Ustawa nakazuje, by kierowcy przez 
cały rok i przez całą dobę jeździli 
z włączonymi światłami mijania. 

Nowe przepisy będą obowiązywać 
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzien-
niku Ustaw – czyli prawdopodobnie 
za kilka dni. 

Póki co, w Pol-
sce kierowcy 
mają obo-
wiązek jazdy 
z włączonymi 
światłami od 
1 października 
do ostat-
niego dnia 
lutego, a także 
w deszczowe 
i mgliste dni. 
Już niebawem 

będą musieli pamiętać o włączeniu 
świateł mijania za każdym razem, gdy 
wyjadą na ulice. W przeciwnym razie 
groził im mandat. 

Nowe przepisy wprowadzono, 
by zwiększyć bezpieczeństwo na 
drogach. Samochód z włączonymi 
światłami jest po prostu lepiej wi-
doczny już daleka – nawet w piękne 
słoneczne dni.

W Europie jazda z włączonymi 
światłami przez cały rok obowiązuje 
między innymi w Czechach i Słowa-
cji oraz w krajach skandynawskich. 

dar

Schował się na strychu 
Perfekcyjne współdziałanie 
obywatela z nasielskimi po-
licjantami sprawiło, że za-
trzymano Kazimierza Z. Męż-
czyzna podejrzany jest o to, 
że 26 marca br. włamał się 
do domu i próbował ukraść 
z niego różne przedmiot. 
52-latek schował się przed 
mundurowymi na strychu.  
Aktualnie już wiadomo, że 
Prokurator Rejonowy pod-
jął decyzję o zastosowaniu 
w stosunku do Kazimierza Z. 
dozoru policyjnego.
Całe zdarzenie rozpoczęło się od 
informacji od właściciela jednego 
z budynków w Borkowie, gm. Na-
sielsk, że ktoś włamał się do jego 
domu. Policjanci z Komisariatu Po-
licji w Nasielsku błyskawicznie przy-
byli pod wskazany adres. Mundurowi 

wspólnie z właścicielem sprawdzali 
kolejne pomieszczenia w poszuki-
waniu sprawcy i pozostawionych 
przez niego śladów. Jak się okazało 
sprawca nie zdążył opuścić domu 
i przed mundurowymi schował się 
na strychu. 
Gdzie zatrzymali go policjanci.  
Kazimierz Z. podczas zatrzymania 
był pod wpływem alkoholu i miał 
1,2 promila. W związku z tym został 
przewieziony do komendy w celu 
wytrzeźwienia. Jak tylko wytrzeź-
wiał usłyszał od nasielskich do-
chodzeniowców zarzut usiłowania 
kradzieży z włamaniem. 
Tak zebrany materiał dowodowy 
przedstawiono Prokuratorowi 
w Pułtusku, który podjął decyzję 
o oddaniu mężczyzny pod dozór 
policyjny.

KPP Nowy Dwór Maz.

Licznik nie działał, a prąd był 
W ręce nasielskich poli-
cjantów wpadł kolejny 
amator „darmowej” 
energii elektrycznej. Męż-
czyzna podejrzewany jest 
o kradzież prądu. Policjan-
ci dokładnie ustalają, od 
kiedy trwał proceder 
oraz jakie straty w związ-
ku z tym poniósł Zakład 
Energetyczny. 
Nasielscy policjanci od dawna wy-
krywają nielegalne podłączenia się 
do linii elektrycznej i „darmowe” 
korzystanie z prądu. Jednak nie 
do końca o czym przekonał się 
26 marca br. Ryszard K., które-
go zatrzymali mundurowi. Kiedy 
funkcjonariusze weszli do domu 
mężczyzny od razu zauważyli, że 

tarcza licznika energii elektrycznej 
nie działa, a w domu włączone 
jest światło i inne sprzęty gospo-
darstwa domowego. Rozwiązanie 
nasuwało się samo, ktoś ciągnie 
prąd „na lewo”. Po dokładnym 
sprawdzeniu licznika okazało się, 
że zostały naruszone plomby. 
W tej  sytuacj i  zostal i  wezwani 
specjal iści  z  Zakładu Energe-
tycznego, którzy zabezpieczyli 
plomby do dalszych badań oraz 
wycenią szkodę. Ryszard K. po-
dejrzewany jest o kradzież prądu. 
Nasielscy policjanci przypominają, 
że amatorom darmowego prądu 
grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do 5 lat.

KPP Nowy Dwór Maz.

Do aresztu za 20 kg złączek 
Nasielscy policjanci 

zatrzymali 37-letnie-
go Grzegorza M. podej-
rzanego o kradzież 20 kg 
złączek hydraulicznych. 
Elementy mosiężne wła-
ściciel  już odzyskał, 
a pułtuski sąd na wnio-
sek policji i prokuratury 
zastosował w stosunku 
do mężczyzny tymcza-
sowe aresztowanie na 
okres trzech miesięcy.

Jak tylko mieszkaniec Nasielska 
zgłosił się 27 marca br. do miej-
scowych policjantów z informacją, 
że skradziono mu 20 kg złączek 
hydraulicznych funkcjonariusze 
od razu zaczęli działać. W roz-
mowie z obywatelem mundurowi 
ustalili,  gdzie znajdowały się ele-
menty z mosiądzu oraz kto może 
być przypuszczalnym sprawcą 
kradzieży. 

Jeszcze tego samego dnia policjanci 
zatrzymali podejrzanego o kradzież 
Grzegorza M. Jak się okazało męż-
czyzna był pod wpływem alkoholu, 
miał 4,2 promila. W związku z tym 
policjanci z przesłuchaniem musieli 
poczekać aż wytrzeźwieje. 37-la-
tek został zatrzymany w policyjnej 
izbie zatrzymań. Następnie zajęli 
się nim dochodzeniowcy z Na-
sielska. Mężczyzna przyznał się do 
kradzieży złączek oraz powiedział, 
że sprzedał je na skupie złomu skąd 
poszkodowany już odebrał swoją 
własność. Grzegorz M. dobrze jest 
znany miejscowym policjantom, 
kilkakrotnie był zatrzymywany za 
jazdę pod wpływem alkoholu. Na 
podstawie tak zebranego materiału 
dowodowego oraz na wniosek 
policji i prokuratury pułtuski sąd za-
stosował w stosunku do mężczyzny 
tymczasowe aresztowanie na okres 
trzech miesięcy.

KPP Nowy Dwór Maz.

21–22. 03. w Starych Pieścirogach 
nieznani sprawcy skradli przycze-
pę samochodową, dwuosiową. 
Straty wynoszą 9500zł na szkodę 
Bogdana W.

23. 03. w Borkowie policjanci 
ujawni l i  nielegalne przyłącze 
energii elektrycznej w mieszkaniu 
Ryszarda K.

28. 03. na ulicy Warszawskiej dwaj 
nieznani sprawcy skradli Piotrowi 
R. telefon komórkowy. W wyniku 
prac operacyjnych policji zostali 
zatrzymani sprawcy(Marcin H. za-
mieszkały ul. Piłsudskiego i Marcin 
J. zamieszkały ul. Rynek).

Pijani na drodze

20. 03. na ulicy Warszawskiej 
Łukasz Z. kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,37 mg/l.).

20. 03. w Cieksynie Sławomir M. 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,50 mg/l.).

20.  03.  na ul icy Kościuszki 
Wiesław Z. mieszkaniec Mazewa 
Dworskiego kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,46 mg/l.).

26. 03. w Pniewie Jacek M. kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,42 mg/l.).

28. 03. na ulicy Przemysłowej 
Tadeusz R. mieszkaniec Paulinowa 
kierował motorowerem po spoży-
ciu alkoholu (0,80 mg/l.).

Kolejny wypadek 
przy Warszawskiej

fot. M. Stamirowski
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ców Chin. Spokojnie, ustawa niczego 
nie narzuca. Mają to być estetyczne 
i wygodne ciuszki. Nie wyklucza się 
nawet strojów dżinsowych. Na pewno 
w szkołach nie będzie szaro. Inwencją 
twórczą będą mogły się wykazać za-
równo dyrekcje szkół, rodzice, a nawet 
sami uczniowie. 

dar

fot. D. Majewski

fot. D. Panasiuk

R E K L A M A

Dzieci w mundury
Wszystko jasne. Jednoli-

te stroje szkolne będą 
obowiązywały w szkołach 
podstawowych i gimna-
zjach. W szkołach ponad-
gimnazjalnych o ewen-
tualnym wprowadzeniu 
mundurków decydować 
będzie dyrektor szkoły.
Tak postanowił Senat, który przyjął 
w głosowaniu poprawkę LPR do 
nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty.

Za przyjęciem tego rozwiązania 
głosowało 49 senatorów, 24 było 
przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej, już na początku marca, 
zgłoszenie takiej poprawki zapowia-
dał Roman Giertych, wicepremier, 
minister edukacji – tuż po przyjęciu 
nowelizacji ustawy przez Sejm. 

Wniosek jest jeden – szkoły przesta-
ną być wreszcie rewią mody, gdzie 
prezentowane są najnowsze trendy 
dotyczące ubiorów. Powód do roz-
goryczenia mogą mieć zwłaszcza 

dziewczęta, które lubią prezentować 
tatuaże na biodrach albo kolczyki 
w pępkach. Koniec panienki – czas 
na trochę skromności i pokory.

W tym miejscu wypada uspokoić 
przyszłych mundurowych, że nie 
będą to typowe uniformy wojskowe, 
czy ubranka, w których jeszcze kilka lat 
temu mogliśmy podziwiać mieszkań-

Oglądaj TV bez stresu
Ostatnio często się zda-

rza, że osoby, które nie 
muszą opłacać abonamen-
tu (chociażby ze względu 
na wiek) dostają wezwa-
nia do zapłaty zaległych 
zobowiązań z odsetkami. 
Dlaczego? Ano dlatego, że 
nie złożyły stosownego za-
świadczenia, że przysługuje 
im zwolnienie z opłat.
Tego typu ponaglenia są dla większość 
z nich są szokiem – m.in. ze względu 
na wysokość kwoty, którą rzekomo 
muszą wpłacić. 

Sprawa trafiła do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Według niego, obo-
wiązek składania przez osoby, którym 
przysługuje zwolnienie z opłacania 
abonamentu rtv dodatkowych oświad-
czeń potwierdzających ten fakt, jest 
niezgodne z konstytucją. RPO stoi na 
stanowisku, że ustawa abonamentowa 
musi zostać zmieniona i zapowiada, że 
w przeciwnym razie zaskarży ją do 
Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
z apelem, by ta umorzyła wszelkie za-
ległości, jakie Poczta Polska naliczyła 
osobom, które w przewidywanym 
ustawą terminie nie złożyły odpo-
wiednich oświadczeń.

KRRiT zapewniła, że wszystkim, któ-
rzy się o to zwrócą, zaległości zostaną 
umorzone. Rada zaapeluje też do 
parlamentu o zmianę ustawy. 

Tylko w marcu kilkaset tysięcy osób 
dostało od Poczty Polskiej zawiado-
mienia, że zalegają z opłatami abona-
mentowymi. Wśród nich są też osoby, 
którym z różnych przyczyn przysługu-
je zwolnienie z opłacania abonamentu 
radiowo- telewizyjnego, m.in. emeryci 
po 75. roku życia.

A całe zamie-
szanie powsta-
ło z powodu 
znowelizowa-
nej w 2005 r. 
ustawy o ra-
diofonii i tele-
wizji. Zgodnie 
z jej zapisami, 
z  opłacania 
abonamentu 
zwolnieni są 
m.in.: inwalidzi 
I grupy i osoby, 
które ukończyły 75 lat. Nowelizacja 
nałożyła jednak na te osoby obowiązek 
składania oświadczeń, że nie zamiesz-
kują one we wspólnym gospodarstwie 
domowym z co najmniej dwiema 
osobami, które ukończyły 26. rok życia 
i nie podlegają zwolnieniu z opłacania 
abonamentu. Oświadczenia trzeba było 
złożyć do 16 grudnia 2005 r. 

Poczta Polska zapewnia, że poinformo-
wała o tym listownie wszystkich, któ-
rych dotyczyło składanie oświadczeń. 
Nie wszyscy jednak takie oświadczenia 
złożyli, a co za tym idzie, przez cały 
ubiegły rok aż do tej pory dziś mieli 
naliczany abonament. 

Jak na razie, żeby uniknąć problemów 
i konieczności uiszczenia zapłaty, jedy-

nym sposobem jest wniosek z prośbą 
o umorzenie należności wystosowany 
do KRRiT. Warto wiedzieć, że we wnio-
sku należy podać numer książeczki 
opłat rtv, okres i kwotę zaległości oraz 
kserokopię dokumentu uprawnia-
jącego do zwolnienia z opłacania 
abonamentu. 

Ponoć do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji wpłynęło już ponad 3,5 tys. 
pism w tej sprawie.

Teraz, KRRiTV nie ma więc innego 
wyjścia, jak tylko umorzyć powstałe 
już zaległości i zaapelować do rządu 
i parlamentu o podjęcie odpowied-
niej inicjatywy ustawodawczej, która 
pozwoli spokojnie oglądać starszym 
ludziom ich ulubione seriale.

dar

Duży dach – duży problem
Zwiększenie bezpie-

czeństwa budynków, 
szczególnie wielkopo-
wierzchniowych, i tych, 
w których są organizo-
wane imprezy masowe 
zakłada znowelizowana 
przez Sejm ustawa Prawo 
budowlane. 
Nowelizacja przewiduje między 
innymi, że budynki o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2 tysiące 
metrów kwadratowych oraz obiek-
ty o powierzchni dachu większej niż 
1 tys. m kw. będą kontrolowane dwa 
razy w roku - przed i po zimie. 

Co najmniej jeden tysiąc złotych 
grzywny lub kara więzienia grozi 
wszystkim, którzy nie dopełnią tych 
obowiązków.

Budowle będą odwiedzać inspekto-
rzy budowlani. Jeżeli po przeprowa-
dzonej kontroli stwierdzą, że obiekt 
zagraża bezpieczeństwu użytkow-
ników, obiekt będzie zamknięty do 
czasu usunięcia wykrytych niepra-
widłowości.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy 
głosowało 402 posłów, przeciw 
było trzech, a sześciu wstrzymało 
się od głosu.

dar

fot. Archiwum

R E K L A M A
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PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250
JEŻELI:
• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz
• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 
• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 
• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU
• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi
• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 
• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej
• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC 
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc 
psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje potrzeby 
i warunki życia ( np. dysponowania czasem)
CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK  12.00 - 20.00
WTOREK    8.00 - 19.00
ŚRODA     8.00 - 19.00
CZWARTEK    8.00 - 20.00
PIĄTEK     8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

PUNKT KONSULTACYJNY  
DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE

w  Nasielsku  ul. Warszawska 48
tel.023 6930250

 Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą 
do wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać: 

1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich roz-
wiązaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze 
do przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyj-
nych, o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osa-
motnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy. 

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do 
terapeuty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla 
Osób Krzywdzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni 
Terapii Uzależnień.

  Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
  Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

Jak prawidłowo doręczyć wypowiedzenie 
umowy o pracę?
Wypowiedzenie umowy o pracę 
jest skuteczne nawet bez zgody 
pracownika. Ważne jest natomiast to, 
czy pracownik miał realną możliwość 
zapoznania się z treścią oświadczenia 
woli pracodawcy o rozwiązaniu sto-
sunku pracy. 

Oświadczenie o rozwiązaniu lub 
wypowiedzeniu umowy o pracę 
uważa się za złożone z chwilą, kiedy 
doszło do adresata w taki sposób, 
że mógł zapoznać się z jego treścią.
Pismo zawierające oświadczenie 
pracodawcy o wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli 
zostało wręczone pracownikowi w taki 
sposób, że mógł on zapoznać się z jego 
treścią, jest złożone skutecznie, nawet je-
śli pracownik odmówił jego podpisania 
albo go nie przeczytał, podarł czy 
wyrzucił. Do skuteczności rozwiązania 
lub wypowiedzenia umowy o pracę 
nie jest bowiem wymagana zgoda 
strony, do której oświadczenie woli jest 
skierowane.

Wypowiedzenie czy oświadczenie 
o rozwiązaniu umowy uważa się za 
dokonane także wtedy, gdy druga strona 
odmawia przyjęcia go do wiadomości. 
W takim przypadku za datę złożenia 
wypowiedzenia czy oświadczenia 
o rozwiązaniu umowy bez wypowie-
dzenia przyjmuje się dzień, w którym 
bezskutecznie usiłowano doręczyć 
pismo pracownikowi.

Należy również zauważyć, że pracow-
nik nie ma obowiązku podpisania pisma 

pracodawcy zawierającego oświadcze-
nie woli o jego zwolnieniu. Podpis jest 
istotny dla pracodawcy ze względów 
dowodowych, aby nie było wątpliwości 
co do momentu złożenia oświadczenia 
woli o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 
umowy. Z tego względu oświadczenie 
o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 
umowy o pracę należy składać 
w obecności świadka, np. pracownika 
działu kadr. W sytuacji kiedy pracowni-
kowi zostanie wręczone pismo praco-
dawcy, a on odmówi jego podpisania, 
należy sporządzić notatkę służbową 
ze wskazaniem świadków tego zda-
rzenia, która w razie sporu będzie (wraz 
z potwierdzeniem złożonym przez 
świadków) dowodem na to, czy i kiedy 
nastąpił moment złożenia oświadczenia 
woli przez pracodawcę.

Gdy pracownik przebywa poza firmą

W przypadku składania oświadczenia 
woli o rozwiązaniu umowy bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika (art. 52 
k.p.) z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy lub bez winy 
pracownika z powodu długotrwałej 
choroby (art. 53 k.p.) należy pamiętać, że 
umowa o pracę rozwiązuje się z chwi-
lą, gdy oświadczenie woli pracodawcy 
o jej rozwiązaniu dotrze do pracownika 
w taki sposób, że będzie on miał możli-
wość zapoznania się z jego treścią.

Dlatego należy wykonać następujące 
czynności w odpowiedniej kolejności:

• Wysłać oświadczenie pracodawcy 
o rozwiązaniu umowy bez wypowie-

dzenia listem poleconym za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru albo w inny 
skuteczny sposób np. kurierem.

W sytuacji gdy pismo o wypowiedzeniu 
odebrał dorosły domownik, przyjmuje 
się domniemanie, że pismo zostało 
doręczone adresatowi. Przez dorosłe-
go domownika należy rozumieć osoby, 
które w swoim wieku osiągnęły odpo-
wiedni rozwój fizyczny i psychiczny, 
a nade wszystko swoim zachowaniem 
na zewnątrz prezentują dojrzałość wła-
ściwą osobie pełnoletniej.

Jeżeli oświadczenie pracodawcy 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wy-
powiedzenia zostało przesłane pocztą, 
a przesyłka wobec niemożności dorę-
czenia została pozostawiona w urzędzie 
pocztowym z powiadomieniem o tym 
adresata – to doręczenie oświadczenia 
woli, a tym samym rozwiązanie umowy 
o pracę nastąpiło z chwilą doręczenia 
awiza (przez umieszczenie w drzwiach 
mieszkania adresata lub w skrzynce 
listowej).Doręczenie w taki sposób 
oparte jest na domniemaniu, że pismo 
zawierające oświadczenie woli praco-
dawcy o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia dotarło do rąk 
adresata i że w ten sposób doręczenie 
zostało dokonane prawidłowo, a adre-
sat w sposób nie budzący wątpliwości 
został zawiadomiony o nadejściu 
przeznaczonego dla niego pisma 
zawierającego oświadczenie woli pra-
codawcy o rozwiązaniu umowy oraz 
miejsca, w którym może je odebrać.

Marek Rączka

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia
Przypomnijmy, że bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawne, do-
tyczące ochrony wynagrodzenia, nie 
zezwalają na swobodne potrącanie 
z niego należności przysługujących 
pracodawcy. Zgodnie z art. 87 par. 1 
k.p., pracodawca może bowiem po-
trącić bez zgody pracownika, tylko 
ściśle określone należności wymie-
nione wyczerpująco w tym przepisie. 
Ograniczenia te bezwzględnie wiążą 
pracodawcę, niezależnie od istnienia 
uzasadnionego roszczenia wobec 
pracownika. 

Sytuacja taka może powstać w sytuacji, 
gdy pracownik otrzyma zbyt wysokie 
wynagrodzenie, naliczone np. na pod-
stawie nieprawidłowej ewidencji prze-
pracowanego czasu czy omyłkowo 
przyjętej stawki godzinowej. Taka po-
myłka nie jest łatwa do wyprostowania, 
skoro na straży praw pracownika stoją 
bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, chroniące wynagrodzenie za 
pracę. 

W myśl art. 87 par. 1 k.p. pracodawcy 
nie wolno zrekompensować nadpłaco-
nej kwoty z przyszłego wynagrodzenia 
pracownika ani też potrącić jej w formie 
zaliczki na poczet następnej wypłaty. Za-
kaz wynikający z tego przepisu doznaje 
jednak wyjątku, a mianowicie uchyla go 
zgoda pracownika na potrącenie takiej 
należności z jego wynagrodzenia. 

Pozostałe należności mogą zatem zo-

stać uregulowane na podstawie potrą-
cenia umownego, którego źródłem jest 
umowa zawarta w tej sprawie pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą. Jednakże 
z istoty umownego potrącenia z wyna-
grodzenia za pracę wynika, że w mo-
mencie zawierania takiej umowy wie-
rzytelność musi istnieć, a jej charakter, z 
uwagi na konieczność wyrażenia przez 
pracownika zgody, powinien być znany. 
W przypadku omyłkowego obliczenia 
wynagrodzenia, trudno takie sytuacje 
przewidzieć, dlatego umowa między 
pracownikiem i pracodawcą nie może 
być podstawą potrącenia nadpłaconych 
kwot wynagrodzenia. 

Sporna kwota nienależnego pracowni-
kowi świadczenia nie mieści się również 
w pojęciu należności wymienionych w 
art. 87 k.p. Nie można jej też traktować, 
jako zaliczki pieniężnej, z uwagi na jej 
odmienny charakter prawny. Natomiast 
art. 87 par. 7 k.p., który zezwala na od-
liczenie z wynagrodzenia za pracę w 
pełnej wysokości kwoty wypłaconej 
pracownikowi w poprzednim terminie 
płatności za okres nieobecności w pracy, 
za który pracownik nie zachowuje pra-
wa do wynagrodzenia, nie uwzględnia 
charakteru omawianej sytuacji i dotyczy 
odmiennych przypadków. 

W przypadku wypłaty pracownikowi 
zbyt wysokiego wynagrodzenia praco-
dawca nie może samowolnie potrącić 
nienależnej kwoty. Chcąc odzyskać 

różnicę pomyłkowo wypłaconego 
wynagrodzenia, może jedynie wystą-
pić do sądu z powództwem cywilnym 
przeciwko pracownikowi. 

Należy więc przyjąć, że wypłacając 
pracownikowi wynagrodzenia za pracę, 
pracodawca ma obowiązek należycie 
sprawdzić, czy obliczone świadczenie 
odpowiada temu, co się rzeczywiście 
pracownikowi należy za dany okres. W 
innym przypadku, pracodawca musi 
się liczyć z koniecznością sądowego 
dochodzenia nadpłaconej kwoty, 
jeżeli pracownik odmówi jej zwrotu, 
czyli nie wyrazi pisemnej zgody na 
jej potrącenie. Od niedogodności i 
ryzyka związanego z postępowaniem 
sądowym, pracodawca nie może się 
uwolnić w drodze niezgodnego z pra-
wem potrącenia wypłaconej nadwyżki 
z wynagrodzenia przysługującego za 
inny okres. 

Omyłkowe wypłacenie pracownikowi 
zbyt wysokiego wynagrodzenia daje 
zatem pracodawcy możliwość docho-
dzenia od pracownika nadpłaconych 
kwot tylko w postępowaniu cywilnym. 
Jeżeli pracownik dobrowolnie nie zwróci 
mu wypłaconej nadwyżki wynagrodze-
nia, pracodawca może wystąpić z po-
wództwem do sądu i żądać jej zwrotu na 
postawie przepisów o bezpodstawnym 
wzbogaceniu (art. 405 i następne k.c.).

Marek Rączka

UWAGA!
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim 
informuje, iż  w dniach:

14.04.2007 r.; 21.04.2007 r., oraz 28.04.2007 r. (soboty)
w godz. 09.00 – 13.00 urząd będzie pełnił dyżur. 

Podatnicy będą mogli:

• Złożyć/pobrać formularze podatkowe 

• Uzyskać informacje w zakresie zasad rozliczenia rocznego po-
datku dochodowego

O G Ł O S Z E N I A
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Ciąg dalszy wojny z alkoholem

Nowe ograniczenia, nowe kary
Zmniejszenie spożycia alkoholu, 
a tym samym ograniczenie jego 
negatywnego wpływu na zdrowie, 
usprawnienie jakości usług wyko-
nywanych w ramach psychoterapii 
uzależnień.

Takie są założenia znowelizo-
wanej ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

W ustawie jest mowa nie tylko o samych 
alkoholikach, ale również o ich bliskich, 
którzy zmagają się z tą chorobą na co 
dzień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych będzie 
ułatwiać dostęp do fachowej pomocy 
członkom rodzin z problemem alkoho-
lowym, z których większość to osoby 
współuzależnione i ofiary przemocy 
domowej. 

Według przedstawicieli resortu zdrowia, 
nowe przepisy poprawią funkcjonowa-
nie gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Członko-
wie tych komisji będą odbywać spe-
cjalistyczne szkolenia. Ich programy 
zostaną określone w rozporządzeniu 
ministra zdrowia. Komisja będzie 
działać na podstawie regulaminu za-
twierdzanego przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. 

Ustawa nakłada nowe obowiązki na 
sprzedawców alkoholu. W punktach 
sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych, w miejscu widocznym dla 
nabywcy, będą umieszczane informa-
cje nie tylko o szkodliwości spożywa-
nia alkoholu, ale także o zakazie jego 
sprzedaży oraz podawania osobom 
nietrzeźwym i tym, którzy nie ukończyli 
18. roku życia. Wprowadzono również 
przepis, na podstawie którego sprzeda-
jący lub podający alkohol może odmó-
wić jego podania albo sprzedaży osobie, 
w przypadku której ma wątpliwości o jej 
pełnoletniości, a która odmówiła oka-

zania dokumentu tożsamości. 

W projekcie nowelizacji zaproponowa-
no, aby reklamy i promocje piwa były 
emitowane w radiu, telewizji i kinach 
wyłącznie między godziną 23.00 
a 6.00, co ma ograniczyć ich wpływ 
na małoletnich.

Zakaz sprzedaży, podawania i spo-
żywania napojów alkoholowych 
rozszerzono na imprezy odbywające 
się na stadionach i innych obiektach 
sportowych. Obejmie on także handel 
obwoźny i obnośny. 

Dopuszczalna będzie, po uzyskaniu 
zezwolenia, sprzedaż napojów o za-
wartości do 18 procent alkoholu pod-
czas imprez na otwartym powietrzu. 
Zezwolenie na sprzedaż detaliczną 
napojów alkoholowych nie zostanie 
udzielone przedsiębiorcy, wobec 
którego trwa postępowanie wszczęte 
w związku z prowadzeniem przez nie-
go sprzedaży bez zezwolenia. 

Osoby sprzedające 
lub podające napo-
je alkoholowe bez 
zezwolenia zostaną 
ukarane zakazem 
prowadzenia tej 
działalności przez 
okres od 3 do 5 lat. 
Grzywną w wy-
sokości od 2500 
do 5000 zł będzie 
można ukarać 
osobę, która kupi 
alkohol, aby go 
odsprzedać lub 
dostarczyć osobie 
poniżej 18 lat. Kara 
grzywny może być 
nałożona na osoby 
korzystające z tras 
narciarskich pod 
wpływem alkoholu. 

Zgodnie z projek-

tem nowelizacji, zajęcia psychoterapeu-
tyczne uzależnień i współuzależnień od 
alkoholu będą mogły prowadzić jedynie 
osoby mające certyfikat specjalisty psy-
choterapii uzależnień. Osoba ubiegająca 
się o uzyskanie certyfikatu powinna 
m.in. posiadać tytuł zawodowy lekarza 
lub magistra pielęgniarstwa, psycho-
logii, pedagogiki, socjologii, teologii, 
resocjalizacji. Osoby z wykształceniem 
średnim mogą ubiegać się o certyfikat 
instruktora terapii uzależnień. 

Od osób nietrzeźwych będzie pobie-
rana opłata za pobyt w placówkach 
utworzonych lub wskazanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt znowelizowanej ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, przed-
łożony przez ministra zdrowia, przyjęła 
rada Ministrów. 

dar

Lekarstwo na kliknięcie
Leki bez recepty będzie 
można kupować za pośred-
nictwem Internetu. Tyle już 
wiadomo. Szczegółowe za-
sady funkcjonowania takiej 
wirtualnej apteki oraz sprze-
daży wysyłkowej określi 
minister zdrowia w specjal-
nym rozporządzeniu. Taką 
decyzję podjął Sejm, który 
przyjął poprawkę Senatu do 
Prawa farmaceutycznego. 

Sprawa budzi 
wiele kontro-
wersji .  Wielu 
e k s p e r t ó w 
nadal  twier-
dzi, że Polska 
nie jest jesz-
cze przygo-
towana na 
taki  sposób 
deta l icznej 
d y s t r y b u -
cj i  leków. 
Przytaczany 
przez nich 
a r g u m e n t 
– to zagrożenia bezpieczeństwa 
pacjentów. Ponadto taka sprze-
daż nie gwarantuje prawidłowej 
jakości  leków, która podczas 
transportu jest poza zasięgiem 
nadzoru farmaceutycznego. No i, 
co najgorsze, farmaceuta nie ma 
kontaktu z pacjentem, czyli nie ma 

możliwości sprawowania nad nim 
opieki farmaceutycznej.  

Dla przedstawicieli branży farma-
ceutycznej, „sprzedaż internetowa 
leków to przyszłość i nowa jakość 
nowoczesnego i taniego rynku far-
maceutycznego w Polsce. Niestety, 
jak twierdzą, do nowej formy sprze-
daży nie są jeszcze przygotowane 
zarówno same apteki, jak i nawet 
inspekcja farmaceutyczna. Ta ostat-
nia podkreśla, że nadzór musi być 
oparty o nowoczesne technologie 

informatyczne choćby po to, aby 
odróżnić prawdziwe od fałszywych 
witryny internetowe.

Czy w branży farmaceutycznej szykuje 
się prawdziwa rewolucja? Przekonamy 
się już niebawem, bowiem teraz ustawa 
trafi do podpisania przez prezydenta.

dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

„Czy mnie jeszcze pamiętasz”? 
Spotkanie po latach!
Pod takim hasłem, z inicja-

tywy ziomków z Nasielska 
mieszkających obecnie w War-
szawie, w ostatni dzień karna-
wału w „ostatki” 20 lutego br. 
odbyło się okolicznościowe 
spotkanie byłych mieszkańców 
Nasielska.

Na spotkanie to zaprosili Nasielsz-
czan - swoich przyjaciół, kolegów 
ze szkolnej ławy, nauczycieli i zna-
jomych. Miejscem spotkania była 
„Herbaciarnia na Bielanach”, której 
właścicielami są również byli Na-
sielszczanie.

Grupę warszawską reprezento-
wali lekarze, naukowcy, politycy, 
prawnicy i biznesmeni, natomiast 
w grupie nasielskiej byli nauczy-
ciele, biznesmeni, osoby jeszcze 
pracujące zawodowo i emeryci. 
Była również Nasielszczanka 

mieszkająca obecnie w Anglii.

Niestety! Czas nieubłaganie leci, 
minęło już kilkadziesiąt lat od chwili, 
kiedy siedziało się razem w szkolnej 
ławie, biegało po podwórku, grało 
w piłkę i chodziło się na randki. 
Na wielu głowach pojawił się siwy 
włos, ale to w niczym nie zakłóciło 
wspaniałej atmosfery i zabawy.

Ogółem na spotkaniu zebrało się 
ponad 40 osób. Spotkali się byli 
nauczyciele, ze swoimi byłymi 
uczniami, byłe przyjaciółki, z przy-
jaciółkami, koledzy z kolegami, 
a ci, którzy się wcześniej nie znali, 
zapoznali się na spotkaniu. 

Przy aromatycznej herbacie i ci-
chej muzyce, bawiono się wspa-
niale. Atmosfera była rodzinna. 
Wspominano dawne czasy, wy-
mieniano poglądy, zawiązywały 

się nowe znajomości i kontakty 
towarzyskie.

Z uwagi jednak że były to „ostatki” 
uszanowano tradycyjną północ, po 
której trzeba było się rozstać

Natomiast jednogłośnie stwier-
dzono, że było to pierwsze, ale nie 
ostatnie wspólne spotkanie i pod-
jęto decyzję, aby odbywały się one 
systematycznie. Wstępnie umó-
wiono się na następne, w czerwcu 
br. Tym razem gospodarzem będą 
Nasielszczanie.

Warto byłoby, aby działające Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Nasiel-
skiej i Nasielskie Towarzystwo Kultury 
włączyły się w te spotkania, na które 
można byłoby zapraszać Nasielszczan 
z całej Polski, a nawet tych mieszkają-
cych poza granicami kraju.

AS

Drożej do baku
Niestety, w nasielskich 

stacjach benzynowych 
– i nie tylko – wyraźnie 
widać, że nasze przewidy-
wania z końca ubiegłego 
roku sprawdziły się. Ceny 
benzyny idą ostro w górę. 
W ciągu kilku ostatnich 
tygodni paliwo podrożało 
o kilkadziesiąt groszy za 
litr – nawet, na niektórych 
stacjach w kraju już o po-
nad 1 złoty. 
Za lepszą benzynę płacimy już 
znacznie powyżej czterech zło-
tych za litr, E-95 również pnie 
się na wyżyny cenowe i jej cena 
również przekroczyła już cenę 
4 zł za litr.

To nie koniec złych informacji. 
Ceny benzyny będą nadal rosły, 
a  t e n d e n c j a 
zwyżkowa za-
czyna s ię już 
przekładać na 
ceny ropy.  To 
szczególnie nie-
pokoi rolników, 
którzy już nie-
bawem wyjadą 
na pola. 

Od początku 
roku obowiązują 

nowe stawki podatku akcyzowego 
na paliwa. Jeszcze kilka miesięcy 
temu resort finansów obiecywał, 
że zmiana akcyzy nie wpłynie 
znacząco na ceny paliw. Ministe-
rialni eksperci uspokajali, że wzrost 
cen wyniesie od 2 do 3 groszy na 
litrze. Nie pozostaje nic innego, jak 
pogratulować ekspertom optymi-
zmu, a kierowcom współczuć. 

Niepokojące informacje dochodzą 
do Polski również ze świata. Ropa 
naftowa u jej producentów znów 
drożeje. Rachunek jest więc prosty: 
ceny + podatek = pusty portfel

Powodu do spokojnego snu nie 
mają też właściciele samochodów 
wyposażonych w instalacje gazo-
we. Eksperci rynku paliwowego 
szacują, że w miesiącach letnich 
za litr gazu zapłacimy powyżej 
dwóch i pół złotego. 

dar

fot. D. Panasiuk
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Warszawska Syrenka
30 marca br. w Nasielskim Ośrodku 
Kultury odbyły się eliminacje powia-
towe XXX Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Ma on długo-
letnią tradycję. Jego pomysłodawcą 
jest Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki. Istotą konkursu jest ujawnia-
nie młodych talentów recytatorskich 
oraz propagowanie literatury wśród 
dzieci i młodzieży.

W piątek, 23 marca br., w Nasielskim 
Ośrodku Kultury uczniowie szkół 
z terenu gminy Nasielsk walczyli 
o udział w eliminacjach gminnych. 
Laureaci razem z uczestnikami kon-
kursu z Modlina i Nowego Dworu 
Maz. ubiegali się o reprezentowanie 
powiatu nowodworskiego podczas 
finału w MCKiS w Warszawie. 

Uczestnicy w kategorii klas 
0–III prezentowali jeden 
utwór, a pozostali w kate-
gorii klas IV–VI oraz kategorii 
gimnazjum – po dwa utwory. 
Mogliśmy usłyszeć wiersze Juliana 
Tuwima, Władysława Broniewskiego, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Adama Asnyka i wielu innych 
znanych poetów. 

Jury w składzie: Wojciech 
Gęsicki, Henryk Śliwiński 
i Zdzisław Racki oceniało 
dobór repertuaru, interpretację 
utworu, kulturę mowy i ogólny 
wyraz artystyczny. Do finału, który 
odbędzie się w dniach: 21 i 22 kwiet-
nia w Mazowieckim Centrum Kultury 
i Sztuki w Warszawie, zakwalifikowali 

się: Cyprian Skłucki (kat. 0-III), Joanna 
Mackiewicz (kat. IV-VI) – uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz 
Kamila Białobrzeska z Gimnazjum Nr 

3 w Modlinie. Jury 
nagrodziło również 
uczniów, którzy zajęli 
II miejsce: Urszulę 
Wieczorek, Marcina 
Świderskiego i Michała 
Borowskiego oraz 
III miejsce: Magdale-
nę Zielińską, Joannę 
Matusiak i Magdalenę 
Dylewską. Wśród 
najmłodszych wy-
różniono: Radosława 
Jechalika. Nagrody 
książkowe i odtwarza-
cze mp3 ufundował 
Zarząd Powiatu No-
wodworskiego.

K.Z.

Parkometry w Nasielsku
Tak, to był żart primaaprilisowy. 
Wszystkich, którzy w to uwierzyli 
i dość mocno się zdenerwowali, 
przepraszamy. Leki skok ciśnienia 
i przypływ świeżej adrenalinki spo-
wodowany zdenerwowaniem na 
pewno nikomu nie zaszkodzi.

Żart żartem, pozostaje jednak nadal 
problem ze znalezieniem wolnego 
miejsca do zaparkowania samo-

chodu. Naprawdę robi się coraz 
gorzej, co zresztą widać wyraźnie 
każdego dnia na ulicach naszego 
miasta – szczególnie w dni targowe. 
Najwyższy czas, zastanowić się, co 
z tym zrobić.

Publikujemy prawdziwe zdjęcie par-
kometru, które, jak wyraźnie widać, 
zostało wykonane w Warszawie. 

dar

fot. D. Panasiukfot. K. Ziemiecka

Lekcja historii „ na żywo”
29 marca w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku odbyły 
się ciekawe lekcje historii, 
które przeprowadzili „ry-
cerze” z Bractwa Rycer-
skiego „HERN”. 
Bractwo to, którego siedziba znajduje 
się w Tczewie, jest agencją artystycz-
ną istniejącą od 2001 roku. Ofertę 
edukacyjną kieruje głównie do 
szkół podstawowych i gimnazjów 
na terenie całej Polski. Pragnie przy-
bliżyć dzieciom i młodzieży historię 
naszej ojczyzny, organizując lekcje 
historii „na żywo”, które opracowa-

ne są w taki sposób, aby nauczycie-
le historii mogli się odnieść do nich 
w swoich lekcjach. W ciągu swej 
kilkuletniej już działalności Bractwo 
odwiedziło ponad pół tysiąca szkół. 

Aktualnie w ofercie agencji arty-
stycznej znajdują się dwie propo-
zycje tematów: „Średniowiecze” 
i „ Polska XVII wieku”. Pierwsza 
propozycja lekcji obejmuje nastę-
pujące zagadnienia: kodeks rycerski, 
pasowanie na rycerza, prezentację 
oręża, zakucie w dyby, mini turniej 
łuczniczy. Wykorzystane w lekcji 
eksponaty to miecze, halabardy, 

topory, zbroja płytowa, kolczuga, 
łuk i dyby. Druga propozycja lekcji 
obejmuje następujące zagadnienia: 
potop szwedzki, powstanie Chmiel-
nickiego, rolę husarii. Wykorzystane 
w lekcji eksponaty to zbroja husarska, 
muszkiet, szable, łuk, berdysze, strój 
szlachecki. W każdej z lekcji ucznio-
wie biorą aktywny udział (pasowanie 
na rycerza, zakucie w dyby, zakładają 
zbroję, strzelają z łuku). Lekcje te są 
przygotowane także z myślą o naj-
młodszych uczniach (nawet klasy 
I i II szkoły podstawowej). 

Na zakończenie zajęć uczniowie 
oglądają pojedynek rycerski na 
miecze półtora ręczne i poje-
dynek na szable, w wykonaniu 
panów prowadzących zajęcia. 
Duży nacisk autorzy tych 
lekcji kładą na kodeks rycerski, 
który chcą niejako „przemycić” 
do czasów współczesnych. 
Lekcje mają humorystyczną 
oprawę merytoryczną, dlatego 
przyswajalne są przez szerokie 
grono odbiorców. Na uwagę 
zasługuje też fakt, że uczeń 
poprzez „żywe” spotkanie 
z historią, jest w stanie sobie 
więcej wyobrazić, a co za tym 
idzie, pomoże mu to zrozu-
mieć wiele zagadnień i ułatwi 
pracę nauczycielom. 

Dla zainteresowanych tą ofertą po-
dajemy adresy, pod którymi mogą 
uzyskać więcej informacji: tel. (058) 

532-25-81, email:hern27@wp.pl 
oraz www.hern.of.pl.

Krzysztof Macias 
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Stoją od lewej: trener-Krzysztof Szymański, Mariusz Krzyczkowski, Tomasz Gumowski, Michał Parszewski, Daniel Krygir, Paweł Paczkowski, Bartłomiej Pawłowski, Przemysław 
Zubel, Piotr Ausfeld, Artur Kamiński, prezes Aleksander Górecki
Klęczą od lewej: Fabian Kotarski, Łukasz Ćwikliński, Łukasz Rossa, Łukasz Wieruszko, Artur Bącik, Michał Paczkowski, Aleksander Wawruk, Rafał Markiewicz, Wojciech Baran, 
Rowland Eresaba, Robert Kisiel

BRAMKARZE

fot. Tomasz Zawadzki

OBROŃCY

POMOCNICY

NAPASTNICY

TRENER

Krzysztof Szymański

1. Bartłomiej Pawowski, 1983 12. Daniel Krygier, 1986 12. Paweł Paczkowski, 1988

4. Tomasz Gumowski, 1981 17. Przemysław Zubel, 1987 5. Artur Kamiński, 1988 2. Aleksander Lawruk, 1987 3. Fabian Kotarski, 1989 16. Artur Bącik, 1980

13. Michał Paczkowski, 1990 8. Łukasz Ćwikliński, 1985 12. Michał Parszewski, 1985 9. Piotr Ausfeld, 1986 18. Robert Kisiel, 1987 6. Łukasz Rossa, 1986 17. Mariusz Krzyczkowski, 1985

10. Rafał Markiewicz, 1975 7. Łukasz Wieraszko, 1981 11. Wojciech Baran, 1987 15. Rowland Eresaba, 1980
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Ruszają eliminacje Turnieju Coca-Cola Cup 2007
4130 piłkarzy z woje-
wództwa mazowieckiego 
rozpocznie zmagania 
w rundzie eliminacyjnej 
Turnieju
2 kwietnia na boiska na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego wybiegły 
setki utalentowanych, młodych piłka-
rzy. Do pierwszej rundy eliminacyjnej 
przystąpią reprezentacje 200 szkół 
podstawowych oraz 213 szkół gim-
nazjalnych. Czekają na nich wielkie 
emocje, świetna zabawa i rywalizacja 
w duchu zasad fair play.

Gminę Nasielsk w rozgrywkach 
reprezentować będą: Szkoła Podsta-
wowa Nasielsk, Szkoła Podstawowa 
Dębinki, Szkoła Podstawowa Pieści-
rogi Stare, Gimnazjum nr 2 w Pieści-
rogach Starych.

Po raz dziewiąty rozpoczynamy 
rozgrywki Coca-Cola Cup. W tym 
roku w całym kraju w Turnieju weź-
mie udział 50.000 młodych piłka-
rzy. Ogromna popularność Turnieju 
w województwie mazowieckim oraz 
możliwość zapewnienia aktywnej 
zabawy tysiącom uczniów ze szkół 
w całej Polsce jest dla nas największą 
satysfakcją. Uczestnikom Coca-Cola 
Cup 2007 życzymy świetnej zaba-
wy i powodzenia w rozgrywkach 
– powiedziała Iwona Sarachman, 
Dyrektor ds. Komunikacji i  Kon-
taktów Zewnętrznych w Coca-Cola 
Poland Services. 

We wszystkich województwach eli-
minacje będą składały się z dwóch 
rund. Najwcześniej do pierwszej 
rundy eliminacyjnej przystąpią 
młodzi piłkarze z województw: ma-
zowieckiego, kujawsko – pomor-

skiego, łódzkiego i wielkopolskiego 
(od 2 kwietnia). Nieco później do 
rozgrywek przystąpią drużyny z ko-
lejnych województw: pomorskiego, 
lubelskiego, zachodniopomorskiego, 
lubuskiego, warmińsko – mazurskie-
go, podkarpackiego, małopolskiego, 
dolnośląskiego, opolskiego, święto-
krzyskiego (od 11 kwietnia). Jako 
ostatnie do rozgrywek przystąpią 
drużyny z województw: podlaskiego 
oraz śląskiego (od 16 kwietnia).

Tuż po zakończeniu dwóch rund eli-
minacyjnych najlepsze drużyny wy-
stąpią w 16 Finałach Wojewódzkich. 
W dalszej części rozgrywek odbędą 
się kolejno: 4 Półfinały Krajowe oraz 
Finał Krajowy. 

Zwycięskie drużyny w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, w nagrodę 
otrzymają Puchar Coca-Cola Cup 
i wyjadą na mecz znakomitej dru-
żyny z czołowej ligi europejskiej.

Drużyny startujące w Coca-Cola Cup 
mogą liczyć najwyżej 10 zawodni-
ków. Jednocześnie na boisku może 
grać 5 zawodników oraz bramkarz. 
Wszyscy zawodnicy muszą być 
uczniami szkoły, którą reprezentują. 
Kategoria szkół podstawowych 
obejmuje uczniów z roczników 
1994 i 1995. Zawodnikami dru-
żyny zgłoszonej w kategorii szkół 
gimnazjalnych mogą być ucznio-
wie tych szkół z roczników 1992 
i młodszych. 

Organizatorem i pomysłodawcą 
Turnieju jest Coca-Cola Poland Se-
rvices. Patronat nad Turniejem obję-
ły Ministerstwo Sportu, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Szkolny 
Związek Sportowy. 

Więcej informacji o Turnieju znajduje 
się również na stronie www.cocaco-
lacup.pl. 

Grzegorz Szymański
Biuro Prasowe Coca Cola Cup 

Waldemar Wróblewski 
kiedyś był bokserem, dziś 
jest trenerem. Jego pasją 
od lat jest boks. Mieszka 
w Nasielsku, ale w Płoń-
sku zajmuje się tym, co 
lubi najbardziej. Ostatnie 
sukcesy jego zawodników 
sprawiły, że Klub Bu-
dowlani Inżynie-
ria Płońsk jest 
jednym z naj-
lepszych na 
Mazowszu. 

Jakie to uczucie 
wytrenować 
mistrza?

- To cięż-
ka praca. 
Po t r zeb a 
w i e l u 
w y r z e c z e ń 
i  cierpliwości.  Jestem 
dumny z tego, że Marcin 
Brzeski jest mistrzem 
Polski w wadze super 

ciężkiej (po-
wyżej 91 kg). 
W tym roku 
został nim 
po raz drugi. 
Żeby zdobyć 

mistrzostwo, 
Marcin 

musiał stoczyć cztery bardzo 
ciężkie pojedynki. Jego dużym 
sukcesem jest również zwycięstwo 
w międzynarodowym turnieju „O 
złotą rękawicę Wisły”.

Pamięta Pan jego pierwsze kroki 
na ringu?

- Oczywiście, że pamiętam. 
Zacząłem z nim pracować dwa 
i pół roku temu. Marcin pochodzi 
z małej miejscowości Trębki Stare 
koło Zakroczymia. Do uprawiania 
boksu namówił go kolega. Marcin 
zawsze się wyróżniał. Jest pracowi-
ty, ma niesamowitą koordynację 
ruchową, ale przede wszystkim 
jest szybki, wytrzymały i  si lny. 
To jeden z najlepszych 
zawodni- ków, jakich 
spotka- łem.

Czy inni 
Pana za-
w o d n i c y 

o s i ą g a j ą 
r ó w n i e 

duże suk-
cesy?

- Mam się czym 
pochwalić. Brat Mar-

cina, Patryk Brzeski (lat 
16) również zdobył mistrzostwo 
Polski. To bracia, którzy rywali-
zują ze sobą i to przynosi efekty. 
Mam w swojej grupie również 
chłopaka z Nasielska - Sebastiana 
Wiśniewskiego, który jest czoło-
wym zawodnikiem na Mazowszu. 
Ostatnio gościliśmy na Litwie. Tam 
stoczyliśmy dwa mecze Płońsk vs. 
Reprezentacja Okręgu Wileńskiego. 
Płońsk reprezentowali zawodnicy 
z Warszawy i całego Mazowsza. 
Udało nam się zdobyć największą 
liczbę punktów.

Jak został Pan trenerem?

- W latach 70. przez 6 lat uprawia-
łem boks w warszawskiej Polonii.  
Potem przyszedł czas na naukę. 
Studiowałem na AWF równolegle 
dwa kierunki: kierunek nauczyciel-
ski i trenerski. Uczyłem w Liceum 
Ogólnokształcącym i Zespole 
Szkół Zawodowych w Nasielsku. 
Tu jednak nie udało mi się założyć 
sekcji bokserskiej. Zarząd Okrę-
gowego Związku Bokserskiego 
zaproponował mi pracę w Płoń-
sku. Zostałem więc tam trenerem 
takiej sekcji w tym mieście. I w ten 
sposób zajmuję się tym, co najbar-
dziej lubię.

Sekcja bokserska w Płońsku ist-
niała wcześniej?

- Nie. Dokładnie 4 lata temu udało 
mi się ją stworzyć od podstaw. Klub 
Inżynieria Płońsk obecnie jest jed-
nym z najlepszych na Mazowszu.

Dlaczego nie udało się utworzyć 
sekcji bokserskiej w Nasielsku?

- W Nasielsku jest dużo dobrej 
i zdolnej młodzieży, chętnej do 
uprawiania boksu, ale trzeba 
otwarcie powiedzieć, że nie było 
zainteresowania ze strony władz. 
W Płońsku władze bardzo przy-
chylnie podeszły do tego tematu. 
I udało się.

Co jest potrzebne, aby młodzież 
mogła trenować boks?

- Odpowiednie miejsce przede 
wszystkim. Potrzebne są worki tre-
ningowe, rękawice i kilka skakanek. 
Dzięki temu, że sekcja bokserska 
istnieje w Płońsku, miasto jest 
promowane nie tylko w kraju, ale 
również za granicą. Niezwykle 
istotną sprawą jest to, że władze 
rozumieją potrzebę istnienia sekcji 
i wspierają ją jak mogą. 

Kto może być bokserem?

- Nie ma ograniczeń co do płci. 
Boksują również dziewczyny. 
Obecnie mam jedną podopieczną, 
która uprawia boks już ponad rok. 
Po prostu trzeba chcieć to robić. 
Boks wyrabia charakter.

Co jeszcze chciałby Pan osią-
gnąć?

- Marcin Brzeski jest w kadrze na-
rodowej Polski. Interesują się nim 
duże kluby, ale chcę, żeby dalej 
reprezentował Inżynierię Płońsk. 
Bardzo zależy mi również na 
tym, aby zakwalifikował się do mi-
strzostw Europy. Jeżeli nie przejdzie 
na zawodowstwo wierzę, że będzie 
w kadrze olimpijskiej 2012. 

Kolejnych sukcesów życzę Panu 
i Pana zawodnikom. Dziękuję za 
rozmowę.

Z Waldemarem Wróblewskim 
rozmawiała Katarzyna Ziemiecka

Boks wyrabia charakter

Składam podziękowanie Panu dr. Więckowskiemu 
i jego współpracownikom z pogotowia ratunkowego w Nasielsku 

za szybką i fachową pomoc w chorobie mojego brata

   Zdzisław Gregajtys
   Gąsiorowo

S E R D E C Z N O Ś C I
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fot. M. Stamirowski

Liceum Ogólnokszta�c�ce
Im. Jaros�awa Iwaszkiewicza 

05-190 Nasielsk 
ul. Starzy�skiego 10 

www.lonasielsk.exh.pl
e-mail: lonasielsk@o2.pl 

05-190 Nasielsk, ul. Starzy�skiego 10, (023) 691 23 13, NIP: 568-12-74-705 
www.lonasielsk.exh.pl                      e-mail: lonasielsk@o2.pl 

Memoriał 
Bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

Poziom turnieju był bardzo wysoki, 
bowiem startowało w nim 10 za-
wodników z rankingiem powyżej 
2000p, a wśród nich sześciokrotny 
finalista Mistrzostw Polski Bogdan 
Grabarczyk. On też został zwycięzcą 
w kategorii „open” zdobywając 6,5p. 
Drugie miejsca w tej kategorii zdobyli: 
Mariusz Grochowski z Płocka – 6p, 
trzecie Tadeusz Runowiecki z Nasiel-
ska – 6p, czwarte Zbigniew Bienkowski 
z Płońska 5,5p, piąte Seweryn Dawid-
czyk z Pułtuska 5,5p, szóste Zbigniew 
Tyszkiewicz z Pułtuska – 5p.

W kategorii szkół podstawowych 
najlepsi byli:

1. Paszenda Rafał z Bielska - 5p,
2. Kucharski Filip z Kutna - 5p,
3. Cyl Przemysław z „Garde” Płock 
- 4,5p

W kategorii gimnazjum:
1. Zarycz Miłosz z Kutna - 5p,
2. Przybysz Michał z Kutna - 5p,
3. Woźniak Aleksander z „Garde” 
Płock - 4,5p

W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych:
1 Klekowicki Wiktor z Bielska - 4,5p.
2 Szymański Dariusz z MDK Płock 
- 4p,

3 P ł a c z ko w s k i 
Krzysztof z „Garde” 
Płock - 4p

Wśród kobiet najlep-
sza była Olga Gerasik 
z Cieksyna. 

N a j m ł o d s z y m i 
uczestnikami turnieju 
były: Natalia Ry-
chlewska z Cieksyna 
(6 lat i 7 miesięcy), 
oraz Ewa Piekarz 
z Płońska (6 lat i 11 
miesiecy)

Sędzią głównym Me-
moriału był Tomasz 
Zbrzezny z Płocka.

W sobotę, 24 marca br., 
w Cieksynie odbył się 
turniej szachowy o Me-
moriał Błogosławionego 
Arcybiskupa Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego. 
Organizatorem Memoria-
łu była Parafia Św. Rocha 
w Cieksynie, Parafialny 
Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy w Cieksynie 
i Urząd Miejski w Nasiel-
sku.
Wzięło w nim udział 66 zawodników 
z Płocka, Kutna, Białej, Grodziska Ma-
zowieckiego, Bielska, Płońska, Dębi-
nek, Nasielska, Pułtuska i Cieksyna. 

Relacja z Turnieju Świetlic 17 marca 2007r
17 marca 2007r. odbył się 
II Zimowy Turniej Świetlic 
pod tytułem „Kopnij nałóg 
żyj zdrowo na sportowo”. 

Tytułu z poprzedniego roku 
broniła drużyna z Warszawy 
z Pragi-Północ. Drużyna ta, 
jak na mistrza przystało, 
broniła tytuł  w tym roku 
pokonując w finale drużynę 
gospodarzy turnieju Świetli-
cę z Nasielska nr 1. Szkoda 
chłopaków z Nasielska, bo 
grali najładniejszy futbol na 
tym turnieju, stracili tylko 
jedną bramkę, strzelając aż 
38 w całym turnieju, nie-
stety w finale przegrali na 
karne. Trzecie miejsce, po cięż-
kim boju, karnymi, wywalczyła 
drużyna z Cieksyna, pokonując 
drużynę z II Ogrodu Jordanow-
skiego. Najlepszym Zawodnikiem 
Turnieju wybrano jednogłośnie 
zawodnika drużyny z Nasielska 
- Mateusza Paczkowskiego. 

Najlepszym Bramkarzem został wy-
brany Kamil Przeorski z Cieksyna, zaś 
najlepszym strzelcem z 12 bramkami 
Daniel Suska z Pragi. 

Wybrano najlepszą 5 Turnieju i zna-

leźli się w niej: K.Przeorski (Cieksyn) 
– M.Paczkowski (Nasielsk), K. Gołoś (II 
Ogród Jordanowski), D.Suska (Praga), 
M. Daszczyński (Nasielsk) w piątce 
rezerwowej znaleźli się: Ł. Moczy-
dłowski (Nasielsk) - Kado (Cieksyn), 
Svensson (FC Inter), Coutinho (Fc 
Inter) - Szybińska (Mokotów) 

Klasyfikacja drużynowa: 
1. Warszawa Praga-Północ
2. Świetlica Nasielsk 
3. Cieksyn 
4. II Ogród Jordanowski 
5-8. FC Inter Konstancin 

5-8. Świetlica Warszawa Moko-
tów
5-8. Zespół Świetlic z Mławy 
5-8. Świetlica z Wyszkowa
9-12. Świetlica Nasielsk nr 2 
9-12. Świetlica z Ząbek nr 1
9-12. Zespół Świetlic z Serocka
9-12. Świetlica środowiskowa 
z Ząbek nr 2 

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i zapraszamy już niedługo na 
kolejne rozgrywki świetlic.

Relacje sporządził: 
Łukasz Gołębiewski 

Tenis stołowy

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza
W sobotę, 31 marca br., w Na-
sielsku odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Mazowsza w te-
nisie stołowym w kategorii 
juniorów i juniorek, oraz 
kadetów i kadetek. Ogółem 
w nasielskiej hali sportowej 
spotkało się 51 drużyn z całe-
go województwa mazowiec-
kiego, w których wystarto-
wało ponad 120 zawodników 
i zawodniczek. Najliczniej 
obsadzona była kategoria kadetów 
– 20 drużyn, następnie juniorów – 14, 
kadetek – 11 i juniorek – 6.

Wśród startujących była również w ka-
tegorii kadetów drużyna z naszej gminy, 
którą reprezentowali Adrian Kozaczuk 
i Marcin Klepczyński z gimnazjum 
w Cieksynie, oraz czołowy junior Ma-
zowsza Mateusz Niedzielski, obecnie 
reprezentujący ATS Warszawa.

Z nasielskiego turnieju, trzy najlepsze 
drużyny w każdej kategorii kwalifi-
kowały się do półfinałów Mistrzostw 
Polski, które w dniach 30-31 kwietnia 
odbędą się w Łomży.

Poziom mistrzostw był bardzo wy-
soki, bowiem startowało w nim kilku 
czołowych zawodników w kraju 
i wszyscy najlepsi z województwa 
mazowieckiego.

Mistrzostwa odbywały się na 9 stołach 
i w tym trwającym ponad 10 godzin 
maratonie tenisowym ostateczne 
zwycięstwa odnieśli: 

W kategorii juniorów pierwsze miejsce 
zajęła drużyna GLKS Nadarzyn, przed 
ATS Warszawa, SKS 40 Warszawa i KS 
Spójnia Warszawa. 

Wśród juniorek zwyciężył zespół MKS 
Pogoń Siedlce, przed GOSiR I Piasecz-
no, GOSiR II Piaseczno i KS Spójnia 
Warszawa .

W kategorii kadetów zwyciężyła druży-
na KS Spójnia I Warszawa, wyprzedza-
jąc zespół SKS 40 Warszawa, KS Spójnia 
II Warszawa i KTS Broń Radom.

W kategorii kadetek pierwsze miejsce 
zajęły zawodniczki SLKS Olimpijczyk Je-
żewo, przed KS Spójnia I Warszawa, MKS 
Pogoń Siedlce i GOSiR Piaseczno.

Startując po raz pierwszy w takim 
turnieju reprezentanci naszej gminy 
uplasowali się na miejscu 17, a dru-
żyna którą reprezentował Mateusz 
Niedzielski zdobyła wicemistrzostwo 
Mazowsza. 

Najlepsze cztery zespoły w każdej kate-
gorii otrzymały dyplomy i puchary.

AS 

fot. M. Stamirowski
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Rząd o rolnictwie
Znane są już stawki do-

płat do jednego hek-
tara powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny 
lub kwalifikowany. 
Rozporządzenie w tej sprawie wydał 
rząd. 

Wynika z niego, że dla zbóż dopłata 
wynosi 50 zł, dla roślin strączko-
wych 60 złotych. Najwięcej, bo aż 
300 zł dostaną rolnicy uprawiający 
ziemniaki. 

Podstawą do wypłat będzie wniosek 
złożony przez rolnika do przedstawi-
cielstwa Agencji Rynku Rolnego.

Rozporządzenie ma wejść w życie 
z dniem ogłoszenia, ponieważ wnio-
ski o dopłaty do wysokiej jakości ma-
teriału siewnego będą przyjmowane 
od 1 kwietnia 2007 r.

Rada Ministrów wydała też rozporzą-
dzenie w sprawie wykazu gatunków 
roślin uprawnych, do których mate-
riału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany przysługuje dopłata.

Chodzi o kwalifikowany materiał 
następujących roślin: ziemniaki, 
zboża (pszenica zwyczajna, żyto, 
jęczmień, pszenżyto i owies), rośli-
ny strączkowe (łubin, groch siewny, 
bobik i wyka siewna). Realizacją 
dopłat, udzielanych na wniosek 
producentów rolnych, zajmie się 
Agencja Rynku Rolnego. 

Warunkiem uzyskania dopłaty bę-
dzie obsianie lub obsadzenie, mate-
riałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, gruntu o powierzchni 
minimum 1 ha. Pomoc otrzymają 
również producenci rolni, którzy 
jesienią 2006 r. oraz wiosną 2007 r. 
zakupili i zużyli materiał siewny, a ich 
gospodarstwa ucierpiały podczas 

suszy w 2006 r. W tym przypadku 
konieczne będzie dołączenie do 
wniosku o dopłatę kopii protokołu 
oszacowania szkód. Określono, że 
szkody w uprawach powinny prze-
kraczać 30 proc.

Zdaniem przedstawicieli ministerstwa 
rolnictwa, przyjęte rozwiązania mają 
zwiększyć sprzedaż materiału siew-
nego wysokiej jakości oraz polep-
szyć jakość artykułów roślinnych na 
rynku. Przyczynią się również do po-
prawy trudnej sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw zajmujących się ich 
produkcją i obrotem. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za 
proponowanym przez rząd rozwią-
zaniem jest fakt, że stosowanie wy-
sokiej jakości materiałów siewnych 
zapobiegnie rozprzestrzenianiu się 
chorób przenoszonych przez ziar-
no oraz podniesie bezpieczeństwo 
produkcji żywności i pasz.

WA

Bezpieczniejsze mięso 
i odszkodowania
Zmienią się kompetencje 

osób odpowiedzialnych 
za procedurę odszkodo-
wań przysługujących za 
zniszczenia wynikłe przy 
zwalczaniu chorych zwie-
rząt. Wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta będzie 
mógł powoływać i odwo-
ływać rzeczoznawców, 
natomiast powiatowy 
lekarz weterynarii będzie 
prowadził ich listę i wy-
znaczał po dwie osoby do 
oszacowania konkretnych 
strat.

Odszkodowanie za zwierzęta znisz-
czone w wyniku działań służb we-
terynaryjnych przysługiwać będzie 
nie tylko rolnikom zajmującym się 
chowem tradycyjnych zwierząt go-
spodarskich, ale również hodowcom 
perlic, przepiórek, kuropatw, bażan-
tów oraz strusi. 

Projekt ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt oraz ustawy 
o weterynaryjnej kontroli granicz-
nej, opracowany w resorcie rol-
nictwa został zaakceptowany przez 
radę Ministrów. 

Nowe przepisy 
umożliwią szybkie 
dostosowanie pol-
skiego prawa do 
zmieniających się 
postanowień Unii 
Europejskiej, jeśli 
chodzi o zwalczanie 
chorób zakaźnych 
zwierząt gospodar-
czych. Dzięki nim 
powiatowy lekarz 
weterynarii będzie 
mógł bezpośrednio 
reagować na poja-
wiające się zagroże-
nia. Zaproponowane 
zmiany dają mu także 
możliwość tworzenia 
różnego rodzaju ob-
szarów ochronnych, 
np. w celu przepro-
wadzania nadzoru 
i kontroli.

WA

Kokosy na dymce
Ceny cebuli dymki z nasiennej pro-
dukcji osiągają rekordowy poziom, 
niespotykany od kilku lat. Przekra-
czają już 10 złotych za kilogram, 
ale – jak twierdzą handlowcy – to 
jeszcze nie koniec podwyżek. W naj-
bliższych dniach będzie drożej. 

A wszystko z jednego tylko powodu 
– towaru jest mało. Ubiegłoroczna 
aura sprawiła, że tylko nielicznym 
producentom udało się zebrać plony 
przed falą letnich ulew. Na większości 
plantacji towar po prostu uległ znisz-
czeniu. Na niektórych polach jeszcze 
do dziś można zobaczyć niezebraną 
ubiegłoroczną cebulę – oczywiście, 
która teraz nadaje się tylko do za-
orania.

Najdroższa jest cebula dymka tzw. 
„jedynka” (o średnicy od 5 do 10 mi-
limetrów) oraz „dwójka” (o średnicy 
od 11 do 15 milimetrów). To właśnie 
jej cena hurtowa na niektórych 
krajowych giełdach ogrodniczych 
w Polsce dochodzi do 12 złotych 
za kilogram. Najlepiej jest kupować 
towar bezpośrednio u producenta. 
Można dzięki temu zaoszczędzić 
nawet kilka złotych na kilogramie. 

Nieco tańsza 
jest „trójka” 
– w tym wy-
padku cena 
waha się od 
6 do 7 zł za 
kilogram.

N a j w y ż s z e 
ceny osiąga 
towar z jasną 
łuską, bez 
jakichkolwiek 
„rumieńców” 
p ow s t a ł y c h 
podczas niewłaściwego składo-
wania. Cebulka zaczerwieniona, 
wilgotna jest o kilkanaście procent 
tańsza od tej najładniejszej. Aż 
trudno sobie wyobrazić, że jeszcze 
rok temu nie było prawie w ogóle 
popytu na małą cebulkę i setki ton 
trafiły na wysypiska śmieci albo po-
służyły jako nawóz organiczny na 
plantacjach, na których nie uprawia 
się roślin cebulowych. Nawet towar 
w cenie 50 groszy za kilogram nie 
znajdował nabywców.

Polskim towarem są zainteresowani 
nie tylko odbiorcy krajowi, ale rów-

nież zagraniczni. Na przykład Rynek 
Hurtowy w Broniszach opuszcza 
dziennie wiele ton dymki w samo-
chodach z rejestracja ukraińską.

Warto dodać, że jedno z najważ-
niejszych w kraju zagłębi „dym-
kowych” znajduje się w powiecie 
nowodworskim. Wszystkie gospo-
darstwa ogrodnicze zajmujące się 
tą uprawą muszą mieć specjalne 
certyfikaty potwierdzające, że 
cebula jest uprawiana na polach 
wolnych od wszelkich chorób. Jest 
to warunkiem dopuszczenia cebulki 
do obrotu handlowego.

WA

Pieniądze dla rolników
O dodatkowych wnio-
skach na działanie „Inwe-
stycje w gospodarstwach 
rolnych” w ramach Sekto-
rowego Programu Opera-
cyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich” 
poinformowało minister-
stwo rolnictwa. 
Podczas ostatniej konferencji praso-
wej, szef resortu, wicepremier An-
drzej Lepper, zwrócił uwagę na fakt, 
że do wykorzystania w ramach tego 
działania jest około 230 milionów 
złotych. Ta kwota będzie podzie-
lona na tzw. koperty wojewódzkie. 
Z szacunków ministerstwa wynika, 
że biorąc pod uwagę średnie kwoty, 
jakie były dotychczas przyznawane 
na inwestycje w ramach SPO 2004-
2006, czyli ok. 108 tys. złotych, 
z tych dodatkowych pieniędzy 
będzie mogło skorzystać blisko 
2000 podmiotów gospodarczych 
i rolników. 

Zdaniem Andrzeja Lepper, aby 
w miarę możliwości podział był spra-
wiedliwy, rolnicy nie muszą składać 
wniosków osobiście, ale mogą je zło-
żyć także listem poleconym. „Każdy 
wniosek zostanie zarejestrowany” 
– powiedział szef resortu. Dodał, 
że po zarejestrowaniu odbędzie się 
losowanie z udziałem przedstawicie-
li związków i organizacji rolniczych, 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oraz rolników. 

Wiceprezes Rady Ministrów, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi, zapewnił 
również, że wnioski o płatności do 
gruntów rolnych są już rozsyłane 
do wszystkich producentów. 

Rolnicy, którzy ubiegali się o płatno-
ści bezpośrednie za 2006 r. otrzy-
mają z ARiMR wnioski częściowo 
wypełnione, czyli tak zwane wnioski 
spersonalizowane z załącznikami 

graficznymi. Dokumenty docierają 
do adresatów za pośrednictwem 
poczty. 

Osoby, które zamierzają złożyć 
wniosek o płatności bezpośred-
nie po raz pierwszy, dotyczy to 
chociażby tych rolników, którzy 
dopiero rozpoczynają samodziel-
ne gospodarowanie, mogą pobrać 
czyste formularze wniosków w biu-
rach powiatowych, Oddziałach 
Regionalnych ARiMR lub ze strony 
internetowej www.arimr.gov.pl 

Polscy rolnicy po raz czwarty będą 
ubiegać się o przyznanie płatności 
obszarowych do gruntów rolnych. 
Wnioski należy składać od 15 mar-
ca do 15 maja tego roku. Z prak-
tyki trzech ostatnich lat wynika, że 
niewielu producentów przychodzi 
do biur powiatowych z wnioskami 
w pierwszym miesiącu ich przyjmo-
wania, zwykle trwają jeszcze prace 
wiosenne na polach, a dopiero po 
zasianiu roślin rolnicy mogą wpisać 
we wniosku, co faktycznie uprawiają 
na konkretnej działce. 

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa poinformowała, 
że w minionych latach odsetek 
wniosków, które trafiły do biur po-
wiatowych w pierwszym miesiącu 
przyjmowania nie przekroczył 10% 
wszystkich wniosków, jakie składali 
rolnicy o dopłaty w danym roku. 
W tym roku wniosków złożonych 
w pierwszym okresie, czyli do po-
łowy kwietnia może być jeszcze 
mniej. Rolnicy zanim je złożą muszą 
wiedzieć, jakie powierzchnie upraw 
będą deklarowali, a to wiąże się 
z rozpoczęciem wegetacji i wio-
sennymi siewami. Niektóre oziminy 
mogą wymagać zaorania i w to 
miejsce wysiania m.in. zbóż jarych 
ze względu na ciepłą początkowo 
zimę, a potem kilkunastostopniowe 
mrozy w lutym, które wystąpiły, gdy 
w wielu rejonach nie było okrywy 

śnieżnej. W wielu miejscach mogą 
wystąpić szkody mrozowe w ozi-
minach. Takie sygnały napływają 
ostatnio od rolników. 

Warto przypomnieć, że polska 
wprowadziła nowe rodzaje płatno-
ści: płatność zwierzęcą i płatność 
do roślin energetycznych. Rolnicy 
ubiegający się o dopłatę do uprawy 
roślin energetycznych potrzebują 
czasu na zawarcie umów z punktami 
skupu lub wstępnymi przetwórcami 
przerabiającymi te surowce rolnicze 
na biogaz, bioetanol, estry lub inne 
paliwo. 

WA

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
Nie musisz obawiać się o pracę. Twoja pozycja jest niezagrożona, ale 
powinieneś podnieść kwalifikacje i skorzystać ze szkolenia. W miłości 
przekonasz się jak silne uczucie łączy Cię z bliską osobą.

Byk 20.04.- 20.05.
Masz szansę pozbyć się problemów finansowych, bo zdobędziesz 
dodatkową pracę. Ale trudno będzie Ci pogodzić nowe obowiązki 
ze starymi. Nie zniechęcaj się jednak, bo wszystko dobrze się ułoży. 
W uczuciach huśtawka nastrojów.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Wykorzystaj dobrą passę w pracy. Dostaniesz podwyżkę. Otworzą się 
przed Tobą nowe możliwości. Warto wykazać się teraz pomysłami. 
Pomóż bliskim w przedświątecznych porządkach.

Rak 22.06.- 22.07.
Masz pomysły jak usprawnić pracę w firmie. Odczujesz przypływ 
energii, którą postaraj się jak najlepiej wykorzystać. W życiu 
rodzinnym harmonia i spokój. Przeznacz więcej czasu na bycie 
z bliskimi i zorganizuj wiosenny świąteczny wyjazd.

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym wiele spraw czeka na załatwienie. Zacznij 
systematycznie pracować i nie rób zaległości. Nadchodzi także pora, 
aby uporządkować życie towarzyskie. Zrezygnuj ze znajomości, które 
niczego dobrego Ci nie dają. Masz prawdziwych przyjaciół.

Panna 23.08.- 22.09.
Bądź teraz ostrożny w inwestowaniu pieniędzy. Wybierz lepiej pewny, 
ale mniejszy zysk niż ryzykowne przedsięwzięcie. W miłości pojawią 
się różnice zdań z partnerem. Najpierw spokojnie wysłuchaj jego racji, 
a potem przekonaj go do swoich. Czasem warto ustąpić.

Waga 23.09.- 22.10.
Przełożeni powierzą Ci nowe i ważne zadania. Nie obawiaj się wyzwań, 
bo świetnie sobie poradzisz i będziesz mógł liczyć na awans lub 
znaczącą premię świąteczną. Na pewno się teraz przyda. W uczuciach 
wskazana ostrożność.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Pojawią się propozycje nowej pracy lub, chociaż ciekawe możliwości 
rozwoju zawodowego. Przedstaw się z jak najlepszej strony. Samotne 
Skorpiony nie czekajcie biernie na wymarzoną miłość, ale bardziej 
otwórzcie się na nowe znajomości.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Dzięki dodatkowej pracy, uporasz się z problemami finansowymi i odzyskasz 
wiarygodność w banku. Czeka Cię pełne wrażeń życie towarzyskie. Spotkasz 
nowe osoby, z którymi być może połączy Cię przyjaźń.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Niestety czekają Cię kłopoty finansowe. Do tej pory nie zwracałeś uwagi 
na wydatki. Zacznij bardziej oszczędzać. Jednak i tak nic nie popsuje Ci 
dobrego humoru, tym bardziej, że nadchodzą Święta, które spędzisz 
w miłej rodzinnej atmosferze.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Przez najbliższe dni będziesz zajmować się organizowaniem pracy 
w nowym miejscu. Wykorzystaj wszystkie swoje możliwości. Już 
wkrótce przekonasz się, że mniejszym wysiłkiem możesz osiągnąć 
więcej. W uczuciach nie wdawaj się w romans, nim nie przekonasz 

się, że to jest właściwa osoba.

Ryby 19.02.- 20.03.
Otrzymasz propozycję wyjazdu służbowego. Musisz szybko podjąć 
decyzję. Rozważ czy Ci się to opłaca i czy coś na tym zyskasz. Może 
lepiej na miejscu pilnować własnych spraw. W miłości małe zamieszanie 
za sprawą dawnego uczucia, które nagle odżyje.
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14–16 KWIETNIA

„Most do Terabithii” 
Bridge To Terabithia (USA, 2007); Przygodowy/Familijny; czas 95 min.; Reżyseria:  Gabor Csupo; Scenariusz:  David Paterson, Jeff 
Stockwell; Na podstawie książki:  Katherine Paterson; Obsada: Josh Hutcherson - Jesse Aaron, Annasophia Robb - Leslie Burke, Zooey 
Deschanel - Panna Edmunds, Robert Patrick - Pan Jesse Aarons Sr., Erin Annis - Ellie Aarons  

Kres marzeń 11-letniego Jesse’ego o zostaniu najszybszym człowiekiem świata następuje z chwilą, kiedy chło-
piec w szkolnym wyścigu przegrywa z klasową samotniczką, Leslie. Nieoczekiwanie tak rozpoczyna się ich 
przyjaźń. Wkrótce przyjdzie im odkryć w pobliskim lesie zamieszkaną 
przez magiczne stworzenia krainę Terabithii. Przyjaźń z elfami i trollami 
zaowocuje objęciem przez Jesse’ego i Leslie rządów w tym niezwykłym 
królestwie.

14–16 KWIETNIA

„Ostatni król Szkocji” 
The Last King of Scotland (Wielka Brytania, 2006); Dramat historyczny; czas 123 min.; 
Reżyseria:  Kevin Macdonald; Scenariusz:  Jeremy Brock, Peter Morgan; Na podstawie 
powieści:  Giles Foden; Obsada: Forest Whitaker - Idi Amin, James McAvoy - Nicholas 
Garrigan, Kerry Washington - Kay Amin, Gillian Anderson - Sarah Merrit, David Oyelowo 
- Dr Junju  

Dramat ukazujący jeden z najbardziej wstrząsających epizodów historii 
współczesnej - okres krwawych rządów Idi Amina, jednego z najokrut-
niejszych dyktatorów XX wieku, który oglądamy oczami jego osobistego 
lekarza - bezsilnego wobec wydarzeń, których jest biernym świadkiem.

Z przymrużeniem oka

Święta do chrzanu
Jak to nigdy nie można przewidzieć, 
co się zdarzy… Święta wielkanocne, 
na które czekałam jak zawsze z utęsk-
nieniem, jawiły mi się jako spełnienie 
wielu nocnych koszmarów. Spowo-
dowały to nagły wyjazd na delegację 
Zosi i nawrót bólów mojego kręgo-
słupa. Znów leżałam całymi dniami, 
Piotrek nie ogarniał całokształtu, a 
dzieci robiły, co tylko chciały. 

Nic więc dziwnego, że wiadomość, 
iż Karol i Ludwika przywiozą do nas 
na wielkanocne śniadanie część ro-
dziny mojej synowej, nie wywołała 
entuzjazmu. 

Powrót Zosi zbiegł się w czasie z przy-
jazdem Ludwiki i jej rodziny. Karol z 
dziećmi miał dojechać później. W 
domu był rozgardiasz i pełno gości, 
a Zosia bezskutecznie próbowała 
zapanować nad sytuacją. 

Czułam się nie najlepiej, a zrobiło mi 
się całkiem źle, gdy zajrzała do mnie 
matka Ludwiki. Naprawdę, fakt, że ma 
się wspólne wnuki, nie upoważnia jesz-
cze do odwiedzin u osoby unierucho-
mionej w łóżku. Okazało się jednak, 
że mój pogląd jest odosobniony. Po 
zadaniu wielu pytań o dzieci, wnuki, 
święta i moje samopoczucie, teściowa 
mojego syna przeszła do sedna:

– A chrzan? – spytała.

– Mamy chrzan, zawsze podajemy go 
na Wielkanoc do jajek – odrzekłam 
nieco zdziwiona.

– O, to dobrze, Ludwika coś z niego 
przyrządzi. 

O, nie. Znów synowa będzie kręciła się 
po mojej kuchni, pomyślałam, ale nie 
powiedziałam tego na głos. 

 – Poza tym, chrzan pomógłby Ci na 
krzyż.

– Nie mam bólów w krzyżu.

– Nieważne, korzonki to korzonki. 

– A dlaczego akurat chrzan? I tak biorę 
tyle leków…

– Bo w medycynie ludowej właśnie 
chrzanu używa się do uśmierzania 
bólów w plecach. Szczególnie przy 
korzonkach. Musisz nacierać sobie 
bolące miejsca takim świeżo star-
tym. No i wziąć kąpiel z dodatkiem 
chrzanu. 

A na końcu potrzeć nim czoło i puk-
nąć się w nie na dokładkę, dodałam, 
ale znów tylko w myślach. Gość rzecz 
święta. 

Ludwika oczywiście zajęła się przygo-
towywaniem świątecznych potraw, ale 
Zosi jakoś to nie przeszkadzało. A po-
tem wspólnymi siłami rodzina zmusiła 
mnie do odbycia kuracji chrzanowej. 
Nacierałam się nim regularnie i nawet 
wzięłam zalecaną kąpiel. Nie było to 
przyjemne, ale po paru dniach czułam 
się rzeczywiście lepiej. Wezwany kolej-
ny raz lekarz wysunął jednak hipote-
zę, że pomogły mi przede wszystkim 
lekarstwa. 

Gdy byłam już w stanie udać się do 
kuchni, nie mogłam wyjść z podziwu, 
do ilu potraw Ludwika zdołała dodać 
chrzanu. Mieliśmy chrzan na ostro, 
chrzan ze śmietanką, sos chrzano-
wy oraz chrzan jako składnik sosu 
polskiego. Gdy przypatrywałam się 
podejrzliwie wielkanocnej babie, w 
kuchni pojawiła się matka Ludwiki. 
Popatrzyła z zadowoleniem na przy-
gotowane jedzenie i westchnęła:

– U nas robi się jeszcze pyszny chrza-
nowy barszczyk… Wiesz, na wywarze 
z białej kiełbasy, ale dodaje się nie żur, 
a chrzan.

Niedoczekanie, powiedziałam so-
bie w duchu, jak na jedne święta to 
chrzanu zdecydowanie wystarczy. I 
sięgnęłam po miseczkę z chrzanem 
śmietankowym. Był pyszny! Jak to 
nigdy nie można przewidzieć, co się 
zdarzy… 

Babcia Jadzia

Chrzan wielkanocny
chrzan, masło, sól, cukier, ewen-
tualnie sok z cytryny, śmietanka 
tortowa, ugotowane żółtko

Chrzan (może być gotowy, ze słoika) 
podgrzać na maśle, doprawić do 
smaku, dodać śmietankę i wetrzeć 
po trochu żółtko. Ochłodzić.

Sos chrzanowy
bulion warzywny, chrzan, sok z 
cytryny, śmietanka, biały pieprz, 
sól, żółtka

Na patelnię wlać bulion, dodać 
chrzan i przyprawy. Żółtka roz-
mieszać ze śmietaną, lekko osolić 
i zahartować, wlać do sosu. Całość 
podgrzać.

Sos polski
gotowane jajka, chrzan, sok z cy-
tryny, szczypiorek, natka pietruszki, 
cebula, gęsta śmietana, cukier, sól, 
biały pieprz

Żółtka utrzeć z sokiem z cytryny, 
dodać chrzan, startą cebulę, śmie-
tanę, posiekaną natkę pietruszki i 
szczypiorek, doprawić do smaku. 
Na końcu dodać posiekane białka. 
Chłodzić 2–3 godziny. 
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Sprzedam Skodę Favorit r. prod. 
1992, stan b. dobry, hak, welurowa 
tapicerka, tel. 0 667 52 89 67

Sprzedam działkę 770 m2, ogro-
dzoną z pozwoleniem na budowę, 
wykonane ściany fundamentowe, 
Nasielsk, ul. Kolejowa, tel. 0 602 
630 680

Angielski - korepetycje, matura, 
tel. 0 888 353 449

Język angielski - korepetycje, 
dzieci i niezaawansowani, 
tel. 0 509 77 21 72

Wynajmę lokal użytkowy, Na-
sielsk, ul. Rynek 25, tel. 0 606 24 
88 09

Sprzedam tanio używany fotelik 
samochodowy firmy MAXI-COSI, 
0-13 kg, tel. 0 608 018 925

AVON - zostań konsultantką, zaro-
bek, prezenty, bez wpisowego, tel. 
0 23 654 13 85, 0 500 241 104

Remonty bieżące i general-
ne ciągników C360, C330, 
tel. 0 696 411 952

Sprzedam słomę w kostkach, ze 
stodoły, tel. 022 794 30 71

Sprzedam garaż blaszany, cena do 
uzgodnienia, tel. 0 501 638 461

Sprzedam Deawoo Nexia, 1997 r., 
benzyna+gaz, tel. 0 606 273 714

Podejmę pracę chałupniczą, każ-
dą, tel. 0 607 893 843

Sprzedam dojarkę „Alfę”, 
tel. 0 607 893 843

Sprzedam Fiat 126 p, 1991 r., 
tel. 0 693 259 993

Pilnie szukam mieszkania do 
wynajęcia w Nasielsku, 2 pokoje 
lub kawalerka. Nieumeblowane. 
tel. kontaktowy 0516633575

Sprzedam betoniarkę 250 l, 
tel. 0 608 394 281, 022 794 34 11

Sprzedam sadzonki świerków 
srebrnych i jodeł do 2m, Nuna 8, 
w soboty

Firma KABA zatrudni pracowni-
ków lub stałe brygady brukarskie 
do układania kostki brukowej, do-
bre zarobki, tel. 0 692 427 426

Sprzedam skuter 125 cm3/50, z 
2005 r., stan bdb., przebieg 5900 
km, cena 4500 zł, tel. 0 500 190 
214

Sprzedam działkę z pozwoleniem 
na budowę domku jednorodzinne-
go, 3000 m2, (projekt i pozwolenie 
na rozpoczęcie budowy), w miej-
scowości Chrcynno, ogrodzoną, 

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE 
ZA WŁASNYM DOMEM. 

Ta marmur-
kowa(z prze-
wagą koloru 
złoto-rudego) 
bardzo ład-
na sunia jest 
kolejną ofiarą 
wypadku( w 
Legionowie). 
Ma złamaną 
nogę, jest 
po zabiegu, 
który pozwoli 
jej odzyskać 
pełną spraw-
ność. Sunia 
jest młodziutka, nie ma jeszcze roku. To średniej wielkości 
piesek o przemiłym usposobieniu, uwielbia przytulać sie, 
cieszy się całym ciałem, nie tylko ogonem. Jest niezwykle 
miła i rozumie polecenia. Bardzo potrzebuje dobrego 
domu na stałe lub tymczasowego schronienia i opieki do 
czasu znalezienia stałego domu. Zapewniamy bezpłatną 
sterylizację!!! Pomóżcie ją uratować.

telefon 509 469 222    lub   506 403 514

R E K L A M A

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E



14 6–19 kwietniaROZMAITOŚCI 156–19 kwietnia REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
zagospodarowaną, kontener 
nadający się do zamieszkania, 
media, przy drodze wojewódzkiej, 
cena 50 zł m2, tel. 0 660 044 130

Zatrudnię elektryka, tel. 0 604 229 
477, 0 607 365 421

Zatrudnię spawaczy bigomatem, 
Łomianki, tel. 022 751 26 27

Kupię lokal na działalność go-
spodarczą w Nasielsku, na ulicy 
Rynek lub Młynarskiej, tel. 0 604 
620 763

Dam pracę malarzowi, gipsiarzowi, 
glazurnikowi, tel. 0 604 561 031

Sprzedam drzewo opałowe, 
tel. 0 609 927 506

Kupię przetrząsaczo - zgrabiarkę 7, 
tel. 0 609 927 506 

Kupię barakowóz z okolic Nasiel-
ska - do remontu, tel. 0 880 625 
339, 022 784 46 60

Sprzedam dom jednorodzinny, 
działka 0,51 ha w Świerkowie, 
300 m od głównej drogi, światło 
woda, telefon, budynki gosp., tel. 
0 609 329 687

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, 
tel. 0 696 42 40 17

Kupię mieszkanie  w Nasielsku ok. 
40-50 m2  najchętniej na osiedlu 
Starzyńskiego lub Warszawskiej, 
tel. 0602 523 683 lub (22) 663 39 
77 - wieczorem

Sprzedam sadzeniaki „IRGA”, 
tel. 0 663 264 553

Sprzedam starą stodołę tel. 0 607 
893 843

Sprzedam snopowiązałkę w 
nachodzie, stan dobry, tel. 0 607 
893 843

Poszukuję do pracy w gospo-
darstwie rolnym, oferty proszę 
kierować listownie na adres: 
ul. Mieszka I 9/1, 05-203 Wołomin 
4, Smolińska Jadwiga - praca przy 
pieleniu i zbieraniu truskawek 
w Popowie Borowym

Szukam mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku, tel. 0 512 342 594

Zatrudnię do pracy przy budowie, 
Jachranka, możliwość zakwatero-
wania, tel. 0 512 342 545

Poszukuję pracownika do ogrod-
nictwa - tereny zielone pod Nasiel-
skiem, tel. 0 600 789 714

Tanio sprzedam rower trzykołowy 
dla inwalidy, tel. 023 693 01 21

Zatrudnię pracownika w zakładzie 
kamieniarskim, tel. 0 22 794 34 09, 
0602 134 787
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KRZYŻÓWKA nr 9
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 20 kwietnia. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania 
opublikujemy 11 maja br.

3 kwietnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 7. Podwójne zaproszenia do kina trafią do:  Piotra Rucińskiego z 
Nasielska, Jana Sławka z Malczyna i Teodora Brodowskiego z Nasielska. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

To miejsce czeka na reklamę 

sponsora nagród 
za prawidłowe 

rozwiązanie krzyżówki

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego” 16.03.2007 r.

1. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  85 pkt. (67,46%)
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz  78 pkt. (61,90%)
3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski  72 pkt. (57,14%)
4. Marek Olbryś - Maciej Osiński  65 pkt. (51,59%)
5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 59 pkt. (46,83%)
6. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal  55 pkt. (43,65%)
7. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  52 pkt. (41,27%)
8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki 48 pkt. (38,10%)

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

1-2. 35 pkt.
 Janusz Wydra 35 pkt.
3. Krzysztof Morawiecki 33 pkt.
4. Adam Banasiuk 31 pkt.
5. Maciej Osiński    Maciej Osiński    Maciej Osiński 30 pkt.
6. Waldemar Gnatkowski   Waldemar Gnatkowski   Waldemar Gnatkowski 29 pkt.
7-8. Piotr Kowalski    27 pkt.
 Grzegorz Nowiński   27 pkt.
9-10. Janusz Czyżewski    26 pkt.
 Jacek Jeżółkowski    26 pkt.

PK

3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
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4. Marek Olbryś - Maciej Osiński   65 pkt. (51,59%)
5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 59 pkt. (46,83%)
6. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal  55 pkt. (43,65%)
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Kazimierz Kowalski    35 pkt.
Janusz Wydra    Janusz Wydra    Janusz Wydra 35 pkt.
Krzysztof Morawiecki    
Adam Banasiuk    Adam Banasiuk    Adam Banasiuk

    
Waldemar Gnatkowski   

5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 59 pkt. (46,83%)
 55 pkt. (43,65%)

8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

1. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz  78 pkt. (61,90%)
3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski  72 pkt. (57,14%)
4. Marek Olbryś - Maciej Osiński  65 pkt. (51,59%)
5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 59 pkt. (46,83%)
6. Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
7. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

Janusz Wydra
Krzysztof Morawiecki 
Adam Banasiuk
Maciej Osiński    
Waldemar Gnatkowski   

5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 59 pkt. (46,83%)
 55 pkt. (43,65%) 55 pkt. (43,65%)
 52 pkt. (41,27%)
48 pkt. (38,10%)

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

35 pkt.
35 pkt.

1. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz
3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski

1. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz
3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski

1. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz
3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz
3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz2. Grzegorz Kosewski - Stanisław Sotowicz

8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

8. Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:Czołówka klasyfikacji po sześciu turniejach:

3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski3. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski

    

Ligę czas zacząć
Sytuacja, w jakiej znalazł się nasielski Żbik po rundzie 
jesiennej jest nie do pozazdroszczenia. Jedynie 12 
punktów zdobytych w 17 meczach i przedostatnie 
miejsce w tabeli. Tym nie mniej wszyscy sympatycy 
nasielskiej jedenastki nadal wierzą, że ich zespołowi 
uda się obronić przed spadkiem. W związku z tym 
niemalże każdy mecz na wiosnę będzie grą o „6” 
punktów. Pierwszym poważnym sprawdzianem 
miał być wyjazdowy mecz 17 marca z MKS Mła-
wa, z którą w zeszłym sezonie Żbik przegrał dość 
sromotnie 0:3. Zespół z Mławy podobnie na jesienni 
nie zachwycał i również w tej rundzie będzie bronił 
się przed spadkiem.

Najwidoczniej wysoka stawka meczu i pierwszy 
mecz na wiosnę związał nogi piłkarzom obu 
zespołów, którzy w pierwszej połowie nie stwo-
rzyli żadnej ciekawej akcji godnej uwagi. Jednym 
słowem „kopanina” czasami przerywana szybkimi 
aczkolwiek nieskutecznymi kontratakami nasielskich 
piłkarzy. Dopiero po przerwie, akcje obu zespołów 
nabrały tempa. W 60 min. Rafał Markiewicz, który 
w przerwie zimowej powrócił do zespołu, dobrym 
podaniem otworzył drogę do bramki gospodarzy, 
w sytuacji sam na sam znalazł się Łukasz Wieraszko 
i było 1:0 dla Żbika. 

Radość nasielszczan trwała jedynie osiem minut za 
sprawą Mariusza Walczaka, który ładnym lobem nie 
dał szans nasielskiemu golkiperowi. Spotkaniu tym, 
uskarżający się na lekką kontuzję Rowland Erasaba 
wszedł na boisko dopiero w 75 min. Wystarczyło to, 
aby zaliczył asystę przy bramce Wojciecha Barana 
w 81 min., który w 65 min. zastąpił dobrze spisują-
cego się w tym spotkaniu Markiewicza. 

Gdy wydawało się, że upragnione 3 punkty pojadą 
do Nasielska, remis gospodarzom zapewnił już 
w doliczonym czasie gry niezawodny Walczak, 
który tego dnia powtórzył wyczyn z poprzedniej 
rundy strzelając ponownie dwie bramki. Szkoda 
straconych punktów, jednakże najważniejsze w tej 
rundzie, aby Żbik wygrywał mecze u siebie i nie 
przegrywał na wyjazdach. 

MKS Mława - ŻBIK Nasielsk 2:2 (0:0)
Walczak 68, 89 – Wieruszko 60, Baran 81
ŻBIK- Pawłowski- Gumowski, Kotarski (85 Kamiński), Bącik, 
Lawruk – Auslfeld, Parszewski, Ćwikliński, Krzyczkowski (80 
Rossa), Markiewicz (75 Erasaba), Wieraszko (65 Baran)

Zgodnie z planem na wiosnę kolejne spotkanie 
u siebie z Ursusem Warszawa, bezpośrednim 
rywalem o IV ligę, Żbik musiał wygrać, aby nadal 
myśleć o utrzymaniu. Od pierwszego gwizdka 
dość aktywnie poczynali sobie na boisku nasielscy 
piłkarze. Jednakże, to goście w 22 min. stanęli przed 
szansą zdobycia pierwszej bramki w tym meczu. Po 
nieprzemyślanym i niepotrzebnym faulu obrońcy, 
sędzia odgwizdał jedenastkę. W tym momencie, 
wszyscy widzieli już bramkę dla Ursusa. Do piłki 
podszedł Michał Taras, strzelił mocno w prawy róg, 
na szczęście nasielski bramkarz – Bartłomiej Paw-
łowski intuicyjnie obronił wybijając piłkę na aut.

Obroniony rzut karny okazał się „kubłem zimnej 
wody” na głowy nasielskich zawodników, którzy 
potrzebowali zaledwie ośmiu minut, aby zdobyć 
pierwszą i jak się później okazało jedyną bramkę 
w tym spotkaniu. W 30 min. po szybkiej akcji na 
lewej stronie Łukasza Wieraszko i dokładnym do-
środkowaniu Piotr Ausfeld efektownym strzałem 
z pierwszej piłki trafia do siatki tuż przy słupku nie 
dając najmniejszych szans interweniującemu bram-
karzowi gości. Do końca pierwszej połowy Żbik miał 
jeszcze kilka dogodnych sytuacji do podwyższenie 
jednakże zabrakło odrobiny dokładności. 

Tego dnia z powodu silnego wiatru i nierównego 
boiska warunki do gry były bardzo trudne dla 

obu drużyn, co 
zapewne miało 
wpływ na grę 
w drugiej poło-
wie. Po przerwie 
gra stała się bar-
dziej chaotycz-
na i brutalna. 
Do 90 minuty 
żadnej z drużyn 
nie udało się już 
zmienić wyniku. 
W Żbiku pomi-
mo dobrej gry wszystkich zawodników, zabrakło 
skutecznego napastnika, który strzeliłby kolejną 
bramkę i uspokoił grę. 

Bohaterami meczu byli na pewno obrońca rzutu 
karnego Pawłowski oraz Ausfeld. W złym świetle 
pokazał się Erasaba, który grając zaledwie dziesięć 
minut w 80 min. ujrzał czerwoną kartkę za ude-
rzenie piłkarza gości. Podsumowując, wygrywając 
Żbik wykonał mały krok w kierunku utrzymania 
się w szeregach IV ligi. Niestety kolejne dwa wy-
jazdowe mecze GLKS Nadarzyn oraz Startem 

Otwock będą bardzo trudne i zdobycie 
jakichkolwiek punktów będzie dużym 
osiągnięciem. 

ŻBIK - Ursus Warszawa 1:0 (1:0) 
Ausfeld 30 
ŻBIK- Pawłowski- Gumowski, Kotarski, Bącik, 
Lawruk – Auslfeld (80 Kisiel), Parszewski, 
Ćwikliński (60 Rossa), Krzyczkowski, 
Markiewicz (70 Erasaba), Wieraszko (85 
Baran)

Jakub Olech


