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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, z inicjatywą powołania Liceum Ogólnokształcącego, wystąpił
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku Grzegorz Duchnowski. Uzasadniając swój wniosek
twierdził, iż zarówno baza lokalowa szkoły, jak i kadrowa pozwala na utworzenie profilu ogólnokształcącego. Przekonywał radnych o słuszności i celowości podjęcia takiej decyzji, motywując to bardzo
dużym zainteresowaniem społecznym. Rada przychyliła się do wniosku dyrektora.
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AKTUALNOŚCI

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

20 kwietnia–3 maja

Nowe mieszkania już wkrótce Pierwszy
Mieszkań w Nasielsku brakuje.
Wystarczy spojrzeć na ogłoszenia.
Wiele osób chce kupić mieszkanie,
a niewielu jest tych, którzy chcą
sprzedać. Czasem na własne M czeka sie latami.
O mieszkaniach w blokach przy
ul. Płońskiej w Nasielsku słyszeliśmy
wiele razy. Od czasu kiedy powołano Spółkę Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe zajmującą się tym terenem minął rok. W tym czasie do
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
wpłynęło 45 podań z prosbą o moż-

liwość zakupu mieszkania w blokach
przy Płońskiej. Na poczatku kwietnia
br. Prezes Zarządu Spółki Wojciech
Sierzputowski do wszystkich zainteresowanych wysłał pisma z prośbą
o potwierdzenie lub rezygnację
z tej deklaracji. Oznacza to nic innego, jak to, że mieszkania będą i to już
w przyszłym roku.
Na wiele pytań dotyczących ceny
za metr kwadratowy bądź czynszu
będzie można otrzymać odpowiedź dopiero po posiedzeniu
Rady Nadzorczej, które odbedzie
się 19 kwietnia.

Ceny mieszkań rosną z miesiąca
na miesiąc. Dzieje się tak dlatego,
że chętnych na nie jest wiecej niż
sprzedających. Przykładowo: za
metr kwadratowy w Nowym Dworze
Maz. zapłacimy dziś od 2200 nawet
do 4000 zł, w Pułtusku od 2000
do 3500 zł.
W Nasielsku, na rynku wtórnym, za
metr kwadratowy kawalerki przy ul.
Warszawskiej zapłacimy nie mniej niż
2000 zł. Niestety, nic nie wskazuje
na to, że będzie taniej, wręcz przeciwnie.
K.Z.
fot. M. Stamirowski

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05

NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26

Jeśli uczeń z powodu choroby lub
ważnych wypadków losowych nie
mógł przystąpić do sprawdzianu
w pierwszym terminie, będzie go
pisać w czerwcu.

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

W naszej gminie egzamin pisało 289
uczniów.
(k)

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00

LEŻY I STRASZY

fot. M. Stamirowski

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
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U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkunastu 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.
OSTATNIEJ

C H W I L I !!!

W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
•
•

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

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Ł

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
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Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25

O

NIE ZWLEKAJMY

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52

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

Sprawdzian ma za zadanie kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale
i jego umiejętności. Ma ocenić,
w jakim stopniu opanował on pisanie, czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie
wiedzy w praktyce. Ze sprawdzianu
można było uzyskać maksymalnie
40 punktów.

Uczestnictwo w sprawdzianie jest
jednym z warunków ukończenia
szkoły podstawowej.

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03

W czwartek, 12 kwietnia, już po
raz szósty, we wszystkich szkołach
podstawowych szóstoklasiści pisali
egzamin. Test rozpoczął się o godz.
9.00 i trwał 60 minut. Natomiast
uczniowie z dysfunkcjami (np. dysleksją) mogli go pisać o 30 minut
dłużej.

Wyniki tegorocznego sprawdzianu
będą znane pod koniec maja. Będą
one także umieszczone na zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Edukacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku
szkolnego wraz ze świadectwami.

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43

egzamin

•

Blaszany przystanek w Budach Siennickich, który miał służyć, jako schronienie przed deszczem i wiatrem dzieciom dojeżdżającym do szkół,
wygląda jakby padł ofiarą tornada. Wszystkie ściany przystanku najwyraźniej posłużyły komuś za worek treningowy. Są powyginane i połamane, i
z pewnością nie stanowią już żadnej ochrony przed deszczem, co najwyżej
mogą być wyrzutem sumienia. Tym bardziej, że przystanek w takim stanie
stoi już od kilku tygodni. Niestety jakoś nikogo do tej pory ten widok nie
zainteresował.
(red.)

•
•
•

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.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Iwona Pęcherzewska, Katarzyna Ziemiecka, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Jakub Olech, Dariusz Majewski, Agata Wojtko
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19. NAKŁAD: 1300 egz.

Materiałówniezamówionychredakcjanie
zwraca,aponadtozastrzegasobieprawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

Z SAMORZĄDU

20 kwietnia–3 maja

Koncepcja rozbudowy kanalizacji
W roku 2006 na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku została opracowana koncepcja budowy
sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej w
granicach administracyjnych Nasielska. Projekt
koncepcyjny zawiera
także stan istniejący sieci
wodociągowej oraz stan
istniejący sieci kanalizacji
sanitarnej.
Opracowanie to obejmuje koncepcję
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nasielsk na obszarach,
które jej nie mają i gdzie dotychczas nie została zaprojektowana.
Wybudowana i oddana do użytku
w ubiegłym roku oczyszczalnia ,
przyjmie wszystkie ścieki z terenu
miasta. Wybudowane również duże
kanały przesyłowe dają możliwość
podłączenia do nich kolejnych
mniejszych sieci. Koncepcja skanalizowania pozostałych obszarów
miasta oparta jest o założenie, że
będzie to system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z lokalnymi
pompowniami sieciowymi. W nielicznych przypadkach przewiduje
się wykonanie kanalizacji ciśnieniowej opartej o indywidualne domowe
pompownie ścieków z przewodami
tłocznymi wprowadzonymi do kana-

lizacji grawitacyjnej bezpośrednio lub do przewodów ciśnieniowych
zbiorczych, które będą
wprowadzone do kanalizacji grawitacyjnej.
Dostępne obecnie techniki budowy i urządzenia
pozwalają na skanalizowanie każdego terenu
miasta, niezależnie od
odległości i ukształtowania terenu z odprowadzeniem ścieków do
istniejącej oczyszczalni.
Najbardziej istotnym
elementem dla mieszkańców jest teraz
decyzja władz miasta
w zakresie wyboru kolejności wykonywanych
robót. To rozstrzygnięcie
musi być jednak poparte
możliwością sfinansowania realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie
budowy kanalizacji sanitarnej. Należy
zakładać, że w połowie roku pojawią
się konkretne informacje co do dostępności programów pomocowych
i wówczas takie decyzje zapadną.
Koszt wykonania opisanych inwestycji to rząd wielu milionów złotych i
nawet zasadne argumenty w zakresie

potrzeby ich realizacji , nie sfinansują
tych zadań.
Wciąż mamy wiele uwag do wyglądu
naszego miasta, jakości dróg i chodników. Musimy zdać sobie sprawę,
że wykonanie tych czynności przed
zrealizowaniem kanalizacji sanitarnej,
to niegospodarność, na którą nie
możemy sobie pozwolić.
Małgorzata Rosłońska
Urząd Miejski w Nasielsku

SESJA RADY POWIATU

Drugie L.O. w Nasielsku
W czwartek, 29 marca 2007 r.,
odbyła się VI sesja Rady Powiatu
Nowodworskiego.

W trakcie obrad dokonano zmian
w statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, zatwierdzono akt założycielski
Liceum Ogólnokształcącego
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku, określono zasady
udzielania stypendiów Starosty
Nowodworskiego za szczególne
wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe, dokonano zmian
w budżecie powiatu na 2007 r.
oraz ustalono zadania priorytetowe na 2007 r. realizowane przy
udziale Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Radni zapoznali się także
ze sprawozdaniem Powiatowego
Rzecznika Konsumentów oraz
z informacją dotyczącą stanu powiatowej infrastruktury drogowej
i inwestycji drogowych.
Z inicjatywą powołania Liceum
Ogólnokształcącego wystąpił dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku Grzegorz Duchnowski.
Uzasadniając swój wniosek potwierdził, iż zarówno baza lokalowa szkoły,
jak i kadrowa pozwala na utworzenie
profilu ogólnokształcącego. Przekonywał radnych o słuszności i celowości podjęcia takiej decyzji, motywując
to bardzo dużym zainteresowaniem
społecznym.

W placówce znajduje się 18 dobrze
wyposażonych sal lekcyjnych oraz
nowa sala gimnastyczna z odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego
i pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Powołanie LO z dniem 1 września
2007 roku niewątpliwie wzbogaci
ofertę edukacyjną skierowaną także
do młodzieży spoza terenu gminy
Nasielsk i powiatu nowodworskiego.
Ponadto Rada zaliczyła do zadań priorytetowych na 2007 r. realizowanych
przy udziale środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in.: sporządzenie
planów urządzenia lasów dla gmin
Pomiechówek, Zakroczym i Nowy
Dwór Mazowiecki, edukację ekologiczną i wspieranie akcji „Sprzątanie
Świata”, zakup paliwa i sprzętu dla po-

fot. M. Stamirowski

wiatowej Społecznej Straży Rybackiej,
zakup paliwa dla WOPR oraz wspieranie
inwestycji proekologicznych. Na realizację tych zadań ustalona została kwota
w wysokości 85.500,00 zł.
Ważnym punktem porządku obrad
było podjęcie uchwały przez radnych
w sprawie zasad udzielania stypendiów
Starosty za szczególne wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe. Pozwala ona zauważyć i uhonorować młodych ludzi,
uczniów szkół powiatowych, którzy
w sposób szczególny, z dużym poświęceniem i zaangażowaniem realizują swoje zainteresowania naukowe
i pasje sportowe. Środki finansowe
na stypendia zostaną zabezpieczone
w budżecie powiatu.
Oprac. na podstawie inf.
Starostwa Powiatowego
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120 mln do wzięcia

Od 16 do 27 kwietnia br. będzie trwać nabór wniosków
w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Mazowsza. Jest o co walczyć. Do rozdysponowania jest aż 120 mln zł. Pomoc skierowana jest do
najuboższych gmin i powiatów na Mazowszu.
Dzięki SIWRM najuboższe mazowiec- aktywności społeczno-gospodarkie gminy i powiaty będą miały szansę czej swojego regionu. Radni sejmiku
zmodernizować drogi, placówki oświa- przyjęli także autopoprawkę Zarządu
towe oraz obiekty sportowe. W ramach zwiększającą dofinansowanie na drogi
pomocy dofinansowane będą mogły powiatowe o 500 tys. zł. W tym roku
być także budowy zbiorników małej powiaty będą mogły ubiegać się
retencji, sieci kanalizacyjne i wodocią- o dwukrotnie większe dofinansowanie,
gowe. Jak wiadomo tego typu działania czyli aż o 1 mln zł.
wiążą się z bardzo dużymi nakładami
finansowymi, co uniemożliwia wielu Samorząd Województwa przygotowugminom samodzielne przeprowadzenie jąc ten pionierski w skali kraju Program,
tych – niezwykle ważnych dla społecz- starał się dostosować go do realnych
potrzeb samorządów lokalnych. W tym
ności lokalnej – inwestycji.
roku pomoc finansowa z budżetu wojePomoc finansowa w ramach SIWRM, wództwa będzie mogła także stanowić
to największe tegoroczne wsparcie, na tzw. wkład własny beneficjentów przy
jakie mogą liczyć lokalne samorządy ubieganiu się o środki unijne. Działanie
(środki unijne w ramach nowej agendy takie umożliwi zlikwidowanie „białych
2007-2013, trafią na Mazowsze naj- plam” na mapie Mazowsza, czyli wyprawdopodobniej pod koniec roku).
eliminowanie gmin, które do tej pory
nie starały się o dotacje z Unii.
W porównaniu z ubiegłorocznym Samorządowym Programem Rozwoju Jak dowiedzieliśmy się w wydziale rozMazowsza tegoroczny Samorządowy woju regionalnego Urzędu Miejskiego,
Instrument został uzupełniony o do- gmina Nasielsk będzie starać się o dodatkowy komponent – Mazowiecki tacje na 4 zadania.
Instrument Wsparcia Potencjału
Rozwojowego. Dzięki niemu benefi- Pozostaje trzymać kciuki za pozytywne
cjenci będą mogli ubiegać się o dofi- zakończenie starań naszych urzędników.
nansowanie projektów, mających na Jeśli wszystko się powiedzie, to do kasy
celu poprawę atrakcyjności terenów nasielskiego samorządu wpłynie 700
inwestycyjnych oraz zwiększenie tys. złotych.
opracował MAT

Masz głos, masz wybór 2007
11 maja 2007r. o godz. 17.00 w kinie Niwa w Nasielsku odbędzie się otwarte spotkanie mieszkańców gminy Nasielsk z burmistrzem Bernardem
Dariuszem Muchą na temat planów samorządu na najbliższe 4 lata.
Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Stowarzyszenia Europa i My, organizacji pozarządowej znanej z aktywności w życiu lokalnym, która biorąc udział w akcji „Masz głos,
masz wybór” zorganizowała przed wyborami samorządowymi debatę publiczną w
Nasielsku stwarzając możliwość poznania i zrozumienia różnych poglądów i punktów
widzenia mieszkańców gminy.
Stowarzyszenie Europa i My chcąc tego typu debatę kontynuować, zamierza angażować i zachęcać mieszkańców do działania. Znając obietnice nowo wybranych i poznając
najważniejsze problemy wskazane przez mieszkańców Stowarzyszenie Europa i My
chce przyglądać się, jak są realizowane obietnice i rozwiązywane problemy. Chce edukować społeczeństwo o kompetencjach samorządu i mieć wpływ na uporządkowanie
prawa wyborczego.
Stąd też w ramach akcji stowarzyszenie zamierza budować płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami oraz zwiększać zaangażowania obywateli w
życie publiczne gmin.
Pierwszym działaniem w ramach akcji jest otwarte spotkanie burmistrza z mieszkańcami
gminy i przedstawienie zadań samorządu na najbliższy rok oraz planów na całą kadencję.
Burmistrz zaprezentuje zadania, które zamierza zrealizować w najbliższym roku i plany
na całą kadencję.
Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do zaproponowanego programu,
zadać pytania i poprosić o wyjaśnienia. Spotkanie ma się zakończyć podpisaniem przez
burmistrza zobowiązania do realizacji przedstawionych planów i zadań.
Kolejnym elementem akcji jest monitoring realizacji obietnic, w czasie którego organizacja realizująca akcję sprawdza, czy i jak realizowane są działania, zawarte w zobowiązaniu.
W rocznicę podpisania deklaracji odbędzie się debata z udziałem mieszkańców i samorządu, podsumowująca pierwszy rok kadencji. Burmistrz ogłosi, co udało się zrealizować,
organizacja zaprezentuje wyniki monitoringu, mieszkańcy będą dyskutowali o stopniu i
jakości realizacji programu.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela:
Elżbieta Wróblewska tel.: 606 923 971
Ogólnopolska akcja „Masz głos, masz wybór” spotkała się z dużym zainteresowaniem
środowiska pozarządowego – włączyło się do niej 339 organizacji non-profit z całej
Polski. Zorganizowano ponad 140 debat. W 246 miejscowościach przeprowadzono
lokalne kampanie, zachęcające do udziału w wyborach. Masz głos, masz wybór 2007
jest kontynuacją tamtej akcji. Jej celem jest przekonanie mieszkańców, że ważne jest
zainteresowanie poczynaniami władz podczas całej kadencji, bo mobilizuje to samorządowców do realizacji podjętych zobowiązań. Akcja ma zaprosić mieszkańców do
współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji ważnych dla ich lokalnej społeczności.
Organizacje uczestniczące w akcji tworzą płaszczyznę dialogu mieszkańców z samorządem i zachęcają społeczność do przyglądania się poczynaniom władzy.
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Czy to coś da?

Listy do redakcji
Droga Redakcjo,
Od kiedy sięgam pamięcią, ciągle
ich widzę. Są wszędzie, praktycznie na każdym rogu nasielskich
ulic. (…). Przyzwyczailiśmy się do
istnienia, jak ich nazywamy, „cieniów”, „meneli”, „świętych krów”.
Ich zachowanie tolerujemy, nierobiąc nic, aby to przerwać. Ja wiem,
że są to ludzie chorzy, z chorobą
alkoholową i powinni się leczyć.
Do tego celu powołane są odpowiednie instytucje, które powinny
się nimi zajmować. Niestety,
prawo mamy takie, jakie mamy
i instytucjom też nie wychodzi.
Dlatego musimy się z nimi użerać,
wysłuchiwać ich natarczywych zaczepek lub mieć ich za sąsiadów
i wysłuchiwać pijackich awantur
i wąchać smród z pijackich melin.
Proszę, nie dawajmy im pieniędzy,
nie częstujmy papierosami, nie
płaćmy za pracę alkoholem, bo
w ten sposób wbijamy im gwóźdź
do trumny, powodując dalsze pogłębianie choroby.
K.K Nasielsk
(nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)
Tej oto treści list dotarł do naszej redakcji.
Jeden z wielu, jakie otrzymujemy w sprawie problemu ludzi lubiących alkohol.
Trudno nie zgodzić się z jego autorem,
że dając tym ludziom pieniądze czy
alkohol za ich pracę, wbijamy gwóźdź
do ich trumny. Rzeczywiście, postępując
tak i tolerując ich zachowania, być może
wyrządzamy im krzywdę.Tym ludziom
potrzebna jest innego rodzaju pomoc
– specjalistyczne leczenie. Ktoś powiedziałby, że należy im dać pracę i problem
się sam rozwiąże. Nieprawda. Tak się
składa, że akurat w Nasielsku i okolicach
nie brakuje miejsc pracy dla niewykwalifikowanych robotników – pisaliśmy już
o tym na łamach „Życia Nasielska”. Pracy
jest dużo, wystarczy zajrzeć na stronę
z ogłoszeniami, bardzo często czytamy
tam – „zatrudnię”. Ludzie ci nie mają
chęci do pracy. I trudno tu nawet mówić
o lenistwie, może lepiej o braku sił, braku odpowiedzialności, o ograniczonym
myśleniu tych osobników, którzy maja
tylko jedno marzenie – urżnąć się. Bez
specjalistycznej opieki lekarskiej nikt nie
jest w stanie im pomóc. Jest w kraju
wiele ośrodków wyprowadzających
ludzi z uzależnień, jest wiele organizacji ratujących alkoholików. Nawet tuż
obok Nasielska, w Zakroczymiu, działa
jedyny w kraju Ośrodek Apostolstwa
Trzeźwości, prowadzony przez ojców
kapucynów. Należałoby tam właśnie
szukać pomocy albo rady. Warto, żeby
zamiast ciągle potępiać tych ludzi, podać
im rękę.A są przecież powołane do tego
celu „odpowiednie instytucje”, o których
pisze nasz czytelnik.
Niestety, problem alkoholizmu nie
dotyczy tylko Nasielska. Chorzy ludzie
są wszędzie. Jest ich wielu, spotykamy
ich na każdym kroku i być może dlatego już nie dziwi nas widok panów
„obalających z gwinta” kolejną flaszkę
wódki czy taniego wina. Nie reagujemy
na wulgaryzmy, na przemoc w rodzinie. Przywykliśmy do tego, że „oni” po
prostu są.

dar

Kolejny pomysł na poprawę
bezpieczeństwa na drogach
Żeby przekonać się o tym, jak
niebezpiecznie jest na naszych
drogach, wystarczy zajrzeć do
statystyk policyjnych. Nie trzeba
daleko szukać, horror rozgrywa się
prawie każdego dnia na naszych
oczach w Nasielsku i w okolicach.
W zastraszającym tempie przybywa
szybkich samochodów, a dróg nie,
zresztą stan techniczny większości
tych, po których już jeździmy jest
opłakany. Recepty na rozwiązanie
problemu nadal nie ma.

Niewiele, ale to zawsze jakiś krok do
przodu. Jest to jednak głównie próba
oddziaływania na podświadomość
kierowców.

Chcąc poprawić stan bezpieczeństwa
ruchu drogowego, według ministerstwa transportu, należy:
- prowadzić nieustanną edukację
społeczeństwa z wykorzystaniem
mediów, instytucji pozarządowych,
fundacji i firm ubezpieczeniowych,
- wzmocnić społeczną świadomość
kar za nieprzestrzeganie przepisów
ruchu drogowego i przyspieszyć
działania penalizacyjne, prowadzić
szeroko zakrojone akcje Policji z wykorzystaniem urządzeń do mierzenia
prędkości pojazdów,
- likwidować miejsca szczególnie
niebezpieczne oraz prowadzić stały
monitoring ruchu,
- promować korzystanie z alternatywnych środków transportu, w tym
z transportu zbiorowego.

W Polsce w ubiegłym roku wydarzyło się ponad 47 tys. wypadków
drogowych. Zginęły w nich 5 243
osoby, a 59 123 zostało rannych.
Oznacza to, że mimo pewnej poprawy w stosunku do roku ubiegłego,
zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników transportu drogowego
jest nadal wysokie. Najczęściej spotykane przyczyny wypadków to:
niska kultura jazdy i powszechne
lekceważenie przepisów ruchu
drogowego, zły stan infrastruktury
drogowej oraz mało skuteczny
nadzór nad ruchem. Większość
wypadków w 2006 r. spowodowali
kierujący pojazdami. Byli oni sprawcami 37 129 wypadków, w wyniku
których śmierć poniosło 3 729
osób, a 49 784 zostało rannych.

Propozycje ministerstwa transportu,
które zostały zapisane w dokumencie „Stan bezpieczeństwa drogowego oraz działania realizowane w tym
zakresie w 2006 roku” zaakceptował
rząd.
Dane statystyczne zawarte w dokumencie szokują.

KRONIKA
POLICYJNA
Najczęstszymi przyczynami kolizji
były: niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu
oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.
Kolejną grupą sprawców byli piesi,
którzy spowodowali 6 719 wypadków, w których śmierć poniosło
1 007 osób, a 5 828 odniosło rany.
Przyczyny wypadków w tej grupie
to: nieostrożne wejście na jezdnię,
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym oraz wejście na jezdnię
na czerwonym świetle. Nietrzeźwi
kierowcy spowodowali 3 643 wypadki. Zginęły w nich 404 osoby,
a 5 148 zostało rannych. Najwięcej
wypadków w 2006 r., bo 4 802,
miało miejsce w grudniu, najmniej
odnotowano w styczniu. Nasilenie
wypadków stwierdzono w piątki.
Zginęło w nich aż 856 osób, a rannych zostało 9 426.
Realizując zalecenia Komisji Europejskiej, a także dążąc do zapewnienia większej ochrony życia, zdrowia
i mienia, Rada Ministrów przyjęła 19
kwietnia 2005 r. program „Gambit
2005”, którego realizacja zakładała, że w 2013 r. liczba wypadków
śmiertelnych nie może przekroczyć
2 800, a w 2020 r. - 1 500 osób.
dar

Nadmierna prędkość czy niezachowanie innych zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym było przyczyną
wypadku w Nasielsku, do którego
doszło 8 kwietnia o godzinie 23.35
wyjaśniają policjanci.
Jeden z uczestników tego wypadku
uciekł z miejsca zdarzenia. Według
wstępnych ustaleń policjantów samochód osobowy w Nasielsku na
ul. Warszawskiej wyprzedzał Opla
Corsę. Podczas wyprzedzania auto
osobowe uderzyło prawym bokiem w lewą stronę Opla. W wyniku
zderzenia kierowca Opla stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł
w poślizg, a następnie przewrócił się
na dach. Dwie osoby przewieziono
do szpitala, a dwóm innym udzielono pomocy medycznej na miejscu.
Kierowca pojazdu osobowego
najprawdopodobniej również stra-

08. 04. na ulicy Warszawskiej
nieznani sprawcy włamali się do
mieszkania Dariusza K. i skradli m.in.
telefon komórkowy i pieniądze.
10. 04. w Pieścirogach Mirosław W.
znieważył umundurowanych funkcjonariuszy policji.
14–15. 04. w Konarach nieznani
sprawcy skradli ok. 60 metrów
przewodu elektrycznego na szkodę Barbary K.

Pijani na drodze
30. 03. na ulicy POW Marek A.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,18 mg/l.).
31. 03. w Siennicy Tomasz D. kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,34 mg/l.).
02. 04. w Popowie Borowym Sławomir S. kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,56 mg/l.).
04. 03. w Mazewie Marian T. kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,95 mg/l.).
06. 04. w Kątnych Kazimierz Ł.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,64 mg/l.).

Ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji

Uderzył w kapliczkę

23–31. 03. w Dębinkach nieznani
sprawcy włamali się do domku
letniskowego Henryka T. i skradli
mienie o wartości 300zł.

fot. M. Stamirowski

06. 04. w Borkowie Zbigniew F.
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,76 mg/l.).
07. 04. na ulicy Wąskiej Leszek Cz.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,93 mg/l.).
07. 04. w Borkowie Tadeusz D. kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,49 mg/l.).
10. 04. w Nowych Pieścirogach
Andrzej O. kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,90 mg/l.).

cił panowanie nad autem i uderzył
w przydrożną kapliczkę, a potem
szybko odjechał. Policjanci ustalają,
kto kierował samochodem osobowym i odjechał z miejsca zdarzenia.

Rowerzysta rekordzista
Zatrzymany 9 kwietnia przez patrolujących gminę Nasielsk policjantów z
Sekcji Ruchu Drogowego KPP Nowy Dwór Maz. w miejscowości Kątne
rowerzysta miał 3,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mundurowi zauważyli jadącego „wężykiem” Kazimierza Ł. ok. godz. 18.
Mężczyzna był tak pijany, że przy próbie zatrzymania go do kontroli przewrócił się. Rowerzysta najpierw został przewieziony na badania do lekarza,
a następnie trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O karze jaką
poniesie za jazdę w stanie nietrzeźwości zadecyduje sąd.

Wszystkie osoby będące świadkami
powyższego zdarzenia proszone są
o niezwłoczny kontakt z Policją, tel.
997 (112 z tel. komórkowego).

14. 04. na ulicy Warszawskiej Jacek
D. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,73 mg/l.).
16. 04. na ulicy Warszawskiej Andrzej Z. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,88 mg/l.).

Gimnazjalista na gazie
W nocy z soboty na niedzielę policjanci z z Sekcji Ruchu Drogowego KPP w
Nowym Dworze patrolowali teren Nasielska. 15 kwietnia br., 20 minut po północy na ul. Starzyńskiego zauważyli motorowerzystę jadącego wraz z pasażerem
bez kasków. Po wylegitymowaniu okazało się, że 15 - letni kierowca nie tylko
nie miał karty motorowerowej, ale był pod wpływem alkoholu.
Jak wykazało badanie gimnazjalista miał 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za takie zachowanie stanie przed Sądem ds. Rodzinnych
i Nieletnich
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Maturalna etyka
Za kilkanaście dni zakwitną kasztany. Uczniowie
szkół średnich doskonale
wiedzą, co to oznacza. No
właśnie – matura. 4 maja
pierwszy egzamin z „Polaka”.

i owca cała. Z czasem rodzice
i ich dzieciak zadowoleni, nauczyciel też, bo jego uczeń osiąga
coraz przecież lepsze wyniki. Niby
wszystko w porządku, a jednak
coś nie tak.

Przykro o tym pisać, ale nie tylko
dla uczniów jest to egzamin dojrzałości. W tych dniach i w czasie
poprzedzającym matury egzamin
dojrzałości zdają również niektórzy nauczyciele. W tym miejscu,
od razu należy stanowczo podkreślić, że tylko niektórzy i nieliczni.

Problem polega na tym, że jest
to właśnie jego (czy jej) uczeń.
Czy jest to etyczne? Nie. Na myśl
przychodzi tylko jedno przykre
skojarzenie – mamy w tym wypadku do czynienia z celowym
obniżaniem poziomu nauczania,
tylko po to, żeby zmusić rodziców
do posyłania dzieci na płatne korepetycje. A w tym momencie liczy
się tylko bezwzględny biznes, a nie
dobro ucznia.

Problem, który także prawdopodobnie dotyczy Nasielska, jest
czysto etyczny, a związany z korepetycjami.
Zarówno od rodziców, jak i od
samych uczniów możemy się
dowiedzieć o skandalicznych
zachowaniach „czarnych owiec”
w środowisku nauczycielskim.
Sprawa jest prosta – nauczyciel
niezbyt gorliwie wywiązuje się

z obowiązków pedagogicznych
w ciągu roku szkolnego. Mówiąc
wprost – mało uczy, dużo wymaga. Nie wszyscy uczniowie są
geniuszami, wielu pada w konfrontacji z taką postawą „belfra”. Jedni
się poddają i idą na żywioł w myśl
zasady – jakoś to będzie. Drudzy,
bardziej ambitni, problem zgłaszają rodzicom, a ci natychmiast
przychodzą do nauczyciela z pytaniem – „jak mojemu dziecku
można pomóc?”. Odpowiedź jest
jednoznaczna – dziecko sobie nie
radzi, koniecznie doradzam korepetycje i, tak się szczęśliwie składa, że wprawdzie nie mam wiele
czasu, ale ja udzielam korepetycji
i postaram się „wcisnąć” państwa
pociechę do mojego kalendarza.
Chciałoby się rzec: i wilk syty

Korepetycje były, są i będą dobrym
sposobem na „doszlifowanie” wiedzy. Nikt nie ma nic przeciwko tej
formie nauczania dodatkowego
– wręcz przeciwnie, warto ją
polecić. Warto skorzystać z usług
doświadczonych i mądrych nauczycieli. W ten sposób zdobyta

wiedza jest nieocenionym skarbem na przyszłość dla młodego
człowieka, który po prostu nie
radzi sobie na lekcjach. Poza tym,
korepetycje są doskonałą formą nieznacznego uzupełnienia
nędznych nauczycielskich pensji
czy emerytur. To też ważne.
Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie łamać zasad
etyki zawodowej.
Okres matur jest najlepszą okazją
do publicznej dyskusji na temat
moralności wśród nauczycieli.
Jak jest w Nasielsku? Czy tu też
dochodzi do łamania zasad etycznych? Prosimy uczniów – byłych
i obecnych - oraz rodziców o zabranie głosu i wyrażenie swoich
opinii w tej sprawie.
dar
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„Papuga” za darmo
eżeli kogoś nie stać na
J
adwokata, to nie ma
powodu do zmartwienia.

Już niebawem, osoby,
które są ofiarami przestępstw lub wykroczeń,
będą mogły skorzystać
z jego usług za magiczne
słowo „dziękuję”. Rada
Ministrów przyjęła bowiem
projekt zapisu do ustawy
o dostępie do
nieodpłatnej
pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom
fizycznym. Dokument został
przedłożony
przez ministra
sprawiedliwości.
Szerszy dostęp do
bezpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez
państwo osobom
niezamożnym
zakłada autopoprawka przygotowana do projektu
ustawy przyjętej
jeszcze przez rząd Marka Belki
w 2005 roku. Nowe rozwiązanie zakłada również rezygnację
z utworzenia
kosztownego
systemu państwowych biur pomocy prawnej. Pomoc prawna
dla osób najuboższych ma być
udzielana na etapie przedsądowym. Prawnicy będą bezpłatnie
doradzać w sprawach cywilnych,
karnych, administracyjnych,
dotyczących prawa rodzinnego
oraz ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
Będą również wskazywali podmiot lub organizację właściwą do
załatwienia danej sprawy. Pomogą
także przygotować niektóre pisma
i wnioski sądowe.
Ta forma pomocy nie będzie
obejmować takich m.in. spraw
jak: podatkowe, celne i dewizowe,
spraw dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej oraz
związanych z działalnością instytucji społecznych, w szczególności fundacji lub stowarzyszeń.
Centrum Informacyjne Rządu
poinformowało, że projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej
sieci punktów pomocy prawnej.
Będą je mogli prowadzić m.in.
adwokaci, radcy prawni, osoby
z wyższym wykształceniem prawniczym, uczelnie oraz organizacje
pozarządowe. Podmioty te będą
wyłaniane w jawnych konkursach. Punkty pomocy prawnej
mają funkcjonować w każdym
powiecie.
Za organizację systemu udzielania pomocy odpowiadać ma
Krajowa Rada Pomocy Prawnej

(KRPP), składająca się z 5-7 osób
powoływanych na 4 lata przez ministra sprawiedliwości. Zadaniem
Rady będzie m.in. rozstrzyganie
konkursów na świadczenie pomocy prawnej i zawieranie stosownych umów z podmiotami
wyłonionymi w tych konkursach.
Nadzór nad KRPP sprawować ma

minister sprawiedliwości. Prawo
do nieodpłatnej pomocy prawnej ma przysługiwać również
obywatelom państw członkowskich UE, państw Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
oraz obywatelom Konfederacji
Szwajcarskiej.
dar
fot. D. Panasiuk
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Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego
racownik ma prawo Może to zrobić tylko wówczas, gującego pracownikowi w roku
P
skorzystać, a praco- gdy pracownik nie wykorzystał kalendarzowym, w którym ustaje
dawca obowiązek udzielić
urlopu wypoczynkowego
w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik
uzyskał do niego prawo.
Urlopu niewykorzystanego w ustalonym terminie
i w roku, za który przysługuje, należy udzielić
pracownikowi najpóźniej
do końca pierwszego
kwartału następnego roku
kalendarzowego. Nie dotyczy to urlopu na żądanie
pracownika.

Termin urlopu pracownika powinien być uwzględniony w planie
urlopów, który pracodawca
sporządza na początku każdego
roku kalendarzowego. Jednak,
mimo zapisania daty trwania
urlopu w planie, pracownik przed
jego rozpoczęciem powinien
przedłożyć pracodawcy wniosek
o jego udzielenie. Pracodawca
może nie wyrazić bowiem zgody
na urlop w tym terminie i go przesunąć. Może też, w wyjątkowych
sytuacjach odwołać pracownika
z urlopu. W takim przypadku
powinien ustalić z pracownikiem
nowy termin.
Należy podkreślić, że pracodawca generalnie nie ma prawa do
wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
udzielenie mu urlopu w naturze.

urlopu z powodu rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia
ekwiwalentu pieniężnego, gdy
strony umowy o pracę będą nadal
pozostawały w stosunku pracy na
podstawie kolejnej umowy zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu
lub wygaśnięciu poprzedniej
umowy o pracę, np. po umowie
zawartej na okres próbny zostaje
zawarta umowa na czas nieokreślony. W takiej sytuacji urlop jest
wykorzystywany w czasie kolejnej
umowy o pracę, w analizowanej
sytuacji w czasie umowy zawartej
na czas nieokreślony.

stosunek pracy, wykorzystanego
w naturze lub za które przysługuje
ekwiwalent pieniężny.

Przykład:

W tych przypadkach pracodawca
ma obowiązek przesunąć termin
urlopu na późniejszy okres. Jeżeli
zaś zdarzenia te wystąpiły już
w trakcie odbywania urlopu, pracodawca ma obowiązek pozostałą
część niewykorzystanego urlopu
udzielić w terminie późniejszym.

Pracownik był zatrudniony na
podstawie umowy na czas określony na 6 miesięcy. Za ten okres
przysługiwało mu 10 dni urlopu
wypoczynkowego. Z uwagi, że do
dnia zakończenia stosunku pracy
nie wykorzystał 4 dni, a z dniem
zakończenia tej umowy strony
zawarły kolejną na okres roku,
ustaliły one, że niewykorzystany
urlop pracownik odbierze w naturze w kolejnym okresie.

Ważne:
W świadectwie pracy pracodawca musi podać liczbę dni i godzin
urlopu wypoczynkowego przysłu-

W niektórych sytuacjach pracownik nie może rozpocząć urlopu
w ustalonym terminie z powodu
usprawiedliwionej nieobecności
w pracy. Do takich sytuacji należą
na przykład:
• czasowa niezdolność do pracy
wskutek choroby, odosobnienie
w związku z chorobą zakaźną,
• powołanie do odbycia ćwiczeń
wojskowych albo przeszkolenia
wojskowego na czas do 3 miesięcy, urlop macierzyński.

Ważne:
Pracodawca, który nie udziela
pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie
obniża jego wymiar podlega
karze grzywny. Takiej samej karze
podlega, gdy nie prowadzi dokumentacji pracowniczej.
Marek Rączka

Oprawa przy zwolnieniach grupowych
O
dprawa przy zwolnieniach grupowych
p r z y s ł u g u j e p ra c ow nikowi w razie rozwiązania z nim stosunku
pracy z przyczyn go nie
dotyczących. Nie ma
ona jednak charakteru
odszkodowawczego,
jak również nie jest naprawieniem szkody lub
straty, jaką pracownik
poniósł w związku z bezprawnym pozbawieniem
g o z a t ru d n i e n i a , l e c z
stanowi rekompensatę
z a u t ra c one m i e j s c e
pracy. Innymi słowy jest
to świadczenie ze strony
pracodawcy w razie powstania zdarzeń, które
zgodnie z ustawą powodują niemożliwość lub
n i e c e l owo ś ć kon t y nu owania stosunku pracy.

natomiast wiązać ich z zakresem
tego uprawnienia, gdyż odprawa
należy się nie tylko przy zwolnieniach grupowych, ale także przy
zwolnieniach indywidualnych.

Dla określenia tego świadczenia
ustawodawca posługuje się pojęciem odprawy pieniężnej. Dość
często jednak nazwę tę uzupełnia
się dodatkowymi zwrotami, np.
odprawa przy zwolnieniach grupowych czy z tytułu zwolnień
grupowych. Powyższe określenia
wprowadza się dla odróżnienia
jej od innych odpraw przysługujących pracownikom. Nie należy

Przykład:

Prawo do odprawy
Odprawa pieniężna należy się od
pracodawcy objętego przepisami tzw. ustawy o zwolnieniach
grupowych (zatrudniającego co
najmniej 20 pracowników), jeżeli
konieczność dokonania zwolnień
podyktowana jest przyczynami
niezwiązanymi z pracownikami.
Nie podlega ona ograniczeniom
z uwagi na alternatywne źródła
dochodu uzyskiwanego przez
zwalnianego pracownika, przysługując każdemu, kto utracił pracę
z przyczyn go nie dotyczących,
niezależnie od tego, czy ma on
zagwarantowany inny dochód po
zwolnieniu, czy też nie.

Pracodawca w ramach zwolnień
grupowych rozwiązał umowę
z pracownikiem, który równolegle z zatrudnieniem prowadził
własny warsztat lakierniczy.
W zakresie uzyskania prawa do
odprawy nie ma znaczenia, jaka
jest sytuacja materialna zwalnianego pracownika i czy uzyskuje

on inne dochody, np. z tytułu
działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek. Dlatego też pracownik, który utracił
pracę w ramach zwolnień grupowych, zachowuje prawo do tego
świadczenia, nawet jeżeli w czasie
zatrudnienia prowadził równolegle
własną działalność.
Zwolnienia grupowe mają miejsce,
gdy zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn
nie dotyczących pracowników,
w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron,
jeżeli w okresie nie przekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje
co najmniej:
• 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100
pracowników;
• 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej
100, jednak nie więcej niż 300
pracowników;
• 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub
więcej pracowników.
Marek Rączka

20 kwietnia–3 maja
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Nasielsk, dnia 16.04.2007 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72241/10/06/07
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały
Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zbycia
nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej we wsi Żabiczyn przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza obszarem zabudowanym w miejscowości
Żabiczyn. Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 69 o powierzchni
0.54 ha – Księga wieczysta 9701. Działka o regularnym, zbliżony, do prostokąta kształcie
z szerokim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni żwirowej i lokalnej drogi gruntowej. Nieruchomość położona po wschodniej stronie drogi z Żabiczyna do Chrcynna,
w odległości około 4 km.

Nieruchomość jest zabudowana:
- budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, powierzchnia zabudowy
499,77m2, powierzchnia użytkowa 431,40 m2, kubatura 1725,68 m3,
- dwoma budynkami gospodarczymi towarzyszącymi budynkowi szkolnemu, „starym” o powierzchni użytkowej 61,0 m2, „nowym” o powierzchni
użytkowej 63,4 m2
- budynkiem ubikacji o powierzchni zabudowy 19,4 m2.
Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej.
Grunt jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
miasta i gminy Nasielska uchwalone uchwałą Nr LXVI/442/06 z dnia
20.10. 2006 roku określa ww. nieruchomość na terenie przeznaczonym
na cele rolne.
Wartość zabudowanej nieruchomości wynosi 94.500,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 17.04.2007 roku do dnia 09.05.2007 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Gimnazjalisto!!!

Chcesz dobrze zda� matur�, zdoby� atrakcyjny zawód, rozwin��
swoje zainteresowania: wybierz jeden z kierunków jakie proponuje

Zespó� Szkó� Zawodowych
w Nasielsku
przy ul. Lipowej 10

Kierunki kszta�cenia w roku szkolnym 2007/2008

1) NOWO��!!!
Liceum ogólnokszta�c�ce (3 letnie) - klasa lingwistyczna

z rozszerzonym programem przedmiotów humanistycznych: j�zyk polski,
angielski, francuski, historia.
2) Liceum profilowane (3 letnie): oprócz przedmiotów
ogólnokszta�c�cych uczniowie zdob�d� wiedz� z takich przedmiotów jak:
*Zarz�dzanie informacj�- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji,
przygotowanie serwisów informacyjnych w postaci stron www.
*Ekonomiczno-administracyjne- elementy prawa, podstawy
przedsi�biorczo�ci, elementy rachunkowo�ci, technologia informatyczna.

3) Technikum (4 letnie)

*Ekonomiczne- podstawy ekonomii, zasady rachunkowo�ci, prawo
*Handlowe-marketing, reklama, ekonomika handlu, rachunkowo��.

4) Zasadnicza Szko�a Zawodowa (w zale�no�ci od

wybranego zawodu 2 lub 3 lata)-uczniowie klas zawodowych praktyk� z
nauki zawodu organizuj� we w�asnym zakresie.

tel./fax. (023) 69 12 585

zsznsk@oswiata.org.pl

zsz.nasielsk.pl

20 kwietnia–3 maja

Zmiany w mleku
Zostaną zmienione zasady rozdysponowania
krajowej rezerwy ilości referencyjnych mleka. Ma to
zapobiec możliwości przekraczania indywidualnych
ilości referencyjnych, za
które jest pobierana opłata wyrównawcza.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian
w ustawie o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych, przedłożony
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
W projekcie zaproponowano zniesienie minimalnego limitu przekroczenia
posiadanej w poprzednim roku kwotowym ilości referencyjnej, który upoważniał do ubiegania się o przyznanie
dodatkowych ilości z krajowej rezerwy.
Określono również, że rezerwa krajowa będzie rozdysponowana pomiędzy
producentów, którzy w poprzednim
roku kwotowym przekroczyli, nie
więcej niż o 30 proc., przyznane
im ilości referencyjne. Górny limit
indywidualnej ilości referencyjnej
przyznawanej z rezerwy krajowej nie
może przekroczyć 20 000 kg.

pozostaje do dyspozycji
Agencji Rynku Rolnego.
W przypadku sprzedaży
w obrębie województwa
- 5 proc. do dyspozycji
Agencji. W projekcie
nowelizacji rozszerzono
katalog kar za naruszanie
przepisów krajowych
i wspólnotowych oraz
zmieniono wysokość
kar pieniężnych. Ich
wysokość została uzależniona od rodzaju nieprawidłowości
i podmiotu, który naruszy przepisy
ustawy. Wprowadzone przepisy mają
umożliwić jednoznaczne wskazanie
podmiotu podlegającego karze (na
przykład podmiotu skupującego,
dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego), a następnie
ustalić rodzaj nieprawidłowości oraz
adekwatną do tego karę pieniężną.
Decyzje administracyjne będzie wydawać właściwy miejscowo dyrektor
oddziału terenowego Agencji Rynku
Rolnego, a organem odwoławczym
będzie prezes Agencji.

Zniesiono regionalizację sprzedaży
kwot mlecznych między producentami. Jeżeli dotyczą sprzedaży
pomiędzy województwami - 15 proc.

Nowe przepisy dotyczą również
wprowadzenia dopłat ze środków
krajowych na spożycie mleka
w szkołach podstawowych. W 2007

ZA MIASTEM
fot. D. Panasiuk

P

Ciągłe podlewanie, przycinanie, pielenie
– są to niewątpliwie uciążliwe zajęcia, ale
każdy radzi sobie z nimi bez większych
problemów.

r. przewidziano na ten cel 35 mln zł,
które będą rozdzielane przez Agencję Rynku Rolnego. Środki te uzupełnią fundusze wspólnotowe przeznaczone na dopłaty do „szklanki mleka”
dla uczniów. Według szacunków,
pozwolą one rozszerzyć akcję dofinansowującą na ok. 6 tys. szkół i ok.
1 270 tys. uczniów. Dopłaty będą
skierowane wyłącznie do uczniów
szkół podstawowych.
Wprowadzone przepisy służą zapewnieniu zgodności przepisów ustawy
z 2004 r. o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych z przepisami Unii Europejskiej w ramach
mechanizmów Wspólnej Polityki
Rolnej.
WA

Niestety, sielską atmosferę na działce
psują krety, które skutecznie potrafią
zepsuć humor ogrodnikowi i doprowadzić do szału nawet najbardziej opanowanego człowieka. Wystarczy jeden
kreci obywatel, żeby nasz wypieszczony ogródek przypominał teren działań
wojennych.
Właściciele ogrodów dwoją się i troją,
żeby tylko pozbyć się tego uciążliwego
sąsiada – i nic im z tego nie wychodzi.
Do najbardziej znanych metod, przekazywanych drogą pantoflową od sąsiada
do sąsiada, jest lanie wody do kanałów
pod kopczykami. Efekty – spory rachunek za wodę, od jej nadmiaru w glebie
zapada się część ogródka, a kret – no
cóż, ma tylko darmową kąpiel. Nie jest
głupim zwierzęciem i korzysta z mnóstwa korytarzy, w których zawsze się
schroni przed potopem.
Inni polecają wkładanie do otworów
w kopcach, lekko już nieświeżych ryb.
Oczywiście też to wiele nie daje, bo
kret sprytnie potrafi ominąć miejsce,
które nieprzyjemnie pachnie inną
drogą. Podobnie, żadnych efektów nie

fot. D. Panasiuk

daje wkładanie ludzkich
włosów do korytarzy.
Prawdziwi wojownicy
stosują różnego rodzaju pułapki, zaciski,
metalowe kleszcze, które niewiele się
różnią od narzędzi tortur stosowanych
w średniowieczu. W tym wypadku,
rzeczywiście, kret ma niewielkie szanse - pod jednym wszakże warunkiem,
że da się złapać. Jego sprytny nosek
podpowiada mu jednak, że coś niebezpiecznego znajduje się na jego drodze
i też to ominie. Na takie coś dają się
złapać tylko głupie i stare zwierzątka.
Poza tym, należy pamiętać, że krety są
pod ochroną!
Zmotoryzowani działkowicze doskonale znają metodę „na malucha”.
Polega ona na tym, że w krecie kanały wkłada się gumowe rury szczelnie
połączone z tłumikiem Fiata 126p. To
auto przejdzie do historii nie tylko, jako
krok milowy w rozwoju polskiej motoryzacji, ale również jako zbrojne narzędzie w walce z kretami. Żaden inny
samochód nie potrafił wydać z siebie
tyle „czadu”, co właśnie maluch. Cóż,
maluchów już prawie nie ma, a krety
przetrwały.
Okazuje się jednak, że z pomocą
„kretobójcom” przyszła nauka.
Wspomniane metody to już prze-

Portfel nie schudnie
O

Krety niech idą do sąsiada
iękna słoneczna pogoda zachęca do pracy
w ogrodzie. Po zimie jest wiele do zrobienia.
Warto zająć się jak najszybciej pielęgnacją przydomowego ogródka, bowiem nic tak nie cieszy
oka, jak piękna, kwitnąca roślinność i równiutki
dywan z krótko strzyżonej, zielonej trawy. Mamy
dzięki temu wiele satysfakcji – zwłaszcza wtedy, kiedy naszego „dzieła” zazdroszczą nam
sąsiedzi.

7

szłość. Teraz do walki wkraczają solarne odstraszacze kretów i gryzoni.
Jeszcze do niedawna w powszechnym użyciu były urządzenia na baterie, ale teraz tańsze i skuteczniejsze są
te, wykorzystujące energię słoneczną.
Eksperci nie pozostawiają żadnych
wątpliwości – mikroprocesorowe
odstraszacze gryzoni są najskuteczniejszymi narzędziami humanitarnej
walki z ogrodowym „podziemiem”.
Zostały zaprojektowane do zwalczania: kretów, nornic, wiewiórek ziemnych, ryjówek, myszy i szczurów.
Odstraszacze z powodzeniem można stosować w ogrodach, szklarniach,
tunelach na trawnikach i placach zabaw.
Zamontowany w nich akustyczny
generator potrafi wysyłać co pół minuty wibrujący dźwięk o zmiennych
częstotliwościach 400 Hz – 1000
Hz, rozchodzący się we wszystkich
kierunkach. Poprzez grot drgania
zostają wprowadzone do wierzchniej
warstwy gleby do głębokości około
1m tworząc tym samym teren „skażony” dla gryzoni na obszarze nawet
do 1000 metrów kwadratowych.

ptymistyczne dla konsumentów informacje
docierają z zielonego rynku. Ceny większości krajowych warzyw spadają na
łeb, na szyję. Robi się naprawdę tanio. A wszystko
za sprawą dużej podaży
towaru – zarówno krajowego, jak i z importu.
Dodatkowym bodźcem,
który wpływa na obniżki
cen jest bardzo mały eksport naszych produktów
na rynki Europy Wschodniej. Sytuacja ta cieszy
klientów, doprowadza
natomiast do rozpaczy
producentów.
Tanie są ziemniaki. Ich ceny,
w porównaniu z ubiegłym rokiem
wprawdzie nieznacznie są wyższe,
to jednak nie na tyle, jak oczekiwali
handlowcy. Zahamowanie wzrostu
cen zawdzięczamy importowi
kartofelków z krajów Europy
Zachodniej. Nie brakuje również
ziemniaków z Cypru, Grecji
i Hiszpanii. Na rynku w Broniszach sprzedawane są w cenach
hurtowych wahających się od
2 do 2,80 zł za kilogram.
O blisko połowę, w porównaniu z ubiegłym rokiem, tańsza
jest biała kapusta. Podobnie jest
w przypadku marchwi. Na jej
ceny ma duży wpływ napływ
towaru z importu.
Kosztownym wyjątkiem wśród
warzyw jest cebula - o 70% droższa niż rok temu. Towaru tego na
krajowym rynku jest niewiele,
a i jakość pozostawia wiele do
życzenia. Niewystarczającą podaż
tego warzywa na rynku krajowym
uzupełnia import.
Z każdym dniem zwiększają się
dostawy nowalijek. Pomidory
i ogórki z krajowych szklarni są
jeszcze drogie, ale eksperci przeOdstraszacz solarny zasilany jest akumulatorami ładowanymi przez panel
słoneczny, działa zawsze w dzień
i w nocy, a także dni pochmurne.
Sztywna, trwała i odporna na niekorzystną pogodę konstrukcja z aluminiową szpilą ułatwia wbicie w ziemię
i doskonale przenosi wibrujące fale
dźwiękowe. Nic dodać, nic ująć
- urządzenie bezobsługowe, bezprzewodowe, nie szkodzi zwierzętom
domowym, nie wymaga baterii, daje
się błyskawicznie zainstalować.
Warto dodać, że wysyłany sygnał
o zmiennej częstotliwości 400Hz
– 1000Hz wraz z przenoszonymi
wibracjami do ziemi czyni ten odstraszasz nieporównywalnie skuteczniejszym od odstraszaczy o stałej
częstotliwości. Wysyłane w głąb ziemi
fale dźwiękowe o zmiennej częstotliwości tworzą teren „nie do przebicia”

fot. D. Panasiuk

widują, że niebawem i ich ceny
spadną – i to znacznie.
Bardzo duże są dostawy jabłek.
Ceny zbliżone do ubiegłorocznych, ale w tym wypadku
spodziewany jest ich wzrost.
W ofercie hurtowej, w zależności
od odmiany i jakości, jabłka sprzedawane są w cenach wahających
się od 90 groszy za kilogram (odmiana Lobo) do 2,66 zł za jabłka
w klasie ekstra odmiany Golden
Delicius.
Na rynku nie brakuje truskawek
pochodzących z południa Europy, z Hiszpanii i Włoch. Cena
tego rarytasu jest jeszcze wysoka
- w hurcie przekracza 10 złotych
za kilogram.
Na rynku w Broniszach jak zwykle
zachwycają kwiaty, i to nie tylko
pięknem, ale i dość niskimi cenami. Za 2 złote można już kupić
doniczkę z tulipanem, żonkilem
albo z bratkiem. Rekordy popularności biją teraz kompozycje
kwiatowe w wiklinie i naczyniach
ceramicznych. Ogrodnicy jednak szczególnie polecają kwiaty
najmodniejsze kwiaty tej wiosny:
doniczkowe krokusy, stokrotki
i hiacynty w cenie od 3 zł za
doniczkę.
dar
dla gryzoni. W wypadku urządzeń,
które emitują dźwięk jednostajny,
gryzonie najczęściej po krótkim
czasie oswajają się z sygnałem i dalej
czynią szkody.
Nowoczesne urządzenia do skutecznej walki z kretami można kupić albo
zamówić prawie w każdym sklepie
ogrodniczym. Nie są drogie – czym
jest wydatek kilkudziesięciu złotych na
stworzenie koło domu rajskiego ogrodu? Dzięki niemu kret, lekko na nas
wkurzony, cały i zdrowy będzie musiał
opuścić nasz teren i udać się w gościnę
do sąsiada – niech się on teraz martwi
o wygląd swojego ogródka.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko iść z postępem i odrzucić śledzie,
włosy, spaliny i inne niehumanitarne
narzędzia tortur.
dar
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Kawałek Wyspy Wielkanocnej
W środę 4 kwietnia br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbyło sie uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej
„Na Wyspie Wielkanocnej”. Na
wernisaż przybyli zaproszeni goście
oraz autor zdjęć - Bogumił Rzucidło z małżonką. Ponad 50 fotografii
zaprezentowanych w Nasielsku
odkryło tajemnice jednej
z najbardziej odosobnionych wysp świata.
Bogumił
Rzucidło
zjeździł wzdłuż i wszerz
Amerykę Południową
i Północną, Iran,
Pakistan, Tajlandie,
Birmę, Filipiny, Borneo, Malezję oraz
Australię, Nową
Zelandię i wiele
krajów afrykańskich. Trzykrotnie
lądem okrążył kulę
ziemską. Podróże
to jego sposób na
życie. W podróż
na Wyspę Wielkanocną poleciał za
namową żony. Z każdej wyprawy
przywozi filmy, slajdy i eksponaty,
które potem pokazuje w Polsce.
Otwarcie wystawy w NOK uświetniły
opowiadania o historii Wyspy Wielkanocnej, kulturze jej mieszkańców

oraz kamienn y c h
posągach
- moai.
Można
b y ł o
obejrzeć,
a nawet

dotknąć wyrzeźbionych w drzewie eukaliptusa małych posągów
moai oraz zobaczyć, jak wyglada
nie rozszyfrowane do dziś pismo
rongo rongo. Żona podróżnika
Rosario Villavicencio Maldonado
pochodzącą z Ekwadoru prezento-

Kolejne spotkanie
z poezją
Poezja Jana Pawła II często uważana jest za trudną
i niezrozumiałą. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku pokazała jednak, jak piękna jest
twórczość największego Polaka.
3 kwietnia br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Poublicznej w Nasielsku
odbyło sie kolejne spotkanie poświęcone poezji. Dzień wcześniej obchodziliśmy II rocznicę śmierci Jana Pawła II. Aby uczcić Jego pamięć,
licealiści pod kierunkiem Agnieszki Wyrwich-Koseli przygotowali re-

Przygotowania do akcji

„Cała Polska czyta dzieciom”
uż na początJ
ku maja br.
w Miejsko-Gmin-

nej Bibliotece
w Nasielsku rusza trzecia edycja akcji „Cała
Polska czyta
dzieciom”. Akcja ta z roku na
rok cieszy się
większą popularnością. Coraz
więcej dzieci
i dorosłych uczestniczy
w spotkaniach organizowanych przez pracowników
nasielskiej biblioteki. W tym
roku pod hasłem „Spotkanie z bajką” planowane
są między innymi czytania
w plenerze, pasowanie na
czytelnika oraz konkursy
z nagrodami.
wała strój, jaki ubierają mieszkanki
Wyspy Wielkanocnej podczas
różnych uroczystości. Spotkaniu
towarzyszyła projekcja filmu, który
pokazał, jak piękne i fascynujące są
tradycje mieszkańców wyspy.
K.Z.

Te, które zostały przeznaczone są
dla dzieci z Nasielska, które będą
uczestniczyć w akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.
Pierwsze „Spotkanie z bajką”
odbędzie się zaraz po długim
weekendzie majowym w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 10 i 11 maja
upłyną w towarzystwie Wioletty
Piaseckiej, pisarki-wróżki. Ponadto dzieciom będą czytać Policjanci
i Strażacy. Już dziś można umawiać
się na spotkania w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”
(nr tel. 023 69 12 552).

3 kwietnia br. nasielska biblioteka razem z Fundacją „Centrum Ochrony
Środowiska” w Chrcynnie otrzymała
prezent - wielki karton kredek i ołówków. Taką niespodziankę przygotowała firma St. Majewski z Pruszkowa.
Część z nich przekazano dla dzieci
z domu dziecka w Chotomowie.

K.Z.

Wyróżnienia dla Nasielszczanek
Paulina Milewska i Magdalena Ziemiecka, uczennice nasielskich szkół
średnich, reprezentowały
nasz gminę podczas jednego z najstarszych i najważniejszych konkursów
recytatorskich.
Eliminacje rejonowe do 52. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 12 kwietnia
br. w Miejskim Ośrodku Kultury
w Legionowie. W przeglądzie
brała udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli
O

cytację kilku utworów. Mogliśmy usłyszeć między innymi utwór „Do
Sosny Polskiej” oraz wiersze z tomiku „Pieśń o Bogu ukrytym”.
K.Z.

fot. M. Stamirowski

20 kwietnia–3 maja

G

Ł

z powiatów: legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego.
Uczestników oceniali: Mariusz
Kraszewski, Hanna Wilczyńska
i Andrzej Sobierajski

Magdalena Ziemiecka, uczennica Technikum Ekonomicznego
w Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku wzięła udział w Turnieju Poezji Śpiewanej. Przy
akompaniamencie Krzysztofa
Turka zaśpiewała utwór „Bez słów”
i „Miłość” K. K. Baczyńskiego. Do
recytacji wybrała fragment „Pana
Tadeusza” A. Mickiewicza. Zajęła
II miejsce.

Paulina Milewska uczennica
Liceum Ogólnokształcącego
w Nasielsku w Turnieju Recytatorskim zaprezentowała dwa utwory
poetyckie: „Przed sądem” Marii
Konopnickiej, „Ulica Miła” Władysława Broniewskiego oraz fragment prozy Bruno Schulza. Jury
przyznało jej wyróżnienie.
O

S

Z

Gratulujemy życzymy kolejnych
sukcesów!
K.Z.
E

N

I

E
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
11 kwietnia br. komisja
konkursowa dokonała
rozstrzygnięcia konkursu
na logo słowne Gminy Nasielsk ogłoszonego przez
Burmistrza Nasielska.
W konkursie mogli wziąć
udział wszyscy uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy
Nasielsk.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Najpierw odbyły się eliminacje
szkolne. Na tym etapie uczniowie
składali swoje propozycje w swoich szkołach, zaś komisje szkolne
dokonały oceny i wyboru 7 najlepszych prac z danej szkoły, które
zakwalifikowano do drugiego etapu
i przekazano komisji konkursowej.
Drugim etapem był finał na szczeblu
gminnym, w którym decyzje podejmowała Komisja Konkursowa.
W finale wzięły udział propozycje
logo słownego przekazane z następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym, Zespołu Szkół
Nr 3 w Cieksynie, Zespołu Szkolno-
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Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach oraz Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku. Komisja konkursowa
po dyskusjach podjęła następujący werdykt:
I miejsce – Anna Rajkowska
z klasy II Gimnazjum w Starych Pieścirogach („Nasielsk
– warto powracać...”),
II miejsce – Marcin Wieczorkowski z klasy Va Szkoły
Podstawowej w Starych Pieścirogach („Nasielsk otwiera
drzwi dla każdego”),
III miejsce – Agata Wójcik
z klasy II Gimnazjum w Starych Pieścirogach („Nasielsk
– tutaj jest Twój dom”).
Ponadto, Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie dla propozycji Ewy
Wilskiej z klasy VI Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym
(„Nasza mała Stolica!!! Przyjazne
miasteczko!”).
Wymienione osoby otrzymają
nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Przewidziane są również dyplomy

dla autorów wszystkich propozycji zakwalifikowanych do finału
oraz dyplomy-podziękowania dla
nauczycieli-opiekunów autorów
propozycji zakwalifikowanych do
drugiego etapu.

Zwycięskie logo słowne Ani Rajkowskiej będzie wykorzystywane do
celów reklamowo-promocyjnych
Gminy Nasielsk i wraz z symbolami
(herbem, flagą, hejnałem) będzie stanowić element składowy wizualnej
identyfikacji naszej Gminy.

TRIBUTE TO SEATTLE
W piątek, 13 kwietnia, w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się koncert poświęcony muzyce grunge.
Zespoły DROPSY (z gościnnym udziałem Jacka
Tyca) i ZARAZ zaprezentowały utwory takich sław
tego gatunku jak, Nirvana, Pearl Jam. Koncert był

ryzujący się dość ostrym, agresywnym brzmieniem, ale zdecydowanie różnym od metalu,
bardziej zbliżonym do brzmienia „tradycyjnego” punku i rocka lat 60., odrzuceniem i pogardą
dla typowego sztafażu scenicznego muzyków rockowych lat 80., sztucznych brzmień
elektronicznych, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst.

fot. M. Stamirowski

poprzedzony projekcją
filmu dokumentalnego
„HYPE!”, opowiadający
o muzyce wywodzącej
się z Seattle. W filmie
pojawiają się liderzy
g ru n g ow y c h
k ap e l ,
dziennikarze, wydawcy
płyt.
W kwietniu przypada kolejna
rocznica śmierci Kurta Cobaina,
lidera legendarnej grupy Nirvana,
stąd pomysł na zorganizowanie
tego koncertu - mówi Radek
Wierzbicki – inicjator imprezy,

Grunge - styl w muzyce rockowej powstały w drugiej połowie lat 80. w USA, charakte-

Komisja konkursowa podkreśliła
wysoki poziom większości prac
oraz dużą trudność przy wyborze
najlepszych propozycji.
Marek Maluchnik
UM Nasielsk

która była na tyle ciekawa, że ma
szansę na stałe zagościć w kalen-

darzu wydarzeń organizowanych
przez Nasielski Ośrodek Kultury.
MAT
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13 kwietnia br. na
stadionie miejskim
w Nasielsku odbył
się turniej w mini-piłkę nożną dla szkół
podstawowych.
Były to eliminacje
do mistrzostw powiatu nowodworskiego.
Po losowaniu ustalono
kolejność meczów i przystąpiono do rozgrywek.
Wyniki poszczególnych
meczów przedstawiam
w formie tabelarycznej.
MK

Miejsce

0:1

Miejsce

Punkty

x

Punkty

Nasielsk

Budy
Siennickie

Nasielsk

Pieścirogi

IV

Pieścirogi

Dębinki

4 pkt

Dębinki

Cieksyn

0:0

2:2

0:2

0:3

1 pkt

V

Punkty

0:0

SP-Pieścirogi

0:0

SP-Pomiechówek

0:0

SP-Dębinki

x

SP- Nasielsk

x

SP- Nasielsk

x

8:0

4:0

4:1

9 pkt

I

Cieksyn

0:0

x

1:1

0:1

0:1

2 pkt

V

Cieksyn

1:0

x

0:2

2:1

0:5

6 pkt

III

SP-Dębinki

0:8

x

0:2

1:5

0 pkt

IV

Dębinki

0:0

1:1

x

2:0

1:0

8 pkt

I

Dębinki

2:2

2:0

x

2:0

0:2

7 pkt

II

0:4

2:0

x

0:2

3 pkt

III

Pieścirogi

0:0

1:0

0:2

x

0:0

5 pkt

III

Pieścirogi

2:0

1:2

0:2

x

0:1

3 pkt

IV

1:4

5:1

2:0

x

6 pkt

II

Nasielsk

0:0

1:0

0:1

0:0

x

5 pkt

II

Nasielsk

3:0

5:0

2:0

1:0

x

12 pkt

I

W rundzie eliminacyjnej organizatorami bezpośrednimi są szkoły biorące udział w turnieju. Tak to miało
miejsce 16 kwietnia br. na terenie
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, gdzie odbył
się turniej eliminacyjny.
Wzięły w nim udział następujące reprezentacje szkół: Szkoła Podstawowa
z Pomiechówka, Szkoła Podstawowa
z Dębinek, Szkoła Podstawowa z Pieścirogów oraz Szkoła Podstawowa z
Nasielska. Po ustaleniu kolejności
meczów przystąpiono do rozgrywek. W tabeli umieszczamy wyniki
poszczególnych spotkań .
M.K.

Hala Sportowa w Nasielsku
zaprasza
wszystkich sympatyków
na otwarty

Turniej Tenisa Ziemnego,
który odbędzie się
22 kwietnia (niedziela)
o godz. 10.00
zgłoszenia przyjmujemy
w Hali Sportowej do
godz. 18.00, 21 kwietnia
wszelkich informacji
udzielamy pod
nr tel. 0 23 69 30 865

x

Miejsce

x

Patronem rozgrywek jest Mini- SP-Pomiechówek
sterstwo Edukacji
SP-Pieścirogi
Narodowej, Ministerstwo Sportu
oraz Szkolny Związek Sportowy.

•

KATEGORIA CHŁOPCÓW

Budy
Siennickie

KATEGORIA DZIEWCZĄT

•

SPORT

MINI-PIŁKA NOŻNA

TURNIEJ PIŁKARSKI
COCA-COLA CUP 2007

Głównym organizatorem Turnieju Piłkarskiego
Coca-Cola Cup
2007 jest CocaCola Poland Services Sp. Z o. o.

SPO,RT

Cieksyn

SPORT

Budy
Siennickie

SPORT

20 kwietnia–3 maja

Budy
Siennickie

KRZYŻÓWKA nr 10

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 11 maja. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy
25 maja br.
16 kwietnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 8. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Katarzyny Podlasińskiej z Nasielska
i Mateusza Bramowicza z Mogowa. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
rawie każdy spotkał się
P
z pojęciem wspólnota
mieszkaniowa lub zna ko-

goś kto należy do wspólnoty
mieszkaniowej. Dość dużo
się mówi o wspólnotach
zwłaszcza w okresie kiedy
ich zarządy i zarządcy zdają
roczne sprawozdania. Czasami niechętnie bo często
bez zrozumienia stajemy
przed koniecznością podejmowania decyzji których
nie rozumiemy, obawiamy
się ich skali czy trudności
z nich wynikających. Nie
rozumiemy środowiska
wspólnot mieszkaniowych
a często ich problemów.
Sięgając do informacji historycznych
dowiadujemy się, że zarządzanie
nieruchomościami to istotnie zawód
z tradycjami i wielce szanowany.
W starożytnym Rzymie istniała
funkcja zarządy odpowiedzialnego
za nieruchomości. Bardziej zbliżone
czasy wykazują zarządców majątków
czy kamienic w okresie międzywojennym. Po wojnie własność państwowa
wyparła własność indywidualną
i nieruchomości w miastach, lasy czy
zasoby wodne przeszły pod zarządy
instytucji państwowych. Tak to właśnie trwało aż do 1994 oraz 1997
roku kiedy to w życie weszło nowe
prawo (dwie ustawy) mające za zadnie
normalizację stanu prawnego właścicieli nieruchomości oraz zarządców
nieruchomości.
Prawo dla wspólnot mieszkaniowych.
Kiedy mówi się o wspólnotach mieszkaniowych, zarządach wspólnot i zarządcach nieruchomości mowa jest
o Ustawie o własności lokali, i o Ustawie o gospodarce nieruchomościami. To dwie najważniejsze Ustawy
wprowadziły wiele zmian – nowy
porządek.
Ustawa o Gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. Nr 115, poz.741) akt prawny, który
stał się podstawą prawną w tworzeniu
zawodu zarządcy nieruchomości,
pośrednika obrotu nieruchomościami i rzeczoznawcy majątkowego. W tej
właśnie ustawie znalazły się regulacje
prawne dające zarządcom prawo do
wykonywania zawodu licencjonowanego zarządcy nieruchomości za
wynagrodzeniem. Tu też zostały podane kryteria jakie muszą spełniać
kandydaci do zawodu oraz zakres
kształcenia licencjonowanych zarządców, odbywania praktyk, pisania oraz
obrony prac dyplomowych (planów
zarządzania) – nadawania uprawnień
i licencji zawodowych.
Ustawa o własności lokali z dnia 24
czerwca 1994 (Dz. U. Nr 85, poz. 388)
jest podstawą prawną dla działalności
wspólnot mieszkaniowych. W ustawie
tej zawarte zostały przepisy dotyczące
ustanowienia własności lokali, prawa
i obowiązki właścicieli, zasady głosowania, wyboru zarządu istnienia części
wspólnej nieruchomości oraz zasady
odbywania zwoływania i odbywania
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rocznych zebrań, zarządzania budżetem wspólnoty i zasady zarządzania
nieruchomościami mieszkaniowymi.
Wspólnoty mieszkaniowe powstały
i powstają na bazie istniejących i nowo
budowanych nieruchomości wielorodzinnych i stanowią ogromny majątek.
Duża część polskiego społeczeństwa
mieszka w budynkach wielorodzinnych. Jest oczywistością, że prawo
powołało wspólnoty mieszkaniowe
do istnienia w celu unormowania
w zgodzie z prawem wszelkich zasad
funkcjonowania nieruchomości będących we współwłasności większej
liczby osób fizycznych lub prawnych.
Wyłącznie w celu zobrazowania
wielkości rynku przyjęty zostaje następujący podział lokali mieszkalnych
– nieruchomości.
Generalnie zasoby rynku mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych
dzielimy na:
1. Mieszkania według ustawy o własności lokali – wspólnoty mieszkaniowe
2. Mieszkania według ustawy
o wspieraniu budownictwa społecznego – TBS y
3. Mieszkania według ustawy o działalności spółdzielczej – spółdzielnie
mieszkaniowe
4. Mieszkania według ustawy kodeks
cywilny –własność indywidualna
Oprócz podstawowych aktów prawnych regulujących podział własności
w wielorodzinnych nieruchomościach mieszkalnych, istnieją również
akty wspierające je i regulujące zasady
zarządzania, sprzedaży, finansowania
i przekształcania. Przyjmuje się, że
aktów prawnych w mniejszym lub
większym zakresie dotyczących zarządzania nieruchomościami jest już
ponad 300.
Środowisko wspólnot mieszkaniowych
Od powstania ustawy o własności
lokali do dnia dzisiejszego powstało
w kraju około 180 000 wspólnot.
Tendencja wzrostu jest zmienna i wynika z wprowadzanych zmian sposobu
zarządzania obejmujących zasoby do
tej pory zarządzane przez samorządy,
zakłady pracy czy spółdzielnie. Ponadto tendencje wzrostowe są różne
w różnych regionach kraju.
Należy przypuszczać, że kolejne lata
to okres kiedy wzrost liczby wspólnot mieszkaniowych będzie efektem
poprawnych przekształceń, budowy
nowych nieruchomości mieszkaniowych i pozytywnego rozwoju środowiska. Zarówno dla społeczeństwa jak
i zarządców wzrost w budownictwie
jest bardzo pożądany i oczekiwany.
To bardzo dobrze, że ustawodawca
stworzył solidne podwaliny pod
funkcjonowanie wspólnot. Dla dobra
społecznego, a w szczególności każdego indywidualnego współwłaściciela wskazane jest aby na tym rynku
zapanował profesjonalizm w pełnym
tego słowa znaczeniu.

część 1

Każdy kto jest zaangażowany w działalność wspólnot mieszkaniowych
jest świadkiem słabej kontroli nad
sposobem realizacji obowiązków
zarządców i administratorów. Wielu
też właścicieli obecnych w zarządach
wspólnot pozbawionych jest wiedzy
merytorycznej wystarczającej do poprawnego realizowania przyjętych na
siebie obowiązków. Istnieje całkowity
brak popularyzacji wiedzy o zarządzaniu wśród odbiorców tej usługi
czyli wspólnot mieszkaniowych.
Obecne uregulowania prowadzą do
tego, że wspólnoty mieszkaniowe
są narażane na szkody powodowane
przez ludzi o nadmiernie rozbudowanych ambicjach, ludzi o wątpliwej
moralności, karierowiczów oraz
zwykłych oszustów i malwersantów.
O tym jak złożony jest obszar zarządzania nieruchomościami świadczy
ilość spraw prowadzonych przez sądy
i szybki wzrost ich liczby. W sytuacjach
bardziej drastycznych często interweniują prokuratury.
Trudno sobie wyobrazić lecz istnieją
przypadki kiedy to osoby bez właściwego przygotowania, ubezpieczenia,
wiedzy merytorycznej, zaplecza
i doświadczenia są dopuszczane do
decydowania o naszym wspólnym
majątku, a nierzadko ma to również
istotny wpływ na indywidualny majątek każdego z nas.

Preferencyjny VAT w budownictwie utrzymany

Będzie więcej mieszkań
est wreszcie szansa
J
na systematyczny
wzrost podaży mieszkań

na rynku. Zdaniem ekspertów, istotny wpływ
na realizację tego celu
będzie miała, zaakcept owa n a n a p o c z ą t k u
kwietnia przez rząd, definicja budownictwa społecznego, która pozwala
na piętnastoprocentową
obniżkę kosztów w budownictwie.
Od dawna oczekiwane przez inwestorów założenia dotyczące
definicji budownictwa społecznego– zaakceptowała Rada Ministrów. Dokument opracowały
ministerstwa: finansów i budownictwa
Preferencyjna 7 proc. stawka VAT
ma objąć od 1 stycznia 2008 r.
nowe mieszkania o powierzchni
do 120 m kw. i jednorodzinne
domy do 220 m kw. kupowane
od deweloperów i spółdzielni
mieszkaniowych. Wyższa 22 proc.
stawka VAT będzie obowiązywać
dopiero za każdy dodatkowy
metr ponad ustalone limity. De-

kaniowych, jednorodzinnych oraz
noclegowni, np. naprawy elewacji,
dachu, klatki schodowej, instalacji,
wymianę okien i drzwi wyjściowych. Nie będzie dotyczyła natomiast budowy: garaży, miejsc
parkingowych, obiektów rekreacyjnych (basenów, siłowni) oraz
pomieszczeń przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej. Niższa stawka nie może
być też stosowana przy budowie
domów stawianych tzw. systemem gospodarczym. Realizujący takie inwestycje nie podlegają
przepisom ustawy o podatku od
towarów i usług. Andrzej Aumiller,
minister budownictwa zapewnia,
że również i ta grupa inwestorów
będzie objęta w najbliższym czasie preferencjami – Chodzi o to,
żeby i oni mogli płacić mniej za
materiały budowlane zużyte do
budowy własnego mieszkania.
W tej sprawie trwają już uzgodnienia międzyresortowe.
Wpisanie do ustawy o VAT definicji budownictwa społecznego
ma zapobiec podwyżce podatku
VAT z 7 do 22 proc. na mieszkania

Wspólnoty mieszkaniowe zostały
„skonstruowane” w polskim prawie
dla zabezpieczenia ich członków, posiadanego majątku oraz uregulowania
przepływów finansowych i rozwoju.
Zastanówmy się zatem kto zarządza
naszą wspólnotą, a co najważniejsze
jak nią zarządza. Dbajmy o nasz majątek i o własną kieszeń.
Rynek wspólnot mieszkaniowych
rośnie szybko, powstają nowe firmy zarządzające, następują liczne
przekształcenia wśród organizacji
samorządowych (administracji komunalnych) w spółki prawa handlowego.
Trzeba uznać, że to bardzo dobre
przejawy, ale trzeba też zapytać czy to
wystarczy?, czy nie można i nie trzeba
zrobić więcej?.
Przytoczone w tekście argumenty
to tylko fragment obrazu wspólnot
mieszkaniowych. Nie można zapomnieć o pozostałej części, o tym, że
jest to bardzo poważni klienci dla firm
produkcyjnych, banków, firm ubezpieczeniowych, podwykonawców
we wszystkich branżach, dostawców
i hurtowników.
W dzisiejszych czasach przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
i technik budowlanych nieruchomość
powstaje w bardzo krótkim czasie.
Natomiast okres życia nieruchomości
już pod rządami wspólnoty to okres
znacznie przekraczający 100 lat. To
w tym czasie współwłaściciele wspólnot mieszkaniowych wydają poważne
kwoty rocznie na ich utrzymanie.
Bożena Blum,
Janusz Rogulski,
Licencjonowani zarządcy.

fot. D. Panasiuk

finicją budownictwa społecznego
objęte będą również noclegownie
i domy dla bezdomnych.
Ponadto stawka 7 proc. obejmie
remonty budynków wielomiesz-

i domy mieszkalne. Zachowanie
niższej stawki tego podatku po
2007 r. odbędzie się zgodnie
z zasadami ujętymi w prawie Unii
Europejskiej.
dar
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA MAJ
W maju zazwyczaj wyraźnie odczuwamy podmuchy
wiosny, aczkolwiek z reguły w środku miesiąca
zawsze bywa co najmniej
kilka dni chłodnych z przymrozkami. W ogrodzie i na
polu pracy mamy dużo.
W katolickim kalendarzu liturgicznym ten najpiękniejszy miesiąc roku poświecony jest Maryi,
niebieskiej opiekunce wszelkiego
życia na ziemi i Królowej Polski.
Ciągle pielęgnowaną tradycją pozostają majowe nabożeństwa przy
figurach i w kościołach.
W maju rozpoczynamy siewy
i sadzenia ciepłolubnych roślin owocujących nad ziemią.
Zgodnie z bardzo dawną polską
tradycją należy to robić dopiero
po św. Stanisławie, czyli 8 maja.
W tym roku przypadnie to na
koniec kwadry korzenia. Wysiewać więc warto fasolę, ogórki,
dynie jeszcze 8, ewentualnie
9 maja. Jeżeli będzie nadal chłodno, zwłaszcza na północy Polski,
nie zaszkodzi siew wrażliwszych
roślin ciepłolubnych nieco przesunąć na kwadrę liścia i owocu.
W maju przystępujemy do siewu lnu, kukurydzy, prosa, gryki,
kończymy siew ziół, zbóż, łubinu i wielu kwiatów. Najlepszym
terminem dla tych czynności
będzie też 8 maja, a potem dni
po 16. Zboża oraz zioła można
wysiewać jednak z powodzeniem też na początku maja do 8.
Pomidory wysadzać do gruntu na
cieplejszych stanowiskach i w foliach najlepiej w kwadrze owocu,
nieco mniej korzystna jest kwadra
liścia. Tuż po pełni po 2 będzie
dosyć dobry okres do szczepienia.
Najlepszy czas do sadzenia roślin

korzeniowych m.in. ziemniaków,
rozsady brukwi i cebuli przypada
na początku miesiąca w kwadrze
korzenia, potem w kwadrze liścia.
W tych terminach można jeszcze
wysiewać rośliny korzeniowe na jesienny zbiór m.in. marchew, a także
rzodkiewki, rzodkiew letnią.
Kwiaty jednoroczne siać, rozsadzać najlepiej w kwadrze owocu.
Korzystna również jest do tego
kwadra liścia i korzenia. Sadzić
rozsadę roślin liściowych m.in.
kapustnych, sałat w kwadrze liścia
lub owocu, dosyć dobry termin
też po pełni w kwadrze korzenia.
Wybierać jednak przede wszystkim dzień dżdżysty, bo wtedy
rośliny zdecydowanie lepiej się
przyjmują. Siewy, sadzenia wykonywać przed południem, najlepiej
rankiem. Kwadra liścia i potem
kwadra korzenia to najlepszy czas
do rozmnażania roślin (także na
balkonach) przez sadzonki zielne
i odkłady.

Okres zaznaczony linią przerywaną
jest najkorzystniejszy do zwalczania szkodników, zbierania gąsienic, oprysków drzew. W dniach
zakreskowanych linią przerywaną
najlepiej przeprowadzać wszelkie
prace pielęgnacyjne wokół roślin,
niszczyć chwasty w ogrodach
i na polach m.in. w ziemniakach.
Wtedy też okopywać, redlić, motykować. Jest to dobry okres do
przerzedzania kwiatów, usuwania
zasychających kwiatów i kwiatostanów oraz zawiązków drzew,
wykonywania przerywek, usuwania
glonów z oczek wodnych.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze
liścia. Jeżeli pragniemy trawę
wzmocnić, ścinana w kwadrze

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY NA MAJ

M

aj 2007 roku
podobnie jak
kwiecień
może
mieć pogodę bardzo zróżnicowaną.
Mogą być okresy
z b a rd z o ł a d n ą ,
słoneczną choć
z ap ew ne ra c z e j
chłodną aurą oraz
okresy bardzo brzydkiej
p o c h murne j p o g o d y,
z o p a d am i .
Deszcze
l i c z n i e j s z e w p o ł ow i e
miesiąca. Temperatury
nadal raczej umiarkowane, noce okresami mogą
być chłodne z przymrozkami.
W pierwszej dekadzie na początku miesiąca dni pogodnych
sporo, choć zdarzyć się też może
przelotny deszcz i wiatr, także
niewykluczone są burze. Podobny
typ dosyć suchej aury utrzymuje
się do połowy miesiąca. Może
zdarzyć się że napłynie wtedy też

chłodne powietrze z północy
i pojawią się przymrozki, nawet
spore. Lokalnie mogą pojawić się
posuchy.
W połowie miesiąca pogorszenie
pogody, więcej dni pochmurnych
z opadami, niekiedy nieprzyjemnymi. Wtedy możliwy kolejny napływ chłodniejszego powietrza.
Potem przybywa stopniowo coraz
więcej dni słonecznych i wyraźnie
ociepla się. Znowu coraz bardziej
sucho. Czasami zdarzą się burze.
Ładny koniec miesiąca.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

korzenia i uprawy będzie z kolei
wolniej odrastać.

Maj to czas zbioru ziół, ponieważ
są najwartościowsze. Pozyskuje
się przede wszystkim liście, kwiaty i całe rośliny zielone. Zbiory
przeprowadzać najlepiej w czasie
przybywania Księżyca, który
wyznaczają linie ciągłe, możliwie w bliskości pełni, w kwadrze
owocu , szczególnie kwiaty. Mniej
korzystna będzie kwadra liścia. Jeżeli zachodzi konieczność, zbiory
można prowadzić jeszcze w kwadrze korzenia. Najwartościowsze
są zioła zbierane rankiem w dzień
słoneczny po obeschnięciu rosy.
Unikać pozyskiwania ziół w dniach
zakreskowanych linią przerywaną.
Warzywa liściowe m.in. rabarbar,
szpinak, pędy szparagów są najwartościowsze, gdy pozyskuje
się je w terminach podobnych jak
u ziół, ale bardzo korzystna jest też
kwadra liścia.
Kury, kaczki na ekologiczny wylęg
piskląt nasadzać najlepiej 1 i po 23.
Bielić pomieszczenia inwentarskie
w okresie zakreskowanym linią
przerywaną. Dokarmiać ryby
częściej w stawach i oczkach
wodnych do 2 i po 16. Podlewać
intensywnie ogrody, szczególnie
młode kwitnące drzewka w kwadrze liścia po nowiu (16).
Większość prac pielęgnacyjnych
w pasiekach wykonywać najlepiej
od 3 do 15. Unikać prac przy
pszczołach do 2 i po 17, wtedy
jednak można owady podkarmiać.
Do wędkowania najlepsze dni od
3 do 6 oraz od 16 do 22 i od 28
do 30.

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

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

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

DOMOWE KURACJE NATURALNE

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac

Miód
pokrzywowy
Receptura nie jest skomplikowana zaś
miód z sokiem ze świeżej pokrzywy
zachowuje swe własności lecznicze
2-3 lata. Świeżą pokrzywę, najlepiej
zbieraną w maju przed kwitnieniem,
należy opłukać przegotowaną wodą i
przekręcić przez maszynkę do mielenia mięsa. Z kolei tak spreparowaną
papkę wkłada się w szmatkę lnianą i
wyciska dokładnie sok. Równocześnie należy rozpuścić w garnku miód.
Trzeba go podgrzewać nieznacznie.
Na jedną część soku z pokrzywy
dodaje się cztery części miodu. Po
dokładnym wymieszaniu wszystkiego, specyfik przelewa się do słoików.
Zażywa się go profilaktycznie po1 łyżeczce dziennie na czczo. Dzieciom,
dla wzmocnienia, można dawać dwa
razy dziennie po 1 łyżeczce przez
całą zimę.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne
do wędkowania i połowu ryb.

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

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

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do sia-

nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej kolejności kwadra korzenia.

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.

Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
nad ziemią.

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Czy warto wierzyć w baśnie?
– Opowiedz mi bajkę – poprosił mój
wnuczek. Byliśmy w domu sami, bo
reszta rodziny nie wróciła jeszcze ze
spaceru. Nie było ciepło, ale wieczór
był ładny i wszyscy poczuli chęć, by się
przejść przed snem, tylko ja zostałam
z zakatarzonym Frankiem.

jej nie chcę…

– A o czym? – spytałam.

– Tata niedługo przyjdzie, to porozmawiacie. Powiesz mu to, co mówiłeś
mnie, i on na pewno cię zrozumie. Jak
chcesz, to mogę ci pomóc.

– O duchach! – odrzekł wnuczek.
– O duchach to nie bajka, a horror
– zaprotestowałam.
– To co… Albo o piratach! – ożywił
się.
– Nie znam żadnej bajki o piratach
– wyznałam i sięgnęłam do półki
z książkami. – Poczytam ci. O czym
byś chciał?
– O duchach. Albo o piratach – zażądał
Franek.
Westchnęłam w duchu nad własną
naiwnością i otworzyłam książkę.
– O rybaku i złotej rybce – zaanonsowałam. – Może być?
– No, dobrze, poczytaj.
Baśń o prostodusznym rybaku i jego
wymagającej małżonce była dobrze
znana moim wnukom, ale nie było
to żadną przeszkodą, by znów jej
posłuchać. Gdy skończyłam, Franek,
zamyślony jak rzadko, skubał leżącą
na tapczanie narzutę.
– Ja też tak zrobiłem – powiedział.
– Co zrobiłeś?
– Tak jak żona rybaka. Tata kupił mi grę,
wiesz, taką jak ma Maciek, a ja od razu
chciałem inną, lepszą. I nie podziękowałem mu…
– To podziękujesz tacie, jak wróci.
– …i powiedziałem mu, że teraz to ja
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– Naprawdę nie chcesz tej gry? Tak ci
na niej zależało!
– Chcę… Tak tylko mówiłem. Bo
widziałem potem inne i… Ale chcę
się nią bawić.

– Nooo… A jak tata będzie się gniewał?
– Nie będzie. Na pewno.
– Ale ja zrobiłem tak, jak żona rybaka.
– Każdy z nas kiedyś postąpił jak żona
rybaka.
– Jak to? Przecież to bajka?
– Bajka, ale przecież baśnie opowiadają
o ludziach, takich jak my.
– Nie, bo o rycerzach! I czarnoksiężnikach!
– O rycerzach też, ale każdy człowiek
może znaleźć się w życiu w takiej
sytuacji jak postacie z baśni. I wtedy
musi dawać sobie radę z wszelkimi
trudnościami.
Nie wiem, ile z mojej przemowy dotarło do Franka, ale miałam przynajmniej
poczucie dobrze spełnionego obowiązku – obowiązku wychowywania
małoletniego wnuka na uczciwego
człowieka. Z zamyślenia wyrwał mnie
głos Franka.
– Poczytaj jeszcze.
Zagłębiliśmy się więc w przygody
Tomcia Palucha, ale po krótkim czasie
usłyszałam otwieranie drzwi. To Zosia
z Piotrkiem i Kasią wracali ze spaceru.
Doszedł mnie głos zięcia:

– …i stwierdziłem, że właściwie masz
rację, po co nam nowy wóz. Przecież
ten jest całkiem dobry. A myślałem
o kupnie tylko dlatego, że wiesz, ciągle
patrzę na nowy samochód Jastrzębskiego… I tak się zapaliłem. Ale rzeczywiście to byłby zbędny wydatek.
O, wygląda, że Franek znajdzie całkowite zrozumienie u swojego ojca. Czyli
obaj potrafią nie ulec zachłanności. Byłam z nich dumna. A dla podtrzymania
dobrej atmosfery, postanowiłam zrobić
na kolację coś na ciepło. W takiej sytuacji – w grę wchodziła tylko ryba.
Babcia Jadzia

Ryba
w sosie pomidorowym

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.

Nadszedł dobry moment na podejmowanie ważnych decyzji. Nie wahaj
się, więc i działaj. Drobne nieporozumienia i niewielkie przeszkody nie
zmienią faktu, że wszystko ułoży się po Twojej myśli.

Byk 20.04.- 20.05.
Koniecznie zapanuj nad emocjami i spokojnie przemyśl wszystko,
co się wydarzyło do tej pory. Twój upór może zniszczyć misterny
plan, nad którym tak długo pracowałeś. Czasami warto przyznać rację
innym.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Teraz będziesz mógł wreszcie odpocząć i zastanowić się nad swoim
dalszym życiem zawodowym i uczuciowym. Masz coś ważnego do
zrobienia. To być może będzie Twój wielki sukces.

Rak 22.06.- 22.07.
Skoncentruj się nad tym, co naprawdę jest teraz dla Ciebie
najważniejsze. Chyba za bardzo próbujesz ogarnąć wszystko naraz
i niczemu nie poświęcasz tyle uwagi ile należy. Posłuchaj rad najbliższej
rodziny.

Lew 23.07.- 22.08.
Przed Tobą wielkie wyzwania i to zarówno w życiu zawodowym jak

i osobistym. Będziesz podejmować decyzje mające ogromne znaczenie
Pół kilograma filetów z ryby mordla Twojej przyszłości. Każdą z nich przemyśl i skorzystaj z pomocy
skiej (mogą być mrożone), duża ceżyczliwych Ci osób.
bula, warzywna kostka bulionowa,
puszka przecieru pomidorowego, Panna 23.08.- 22.09.
Możesz być spokojny. Najbliższe dni nie przyniosą żadnych zmian
puszka groszku konserwowego,
i zawirowań. Wszystkie trudności uda Ci się rozwiązać i jeszcze na tym
mąka, olej, sól, biały pieprz, pazyskasz. Znaczna poprawa finansów.
pryka słodka, cukier

Filety posolić i popieprzyć, oprószyć mąką i usmażyć na oleju.
Pokroić w grubą kostkę i odstawić.
We wrzącej wodzie rozpuścić kostkę bulionową. W rondlu, w którym
będziemy szykować potrawę, rozgrzać olej i zeszklić na nim pokrojoną
drobno cebulę. Następnie oprószyć
ją mąką, dodać koncentrat pomidorowy i mieszając, podsmażyć. Wlać
bulion, a następnie dodać groszek;
zagotować (jeśli używamy świeżego
groszku, całość należy gotować,
aż będzie miękki). Do sosu włożyć
usmażone ryby, doprawić solą,
słodką papryką i odrobiną cukru.
Potrawę najlepiej podawać z gotowanym ryżem.

Waga 23.09.- 22.10.

Dobrze się zastanów nad dalszym postępowaniem. Twoja kariera
zawodowa wymaga działania i to szybkiego. Może pójdź na
dodatkowe szkolenie czy kursy. A w życiu uczuciowym pomyśl, czy
na pewno chcesz sprowokować ten konflikt.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Wszystko układa się po Twojej myśli. Interesy świetnie idą, a finanse są
zadawalające. Możesz z czystym sumieniem poświęcić się wyłącznie
przyjemnościom i rodzinie. Pomyśl o aktywnym wypoczynku.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Postaraj się utrzymać poprawne relacje w miejscu pracy. Nie pouczaj
współpracowników bez końca, ale pracuj razem z nimi. Efekty będą
lepsze i dla Ciebie i dla firmy.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Koniec leniuchowania, zabieraj się do pracy. Twoja konkurencja nie
śpi i szybko się może okazać, że zostaniesz bez zajęcia. W życiu
uczuciowym nie reaguj tak nerwowo, lepiej szczerze porozmawiaj
z partnerem.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Kino NIWA ZAPRASZA
20–22 KWIETNIA godz. 17.00

„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
20–22 KWIETNIA godz. 19.00

„Bezmiar sprawiedliwości”
(Polska, 2006); Kryminał/Thriller; Reżyseria: Wiesław Saniewski; Scenariusz: Wiesław Saniewski; Obsada: Jan Frycz - Adwokat Michał
Wilczek, Robert Olech - Łukasz, Jan Englert - Paweł Boś, Artur Barciś - Prokurator, Artur Żmijewski - Jerzy Kuter, Robert Gonera - Sędzia
Wadecki

Łukasz (Robert Olech), absolwent prawa, nie chce pracować w zawodzie prawnika. Jego ojciec wysyła go do
swojego kolegi, wziętego adwokata Michała Wilczka (Jan Frycz), który ma przekonać Łukasza do zawodu. Adwokat nie zniechęca go, opowiada jedynie historię pewnego procesu, w którym uczestniczył przed kilkunastu
laty. Młoda dziennikarka telewizyjna, będąca w ósmym miesiącu ciąży, zostaje zamordowana. Policja zatrzymuje
jej ukochanego, Jerzego Kutra (Artur Żmijewski), który twierdzi, że nie zamordował dziewczyny. Mimo że prokuratura nie znajduje żadnych dowodów, ustala jedynie prawdopodobny motyw zbrodni i skazuje mężczyznę
na 25 lat więzienia. Okazuje się, że w imię dochodzenia prawdy i sprawiedliwości oskarżyciel, obrońca i sędzia
chcieli skazania Jerzego Kutra, mimo że jego wina nie była udowodniona.
27–29 KWIETNIA godz. 18.00

„Cesarzowa”
Man cheng jin dai huang jin jia (Hong Kong,Chiny, 2006); Akcja/Dramat; czas 114 min.; Reżyseria: Yimou Zhang; Scenariusz: Yimou
Zhang; Na podstawie sztuki: Yu Cao; Obsada: Jay Chou - Prince Jie, Yun-Fat Chow - Cesarz Ping, Li Gong - Cesarzowa Phoenix, Qin
Junjie - Książę Cheng, Man Li - Jiang Chan

Najbliższy czas zaliczysz do bardzo udanych pod warunkiem, że
sam sobie nie skomplikujesz życia wyszukiwaniem problemów tam,
gdzie ich nie ma. Postaraj się zaufać intuicji. Zwróć większą uwagę na
potrzeby bliskich.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym bez większych zmian. Trochę kłopotów, ale
i sukcesy. Za to w życiu osobistym pojawi się ktoś, komu bardzo na Tobie
zależy. Chyba już czas dopuścić do głosu emocje i uczucia.

Z przymrużeniem oka
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20 kwietnia–3 maja

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.

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

Miśka to młodziutka, 12- 15
miesięcy, bardzo zgrabna
suczka, która czeka na kogoś,
kto ofiaruje jej własny dom
i pokocha. O to nietrudno,
bo sunia jest wyjątkowo miła,
uwielbia dzieci, zabawę, jest
niesamowitym pieszczochem.
To bardzo czujny piesek . Sunia wpadła pod samochód
na legionowskiej ulicy. Miała
szczęście, bo ucierpiała tylko
jej noga. Troskliwa opieka
w tymczasowym
domu
sprawiła, że piesek czuje
się dobrze. Misia jest radosną ( na zdjęciach widać jej
uśmiechniętą mordkę) i przyjacielską suczką.
Jest wysterylizowana, a to dodatkowa zaleta (i spora
oszczędność). Pomóżcie ją uratować!!!
Telefon kontaktowy 022 782 47 70 lub 505 403 51
R

E

K

L

A

M

A

Język angielski - korepetycje,
dzieci i niezaawansowani,
tel. 0 509 77 21 72
AVON - zostań konsultantką, zarobek, prezenty, bez wpisowego, tel.
0 23 654 13 85, 0 500 241 104
Podejmę pracę chałupniczą, każdą, tel. 0 607 893 843
Sprzedam sadzonki świerków
srebrnych i jodeł do 2m, Nuna 8,
w soboty
Sprzedam działkę z pozwoleniem
na budowę domku jednorodzinnego, 3000 m2, (projekt i pozwolenie
na rozpoczęcie budowy), w miejscowości Chrcynno, ogrodzoną,
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 gospodarczą 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

Reklama i ogłoszenia w „Życiu Nasielska”
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podziękowania (2 moduły)
drobne
artykuł promocyjno–reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
sprzedaż opracowanego przez ŻN ogłoszenia do innych gazet

Cena netto zł
30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona

- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 99 mm
x 47 mm

Kupię barakowóz z okolic Nasielska - 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 gospodarstwie rolnym, oferty proszę
kierować listownie na adres:

20 kwietnia–3 maja

OGŁOSZENIA
DROBNE
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 zakwaterowania, tel. 0 512 342 545
Poszukuję pracownika do ogrodnictwa - tereny zielone pod Nasielskiem, 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
Firma KABA zatrudni pracowników lub stałe brygady brukarskie
do układania kostki brukowej, dobre zarobki, tel. 0 692 427 426
Sprzedam mieszkanie 62,54 m2
z garażem murowanym w Nasielsku, tel. 0 502 077 585 po 16.00
Kupię kawalerkę lub 2 pokoje z
kuchnią w Nasielsku, tel. 0 509
123 541
Sprzedam działkę 2800 m2 przy
ul. Przemysłowej - 25 tys. zł,
tel. 0 694 809 113
Lakiernika samochodowego lub
pomocnika zatrudnię na stałe,
Latonice, tel. 0 604 152 973
Sprzedam cegłę rozbiórkową (pełna)- 6500 szt., Nasielsk, ul. Polna,
tel. 0 504 890 406
Pilnie poszukuję mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku, tel. 785
532 707
Sprzedam prasę belującą New
Holland, tel. 0 23 654 20 46
Sprzedam Peugot 106, rok prod.
1994, cena 4,5 tys, tel. 0 23 654
20 46
Sprzedam Ford Fiesta diesel, rok
prod. 1996, cena 5,5 tys, tel. 0 23
654 20 46
Tanio sprzedam dachówkę ceramiczną 116 m2, Budy Siennickie,
tel. 0 515 246 795
Sprzedam samochód Opel Kadet
1,6, rok prod. 1991, stan bardzo
dobry, tel. 0 23 691 24 40
Sprzedam działkę 0,34 ar w
Chmielewie przy trasie Nasielsk
- Strzegocin, tel. 0 23 692 14 79
Sprzedam mytą marchew dla
koni i konsumpcyjną, tel. 0 600
097 326
Sprzedam koparko-ładowarkę typ
„Troll”, tel. 0600 097 326

REKLAMA

15

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Do 3 razy sztuka...

SPORT

SPORT
fot. M. Stamirowski

o ważnym zwycięstwie z UrsuP
sem, zespół z Nasielska czekały 3 trudne mecze z czołowymi

ponownie moment dekoncentracji zadecydował o stracie
dwóch bramek w przeciągu
drużynami IV Ligi. Wywalczenie 2 minut. Jednym słowem, wynik
chociażby kilku punktów, pozwo- gorszy niż gra.
liłoby przedłużyć szansę na pozostanie Żbika w tej samej klasie Start Otwock – ŻBIK Nasielsk
3:0 (1:0)
rozgrywek w przyszłym sezonie.
Zadanie trudne do wykonania, tym bardziej,
że pierwszy z tych meczy rozgrywany był na
boisku wicelidera w Nadarzynie z tamtejszym
GLKS-em. Do przerwy gospodarze prowadzili
1:0, na szczęście po przerwie z rzutu karnego
wyrównał Ćwikliński, zapewniając Żbikowi
cenny wyjazdowy punkt.
GLKS Nadarzyn- ŻBIK Nasielsk 1:1 (1:0)
Wierzba 41 - Ćwikliński 60 (k)

Korzystny wynik z Nadarzyna, dawał nadzieję
przed kolejnym wyjazdowym meczem ze Startem Otwock. Niestety, nasielskim piłkarzom nie
udał się rewanż za jesienną porażkę 5:0 i tym
razem hat-trick Okafora Agu zapewnił Startowi
Otwock po raz kolejny trzy punkty. Podobnie
jak w meczu z GLKS, Żbik stracił bramkę przed
przerwą, co na pewno zdeprymowało piłkarzy.
Gra w drugiej połowie była już dużo lepsza, ale
zabrakło skuteczności. W końcówce spotkania

Okafor-Agu 44, 81, 82

W ostatni weekend, drużyna
Żbika stanęła ponownie przed
trudnym zadaniem odebrania choćby jednego punktu
liderowi IV Ligii – Dolacanowi Ząbki. Już wielokrotnie
nasielski zespół udowodnił,
że występując przed własną
publicznością może wygrać
z zespołami teoretycznie dużo
silniejszymi od siebie. Tym
bardziej, że ostatnio Dolcan
nie zachwyca, a w ostatnim
meczu zaledwie zremisował
0:0 z Ursusem Warszawa.
Spotkanie rozpoczęli goście
i to oni jako pierwsi strzelili
bramkę już w 7 minucie.
podaniu i dośrodkowaniu w pole karne
Na lewej stronie boiska po prostopadłym z najbliższej odległości piłkę w siatce umieścił Korkuć, nawet pomimo
interwencji Lawruka. Sytuacja
dość dziwna, bo wydawało się,
że wcześniej napastnik GLKSu
był na pozycji spalonej, jednakże sędzia boczny nie poniósł
chorągiewki. Gdy wydawało się,
że w kolejnych minutach Żbik
ruszy do odrabiania start, na 2:
0 strzałem z za pola karnego
podwyższył Krzywicki.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Dolcan Ząbki

22

50

15

5

2

44-14

2.

GLKS Nadarzyn

22

45

13

6

3

38-14

3.

Legia II Warszawa

22

40

12

4

6

36-25

4.

Legionovia Legionowo

22

38

10

8

4

37-14

5.

Narew Ostrołęka

22

36

10

6

6

30-18

6.

Szydłowianka Szydłowiec

22

36

11

3

8

33-33

7.

Okęcie Warszawa

22

36

11

3

8

34-26

8.

Start Otwock

22

34

11

1

10

42-25

9.

Hutnik Warszawa

22

32

10

2

10

32-31

10.

Korona Ostrołęka

22

31

9

4

9

24-23

11.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

22

29

8

5

9

26-36

12.

Polonia II Warszawa

22

27

8

3

11

27-34

13.

RKS Ursus (Warszawa)

22

27

7

6

9

20-25

14.

Mazur Karczew

22

26

6

8

8

25-26

15.

MKS Mława

22

23

7

2

13

34-40

16.

Piast Piastów

22

19

5

4

13

14-27

17.

Żbik Nasielsk

22

17

4

5

13

21-44

18.

Gwardia Warszawa

22

10

3

1

18

15-77

Szybko strzelone bramki spowodowały, że tempo spotkania
spadło a kolejne minuty to walka
o piłkę w środkowej strefie boiska
bez żadnych akcji podbramkowych. Najwyraźniej dwie bramki
przewagi Dolcanowi zupełnie
wystarczały, natomiast nasielskiej
jedenastce trudno było przeprowadzić składną akcję pozwalającą
na zdobycie bramki kontaktowej.
Taka sytuacja utrzymywała się
do 30
minuty, kiedy to
dokładne dośrodkowanie
w pole
karne wykorzystał
Markiewicz, wyróżniający się zawodnik
ostatnich meczy Żbika, strzelając w długi
bramki gości.
Do końca pierwszej
połowy Żbik miał
jeszcze kilka sytuacji
na wyrównanie, ale za
brakło odrobiny dokładności. Widoczna
jest absencja Erasaby,

który w ostatnim czasie leczy drobny uraz, natomiast we wcześniejszym spotkaniu pauzował
za czerwoną kartkę w meczu z Ursusem.
Po zmianie stron, Dolcan bronił korzystnego
wyniku nie zachwycając swoją grą nawet kibiców przybyłych do Nasielska z Ząbek. Najlepszą
sytuację w drugiej połowie Żbik stworzył w 60
min., kiedy po strzale z rzutu wolnego Markiewicza z 35 m. bramkarz gości wypuścił piłkę z rąk,
jednakże nie było nikogo, kto mógłby ją dobić.
Pomimo walki do końca wynik nie uległ zmianie
i po słabej grze Dolcan wygrał ze Żbikiem 2:1.
ŻBIK Nasielsk- Dolcan Ząbki 1:2 (1:2)
Markiewicz 30 - Korkuć 7, Krzywicki 18

Bilans trzech ostatnich spotkań Żbika to 1 remis
i 2 porażki, 6 bramek straconych i 2 strzelone.
Pomimo przyzwoitej gry Żbik nie zdobył tak
potrzebnych punktów i przy niekorzystnych
wynikach bezpośrednich rywali w walce
o utrzymanie spadł w tabeli na przed ostatnią
pozycję. Niestety liczą się tylko wyniki a nie
styl gry. Kolejnych punktów Żbik będzie musiał
szukać w meczu z Koroną i Hutnikiem.
Jakub Olech

