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nformacje od skruszonych aferzystów i wielotygodniowe obserwacje członków grup przestępczych
Izlikwidowana
doprowadziły prawdopodobnie do rozbicia kolejnej grupy mafii paliwowej. W Nasielsku została
nielegalna rozlewnia paliw.
10 maja, funkcjonariusze łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
przeprowadzili spektakularną akcję, w wyniku której zatrzymano na gorącym uczynku
pracowników rozlewni i kierowcę cysterny.
W „przetwórni paliw” w Siennicy dokonywano
odbarwiania przywożonego tu w cysternach
paliwa opałowego, które następnie było wprowadzane do obrotu handlowego jako olej
napędowy. Od kiedy trwał ten proceder – nie
wiadomo, takiej informacji nie udało nam
się uzyskać w Łódzkiej Delegaturze Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Na terenie Siennicy zabezpieczyliśmy linię
technologiczną służącą do odbarwiania oleju
opalowego oraz cysternę do przewozu paliw,
w której znajdował się odbarwiony produkt
– poinformował „ŻN” kapitan Tomasz Skupień,
rzecznik prasowy Delegatury ABW w Łodzi.
Paliwo zostało poddane utylizacji.
Potwierdził, że zatrzymano trzy pracujące
tam osoby, które są mieszkańcami województwa mazowieckiego. Postawiono im
zarzut oszustwa zgodnie z artykułem 286
Kodeksu karnego, za co grozi kara więzienia
nawet do 8 lat. Żeby zapobiec mataczeniu

i kontaktowaniu się z pozostałymi członkami
grupy przestępczej, sąd rejonowy w Pułtusku
na wniosek tamtejszej prokuratury zastosował
areszt tymczasowy wobec podejrzanych.
Kapitan Tomasz Skupień, ze względu na
dobro śledztwa, nie zdradził nam szczegółów
zatrzymania. Powiedział jedynie, że proceder

był prowadzony na dużą skalę, a sprawa jest
rozwojowa. W najbliższym czasie należy się
spodziewać kolejnych zatrzymań.
Sprawą produkcji podrabianego paliwa już od
dłuższego czasu zajmuje się Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.
dar
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Z SAMORZĄDU

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

Umowa podpisana

Perspektywy Nasielska

10 maja tego roku została podpisana umowa na adaptację bloków przy ulicy Płońskiej na cele mieszkalne.
Inwestycję, na zlecenie Spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe, wykona firma „ Usługi Remontowo
– Budowlane i Transportowe” z siedzibą w Nasielsku.
Umowę podpisali Prezes Spółki – Wojciech Sierzputowski oraz właściciel firmy – Dariusz Olbryś.

Likwidacja bezrobocia
i rozwój infrastruktury
technicznej to jedne
z najpilniejszych zadań,
przed którymi stoi lokalny
samorząd.

Aby nastąpił ten przełomowy moment w historii obiektów stojących
przy ul. Płońskiej, Burmistrz Nasielska
podejmował szereg czynności. Najpierw były to starania o przejecie na
własność Gminy terenów będących

ną odpowiedzialnością. Wybrano
Prezesa, Zarząd i Radę Nadzorczą,
podpisano akt założycielski. Kolejne kroki to, rejestracja spółki w KRS
a potem procedura przetargowa na
wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

18–31 maja

własnością prywatną. Po wielu latach
trudnej drogi udało się teren przejąć
i dopiero wówczas można było
rozpocząć procedury projektowe,
uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.
Z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska
w Nasielsku w dniu 3 lutego 2006r.
podjęła uchwałę w sprawie powołania Komunalnej Spółki z ograniczo-

Powyższa informacja przedstawiona
w wielkim skrócie jest jednocześnie
zapowiedzią wywiadu z Prezesem
Spółki Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe, który zostanie zamieszczony w najbliższym numerze
„ Życie Nasielska”.
Urząd Miejski w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska

Samowola kosztuje
Podejmując próbę zapobiegania
zagrożeniom z tytułu samowolnego
przystosowywania terenów na grunty
budowlane pragnę poinformować
mieszkańców gminy Nasielsk, że jest
to niezgodne z prawem i wiązać się
może z kosztami.

Na terenie gminy obserwujemy wzrost
zainteresowania ludności różnego rodzaju budownictwem, zwiększa się
zapotrzebowanie na tereny budowlane.
Przystosowuje się do tego celu grunty
podmokłe, zasypując oczka wodne i
wszystkie inne zagłębienia terenu.
Przystosowywanie terenu pod inwestycje budowlane zgodnie z jego przeznaczeniem w planie zagospodarowania
przestrzennego, poprzez nawiezienie
różnych odpadów i ziemi z wykopów,
wymaga zachowania wszystkich obowiązujących przepisów.
Szczególnie chodzi tu o ustawę o
ochronie gruntów rolnych i leśnych
(jednolity tekst Dz. U. z 2004r., Nr 121,
poz. 1266 z późniejszymi zmianami)
oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 200l
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006r. Nr 129,poz. 902 z późniejszymi

zmianami) i ustawę z dnia 27 kwietnia
200lr. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr
39, poz. 251).
Z tytułu samowolnego wyłączenia
gruntów rolnych pochodzenia organicznego, właściciele mogą ponieść
znaczne koszty, ponieważ chronione
są wszystkie klasy bonitacyjne gleby,
a obowiązujący w tych przypadkach
tryb postępowania z art. 28 przewiduje
wyższe opłaty.
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych,
w razie stwierdzenia, że grunty zostały
wyłączone z produkcji niezgodnie z
przepisami niniejszej ustawy, na sprawcę
wyłączenia nakłada się obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości dwukrotnej
należności. W razie stwierdzenia, że
grunty przeznaczone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne
zostały wyłączone z produkcji bez decyzji o wyłączeniu z produkcji, decyzję
taką wydaje się z urzędu, podwyższając
jednocześnie wysokość należności
o 10%.
B.P. UM Nasielsk

Planom rozwoju Nasielska na najbliższe cztery lata poświęcone było
spotkanie mieszkańców gminy
z Burmistrzem Nasielska. Bernard D.
Mucha poinformował o podejmowanych działaniach mających na celu
zainteresowanie
przedsiębiorców
rozwojem działalności gospodarczej w Nasielsku i w okolicach. Mają temu
służyć między
innymi: promocja Nasielska,
przygotowywanie terenów pod
nowe inwestycje
oraz obniżenie
podatków lokalnych dla przyszłych
inwestorów.
Burmistrz zapewnił o kontynuowaniu
prac modernizacyjnych budynków
oświatowych. Zapowiedział zwiększenie wydatków na budowę
szkolnych obiektów sportowych
i tych, związanych z prowadzeniem
ponadprogramowych zajęć dla
dzieci i młodzieży.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej ma się odbywać dzięki
modernizacji sieci wodociągowej

oraz budowie kanalizacji sanitarnej.
W Gminie Nasielsk, według zapowiedzi Burmistrza, powstaną nowe
drogi. Poprawa stanu bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów
lokalnych władz. W najbliższym
czasie będą zmodernizowane
główne skrzyżowania w Nasielsku
- nie wyklucza się budowy ronda.
Ruch w najbardziej niebezpiecznych
punktach miasta ma być kierowany
sygnalizacją świetlną.

Szczegółowy „plan rozwiązywania
lokalnych problemów” został zapisany w Deklaracji Burmistrza Nasielska, podpisanej przez Bernarda
D. Muchę.
Spotkanie odbyło się 11 maja tego
roku, w kinie Niwa. Jego inicjatorem
było Stowarzyszenie Europa i My.
Szkoda, że w spotkaniu i dyskusji
o najważniejszych dla Nasielska sprawach uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób. Niestety, mimo piątkowego
wieczoru, frekwencja nie dopisała.
dar

Setne urodziny
Pani Czesława Popielarska jeszcze do niedawna
mieszkała w Nasielsku,
obecnie mieszka u córki
w Kowalewicach. 15 maja
br. obchodziła wyjątkowe
urodziny. Skończyła 100
lat.

mięć. Często wspomina swoją rodzinną
miejscowość, Pogorzelec oraz swoich
sąsiadów. Podkreśla, że nigdy z nikim się
nie kłóciła i miała wielu przyjaciół.
Goście życzyli jubilatce 200 lat, dużo
zdrowia i pogody ducha.
K.Z.

Z życzeniami do jubilatki
przybył Burmistrz Nasielska Bernard D. Mucha
z kierownikiem Urzędu
Stranu Cywilnego Bożeną
Kobusiak. Na spotkaniu
nie zabrakło również Wójta
gminy Świercze Adama
Misiewicza.
Pani Czesława urodziła siedmioro dzieci. Dziś została
ich tylko czwórka. Ma za to
30 wnuków, 34 prawnuków
i 5 praprawnuków.
„Wczesny ożenek i ranne
wstawanie” tak jubilatka
określa swoją receptę na
długowieczność. Pani
Czesława ma doskonałą pa-
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Modlin odciąży Warszawę
R

ozwój sieci lotnisk
w Polsce będzie się
odbywać poprzez rozbudowę i modernizację
istniejących lotnisk cywilnych oraz wykorzystanie i adaptację byłych
lotnisk wojskowych oraz
sportowo-usługowych.
Budowa nowych portów
lotniczych nastąpi dopiero po wyczerpaniu możliwości modernizacyjnych
lotnisk istniejących.

ska, takie jak Modlin, Sochaczew czy
Mińsk Mazowiecki.
Niezależnie od rozwoju portów
regionalnych i lokalnych kontynuowane będą prace nad budową
centralnego lotniska dla Polski. Przedsięwzięcie to wymagać będzie nakładów szacowanych na kilka miliardów
euro. Ponadto program przewiduje,
że polskie lotniska będą włączone
w jednolity system transportowy
Unii Europejskiej. Do 2013 roku

o środki pochodzące m.in. z Funduszu Spójności. Mniejsze porty
lotnicze wspierane będą natomiast
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Obok rozbudowy
lotnisk inwestycje obejmą instalację
nowoczesnej infrastruktury nawigacyjnej. Za realizację Programu będzie
odpowiedzialny minister transportu.
Program rozwoju lotnisk zakłada, że
w 2010 r. lotniczy ruch pasażerski
w Polsce wyniesie ok. 25 mln osób,
a w 2020 r. - ok. 35 mln osób.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Programu rozwoju
sieci lotnisk i lotniczych urządzeń
naziemnych, przedłożoną przez
ministra transportu.

rozwijanych będzie głównie 8 lotnisk należących do tzw. sieci TEN-T
(Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice,
Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo, Wrocław-Starachowice,
Poznań-Ławica, Szczecin-Goleniów,
Rzeszów-Jasionka).
Program będzie podstawą do formułowania wniosków aplikacyjnych

Na lotnisku w Modlinie cały czas
trwają prace przygotowawcze
do rozpoczęcia „wielkich robót”
– wykonywane są pomiary geodezyjne, wycinane są drzewa
i krzewy w pobliżu pasu startowego. Niestety, wielkich maszyn
budowlanych jak nie było, tak
nadal nie ma.
dar

Mniej biurokracji na budowie
proszczenie i skrócenie
U
procedury planowania
przestrzennego to jedno z
głównych założeń przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmiany dotyczą usprawnień w sporządzaniu planów miejscowych oraz
tzw. studium, będącego podstawą do
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Projekt nowelizacji przewiduje również, że tereny kolejowe, położone
w administracyjnych granicach miast,
będą mogły być objęte planowaniem
przestrzennym. Grunty rolne, leżące
w obrębie miast, z mocy ustawy zostaną przekwalifikowane na tereny
pod budownictwo mieszkaniowe.
Na wszystkich etapach przygotowywania studium oraz planów
miejscowych terminy zostaną
skrócone. Zgodnie z propozycją,
projekt studium będzie wyłożony
do publicznego wglądu przez co
najmniej 21 dni (wcześniej 30 dni),
a plan miejscowy 14 dni (wcześniej
21). Przewidziano, że terminy składania uwag do obu dokumentów
będą wynosić 14 dni (wcześniej 21
dni). Nowe prawo przewiduje także,

Szansa dla Nasielska

Działki budowlane poszukiwane
Drożeją i będą jeszcze droższe – tak
mówią znawcy rynku nieruchomości o działkach budowlanych. W tym
roku ceny ziemi „podskoczą” nawet
o jedną piątą.
Ta informacja powinna zmobilizować
zwłaszcza tych, którzy planują budowę domu na obrzeżach i w okolicach
dużych miast, ponieważ te tereny
cieszą się obecnie największym zainteresowaniem. To właśnie tam ceny
mogą wzrosnąć najbardziej.
Przedstawiciel jednej z warszawskich
agencji zajmującej się handlem
nieruchomościami potwierdza te
prognozy – Największy jest popyt
na place pod budowę na obrzeżach i w okolicach dużych miast.
W centrach miast grunty kupują
głównie deweloperzy realizujący
duże projekty mieszkaniowe i pod
budownictwo komercyjne. Przyczyną wzrostu cen gruntów jest zwiększenie się popytu na mieszkania, co
powoduje naturalny wzrost ich cen.
Poza tym banki chętnie kredytują
zakup ziemi, nie widząc w tym
większego ryzyka.

Program jest pierwszym od wielu lat
dokumentem, w którym określono
kierunki rozwoju infrastruktury lotniczej na najbliższe lata oraz wskazano
działania niezbędne do realizacji
wytyczonych celów.
Program zakłada, że w pierwszej
kolejności sieć lotnisk regionalnych
powinna zostać uzupełniona o porty zlokalizowane w województwach:
zachodnio-pomorskim, warmińskomazurskim, podlaskim, lubelskim
i świętokrzyskim. W przypadku,
gdy w dużym mieście ruch lotniczy
przybliży się do granicy przepustowości, program zaleca tworzenie
mniejszych portów wokół danej
aglomeracji. Przykładem mogłaby
być np. Warszawa, gdzie główny port
lotniczy im. F. Chopina powinien zostać odciążony przez mniejsze lotni-
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18–31 maja

Mieszkańcy, na przykład Warszawy,
mają dosyć wielkomiejskiego życia
i coraz częściej szukają własnego lokum z dla od zgiełku. Niewątpliwym
argumentem są przy tym znaczne
różnice w cenach mieszkań. Ludzie
coraz chętniej migrują z centrów
miast na obrzeża, a to dlatego, że
obecnie budowa metra kwadratowego domu jednorodzinnego jest
bardziej opłacalna niż zakup mieszkania w centrum.
Jak podkreślają eksperci, ceny

że sądy administracyjne będą
miały 90 dni na rozpatrzenie
skargi gminy, w przypadku gdy
wojewoda orzekł nieważność
uchwały rady gminy w sprawie uwarunkowań studium lub
planu miejscowego.
W nowelizacji ustalono ponadto stałą wysokość tzw.
renty planistycznej, która
wyniesie 25 proc. wzrostu
wartości nieruchomości. Ta
jednorazowa opłata będzie
pobierana wówczas, gdy w
wyniku uchwalenia planu albo jego
zmiany, wartość nieruchomości
wzrośnie, a właściciel zbędzie ją.
Gmina będzie mogła odstąpić od
pobierania renty tylko w sytuacji,
gdy koszty związane z ustaleniem
opłaty przewyższą jej wysokość.
Proponowane przepisy określają
także warunki zagospodarowania
terenu w przypadku braku planu
miejscowego. Decyzja o warunkach
zabudowy będzie wydawana wówczas, gdy dana inwestycja wymaga
pozwolenia na budowę. Dotyczyłoby to także zabudowanej działki
w sytuacji, gdy zmieniona zostanie
linia zabudowy oraz gabaryty budynku od frontu parceli. Natomiast
decyzja ta nie będzie wymagana w

procent. Podobnie było w innych
wielkich miastach.
Grunty stały się ostatnio doskonałą
lokatą kapitału dla ludzi, którym nie
brakuje gotówki – to też powoduje,
że są one najbezpieczniejszą lokatą
kapitału.
Specjaliści są zdania, że tendencja
wzrostowa będzie się utrzymywać
w aglomeracjach jeszcze przez co
najmniej 10 lat.
W ostatnim czasie w Nasielsku
i okolicach, największy popyt można zaobserwować na typowe działki
budowlane pod domki jednorodzinne. Jest już regułą, że wyższe ceny
osiągają grunty w atrakcyjnych
lokalizacjach, bliżej centrum miasta.
Droższe też będą działki z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, ponieważ dzięki
temu inwestorzy na samym wstępie
są wstanie ocenić wielkość zysku
z danego przedsięwzięcia, a po drugie zdecydowanie upraszcza to cały
proces inwestycji. Najwięcej zarobią
ci, którzy sprzedają tereny uzbrojone. Inwestorzy indywidualni mający
zamiar wybudować dom, poszukują
działek, do których nie muszą doprowadzać prądu czy kanalizacji – bo to
zdecydowanie podnosi koszty całej
inwestycji. Zwracają przy tym uwagę
na ukształtowanie terenu. W cenie są
działki płaskie, na których po prostu
łatwiej się buduje.
Przed zakupem działki warto zapoznać
się z jej statusem prawnym. Wśród
sprzedających grunty, zwłaszcza na
obrzeżach i w okolicach miast, sporą
grupę stanowią właściciele gospofot. M. Stamirowski

przypadku niewielkiej jej rozbudowy
(zwiększenie o 15 proc.).
Gmina będzie mogła zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy tylko w
momencie wystąpienia sprzeczności planowanej inwestycji ze studium
gminnym. Termin wydania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez właściwy organ
skrócono do 65 dni. Wprowadzono
też karę w wysokości 500 zł za każdy
dzień zwłoki w wydaniu decyzji.
Projekt zmienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowany przez
resort budownictwa przyjęła Rada
Ministrów.
dar

windują też zachodni deweloperzy, ponieważ każdy z nich swoją
działalność w Polsce musi zacząć
od zakupu gruntu, dlatego w licytacjach gruntowych są w stanie przebić nawet największych krajowych
deweloperów.
Szaleństwo cenowe rozpoczęło się
w ubiegłym roku. W Warszawie ceny
gruntów wzrosły średnio o ponad 40

darstw rolnych. Oferowana przez
nich ziemia ma najczęściej charakter
działki rolnej. Jeżeli ziemię rolną chce
kupić nierolnik, w transakcję może
ingerować Agencja Nieruchomości
Rolnych, która ma prawo pierwokupu
ziemi, czyli nabycia gruntu po cenie,
na jaką strony się umówiły. Żeby na
ziemi rolnej wybudować dom, trzeba
też wcześniej odrolnić grunt.
dar
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Ostrzejsze kary dla przestępców
R

ząd zapowiada bezwzględną walkę z przestępcami. Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy
zmieniający dotychczas
obowiązujący Kodeks
karny. Jak twierdzą eksperci, dokument może
okazać się skutecznym
batem na przestępców
i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa
obywateli. Uwzględniono
w nim nie tylko sankcje za
przestępstwa najcięższe,
ale również za kradzieże
kieszonkowe, które były
do tej pory traktowane
przez prawo jako zwykłe
wykroczenie.
Zaostrzenie odpowiedzialności
karnej za najcięższe przestępstwa,
zwłaszcza te popełniane z użyciem
przemocy zorganizowanej, wzmocnienie ochrony pokrzywdzonego,
poszerzenie granic obrony koniecznej, zwiększenie odpowiedzialności
nieletnich, zaostrzenie przepisów
o recydywie oraz skuteczne zwalczanie nowych zjawisk przestępczych przewiduje projekt nowelizacji
Kodeksu karnego.
Jedną z najważniejszych zmian jest
zaostrzenie kar, zwłaszcza za
przestępstwo przeciwko zdrowiu
i życiu oraz z użyciem przemocy.
Na przykład, projekt przewiduje,
że zabójstwo, w celu utrudnienia
postępowania, świadka, policjanta,
prokuratora, sędziego będzie karane karą 25 lat albo dożywotnim
pozbawieniem wolności. Przestępstwem staje się także przygotowanie do zbrodni zabójstwa
(dotychczas niekarane), a także
przyjęcie zlecenia zabójstwa.
Umyślne spowodowanie ciężkiego
uszkodzenia ciała, np. pozbawienie
człowieka wzroku czy słuchu,
stanie się zbrodnią i będzie zagrożone karą od 5 do 25 lat (obecna
sankcja od roku do lat 10). Gwałt
ze szczególnym okrucieństwem
lub popełniony na szkodę dziecka
poniżej lat 15 będzie zagrożony karą
od 5 do 25 lat. Tak samo karany będzie rozbój z bronią w ręku lub zabór
pojazdu z bronią w ręku.
Wyeliminowano karę 25 lat pozbawienia wolności jako odrębny jej
rodzaj. Wydłużono natomiast karę
terminowego pozbawienia wolności
- od 1 miesiąca do 25 lat, co oznacza, że będzie możliwe wymierzenie
kary w przedziale pomiędzy 15 a 25
lat. Będzie to miało znaczenie w sprawach o szczególnie ciężkie przestępstwa, np. zbrodnia zabójstwa.
Nowością jest możliwość orzekania
kary pozbawienia wolności poniżej
jednego miesiąca w przypadku
drobnych przestępstw: krótkoterminową karę pozbawienia wolności
wymierzać się będzie w wymiarze
tygodniowym.
Jeżeli chodzi o wymierzenie kary
ograniczenia wolności, to projekt

wydłuża możliwość jej stosowania
z obecnego roku do lat 2. Wzrosną
znacznie możliwości wymierzenia
surowej grzywny: maksymalna
wysokość kary grzywny rośnie do
7,2 miliona złotych z obecnych
720 tysięcy.
Sąd będzie mógł orzec zakaz
przedterminowego zwolnienia,
w tym wobec osób skazanych na
karę dożywocia. W ten sposób do
polskiego prawa wprowadza się
możliwość orzeczenia kary izolującej
sprawcę na zawsze.
W przypadku drobnych przestępstw,
o przedterminowe zwolnienie będą
mogli ubiegać się skazani na kary do
2 lat już po odbyciu jednej czwartej,
a nie jak dotąd połowy wymierzonej
kary, z tym, że nie dotyczy to osób,
które popełniły przestępstwa z użyciem przemocy albo były uprzednio
karane za przestępstwo umyślne lub
podobne nieumyślne.
W toku procesu karnego sąd będzie
mógł orzec środek karny w postaci
pozbawienia praw rodzicielskich lub
opiekuńczych w wypadku skazania
za przestępstwo popełnione przeciwko rodzinie lub na szkodę małoletniego. Pozbawienie praw rodzicielskich

i opiekuńczych będzie orzekane na
okres od roku do 10 lat. Orzeczenie
to sąd karny przekaże właściwemu
sądowi rodzinnemu.
Projekt noweli przywraca tzw.
recydywę ogólną. Zabieg ten ma
wpłynąć na zaostrzenie kar. Fakt,
że osoba była już wcześniej karana,
będzie traktowany jako okoliczność
obciążająca. Natomiast wobec osób
ponownie popełniających podobne
przestępstwo umyślne (recydywa
specjalna), dolna granica kary musi
zostać obostrzona aż do górnej granicy zagrożenia powiększonej o połowę. Sprawcy popełniający ponownie umyślne przestępstwo przeciwko
życiu lub zdrowiu, gwałt, rozbój albo
inne przestępstwo z użyciem przemocy, będą karani surowiej, zarówno
poprzez zaostrzenie dolnej, jak i górnej granicy kary. Wobec wielokrotnych recydywistów, dolna granica
kary będzie podlegać podwojeniu.
Ponadto, wobec takich osób nie bę-

dzie można stosować warunkowego
zawieszenia wykonania kary.

żenia do sądu, a dopiero sąd może
odstąpić od wymierzenia kary.

Zaostrzeniu ulegną sankcje za
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, takie jak: przejęcie
kontroli nad samolotem, nielegalny
obrót środkami wybuchowymi czy
gromadzenie środków finansowych
w celu przygotowania zamachu terrorystycznego. Dla sprawców tych
przestępstw przewidziano kary od
3 do 15 lat pozbawienia wolności.
Jeszcze wyższe sankcje, bo od 5 do
25 lat, przewidziano dla sprawców
podobnych zbrodni, w efekcie których nastąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

Projekt obejmuje także szereg istotnych zmian dotyczących nieletnich.
Osoby, które ukończyły 15 lat, mają
być odpowiedzialne za wszystkie
zbrodnie i najpoważniejsze występki. Ponadto osoby nieletnie, które już
raz były skazane, będą dalej zawsze
odpowiadać na zasadach kodeksu
karnego. Projekt znosi ograniczenie
górnej granicy kary, jaką można
wymierzyć nieletniemu, pozostawiając możliwość nadzwyczajnego
złagodzenia kary.

Zaostrzeniu ulegną także sankcje za
udział w zorganizowanej przestępczości. Najwyższa sankcja, od lat 5 do
25, przewidziana jest za założenie
lub kierowanie grupą o charakterze
zbrojnym lub terrorystyczną.
Zostanie utworzony Fundusz Pomocy Ofiarom Przestępstw jako
państwowy fundusz celowy. Na
Fundusz będą przekazywane m.in.
nawiązki i świadczenia pieniężne,
które obecnie są rozdzielane pomiędzy instytucje, fundacje oraz
stowarzyszenia. Ze środków Fun-

duszu finansowana będzie pomoc
ofiarom przestępstw w postaci
pomocy prawnej, psychologicznej,
specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji. Na rzecz ofiar przestępstw
sąd będzie także zasądzał od sprawcy
obowiązek naprawienia szkody oraz
zadośćuczynienia za krzywdę.
Nowelizacja ma zwiększyć uprawnienia obywateli do stosowania
obrony koniecznej w sytuacjach
bezprawnego zamachu na ich dobra prywatne. Chodzi o odparcie
bezprawnego zamachu związanego
z wdarciem się do domu, mieszkania, lokalu, pojazdu lub na ogrodzony teren. W tym przypadku a także,
gdy przekroczenie granic obrony
koniecznej nastąpiło pod wpływem
strachu lub silnego wzburzenia,
broniący się nie będzie podlegał
karze, a postępowanie karne będzie
umarzane już przez prokuratora na
etapie przygotowawczym. Obecnie
prokurator musi skierować akt oskar-

W zmienionym Kodeksie pojawią
się surowsze sankcje stosowane
wobec pijanych kierowców. Sąd
będzie musiał orzec przepadek
samochodu prowadzonego przez
sprawcę przestępstwa, jeżeli był on
pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, albo uciekł z miejsca
wypadku. Jeżeli pojazd mechaniczny nie stanowi własności kierowcy,
orzeczenie będzie dotyczyło przepadku równowartości pojazdu.
Ponadto, projekt przewiduje obowiązkową publikację wizerunków
nietrzeźwych kierowców, sprawców wypadków. Nowy środek
karny w postaci opublikowania
wizerunku sprawców zwiększy
represyjność kary i będzie stosowany także wobec sprawców
przestępstw szczególnie niebezpiecznych oraz szczególnie
uciążliwych społecznie, np. złodziei kieszonkowych czy oszustów.
Ich zdjęcia będą opublikowane na
stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Aby chronić dzieci przed pedofilią projekt wprowadza nowy
typ przestępstwa penalizujący
często stosowany w Internecie
sposób działania pedofilii. Chodzi
o podszywanie się pod rówieśników dzieci w celu ich zwabienia
(dotychczas niekarane). Ponadto
karane będzie propagowanie treści pedofilskich.
Nowym rozwiązaniem jest zakaz
wstępu na masowe imprezy także
sportowe, zarówno krajowe, jak
i zagraniczne. Będzie on orzekany
wobec sprawców przestępstw związanych z imprezami masowymi. Złamanie zakazu będzie traktowane jako
przestępstwo. Karane będzie również
posiadanie w miejscu publicznym
noża lub innego niebezpiecznego
przedmiotu w okolicznościach
wskazujących na zamiar użycia.
Projekt wprowadza także przestępstwo kradzieży kieszonkowej
(zagrożenie od roku do lat 10), która
dotychczas karana była na ogół jako
wykroczenie.
O projektowanych zmianach w Kodeksie karnym poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
dar

KRONIKA
POLICYJNA
25. 04. w zakładzie Binder nieznany
sprawca skradł z szafki ubraniowej
kartę do bankomatu z kodem pin
i pobrał 100zł.
29. 04. na ulicy Młynarskiej patrol policji
zatrzymał Kamila B., Łukasza I., Kazimierza P. i Tomasza Z., którzy usiłowali wepchnąć do bagażnika dwie osoby.
30. 04.–01. 05. w Studzienkach nieznani sprawcy skradli ze zlewni mleka
zbiornik z agregatem. Straty wynoszą
5000zł na szkodę Ireny O.
01–02. 05. w Andzinie nieznani sprawcy skradli 200 metrów
przewodu energetycznego. Straty
wynoszą 500zł.
02. 05. na ulicy Warszawskiej Bogdan Z. kierujący samochodem marki Cinquecento potrącił na pasach,
Wiesława H. Mężczyzna, mieszkaniec Nasielska poniósł śmierć na
miejscu.

04. 05. w Starych Pieścirogach policjanci zatrzymali Kamila W. mieszkańca Nasielska, który posiadał przy
sobie narkotyki.

Pijani na drodze
26. 04. w Psucinie Adam K. mieszkaniec Nasielska kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,21
mg/l.).
04. 05. na ulicy Warszawskiej Piotr
Ż. mieszkaniec Nasielska kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,46 mg/l.).
10. 05. w Mazewie Włościańskim
Sławomir O. mieszkaniec Jackowa
Dworskiego kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,33 mg/l.).

Bezpieczne Miasta
Komenda Stołeczna Policji, podobnie jak inne jednostki w kraju,
realizuje program ograniczania
przestępczości „Bezpieczne
Miasta”. Założeniem programu
jest ścisła współpraca jednostek
samorządu terytorialnego, kościołów, mediów i innych instytucji,
która w niedalekiej przyszłości ma
zaowocować odczuwalnym wzrostem bezpieczeństwa na poziomie
lokalnym.
Na terenie garnizonu stołecznego
program ten jest realizowany w
następujących wytypowanych
miastach: Górze Kalwarii, Markach,
Józefowie, Błoniu, Legionowie,
Milanówku, Sulejówku, Nasielsku
i Brwinowie.
KPP Nowy Dwór Maz.
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fot. D. Majewski
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Patrz pod nogi!!!

Jedni mówią, że to tąpnięcie, a drudzy, że brama do piekieł. Nie zmienia to jednak faktu,
że w ulicy Warszawskiej - jest najzwyklejsza w świecie , niezabezpieczona, głęboka dziura.
I nie jest to wcale powód do żartów. Otwór jest bardzo niebezpieczny. Znajduje się tuż przy
chodniku , w okolicy sklepów. Zagraża przechodniom. Może być też powodem poważnej
usterki samochodu.
W środę, 15 maja, w dniu oddawania „ŻN” do druku, nikt nie raczył zainteresować się
śmiertelnie niebezpiecznym otworem, ani go oznakować.

6 maja 2007. Nasielsk, ul.Warszawska. około godz. 21.00 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Aż trudno uwierzyć, że nikomu nic się nie stało.
fot. M. Stamirowski

R

14 maja 2007. Chmielewo. Około południa niemiecki Volkswagen Passat nie wytrzymał w konfrontacji z radzieckim ciągnikiem.
Na szczęście nie było ofiar.

Piękne, bo polskie
Nie przeszkadzają
im mrozy, grad ani
inne niekorzystne
zjawiska. Wreszcie
są. Na ulicznych
straganach pojawiły się pierwsze
truskawki, wyprodukowane w tunelach
foliowych.
Jak to zwykle bywa, na początku są drogie. Niewątpliwie denerwuje to klientów,
bowiem nie każdego stać na
to, żeby zapełnić żołądek po
brzegi pierwszymi owocami.
Niestety, mniej zamożni
muszą się zadowolić samym
zapachem. Na prawdziwą
wyżerkę trzeba będzie jeszcze poczekać kilka tygodni.
Na razie za kilogram trzeba zapłacić
nawet 8 złotych. Sprzedawcami są
sami okoliczni producenci, bo, jak
twierdzą, jeszcze nie mają hurtowych
ilości. To, co wyprodukują sami są

w stanie sprzedać. Krajowe truskawki
w hurtowych ilościach są już na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku
Hurtowym w Broniszach. Tam za kilogram płaci się około 6 złotych.
Zdaniem ogrodników truskawki będą

w tym roku drogie. Zapowiadają się
niskie zbiory. Kwietniowe i z początku
maja przymrozki zniszczyły kwiaty na
wielu plantacjach i to nie tylko w powiecie nowodworskim, ale w całym kraju.
dar
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Ochrona pracy kobiet
Stosunek pracy kobiety
jest w określonych sytuacjach szczególnie chroniony. Głównie dotyczy to
kobiet w ciąży, w okresie
urlopu macierzyńskiego,
matek karmiących i opiekujących się dziećmi.
Jest to ochrona związana z szeroko
pojętym macierzyństwem. Troska
o kobiety zatrudnione na podstawie
stosunku pracy przejawia się m.in. zakazami zatrudniania ich przy pracach
uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,
zakazami dyskryminacji i mobbingu.
Prace uciążliwe
Zabronione jest zatrudnianie kobiet
przy pracach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla ich zdrowia. Jest to
zakaz bezwzględny - pracodawca nie
może zlecać wykonywania takich prac,
nawet za zgodą pracownicy. Jest on
głównie podyktowany troską o ochronę zdrowia kobiet, oraz uwzględnia ich
warunki psychofizyczne. Wykaz prac
wzbronionych kobietom ustala Rada
Ministrów w drodze rozporządzenia.
Przykładowo zabronione jest zatrudnianie kobiet przy pracach polegających
na ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie przekraczającej:
12 kg - przy pracy stałej, 20 kg - przy

pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę
w czasie zmiany roboczej), prace pod
ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy: na stanowiskach kierowniczych, niewymagającej stałego
przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej, w służbie zdrowia,
w okresie studiów, w ramach szkolenia
zawodowego, wykonywanej dorywczo i niewymagającej pracy fizycznej,
kobiet w ciąży lub karmiących piersią
przy pracach w środowisku, w którym
występują nagłe zmiany temperatury
powietrza w zakresie przekraczającym
15°C, kobiet karmiących piersią - w warunkach narażenia na promieniowanie
jonizujące określonych w przepisach
prawa atomowego.
Kobiety w ciąży
Pracownica, która przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie
potwierdzające stan ciąży jest od tego
momentu chroniona. W stosunku do
takiej osoby zakazane jest wypowiadanie lub rozwiązanie stosunku pracy.
Przykład:
Pracownicy wypowiedziano umowę
o pracę. W dniu, w którym przyjęła to
wypowiedzenie dowiedziała się, że jest
w ciąży. W takiej sytuacji pracodawca
jest zobowiązany, po przedłożeniu
przez nią zaświadczenia lekarskiego,

Pracownicy młodociani
Jednym z przejawów ochrony pracowników młodocianych jest wymiar ich
czasu pracy. Pracodawca, zatrudniając
takich pracowników przy pracach
lekkich, ma obowiązek ustalenia wymiaru i rozkładu czasu pracy w taki
sposób, aby uwzględniał tygodniową
liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu
zajęć szkolnych młodocianego. Norma tygodniowa czasu pracy w okresie
odbywania zajęć szkolnych nie może
przekraczać 12 godzin, a w dniu,
w którym młodociany uczestniczy
w zajęciach szkolnych – 2 godzin.
Wymiar czasu pracy młodocianego
w okresie ferii szkolnych nie może
przekraczać 7 godzin na dobę i 35
godzin w tygodniu.

Istnieje też bezwzględny zakaz
zatrudniania pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych
i w porze nocnej. Pora nocna w tym
przypadku obejmuje godziny
pomiędzy 22 a 6, a w przypadku
młodocianych, którzy nie ukończyli
gimnazjum lub nie mają 16 lat – pomiędzy godzinami 20 a 6. Ponadto
przerwa w pracy młodocianego
obejmująca porę nocną powinna
trwać nieprzerwanie nie mniej niż
14 godzin. Dodatkowo, pracownikowi młodocianemu przysługuje
w każdym tygodniu prawo do co
najmniej 48 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Jeżeli dobowy
wymiar czasu pracy młodocianego
jest dłuższy niż 4,5 godziny, ma on
prawo do dodatkowej, 30-minutowej
przerwy wliczanej do czasu pracy.

Urlopy
Pracownik młodociany ma prawo do
wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Po pierwszych 6 miesiącach
jego pierwszej pracy przysługuje mu
12 dni, a po upływie roku pracy 26
dni. Jednakże w roku kalendarzowym,
w którym kończy on 18 lat, ma prawo
do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał
przed ukończeniem 18 lat.
Jeżeli młodociany chodzi do szkoły,
pracodawca ma obowiązek udzielić
urlopu w czasie ferii szkolnych. Na
wniosek ucznia, który nie nabył jeszcze
prawa do urlopu, pracodawca może
mu udzielić urlopu zaliczkowo w tym
okresie. Pracodawca jest jednak zobowiązany – na wniosek ucznia szkoły dla
pracujących – udzielić mu w czasie ferii
szkolnych urlopu bezpłatnego. Łączny
wymiar urlopu wraz z urlopem wypoczynkowym nie może być dłuższy niż
2 miesiące.

Ważne
Pracodawca ma obowiązek:
• skierować młodocianego na badania
lekarskie,
• odebrać od młodocianego oświadczenie, czy jest on zatrudniony u innego pracodawcy,
• zapoznać go z ustalonym u niego
wykazem prac lekkich,
• prowadzić ewidencję czasu pracy
młodocianych,
• ułatwiać młodocianemu wypełnianie obowiązku szkolnego (udzielać
należnych przerw i urlopów),
• zapewniać młodocianemu opiekę
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cofnąć dokonane wypowiedzenie.
Gdyby umowa uległa już rozwiązaniu, pracownica mogłaby wystąpić
do sądu o przywrócenie jej do pracy.
Umowa zawarta na czas określony lub
czas wykonywania określonej pracy
albo na okres próbny przekraczający
1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży,
przedłuża się do dnia porodu.
Nie wolno zatrudniać pracownicy
w ciąży na stanowiskach wskazanych w wykazie prac wzbronionych
kobietom w ciąży, bez względu na
stopień narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Jeżeli
pracownica wykonywała do tej pory
taką pracę, pracodawca powinien
przenieść ją do innej pracy. Gdy nie
ma on możliwości zapewnienia jej
innej pracy, musi na czas niezbędny
zwolnić ją z obowiązku świadczenia
pracy. Pracodawca ma obowiązek tak
dostosować warunki pracy kobiety
w ciąży albo ograniczyć jej czas pracy,
aby wyeliminować zagrożenia dla życia
lub zdrowia. Jeżeli nie może tego zrobić, musi pracownicę przenieść na inne
stanowisko lub zwolnić ze świadczenia
pracy. Za czas zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownicy

i pomoc niezbędną do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy,
• stosować właściwy wymiar czasu
pracy.
Rozwiązanie stosunku pracy
Ochrona pracy młodocianych obejmuje także zakaz wypowiadania im
umów. Wypowiedzenie umowy pracownikowi młodocianemu jest możliwe
tylko w ściśle określonych przypadkach.
Pracodawca może wypowiedzieć
umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego jedynie w razie:
• niewypełniania przez młodocianego
obowiązków wynikających z umowy
o pracę lub obowiązku dokształcania
się, pomimo stosowania wobec niego
środków wychowawczych,
• ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie
przygotowania zawodowego, stwierdzenia nieprzydatności młodocianego
do pracy, w zakresie której odbywa
przygotowanie zawodowe.
Dopuszczalne jest jednak rozwiązanie
umowy w drodze porozumienia stron
oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę
(art. 52 i 53 k.p.), jak i przez młodocianego (55 k.p.) – na warunkach określonych
w wymienionych przepisach.

Ważne
Za naruszenie zakazów związanych
z zatrudnianiem i ochroną pracy młodocianych pracodawcy grozi kara
grzywny.
Marek Rączka
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dotychczasowe wynagrodzenie, jeżeli
zaś została ona przeniesiona na inne
stanowisko i spowodowało to zmniejszenie jej pensji, musi też wypłacać
dodatek wyrównawczy.
Praca w nadgodzinach i porze
nocnej
Zakazane jest zatrudnianie kobiet w ciąży poza ich „normalnym” rozkładem
pracy. Nie wolno również zlecać im pracy w porze nocnej. Jeżeli dotychczas
osoba taka była zatrudniana w nocy,
należy zmienić jej rozkład czasu pracy,
tak aby nie była to pora nocna, a jeżeli
to będzie niemożliwe, przenieść ją do
innej pracy. Gdy pracodawca nie może
zapewnić innej pracy, nieobejmującej
pory nocnej, musi zwolnić ją z obowiązku wykonywania pracy. Kobiety
w ciąży nie wolno także delegować,
bez jej zgody, poza jej stałe miejsce zamieszkania ani zatrudniać w systemie
przerywanego czasu pracy.
Prawo do urlopu macierzyńskiego
Pracownicy, która urodziła dziecko,
przysługuje urlop macierzyński.
W czasie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani
rozwiązać z pracownicą umowy o pracę (zasada ta nie dotyczy pracownicy
w okresie próbnym, nieprzekraczającym miesiąca). Może to zrobić jedynie,
gdy zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca
ją zakładowa organizacja związkowa
wyrazi na to zgodę.
Ponadto pracodawca może rozwiązać
umowę z pracownicą przebywającą
na urlopie macierzyńskim za wypowiedzeniem tylko w razie ogłoszenia
swojej upadłości lub likwidacji.
Prawo do urlopu wychowawczego
Pracownica zatrudniona co najmniej
6 miesięcy ma prawo skorzystać
z urlopu wychowawczego w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Na wniosek pracownicy urlopu
wychowawczego należy udzielić jej

bezpośrednio po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego.
W okresie od złożenia wniosku o udzielenie urlopu do dnia jego zakończenia
pracodawca nie może wypowiedzieć
ani rozwiązać z pracownicą umowy
o pracę. Dopuszczalne jest to tylko
wówczas, gdy została ogłoszona
upadłość lub likwidacja pracodawcy
oraz gdy zachodzą powody do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
z winy pracownicy. Po zakończeniu
urlopu wychowawczego pracodawca
powinien dopuścić pracownicę do
pracy na stanowisku, które zajmowała
przed pójściem na urlop. Jeżeli nie jest
to możliwe, powinien zapewnić jej
pracę na stanowisku równorzędnym
z zajmowanym poprzednio lub na
innym odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym. W takim przypadku wynagrodzenie nie powinno być
niższe od przysługującego jej za pracę
wykonywaną na stanowisku przed
rozpoczęciem urlopu.
Dodatkowe przerwy w pracy
W stosunku do kobiet karmiących
dzieci pracodawca ma obowiązek
udzielenia im przerw w pracy niezbędnych w tym celu. Pracownicy karmiącej
dziecko przysługuje bowiem prawo do
dwóch półgodzinnych przerw w pracy.
Jeżeli karmi więcej niż jedno dziecko,
powinna móc korzystać z dwóch
przerw, każdej po 45 minut. Przerwy są
wliczane do czasu pracy pracownicy. Na
jej wniosek przerwy mogą być udzielane łącznie. Należy jednak podkreślić,
że kobieta pracująca w wymiarze dobowym czasu pracy krótszym niż 6 godzin może mieć tylko jedną przerwę,
a jeżeli pracuje krócej niż 4 godziny, nie
ma prawa do przerwy.
Pracownikowi wychowującemu co
najmniej jedno dziecko w wieku do
14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy
na dwa dni, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
Marek Rączka

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE
w Nasielsku ul. Warszawska 48
tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną, jako trudną i niemożliwą do
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać:
1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich rozwiązaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze do
przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych,
o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.
Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osamotnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy.
Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do terapeuty
oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni Terapii Uzależnień.
Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!
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Cement – murowane podwyżki
I

nformacje, że w Polsce
może zabraknąć cementu zrobiły swoje. W całym
kraju drożeją materiały
budowlane. Pogłoski
o rzekomych brakach rozpowszechniają zarówno
producenci, jak i właściciele wielkich hurtowni.
Z pomocą przychodzą im
media. Atmosfera paniki
udziela się klientom. Niektórzy kupują na zapas.
W niektórych rejonach
kraju zaczyna brakować
towaru. Przed cementowniami ustawiają się
długie kolejki samochodów
przedsiębiorstw
handlowych oraz z firm
prowadzących największe
inwestycje w kraju.
Jest to niewątpliwie zła wiadomość
dla budujących domy.
A wszystko zaczęło się od kilku słów,
które od niedawna powtarzają niemal
wszyscy zajmujący się gospodarką:
boom budowlany i EURO 2012. Za
tym ostatnim hasłem kryją się oczywiście domy, autostrady, lotniska.
Rzeczywiście, mamy do czynienia
z pospolitym ruszeniem w budownictwie. Powstaje mnóstwo nowych
mieszkańi domówjednorodzinnych.
Prawdą jest, że za kilka lat w naszym
kraju odbędą się Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej – co wcale nie oznacza, że już z kopyta ruszyły inwestycje budowlane związane ze sportem.
Spokojnie, na razie trwają dyskusje.
Jeszcze ani kilogram cementu nie

fot. M. Stamirowski

został zużyty na potrzeby piłki nożnej, a z potrzebami budownictwa
mieszkaniowego doskonale radzą
sobie zakłady produkcyjne.
Zasianie atmosfery niepewności na
rynku materiałów budowlanych jest
najlepszym sposobem na zwiększenie popytu i, co najważniejsze,
uzasadnia wzrost cen. Przedsiębiorstwa produkcyjne wreszcie zarabiają
krocie przy prawie niezmienionym
poziomie produkcji. W najbliższym
czasie można oczekiwać, że nastąpi
stabilizacja, ale dopiero po wywindowaniu cen do niebiańskiego
poziomu. Firmy produkujące materiały budowlane zwiększą swoje
„moce wytwórcze” i bez problemu
dostosują poziom produkcji do
rosnącego popytu – obniżek cen
jednak nie należy oczekiwać w najbliższych latach.
Próbowaliśmy się dowiedzieć o ceny cementu w dużych warszawskich
hurtowniach. W kilku powiedziano
nam, że „na dzień dzisiejszy nie
możemy podać cen, ponieważ
jesteśmy w trakcie negocjacji z cementowniami”.
Małe firmy handlowe, które nie mają
żadnego wpływu na ceny, dwoją się
i troją, żeby nadążyć z rosnącymi
potrzebami klientów. Na szczęście,
w punktach sprzedaży materiałów
budowlanych w Nasielsku i okolicach towaru nie brakuje. Tona
cementu kosztuje dziś około 600
złotych.
- Rzeczywiście, cement drożeje
dosłownie z tygodnia na tydzień.

W naszej firmie tona „dwójki” kosztuje 560 złotych. Towar ten mamy
jednak w ciągłej sprzedaży i, jak na
razie nie brakuje. Pod dostatkiem
mamy również pustaków w cenie
18,90 złotych za sztukę. Niepokoją
nas jedynie informacje, że cementownia, w której się zaopatrujemy,
wstrzymała produkcję, ponieważ
nie dowieziono na czas popiołów
– niezbędnego surowca do produkcji cementu – mówi Ludmiła
Bryśkiewicz, właścicielka składu
materiałów budowlanych.
W najbliższych tygodniach, według
prognoz, cement ma zdrożeć o ponad 100 zł. Mimo to zapotrzebowa-

nie na surowiec nie słabnie. Prawdziwy problem pojawi się, gdy w całej
Polsce ruszą inwestycje związane
z organizacją Euro 2012.
Podwyżki cen materiałów budowlanych odbiją się na cenach mieszkań
– potwierdzają to deweloperzy.
Część z nich nawet uważa, że budownictwo mieszkaniowe trzeba
będzie ograniczyć, bo już nikogo
nie będzie stać na kupno nowego
lokalu. Takie rozumowanie też nie
sprzyja stabilizacji na runku mieszkaniowym, a korzystnie wpływa na
ruch w interesie. Ludzie masowo wykupują mieszkania. A deweloperzy
liczą zyski. Przy okazji, na kredytach

Domy z certyfikatami
W Polsce będą obowiązywać obligatoryjnie certyfikaty energetyczne.
Ministerstwo budownictwa chce
utrzymać dotychczasową propozycję wprowadzenia obowiązku
świadectw energetycznych dla
budynków nowo wznoszonych
od 1 stycznia 2008 roku, a dla budynków istniejących od 1 stycznia
2009 r. Odpowiednio, w ślad za
ustaleniami dyrektywy, zostanie
wprowadzony także obowiązek
świadectw energetycznych dla lokali mieszkalnych. Wymóg sporządzania świadectw energetycznych
dla budynków/ lokali mieszkalnych
dotyczyć będzie wszystkich sytuacji prawnych przeniesienia własności i wynajmu. Ponadto będzie
obowiązywać przy modernizacji
gruntownej, poprawiającej standard
energetyczny budynku, której koszt
przekracza 25% wartości odpowiadającej kosztom odtworzenia budynku, po jej zakończeniu.
Budowle będą pod ścisłą kontrolą przeszkolonych specjalistów
zajmujących się problematyką
poszanowania energii. Świadectwa
energetyczne mają być wykonywa-

ne przez uprawnionych audytorów
energetycznych.
Potwierdzanie kwalifikacji uprawniających do przeprowadzania
oceny energetycznej budynków
oraz sporządzania świadectw energetycznych będzie następowało
w wyniku pozytywnie zdanego
egzaminu, przeprowadzanego przez
ministra budownictwa, po uprzednim
odbyciu odpowiedniego kursu.
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o uzyskanie uprawnień
audytora energetycznego będzie
posiadanie uprawnień budowlanych
do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w odpowiedniej specjalności albo
tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Brak potwierdzenia przeprowadzenia
audytu przewiduje się wprowadzenie
kar finansowych.
Za niedopełnienie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego
w przypadku wynajmu budynku lub
lokalu mieszkalnego, ustanawiania
spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu, ma grozić kara grzywny.

zarabiają banki, bowiem mało kogo
jest stać na kupno własnego lokum
za gotówkę.
Na tym nie koniec złych informacji.
Niepokoją ostatnie decyzje Brukseli
związane z ochroną środowiska.
Chodzi o wymuszone przez UE
obniżenie dopuszczalnych emisji
dwutlenku węgla. Spełnienie nowych wymagań zmusi zakłady do
ograniczenia produkcji. W obecnej
sytuacji dopiero to posunięcie byłoby zabójcze dla branży budowlanej,
nie wspominając już o portfelach
przeciętnych Polaków marzących
o własnym „M”.
dar

fot. M. Stamirowski

Będzie ona orzekana zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania w sprawach
o wykroczenia.
W innych przypadkach
wprowadzania do obrotu nieruchomości - budynku czy
lokalu mieszkalnego bądź
rozpoczynania użytkowania
budynku, kontrola spełniania
obowiązku legitymowania się
świadectwem energetycznym budynku mieszkalnego
następować będzie z urzędu
– odpowiednio w wyniku
działań terenowego organu
administracji architektonicznobudowlanej lub notariusza.
Projekt nowych przepisów
wskazuje odpowiedzialnego
za sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku zarówno w przypadku nowo budowanych,
jak i istniejących obiektów.
Za sporządzenie świadectwa energetycznego, odpowiednio do sytuacji
prawnej, spoczywać będzie na inwestorze, zbywcy lub wynajmującym.
Sprawa świadectw energetycznych
ma już swoją historię. 24 paździer-

nika 2006 r. minister budownictwa przedstawił projekt ustawy
o systemie oceny energetycznej
budynków i lokali mieszkalnych
oraz kontroli niektórych urządzeń
w zakresie efektywności energetycznej na posiedzeniu rządu. Rada
Ministrów, po dyskusji, zdecydowała o odroczeniu rozpatrzenia
dokumentu, zobowiązując ministra
budownictwa do ponownego

przeanalizowania, w porozumieniu
z Sekretarzem Komitetu Integracji
Europejskiej, rozwiązań prawnych
umożliwiających wprowadzenie
do krajowego porządku prawnego
wymagań unijnej dyrektywy.
Prace związane z przygotowaniem
projektu nowej ustawy Prawo budowlane zostaną zakończone do
końca I półrocza tego roku.
dar
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Matura 2007
Matura to najważniejszy
egzamin w życiu i przepustka do dorosłości.

W tym roku przystąpiło do niej 162
uczniów z nasielskich szkół średnich
– 64 z Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz 98

czytanego tekstu oraz napisać wypracowanie na wybrany temat. Jeden
z nich dotyczył „Dziadów” Adama
Mickiewicza, a drugi „Granicy” Zofii
Nałkowskiej i „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego.
7 maja abiturienci przystąpili do eg-

egzaminy z wybranych przez maturzystów przedmiotów. W Liceum
Ogólnokształcącym połowa jako
przedmiot dodatkowy wybrała biologię. Pozostali wybrali matematykę
(18 osób), geografię (15 osób), a także
historię, chemię i fizykę. W Zespole
Szkół Zawodowych najwięcej abi-

18–31 maja

Dni Nasielska
już w czerwcu
W tym roku będziemy świętować aż 3 dni. W piątek
15 czerwca odbędą się
uroczyste obchody 50-lecia kina Niwa w Nasielsku
i otwarcie DNI NASIELSKA.
Tego dnia na scenie pojawi się Grzegorz Turnau,
muzyk, poeta i kompozytor, którego znamy m.in.
z utworów „Bracka”, „Cichosza”.
Na tydzień poprzedzający to
wydarzenie organizatorzy przygotowali mnóstwo filmowych

fot. K. Ziemiecka

z Zespołu Szkół Zawodowych. Aby
otrzymać świadectwo dojrzałości
maturzyści musieli napisać egzamin
z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu oraz
przystąpić do dwóch egzaminów
ustnych.
Pierwszego dnia maturzyści zmagali
się z egzaminem z języka polskiego.
Musieli wykazać się zrozumieniem

zaminu z języka angielskiego. Trzeba
było odpowiedzieć na pytania do
nagranych oraz zamieszczonych
tekstów, a także napisać zaproszenie i list. W obu szkołach większość
uczniów wybrała język angielski.
Niewielu zdecydowało się na język
francuski lub rosyjski.
W następnych dniach odbywały się

Nasielsk po godzinach
rowadzenie restauP
racji to biznes dla
wytrwałych. Latami mo-

zolnie buduje się markę,
przyzwyczaja klientów do
jedzenia i obsługi. A kiedy
do tego dochodzi jeszcze
prowadzenie hotelu trzeba nastawić się na ciężką
pracę.
Józef Woźniak jest właścicielem
nasielskiego lokalu „Stary Młyn”
Pomysł stworzenia restauracji/hotelu
narodził się ok. 10 lat temu. Wówczas

córka Pana Woźniaka planowała ślub
i wesele. W Nasielsku nie było jednak
lokalu, w którym można było urządzić przyjęcie. Pan Józef z myślą
o potrzebach mieszkańców gminy
Nasielsk postanowił otworzyć dużą
restaurację, a przy niej hotel. Kupił
teren z ruinami starego młyna. Rok
później na jego miejscu wyrósł
piękny i duży budynek. W 1999
r. odbyła się pierwsza impreza
w restauracji – Sylwester. Oficjalne
otwarcie nastąpiło nieco później,
20 maja 2001 r.

fot. M. Stamirowski

turientów pisało maturę z geografii
(45 osób), inni zaś z biologii (30
osób), wiedzy o społeczeństwie (15
osób), matematyki (10 osób) oraz
chemii i historii.
Koniec maturalnych zmagań dopiero
31 maja. Na świadectwa trzeba będzie
poczekać aż do 29 czerwca.
K.Z.

zespołu Lady Pank. Grupa w tym
roku obchodzi 25-lecie istnienia.
Lada dzień pojawi się ich najnowsza
płyta „Strach się bać”.
Wystąpią również: Orkiestra Dni
Naszych, Mega Dance, Roberto
Zucarro oraz zespoły dziecięce
i młodzieżowe. Podczas obchodów święta naszego miasta nie
zabraknie różnego rodzaju konkursów i innych atrakcji. Dni Nasielska
to również doskonała okazja dla
firm działających na terenie naszej
gminydo zaprezentowania swojego

fot. M. Stamirowski

niespodzianek. Będzie można
obejrzeć przedpremierowy pokaz
filmu oraz znane już hity kinowe,
m.in. „Rejs”, „Konopielka”, „Gdzie
jest generał” i „Kanał”.
16 i 17 czerwca będziemy bawić się
na stadionie miejskim. Najważniejszym wydarzeniem będzie występ

dorobku. Wszytskich zainteresowanych prezentacją oferty firmowej
podczas dwudniowego pikniku
z okazji Dni Nasielska prosimy o
kontakt z Nasielskim Ośrodkiem
Kultury nok@noknasielsk.pl, tel.
023 6912343.
K.Z.
fot. M. Stamirowski

Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Właściciel zainwestował w nowe
sprzęty, odpowiednio wyposażył
pokoje hotelowe i zmienił nieco wystrój restauracji. Zimą tego roku wy-

remontowano hole, łazienki i szatnie.
W salach pojawiły się lustra i obrazy.
- Trzeba wyrobić sobie własny styl
i sprawiać by klienci chcieli wracać
- mówi Józef Woźniak – Jeżeli ktoś sądzi, że w moim lokalu można jedynie
napić się piwa i zjeść chipsy to znaczy,

że nawet nie zajrzał do menu. Zakąski
zimne, dodatki do zakąsek, zupy, dania
mięsne, jarskie, rybne, dania na każdą
kieszeń, surówki, desery – to wszystko znajduje się w karcie dań. Kuchnia
jest czynna od 12.00 do 20.00. Ale
wcale nie oznacza to, że nie można
zostać dłużej. Czasem lokal zamykany
jest grubo po 22.00. Właściciel gorąco poleca karkówkę pieczoną w sosie
grzybowym oraz flaki. Te dania mają
już swoich stałych zwolenników.
W restauracji znajdują się dwie sale.
Często wynajmowane są na imprezy
okolicznościowe: wesela, komunie,

imieniny, a także bankiety i konferencje.
„Stary Młyn” to również 15 pokoi
dwuosobowych z łazienkami i telewizją.
Z hotelu korzystają Polacy, ale również
goście z całej Europy: Czesi, Węgrzy,
Francuzi, Anglicy, Niemcy… Także
piłkarze Żbika są tu zakwaterowani.
Prowadzenie tego typu działalności
w Nasielsku to spore wyzwanie. Nie
należy nastawiać się na szybkie i łatwe zyski. Liczy się przede wszystkim
dbanie o klienta.
K.Z.
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IX FESTIWAL ROCKOWY
Majowej tradycji stało się
zadość – piątego dnia,
tego jakże pięknego wiosennego miesiąca odbył
się kolejny, dziewiąty już
festiwal rockowy.
Imprezę otworzył toruński zespół
CT (www.ct.netiro.pl), który zwrócił
na siebie uwagę wykorzystując dwa
niespotykane w nasielskich grupach
czynniki. Pierwszy to skrzypce, pięknie łączące się z gitarową muzyką i
nadające jej specyficzny klimat. Drugi
to ... dziewczyny – widząc aż dwie
na scenie uzmysłowiłam sobie, że
na dzień dzisiejszy Nasielsk jest
ubogi w kobiety parające się śpiewaniem i graniem. Nie wiem czym
jest to spowodowane, ale to chyba
temat na inny artykuł. W repertuarze
CT można znaleźć covery, ale generalnie zespół skupia się na tworzeniu
własnej muzyki (i dobrze!). Jeśli ktoś
nie był i nie słyszał, to odsyłam do
strony zespołu, można znaleźć na
niej odpowiednie linki do myspace.
Po udanym koncercie CT szybciutko
się spakowali i wyruszyli na kolejny
koncert – do Zegrza. Z kolei dzień
później zagrali w Warszawie. Jak
widać dużo koncertują i myślę, że
już wkrótce będzie można dostrzec
efekty ich pracy.
Członkowie kolejnego zespołu, póki
co nie mogą skupić się na koncertowaniu – z powodów pozornie
prozaicznych – studiują w różnych
miastach. Mimo to mieliśmy znów
okazję usłyszeć All My Heroes
(www.all-my-heroes.com). Oprócz
coverów The Cure i Blink182 zagrali
m.in. autorskie „PW” i „Szatobordo”. A z nowszych rzeczy „Zanim
zajdzie dzisiaj słońce” i „Na pewno”.

Kolejny zespół został przedstawiony jako HeyDay, lecz z HeyDaya
był w nim tylko - a może powinnam napisać „aż” – wokalista. Od
tegoż wokalisty dowiedziałam się,
że obecny projekt to coś zupełnie
nowego i zdecydowanie nie jest to
HD. Otóż nowe objawienie nasielskiej sceny to Lockhead, nazwa być
może jeszcze „lekko” robocza, ale
biorąc pod uwagę, że to pierwszy
tydzień działalności zespołu, chyba
nie ma w tym nic dziwnego. Dwie
trzecie Lockhead to ludzie znani
już nasielskiej publiczności: Piotr
Wójcik – gitara, wokal i Tomek Suwiński – bas. Natomiast pierwszy raz
na scenie wystąpił perkusista – Karol
Michalski. Tak jak był to debiut Karola, tak też był to pierwszy koncert
Lockhead. Miejmy nadzieję, że
zapoczątkuje on nową historię – ja
myślę, że warto to kontynuować. Ze
sceny wręcz kipiała energia, niewiele brakowało a z głośników poszłyby
iskry ;) Usłyszeliśmy coś co Wójcik
lubi najbardziej, czyli kawałki Illusion:
„Vendetta” i „How many times”. Poza
tym Lockhead zaprezentowali trzy
własne utwory – na razie bez tytułów,
ale już bardzo dobrze przyjęte przez
publiczność. W planach mają dalsze
koncerty i nowe kawałki, ale jak sami
powiedzieli – to dalsza przyszłość,
na razie są pozytywnie nastawieni
do zaistniałej sytuacji.
W następnej kapeli również nastąpiły pewne zmiany – w grupie Zaraz

Nasielsk we Wrocławiu
radycyjnie, już od kilku
T
lat, kwiecień jest miesiącem promocji naszej
Gminy. Za sprawą udziału
w Targach Nieruchomości
REFE we Wrocławiu mamy
szansę na zaprezentowanie pozytywów Nasielska
i okolic na najważniejszej w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej imprezie
inwestycyjnej.

różnej wielkości w zależności od potrzeb i zasobności portfela wystawców.
W efekcie jednak nie liczył się wymiar
stoiska, ale jego zawartość. Pomysły na
formę promocji są ciągle wzbogacane.
Materiały, które mają przemówić do
przyszłego inwestora winny być proste, czytelne i estetyczne, ale przede
wszystkim konkretne.

W tym roku zmieniła się sceneria targów, bowiem stoiska
zostały ulokowane
w zabytkowej Hali
Ludowej w centrum
Wrocławia, niezwykłym osiągnięciu
myśli architektonicznej XX wieku.
Targi zostały podzielone na dwie części:
rezydencjalno - apartamentową i inwestycyjną. W tej pierwszej wystawcami są firmy i instytucje, natomiast
w drugiej – samorządy. Stoiska były

fot. M. Stamirowski

AMH zapytani o wrażenia stwierdzili
skromnie, że nie spodziewali się takiego przyjęcia ze strony publiczności i że życzyliby sobie jak najwięcej
takich koncertów.

Nasielsk przygotował dwie oferty
terenów inwestycyjnych, stanowiących własność Gminy oraz cztery
kompleksy terenów przeznaczo-

Zespół CT

(www.zaraz.go.pl) nie śpiewa już Gośka, pozostali wciąż „zarażają”. Covery
„Sweet Dreams” i „Wicked Game”, a
zwłaszcza „Paranoid” przyciągnęły
pod scenę dużą grupę „zarażonych
zarazami”. Nowszy w tej grupie był
„Heart shaped box” Nirvany, który
zespół przygotował na koncert
„Tribute to Seattle”. A najnowszy
to autorski „Narkotyczne imperium
zła”. Pod sceną było bardzo dużo
ludzi, widać, że zespół doczekał się
grupki wiernych fanów – nie ma jak
dobry marketing, choć wiem też, że
nie wszystkim się podoba... wszak
nie musi.
Ostatnim nasielskim, ale nie
ostatnim w ogóle zespołem były
Dropsy (www. dropsy.of.pl). Zaczęli

pięknie od „Intro” i robiło się coraz
lepiej i coraz piękniej, ale... szybko
się skończyło. Grupa twardo trzyma się postanowienia „antykrwiobogowego” – moim zdaniem
słusznie. Od jakiegoś czasu mam
wrażenie, że Dropsy na koncertach wracają trochę do korzeni,
jest nieco drapieżniej, mocniej,
a zarazem wciąż – reggae’owo.
Rozumiem, że było już późno,
ale po tym krótkim koncercie
pozostał jakiś niedosyt.
Cierpliwość najwytrwalszych
została nagrodzona późnym wieczorem, gdy na scenie pojawił się
Night Rider (www.nightrider.pl).
Można by rzec, że Night Rider jest
kontynuacją działalności HetmaO
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na. W jego repertuarze możemy
więc odnaleźć wybrane utwory
tejże grupy (chyba najlepiej w
Nasielsku przyjęty „Easy Rider”),
zupełnie nowe kompozycje, np.
„Skrzydła”, czy też covery takich
grup jak Metallica. Właśnie „Enter
Sandman” wywołał pod sceną spore zamieszanie. Wśród tych, którzy
pozostali w kinie do końca niewiele
było już takich, który siedzieli przy
tym kawałku.
Po zakończeniu IX festiwalu rockowego nasuwa się myśl, że za rok
czeka nas okrągła rocznica, że to już
kawał nasielskiej muzycznej historii,
i że kolejny festiwal będzie czymś
wyjątkowym. Z pewnością.
Martyna Pielecka
Z

E

N

I

E

nych pod działalność inwestycyjną,
będące własnością prywatną. Oferta
jest konkretna i na pewno wzbudzi
zainteresowanie.
Targi - to trzy dni wystawiennicze,
możliwość udziału w konferencjach
tematycznych oraz uroczysta gala
wręczenia Orłów REFE. Każdego
roku,
w ceremonii
otwarcau
targów
udział bierze prezydent
Wrocławia oraz Prezes
Europejskiego Instytutu Nieruchomości
i Dyrektor Generalny
targów REFE.
Promujemy Nasielsk
poza naszym województwem licząc na
zainteresowanie potencjalnych inwestorów
terenami atrakcyjnymi,
bo położonymi w niedalekiej odległości
od Warszawy, mając
nadzieję na rozwój społeczno-gospodarczy naszej gminy.
Małgorzata Rosłońska
Urząd Miejski w Nasielsku

DROPSY

www.dropsy.of.pl
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COCA-COLA CUP
Piłkarze nasielskiej podstawówki po
wygraniu pierwszej rundy eliminacyjnej turnieju piłkarskiego CocaCola Cup 2007 wzięli udział w drugim etapie rozgrywek, który odbył
się 7 maja br. w Sońsku. Spotkały się
ze sobą drużyny z Sońska, Pułtuska
oraz z Nasielska. Zespół z Nasielska
nie dał żadnych szans rywalom, pokonując Sońsk 7 do 1 , a Pułtusk 4:
1 i zapewniając sobie w ten sposób
awans do 18 najlepszych drużyn w
województwie mazowieckim na
199 startujących. Finał mazowiecki
odbędzie się 17 maja na warszawskiej Agrykoli.
Skład drużyny zwycięskiej: Świderski Marcin, Jagiełło Adrian, Milewski Rafał, Jeż Piotr, Skoroszewski
Artur, Bielecki Mateusz, Podlasiński
Krzysztof, Podlasiński Krystian,
Wójcik Patryk, Sobiecki Paweł.

ZAWODY POWIATOWE
W MINI-PIŁKĘ NOŻNĄ
DZIEWCZĄT
11 maja br. na boisku szkoły podstawowej w Nasielsku odbyły się zawody w mini-piłkę nożną dziewcząt.
Naszą gminę reprezentowała Szkoła
Podstawowa z Dębinek. Inne gminy
biorące udział w turnieju to: Szkoła
Podstawowa w Goławicach (gmina

SPORT

SPORT

SPORT

ZAWODY POWIATOWE

W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
10 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się zawody powiatowe
w czwórboju lekkoatletycznym. Naszą gminę reprezentowały zespoły dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej z Nasielska.
Inne
gminy
powiatu nowodworskiego były
reprezentowane
jedynie przez
Szkołę Podstawową z Pomiechówka. Szkoda,
że jest takie małe
zainteresowanie
„królową sportu”, którą jest
lekoatletyka.
w grupie chłopców, wśród których
Zawody rozpoczęto konkursem zwycięzcami zostali uczniowie
skoku wzwyż. Następnymi kon- nasielskiej podstawówki. Będą
kurencjami były: rzut piłeczką oni reprezentować powiat nowopalantową, bieg na 60 m oraz dworski na zawodach rejonowych,
bieg długi 600 m dziewczęta które odbędą się w Warszawie 15
i 1000 m chłopcy.
maja.
Po zsumowaniu punktów w kategorii dziewcząt mistrzyniami
powiatu nowodworskiego zostały
zawodniczki z Pomiechówka.
Odwrotna sytuacja miała miejsce

Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
MK

18–31 maja
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego” 30.03.2007 r.
1.Paweł Wróblewski - Janusz Wydra
2.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
3.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
4.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
5.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński
6.Teodor Brodowski - Grzegorz Kosewski
7.Marek Rębecki - Krzysztof Turek
8.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński
9.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński

Wyniki turnieju „ósmego” 20.04.2007 r.
1.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal
2.Paweł Wróblewski - Stanisław Sotowicz
3.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
4.Marek Olbryś - Janusz Wydra
5.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński
6.Jerzy Krzemiński - Grzegorz Kosewski
7.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
8.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
9.Teodor Brodowski - Marian Chojnacki

84 pkt. (58,33%)
83 pkt. (57,64%)
81 pkt. (56,25%)
76 pkt. (52,78%)
69 pkt. (47,92%)
68 pkt. (47,22%)
65 pkt. (45,14%)
64 pkt. (44,44%)
58 pkt. (40,28%)
+75 IMP
+40 IMP
+22 IMP
+9 IMP
- 7 IMP
- 13 IMP
- 27 IMP
- 30 IMP
- 69 IMP

Czołówka klasyfikacji po ośmiu turniejach:
1.
Janusz Wydra
2-3. Janusz Czyżewski
Kazimierz Kowalski
4-5. Krzysztof Morawiecki
Janusz Muzal
6.
Maciej Osiński
7.
Zbigniew Michalski
8. Jacek Jeżółkowski
9.
Adam Banasiuk
10-12. Grzegorz Kosewski
Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński

51 pkt.
44 pkt.
44 pkt.
42 pkt.
42 pkt.
40 pkt.
38 pkt.
36 pkt.
33 pkt.
31 pkt.
31 pkt.
31 pkt.

PK

KRZYŻÓWKA nr 12

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 25 maja. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy
15 czerwca br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.
30 kwietnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 10. Podwójne zaproszenia do kina trafią do: Katarzyny Bieńkowskiej
z Mogowa i Magdy Michalczuk z Nasielska. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

Pomiechówek) oraz Szkoła Podstawowa z Zakroczymia. Pierwszy
mecz rozegrały ze sobą dziewczęta
z Zakroczymia i Goławic. Zakończył się on wynikiem 4 do 0 dla
Zakroczymia. W następnym meczu
Zakroczym pokonał Dębinki 5 do1,
zapewniając sobie pierwsze miejsce.
W trzecim spotkaniu stanęły naprzeciwko siebie zespoły z Dębinek oraz
Goławic. Był to mecz o drugie miejsce w turnieju. Zwycięzcami okazały
się dziewczęta z Dębinek, pokonując
rywalki 2 do 0.

Nasielsk, ul. Warszawska 18 A
(nad pizzerią Salermo)
tel. 0 668 84 14 14
www.compsatservice.com
GG: 2966802
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PLANUJESZ WYJAZD – SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ ORGANIZATORA
Po długim majowym,
weekendzie większość
z nas zaczyna planować
letni urlop. Z roku na rok
coraz chętniej spędzamy
go poza granicami kraju.
W ubiegłym roku wakacje
w ten sposób spędziło blisko 3,2 mln Polaków. Przed
podjęciem ostatecznej
decyzji, dotyczącej wyboru firmy, która zorganizuje
nam wymarzony wypoczynek, warto sprawdzić jej
wiarygodność. Pozwoli to
uniknąć przykrego rozczarowania.
Na rynku usług turystycznych działają organizatorzy, pośrednicy i agenci

turystyczni. Zarówno organizator,
jak i pośrednik muszą posiadać wpis
do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych. Niezależnie zaś, z kim się kontaktujemy,
powinniśmy przyjrzeć się bliżej organizatorowi naszego wyjazdu.
W pierwszej kolejności należy
sprawdzić, czy został on wpisany
do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych. Informacji tych można szukać w centralnej ewidencji organizatorów
i pośredników turystycznych na
stronie http://turystyka.mg.gov.pl.
Dodatkowych informacji udziela
także pracownik Urzędu Marszałkowskiego, pod numerem telefonu
(022) 59 79 541.
Od 2006 roku to właśnie marszałkowie województw prowadzą rejestry
działalności regulowanej organiO
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zatorów turystyki i pośredników
turystycznych. Aby uzyskać wpis
firma co roku musi przedstawić tzw.
zabezpieczenie finansowe, które jest
podstawą do wydania zezwolenia. Są
to – umowa gwarancji lub umowa
ubezpieczenia na rzecz klientów.
Zabezpieczają one środki na zapewnienie klientom powrotu do kraju,
a także zwrot wpłat wniesionych
przez turystów w przypadku odwołania wyjazdu z powodu bankructwa
firmy. Oznacza to, że w rejestrze figurują tylko firmy, posiadające aktualne
ubezpieczenie.
Sprawdzając, czy interesująca nas
firma figuruje w wykazie, warto
zwrócić uwagę na datę ważno-

ści ubezpieczenia. Ważne, aby
obowiązywało ono w momencie
podpisywania przez nas umowy.
W tym momencie zezwolenie na
prowadzenie działalności posiada
na Mazowszu ok. 520 podmiotów.
Po sprawdzeniu wiarygodności organizatora, czeka nas podpisanie
umowy. Warto bardzo dokładnie
ją przeczytać, szczególną uwagę
zwracając na to, co zostało napisane małą czcionką. Należy również
zwrócić uwagę, czy wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy
z przedstawicielem firmy, znalazły
się w umowie.

ści firmy, okazuje się, że organizator
np. zbankrutował?
Jeśli firma znajduje się w rejestrze
działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych, beneficjentem
takiej gwarancji jest marszałek województwa. W praktyce oznacza to,
że w wypadku bankructwa firmy,
marszałek wchodzi w porozumienie
z ubezpieczycielem i organizuje powrót turystów do kraju. W tym czasie
pracownik urzędu marszałkowskiego, odpowiedzialny za organizację
powrotu turystów do kraju, jest
z nimi w stałym kontakcie.
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W razie ogłoszenia upadłości przez
firmę, która jest organizatorem na-

Marta Milewska
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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.
NIE ZWLEKAJMY
DO

OSTATNIEJ

C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas
długie kolejki pod koniec roku.
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzędzie Miejskim wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
•
•
•
•
•
•

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

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały
w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie
dowodu osobistego.
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Nasielsk, dnia 07.05.2007 rok

GP. 7145/5/07

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Co zrobić w sytuacji, gdy spełni się
najgorszy scenariusz, czyli mimo
sprawdzenia przez nas wiarygodnoE

szego wyjazdu, należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego,
w celu uzyskania dodatkowych
informacji. Można je otrzymać pod
numerem - (22) 59 79 541.

Od 1999 roku na Mazowszu
zdarzyło się
fot. M. Stamirowski
8 takich przypadków. Ostatni
miał miejsce
w październiku zeszłego
roku. Wówczas
jedna
z firm
turystycznych
utraciła płynności finansową,
nie posiadając
środków
na
opłacenie biletów powrotnych dla swoich
klientów, którzy
w momencie
b a n k r u c t wa
uczestniczyli
w zakontraktowanych imprezach zagranicznych.

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

Numer
lokalu

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach
wspólnych
nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

18

Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 52,00 m2, w budynku
murowanym, wielorodzinnym,
wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem
w nieruchomości wspólnej wynoszącym 543/13450 części .
Lokal składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

65.400,00 złotych

CZARNY SCENARIUSZ

Z

Na szczęście, dzięki sprawnej działalności urzędu, ponad 100 osób
bez zbędnej zwłoki, powróciło do
kraju. Turyści przebywali wówczas
w Hurghadzie oraz na Wyspach
Kanaryjskich.

E
1.

Grupa anonimowych alkoholików „Keja”

zaprasza na meetingi

Nasielsk
ul. Starzyńskiego 4a

786/1

18573

w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00

Stara Plebania w Nasielsku

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 08 maja 2007
roku do dnia 30 maja 2007 roku.
EB
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Spustoszenie w ogrodach
Synoptycy zapowiadają upalne i suche lato
tymczasem wiosna nie
rozpieszcza – zwłaszcza
ogrodników. Na przełomie
kwietnia i maja wymarzło
blisko 90 procent kwiatów
na drzewach owocowych
- to wstępne szacunki
strat, jakie spowodowały
ostatnie przymrozki, kiedy
temperatura spadła do
minus 8 stopni Celsjusza.
Sadownicy mówią o klęsce, jakiej nie pamiętają
od kilkudziesięciu lat.

Ciepła zima spowodowała, że
kwiaty pojawiły się na drzewach
kilka tygodni wcześniej niż zwykle.
Mróz sprawił, iż nie zawiążą się z nich
owoce, a zatem latem i jesienią wielu
sadowników nie będzie miało czego
zbierać.
W powiecie nowodworskim, niektórzy rolnicy bezradnie załamują ręce
i twierdzą, że w tym roku nie zbiorą
nawet kilograma jabłek, czereśni,
wiśni i brzoskwiń. Dla konsumentów
oznacza to wysokie ceny owoców
na krajowym rynku, zaś dla handlowców utratę wielu rynków zagranicznych, które od lat były odbiorcami
naszych produktów.
Z pobieżnych, wstępnych informacji wynika m.in., że śliwy przemarzły
w ok. 80 proc., jabłonie, czereśnie,
wiśnie oraz wczesne truskawki w niektórych gospodarstwach – nawet do
100 procent. Mrozy nie oszczędziły też wczesnych malin, porzeczek
i agrestu – w tym wypadku straty
dochodzą do 40 procent.
Nieliczni sadownicy, którzy mają
deszczownie ochronili swoje sady,
jednak koszty instalacji i eksploatacji
deszczowni nie są niskie. Na 1 hektar sadu w ciągu godziny zużywa
się 50 m sześciennych wody. Ale

dzięki temu ocalały kwiaty. W sadach
z deszczowniami na drzewach wisiały
kilkudziesięciocentrymetowe sople
lodu. Zdaniem naukowców w sadach
towarowych konieczne jest stosowanie nie tylko nawodnienia, ale także
deszczowania.
Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że
rolnicy mogą liczyć na preferencyjne kredyty klęskowe. Ogrodników
jednak to nie cieszy. Ich zdaniem,
pomoc taka nie wiele się nie zda,
bowiem wielu z nich nie spłaciło
jeszcze kredytów klęskowych,
które zaciągnęli w ubiegłym roku
po katastrofalnej suszy.
Wiceprezes Rady Ministrów, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Lepper na jednej ze swoich konferencji
prasowych poinformował o przedstawieniu Radzie Ministrów sytuacji
w sadownictwie po mrozach, jakie
wystąpiły w pierwszych dniach
maja br.
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na fakt, że wstępne szacunki strat,
o jakich mówią sadownicy, sięgają
70-90 %, a w niektórych przypadkach nawet 100%.

Jabłkowy boom
Sadownicy nie mają problemu ze
sprzedażą jabłek. Zakłady przetwórcze skupują surowiec po 35 groszy
za kilogram. Z kilogram jabłek konsumpcyjnych producenci otrzymują
od 1,00 do 1,20 zł za kilogram, za
klasę ekstra cena jest
wyższa o jedną piątą.
Na Rynku Hurtowym
w Broniszach ceny jabłek konsumpcyjnych
najbardziej poszukiwanych odmian wahają
się od 1,30 zł do 2,60 zł
za kilogram. Najwyższe
ceny osiągają w klasie
extra (z przechowalni z klimatyzowana
atmosferą) odmiany
Golden Delicius, Ligol,
Boiken, Sampion.
Według danych GUS do przetwórstwa trafia nieco ponad jedna trzecia
ogólnej produkcji jabłek, reszta kierowana jest do konsumpcji.

Perspektywy na nadchodzący sezon
są jednak złe. W ocenie ekspertów
tegoroczna zima sprzyjała dobremu
przezimowaniu drzew. Wysokie
temperatury w kwietniu, spowodowały co najmniej dziesięciodniowe

przyspieszenie kwitnienia drzew
owocowych. I to okazało się nieszczęściem dla sadowników. Przymrozki przetrzebiły sady. Zdaniem
sadowników – tegoroczne zbiory

ZA MIASTEM

18–31 maja

Najpierw faktury, potem zwrot
fot. D. Panasiuk

Wicepremier Andrzej Lepper powiedział o przygotowanym w ministerstwie rolnictwa projekcie uchwały
Rady Ministrów w sprawie pomocy
rządu dla sadowników. Projekt ten
będzie konsultowany ze wszystkimi
zainteresowanymi, a zwłaszcza ze
Związkiem Sadowników RP i Izbami
Rolniczymi.

Rząd nie popiera poselskiego
projektu nowelizacji, który zakłada
wprowadzenie zaliczkowej wypłaty
zwrotu akcyzy na olej napędowy
wykorzystywany do produkcji
rolnej. Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu
zmieniającego ustawę o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Posłowie, wnioskodawcy chcą, aby
kwota zaliczki była uzależniona od
powierzchni użytków rolnych. Proponują także, aby można było rozliczać zaliczki (faktury VAT) najpóźniej
do końca marca roku następującego
po roku jej otrzymania.
Rada Ministrów uważa, że wprowadzenie poselskich rozwiązań spowoduje możliwość wypłaty zwrotu
podatku przed poniesieniem przez
rolnika wydatków na zakup oleju
napędowego, a więc niezależnie od
tego, czy rzeczywiście poniósł takie

Wnioskodawcy uzasadniają zmiany
w przepisach koniecznością udzielenia pomocy rolnikom m.in. w związku z ubiegłoroczną suszą. Zdaniem
rządu, przyczyna ta jest nieaktualna,
a także sprzeczna z ustawą z 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej. Jej głównym założeniem
jest podnoszenie konkurencyjności
gospodarstw rolnych, a nie pomoc
publiczna.
Pomocowy charakter zaproponowanych zmian spowoduje konieczność
ich akceptacji przez Komisję Europejską. Przepisy unijne nie przewidują takiej możliwości i pozwalają
jedynie na refundację rzeczywiście
zapłaconej akcyzy. Oznacza to, że
propozycja poselska jest niezgodna
z prawem wspólnotowym. Poza tym
Polska musi dostosować przepisy
do nowych wytycznych Komisji
Europejskiej dotyczących pomocy
fot. D. Panasiuk

W przedstawionych wstępnie propozycjach mają się znaleźć zapisy o karencji na spłatę kredytów inwestycyjnych, obrotowych i klęskowych.
Nowe kredyty obrotowe i klęskowe
podzielone byłyby na dwie transze
– pierwsza w roku 2007, a druga
transza w roku 2008.
Andrzej Lepper podkreślił, że pozostałe, proponowane rozwiązania
byłyby podobne do tych, które
były przyjęte w stosunku do rolników poszkodowanych w 2006
roku w wyniku długotrwałej suszy.
Dotyczy to zagadnień związanych
z ulgami w podatku rolnym, czy też
w czynszu dzierżawnym, w przypadku gospodarujących na gruntach
Agencji Nieruchomości Rolnych.
WA

jabłek mogą być najgorsze od
kilkudziesięciu lat. Ich zdaniem nie
powtórzy się ubiegłoroczny urodzaj, kiedy to zbiory przekroczyły
2 miliony 300 tysięcy ton.
Ogólna powierzchnia
sadów w Polsce zajmuje około 300 tysięcy
hektarów. Najwięcej
jest sadów jabłoniowych – 71,4%. Wiśnie
stanowią 13,5%. Czereśnie 3,3%, a grusze
3,1%.W województwie
mazowieckim sady
zajmują powierzchnię
98 153 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa w Polsce to 6,71
ha, na Mazowszu 7,18
ha. W sadach jabłoniowych dominuje odmiana Idared 19%, Jonagold
12%, a odmiana Lobo zajmuje 5,5%
powierzchni sadów jabłoniowych.
WA

wydatki. Nieuzasadniona, zdaniem
rządu, jest również propozycja ustalania kwoty zwrotu podatku, podobnie jak i samej zaliczki, w zależności
od powierzchni użytku rolnego.
Jedynym kryterium powinna być
ilość oleju napędowego zużytego
do produkcji rolnej.

państwa w sektorze rolnym i leśnym.
Zgodnie z nimi podatek akcyzowy za
olej napędowy wykorzystywany do
produkcji rolnej może być zwrócony
rolnikowi dopiero po przedstawieniu
faktur potwierdzających jego zakup.
WA

Krusowcy mogą odetchnąć
Ministerstwo rolnictwa zapowiada, że
nie podniesie składek na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Resort nie chce reformowania KRUS,
polegającego na podniesieniu składek na ubezpieczenia emerytalnorentowe.
Jak poinformował wicepremier Andrzej Lepper na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa – Nad reformą
pracujemy (…) Jesteśmy za tym, by
w przyszłości, jeżeli będzie to realne,
składka była płacona od dochodów.
Obecnie jest to niemożliwe, gdyż nie
wszystkie gospodarstwa rolne prowadzą księgowość.
W KRUS jest ubezpieczonych ok.
miliona gospodarstw. Statystycznie
daje to około półtora osoby z gospodarstwa.

W ministerstwie, coraz częściej mówi
się o zrobieniu rolnikom tzw. drugiego filara ubezpieczeń dobrowolnych.
Pod warunkiem jednak, że dodatkowa składka powinna wiązać się ze
zróżnicowaniem świadczeń.
W 2007 r. na dofinansowanie KRUS
budżet przeznaczy ponad 15 mld zł;
podobną kwotę wydano na ten cel
z publicznych pieniędzy w 2006
roku.
Składka dla rolników na fundusz
emerytalny wynosi obecnie 179
zł kwartalnie i stanowi 30 proc.
podstawowej emerytury rolniczej.
W 2007 r. przeciętne świadczenie
rolnicze wzrośnie o nieco ponad
trzy procent w stosunku do 2006 r.
i wyniesie około 702 złotych.
WA
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Blaski i cienie kuchni domowej
Upały, które pojawiły się niespodziewanie w czasie tzw. zimnych
ogrodników, zirytowały mnie
w wysokim stopniu. Okazało
się, że popsuła nam się kiełbasa
zakupiona zaledwie 2 dni wcześniej. Pół dnia, które spędziła na
stole kuchennym, zaważyło na
jej losie.
Wróciłam właśnie z Płocka z Marysią, gdzie gościł nas jej kuzyn,
w świetnym humorze. Janusz
zawsze był bardzo sympatyczny,
a jako gospodarz przechodził samego siebie. Wróciłam zatem i od
razu nie tylko musiałam znosić
obrzydliwą parność w powietrzu,
ale jeszcze spadło na mnie sprzątanie w kuchni.
Ale gdy już tam weszłam, stwierdziłam, że miło będzie znów trochę popichcić. A po zastanowieniu doszłam do wniosku, że może
jednak coś było nie tak z samą
kiełbasą, skoro popsuła się w tak
krótkim czasie. Owszem, było
gorąco i parno, ale… Jednym
słowem, postanowiłam sprawdzić,
czy umiem zrobić kiełbasę.

Mamusia! Prawie nie pamiętałam,
kiedy ostatnio tak się do mnie
zwracał…Bojąc się o stan jelita,
za radą pani z mięsnego schowałam je w lodówce, w słoiku z solą,
i uzbroiłam się w cierpliwość.
Saletrę Piotrek przywiózł na trzeci dzień. Kupiłam mięso, a skoro
i tak byłam już zdekonspirowana,
poprosiłam o pomoc Zosię. Najpierw grymasiła, że robienie kiełbas w domu to fanaberie, skoro
w sklepie można kupić dowolną
wędlinę, i to bardzo smaczną.
– Może – przyświadczyłam. – Ale
czasem niezbyt zdrową.
Zosia się ugięła, wezwała męża
i razem szybko uporaliśmy się
z całą pracą. Wcale nie była taka
prosta! Jelito ciągle zsuwało się
z tej metalowej końcówki do kiełbas, a nakładanie od nowa groziło
przerwaniem go. Ale się udało.
– I co dalej? – zaniepokoiła się
nagle Zosia, gdy kiełbasa się obsuszała, a ja zbierałam naczynia
do mycia. – Nie mamy jej gdzie
uwędzić.

Najbardziej skomplikowane wydało mi się zdobycie jelita do
wypełniania. Ale gdy je już miałam (zaprzyjaźniony sklep mięsny wziął dla mnie kilka metrów
z zaprzyjaźnionej rzeźni), okazało
się, że trudniejsze jest zakupienie
saletry. Musiałam zaangażować
w to Piotrka, który jest osobą
zmotoryzowaną i znacznie bardziej ode mnie mobilną.

– Możemy zamrozić, będzie to
po prostu biała kiełbasa – zadecydowałam.

– Wspaniale! – zachwycił się
moim pomysłem zięć. – Kupię
saletrę, a mamusia niech zrobi
kiełbasę.

– Spróbuj – powiedział Piotrek.
I Ludwika spróbowała. A potem
zjadła jeszcze kawałek…

Gdy po dwóch dniach zajadaliśmy się właśnie efektami naszej
rodzinnej twórczości, zjawili się
Karol z Ludwiką i dziećmi.
– Kiełbasa? – zgorszyła się synowa. – Czy nie powinno się raczej
odchodzić od jedzenia mięsa?

– Wyszła świetnie – zachwycała
się, biorąc kolejną porcję kiełbasy.
– Może byś, mamo, w takim razie
zrobiła trochę na komunię Marcelinki, na przyszły rok?
W takim razie, to chyba znów
w maju wybiorę się do kuzyna
Marysi.
Babcia Jadzia

Kiełbasa domowa
mięso wieprzowe np. od szynki
– ok. 2,5 kg, 40 dkg słoniny, 3 m jelita, 2–3 g saletry, sól, pieprz ziarnisty, jałowiec, czosnek, szklanka
wody
Mięso zemleć – częściowo przez sito
zwykłe, częściowo przez sito z dużymi oczkami. Zemleć także słoninę.
Całość wymieszać z saletrą, solą,
zduszonym czosnkiem, utuczonymi
w moździerzu pieprzem i jałowcem.
Zostawić w emaliowanym przykrytym naczyniu na noc w lodówce. Po
wyjęciu masy dodać wodę i wymieszać. Do ręcznej maszynki do mięsa
dołączyć końcówkę do napełniania
kiełbas. Nasunąć na nią jelito i napełniać je masą mięsną, uważając, by
nie tworzyły się w kiełbasie wolne
przestrzenie. Wygodnie będzie,
gdy jedna osoba zajmie się obsługą
maszynki, a druga będzie zsuwała
sukcesywnie jelito z końcówki
i odpowiednio przesuwała masę
w jelicie, by zostało napełnione
równomiernie. Końcówki można
związać nitką. Następnie kiełbasę
należy obsuszyć i zamrozić (chyba,
że planujemy ją uwędzić).

Kino NIWA ZAPRASZA
18–20 MAJA godz. 17.00

„Sposób na rekina”
Shark Bait (USA,Korea Południowa, 2006); Animacja; czas 77 min.; Reżyseria: Howard E. Baker, John Fox; Scenariusz: Scott Clevenger, Chris Denk, Anurag Mehta, Timothy Wayne Peternel;
Obsada: Maciej Zakościelny - Pyś (głos w polskiej wersji językowej), Paweł Iwanicki - Dodo (głos
w polskiej wersji językowej), Przemysław Sadowski - Ćwiek (głos w polskiej wersji językowej),
Agnieszka Warchulska - Kordelia (głos w polskiej wersji językowej), Piotr Fronczewski - Nerissan
(głos w polskiej wersji językowej), Agnieszka Matysiak - Ciotka Perła (głos w polskiej wersji
językowej), Sławomir Orzechowski - Morson (głos w polskiej wersji językowej)

Niezwykłe przygody małej rybki, która musi ocalić rafę koralową przed terroryzującym jej mieszkańców ogromnym rekinem.
25–26 MAJA godz. 17.00

„Stefan Malutki”
Ratón Pérez, El (Hiszpania,Argentyna, 2006); Animacja/Komedia; czas 89 min.; Reżyseria: Juan Pablo Buscarini; Scenariusz: Enrique
Cortés; Obsada: Cezary Żak - Stefan Malutki (głos w polskiej wersji językowej), Szymon Bobrowski - Sebastian (głos w polskiej wersji
językowej), Renata Dancewicz - Basia (głos w polskiej wersji językowej), Julia Jędrzejewska - Zuzia (głos w polskiej wersji językowej),
Ryszard Rynkowski - Don Biba (głos w polskiej wersji językowej)
1–3 CZERWCA godz. 18.00

„Wakacje Jasia Fasoli”
Mr. Bean’s Holiday (Wielka Brytania, 2007); Komedia; Reżyseria: Steve Bendelack; Scenariusz: Robin Driscoll, Simon McBurney,
Hamish McColl; Obsada: Rowan Atkinson - Jaś Fasola, Max Baldry - Stepan, Emma de Caunes - Sabine, Willem Dafoe - Carson Clay,
Jean Rochefort - Kelner

HOROSKOP

Baran 21. 03.- 19.04.

W pracy nowe zadania, z którymi świetnie sobie poradzisz, a szef będzie
Cię traktować niczym wyrocznię. Dzięki dawno zapomnianej inwestycji
uporządkujesz swoje finanse. W uczuciach życie wspomnieniami nie
przyniesie szczęścia.

Byk 20.04.- 20.05.
W wyborze właściwej drogi w życiu zawodowym zaufaj własnej intuicji,
a nie popełnisz błędu. Zaskoczą Cię pomyślne wiadomości z urzędu
i być może nieoczekiwany przypływ gotówki.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W najbliższym czasie sprawdzaj bardzo uważnie wszelkie umowy
i kontrakty. W końcu zostanie rozwiązany problem, z którym od
dłuższego czasu nie mogłeś sobie poradzić. W miłości pełna harmonia,
świetnie porozumiesz się z partnerem w każdej sprawie.

Rak 22.06.- 22.07.
Uda Ci się wreszcie wprowadzić w życie wymarzony plan, dzięki
zgodnej współpracy i działaniu różnych ludzi. W życiu uczuciowym
miły czas uspokojenia. Możesz, więc zapomnieć o kłopotach.

Lew 23.07.- 22.08.
Będziesz zajmować się kilkoma sprawami na raz, ale od błędów i pułapek
uchroni Cię rozsądek. W miłości okaż więcej zaufania partnerowi, bo
Twoje podejrzenia są bezpodstawne. Na samotne Lwy czeka miła
niespodzianka.

Panna 23.08.- 22.09.
Postaraj się działać samodzielnie a unikniesz nieporozumień i osiągniesz
o wiele więcej. W zasięgu ręki pojawi się gotówka, o jakiej marzysz. Może
spróbuj szczęścia w grze losowej.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym unikaj ryzyka, a wszystko zacznie układać się
bardziej pomyślnie. W miłości uda Ci się uporządkować zaległe sprawy
i wiele wyjaśnić. Postaraj się żyć przyszłością, a troski miną.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W pracy postaraj się zwolnić tempo, bo stracisz panowanie nad tym,
co robisz. Masz szansę dużo zaoszczędzić rezygnując z ryzykownych
inwestycji. Samotne Skorpiony rozejrzyjcie się wokół siebie, bo czeka
Was przygoda.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Przed Tobą ważna rozmowa, która może korzystnie wpłynąć na Twoją
karierę. Postaraj zaprezentować się z jak najlepszej strony. W życiu
uczuciowym więcej działania. Osoba, na której Ci zależy jest Ci bardzo
przychylna.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Wykażesz się talentem w negocjacjach finansowych i podpiszesz
korzystną umowę. Nie popadaj jednak w euforię i dalej przykładaj się
do pracy. W miłości nie ulegaj smutnemu nastrojowi. Wszystko dobrze
się skończy.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Wyjaśnią się sprawy, które nie dawały Ci spokoju. Masz szansę
usamodzielnić się zawodowo i rozpocząć zupełnie nowy etap
w karierze. Twoje żądania finansowe zostaną poważnie potraktowane.
W miłości bądź konsekwentny.

Ryby 19.02.- 20.03.
Sprawy zawodowe nie będą sprawiać Ci najmniejszych kłopotów.
Odniesiesz sukces finansowy. W uczuciach będziesz musiał dokonać
wyboru, z którego nie wszyscy będą zadowoleni, ale Tobie przyniesie
szczęście.

Z przymrużeniem oka
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18–31 maja

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
Miśka -to młodziutka , 1215 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 przed schroniskiem!!!
Telefon 022 782 47 70 lub 506 403 514
R
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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
Zatrudnię spawaczy bigomatem,
Łomianki, tel. 022 751 26 27
Firma KABA zatrudni pracowników lub stałe brygady brukarskie
do układania kostki brukowej, dobre zarobki, tel. 0 692 427 426
Sprzedam działkę 0,34 ar w
Chmielewie przy trasie Nasielsk
- Strzegocin, tel. 0 23 693 14 79
Podwarszawskie Centrum Nieruchomości poszukuje Agenta
/Agentki nieruchomości. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 0 781 555
555 lub o wysyłanie CV na adres
praca@podwarszawskie.pl
Sprzedam kopaczkę ciągnikową i
czeską sadzarkę do ziemniaków,
tel. 022 794 34 11
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Zatrudnię do montażu okien,
drzwi i bram garażowych,
tel. 0 509 175 901
Sprzedam felgi aluminiowe „14”
cztery śruby do Audi, Opel, itp.,
tanio; wiosła treningowe, tanio; tel.
0 696 647 471, 0 23 693 07 68
Geodeta zatrudni do pomocniczych prac pomiarowych, praca
w soboty, tel. 0 602 662 176

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

Do wynajęcia garaż murowany
przy ul. Warszawskiej, tel. 0 662
125 303
Sprzedam udział w posiadłości
w centrum Nasielska, tel. 0 787
366 828
Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 855 m2 - ul. Leśna w Nasielsku (druga działka po lewej od ul.
Warszawskiej), cena: 80 tys. zł, tel.
0 607 101 181
Zamienię M3 na większe, ul. Starzyńskiego 4 C, tel. 023 691 25 27
Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki, firmy „Adbor-Ring” z funkcjami:
przekładana rączka, trzystopniowa
regulacja oparcia, nosidło, wentylacja, okienko, materacyk, itd.,
tel. 0 503 554 778
Sprzedam ciągnik C330 stan
bardzo dobry, tel. wieczorem 022
794 32 37
Sprzedam garaż i kontener
blaszany, samochodowy, 3x5m,
tel. 0 500 142 809

18–31 maja

OGŁOSZENIA
DROBNE
Atrakcyjna praca w serwisie
sprzątającym na terenie Warszawy
i Nowego Dworu Mazowieckiego,
oferujemy darmowy dowóz do
miejsca pracy, tel. 022 3366553 lub
osobisty ul. Grójecka 77,Warszawa
w godz. 10-15
Zatrudnię murarzy, tynkarzy,
pomocników budowlanych,
tel. 0 696 42 40 17
Do wynajęcia samodzielne mieszkanie (pokój, łazienka, przedpokój, kuchnia), blisko dworca PKP,
tel. 023 691 26 36
Kupię mieszkanie dwupokojowe
w bloku w Nasielsku, na parterze,
tel. 0 604 226 723
Pilnie poszukuję M3 lub M4 (nieumeblowanego) do wynajęcia w
Nasielsku (z możliwością kupna),
tel. 0 660 474 397
Sprzedam wózek dziecięcy, głęboki, spacerowy (RING MAX) w
bardzo dobrym stanie, tel. 0 501
042 419
Sprzedam 150 sztuk nowej cegły
szamotowej, tel. 0 692 459 328
Sprzedam dom i budynki gospodarcze, tel. 0 22 794 35 04, 0 501
690 719
Wynajmę mieszkanie w domu
prywatnym o pow. 70 m2,
tel. 0 505 613 100
Kupię drewno opałowe w rozsądnej cenie, tel. 0 504 865 856,
Nasielsk
Zlecę hydraulikowi wykonanie
przyłączenia do sieci kanalizacji
sanitarnej, tel. 0 504 865 856,
Nasielsk
Zatrudnimy pracowników do
schroniska dla zwierząt w Chrcynnie, tel. 0 602 630 451
Sprzedam suknię ślubną, białą,
3-częściową, roz. 40, tel. 0 502
751 207
Sprzedam działkę budowlanorolną 3000 m2 z pozwoleniem na
budowę domku jednorodzinnego
(107 m2) ogrodzoną, media, w
miejscowości Chrcynno, gm. Nasielsk, zagospodarowaną, cena 50
zł/m2, tel. 0 660 044 130
Sprzedam Passata 1,8 + gaz, 96 r.,
tel. 0 508 300 607
Sprzedam źrebówkę, 3 lata, tel.
023 692 19 56
Zatrudnię do pracy w przetwórni
owoców i warzyw w Nasielsku,
kobiety, mężczyzn (również praca
sezonowa), tel. 0 509 676 861

REKLAMA
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PUK PUK... Kto tam? MLS!
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ięć porażek z rzędu i Żbik Nasielsk jest już jedną nogą w MLS! Wiosna miała być okresem przebudzenia i Żbik miał zacząć wygrywać, aby zaP
pewnić sobie utrzymanie. Niestety, Żbik jak nie wygrywał na jesieni tak samo nie wygrywa wiosną. Wykazuje pełną impotencję w spotkaniach
z ligowymi rywalami. Ostatni korzystny wynik Żbik osiągnął remisując 1:1 w wyjazdowym spotkaniu z GLKS Nadarzyn 31 marca. Czy naprawdę
rywale są tak mocni, czy Żbik przegrywa na „własne życzenie”?
Niech odpowiedzią będą mecze z Koroną Korona Ostrołęka- ŻBIK Nasielsk 4:2 21 kwietnia
Ostrołęka i Hutnikiem Warszawa. W obu tych Kaliszewski 40 (k), 76 (k), Dawidzki 45, Lis 90 - Markiewicz 7,
10
spotkaniach pomimo prowadzenia nasielscy pił- Ausfeld
ŻBIK- Kryger- Gumowski, Kamiński, Kotarski, Lawruk (46
karze oddali „lekkomyślnie” rywalom 6 punktów. Krzyczkowski, 76 Rossa) - Kisiel, Ćwikliński, Parszewski, Ausfeld
W meczu wyjazdowym z Koroną już w 10 min. (67 Erasaba)- Markiewicz, Wiereszko.
Żbik prowadził 2:0, po ładnym strzale z wolnego W kolejnym spotkaniu 24 kolejki IV Ligi Żbik
Markiewicza i Ausfelda. Gdy wydawało się, że jest podejmował na własnym stadionie Hutnik Warjuż po meczu, piłkarze Żbika pozwolili dojść do szawa. Najwidoczniej porażka z Koroną wyzwoliła
w piłkarzach sportową złość i chęć walki, co było
widać już od pierwszych minut spotkania.

Na zmianę na bramkę gości, strzelali Erasaba oraz
Markiewicz, niestety nieskutecznie. Najlepsze
okazję do zdobycia bramki miał ten ostatni w 34
min., kiedy to po jego silnym strzale z wolnego
z 30 metra bramkarz gości nie był w stanie złapać
piłki i wybił ją przed siebie. Zabrakło któregoś
z nasielskich piłkarzy, który strzałem z najbliżej
odległości umieścił ją w siatce. Cztery minuty
później w głównej roli ponownie Markiewicz,
po dokładnym prostopadłym podaniu znalazł się
fot. T. Zawadzki
głosu gospodarzom, którzy jeszcze przed przerwą w sytuacji sam na sam, jednakże zamiast strzelać
dzięki trafieniom Kaliszewskiego i Dawidzkiego z pierwszej piłki zdecydował się na drybling i został
zdołali wyrównać. W drugiej połowie, nasielscy powstrzymany przez warszawskiego golkipera.
piłkarze nie umieli się już odnaleźć a rozochoceni Jak to mówią do trzech razy sztuka. W 40 min. po
zdobyciem wyrównującej bramki przed przerwą dośrodkowaniu Kiśla z rzutu rożnego Markiewicz
Koronianie w 76 min. wyszli na prowadzenie. Rzut tym razem już się nie myli i strzałem głową otwokarny skutecznie wykorzystał sam poszkodowany, rzył wynik spotkania. Jeszcze do końca pierwszej
najlepszy piłkarz Korony- Kaliszewski. Już w do- połowy kibice nie mogli narzekać na brak emocji.
liczonym czasie gry zwycięstwo gospodarzy W 45 min. efektownie przewrotką strzelał Ersaba
przypieczętował Lis.
jednak bramkarz z trudem obronił jego strzał. Tuż

sam z Pawłowskim.

Jeśli nie wygrywa się meczy z drużynami walczącymi o utrzymanie, to tym trudniej jest walczyć
Czy trener i piłkarze Żbika potrafią wyciągać z tymi z ligowej czołówki. Każdy kibic wie, że derwnioski ze swoich błędów? Raczej nie, sytuacja by rządzą się własnymi prawami, więc w meczu
z końcówki pierwszej połowy, po której mogła z Legionovią każdy wynik był możliwy.
paść bramka wyrównująca oraz ostatni wynik
z Koroną powinny uczulić piłkarzy na sytuacje, Już od pierwszych minut piłkarze obu jedenastek
w których rywale będą próbowali wyrównać.
zaciekle walczyli od każdą piłkę. Jednakże czym
dłużej trwała pierwsza połowa tym wyraźniejsza
Druga połowa to zupełnie inny mecz w wykonaniu stawała się przewaga Legionovii. Najpierw po
piłkarzy Hutnika, po przespanej pierwszej części, strzale Starnackiego Żbika uratował słupek, potem
w drugiej połowie od razu ruszyli do odrabiania Rymbiewski trafił w poprzeczkę. Niestety szczęście
strat. Na nieszczęście nasielskich piłkarzy dość sprzyjało jedynie do 36 min., kiedy to Reks po
skutecznie, bo już w 52 min., przytrzymywany za dośrodkowaniu Górskiego z bliska trafił do siatki.
koszulkę Gumowski zatrzymał się przed polem Kiedy Żbik nie zdążył się jeszcze otrząsnąć po
karnym licząc, że sędzia odgwiżdże faul. Tak się stracie gola, Legionovia prowadziła już 2:0. Tym
nie stało i Szymaniak w sytuacji sam na sam nie dał razem Reks podał do Rymbiewskiego by ten miszans Pawłowskiemu doprowadzając do remisu. nął dwóch obrońców i strzałem w prawy dolny
W 74 min. dzięki kilku zwodom Erasaby w polu róg zdobył kolejną bramkę. Na 3:0 mógł strzelić
karnym w dogodnej sytuacji z najbliższej odległo- Rymbiewski jednak nie wykorzystał sytuacji sam
ści do bramki rywali nie trafił Ćwikliński. Jak mówi na sam.
stare piłkarskie porzekadło „niewykorzystane sy- Tuż po przerwie w 46. minucie po rzucie rożnym
tuacje się mszczą” i po szybkiej kontrze Sadkowski piłkę głową na bramkę gospodarzy uderzał Rowstrzelił na 2:1.
land Eresaba. Olsztyński złapał ją, ale według sęPo stracie bramki do przodu ruszył Żbik, jednakże
z chaotycznych akcji i przy braku dokładności do
ostatniego gwizdka sędziego nie udało się wyrównać. Na domiar złego w 89 min. ponownie Sadkowski, będąc rzekomo na pozycji spalonej strzelił
kolejną bramkę dla Hutnika zapewniając gościom
3 punkty.

Tym samym Koronie udał się rewanż za jesienną przed końcowym gwizdkiem pierwszą groźną ŻBIK Nasielsk- Hutnik Warszawa 1:3 28 kwietnia
porażkę 2:1 a Żbik udowodnił, że prowadząc 2:0 sytuację stworzyli sobie Hutnicy, jednakże nie Markiewicz 40 - Szymaniak 52, Sadowski 75, 89
potrafili wykorzystać dogodnej sytuacji sam na ŻBIK- Pawłowski- Gumowski,Kamiński,Bącik,Lawruk - Kisiel,Parszewski,
na wyjeździe można przegrać 2:4.
Zubel, Ausfeld (60 Ćwikliński)- Markiewicz (76 Baran), Erasaba.

Na pocieszenie...
a koniec długiego weekenN
du majowego do Nasielska
zawitały rezerwy Polonii Warsza-

skie porzekadło „niewykorzystane sytuacje
się mszczą”.

wa. Tego dnia pierwsza drużyna
stołecznego zespołu grała ze
swoją imienniczką z Bytomia,
stąd w składzie drugiej drużynie ciężko było się spodziewać,
zawodników z doświadczeniem
z wyższej klasy rozgrywkowej. Pięć
porażek z rzędu zespołu Żbika, nie
napawało optymizmem przed tym
spotkaniem. Prawdopodobnie,
to już ostatnie mecze nasielskiej
jedenastki w IV lidze i szansa
przynajmniej o obronę honoru,
bo w obronę przed spadkiem już
chyba nikt nie wierzy. Przed tym
meczem Żbik tracił do Piasta Piastów aż 8 punktów!

W 66 min. rzut wolny z 30 m wykonywał Markiewicz, silnie uderzona piłka w polu karnym
zmieniła tor lotu za sprawą Erasaby i wpadła
obok zdezorientowanego bramkarza gości. Po
stracie bramki mecz nabrał tempa. Do odrabiania strat ruszyła Polonia i gdyby nie ofiarna
interwencja nasielskiego golkipera w sytuacji
sam na sam w 77 min. mogła paść bramka
wyrównującą.

Długi weekend, to zazwyczaj okres wypoczynku i „leniuchowania”. W pierwszej połowie
najwyraźniej piłkarze obu drużyn dostosowali
się do „piknikowej” atmosfery praktycznie nie
stwarzając żadnej groźnej sytuacji pod bramką
przeciwnika. Polonia cały czas bezskutecznie
grała długie prostopadłe podania do wychodzących napastników, z kolei Żbik bezradnie
próbował przebić się przez dobrze zorganizowaną defensywę gości.

Wygrana cieszy, tym bardziej, że w tym sezonie można je dosłownie policzyć na palcach
jednej ręki (łącznie 5 w sezonie, w rundzie
wiosennej 2). Szkoda tylko, że tak późno Żbik
zaczął zdobywać 3 punkty. Dlatego wydaje się,
że było to zwycięstwo na pocieszenie przed
nieuchronnym spadkiem do MLS.

Dopiero po zmianie stron, z większym animuszem atakowała Polonia i w 55 min. zrobiło się
gorąco pod bramką Pawłowskiego, po strzale
Sidorskiego piłka trafiła w słupek i wyszła na
aut. Dziesięć minut później, ponownie groźnie
główką strzelał Nowak. Jak mówi stare piłkar-

ŻBIK- Pawłowski- Gumowski, Kamiński, Bącik,
Lawruk - Parszewski, Zubel (65 Wieraszko),
Ausfeld (89 Baran), Ćwikliński (65 Rossa)Markiewicz, Erasaba.
Jakub Olech

Co tego dnia nie udawało się stołecznym piłkarzom, zdumiewająco dobrze wychodziło zawodnikom Żbika. W 83 min. Po akcji Wieraszki
i Rossy, dwóch zawodników wprowadzonych
w 65 min., ten ostatni pewnym strzałem
w długi róg zapewnił Żbikowi zwycięstwo 2:
0 na rezerwami Polonii.

ŻBIK Nasielsk- Polonia II Warszawa 2:0 (0:0)
Erasaba 66, Rossa 83

dziego liniowego przekroczyła ona linię bramkową
i sędzia główny uznał gola. Pomimo że do końca
oba zespołowy próbowały zmienić wynik spotkania, mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy
2:1. Tym samym Żbik odniósł 5 porażkę z rzędu
i praktycznie przypieczętował spadek do MLS.
Legionovia Legionowo- ŻBIK Nasielsk 2:1, 2 maja
Reks 36, Rymbiewski 38 - Eresaba 49

Jakub Olech

Na siedem kolejek przed końcem sezonu Żbik przedostatni w tabeli
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Dolcan Ząbki

27

62

19

5

3

54-17

2.

GLKS Nadarzyn

27

53

15

8

4

44-20

3.

Legia II Warszawa

27

49

15

4

8

47-31

4.

Okęcie Warszawa

27

49

15

4

8

43-28

5.

Legionovia Legionowo

27

48

13

9

5

46-17

6.

Szydłowianka Szydłowiec

27

42

13

3

11

39-41

7.

Start Otwock

27

40

12

4

11

46-29

8.

Narew Ostrołęka

27

40

11

7

9

32-23

9.

Hutnik Warszawa

27

39

12

3

12

38-41

10.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki

27

39

11

6

10

36-41

11.

Korona Ostrołęka

27

37

11

4

12

32-31

12.

Mazur Karczew

27

34

8

10

9

33-30

13.

Polonia II Warszawa

27

31

9

4

14

33-40

14.

MKS Mława

27

31

9

4

14

39-44

15.

RKS Ursus (Warszawa)

27

31

8

7

12

25-40

16.

Piast Piastów

27

28

8

4

15

18-31

17.

Żbik Nasielsk

27

20

5

5

17

27-55

18.

Gwardia Warszawa

27

10

3

1

23

15-88

13 maja drużyna Żbika uległa, na wyjeździe, Mazurowi Karczew 2:0.

