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siedle bloków przy ulicy Płońskiej w Nasielsku od pewnego czasu wzbudza wiele emocji wśród mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko wśród nich. Mówi się o nim także w powiecie nowodworskim. Gazety piszą
o pierwszych mieszkańcach, którzy żyją w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Jedni niedowierzają,
inni mówią „tak się w Nasielsku traktuje ludzi”. A jak zaistniałą sytuację komentuje Wojciech Sierzputowski,
Prezes Spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe?

Żbik potrafi
jednak grać

Piknik Militarny

14 września br. odbył się w Nasielsku „Piknik Militarny”. Organizatorami pikniku
były Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji, Fundacja Centrum
Ochrony Środowiska oraz Fundacja FUN KAYAK.
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Z SAMORZĄDU

Legalizacja samowoli

Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26
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przyjętym
przez Radę
Ministrów projekcie nowelizacji
tej ustawy są zapisy, które mają
umożliwić legalizację samowoli budowlanej.
Nowe prawo, jak
podkreśla Centrum Informacyjne Rządu, jest
konsekwencją
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia
2007 r., w którym
zakwestionowano wyrażenie
„w dniu wszczęcia postępowania”, jako
datę posiadania decyzji
o warunkach zabudowy.
Do tej pory sprawcy samowoli budowlanych położonych na terenach
nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego, ubiegający
się o ich legalizację, musieli dysponować decyzją o warunkach zabudowy, ostateczną w dniu wszczęcia
postępowania rozbiórkowego.
Ci, którzy zrealizowali inwestycję
budowlaną na terenie, na którym
plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje, musieli dysponować taką decyzją, ale już bez
zastrzeżeń związanych z datą jej
wydania. Ponieważ, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, samowola
może zostać zalegalizowana tylko
pod warunkiem zgodności z miej-

fot. D. Panasiuk

scowym planem zagospodarowania
przestrzennego, termin wydania
ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy nie powinien mieć znaczenia, ponieważ godzi to w zasady
sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa.
Zdaniem przedstawicieli rządu, dzięki
nowym przepisom zrównana zostanie sytuacja osób ubiegających się
o legalizację samowoli budowlanej.
Sprawca samowoli, ubiegający się
o jej legalizację w przypadku braku
planu miejscowego zagospodarowania terenu musi przedstawić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy,
bez względu na termin jej uzyskania.
Projekt ustawy Prawo budowlane
został przedłożony przez prezesa
Rządowego Centrum Legislacji.
dar

Kasa pójdzie na wieś
B

udżet państwa będzie udzielał pożyczek
jednostkom samorządu
terytorialnego na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
odnowę i rozwój wsi oraz
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Otrzymają
je także lokalne grupy
działania na wdrażanie
projektów współpracy
i funkcjonowanie takich
grup. Wsparcie otrzymają podmioty, które nie
mają własnych środków
na realizację tych zadań,

zapisanych w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

19 września–2 października
Jubileuszowa 15. akcja Sprzątanie świata

Polska – posprzątajmy polskie lasy
Największ ym skarbem naszej
przyrody, który mam służy niemal każdego dnia są polskie lasy.
Stanowią one 28% powierzchni
państwa. Są one nie tylko matecznikiem wielu tysięcy gatunków
roślin i zwierząt, ale szczególnie
w obecnej dobie mogą skutecznie ograniczać zmiany klimatyczne. Las pochłania dwutlenek
węgla oraz inne szkodliwe substancje, produkuje tlen, stabilizuje
wilgotność powietrza, chroni
przed szkodliw ym wp ł y wem
przemysłu, zapobiega korozji
gleby, osłania wody i ogranicza
jej parowanie,
zmniejsza
si łę wiatrów
(w tym tornad,
huraganów).

Zachęcamy do działania w dniach
19–21 września 2008, to termin
światowej akcji.
Prosimy nie tylko o posprzątanie,
ale i nie śmiecenie i pilnowanie
aby nie śmiecono! Nie tolerujmy
tego – każde wykroczenie należy
zgłaszać policji lub w urzędzie
gminy, a warto także mediom.
Taka współpraca jest korzystna
i potrzebna.
mgr inż. Magdalena Biernacka
Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Las zatem wymaga troski
ze strony nas
wsz ystkich,
gdyż wszyscy
ko r z y s t a m y
z jego dobrodziejstw.
Jednak nasze lasy są
zaś mie c ane,
zniszczone
i często podpalane. Wszysc y musimy
o nie dbać
i chronić każdego dnia.
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W odpowiedzi na fałszywy zarzut postawiony ZGKiM na ostatniej
sesji z dn. 22.08.2008 r. i zamieszczony w ostatnim numerze „Życia

Rozporządzenie w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedłożone przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, przyjęła
Rada Ministrów.

Nasielska”, informujemy, że zestawy segregacyjne zlokalizowane na

Jak poinformowało ministerstwo
rolnictwa, pożyczek udzielać będzie
Bank Gospodarstwa Krajowego.
Uruchomienie środków będzie wymagało przedłożenia bankowi przez
pożyczkobiorcę: harmonogramu
przekazywania transz pożyczki oraz
umowy o przyznaniu pomocy na
realizację ww. zadań z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Roczne kwoty pożyczek
będą wynosiły ok. 300 mln euro,
tj. ok. 1 mld zł.

towe zestawy przeznaczone są do wrzucania odpadów segregowanych,

Koszty oprocentowania i prowizji
związanych z udzielaną pożyczką
będzie pokrywał pożyczkobiorca
– informuje Centrum Informacyjne Rządu.
dar

E

ul. Kościuszki w pobliżu kina, są opróżniane wg wyznaczonego grafiku
– codziennie, tak jak wszystkie zestawy w mieście. Częstotliwość ich
opróżniania jest nawet większa i kierowcy zabierają odpady czasami
kilka razy dziennie w zależności od ich zapełnienia. Spowodowane jest
to znikomą świadomością mieszkańców naszej gminy, gdyż przedmioa niestety realnie wygląda to zupełnie inaczej. Napełniane one są dosyć
sukcesywnie odpadami ogólnymi, podrzucanymi przez mieszkańców,
co w konsekwencji prowadzi do ich ciągłego przepełniania i traktowania
jako ogólnodostępne pojemniki na odpady mieszkańców nie posiadających umów na wywóz odpadów dla tych, którzy zmniejszają swoje
wydatki właśnie w ten sposób – podrzucając odpady miastu.
Każdy petent podpisując umowę w ZGKiM na wywóz otrzymuje grafik,
informujący o terminie wywozu odpadów ogólnych, jak i segregacji
z terenu jego zamieszkania.
Segregacja prowadzona we właściwy sposób, wg załącznika do umowy,
odbierana jest bezpłatnie.
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Wojciech Sierzputowski
Dyrektor ZGKiM

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Zwolnij, żyj i daj żyć innym
N a n a s z y c h d r o ga c h
w ostatnich latach pojawiło
się mnóstwo samochodów.
Co za tym idzie, zwiększyła
się także liczba wypadków
drogowych. Ze statystyk wynika, że najwyższe wskaźniki wypadków śmiertelnych
i rannych są wśród pieszych
i rowerzystów, niechronionych uczestników ruchu,
bezbronnych w zetknięciu
z pojazdem.
W wielu miejscach w naszej gminie nawet na przejściu dla pieszych

3

AKTUALNOŚCI

19 września–2 października

przede wszystkim zbyt szybka jazda
i wjeżdżanie na przejście w czasie,
gdy jeszcze znajdują się na nim dzieci. „Stopki” ryzykują więc własnym
życiem, bo kierowcy często ich nie
zauważają. Nie raz, nie dwa na przejściu
przy szkole zdarzało się, że „Stopka” po
odprowadzeniu dzieci na drugą stronę
ulicy stała na środku drogi, bo kierowcy nie chcieli jej przepuścić. Wniosek
z tego, że kierującym pojazdami nie
tylko brakuje wyobraźni, ale również
dobrego wychowania.
Wypadek, który wydarzył się 12
września przy szkole w Nasielsku, jest

Mieszkają czy nie mieszkają?
O

siedle bloków przy
ulicy Płońskiej w Nasielsku od pewnego czasu
wzbudza wiele emocji
wśród mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko wśród nich. Mówi się
o nim także w powiecie
nowodworskim. Gazety
piszą o pierwszych mieszkańcach, którzy żyją w
warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Jedni niedowierzają, inni mówią „tak się w Nasielsku
traktuje ludzi”. A jak zaistniałą sytuację komentuje
Wojciech Sierzputowski,
Prezes Spółki Nasielskie
Budownictwo Mieszkaniowe?

Katarzyna Ziemiecka: Nowe, piękne osiedle przy ulicy Płońskiej
w Nasielsku powoli zaczyna tętnić
życiem. Czy w blokach zamieszkali
już pierwsi lokatorzy?
Wojciech Sierzputowski: Jeszcze
nikt w nich nie mieszka. Ludzie,
którzy tam przebywają, otrzymali
ode mnie klucze po to, aby powoli
szykować swoje mieszkania. Jeszcze
nie mogą w nich mieszkać. Pewne
sprawy uniemożliwiają zasiedlenie
nowych budynków.
K.Z.: Z różnych źródeł docierają do
mieszkańców naszej gminy informacje o tym, że w mieszkaniach
nie ma prądu i wody. Jak obecnie
wygląda sprawa podłączenia mediów na osiedlu przy Płońskiej?

W.S.: Od zakładu energetycznego
Energa S.A. otrzymaliśmy odpowiedź, że prąd zostanie podłączony w pierwszej dekadzie października br. Lada dzień na teren osiedla
wejdzie geodeta, który wytyczy
przebieg linii energetycznej. Jeżeli
chodzi o wodę i kanalizację, wykonano 80 proc. prac. Czekamy
na pozwolenie od wojewody na
przejście na drugą stronę drogi
wojewódzkiej. Woda i kanalizacja
powinny być podłączone do końca września br. Podobnie sprawa
wygląda z gazem, który również
według umowy powinien być podłączony do końca tego miesiąca.
Mam nadzieję, że ten termin nie
ulegnie zmianie.
K.Z.: Jakie prace będą prowadzone na terenie osiedla w związku

fot. K. Ziemiecka

nie można czuć się bezpiecznie. W
piątek, 12 września br. doszło do wypadku na przejściu dla pieszych przy
Szkole Podstawowej w Nasielsku.
W jego wyniku ucierpiał mężczyzna.
To nie pierwsze tego typu zdarzenie
w tym miejscu.
Od kilku lat panie odziane w pomarańczowe peleryny z lizakiem „Stop”
w ręku czuwają nad bezpieczeństwem
naszych pociech w rejonie szkoły w Nasielsku. To właśnie „Stopki”
wiedzą najwięcej, jak zachowują się
użytkownicy dróg, dojeżdżając do
przejść dla pieszych. Podstawowe
grzechy nasielskich kierowców to

dowodem na to, że kierowcy najwidoczniej zapomnieli, że wakacje się już
skończyły. Tym razem ucierpiał przypadkowy mężczyzna, ale następnym
może dojść do tragedii z udziałem
dzieci.
Mieszkańcy są zbulwersowani, że
przejścia dla pieszych w naszej gminie,
zwłaszcza te w rejonie szkół, są tak słabo oznakowane. A przecież dostateczne informowanie kierowcy o miejscu
niebezpiecznym lub takim, w którym
należy zachować szczególną ostrożność, ma duży wpływ na ograniczenie
prędkości pojazdu.
KaZ.

NAGRODY DLA WYBITNIE
UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
J

eszcze tylko do 30 września można ubiegać się o
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z Mazowsza. Jest
o co walczyć. W budżecie Samorządu Województwa
Mazowieckiego zagwarantowano na ten cel 300 tys.
zł, a wartość najniższej nagrody to 1,5 tys. zł.

Nagrody przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych z terenu
województwa mazowieckiego.
Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego może otrzymać uczeń lub słuchacz,
który spełnia co najmniej jedno z kryteriów podstawowych:
1)jest laureatem na szczeblu krajowym:
olimpiad przedmiotowych z listy ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
turniejów lub olimpiad dotyczących wiedzy zawodowej z listy Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej,
2)jest laureatem olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym
3)posiada inne udokumentowane wybitne osiągnięcia (np. wystąpienia na konferencjach, uczestnictwo w pracach naukowo–badawczych, współpraca z ośrodkami
akademickimi lub naukowymi).
Wniosek o nagrodę Marszałka mogą składać jednostki oświatowe, w których uczeń/
słuchacz pobierał naukę w roku, w którym miały miejsce szczególne osiągnięcia lub
instytucje działające na rzecz oświaty lub nauki.
Nagrody MarszałkaWojewództwa Mazowieckiego są jednym z elementów „Regionalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy”. Jego głównym celem
jest inwestowanie w kształcenie przyszłych kadr, z zachowaniem szczególnej dbałości
o rozwój najbardziej utalentowanych młodych mieszkańców Mazowsza.
Nagrody Marszałka mają motywować do dalszej pracy nad własnym rozwojem
uczniów i słuchaczy, którzy swoją wiedzę i zdolności udokumentowali odniesionymi
sukcesami.

fot. K. Ziemiecka
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z podłączaniem mediów? Czy
wjazdy, chodniki i parkingi mogą
zostać ponownie rozkopane?
W.S.: Sieć wodno-kanalizacyjna
i gazowa są położone na terenie
osiedla. Jedynie energetycy będą
musieli rozprowadzić sieć energetyczną. Oczywiście, wiąże się
to z pewnymi utrudnieniami, ale
na pewno kostka brukowa z której
zostały wykonane wjazdy, chodniki i parkingi, nie może zostać
naruszona. Jeżeli energetycy dokonają pewnych zniszczeń, będą
musieli je naprawić i zostawić plac
w takim stanie, w jakim zastali go,
rozpoczynając prace.
K.Z.: Czy Spółka Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe ustaliła już czynsz za mieszkania na
Płońskiej?
W.S.: O czynszu i innych sprawach organizacyjnych będzie
można powiedzieć więcej dopiero za jakiś czas. Najważniejsze
po podłączeniu mediów będą
opinie sanepidu, Straży Pożarnej
oraz oczywiście zgoda Inspektora Budowlanego na użytkowanie
i zasiedlenie budynków. Myślę, że
pierwsi lokatorzy będą mogli zamieszkać na nowym osiedlu około
15 października br.
K.Z.: Dziękuję za rozmowę.
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Surowe mandaty
Z

ła wiadomość dla kierowców. Do zmienionych przepisów kodeksu
drogowego trzeba dostosować kary pieniężne. Już
niedługo zacznie obowiązywać nowy taryfikator
mandatów.
Zakończyły się już konsultacje resortowe w tej sprawie. Projekt MSWiA najsurowsze kary przewiduje za parkowanie
w miejscach dla niepełnosprawnych

i przejechanie na czerwonym świetle.
Ta „przyjemność” będzie kosztować
500 zł. Lżej natomiast zostaną potraktowani piesi. Za wejście na pasy na
czerwonym świetle dostaną nie 250,
a 100 zł. Wprowadzono też sankcje
za spowodowanie niebezpieczeństwa
przy wyprzedzaniu innego pojazdu.
Jeśli kierowca nie upewni się, że ma
wystarczającą widoczność i ilość miejsca, lub gdy ten sam manewr zaczął
już ktoś z tyłu – może zapłacić 250 zł.

nowa
kara

Jazda bez świateł w ciągu dnia to z kolei wydatek rzędu 100 zł. Zmianom
ulegną też kary za brak dokumentów.
Teraz będą mogły się sumować i wynieść maksymalnie 250 zł. Kierowcy
pojazdów zarejestrowanych za granicą
będą musieli mieć przy sobie pismo
od właściciela potwierdzające prawo
używania pojazdu. W przypadku jazdy
autem niezarejestrowanym jeszcze
w Polsce wystarczy umowa kupna
lub faktura.

19 września–2 października

Do tej pory wysokość większości mandatów ustalali policjanci.
Nowy taryfikator określa „sztywne” stawki. Budzi to liczne kontrowersje. Taki sposób karania
nie uwzględnia bowiem specyfiki
konkretnego wypadku. Pozostaje
tylko mieć nadzieję, że to rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich
drogach.
km

Zatrzymany za pobicie

Wybrane pozycje z nowego taryfikatora mandatów
(na podstawie „Gazety Prawnej”)
Wykroczenie

AKTUALNOŚCI

do tej pory

parkowanie w miejscu
dla niepełnosprawnych

500 zł

decydował
policjant

przejazd na czerwonym świetle

500 zł

decydował
policjant

nieprawidłowe wyprzedzanie

250 zł

decydował
policjant

jazda bez wymaganych świateł w tunelu

200 zł

100 zł

jazda bez wymaganych świateł od świtu
do zmierzchu przez cały rok

100 zł

decydował
policjant

niezachowanie odstępu za poprzedzającym pojazdem w tunelu podczas
zatrzymania wynikającego z przepisów
lub warunków

100 zł

wejście na przejście dla pieszych na czerwonym świetle

100 zł

decydował
policjant
250 zł

N

asielscy policjanci
wyjaśniają okoliczności pobicia 24-latka. Jak
wstępnie ustalili sprawcami najprawdopodobniej
są dwaj młodzi mężczyźni.
20-letni Krzysztof S. już jest
w rękach policjantów, zatrzymanie jego kompana
jest tylko kwestią czasu.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że do
zdarzenia doszło 14 września między 17:00 a 18:00 w Nunie. Wtedy
to, wychodzącego ze sklepu 24-latka zaatakował najprawdopodobniej
Krzysztof S. Gdy pod wpływem
ciosu mężczyzna się przewrócił napastnik zaczął go kopać. Do agresora dołączył drugi mężczyzna i obaj
kopali leżącego po całym ciele.

Pokrzywdzonemu udało się uciec
i zawiadomić Policję.
Nasielscy policjanci, jak tylko otrzymali informacje, od razu zaczęli
wyjaśniać okoliczności zdarzenia.
W efekcie podjętych działań zatrzymano podejrzewanego o pobicie
Krzysztofa S.. Policjanci ustalają także,
co było przyczyną ataku i pobicia
24-latka. Zatrzymanie drugiego
podejrzewanego jest tylko kwestią
czasu. Jeśli potwierdzą się wstępne
ustalenia funkcjonariuszy, 20-letniemu Krzysztofowi S. oraz jego
kompanowi, za pobicie, będzie
groziła kara pozbawienia wolności
nawet do 3 lat.
ij
http://kppnowydwor.policja.waw.pl/

Minione wakacje w powiecie nowodworskim
Wakacje już za nami, a wraz z nimi
zakończyły się działania w ramach
policyjnej akcji „Bezpieczne wakacje
2008”. Podczas akcji łącznie odbyto 1509 służb, skontrolowano wiele
miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, zatrzymano 116 nietrzeźwych
kierowców, 18 poszukiwanych. Nie
odnotowano żadnego przypadku
utonięcia osoby małoletniej, żadna
też osoba nie zginęła w wyniku wypadku drogowego. Takie efekty były
możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu policjantów w poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Zaangażowanie Policji obrazują
następujące liczby:
1. liczba policjantów skierowanych do
służby (na drogach, wodach i terenach
przywodnych) wyniosła (na zasadzie
wielokrotności – jeden policjant odbywający wiele służb) – 1509,
2. 18 razy kontrolowano miejsca
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
3. 224 razy przeprowadzono kontrole
kąpielisk,
4. odbyto 14 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach

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

Dariusz Drejko

Ur. 19.11.1961 r.
Zamieszkały: Nasielsk, ul. Kościuszki 18
Rysopis: wzrost: około170–176 cm
Waga: około 80 kg
Kolor włosów – szpakowaty,
włosy uczesane na jeża
Kolor oczu – brązowy

W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną
Zwracamy się do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu
miejsca pobytu zaginionego o przekazywanie informacji osobiście do
Komisariatu Policji w Nasielsku lub telefonicznie pod numer telefonu
(023) 69-12-207 lub do najbliższej jednostki policji – tel. 997.
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby
zaginionej lub posiadające informacje o ich losie od dnia zaginięcia
prosimy o kontakt z policją.

organizujących wypoczynek
dzieci i młodzieży,
5. 321 razy patrolowano dworce autobusowe, kolejowe oraz
w środki komunikacji kolejowej,
6. 44 razy kontrolowano autokary przewożące dzieci i młodzież,
w tym 1 pojazd nie został dopuszczony do ruchu,
7. 22 razy kontrolowano miejsca
masowej rozrywki pod katem
zwalczania przestępczości narkotykowej oraz zjawiska alkoholizacji nieletnich,
8. 234 razy skontrolowano placówki
handlowe po katem sprzedaży małoletnim alkoholu,
9. przeprowadzono 213 kontroli placówek handlowych pod kątem sprzedaży małoletnim papierosów.
Podejmowane działania policyjne
pozwoliły na ujawnienie 5 małoletnich
będących pod wpływem alkoholu,
1 pod wpływem środków odurzających. Zatrzymano 4 nieletnich za
popełnienie czynu zabronionego,
których umieszczono w policyjnej
izbie dziecka, kolejne 2 osoby trafiły do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odnotowano także
3 przypadki ucieczek nieletnich z domów rodzinnych. Nie odnotowano
żadnego przypadku niewłaściwej
opieki nad dziećmi i młodzieżą ze
strony opiekunów, ani też żadnego
utonięcia małoletniego.
Na nowodworskich drogach w wakacje 2008 roku odnotowano 15
wypadków drogowych, w których
17 osób zostało rannych. Na uwagę
zasługuje fakt, iż żadna osoba nie zgi-

KRONIKA
POLICYJNA
01. 09. w Nowych Pieścirogach nieznany sprawca skradł 90 m liny nośnej.
Straty wynoszą 4500 zł na szkodę
PKP. W wyniku działań policji sprawca
został ustalony (Piotr K., mieszkaniec
Pieścirogów).
Nocą z 2 na 3 września na ul. Królowej Jadwigi nieznani sprawcy skradli z domu weselnego 5 zestawów
grzejników. Straty wynoszą 1950 zł na
szkodę Stanisława B.
05. 09. na ulicy Kościuszki Katarzyna
K. skradła Monice S. telefon komórkowy o wartości 600 zł.
W okresie 03–06. września w Zaborzu
nieznani sprawcy skradli z działki 50
szt. drzewek iglastych. Straty wynoszą
2200 zł na szkodę Jacka F., mieszkańca
Warszawy.
06.09. na ulicy Tylnej Adam P. i Bartłomiej D., mieszkańcy gminy Świercze,
pobili Bogdana W., również mieszkańca gminy Świercze.
08. 09. w Nowych Pieścirogach Arkadiusz J., mieszkaniec Pieścirogów,
znieważył funkcjonariuszy policji.
08–09. 09 w Cieksynie z działki rekreacyjnej nieznani sprawcy skradli bramę
wjazdową o wartości 600 zł na szkodę
Anny W., mieszkanki Warszawy.
14. 09. w Nunie Krzysztof S. i Kamil
K. pobili Kamila H., mieszkańca Wólki
Górskiej.
14. 09. na ulicy POW kilku nieznanych sprawców pobiło Cezarego B.
i uszkodzili mu samochód. W wyniku
działań policji niektórzy sprawcy zostali ustaleni.

Pijani na drodze
02. 09. na ulicy Tylnej Ariel C., mieszkaniec Warszawy, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,57
mg/l).
03. 09. w Chechnówce Leszek W.,
mieszkaniec Jachranki, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,33
mg/l).

nęła podczas zdarzeń drogowych. W
ramach prowadzonych działań policjanci nałożyli 537 mandatów karnych
za przekroczenie dozwolonej prędkości, 57 mandatów za wyprzedzanie
w miejscach niedozwolonych, 108
mandatów za niekorzystanie z pasów
bezpieczeństwa podczas jazdy oraz
20 za przewożenie dzieci bez fotelików lub innych urządzeń ochronnych.
Podczas minionych wakacji nowodworscy funkcjonariusze zatrzymali
256 dowodów rejestracyjnych, odzyskali 3 skradzione pojazdy. W ręce
mundurowych wpadło 18 osób, które
były poszukiwane. Zatrzymano 116
nietrzeźwych kierowców, w tym 113
popełniło przestępstwo, a 3 – wykroczenie.
Takie wyniki były możliwe, nie tylko
dzięki zaangażowaniu policjantów,
ale także współpracy społeczeństwa
nowodworskiego z mundurowymi.
Mieszkańcy naszego powiatu nie
tolerując łamania prawa przez innych,
informowali funkcjonariuszy o negatywnych zachowaniach, a ci bezzwłocznie reagowali i egzekwowali
przestrzeganie przepisów prawa.
ij

04. 09. na ulicy Kilińskiego Arkadiusz W., mieszkaniec Ostrowi Maz.,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,72 mg/l).
07. 09. w Dębinkach Zbigniew M.,
mieszkaniec Dębinek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,24
mg/l).
08. 09. w Lubominie Krzysztof P.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,63 mg/l).
12. 09. w Chechnówce Bogdan G.,
mieszkaniec Chrcynna, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,78
mg/l).
12. 09. w Kosewie Zbigniew J., mieszkaniec Konar, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,95 mg/l).
13. 09. na ulicy Kilińskiego Andrzej
Ż., mieszkaniec Broninka, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,55 mg/l).
14. 09. w Jackowie Henryk D., mieszkaniec Lubomina , kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,19
mg/l).
14. 09. w Chrcynnie Marcin D., mieszkaniec Chrcynna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,20
mg/l).

5

AKTUALNOŚCI

19 września–2 października

Dzieci proszą o przystanek
P

rzystanek autobusowy dla dzieci, czekających na autobus często w deszczu
i chłodzie, to podstawa. Niestety, nie wszyscy są tego zdania. Dzieci, które
czekają w Siennicy na autobus do szkoły, o przystanku mogą tylko pomarzyć.
fot. K. Ziemiecka

Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury
ogłasza konkurs
na stanowisko redaktora naczelnego
„Życia Nasielska”
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. ukończone studia wyższe,
2. co najmniej 5-letni staż pracy dziennikarskiej, w tym 2-letni na stanowisku redaktora
(umiejętność redagowania stron),
3. bardzo dobra znajomość problematyki Nasielska i spraw jego mieszkańców,
4. znajomość prawa prasowego,
5. znajomość problematyki samorządu terytorialnego (gmina, powiat,województwo).
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
„Życia Nasielska”,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający zwłaszcza informację
o stażu pracy,
3. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające wymagany
staż pracy, wykształcenie i przygotowanie zawodowe,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku redaktora naczelnego,
5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101, poz. 926 i nr 153, poz. 1271) w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu na stanowisko redaktora naczelnego.

– Przystanek był, ale z końcem
roku szkolnego zniknął. Nawet
nikt nie wie kiedy –mówią zbulwersowani mieszkańcy. – Liczyliśmy na to, że na początku
września znowu go ktoś postawi.
Minęła jednak połowa miesiąca,
a przystanku jak nie było, tak
nie ma.
Rodzice odprowadzający dzieci
na miejsce, gdzie zabiera je gimR

E

bus, zniknięcie przystanku tłumaczą nieuprzejmością sąsiadów.
Nie mogą zrozumieć, jak komuś
mógł przeszkadzać przystanek.
Sł yszeli jedynie, że komuś nie
podobało się ulokowanie przystanku w pobliżu jego domu, bo
było za głośno.
Czy zatem wystarczy jedna skarga sąsiada, a przystanek lub inna
rzecz, z której korzysta społeczK

ność miejscowości bądź osiedla,
po prostu znika? Może warto się
chwilę zastanowić. W Siennicy
miejsca na przystanek nie brakuje.
Jednak wszyscy, którzy mieszkają
w okolicy, mówią: Nie pozwalam!
A dzieci marzną, chorują i czekają, aż ktoś się zlituje i postawi
przystanek, któryby chronił przed
deszczem i wiatrem.
KaZ.
L

Dokumenty kandydatów na stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” należy
składać w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 12, do dnia 29 września
2008 do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na redaktora naczelnego „Życia Nasielska”. Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię
i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Warunkiem dopuszczenia
do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową spełnienia przez kandydata
warunków formalnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury może odstąpić od wyboru kandydata na
stanowisko redaktora naczelnego „Życia Nasielska” w drodze niniejszego konkursu
bez podania przyczyny.
Ustala się termin otwarcia ofert na dzień 30 września 2008 roku, godz. 10.00,
w Nasielskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 12.
Dyrektor NOK
Marek Tyc
Data ogłoszenia konkursu: 14.08.2008 r.
A

M

A

6

PORADY

19 września–2 października

Praca w porze nocnej Świadczenia przysługujące za wypadek
C

zasem przeznaczonym na pracę jest
w zasadzie dzień. Pora
nocna powinna być wykorzystywana przez pracowników na odpoczynek.
Dlatego wykonywanie
pracy w nocy musi podlegać szczególnemu uregulowaniu.
Pora noc na ob ej muj e 8 go dzin pomiędzy godzinami 21.00
a 07.00
D ok ładne ok re ś lenie god zin
uznawanych u danego pracodawcy następuje:
•

w regulaminie pracy

• w pisemnej informacji przekazanej pracownikowi w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy
o pracę (jeśli pracodawca nie ma
obowiązku wydawania regulaminu pracy).
Pracownik pracujący w nocy:
• rozkład czasu pracy pracownika obejmuje w każdej dobie
co najmniej 3 godziny w porze
nocnej
• co najmniej 1/4 czasu pracy
w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocna
Czas pracy pracującego w nocy
nie może przekraczać 8 godzin
jeśli:
• wykonuje prace szczególnie
niebezpieczne
• wykonuje prace związane
z dużym wysiłkiem fizycznym
lub umysłowym
Powyższa zasada nie dotyczy:
• pracowników zarządzających
w imieniu pracodawcy zakładem
pracy
• prz ypadków gdy i stniej e
konieczność prowadzenia akcji
ratunkowej w celu ochrony życia
lub zdrowia ludzkiego, ochrony
mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
R

E

Zakaz pracy w porze nocnej
W odniesieniu do niektórych
grup pracowników zabronione
jest bezwzględnie świadczenie
przez nich pracy w nocy. Niekiedy pracodawca może skierować
pracownika do pracy w porze
nocnej tylko za zgoda pracownika lub po wyrażeniu zgody przez
lekarza.
W porze nocnej zabroniona jest
praca:
•

kobiet w ciąży

• pracowników opiekujących
się dzieckiem do 4 lat bez ich
zgody
• p rac own ików m ło do c ianych
• p ra c ow n i ków n i e p e ł n o sprawnych
Uprawnienia pracownika pracującego w nocy
Od 1 lipca 2007r. Zgodnie ze
zmianą kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracującego w nocy, pracodawca
informuje właściwego inspektora
pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.
Dodatkowe wynagrodzenie
Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje
dodatek do wynagrodzenia.
Wymiar wynagrodzenia:
• z a k a ż dą go d z i n ę p ra c y
w porze nocnej pracownikowi
przysługuje 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego
wynagrodzenia za pracę
P rac own i kom w ykonuj ąc ym
stale poza zakładem pracy pracę
w porze nocnej, można zastąpić dodatkowe wynagrodzenie
ryczałtem. Wysokość ryczałtu
ma odpowiadać przewidzianemu wymiarowi pracy w porze
nocnej.
Marek Rączka
K

w drodze do pracy lub z pracy
P

racownik, który uległ
wypadkowi w drodze
do pracy lub z pracy, ma
prawo do wynagrodzenia
za czas choroby i zasiłku
chorobowego w maksymalnej 100-proc. wysokości. Jeśli po ich wykorzystaniu nadal będzie niezdolny
do pracy, może wystąpić
o świadczenie rehabilitacyjne albo rentę.

za wypadek w drodze z pracy. Sąd
Najwyższy w uzasadnieniu wyroku
z 24 stycznia 1997 r. podkreślił, że
zdarzenie, któremu ulega wracający
z pracy pracownik na klatce schodowej wielomieszkaniowego budynku,
jeszcze przed wejściem do własnego
mieszkania, jest wypadkiem w drodze
z pracy do domu, bowiem pracownik
nie przekroczył jeszcze progu swego
mieszkania, potocznie nazywanego
domem.

Na wstępie podkreślić trzeba, że pojęcia wypadek w drodze do pracy
lub z pracy i wypadek przy pracy
nie są tożsame. Są one zdefiniowane
w różnych ustawach i inne świadczenia przysługują w razie ich zaistnienia.
W przypadku wypadku w drodze do
pracy lub z pracy pracownikowi przysługują wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę, na
podstawie kodeksu pracy, świadczenia
z ubezpieczeń chorobowego i rentowych. Natomiast w razie wypadku
przy pracy przysługują świadczenia
z ubezpieczenia wypadkowego.

Zatem wydłużenie drogi do lub z pracy ze względu na dogodniejszy dla
pracownika przebieg, np. lepsze połączenie autobusowe, nie wyklucza
uznania nieszczęśliwego zdarzenia,
które w czasie tej drogi wystąpiło,
za wypadek w drodze do pracy lub
z pracy.

Cechy wypadku
Za wypadek w drodze do pracy i z pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta
była najkrótsza i nie została przerwana.
Uważa się jednak, że wypadek nastąpił
w drodze do pracy lub z pracy, mimo
że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas
nie przekraczał granic potrzeby, a także
gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą,
była dla ubezpieczonego ze względów
komunikacyjnych najdogodniejsza.
PRZYKŁAD: ZDARZENIE UZNANE ZA
WYPADEK
Pracownik wracając bezpośrednio po
pracy do domu został napadnięty, pobity i okradziony na klatce schodowej.
Uległ poważnym obrażeniom i znalazł
się w szpitalu. Z uwagi na to, że wypadek, jakiemu uległ, był nagły, wywołany przyczyną zewnętrzną (napad),
nastąpił podczas powrotu z pracy do
domu drogą najkrótszą i nieprzerwaną
oraz spowodował uraz, został uznany
L

Natomiast za uzasadnioną życiowo
przerwę w drodze do pracy lub z pracy można uznać taką, która powstała
w celu załatwienia sprawy niecierpiącej
zwłoki, pilnej, która przede wszystkim
dotyczy pracownika czy jest istotna dla
organizowania jego życia osobistego
lub ważna z przyczyn zdrowotnych
(tak S. Sadlik w artykule Sł. Pracow.
2007/9/17).
PRZYKŁAD: PRZERWANIE DROGI
Z PRACY
Pracownik wracając z pracy do domu
zatrzymał się w aptece, aby wykupić
leki na nadciśnienie wypisane mu
w tym dniu przez lekarza zakładowego. Po wyjściu z apteki ugryzł go pies.
Wypadek, jakiemu uległ pracownik,
może być uznany za wypadek w drodze z pracy.
Był nagły, wywołany przyczyną zewnętrzną (przyczyna ta nie musi być
rodzajowo powiązana z drogą i jej właściwościami), spowodował uraz. Fakt, iż
droga z pracy do domu została przez
pracownika przerwana, nie przesądza
o niemożności uznania zdarzenia za
wypadek w drodze z pracy. Uważa się,
że wypadek nastąpił w drodze z pracy,
mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona
i jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Za uzasadnioną życiowo można
uznać przerwę w drodze z pracy, która
A

powstała w celu załatwienia sprawy pilnej, która jest ważna z przyczyn zdrowotnych. Za taką należy uznać przerwę
na zrealizowanie recepty w aptece.
Wynagrodzenie i zasiłek

Za czas niezdolności do pracy wskutek
choroby, odosobnienia w związku
z chorobą zakaźną, wypadku w drodze
do pracy lub z pracy trwającej łącznie
do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby.
Gdy nieszczęśliwe zdarzenie, jakiemu
ulegnie pracownik, zostanie zakwalifikowane jako wypadek w drodze do lub
z pracy, niezdolny do pracy pracownik
otrzyma 100 proc. wynagrodzenia.
Gdy niezdolność do pracy będzie
trwała dłużej niż 33 dni w ciągu roku
kalendarzowego, pracownikowi od 34
dnia będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Jeżeli niezdolność do pracy
powstanie wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, miesięczny
zasiłek chorobowy wynosi 100 proc.
podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa
wymiaru to najogólniej mówiąc przeciętne miesięczne wynagrodzenie
wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność
do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności
do pracy z powodu choroby, nie dłużej
jednak niż przez 182 dni.
Zasadą jest, że pracownik nabywa
prawo do wynagrodzenia za czas
choroby, zasiłku chorobowego po
upływie określonego okresu zatrudnienia, ubezpieczenia - po tzw. okresie wyczekiwania. Od tej zasady jest
wyjątek, który dotyczy m.in. osób,
których niezdolność do pracy została
spowodowana wypadkiem w drodze
do pracy lub z pracy. Pracownicy,
którzy ulegną takiemu wypadkowi,
mają prawo do wymienionych świadczeń od pierwszego dnia zatrudnienia
w przypadku wynagrodzenia wypłaconego na podstawie kodeksu pracy
i od pierwszego dnia ubezpieczenia
chorobowego - w przypadku zasiłku chorobowego.
Marek Rączka
M
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Nasielsk z oddali

Duchowe witaminy

Gdzie się bawić?
Naukowcy biją na alarm. Prof.
Janusz Czapiński, psycholog na
Uniwersytecie Warszawskim, autor
badań „Diagnoza szkolna”, pisze,
że sporadyczne sięganie po używki wzrosło w gimnazjach aż o 50
proc. Uczniowie w wieku 13–16 lat
wypalają tygodniowo niemal 60
papierosów. Przybywa także pijącej
młodzieży. W ostatnich miesiącach 27 proc. siedemnastoletnich
chłopców sięgało po narkotyki. Z
tych badań wynika, że w naszych
placówkach oświatowo-wychowawczych bardzo często mamy
również do czynienia z przemocą.

że jeżeli dojdzie do planowanego
podwyższenia wieku emerytalnego
nauczycieli i zwiększenia wymiaru
ich godzin pracy, przy jednoczesnej
podwyżce płac, zadanie to można
będzie zrealizować. Umożliwi to
zatrudnienie większej liczby pedagogów, ponieważ dłuższy pobyt
uczniów w szkole związany będzie
ze znacznym rozszerzeniem różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych
– kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych. W ten sposób
uda się uniknąć masowych zwolnień
w oświacie, czego tak się obawiają
związki zawodowe.

Szkoły często są bezradne. Nie
zawsze mogą one liczyć na współpracę z domem rodzinnym swych
wychowanków. Najczęściej jest tak,
że im większe problemy wychowawcze z uczniem, tym mniejsze
zainteresowanie jego poczynaniami ze strony rodziców.

Obecnej sytuacji dłużej tolerować
nie można. Nowoczesne, dobrze
wyposażone szkoły, których jest
coraz więcej, z chwilą zakończenia
lekcji zamykają swoje pracownie
komputerowe, biblioteki multimedialne, czytelnie i sale gimnastyczne, a uczniowie wałęsają się po
ulicach i ich jedynymi dostępnymi
miejscami rozrywki są otwarte do
późnych godzin wieczornych sklepy
z piwem.

Szkoła to soczewka, przez którą
widać kryzys polskiej rodziny. Niepełne rodziny, patologiczne małżeństwa i rodzice, którym brakuje
czasu dla własnych dzieci – mówi
w jednym z wywiadów prasowych
autor „Diagnozy szkolnej”.
Przeciwdziałanie tym negatywnym
zjawiskom nie jest łatwe i proste.
Nieodpowiedzialnych rodziców nie
da się tak łatwo zmienić. Na szczęście patologia nie zdążyła jeszcze
spustoszyć wszystkich rodzin.
Największe pole do popisu mają niewątpliwie szkoły. Zapowiadane przez
rząd zmiany w oświacie powinny
doprowadzić do tego, aby wszystkie
placówki oświatowo-wychowawcze rozszerzyły swoją działalność
i objęły opieką wychowawczą
jak największą liczbę uczniów po
zajęciach szkolnych. Wydaje się,

Jednak same placówki oświatowowychowawcze nie załatwią wszystkich problemów. Ze strony władz
samorządowych należałoby wymagać większego zaangażowania
w rozwiązanie tych spraw. To one
przecież mają prawny obowiązek
zaspokajania potrzeb społeczności
lokalnej. W naszym mieście przede
wszystkim konieczna jest poprawa
bazy lokalowej Nasielskiego Ośrodka Kultury. Czy można w XXI w.
wyobrazić sobie działalność Domu
Kultury, który ma do dyspozycji
tylko salę projekcyjną i hol kina? Co
prawda wiele interesujących imprez udaje się tu organizować, ale
ilu jeszcze młodych ludzi mogłoby
rozwijać swoje talenty i kultural-

Między ciszą a ciszą
nie spędzać czas, gdyby ośrodek
ten dysponował odpowiednimi
pomieszczeniami, takimi jak kameralne sale prób, pomieszczenia
klubowe, komputerowe itp.! Ma już
Nasielsk piękne duże i nowoczesne
sklepy, coraz piękniejsze szkoły
i sale gimnastyczne, zgodny z kryteriami europejskimi Urząd Miejski,
a kultura, która może poszczycić
się przecież bogatymi tradycjami –
rozwija się w warunkach jak za króla
Ćwieczka.
W tym miejscu warto odnotować
bardzo pozytywne wydarzenie, jest
nim wybudowanie dużego i nowoczesnego placu zabaw w Pieścirogach. Na dodatek jeszcze zatrudniono tu pracowników, którzy czuwają
nad przebywającymi tam młodymi
osobami i obiektem. Rzeczywiście,
takie miejsce może przyczynić się
do ograniczenia patologii wśród
dzieci i młodzieży w tej miejscowości. Swoją drogą – jak ubogo i żałośnie wygląda przy nim plac zabaw
w samym Nasielsku! Ile dzieci może
się na nim bawić? Dlaczego prawie
zupełnie pozbawione placów zabaw
są osiedla miejscowej Spółdzielni
Mieszkaniowej?
Dopóki nie uda nam się stworzyć
odpowiednich warunków dla kulturalnego spędzania wolnego czasu
przez młodzież i dzieci – nie należy się spodziewać zahamowania
zjawisk patologicznych. Młodzi ludzie, często oblegający popularne
obecnie różnego rodzaju lokale
piwne, będą co pewien czas, oby jak
najrzadziej, urządzać różnego rodzaju burdy, o których piszą gazety.
Tłumaczyć się będą słowami jednej
z piosenek Agnieszki Osieckiej: „To
wszystko z nudów, Wysoki Sądzie, to
wszystko z nudów…”
Antoni z Ursusa

Sonda

Kocham. Nie biję
3 września ruszyła kampania społeczna „Kocham.
Nie biję” promująca wychowanie bez przemocy.
Od jakiegoś czasu trwa
też w Polsce dyskusja
nad ustawowym zakazem bicia dzieci – nawet
daniem klapsa. Czy ów
klaps może pełnić funkcję
wychowawczą? Zapytaliśmy o to mieszkańców
Nasielska.
Jadwiga, 58 lat:
Trochę dyscypliny jeszcze nikomu
nie zaszkodziło. Jakaś kara musi
być, żeby dziecko nie było rozwydrzone. Kiedyś to było normalne
i dzieci wyrastały na porządnych
ludzi – wiedziały, czego nie wolno
im robić, a nie tak, jak teraz.
Anna, 23 lata:
Co prawda nie mam jeszcze dzieci,
ale nie jestem zwolenniczką bezstresowego wychowania. Wydaje
mi się, że może przynieść więcej

szkód niż pożytku. Dzieci
tak wychowywan e m o g ą
nie umieć
poradzić sobie w doros ł ym ż yc i u .
We wszystkim
należy zachować umiar. Dla mnie
jest różnica między klapsem a przemocą. Klaps czasem jest niezbędny,
choć najlepsza jest rozmowa. Zależy mi na tym, aby mieć w przyszłości ze swoimi dziećmi dobry
kontakt właśnie dzięki umiejętności
rozmawiania.
Krzysztof, 35 lat:
Klaps to droga na skróty. To dowód
bezsilności rodzica. Wychowanie to
nie tresura.
Wioleta, 25 lat:
Metody wychowawcze są różne,
tak jak różne są dzieci. Klaps to
karcenie niesfornego malucha.
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Nieraz w życiu potrzeba nam prostych rozwiązań, byśmy nagle dostrzegli
przed sobą coś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Ktoś ostatnio napisał:
„Dziś zrobiłam sobie dzień ciszy. Już w głowie miałam bełkot od tych
cudzych spraw. Nie spotkałam się z nikim, nie odbierałam telefonów.
Nie odcinam się od cudzych problemów, ale czasem trzeba jednak
pobyć tylko z sobą. Teraz ludzie jak wariaci uciekają od siebie samych
i nie stwarzają sobie warunków, żeby się polubić”.
Rzecz dotyczy ciszy. Jak śpiewał Grzegorz Turnau, „Między ciszą a ciszą
sprawy się kołyszą”. A wokół nas jest często tak głośno, że stwierdzamy
żartobliwie: „ja to już własnych myśli nawet nie słyszę”. Nasza kultura jest
na wiele sposobów ukierunkowana na to, by umożliwić nam uchylanie
się od potrzeby stanięcia wobec siebie w prawdzie, ponieważ żyjemy
w stanie ciągłej pseudouwagi skierowanej na głosy, muzykę, ruch uliczny, czyli na hałas związany z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. To
sprawia, że jesteśmy wciąż dryfujemy w powodzi dźwięków. Zrezygnowani i obojętni trwamy wśród obojętności reklam, które chcą uchodzić
za „rzeczywistość”.
W tej sytuacji każdemu z nas potrzeba zatrzymać się na „progu zdumienia” i na nowo zastanowić nad sensem życia, przemijania, a może
tego, co mamy zrobić. I wcale nie usprawiedliwia nas w takiej chwili
stwierdzenie, że „nieświadomi żyją dłużej”.
Nasza codzienność przeżywana w biegu tworzy rzeczywistość bardzo
toksyczną, w której cisza staje się produktem z tak zwanej „najwyższej
półki”. Dla niektórych jest ona wręcz towarem luksusowym, a dla jeszcze innych - wręcz unikatem. Jakże skrajnie przeciwnie postępowało
tylu założycieli zakonów, którzy fundowali zakonnikom komfort ciszy
i samotności. I nikt z nich nie stwierdzał zapewne, że cisza jest czymś
„niezręcznym” i nie wiedzą, jak się zachować, gdy się pojawia. Do takich
„oaz ciszy” nadal ciągną tłumy zagonionych i zapracowanych, by „pozwolić sobie na odrobinę luksusu”. Pamiętam, jak przed laty czytałem
o francuskim duszpasterzu chuliganów noszącym nazwisko Guy Gilbert,
który raz w miesiącu – pomimo nawału pracy, wręcz uciekał do ciszy,
jeden dzień spędzając w odosobnieniu, „sam na sam z Bogiem”.
Podobnie dar ciszy odkrywają uczestnicy rekolekcji ignacjańskich,
w których miałem okazję kilkakrotnie uczestniczyć, którzy zachowują
całkowite milczenie. Wszystko po to, by „wejść w siebie”, spotkać Boga,
„pozbierać się” i wyjść przemienionym. I paradoksalnie, okazuje się, że
ludzie wychodzą po takich ćwiczeniach duchowych ubogaceni wewnętrznie i z nowym zapałem do życia, pracy czy przemiany własnego
losu. W ciszy osiągają pewną syntezę, integrację, która wykracza daleko
poza słowa. Modlą się nie tyle swymi ustami, co ciszą swych serc, czymś,
co ją przekracza - samą podstawą swojego istnienia.
Chrześcijanin ma nieustannie uświadamiać sobie, iż jest wezwany przez
Boga do przeżywania ciszy, refleksji, medytacji i „wsłuchiwania się”.
Być może jesteśmy zbyt rozgadani, zbyt aktywni w naszym rozumieniu
życia chrześcijańskiego. Nasza służba Bogu i Kościołowi nie zawiera się
jedynie w mówieniu i działaniu. Może również polegać na przebywaniu
w ciszy - na słuchaniu i oczekiwaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że jest
różnica między klapsem a porządnym laniem. Trzeba pamiętać,
że jest granica, której nie wolno
przekroczyć. Lanie stosowane
było ładnych parę lat temu. Dziś
powinniśmy zostać przy klapsie
i nie znęcać się nad dzieckiem. Dorośli muszą nad sobą panować, ale
klapsów nie da się uniknąć.
Barbara, 45 lat:
Klaps w uzasadnionym przypadku
to nie przemoc. Nie raz dostaliśmy
klapsa i nawet o tym nie pamiętamy. Klaps może pełnić funkcję
wychowawczą.
km

Cisza, która ma wiele wymiarów, może być także regresem i ucieczką.
Może działać też jak przysłowiowa „zabójcza broń” szczególnie, gdy
w domu rozpoczynają się „ciche dni”. Wtedy „między ciszą a ciszą” kołyszą się złowrogie spojrzenia, niewypowiedziane słowa czy wewnętrzne
żale. Cisza negatywna zamazuje i wprowadza zamieszanie w nasz organizm lub tłumi nasz niepokój.
Kiedy jesteśmy nieustannie w ruchu, zawsze zajęci wypełnianiem wymagań naszej społecznej roli, bierni, unoszeni przez strumień mowy
rwący od rana do nocy, być może jesteśmy w stanie uciec od naszego
głębszego „ja” i pytań, które ono stawia. Może warto więc w swoim zabieganym życiu – wzorem ewangelicznej Marii - stwarzać prawdziwe „oazy
ciszy”, momenty przepełnione przebywaniem „sam na sam” z Bogiem
i ze sobą. Bez telewizora, bez czczego gadania, obmawiania czy plotek.
Tylko czy dziś wielu może pozwolić sobie na ten luksus?
ks. Leszek Smoliński
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W trosce o nasze zdrowie
W niedzielę 14 września
w przychodni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP
ZOZ) przy ul. Sportowej
w Nasielsku gościliśmy
ekipę lekarzy specjalistów, pielęgniarek i laborantów z Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
(ul. Barska 16/20), którzy
w ramach Programu Promocji Zdrowia: ,,Zdrowi
mieszkańcy to zdrowe

KRZYŻÓWKA Nr 19

Mazowsze” przeprowadzili szereg badań laboratoryjnych oraz udzielili wiele
porad lekarskich. Akcji
tej patronuje Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Mieszkańcy nasielskiej gminy mogli
zasięgnąć porady chirurga naczyniowego, ortopedy, kardiologa,
pulmonologa oraz wykonać pomiar
poziomu cholesterolu, trójglicerydów i cukru we krwi, sprawdzić
ciśnienie krwi, wykonać EKG. Dla

osób palących szczególnie cenny
był pomiar spirometryczny oraz
pomiar ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Bardzo cenne
dla mężczyzn było badanie PSA.
Jednocześnie z badaniami prowadzona była akcja edukacyjna.
Goście ze stolicy cierpliwie zapoznawali się z problemami zdrowotnymi mieszkańców naszej gminy
i udzielali szeregu cennych wskazówek zaopatrując jednocześnie
uczestników spotkania w odpowiednią do potrzeb popularną
lekturę i wskazówki co do dalszego sposobu leczenia. Zapraszano
też do przyszpitalnej przychodni
specjalistycznej. Tu trzeba jednak
pamiętać, że należy wziąć od miejscowego lekarza skierowanie do
odpowiedniego lekarza specjalisty.
Z możliwości przeprowadzenia
badań i uzyskania porady lekarzy
specjalistów skorzystała duża grupa
mieszkańców gminy Nasielsk. Badań wykonano ponad 300, a porad
lekarskich udzielono ponad 100.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 6 października. Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 17 października 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź będzie podwójne zaproszenie do kina.

Koordynatorka akcji mgr Grażyna
Samoraj poinformowała również,
że przewidziany jest przyjazd do
Nasielska cytomammobusu. To
ważna i cenna wiadomość dla kobiet, które na miejscu będą mogły
zrobić badania cytologiczne i mammograficzne. Czas przyjazdu mammobusu będzie podany w terminie
późniejszym.
xyz
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Złoto dla Nasielska
Marek Stamirowski mistrzem Polski Pracowników Samorządowych

Od 4 do 7 września 2008 r. w Gorlicach
odbywał y się III Międzynarodowe
Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych i Radnych.
Rywalizowano w tenisie stołowym,
darcie, badmintonie,
strzelaniu i unihokeju w dwóch
kategoriach wiekow ych do
i powyżej
45 lat. Gminę Nasielsk
reprezentowa ł n a s z
re da kc yj ny
kolega, Marek
Stamirowski. Po wspaniałej
grze w turnieju tenisowym
zdobył tytuł Mistrza Polski.
Wrócił do Nasielska ze złotym medalem. Warto dodać, iż dwa lata temu Marek
również sięgnął po złoto.
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Miasto moje, a w nim…
C

zy Nasielsk może się
pochwalić dobrym wizerunkiem? Przewalające
się śmieci, psie odchody, zniszczony przystanek
autobusowy i pomazane
budynki szpecą nasze miasto. Do tego dochodzi stan
chodników. Nie jest dobrze.
Zarówno mieszkańcy, jak
i przyjezdni narzekają, że
jest po prostu brudno.

jest z trotuarami ze starych
płyt, m.in. na ul. Warszawskiej, Piłsudskiego, POW
i Młynarskiej. Tam zniszczone chodniki są utrudnieniem zwłaszcza dla matek
z dziećmi oraz inwalidów.
W niektórych miejscach
zamiast chodników mamy
kawałki rozsypujących się
płyt. Chyba nie ma w naszym mieście chodnika,
który byłby równy. Nawet
te z kostki brukowej, położone całkiem niedawno,
mają nierówności, które widać gołym okiem. A już
prawdziwą udręką jest
przejście takim chodnikiem po deszczu, kiedy
to nie wiadomo nawet, jak ominąć
kałuże. Centrum miasta powinno
być wizytówką, terenem, którym
można się pochwalić, ale niestety
nie w Nasielsku.

Chodniki w wielu rejonach miasta są
brudne, zasypane piaskiem, ponadto
stwarzają spore zagrożenie dla naszego zdrowia. Największy problem

Wielu osobom odwiedzającym
nasze miasto kojarzy się ono także z nieprzyjemnym zapachem.
Specyficzną woń czuć nie tylko
znad śmierdzącej od dawien dawna
rzeczki Nasielnej. Bywają takie dni,
że niezbyt przyjemna woń zatruwa życie mieszkańcom również
w centrum miasta.

Serdecznie gratuluję zdobycia
złotego medalu, to wspaniały wyczyn oraz bardzo miła informacja
dla mieszkańców Nasielska i postawa godna naśladowania. Życzę
dalszych sukcesów i wielu osiągnięć na sportowej arenie – tak skomentował wiadomość o triumfie Marka w mistrzostwach zastępca
Burmistrza Nasielska – Tadeusz Nalewajk.
red

Łatwiej o paszport
N

Zastanawiającą rzeczą jest
również to, gdzie się podziały pasy na niedawno
wyremontowanej ulicy
Warszawskiej. Jak sygnalizują mieszkańcy, były
przy Baszcie przez wiele
lat, a teraz nie ma. No

W tym miesiącu Marszałek Sejmu skierował do podpisu Prezydenta RP zmienioną ustawę
o dokumentach paszportowych
oraz opłacie skarbowej, który
został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Nowa ustawa wprowadza zmiany
przy wydawaniu paszportu tymczasowego, rezygnując w określonych sytuacjach, z wymogu
osobistego złożenia wniosku
i odbioru paszportu tymczasowego. Określono przypadki i powody, w których nie zamieszcza się
w paszporcie podpisu i odcisków
linii papilarnych.
Nowelizacja uregulowała zasady unieważniania paszportów
z powodu zmiany danych w nich
zawartych, jednoznacznie określiła sytuacje, w których tej samej
osobie może być wydany drugi
paszport, dokonała rozdzielenia
kompetencji w zakresie spraw
paszportowych pomiędzy ministrów spraw wewnętrznych oraz
spraw zagranicznych.

To, jak Nasielsk każdego dnia postrzegają mieszkańcy i turyści, buduje obraz tego miasta. O wielu problemach
pisaliśmy w poprzednich numerach
„ŻN”. Często przyzwyczajamy
się do naszych dziur w jezdni czy
chodniku i wtedy przestajemy je
dostrzegać. A przecież każde miasto chce przyciągać inwestorów
i nowych mieszkańców, bo to oni
poprawiają lokalną koniunkturę
i ożywiają miejscowy rynek pracy.
T.

Czasem wystarczy
zmienić drobną rzecz,
żeby choć trochę ucieszyć oczy i zmienić klimat miejscowości. Tak
mogłoby być w Nasielsku
np. z koszami na śmieci.
Są brudne i poobijane,
zdarza się też, że przepełnione.

fot. D. Panasiuk

ie będzie już konieczna obecność w biurze paszportowym osób
małoletnich do lat 5 przy
składaniu wniosku o wydanie dla nich paszportu
tymczasowego. Ponadto
zrezygnowano z wymogu
obecności osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie przy
odbiorze dla nich dokumentów paszportowych.

cóż, może szkoda malować takiego
pięknego asfaltu…

Łatwiejsze unieważnienie dowodu

Jak poinformowało Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmiany w uchwalonej
ustawie wynikają z konieczności
wyeliminowania przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz nakładających obowiązki trudne do realizacji.
Do uzgodnień międzyresortowych
przekazany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu
paszportowego oraz ich zwrotu.
W projekcie rozporządzenia wprowadzono trzy podstawowe opłaty
paszportowe w zależności od rodzaju i okresu ważności dokumentu
paszportowego. W zaproponowanych przepisach uregulowano sprawy dotyczące zwrotu wniesionej

Do Senatu trafiła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych. Ustalono w niej zasady unieważniania dowodów, których to
przepisów dotąd brakowało. Obecnie trzeba złożyć wniosek o wydanie
nowego dokumentu. Od 1 stycznia 2009 r. wystarczy powiadomić
gminę i unieważnienie odbędzie się automatycznie. W przypadku utraty
dowodu trzeba będzie zrobić to niezwłocznie. W przypadku zmiany
nazwiska bądź stanu cywilnego – w ciągu 2 tygodni.

opłaty paszportowej w przypadku
wydania decyzji o unieważnieniu
paszportu. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi ustalana będzie
w drodze decyzji administracyjnej,
a zwrot tej opłaty będzie możliwy
tylko po zwróceniu unieważnionego paszportu.
dar
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Po wejściu ustawy można też będzie wjechać „na dowód” do krajów
takich, jak na przykład Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina.
Nowelizacja ma poza tym ułatwić weryfikację danych na podstawie
zbioru PESEL i ogólnokrajowej ewidencji wydanych dowodów osobistych.
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Dwie stawki podatkowe?
W

e wtorek, 9 września,
Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2009 r.,
przedłożony przez ministra
finansów.

Deficyt budżetu państwa w przyszł ym roku ma wynieść nieco
ponad 18 miliardów zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu, ujemnego salda przychodów
z prywatyzacji i ich rozdysponowania (blisko 16 miliardów zł) oraz
ujemnego salda finansowania ze
środków Unii Europejskiej (ponad
4 miliardy zł), które łącznie wyniosą
około 38.4 miliarda zł, przewidziano
środki pochodzące z:
• dodatniego salda finansowania ze
źródeł krajowych w wysokości wynoszącej prawie 33 miliardy zł,
• dodatniego salda finansowania
zagranicznego w kwocie około 5.5
miliarda złotych.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuję, iż zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003, nr 106,
poz.1002 z późn. zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego
ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywanie
psa, wydanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę
lub utrzymywać takiego psa.
Zezwolenia takiego nie wydaje się, a wydane już cofa, jeżeli pies będzie
lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie
dla ludzi lub zwierząt.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii Związku
Kynologicznego w Polsce ustalił, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów
uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. 2003, Nr 77, poz.687) do ras psów uznanych za agresywne
wpisano następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
Brak wymaganego zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z art. 37a podlega karze aresztu lub grzywny a także
w razie ukarania za wykroczenie, można orzec przepadek zwierzęcia.
Gminny rejestr psów prowadzony jest przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Psy są rejestrowane na podstawie złożonych wniosków
składanych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Ww. wnioski dostępne są
w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej
www.um.nasielsk.pl
Wymagane dokumenty:
1)wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa
2)pisemna informacja potwierdzająca pochodzenie psa, jego rasę, wiek,
płeć oraz sposób oznakowania
3)informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
4)dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie
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Po posiedzeniu Rady Ministrów
poinformowano, że projekt ustawy
przewiduje się, iż dochody budżetu
państwa w 2009 r. wyniosą blisko
270 miliardów zł. Łączne planowane wydatki budżetu państwa mają
wynieść 288 mld zł.
Zaplanowane zmiany systemowe
spowodują w 2009 r. zmniejszenie tempa wzrostu dochodów
podatkowych, co ma korzystnie
wpłynąć na sytuację podatników.
Chodzi o zmianę skali podatkowej podatku PIT
dla osób fizycznych. W 2009 r.
będą obowiązywać dwie stawki
podatkowe – 18
i 32 proc. – próg
85 528 zł i kwota zmniejszająca
podatek w wysokości 556 zł.
Do najważniejszych czynników
m a k ro e ko n o micznych wpływających na dochody budżetu
państwa rząd zalicza:
• wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 proc.,
• realny wzrost
PKB o 4,8 proc.,
• poziom inflacji
na poziomie 2,9
proc.,
• realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 proc.,
• wzrost spożycia ogółem o 4,5
proc.
O szczegółach informuje komunikat opublikowany po posiedzeniu
rządu.
Zwolnienie tempa wzrostu PKB do
4,8 proc. wynika z niższej dynamiki inwestycji i spożycia. W związku
ze słabszym popytem krajowym
zmniejszy się również wkład importu do minus 3,4 proc., natomiast
wkład eksportu we wzrost PKB

w 2009 r. wyniesie 2,5 proc. Według planów spożycie indywidualne
gospodarstw domowych wzrośnie
o ok. 5,1 proc.
Przewiduje się, że udział gmin we
wpływach z podatku PIT wzrośnie
do poziomu 48,6 proc. (w 2008 r.
wyniósł 48,3 proc.). Nie ulegnie
zmianie natomiast udział jednostek
samorządu terytorialnego w podatku CIT.
Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w 2009 r.
wyniosą 269 891 456 tys. zł. Relacja
tych dochodów do PKB wyniesie
19,5 proc. Dochody podatkowe
wyniosą 252 004 200 tys. zł, czyli
o 9,4 proc. więcej niż w 2008 r.,
a ich relacja do produktu krajowego
brutto wzrośnie do 18,2 proc.
Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług zaplanowano
w wysokości 119 600 000 tys. zł.
Będzie to o 9,8 proc. więcej niż
w 2008 r. Relacja tych dochodów
do PKB wyniesie 8,7 proc. Przy
szacowaniu tych wielkości brano
pod uwagę: realny wzrost spożycia
o 4,5 proc., średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w wysokości 2,9
proc. oraz realny wzrost inwestycji
o 10,0 proc.
W projekcie ustawy określono,
że do budżetu państwa w 2009 r.

wpłynie 57.670.000 tys. zł z tytułu
podatku akcyzowego. Zdecyduje o
tym m.in. wyższa akcyza na papierosy, gaz płynny do napędu silników
spalinowych, ulga przysługująca
od każdego litra biokomponentu
dodanego do benzyny i oleju napędowego.
Zwiększą się również dochody
z tytułu podatku od gier – szacuje
się, że wyniosą one 1.364.000 tys.
zł, czyli o 4,9 proc. więcej niż przed
rokiem.
Zakłada się wzrost dochodów państwa z tytułu podatku dochodo-

wego od osób prawnych. Szacuje,
że w 2009 r. ukształtują się one na
poziomie 33 120 000 tys. zł, czyli
o 16,2 proc. więcej niż w 2008 r.
Planuje się, że dochody z tytułu
podatku dochodowego od osób
fizycznych wyniosą 40 250 000
tys. zł.
Projekt budżetu na 2009 r. przewiduje, że z tytułu dochodów
niepodatkowych (m.in. cło, dywidendy i wypłaty z zysku, dochody
jednostek budżetowych, dochody
zagraniczne) do budżetu napłynie
17 0887 256 tys. zł. Relacja tych
dochodów do PKB wyniesie 1,3
proc.
Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na 2009 r.
wynosi 288 091 456 tys. zł. Wydatki
te w porównaniu z rokiem ubiegłym
wzrosną o 5,3 proc. Poziom wydatków został ustalony z uwzględnieniem:
• środków na obronę narodową –
co najmniej 1,95 proc. PKB z roku
poprzedniego,
• waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych,
• wydatków na infrastrukturę transportu lądowego (nie niższe niż 18
proc. planowanych na 2009 r.
wpływów z podatku akcyzowego
od paliw silnikowych),
• wysokości składki do budżetu Unii
Europejskiej,
• zwiększenia subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym
części oświatowej
subwencj i ogólnej uwzględniającej wzrost płac nauczycieli – o 5 proc.
od stycznia i o kolejnych 5 proc. od
września 2009 r.,
• wzrostu w ynagrodzeń wraz z pochodnymi w państwowej sferze budżetowej,
• środków na przygotowanie i realizację przedsięwzięć
EURO 2012.
Planowane przychody z prywatyzacji w 2009 r. mają
wynieść 12 mld zł,
z czego wpływ netto do budżetu państwa może wynieść
6,76 mld zł. Pozostafot. D. Panasiuk łe środki (5,24 mld
zł) będą przeznaczone m.in. na:
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców czy tworzenie rezerwy
na zaspokojenie roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez
Skarb Państwa.
W projekcie ustawy budżetowej na
2009 r. nie uwzględniono wydatków na finansowanie programów
i projektów realizowanych przy
udziale środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Środki
te będą dołączone na późniejszym
etapie prac nad ustawą.
dar
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OGŁOSZENIA

BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
1. Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miejski w Nasielsku; 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończenie 18 roku życia,
3) wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, ekonomia, prawo, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne),
4) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy:
a)na stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
6) opinia (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub aktualnego miejsca pracy,
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie uprawnień budowlanych,
2) znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej, przepisów o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami,
3) doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji,
4) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych,
5) znajomość obsługi komputera,
6) dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność w działaniu, punktualność, dobra organizacja pracy
własnej,
7) umiejętność kierowania zespołem.
5. Zakres wykonywanych zadań:
1) kierowanie pracą Wydziału,
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z ustawy o gospodarce
nieruchomościami w zakresie podziałów nieruchomości,
3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
4) koordynowanie prac w zakresie opracowywania zmian i planów zagospodarowania przestrzennego,
5) wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy dla innych inwestycji oraz
decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
6) koordynowanie prac w zakresie przygotowywania dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy,
przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
7) przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu
państwa,
8) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
własności Gminy.
Odpowiedzialność: służbowa i dyscyplinarna za prawidłową i terminową realizację zadań określonych zakresem czynności.
Kontakty służbowe: wewnętrzne – pracownicy Wydziału i Urzędu; zewnętrzne – inwestorzy, instytucje, jednostki podległe
Urzędowi.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z podaniem dokładnego przebiegu nauki i pracy zawodowej oraz ze zdjęciem,
2) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do naboru,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (obie strony dowodu osobistego),
4) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku
kontynuacji zatrudnienia),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów, świadectw),
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje (dotyczy kandydatów, którzy je posiadają),
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym
stanowisku, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
8) kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę
ubiega się mężczyzna,
9) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
10) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się aktualnie
postępowanie; osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania
o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed
złożeniem,
11) opinie (referencje) z poprzedniego miejsca pracy lub z aktualnego miejsca pracy,
12) podpisane oświadczenie kandydata o gotowości podjęcia pracy po zakończeniu procedury naboru.
Życiorys (CV) i list motywacyjny muszą zawierać podpisaną klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
7. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę wraz z dopiskiem „Dotyczy naboru na Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej”
należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój nr 104) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2008 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania sprawdzającego.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umnasielsk.bip.org.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, będą do odebrania w
siedzibie Urzędu Miejskiego lub – na wniosek zainteresowanego – zostaną odesłane pocztą.
Z wybranym kandydatem Burmistrz Nasielska zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas nieokreślony.

Zastępca Burmistrza Nasielska
/-/ mgr inż. Tadeusz Nalewajk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
BURMISTRZ NASIELSKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
1. Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk.
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6
maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826
i Nr 189, poz. 1854).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia
i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej
nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty
powinny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii
dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs” w terminie do dnia 24 września
2008 roku do godz. 14ºº na adres : Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nasielska.
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Euro popłynie bez problemów

fot. D. Panasiuk

„Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa spełnia warunki dla uzyskania stałej
akredytacji, w zakresie tych
działań, na które wcześniej
otrzymała akredytację tymczasową”, takie zapewnienie usłyszeli przedstawiciele polskiego
rządu w Brukseli.
Decyzja Komisji Europejskiej
gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat w ramach akredytowanych działań Programu
Rozwoju Rolnictwa (PROW) na
lata 2007–2013.
9 września, w Brukseli odbyło
się spotkanie przedstawicieli
Komisji Europejskiej z delegacją
polską, której przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur
Ławniczak oraz podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów Dariusz
Daniluk. W spotkaniu brali także

udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencji płatniczej.
dar

Wszyscy będą wiedzieć
M

inisterstwo rolnictwa poinformowało,
że wykaz beneficjentów
otrzymujących pomoc
finansową z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) ma
być publikowany na stronie internetowej resortu
rolnictwa.
Aby identyfikacja tych podmiotów
była pełna i jednoznaczna, oprócz
danych wymaganych przepisami

unijnymi, w wykazie będą
podawane informacje o ich
numerach: NIP, PESEL i REGON. To najważniejsze zmiany zaproponowane do ustawy o uruchamianiu środków
pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej.
Proponowane przepisy dostosowują polskie prawo do
wymogów wspólnotowych.
Ustawę w tej sprawie przyjęła już Rada Ministrów.
dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

T

Nagłe i niespodziewane wizyty kontrolerów
z ARiMR są obiecanymi
przez Marka Sawickiego,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na konferencji
prasowej w dniu 16 lipca
tego roku, kontrolami w zakładach
przetwórczych. Dotyczy to tylko
firm, które „korzystały z krajowej
i unijnej pomocy na modernizację”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że
prowadzi kontrole u beneficjentów
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004

– 2006” w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania o nazwie
„Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”. Kontroli
podlega wywiązywanie się beneficjentów ze zobowiązań zawartych
w umowach z Agencją.
– Co dla nas wynika z tych kontroli? – pytają sadownicy. Nic – natychmiast sami sobie odpowiadają.
Po pierwsze, kontrole ARiMR nie

Nasze smakuje na Ukrainie
W ostatnich miesiącach nastąpił intensywny
wzrost eksportu z
Polski na Ukrainę
mięsa i podrobów. Od stycznia
do połowy sierpnia eksport ten
wyniósł około 78
tys. ton – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
Jak informuje resort,
przeważająca część
tego surowca została
wysłana w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Od
początku kwietnia do
połowy sierpnia na
Ukrainę trafiło z Polski
prawie 65 tys. ton mięsa, bez uwzględniania
zwierząt żywych.
Nadal są prowadzone polsko–ukraińskie negocjacje dotyczące zwiększenia wymiany handlowej między
obydwoma krajami. Ostatnie, decydujące rozmowy o możliwości
zwiększenia dostaw polskiego
surowca mięsnego na ten rynek
prowadzone były w kwietniu tego
roku w Kijowie. Polskiej delegacji
przewodniczył podsekretarz stanu
Andrzej Dycha natomiast delegacji
ukraińskiej premier Ukrainy Julia
Tymoszenko.

fot. D. Panasiuk

Podczas rozmów strona polska
przedstawiła propozycje działań,
których realizacja pozwoliła na
zwiększenie eksportu mięsa z Polski
na Ukrainę. Były to m.in.: obniżenie
stawek celnych, istotne zwiększenie
liczby polskich ubojni i zakładów
mięsnych posiadających wymagane przez przepisy prawne Ukrainy
pozwolenia weterynaryjne, zniesienie ograniczeń w imporcie mięsa
drobiowego z Polski na Ukrainę.
dar

Święta bez orzechów?

Działanie trochę pod publikę
ak, jak zapowiedzieli, tak
też zrobili. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
prowadzi kontrole
w zakładach przet w ó r s t wa owo ców i warzyw. Na
pierwszy ogień
poszli przetwórcy
wiśni, i to ci, którym plantatorzy
zarzucają, że zbyt
mało płacą za
skupowane owoce.

19 września–2 października

pociągają za sobą żadnych konsekwencji karnych, jeżeli zakłady
płacą poniżej kosztów produkcji.
Po drugie, większość tegorocznych
owoców została już na drzewach.
Ogrodnikom po prostu nie opłaca
się zrywać wiśni. Koszt samej robocizny związanej ze zbiorem przewyższa cenę skupu – w przeliczeniu
na kilogram owoców.
dar

W

szystko na to wskazuje, że w tym roku
może zabraknąć orzechów laskowych z krajowej produkcji.
Susza i choroby grzybowe zrobiły
swoje. Na krzewach pustki. Wiosną
wszystko wyglądało kolorowo, nic

wtedy nie wskazywało na zbliżającą
się katastrofę. Orzechy pięknie się
zawiązały, gałęzie wręcz uginały się
od ich nadmiaru. Jednak z czasem
orzechów było coraz mniej, większość po prostu opadła. Gdzieniegdzie pozostały tylko pojedyncze
okazy. Tak jest na prawie całym
obszarze kraju.

Nic więc dziwnego w tym, że zapowiedzi kiepskich zbiorów leszczyny
spowodowały cenowe poruszenie
na hurtowym rynkach ogrodniczych. Aż o jedną piątą wzrosła
cena orzechów laskowych na
Warszawskim Rolno-Spożywczym
Rynku Hurtowym w Broniszach. Za

fot. D. Panasiuk

kilogram tego „rarytasu” trzeba już
teraz zapłacić 14, a nawet 16 złotych.
Zdaniem producentów to jeszcze
nie koniec podwyżek. Są pewni,
że będzie jeszcze drożej. W tym
wypadku tendencja wzrostowa na
pewno utrzyma się do świąt Bożego
Narodzenia.
dar

19 września–2 października

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Co rok prorok

Od kilku dni Zosia chodziła jak błędna, do domu wracała późno, w zasadzie dopiero na noc, a i wtedy
tylko patrzyła, by jak najszybciej zasiąść przed komputerem i pogrążyć
się w swoich kontach księgowych.
Firma, w której pracowała, przechodziła właśnie restrukturyzację
czy inną modernizację i wszyscy
tam harowali więcej, niż doba ma
godzin.
Na szczęście w domu wszystko i tak
funkcjonowało normalnie, w szkole
nie dochodziło do żadnych katastrof i nikt się akurat nie przeziębił.
Kasia chętniej włączyła się w domowe obowiązki, zapędzając przy
okazji do roboty Franka.
Dialogi rodzinne co dzień wyglądały podobnie.
– O, Kasia… – Zosia, zaskoczona,
odrywała na chwilę głowę od monitora. – I jak, córeczko?
– Dob rze, mamo. Pomóc ci
w czymś?
– Nie, nie, dziękuję. Jakby co, to idź
do taty albo do babci.
Podczas wizyt Franka rozmowy
miały zbliżony przebieg. Nawet
gdy Piotrek pojechał pewnego
dnia do swojej matki, Zosia nie
zareagowa ł a, widząc Franka
pałętającego się po domu do
samej godziny 22. Odesłała go,
jak zwykle, do taty lub do mnie,
nie zauważając, że mały nie śpi
o tak późnej porze. Gdy zaś ja
próbowałam go zagonić do łóżka,
wnuczek chytrze odpowiedział, że
mama wie, że on nie śpi, a mimo
to nie kazała mu się kłaść! Czułam, jak narasta we mnie chęć
powrotu do tradycyjnych metod
wychowawczych, ale na szczęście
nie musiałam ich wprowadzać
w życie, bo wrócił Piotrek i zrobił
z synem porządek.

Dopiero wtedy do Zosia dotarło, że
w domu dzieje się coś niezwykłego,
i wstała od biurka. Ale zamiast interweniować w sprawie dzieci, przywitała się z mężem i szybko udała się
do kuchni. Otworzyła lodówkę, ale
zaraz ją zamknęła i zainteresowała
się słoikami przywiezionymi od
matki przez Piotrka.
– To ogórki z musztardą, moja
mama zrobiła według przepisu
swojej przyjaciółki z Lublina –
oświadczył zięć.
– Dawaj – rozkazała Zosia i przypięła się do zawartości słoika.
– A co ty właściwie dzisiaj jadłaś?
– spytałam, dokonując przeglądu
lodówkowych półek. – I wczoraj?
– E…
– No, no? Co jadłaś dziś na obiad?
– W pracy – jogurt…
– Ciekawe, ciekawe… I to wszystko?
– Potem dokupiłam sobie batonika…
– Jako drugie danie? – spytałam.
– Schabowego z ziemniakami
w naszym sklepiku nie mieli! – wypaliła Zosia.
– I długo jesteś na takiej diecie?
Jogurtowo-batonikowej?
Zosia zapchała się kolejnym ogórkiem i demonstracyjnie milczała.
Piotrek szykował kanapki na późną
kolację.
Westchnęłam. Czyli kolejny raz
okazuje się, że pilnowanie dzieci
to nigdy niekończąca się zabawa…
Muszę sprawdzać, co jada moja
córka, chociaż ona sama ma dzieci,
i to wcale nie takie małe!
– Ale dlaczego jesz ogórki? – spytałam podejrzliwie.
– Takie zmiany w naszej firmie
będą co rok – uniknęła odpowiedzi

ŻYCIE OD KUCHNI

Zosia. Ale powiedziała to bardziej
rześkim głosem, sięgając po
ostatniego w słoiku ogórka. – I co
rok będę musiała przez jakiś czas
tyle pracować.
– I co roku będziesz jadła byle
co? I mało co spała? – zapytał
Piotrek.
– I co roku będziesz uzupełniała
brakujące składniki odżywcze,
zjadając kilka słoików ogórków
na raz?
Zosia aż prychnęła z oburzenia,
ale nic nie odpowiedziała, bo
miała pełne usta.
– …a my co rok będziemy myśleli, że jesteś w ciąży?! – kontynuowałam.
– No, czas wkrótce taką możliwość wyeliminuje – odpowiedziała moja córka tonem, który
wyraźnie wskazywał, że to czysta
kokieteria i że wcale jeszcze nie
myśli o tym etapie życia.
– No, ale zanim do tego dojdzie –
uśmiechnął się Piotrek – może się
jeszcze przynajmniej raz okazać,
że te podejrzenia są słuszne…
I mój zięć odkorował butelkę
czerwonego wina.
Babcia Jadzia

Ogórki z musztardą
3 kg ogórków, 1 szklanka octu
10%, 1 l wody, 40 dag cukru, 5
łyżek musztardy, 2 łyżki soli
Wsz ystko ra zem z agotować .
Ogórki (średniej wielkości) obrać
i pokroić na ćwiartki lub ósemki.
Ułożyć ściśle w małych słoiczkach
(0,3 l) i zalać zalewą. Zakręcić i pasteryzować 3 min. Porcja zalewy
wystarcza na przygotowanie 12
słoików ogórków.

19–21 września, godz. 17.00

Łowcy smoków
Chasseurs de Dragons (Francja,Niemcy,Luksemburg, 2008); Animowany; Reżyseria: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak; Scenariusz:
Frédéric Lenoir, Arthur Qwak; Obsada: Krzysztof Globisz – Lian–Chu (dubbing PL); Krzysztof Tyniec – Gwizdo; Dominika
Kuźniak – Zoe; Miłogost Reczek – Hector; Krzysztof Dracz – Lord Arnold.

Smok chce zniszczyć Królestwo! Mała Zoe pragnie pomóc wujowi Lordowi Arnoldowi i wyrusza w świat
z misją odnalezienia wielkich bohaterów, rodem z baśni. Na drodze swej spotyka dwóch Łowców Smoków
o imionach Lian–Chu i Gwizdo. Wszystko o czym Łowcy marzą, to błogi odpoczynek do końca swych dni na
ganku wiejskiego domku, który zamierzają kupić. Jednak dziewczynka widzi w nich upragnionych bohaterów.
W przekonaniu tym stara się ją utrzymać chytry mały Gwizdo, zachłanny na złoto jej wuja. Rozpoczynają więc
niebezpieczną podroż na koniec świata, gdzie mieszka uśpiony smok: potężny i potworny Gobbler! Dla Zoe
to sen, który właśnie się spełnia, dla Gwizdo to koszmar, a dla Lian–Chu
możliwość wyrównania pewnych porachunków z przeszłości...

Uprowadzona
Taken (Francja, 2008); Akcja/Thriller; Reżyseria: Pierre Morel; Scenariusz: Luc
Besson, Robert Mark Kamen; Obsada: Liam Neeson – Bryan, Maggie Grace – Kim,
Famke Janssen – Lenore, Xander Berkeley – Stuart, Leland Orser – Sam.

Bryan jest byłym szpiegiem, który ma 17–letnią córkę. Dziewczyna
bardzo chce pojechać do Paryża i ojciec przyzwala jej na to pod
pewnymi warunkami. Pewnego dnia córka Bryana dzwoni do niego
i płaczliwym głosem mówi, że została porwana przez handlarzy
żywym towarem. Były szpieg będzie musiał wykorzystać wszystkie
swoje umiejętności, aby odnaleźć i uratować dziewczynę, zanim
będzie za późno.

HOROSKOP

Baran 21.03.– 20.04.

Kino NIWA ZAPRASZA

19–21 września, godz. 19.00
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PO GODZINACH

Nie przejmuj się stratami finansowymi, bo ta niby nieudana inwestycja
przyniesie duże zyski w przyszłości. Zaangażuj się bardziej w pracę
w zespole. Możliwy awans. W życiu osobistym odżyją dawne
uczucia.

Byk 21.04.– 21.05.
W najbliższym czasie nawiążesz nowe kontakty, które będą miały
wpływ na Twoją karierę. Wokół Ciebie będą osoby sprzyjające Twoim
sukcesom. Wykorzystaj ten dobry czas maksymalnie. W uczuciach
nabierzesz pewności siebie.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W życiu zawodowym umocni się Twoja pozycja. Będziesz mógł
zwolnić tempo, uporządkować wszystkie sprawy i nadrobić zaległości.
W miłości partner okaże Ci większe zrozumienie i poprawią się Wasze
relacje. Będzie miło.

Rak 23.06.– 22.07.
Im wyżej będziesz mierzyć, tym więcej zyskasz. W pracy możesz
polegać na sprawdzonych współpracownikach. Możesz im zaufać.
Działania w pojedynkę nie przyniosą tak dobrych rezultatów.
Samotne Raki nie zwlekajcie już dłużej z podjęciem tej ważnej
decyzji.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym posłuchaj doradców, bo łatwo możesz popełnić
błąd. Trzymaj się sprawdzonych inwestycji, a nowe oferty traktuj bardzo
ostrożnie. W miłości ułożysz wszystkie sprawy z ukochaną osobą.
Zapanuje szczęście.

Panna 23.08.– 22.09.
W pracy nie bój się zmian. Wykażesz się zdolnościami w biznesowych
negocjacjach z trudnym partnerem. Bądź zdecydowany
i konsekwentny. W uczuciach niczego nie ukrywaj, to znajdziesz
porozumienie z partnerem.

Waga 23.09.– 22.10.
Wreszcie uporasz się z kłopotami i rozwiążesz problem, który
już długo nie dawał Ci spokoju. Będziesz mógł spokojnie zająć
się codziennymi, zwykłymi obowiązkami. W życiu osobistym
otrzymasz od losu to, o czym marzysz.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Twoja pracowitość zostanie doceniona przez przełożonych.
Otrzymasz podwyżkę lub awans. Dodatkowe pieniądze zacznij
oszczędzać na przyszłość. Samotne Skorpiony, jeśli zaangażujecie się
w nowy związek macie szansę na szczęście.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W najbliższym czasie będziesz mógł pozwolić sobie na spełnienie
niektórych ze swoich marzeń. W końcu biznes zacznie przynosić
godziwe zyski. W miłości również dobre wieści. Odezwie się do
Ciebie osoba, której Ci brakuje.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy unikaj pochlebców, bo łatwo możesz zapomnieć o celu, do
którego zdążasz. Nie możesz osiąść na laurach i nic nie robić. Dalej
pracuj tak, jak umiesz najlepiej. To się opłaca. W uczuciach oddaj
inicjatywę partnerowi.

Wodnik 21.01.– 18.02.
W życiu zawodowym sprawiedliwie podziel obowiązki między
współpracowników, bo razem więcej osiągniecie. Pamiętaj
o zobowiązaniach, a wszystko ułoży się ku Twojej myśli. Samotne
Wodniki będą mieć dobre dni w miłości. Możliwe zaręczyny
i ślub.

Ryby 19.02.– 20.03.
Przez najbliższe dni niczego nie zmieniaj, ani w życiu zawodowym,
ani osobistym. Będziesz zadowolony z własnych osiągnięć. Możesz
śmiało wybrać się na wypoczynek w gronie przyjaciół i koniecznie
z bliską osobą.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990
roku. Tel. 0 502 035 852.

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Lwów, Wilno w akwareli – wyprzedaż prywatnej
pięknej kolekcji oprawionych obrazów przedstawiających perły architektury kresowej. Ponadto
mam do sprzedania również inne obrazy (olejne
i akwarele – tanio).
Tel. 0 502 035 852.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

Rarytas dla kolekcjonerów.
Sprzedam oryginalną koszulkę piłkarskiej reprezentacji Brazylii z autentycznym autografem Pelego.
Tel. 0 502 035 852.

POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

tel. 0 601 50 40 20

Misiek – młody, łagodny i lubiący towarzystwo ludzi
pies przebywający na terenie Przedsiębiorstwa
WodociągowoKanalizacyjnego
„Legionowo” Sp.
z o.o. szuka dobrego domu. Piesek
jest zdrowy, ma
a ktua l n ą ks i ą żeczkę zdrowia.
Jest zadbany
i dobrze odżywiony. Misiek będzie
doskonałym stróżem dobytku swego pana. Dzięki
życzliwości i zrozumieniu prezesa
PW-K pies ma zapewnioną opiekę, ale w związku z modernizacją
systemu ochrony najlepiej byłoby, gdyby znalazł
się ktoś, kto ofiaruje mu własny kącik do końca
życia.

Cennik

Reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena
netto zł

lp.

Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

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

Kupię trociny z dowozem
na miejsce. Tel. 0 502 035
852.
Wiktor Zin, przepiękn e r y s u n k i i a k wa r e le. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Kupię każdą ilość drzewa.
Dąb, topola, osika, olcha.
Płatne gotówką. Tel. 0 503
509 079.
Posadzki mixokretem. Tel.
0 783 013 120.

Tel. 0-22 774 13 61 tel. 0 501 060 381

O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

Zarząd Klubu Sportowego ‘Wkra” Andzin informuje, iż mecze seniorów B –
klasy Okręg Ciechanowski będą odbywać się na boisku piłkarskim w Andzinie
w następujących terminach:
1. 06.04.2008 (niedziela) godz. 13.00 „Wkra” Andzin – Jutrzenka Unieck
2. 11.05.2008 (niedziela) godz. 17.00 „Wkra” Andzin – Neon Świercze
3. 25.05.2008 (niedziela) godz. 17.00 „Wkra” Andzin – „Opia” Opinogóra
4. 15.06.2008 (niedziela) godz. 17.00 „Wkra” Andzin – Czernice Borowe

Zarząd Klubu Sportowego „Wkra” Andzin informuje, że mecze trampkarzy
rocznik 1993 i młodsi w sezonie 2008/2009 będą rozgrywane na boisku
w Andzinie w następujących terminach:
1. „Wkra” Andzin – „Ostrowia” Ostrów Maz. (niedziela) 14.09.2008
godz.13.30
2. „ Wkra” Andzin – „ Tęcza 34” Płońsk (niedziela) 21.09.2008 godz. 11.00
3. „Wkra” Andzin – „Orz ” Goworowo (piątek) 26.09.2008 godz. 16.00
4. „Wkra” Andzin – „Tęcza” Łyse (niedziela) 05.10.2008 godz. 11.00
5. „Wkra” Andzin –„Victoria” Nowe Miasto (piątek) 17.10.2008 godz.
15.30

E

Zatrudnię ekspedientki
(sklep spożywczy, Serock)
oraz mężczyznę – praca
fizyczna przy warzywach.
Tel. 0 604 508 533.
Sprzedam działkę rolną,
ok. Nasielska. Tel. 0 509
212 350.
Sprzedam gospodarstwo
rolne z budynkami, pow.
5,85 h. Kędzierzawice,
gmina Nasielsk. Tel. 0 517
387 514.
Instalacje elektryczne. Jacek Żabik. Faktury VAT. Tel.
0 509 306 718.

19 września–2 października

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. Tel. 0 602
432 338.
Zatrudnię mechanika samochodowego. Tel. 502
648 581
Sprzedam mieszkanie w
bloku, 29 m2 + garaż +
działka 500 m2. Czajki 13.
65 000 złotych. Tel. 0 507
323 433.
Rodzina 4-osobowa bez
nałogów wynajmie mieszkanie lub domek w Nasielsku. Tel. 0 605 554 821.
Zatrudnię do zbioru jabłek.
Tel. 0 514 023 924.
Sprzedam tanio kamień
różnej wielkości i skrzynki
uniwersalne i jedynki. Tel.
0 600 124 254.
Sprzedam siewnik Poznaniak, Lorcin k. Nasielska.
Tel. (0 22) 794 41 79.
Zatrudnię do pracy przy
wykończeniówce. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Tel. 0 669 950 407.
Przyjmę do pracy przy układaniu kostki. Tel. 0 505 469
536.
Z powodu wyjazdu oddam
w dobre ręce psa boksera,
bardzo ładny, z książeczką,
wychowany w budzie na
podwórku. Tel. (0 23) 693
09 51.

REKLAMA
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Żbik potrafi jednak grać Mateusz Niedzielski
W ostatnim okresie Żbik zarobił 6 punktów
(Wicher Kobyłka 4:2 i Białołęka 2:1), a stracił
3 (OKS Otwock II 1:5). To napawa pewnym
optymizmem, ponieważ wygrane mecze
są rezultatem lepszej gry zespołu. Wszyscy
trzej przeciwnicy należą do czołówki warszawskiej ligi okręgowej, a w ich składach są
zawodnicy, którzy z powodzeniem mogliby
występować w ligach wyższych.

kilka razy odbiła się od rąk naszego bramkarza,
który nie dość zdecydowanie ją łapał, a mógł
ją też jeszcze szybciej wybić. Sędzia boczny
zasygnalizował jednak, że przekroczyła w powietrzu linię bramkową, i sędzia główny gola
uznał. A było to już w doliczonym czasie gry
pierwszej połowy.
Trudno mówić o przyczynach zdecydowanie

najlepszy na Mazowszu!

fot. M. Stamirowski

Aż siedem lat minęło od
czasu, kiedy nasielscy
tenisiści stołowi zwyciężali w wojewódzkich
turniejach klasyfikacyjnych do mistrzostw
Polski. Dokładnie siedem lat temu zwyciężali
Krzysztof Stamirowski
i Klaudia Szadkowska,
po czym nastąpiła kilkuletnia przerwa.
W sobotę 13 września w Nadarzynie przerwał ją Mateusz Niedzielski,
który w pięknym stylu zwyciężył
w I wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym w kategorii juniorów.
Mateusz od kilku lat należy do
czołówki tenisistów stołowych
na Mazowszu, ale w Nadarzynie
zwycięzcę upatrywano w innych
zawodnikach.

fot. T. Zawadzki

Stwierdzenie to dotyczy szczególnie rezerw otwockiego OKS-u. Niektórzy z zawodników, którzy przez jedną połowę
meczu walczyli przeciwko naszej drużynie,
dzień wcześniej brali udział w meczu o mistrzostwo drugiej ligi. Warto też wiedzieć,
że OKS jest liderem tej ligi. I właśnie w tej
części Żbik był równorzędnym partnerem
dla gospodarzy z Otwocka. Ta połowa meczu zakończyła się wprawdzie wynikiem 2:1,
ale rezultat ten nie odzwierciedla tego, co
działo się na boisku.
Żbik w tej części zasłużył przynajmniej na remis. Do tego druga bramka została stracona
w niejasnych okolicznościach i tak naprawdę
do końca nie wiadomo, czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Piłka

BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego” 12.09.2008 r.:
1.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
					
80 pkt. (63,49%)
2.Maciej Osiński – Janusz Wydra			
					
72 pkt. (57,14%)
3.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
					
71 pkt. (56,35%)
4.Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki		
					
62 pkt. (49,21%)
5.Janusz Czyżewski – Janusz Muzal		
					
62 pkt. (49,21%)
6.Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek		
					
61 pkt. (48,41%)
7.Jacek Jeżółkowski – Jerzy Krzemiński		
					
51 pkt. (40,48%)
8.Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek		
					
45 pkt. (35,71%)
Czołówka klasyfikacji po jedenastu turniejach:
1–2. Piotr Kowalski			 66 pkt.
Grzegorz Nowiński		 66 pkt.
3–4. Stanisław Sotowicz		 60 pkt.
Paweł Wróblewski			 60 pkt.
5–6. Maciej Osiński			 54 pkt.
Janusz Wydra			 54 pkt.
7.
Kazimierz Kowalski		 48 pkt.
8. Jacek Jeżółkowski			 47 pkt.
9.
Grzegorz Kosewski		 43,5 pkt.
10.Janusz Czyżewski			 42 pkt.
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech
najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 19
września 2008 r. na godz. 18.45 do hali sportowej
w Nasielsku.

PK

gorszej gry naszego zespołu w drugiej części
spotkania. Jest jednak faktem, że był to najgorszy występ Żbika od początku rozgrywek
w lidze okręgowej. To była przysłowiowa gra
do jednej bramki – szkoda, że do naszej. W tej
połowie gospodarze strzelili nam jeszcze trzy
bramki. Wszystkie zdobył wprowadzony do
gry po przerwie Hrycajewski.
W części tej wystąpił także trener drugoligowej
drużyny OKS, były pierwszoligowiec Dariusz
Dźwigała. W sumie jednak skład otwockiego
zespołu w drugiej części meczu wydawał się
słabszy, ponieważ niektórzy z zawodników
nie mogli już wtedy grać ze względu na udział
w sobotnim meczu o mistrzostwo drugiej ligi
i trener dokonał zmian. Mecz ten ostatecznie
zakończył się wynikiem 5:1 dla OKS Otwock.
Porażka w Otwocku, a zwłaszcza jej rozmiary wywołały nerwową atmosferę w całym
nasielskim klubie. Zdenerwowani byli również
kibice. Wydawało się nawet, że może to być
koniec Żbika. Z niepokojem oczekiwano na
kolejny mecz. Przeciwnikiem miał być Wicher
Kobyłka.
Z drużyną z tego miasta nasi piłkarze dawno już
nie grali. Wiadomo jednak było, że to groźny
przeciwnik, a dawne mecze Żbika z Wichrem
zawsze były zacięte. W spotkaniu tym byliśmy
wprawdzie gospodarzami, ale gospodarzami nie
u siebie, lecz w Pułtusku.
W meczu tym, a zwłaszcza w drugiej jego połowie, zobaczyliśmy zupełnie innego ,,Żbika”,
niż było to do tej pory. Ta drużyna walczyła. Jak
powiedział jeden z kibiców pułtuskich: żbik dosiadł kobyłkę i ją ujeżdżał. I nie popuścił jej cugli,
aż zrozumiała, kto tu jest jeźdźcem.
Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 2:1 dla Żbika. Nasza drużyna grała w swoim
starym stylu, to znaczy nie grała źle, ale nie grała
też dobrze. Na szczęście nasi zawodnicy wykorzystali dwie okazje bramkowe, a przeciwnicy
tylko jedną. A mieli ich też kilka. Pierwszą bramkę
dla Żbika zdobył grający trener Rafał Markiewicz, a drugą Rafał Załoga. Ta właśnie bramka
pozwoliła mieć nadzieję, że coś w sposobie
gry się zmieniło. Rafał dostrzegł, że bramkarz
przeciwnej drużyny często wychodzi daleko
od swojej bramki, i wykorzystał to. Nie próbował
sforsować obrony Wichru metodą setki podań,
lecz z większej odległości przerzucił piłkę ponad
bramkarzem.
Być może był to moment przełomowy w całym meczu, wprowadzający pewien niepokój

W turnieju wystartowało około 100
zawodników z całego Mazowsza.
Wśród nich kilku zawodników, którzy przez miesiąc trenowali w największej tenisowej potędze
w Chinach. Aspiracje do zwycięstwa miała liczna
grupa zawodników ze Spójni Warszawa, z Siedlec,
Radomia i Płocka. Lecz niestety, w tym dniu skończyło się dla nich tylko na aspiracjach i nadziejach.
Mateusz, który wakacje spędził w Nasielsku i trenował na nasielskiej hali, był dla nich przeszkodą
nie do pokonania. Obecny na zawodach ojciec
Mateusza obawiał się pierwszego pojedynku,
ponieważ z przeszłości wiedział, że pierwszy
mecz był dla niego zawsze problemem. Jednak
tym razem obawy były zbędne. Jego przeciwnik
w trzech setach ledwie uzbierał punktów na jeden
set. Po tak łatwym początku, przez następne pojedynki szedł jak burza. Wszystkie mecze wygrywał
po 3:0 i tak doszedł do finału, w którym spotkał
się z jednym z faworytów, zawodnikiem Spójni
do gry linii obronnych drużyny przeciwnej. Do
tej pory, kiedy wychodzili na połowę boiska,
mogli spokojnie wrócić pod swoją bramkę i zewrzeć szyki, bo Żbik grał metodą stu podań.
W pierwszych minutach gry w drugiej połowie
goście z Kobyłki jeszcze raz zaskoczyli Żbika i był
remis 2:2. To wyglądało groźnie, ale Żbik odpowiedział dwie minuty później bramką Radka
Cytlocha. Całe pozostałe 40 minut drugiej połowy to koncert w wykonaniu nasielskiej drużyny.
Zepchnęli przeciwnika do defensywy. Nieliczne
ich kontrataki nie były już jednak tak groźne, ponieważ obrońE
K
cy, pomni tego, R
co się stało, nie
wychodzili daleko od swojego pola karnego
i nie zwiększali
siły ataku. Ostatnia bramka padła
w 60. min. meczu z rzutu karnego (Jarosław
Unierzyski). Do
końca znaczną
przewagę utrzymali nasi piłkarze.
Ciekawie zapowiadał się mecz
z Białołęką Warszawa. Drużyna
ta jest groźna nawet dla najlepszych. Gdyby nie

Warszawa Janem Olkiem, który już wcześniej,
wiele razy startował w zawodach ogólnopolskich.
Były obawy czy pojedynek finałowy w ogóle się
odbędzie, ponieważ zawodnik Spójni widząc co
Mateusz wyrabiał w poprzednich pojedynkach,
nie miał ochoty do walki. Podszedł do swego trenera i wprost powiedział, że nie ma chęci walczyć
tłumacząc się zmęczeniem. Ostatecznie mecz
finałowy się odbył, ale jak wszyscy przewidywali
zakończył się szybkim 3:0 dla Mateusza.
Tym zwycięstwem Mateusz zakwalifikował się
do turnieju półfinałowego, który w październiku
odbędzie się w Ciechanowie i wyłoni najlepszych
zawodników do turnieju ogólnopolskiego. Tam
nasielszczanin za przeciwników będzie miał
reprezentantów z Warmii i Mazur, Podlasia i województwa lubelskiego.
as
styl gry, jaki pokazał Żbik w meczu z Wichrem
Kobyłka, zdecydowanymi faworytami byliby
piłkarze z Białołęki. Teraz jednak wiele osób
uważało, że Żbik się ,,odnalazł” i po cichu liczono
na zwycięstwo. Żbik zagrał na swym normalnym poziomie. Wygrał 2:1 (0:1), i chociaż było
to zwycięstwo w pełni zasłużone, to gra tylko
momentami przypominała tę z drugiej połowy
meczu z Wichrem Kobyłka. Na szczęście w tych
dobrych momentach udało się wykończyć
dwie dobre akcje. Strzelcami bramek byli: Radosław Cytloch i Łukasz Wieraszko.
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