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OBRADOWAŁA RADA

Ministerstwo odrzuciło zażalenie radnego
28 czerwca br. odbyła się
czterdziesta piąta sesja
nasielskiej Rady Miejskiej.
Na początku obrad Dariusz Leszczyński, Przewodniczący Rady
poinformował zebranych o działaniach jakie podejmował między
sesjami. Mówił między innymi
o problemie bezrobocia w naszej
gminie oraz o prośbie mieszkańców Krupki dotyczącej ustawienia
zadaszonych przystanków autobusowych. Natomiast B.Mucha,
Burmistrz Nasielska mówił o
planowanych remontach szkół, w
tym kontynuacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębinkach oraz rozbudowie

Zespołu Szkół w Pieścirogach Starych. Omówine zostały również
wyniki prac Komisji Porządkowej,
która stwierdziła wiele nieprawidłowości na posesjach na terenie
gminy. Najwięcej zarzutów dotyczyło nieuregulowania kwestii
wywozu nieczystości, a także
braku szczepień psów przeciwko
wściekliźnie.
Radni przyjęli uchwały dotyczące zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umów na budowę dróg:
Popowo Borowe- Jaskółowo, Mazewo- Kątne, a także modernizację
budynku SP ZOZ w Nasielsku przy
ulicy Sportowej.
Radni przyjęli rezygnację Dariusza

Leszczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na koniec sesji został odczytany
List z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zażalenia
jakie skierowali do ministra radny
Wojciech Andrzej Królak oraz
Komitet Rodzicielski przy Szkole
Podstawowej w Nunie. Minister
Mirosław Sawicki stwierdził „niedopuszczalność zażalenia”. O sprawie
pisaliśmy w poprzednich numerach
naszego pisma.
K. Ziemiecka
Obok publikujemy w całości pismo,
które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nasielsku z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.

Dom Pomocy rozpoczyna działalność
W lipcu Dom Pomocy Społecznej
nareszcie zatętni życiem i zapełni się
pensjonariuszami. Jako pierwsi przybędą mieszkańcy likwidowanego
DPS-u w Smoszewie, gm. Zakroczym.
Następni będą przyjeżdżali przez cały
lipiec. W sumie znajdzie się tu ok. 100
osób, kobiet i mężczyzn, w różnym
wieku. Dom przeznaczony jest dla
osób psychicznie chorych. Placówka
będzie całodobowo monitorowana
i ochraniana.

dworski, przewodniczący komisji
konkursowej, T.Skrzynecka - przewodnicząca powiatowej komisji edukacji, zdrowia i spraw społecznych,
K. Drabik - członek zarządu powiatu,
M. Kulczycka, sekretarz powiatu i K.
Kuberski zastępca dyrektora Biura
Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy.

Jak wynika z regulaminu organizacyjnego tej placówki zatrudnionych
zostanie tu docelowo ok. 70 osób.
Najwięcej pracować będzie w dziale terapeutyczno – opiekuńczym,
czyli bezpośrednio zajmować
pensjonariuszami, a najmniej w administracji.
MK

W drodze konkursu, który odbył
się w piątek, 24 czerwca, na stanowisko dyrektora DPS –u wybrana
została Agata Nowak, mieszkanka
gm. Nasielsk. Przez ostatni rok była
dyrektorem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz. W pracach komisji konkursowej, która podjęła swoją decyzję
jednogłośnie po zapoznaniu się
z dwiema ofertami, uczestniczyli:
A. Borowski, wicestarosta nowoŻycie Nasielska - Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk - redaktor naczelny, Marek Stamirowski, Marek Tyc, Marian Wasierzyński;
Współpracownicy: Marcin Kuś, Przemek Olech, Kuba Olech, Dariusz Majewski
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Nie łam się, to nie Leśna Góra
Do takiego, jednak - mimo wszystko - nieoptymistycznego wniosku
doszedłem po wizycie w nowodworskim szpitalu.
W ubiegłym miesiącu przewróciłem się przy wysiadaniu z samochodu. Po tym upadku przez
dwa tygodnie bolała mnie ręka.
Mając pewne doświadczenia z
kontuzjami sportowymi byłem
pewien, że nic poważnego się
nie stało i że jest to najzwyklejsze
zbicie. Życie pokazało, że miałem
rację, a ręka rzeczywiście nie była

koiku recepcji. W środku początkowo nikogo nie było. Dopiero po
pewnym czasie pokazała się pielęgniarka. Nie było to dla mnie miłe
spotkanie. Pani tego dnia najwyraźniej nie była w dobrym humorze.
Podejrzewam, że gdyby ta kobieta
miała w tamtej chwili „kałasza”,
to na pewno by do mnie strzeliła.
Na moment zapomniałem o lęku,
otarłem pot z czoła i cichutko spytałem o lekarza. Odpowiedź była
bardzo krótka i bardzo konkretna
– „wyszedł”. Z drżącym głosem
próbowałem ustalić szczegóły

że nie mam w ręku „kałasza”.
Opanowałem się, powiedziałem
Pani do widzenia, pożegnałem
się z „towarzyszami niedoli” i
pojechałem – chciałem być jak
najdalej od szpitala. Szukałem w
całej okolicy aparatu rentgenowskiego. Bez skutku. Aż włos się
jeży na głowie, ale w powiecie
nowodworskim jest chyba tylko
jeden (nie licząc tych do zębów)
aparat rentgenowski – właśnie w
nowodworskim szpitalu.
Znajomi doradzili mi, żebym „spró-

22 czerwca br. w Zespole
Szkół w Starych Pieścirogach odbyło się zakończenie roku szkolnego III
klas gimnazjum. Życie Nasielska zostało zaproszone
na tę uroczystość.
Uczestniczyli w niej również Dariusz
Leszczyński, Przewodniczący Rady
Miejskiej, a także Zbigniew Rutkowski,
Sekretarz Nasielska. Uczniowie klasy III
a i III b odebrali świadectwa ukończenia
szkoły, a najlepsi
otrzymali nagrody.
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uczniowie dziękowali nauczycielom
i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie niejednemu z obecnych na
sali zakręciła się łezka w oku. Potem
był poczęstunek i zabawa, po której
trudno było się rozstać. Absolwenci
gimnazjum mieli bowiem świadomość, że dobiegł końca pewien etap
w życiu każdego z nich. „…piękny
statek płynie dalej do portu przeznaczenia…”
K. Ziemiecka

Część artystyczna była
niczym rejs po
oceanie wspomnień. Statek
nazywał się
„Absolwent”.
Ś p i ewa n o
piosenki marynarskie. Kiedy

To warto wiedzieć …

złamana. Jednak, zanim się o tym
przekonałem, miałem okazję kolejny raz przekonać się o tym, jak
chora jest nasza publiczna służba
zdrowia i jak bezduszni potrafią
być jej pracownicy.
Otóż, w połowie czerwca, kiedy kolejny raz obudziłem się rano z lekko
opuchniętą ręką postanowiłem odwiedzić szpital w Nowym Dworze
Mazowieckim. Pierwsze kroki skierowałem do szpitalnego oddziału
ratunkowego (SOR). Stąd, miła Pani
w białym fartuchu odesłała mnie
na izbę przyjęć. Tu zobaczyłem
tłum jęczących z bólu ludzi. Mieli
spuchnięte ręce, nogi, niektórzy
przyszli na założenie opatrunku. W
większości były to osoby starsze.
Wszyscy byli stłoczeni w małym,
dusznym korytarzyku. Widząc taki
obrazek poczułem zażenowanie.
Było mi bardzo niezręcznie prosić
o pomoc lekarską – nie dość,
że w porównaniu z pozostałymi
pacjentami, byłem stosunkowo
młody, to na dodatek dokuczał mi
tylko głupi ból ręki. Mimo to stanąłem „w ogonku”. Po kilkudziesięciu
minutach zorientowałem się, że kolejka robi się coraz dłuższa i, że nikt
nie wchodzi do gabinetu. Spytałem
czekających - dlaczego nic się nie
dzieje. Jakaś kobieta odpowiedziała
mi, że ”mamy cierpliwie czekać”.
Po tej mało konkretnej odpowiedzi
delikatnie uchyliłem drzwi do po-

– „nie wiem, wyszedł”. Pani ani
przez chwilę nie spojrzała na mnie.
Mówiła gdzieś tam, do podłogi.
Wyszedłem z izby przyjęć. Przeszła
mi ochota na badania. Wróciłem
do szpitalnego oddziału ratunkowego i poprosiłem tylko o zrobienie
zdjęcia rentgenowskiego mojego
nadgarstka. Miła Pani w białym
fartuchu kolejny raz odesłała mnie
na izbę przyjęć. Niechętnie, jednak
tam wróciłem. Czując zapach wydobywający się z korytarza izby nie
miałem wątpliwości, że stłoczonym
ludziom robi się coraz cieplej.
Otworzyłem drzwi pokoju recepcji.
Kobieta – ta od „kałasza” – poinformowała mnie, że do zdjęcia muszę
mieć skierowanie od lekarza, albo
czekać na dyżurującego chirurga. Spytałem, czy już jest. Znów
usłyszałem to samo, co przedtem
– „wyszedł”. A kiedy wróci – „już
mówiłam, że nie wiem, wyszedł”.
A czy w ogóle jest – „no przecież
mówiłam, że jest, tylko wyszedł”.
I tak dalej, i tak dalej ... Pani znów
mówiła do podłogi .
Powiedziałem Pani, że nie chcę
czekać na lekarza, że chcę zrobić
tylko jedno zdjęcie, za które natychmiast zapłacę. Usłyszałem, że
nie, że muszę czekać na lekarza. Po
tej odpowiedzi przez głowę przeleciało mi kilka grzesznych myśli.
W tamtej chwili, to ja żałowałem,

bował szczęścia” w Legionowie. Tak
też zrobiłem. Natychmiast pojechałem do Przychodni Specjalistycznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego przy ulicy Suwińskiego. Mniej więcej trzy minuty
stałem w kolejce przed okienkiem
recepcji. Zapłaciłem 20 złotych i po
około dziesięciu minutach było już po
wszystkim. Lekarz radiolog stwierdził
po obejrzeniu zdjęcia mojego nadgarstka, że ręka nie jest złamana.

Jakość życia osób niepełnosprawnych zależy w dużej mierze od leczenia
rehabilitacyjnego, jakości sprzętu rehabilitacyjnego, a także dostępności
rozmaitych urządzeń pomocniczych.
Warto więc wiedzieć, w jaki sposób pozyskać środki finansowe na te cele, z
jakich form pomocy mogą korzystać niepełnosprawni.
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać między innymi z pomocy:
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 30, tel.0-22-775-41-72), które oferuje:
- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego (przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze),
- pomoc w likwidowaniu barier w komunikowaniu,
- pomoc w likwidowaniu barier architektonicznych,
• Mazowieckiego Oddziału PFRON, Warszawa (ul. Grójecka 19/25, tel.022-822-32-75)
- Program „HOMER” – dofinansowanie zakupu komputerów dla osób
niewidomych lub niedowidzących ,
- Program „PEGAZ” – dofinansowanie zakupu komputerów, wózków
inwalidzkich (elektrycznych), oprzyrządowanie samochodu (nie starszego
niż 3-letni),
• PKS, PKP - ulgi transportowe dla osób niepełnosprawnych.

LUDZIE, TO WSZYSTKO TRWAŁO
RAPTEM 10 MINUT!
Z Legionowa wróciłem zdrowszy i
młodszy, o co najmniej kilka lat.
W niedzielne popołudnia zdarza mi
się oglądać polski serial „Na dobre
i na złe”. Tam jest tak, że kiedy do
szpitala w Leśnej Górze trafia pacjent, to natychmiast jest przy nim
kilku lekarzy. Czy to jakaś komedia?
Tak sobie myślę – może twórcy
scenariusza powinni od czasu do
czasu zajrzeć do Nowego Dworu
Mazowieckiego. To nie jest daleko
– zaledwie około trzydziestu kilometrów od Warszawy, stolicy jednego z krajów Unii Europejskiej.
Dyrektorowi (ewentualnie dyrektorom) nowodworskiego ZOZ-u
gratuluję osiągnięć i życzę dużo,
dużo zdrowia!
Czytelnik (nazwisko do
wiadomości redakcji)

• Telewizja Polska – zwolnienie opłaty za korzystanie z odbiorników
radiowych i telewizyjnych ( osoby z I grupą inwalidzką, na nazwisko której
zarejestrowany jest odbiornik)
• Telekomunikacja Polska S.A. – 50% - ową zniżkę abonamentu dla inwalidów I grupy przyznanej ze względu na wzrok, słuch, mowę.
Od kilkunastu lat w Nasielsku działa Koło Dzieci Niepełnosprawnych, które
w tym roku uzyskało status stowarzyszenia. Jego przewodniczącą jest pani
Grażyna Górska (tel. 0-23-69-30-859)
Jadwiga Michnowska
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OKRUTNA ŚMIERĆ DZIECKA

KRONIKA
POLICYJNA

Do tragicznego zdarzenia doszło
w niedzielę, 19 czerwca, w Zakroczymiu. Wieczorem po kilkugodzinnych poszukiwaniach
odnaleziono zwłoki 4 letniego
chłopca. Znajdowały się w murowanym wychodku znajdującym się na podwórku niedaleko
miejsca zamieszkania malca.
Dziecko prawdopodobnie utonęło w fekaliach.
Tego dnia Kacper bawił się przed blokiem,
w którym mieszkał wraz z rodzicami i młodszym bratem. Kiedy zbyt długo nie przy-

13.06. Krzysztof R. umyślnie podpalił trawę
na ulicy Słonecznej. Straty wynoszą 500 zł. na
szkodę Haliny G.
13.06. na ulicy Warszawskiej Ryszard Z. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,29
i 0,27 mg/l.).
13.06. na ulicy Warszawskiej Jan M. kierował
rowerem w stanie nietrzeźwym. (0,81 mg/l.).

Do tragedii doszło tuż za budynkiem posterunku policji

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH
W RAMACH AKCJI „LATO NA WSI”
Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach

w dniach 04.07.2005r. - 08.07.2005r.
PONIEDZIAŁEK 04.07.2005
900-930 Zbiórka dzieci -sprawy organizacyjne
30
00
9 -11 Gry i zabawy na wesoło (integracyjne) na sali gimnastycznej
1100-1230 Poruszamy się w świecie Internetu, gry i zabawy przy komputerze
30
00
12 -13 Obiad – zakończenie zajęć
WTOREK 05.07.2005
900 - 930 Zbiórka dzieci – sprawy organizacyjne
30
30
9 -12 Rajd pieszy do lasu
30
00
12 -13 Obiad – zakończenie zajęć
ŚRODA 06.07.2005
900 - 930 Zbiórka dzieci- sprawy organizacyjne
930 -1230 Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym
30
00
12 -13 Obiad- Zakończenie zajęć
CZWARTEK 07.07.2005
900 - 930 Zbiórka dzieci- sprawy organizacyjne
30
30
9 -12 Rajd rowerowy do lasu
30
00
12 -13 Obiad- zakończenie zajęć
PIĄTEK 08.07.2005
900 -930 Zbiórka dzieci-sprawy organizacyjne
930 -1230 Prace plastyczne. Podsumowanie akcji wakacyjnej
30
00
12 -13 Obiad – zakończenie zajęć.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Koordynator – Barbara Sakowska

chodził do domu rodzice zaczęli go
szukać najpierw w najbliższej okolicy,
a później z pomocą sąsiadów i policji w całym Zakroczymiu. Policja
na podstawie zebranych od mieszkańców informacji ustaliła miejsce,
w którym znaleziono chłopca.
Kilka osób widziało w niedzielę Kacpra
w towarzystwie starszego, 8 letniego
Damiana, który znany jest w tej okolicy, podobnie jak i w szkole, z wyjątkowo
chuligańskiego zachowania. Okoliczni
mieszkańcy opowiadają, że znęcał się
nad zwierzętami, oraz zachowywał się
agresywnie zarówno w stosunku do
dzieci jak i osób dorosłych.
Co robili razem obaj chłopcy, czy rzeczywiście bawili się razem i czy starszy
w jakiś sposób przyczynił się do śmierci
młodszego z nich wykaże dopiero policyjne śledztwo. Więcej informacji na
ten temat przyniesie wynik sekcji zwłok 4 latka. Ta tragedia, która wydarzyła się w sąsiedniej
gminie niemal u progu wakacji powinna być
przestrogą dla wszystkich rodziców. Zwracajcie baczniejszą uwagę na swoje pociechy, bo
wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do
nieszczęścia.
MK

15.06. na szlaku kolejowym Modlin – Nasielsk
nieznani sprawcy skradli ciężarki napinające linię trakcji kolejowej. Straty wynoszą 800 zł. na
szkodę PKP.
15-16.06. w Pieścirogach Starych nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego
i skradli m.in. butlę gazową 11 kg., płytę grzewczą, zegarek „omega”. Straty wynoszą 4400zł.
na szkodę Andrzeja L. z Warszawy.
16-17.06. na ulicy Ogrodowej nieznani sprawcy skradli samochód Daewoo Lanos o wartości
15000 zł. na szkodę Marcina M.
17-19.06. w Andzinie nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego Joanny G.
i skradli m.in. kredens dębowy, stół dębowy
i lustro. Straty wynoszą 10000 zł.
19.06. w Pniewie Przemysław W. mieszkaniec
Warszawy kierował samochodem w stanie
nietrzeźwym. (1,04 mg/l.).
20.06. na ulicy Kościelnej Ireneusz W. mieszkaniec Goławic kierował ciągnikiem rolniczym
w stanie nietrzeźwym. (1,20 i 1,24 mg/l.).
21.06. w Toruniu Dworskim Krzysztof K.
mieszkaniec Miękoszyna skradł dwa nadajniki
do regulacji świateł. Straty wynoszą 6000 zł.
na szkodę PKP.
23.06. na ulicy Rynek nieznani sprawcy skradli
samochód Daewoo „Nubia” o wartości 17000
zł. na szkodę Zdzisława L.

Sparingi „Żbika” w okresie przygotowawczym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.07.2005
16.07.2005
19.07.2005
21.07.2005
23.07.2005
27.07.2005
30.07.2005
03.08.2005
06.08.2005

Środa
Sobota
Wtorek
Czwartek
Sobota
Środa
Sobota
Środa
Sobota

Mewa Rubin
Dolman Ząbki
Mazowsze Płock
Polfa Tarchomin
MKS Legionowia
Wkra Żuromin
Kasztelan Sierpc
MKS Ciechanów
KS Mszczonowianka

Pierwszy mecz mistrzowski 10.08.05

ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu Sportowego „WKRA” Andzin zaprasza drużyny wiejskie do udziału
w LIDZE DRUŻYN WIEJSKICH o Puchar Burmistrza Nasielska.
Początek rozgrywek planowany jest na 10 lipca 2005 o godz. 17.00 w Cieksynie.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 lipca 2005 (środa) w Hali Sportowej w Nasielsku,
tel. 693 08 65 lub 0888 318 445.
Uwaga! W drużynach mogą występować tylko zawodnicy zamieszkujący na terenach
wiejskich gminy Nasielsk (minimum 6 miesięcy okres zameldowania).
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Dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów KRUS
W sierpniowych bądź wrześniowych terminach płatności emerytur i rent oddziały regionalne
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego wypłacą niektórym
emerytom i rencistom dodatek
pieniężny. Dodatek ten zostanie
wypłacony jednorazowo, a zatem
fakt jego przyznania nie zwiększy
wysokości otrzymywanej emerytury lub renty w kolejnych miesiącach. KRUS została zobowiązana do
przyznania i wypłacenia dodatku w
związku z ustawą z dnia 20 maja
2005 r. o dodatku pieniężnym dla
niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenia
przedemerytalne albo zasiłek
przedemerytalny, która w dniu 10
czerwca br. została opublikowana w
Dzienniku Ustaw nr 102, pod pozycją 852. Oddziały regionalne KRUS
przekazały informację o warunkach
uzyskania dodatku pieniężnego do
wszystkich emerytów i rencistów,
którzy w czerwcu br. pobierali
emerytury i renty rolnicze (ok.
1.700 tys. osób).

się w swoim organie rentowym o
przyznanie dodatku pieniężnego.
W przypadku renty rodzinnej, do
której uprawniona jest wyłącznie
osoba małoletnia, przy ustalaniu
wskaźnika dochodowego tej osoby,
oprócz dochodów z renty rodzinnej bierze się pod uwagę dochody
rodzica (opiekuna faktycznego)
osoby uprawnionej do renty i dzieli
przez dwa. Gdy do renty rodzinnej
uprawnionych jest więcej osób,
wskaźnik dochodowy osoby
uprawnionej do dodatku obliczany
jest jako suma dochodów uzyskanych przez wszystkich członków
rodziny (rodzina rozumiana w myśl
przepisów ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych
– Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.),

- inne przychody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np.
z tytułu umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy, składki
na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne,
- deklarowany w oświadczeniu
dochód z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (dla potrzeb ustalenia

wysokości 10% różnicy pomiędzy
kwotą 9600 zł a wskaźnikiem dochodowym osoby uprawnionej lub
uprawnionych członków rodziny
(w przypadku renty rodzinnej wieloosobowej). Dodatek nie zostanie
przyznany, gdy kwota dodatku
będzie niższa niż 20 zł. Dodatek
pieniężny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych i nie jest od niego
odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Jak się ubiegać o dodatek pieniężny
KRUS nie przyzna dodatku z urzędu.
Podstawą przyznania dodatku pieniężnego jest złożenie przez emeryta
lub rencistę bądź jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia lub

Komu przysługuje dodatek pieniężny?
Dodatek pieniężny przysługuje
osobom, które w marcu 2005 r.
miały prawo do emerytur i rent z
ubezpieczenia społecznego rolników, tj. do emerytury rolniczej,
renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytur
i rent przyznanych na podstawie
przepisów obowiązujących przed
dniem 1 stycznia 1991 r. Dodatek
pieniężny nie zostanie przyznany,
gdy prawo do świadczenia rentowego ustało przed dniem 1 marca
2005 r., bądź gdy prawo do emerytury lub renty było ustalone po
31 marca 2005 r. Dodatku pieniężnego nie otrzymają osoby, którym
KRUS wypłaca rentę strukturalną na
podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych
w rolnictwie. Dodatek pieniężny
przysługuje, jeżeli wskaźnik dochodowy emeryta lub rencisty
obliczony na podstawie dochodu
z roku 2004 r nie przekracza kwoty
9600 zł (800 zł netto miesięcznie).
W przypadku emerytów i rencistów pozostających w związku
małżeńskim, do ustalenia prawa
do dodatku pieniężnego bierze się
pod uwagę zarówno dochód emeryta (rencisty), jak i jego małżonka
(nie dotyczy małżonków pozostających w separacji orzeczonej
wyrokiem sądu), a sumę tych
dochodów dzieli przez 2.
Przykład
Jeden z małżonków pobiera emeryturę z KRUS i w 2004r. osiągnął
dochody w kwocie 6000 zł (netto),
a drugi z małżonków, który pobiera
emeryturę z ZUS osiągnął w 2004 r.
dochód w kwocie 10.000 zł (netto).
Łączny dochód netto małżonków w
2004 r. (16.000 zł.) podzielony przez
2 wyniesie 8.000 zł (netto), a zatem
każdy z małżonków może ubiegać
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ku gospodarstwa rolnego powinien
to być nakaz płatniczy podatku
rolnego za 2004 r. lub zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni
posiadanego gospodarstwa rolnego
w 2004 r. (w ha fizycznych i w ha
przeliczeniowych), zaświadczenie
organu rentowego o wysokości dochodu z emerytury lub renty - gdy
członek rodziny uzyskiwał dochody
z emerytury - renty w innym organie
rentowym).
Kiedy KRUS wypłaci dodatek pieniężny?
KRUS wypłaci dodatek pieniężny
w sierpniu br. lub we wrześniu br.
Gdy oświadczenie lub wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami
zostanie złożony w jednostce organizacyjnej KRUS do 30 czerwca br.
- KRUS wypłaci dodatek łącznie z
emeryturą lub rentą w sierpniu 2005
r. Gdy oświadczenie lub wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2005 r. wypłata dodatku nastąpi we wrześniu
br. Emeryci i renciści, uprawnieni do
dodatku, którym KRUS wypłaca
emeryturę lub rentę raz na kwartał, a
którzy złożą oświadczenia i wnioski
w ustawowym terminie – otrzymają
dodatki po 30 września br. Ostateczny termin na zgłoszenie oświadczenia lub wniosku upływa z dniem 30
września 2005 r. Po tym terminie
roszczenie o przyznanie dodatku
pieniężnego ulega przedawnieniu,
a ewentualnie zgłoszone po tym
terminie oświadczenie lub wniosek
pozostanie bez rozpatrzenia. W przyszłości dodatek będzie wypłacany w
kwietniu (gdy oświadczenie zostanie
złożone do 15 marca) lub w czerwcu
(w przypadku wniosku złożonego do
15 maja), ale tylko w latach, w których emerytury lub renty nie będą
waloryzowane.
Kontrola oświadczeń

podzielona przez liczbę członków
rodziny (również tych, którzy nie są
uprawnieni do renty rodzinnej).
Jeżeli emeryt lub rencista uprawniony do dodatku pieniężnego ma
prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego (np.
emerytury z KRUS i renty z ZUS),
przysługuje tylko jeden dodatek
pieniężny. W przypadku gdy do renty
rodzinnej uprawniona jest więcej niż
jedna osoba, uprawnionym członkom każdej rodziny przysługuje
łącznie jeden dodatek. Jeżeli zatem
do renty rodzinnej uprawnione są
osoby żyjące w dwóch odrębnych
rodzinach, każda z tych rodzin otrzyma jeden dodatek pieniężny.
Jaki dochód za rok 2004
należy uwzględnić?
Oprócz dochodu uzyskanego w
2004 r. z tytułu emerytur i rent wypłacanych przez organy rentowe, tj.
KRUS, ZUS, służb mundurowych (do
tego dochodu nie wlicza się kwot:
dodatku pielęgnacyjnego, dodatku
dla sieroty zupełnej, świadczeń rodzinnych) uwzględnia się:

prawa do dodatku przyjmuje się, że
miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego odpowiada
kwocie 194 zł miesięcznie; gdyby
zatem samotny emeryt posiadał
we wszystkich miesiącach 2004 r.
gospodarstwo rolne o powierzchni
2 ha, musiałby poza dochodami z
emerytury lub renty wykazać roczny dochód z gospodarstwa rolnego
w kwocie: 4.656 zł (2 ha x 194 zł x 12
miesięcy),
- inne dochody nie podlegające
opodatkowaniu określone w art. 3
pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(ustawa ta wymienia ponad 20 różnych rodzajów dochodów, w tym
między innymi dochody z tytułu:
rent i innych świadczeń pieniężnych
wypłacanych inwalidom wojennym
i wojskowym oraz osobom represjonowanym, zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego rolników,
ekwiwalenty za deputaty węglowe,
alimenty na dzieci, inne).
Wysokość dodatku pieniężnego
Dodatek pieniężny przysługuje w

wniosku. Przy czym wspomniana
wyżej ustawa z dnia 20 maja 2005r.
określa kiedy ustalenie prawa do
dodatku odbywa się na podstawie
oświadczenia, a kiedy na podstawie
wniosku.
Oświadczenia składają emeryci i
renciści, którzy poza dochodami
z tytułu emerytury lub renty rolniczej nie osiągali w 2004 r. żadnych
innych dochodów, również gdy
innych dochodów nie uzyskali ich
małżonkowie. Emeryci i renciści
pozostający w związku małżeńskim
składają wspólne oświadczenie.
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku pieniężnego składają osoby, które
oprócz emerytury lub renty z KRUS
osiągały w 2004 r. inne dochody (np.
posiadały gospodarstwo rolne, jeden
z małżonków otrzymywał świadczenie z KRUS, a drugi z ZUS, osiągały
przychody z tytułu zatrudnienia lub
przychody z tego tytułu osiągał
małżonek emeryta/rencisty). Do
wniosku emeryt (rencista) musi dołączyć dokumenty potwierdzające
wysokość osiągniętych w roku 2004
innych dochodów (np. w przypad-

Ustawa zobowiązuje organy wypłacające dodatek pieniężny do kontroli
rzetelności oświadczeń. Jednocześnie ustawa daje możliwość organom
rentowym występowania do urzędu
skarbowego o przekazanie informacji
o wysokości przychodów objętych
podatkiem dochodowym od osób
fizycznych lub zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne lub informacji
o opodatkowaniu działalności na
zasadzie karty podatkowej w celu
dokonania weryfikacji oświadczenia
złożonego przez emeryta lub rencistę (przedstawiciela ustawowego).
Emeryt lub rencista, który nienależnie pobierze dodatek pieniężny, zostanie zobowiązany do jego zwrotu
wraz z odsetkami. Kwoty nienależnie pobranego dodatku podlegają
zwrotowi za okres nie dłuższy niż
3 lata kalendarzowe bezpośrednio
poprzedzające rok wydania decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego
świadczenia.
Alicja Lejk-Kępka
Wicedyrektor Biura Świadczeń
Centrali KRUS
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Święto naszej gminy
– warto było być
Przez trzy dni – od piątku 17
czerwca do niedzieli 19.06
– Nasielsk obchodził swoje święto. W obchodach Dni Nasielska
uczestniczyło wielu mieszkańców
naszej gminy i nie tylko – byli również goście z sąsiednich miejscowości powiatu nowodworskiego.
Do udziału w Wielkim Pikniku
Nasielskim zachęcała rodzinna
atmosfera i znakomita oprawa
artystyczna. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na tutejszej

scenie mogliśmy podziwiać przedstawicieli estrady doskonale nam
znanych z ekranów telewizyjnych.
Dla Nasielszczan zaśpiewały między innymi: Antonina Krzysztoń,
Alicja Majewska, Monika Głębowicz z zespołem Mosqitoo, Magda
Anioł. Koncertował zespół Ramolsi.
Niewątpliwą atrakcją imprezy był
również występ Kabaretu Pod
Wyrwigroszem. Nie zabrakło mniej
znanych, ale równie ciekawych
gwiazd, w tym z Nasielska. Nie

BIELIZNA SKŁAD

nudzili się również kibice sportowi
- mogli chociażby obejrzeć swoich
ulubieńców podczas meczu IV Ligi
Żbik Nasielsk – Delta Warszawa. To
tylko niektóre atrakcje. Długo trzeba
byłoby je opisywać, żeby wymienić
wszystkie. Dlatego proponujemy
Państwu obejrzenie fotoreportażu
z tej wspaniałej imprezy. Niech
żałuje ten, kto na niej nie był – bo
następna dopiero za rok. Do zobaczenia na Dniach Nasielska 2006!
D. Panasiuk

Zdjęcia wykonał Marek Stamirowski

ANTONINA KRZYSZTOŃ

Kabaret pod Wyrwigroszem
RAMOLSI

MOSQITOO

Alicja Majewska
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Lew Nasielska wręczony
Tegoroczną laureatką Lwa Nasielskiego została Bogumiła Barcińska-Ekler,
mieszkanka Nasielska, właścicielka
zakładu fotograficznego. To najbardziej
zaszczytne nasielskie wyróżnienie
zostało wręczone 17 czerwca w kinie
Niwa, podczas uroczystego rozpoczęcia obchodów Dni Nasielska.
„Wręczając nagrodę tegorocznej
laureatce, Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska powiedział m.in.: „Jej
pasją jest fotografia. Zajmuje się nią
niemalże od kołyski. Niektórzy mówią o niej, że jej pierwszą zabawką
był aparat fotograficzny. Swoją pasję
realizuje w pracy zawodowej. I to
właśnie jest piękne, iż swoje pasje
może połączyć w jedno z pracą,
którą wykonuje zawsze z uśmiechem
na ustach. Jest właścicielką zakładu
fotograficznego, który nierozerwalnie
wpisuje się w historię Nasielska – istnieje on bowiem w naszym mieście
od 1946 roku; wcześniej kierowany
przez jej rodziców. Od wielu już lat
uwiecznia na fotografiach Nasielsk,

a przede wszystkim mieszkańców.
Tych dorosłych, tych młodych i tych
najmłodszych. Towarzyszy im na najważniejszych etapach życia: chrzest,
Pierwsza Komunia Święta, ślub. Nie
ma chyba osoby w Nasielsku, a także
spośród gości odwiedzających nasze
miasto, która nie zwróciłaby uwagę na
witryny pełne pięknych zdjęć. Zdjęć,
które nie tylko są odzwierciedleniem
ludzkiej postaci, ale przede wszystkim
zdjęć, które żyją. Zdjęć pełnych spontaniczności, bez odrobiny sztuczności,
w których widać rękę prawdziwego
mistrza obiektywu, dobry pomysł,
dbałość o prawdziwą jakość i perfekcję wykonania. (...)
Poza jej profesjonalizmem zawodowym znamy jej łatwość nawiązywania
kontaktów, tak bardzo potrzebną również w pracy, serdeczność i otwartość
na drugiego człowieka.
Szanowni Państwo, z nieukrywaną
radością pragnę oznajmić wszystkim,
iż w uznaniu wielkiego kulturotwórczego wymiaru pracy na rzecz Gminy
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fot. M. Stamirowski

Nasielsk i całego regionu, Kapituła jednogłośnie postanowiła uhonorować
w 2005 roku Nagrodą „Lwa Nasielska”
Panią Bogumiłę Barcińską-Ekler”.
Nagroda została ustanowiona w 2003
roku. Jest ona przyznawana osobom
i instytucjom, w uznaniu szczególnych
zasług dla rozwoju idei samorządowej
w Gminie Nasielsk i na Mazowszu.
Pierwsze „Lwy Nasielska” zostały
wręczone w ubiegłym roku, również
podczas uroczystości otwarcia „Dni
Nasielska”.
Ubiegłorocznymi laureatami nagrody
są: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ksiądz Prałat
Kazimierz Śniegocki, Proboszcz Parafii
Św. Wojciecha w Nasielsku oraz Janusz
Konerberger, Prezes Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego
„JAN-POL” Zakład Pracy Chronionej.
Wszyscy dotychczasowi laureaci
tworzą kapitułę Lwa Nasielskiego, która decyduje o tym, komu przyznać
kolejną nagrodę.
Dariusz Panasiuk

Nagrodę Bogumile Barcińskiej Ekler wręczają: ks. Prałat Kazimierz Śniegocki, Janusz
Konerberger i Bernard D. Mucha Burmistrz Nasielska

Trojaczki w Nasielsku Podziękowania
29 maja 2005 r. w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej w Warszawie
przyszły na świat trzy dziewczynki: Nina (godzina 1416), Natalia (godzina 1417) i Maja (godzina 1418).
Szczęśliwi rodzice trojaczków to nauczyciele Szkoły w Pieścirogach- Anna i Radosław Skrzyneccy.
Redakcja Życia Nasielska przesyła im serdeczne gratulacje!

dla Aleksandra Suwińskiego
Podczas uroczystości rozpoczynającej święto Gminy, Burmistrz Nasielska
złożył specjalne podziękowania Aleksandrowi Suwińskiemu, człowiekowi

koncentracyjnego w Pomiechówku.
Należał do grupy osób, które organizowały w Nasielsku HandlowoPrzemysłową Spółdzielnię Inwalidów,
fot. M. Stamirowski

W imieniu Aleksandra Suwińskiego podziękowania odebrał jego syn Grzegorz

który – jak powiedział Bernard Mucha
– „położył wielkie zasługi w przeszłości na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Gminie Nasielsk.”

Zjazd rodziny Bieleckich
18 czerwca 2005 r. w naszym mieście odbył się
zjazd rodziny Bieleckich.
Do Nasielska przybyli
potomkowie Apolonii
i Tomasza Bieleckich oraz
ich ośmiorga dzieci.

Zjazd rozpoczął się mszą
świętą w intencji zmarłych
członków rodziny oraz złożeniem kwiatów na grobach
najbliższych. Spacer po mieście
był wielką atrakcją, zwłaszcza
dla członków młodszego pokolenia, którzy obecnie zamieszkują
za granica a miejsce pochodzenia

swoich rodziców i dziadków znali
do tej pory tylko z opowieści.
Jako, że rodzina Bieleckich zajmuje się rzeźnictwem i masarstwem,
jednym z punktów programu było
zwiedzanie dwóch nowoczesnych
ubojni trzody chlewnej będących
własnością członków rodziny:
Bogdana i Wojciecha Bieleckich.
Spotkanie rodzinne, w którym
udział wzięło ok.130 osób odbyło się w Gawłowie u państwa Anny
i Bogumiła Aksamitów. Znajduje
się tam bardzo atrakcyjny obiekt

wypoczynkowy w eleganckim
i niebanalnym stylu. Oprócz bazy
restauracyjnej są tu duże możliwości do skorzystania z różnego
rodzaju rozrywek, takich jak:
wędkarstwo, strzelectwo, jazda
konna, gry oraz wiele atrakcji dla
dzieci. Spotkanie rodzinne otworzyła, seniorka rodu, 85 letnia,
Krystyna Bielecka. Jedyna żyjąca
osoba z pierwszego pokolenia
tej rodziny. Nie było końca rozmowom i wspomnieniom, opowiadaniom i śpiewom, którym
towarzyszył zespół „Duet”- pan
Ryszard Hajduk z córką Renatą.

Aleksander Suwiński urodził się 17 listopada 1919 roku. W czasie drugiej
wojny światowej był więźniem obozu
Przedstawiciele poszczególnych
gałęzi drzewa genealogicznego
prezentowali swoich najbliższych.
Były bardzo wesoło, a biesiadnikom towarzyszyły dopisywał
dobry humor.
Uczestnicy spotkania z uznaniem
wyrażali się o pracy organizatorów zjazdu. Wszyscy dziękowali
Jadwidze Prusinowskiej, Irenie
Nużyńskiej i Sławomirowi Bieleckiemu. Słowa podziękowania

a w latach 1954-1969 pełnił funkcję
jej Prezesa – już jako Spółdzielni Inwalidów „TELMET” w Nasielsku. Do
1976 roku, czyli do końca swej pracy
zawodowej, był Zastępcą Kierownika
Ogólnego Spółdzielni ds. Rehabilitacji.
D. Panasiuk
kierowano również dla Jana
Bieleckiego i Bogdana Bieleckiego, który zaprosił cały klan
Bieleckich już na przyszły rok na
podobne spotkanie, kiedy to wraz
z żoną świętować będzie 35-lecie
małżeństwa.
Rodzina Bieleckich rozjechała się
do swoich domów z mocnym
postanowieniem powrotu do
Nasielska za rok!
R.B.
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Tanio na zielonym rynku
J
ak tak dalej będzie,
to truskawki zostaną na polu – twierd z ą p l a n t a t o r z y. I n i e
ma w tym stwierdzeniu
żadnej przesady. Dobre
odmiany, dużo nowych
plantacji i sprzyjająca
p o g o d a – w s z y s t ko t o
spowodowało, że plony
i zbiory tych owoców są
w tym roku wyjątkowo
obfite.

która nie jest w stanie pokryć
nawet połowy kosztów produkcji – narzeka Pan Andrzej, rolnik
z okolic Nasielska. Rzeczywiście,
nie wystarczy na zapłacenie pracownikowi za zbiór – o kosztach
łubianki już nie wspominając. Nic
więc dziwnego w tym, że ogrodnicy nazywają teraz uprawę truskawek „rodzinnym biznesem”. Oznacza to, że jeszcze jako tako opłaca
się zbierać owoce pod warunkiem,
że ma się liczną i pracowitą rodzi-

odmiany Vega dochodziły nawet
do sześciu złotych za kilogram.
Jak prognozują handlowcy cena
czereśni będzie kształtować się od
3 do 5 złotych.
Po truskawki i czereśnie przyjeżdżają odbiorcy zza wschodniej granicy – najwięcej jest Litwinów. – To
dobrzy kupcy, tylko mało płacą
– mówią ogrodnicy handlujący na
Warszawskim Rolno-Spożywczym
Rynku Hurtowym w Broniszach.
Dodają żartobliwie, że są cierpliwi. Skrupulatnie obserwują teren
targowiska i polują na plantatorów,
którym przez wiele godzin nie udaje
się sprzedać towaru i pokazując na
palące słońce, dyktują ceny. I w wielu przypadkach jest to skuteczny
sposób na kupno taniego towaru.
Sprzedający nie ma wyjścia – musi
obniżyć cenę i jak najszybciej pozbyć się towaru, który ma przez
kilkanaście godzin przetrzymuje
w samochodzie bez urządzeń
chłodzących – np. w Żuku.

nę, której nie trzeba płacić za pracę.
Jak mówią plantatorzy: „co sami
zbierzemy, to nasze”. Jest jeszcze
jeden warunek zbiory trzeba zbyć
w handlu detalicznym– na targu
albo na ulicy. Tu ceny są prawie
dwukrotnie wyższe niż w handlu
hurtowym. Niestety, w taki sposób
wiele się nie sprzeda.

Z każdym dniem tanieją warzywa.
W handlu hurtowym marchew
można już kupić za 60 – 90 groszy za pęczek. Podobnie kształtują
się ceny buraczków ćwikłowych.
Nieco droższa jest młoda pietruszka.
Wreszcie nie brakuje też młodych
ziemniaków. Na targowiskach masowo pojawiły się kartofle odmiany
Irga w bardzo przystępnej cenie:
od 25 do 40 groszy za kilogram.
W obrocie hurtowym są one sprzedawane w piętnastokilogramowych
workach.

Nadal jest duży popyt na czereśnie.
W obrocie handlowym nie ma już
odmian wczesnych, „skończył się”
Burlat. Na początku tego tygodnia
-Kilkadziesiąt groszy to jest cena, ceny dużych i dorodnych owoców

Jednym słowem można już pozwolić sobie na ugotowanie smacznego
obiadu z młodych warzyw i - co
ważne – tanio!
WA

Może nawet, jak mówią niektórzy ogrodnicy, zbyt obfite. Ceny
truskawek w bardzo krótkim czasie „poleciały na łeb, na szyję”.
Jeszcze kilka tygodni temu były
rarytasem dla lepiej zarabiających
– w dobrym tonie było pokazać
się publicznie z truskawką w ustach
- a teraz jest ich pod dostatkiem
i to za (dosłownie) niewielkie pieniądze. Na hurtowych targowiskach
kilogram dorodnych owoców płaci
się już poniżej jednego złotego.

fot. D. Panasiuk

Drogo na paliwowym rynku
Tak, o horrorze cenowym opowiada Pan Andrzej, kierowca.
Czy to jest tylko „kosmetyczna,
kilkugroszowa podwyżka”? Raczej nie. Sprzedawcy detaliczni
doszli do wniosku, że „jak już
przywalić, to z grubej rury”. Po
cóż mieli czekać z podwyżkami i tracić zyski. Każdy pretekst
jest dobry, żeby jak najszybciej
oskubać nasze kieszenie.
Na szczęście, na niektórych
stacjach – zwłaszcza tych,
należących do krajowych
koncernów, jest trochę taniej.
Nędzna to jednak pociecha,
kiedy słyszymy, że to nie
- Tankowałem swój samochód była ostatnia w tym kwartale
o pierwszej w nocy z poniedziałku na podwyżka.
wtorek na jednej ze stacji należących
do zagranicznego koncernu. Płaciłem W najbliższych tygodniach czekają
4,07 zł za litr. Kilka godzin później, we nas kolejne – równie bolesne. Nie
wtorek rano musiałem dalej jechać trudno jest bowiem przewidzieć,
w trasę. Z ciekawości spojrzałem na jak zachowa się krajowy rynek patablicę z cenami paliw na tej samej liwowy po ostatnich informacjach
stacji, na której byłem w nocy. Prze- nadchodzących ze świata wielkiego
raziłem się, kiedy zobaczyłem, że ta biznesu. Otóż w tym tygodniu, jak
sama benzyna kosztowała już 4,24 zł. donoszą światowe agencje prasowe,

fot. D. Panasiuk

20 czerwca kraj obiegła informacja,
że rafinerie podwyższają ceny paliw.
Przedstawiciele przedsiębiorstw przerabiających ropę naftową uspokajali
w mediach, że jest to na razie tylko podwyżka cen „u producenta”. Dodawali
z uśmiechem na ustach, że podwyżek
cen u sprzedawcy detalicznego należy się spodziewać dopiero „po jakimś
czasie” i, że będą to niewielkie, bo
zaledwie kilkugroszowe skoki cen. Na
reakcję stacji benzynowych nie trzeba
było długo czekać. Kilkanaście godzin
później, czyli rankiem następnego dnia,
choroba szalonych cen opanowała
również i stacje paliwowe.

ceny ropy naftowej na światowych
giełdach przekroczyły psychologiczny próg, wynoszący do tej pory
60 dolarów za baryłkę. Oczywiście
następstwem tego jest również wzrost
cen produktów ropopochodnych.
Cenowe domino zostało popchnięte.
Ciekawe, kiedy się zatrzyma?
WA

ROKOWANIA
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
Burmistrz Miasta Nasielska zaprasza do rokowań na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Grabowej,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1/ działka nr 1394/17 o powierzchni 1059 m2 - KW 26022
2/ działka nr 1394/18 o powierzchni 1029 m2 - KW 26022
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/80/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska w/w nieruchomości
położone są na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Nieruchomości stanowiące przedmiot rokowań nie są obciążone żadnymi
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako:
1/ działka nr 1394/17 wynosi 18.000,00 złotych
2/ działka nr 1394/18 wynosi 15.900,00 złotych
Do ceny ostatecznej uzyskanej w wyniku rokowań zostanie doliczony
podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
Przetargi na w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym
odbyły się :
- I-szy w dniu 16 lipca 2004 roku
- II-gi w dniu 23 listopada 2004 roku
- III-ci w dniu 30 maja 2005 roku
Zgłoszenie pisemne do udziału w rokowaniach należy złożyć w opisanej
(nadawca i odbiorca) i zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie do
udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości” w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 - Biuro Obsługi Klienta.
Termin składania zgłoszeń do udziału w rokowaniach upływa w dniu 28
lipca 2005 roku godz. 1500.
Zaliczkę na nieruchomość oznaczoną jako:
1/ działka nr 1394/17 w wysokości 3.600,00 złotych
2/ działka nr 1394/18 w wysokości 3.180,00 złotych
należy wpłacić w terminie do dnia 28 lipca 2005 roku w kasie Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 do godz. 1500.
W pisemnym zgłoszeniu udziału w rokowaniach należy zamieścić:
- imię i nazwisko, i adres albo nazwę firmy oraz osobę, jeżeli zgłaszającym
jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie o zapoznaniu się zgłaszającego udział w rokowaniach
z warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (wyższa od wywoławczej co najmniej 1% ) i sposób jej
zapłaty – w zarządzeniu Burmistrza cena zapłaty najpóźniej w przeddzień
sporządzenia aktu notarialnego,
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje o dodatkowych warunkach rokowań udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3,
pok. 215 tel. 69 33 115.
Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy
posiadający zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie w/w nieruchomości.
Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: 1 sierpnia 2005 rok,
godz. 900.
Zaliczka wpłacona przez wyłonionego w wyniku rokowań nabywcę będzie
zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom
rokowań zaliczka zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
zamknięcia rokowań.
Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań z nabywcą nieruchomości nie uiści
należnej kwoty w terminie najpóźniej do dnia wyznaczonego na zawarcie
umowy kupna, bądź bez usprawiedliwienia nie stawi się w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Burmistrz Miasta odstąpi od zawarcia
umowy, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz miasta.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania
nabywcy nieruchomości z uzasadnionych przyczyn.
Zaproszenie do rokowań umieszczone zostało na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku http://umnasielsk.bip.org.pl
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Lista uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Nasielsk, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.
SP w Nasielsku
SP w Cieksynie
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
kl. IV
Antosik Katarzyna
Chojnacka Renata
Pydyn Magda
Brodzikowska Katarzyna
Borowski Karol
Bogucka Klaudia
Kraszewska Natalia
Mackiewicz Joanna
Ostrowski Adam
Oukal Samah
Parzonka Jakub
Umińska Aleksandra
Wiśniewska Patrycja
Zadrożna Marta
Bełtowska Natalia
Biernacki Ryszard
Cyba Mateusz
Hermanowska Daria
Kosiński Jakub
Morawski Krystian
Mosakowska Klaudia
Sierzputowska Magdalena
Świderski Marcin
Morawska Malwina Agata
Szulecka Magdalena Maria
Bielecka Ewa
Cieślak Magdalena
Filipiak Mateusz
Krynicka Sylwia
Rudowska Roksana
Sobolewski Damian
Drwęcka Justyna
Jagiełło Adrian
Olszewski Karol
Wiktorowicz Justyna
Zakrzewska Aleksandra
Zakrzewska Ilona

kl. V
Czerniakowska Magdalena
Głogowska Edyta
Kędra Paulina
Ruszkowska Agata
Sekutowicz Ilona
Słończewski Łukasz
Wrońska Aleksandra
Drzazgowski Maciej
Fijalski Kamil
Kopka Aleksandra
Mosakowska Monika
Podgrudna Eliza
Strzelecka Klaudyna
Białorucka Łucja
Cienkowska Dominika
Daszczyński Mateusz
Dzikoń Agnieszka
Grubecki Karol
Jasiński Adam
Rzeczkowski Dominik
Tomczak Anna
Turek Adam
Zakrzewska Edyta
Ziemak Marta
Daniszewska Ewelina
Urbański Kamil
Włoczewska Ewelina
Krzyczkowski Bartłomiej
Ruciński Mateusz
Białorucka Paulina
Chrzanowska Anna
Konieczna Katarzyna
Konieczna Sylwia
Wietecka Karolina
Wysocki Kamil

SP w Starych Pieścirogach
kl. IV
Bocian Maciej
Leszczyńska Magdalena
Niezgoda Daniel
Piórkowska Adriana
Rasińska Magda
Rosa Anna
Szymański Łukasz
Wiśniewska Aleksandra
Daniszewska Patrycja
Kołakowski Bartłomiej
Kruszewska Paulina
Lewandowska Karina
Łuszczewska Aleksandra
Niezgoda Wioletta
Włodarczyk Izabela
Morawska Grażyna
Pawłowska Natalia
Smolińska Aldona

kl. V
Gnas Sylwia
Golnik Bartosz
Iwaniuk Ewelina
Mazurkiewicz Karolina
Mazurkiewicz Natalia
Sobiepanek Dorota
Sobiepanek Emil
Tomczyk Katarzyna
Wodzyńska Daria
Zalewska Izabela
Banach Justyna
Bednarski Piotr
Jaskółowski Piotr
Pawłowska Paulina
Rutkowski Marcin
Wesołowska Lucyna

kl. VI
Malinowska Izabela
Wysocki Maciej
Gołucki Dawid
Krzyżewska Kinga
Zakrzewska Olga
Rutkowska Justyna
Chojnacka Anna
Fatek Kinga
Kordulska Dominika
Korycka Marta
Korytkowska Marta
Łukasiewicz Aleksandra
Michalczuk Magda
Olbryś Agnieszka Daria
Ostaszewska Aleksandra
Ostrowski Karol
Rembecka Natalia
Sierzputowski Mateusz
Sitek Marta
Suwiński Rafał Piotr
Wojdan Karolina Ewa
Szulecka Olga
Wnukowska Luiza
Popowska Aleksandra
Piątkowski Mateusz
Skurczyńska Sandra
Daniszewska Agnieszka
Bielecki Krzysztof
Kulicka Iga
Malanowski Michał
Mosakowska Luiza
Żbikowska Joanna

Brodowska Joanna

kl. IV
Krzyczkowska Anna

Figura Róża

Wasiak Justyna

Kaczyńska Karolina

Wilska Ewa

Kopacz Alicja

kl. V

Ujazda Milena

Mielczarska Agnieszka

kl. V
Lewandowska Małgorzata
Lewandowski Jan
Romanowski Adam
Sielczak Adam
Ślepowrońska Magdalena
Dalecki Piotr
kl. VI

Osińska Wioleta
kl. VI
Górski Krzysztof

SP w Pianowie
kl. IV
Kwiatkowski Grzegorz

Łuczak Aleksandra

kl. VI
Słonczewska Julita Sylwia

Płochocka Anna

Cywińska Milena

Dalecki Dariusz

Żebrowska Paulina

Ostaszewski Łukasz
Gocławska Agata
Zakrzewski Damian
Stawicki Daniel
Trzaskoma Milena
Ostrowski Edwin
Kowalewska Monika
Gerasik Mateusz
kl. V
Sosnowski Dawid
Dublewska Anna
Gers Marta
kl. VI
Dublewska Diana
Dylewska Magda
Gajewska Sylwia
Gerasik Olga
Kowalski Piotr
Kozaczuk Adrian
Kurpieska Paulina
Radzikowska Anita
Sobczyńska Ewelina

SP w Nunie
kl. V
Rucińska Marta
Walczak Karolina
kl. VI
Wilczek Kamila
Wóltańska Anna

kl. VI
Chojnacka Izabela
Daniluk Katarzyna
Dąbrowski Daniel
Jędrzejewska Justyna
Pawłowicz Patrycja
Śmigasiewicz Artur
Śmigasiewicz Mateusz
Wójcik Agata
Kujawa Kamila
Łuszczewski Arkadiusz
Morawska Elżbieta
Ostaszewska Aneta
Ostrowska Ewelina
Rajkowska Anna
Zawadzka Daria
Muzal Klaudia

SP w Budach Sien- SP w Popowie Bo- SP w Dębinkach
kl. IV
rowym
nickich
kl. IV

kl. IV

Wilczyński Adrian
Jastrzębska Olga
Ziemiecki Mateusz
Mazurkiewicz Monika
kl. V
Chmiel Maciej
Modzelewska Wioletta
Śliwiński Marcin
Kęciński Bartłomiej
Malinowski Łukasz
kl. VI
Wieczorek Ewelina
Szymańska Agnieszka
Ciuchcińska Patrycja

SP w Żabiczynie
kl. IV
Fabisiak Paulina
Robak Maja
kl. VI
Fabisiak Ewelina

kl. I
Jaskulska Ewa
Pichalska Jolanta
Popielarska Monika
Gąsiorowski Cezary
Sterbicka Marlena
Robak Karolina
Chodyna Żaneta
Rączka Monika
Ciskowski Marcin
Wójciak Andrzej
Podgrudna Ilona
Gajewska Marta
Kaczyńska Katarzyna
Owczarczyk Martyna
Fotek Karolina
Osiecki Daniel
Modzelewska Martyna
Gasiorowska Malwina
Kucharska Agnieszka
Dąbrowska Anna
Sepełowska Patrycja
Dynakowska Katarzyna
kl. I
Sawicka Joanna
Rutkowski Mateusz
Cygańska Anna Katarzyna
Górska Agnieszka Maria
Bobowska Izabela

Gimnazjum Nr 3
Gerek Paulina
w Cieksynie
kl. I
Ostrowski Mateusz

Mogielnicka Monika

Jastrzębska Anna

Wacławska Kamila

Białorucka Patrycja
Gajewski Mariusz
Sot Anna
Luberadzka Ewelina
kl. II
Kruszewski Grzegorz
Gajewska Agnieszka
Jazłowiecka Anna
Witkowska Marlena
Benzel Aneta
Ropielewska Karolina

Malinowska Agnieszka
Kamińska Edyta
Żmijewska Elżbieta
Rosłońska Katarzyna
Polczyńska Klaudia
Gołucka Eliza
Kordowska Karolina
Witwicka Justyna
Górska Katarzyna
Wojciechowski Tomasz
Drajer Anna
Kamińska Marta
Czarnecki Paweł
Kobusiak Ewelina
Sterbicki Sebastian

kl. III
Kurpiewska Joanna Maria
Obojska Małgorzata
Paczewska Marlena
Sierzputowska Agata
Konior Katarzyna
Aleksandrowicz Kinga
Lachendrowicz Mariusz
Maron Małgorzata
Milewska Paulina
Ostaszewska Monika
Ostrowska Maria Anna
Piekarska Sylwia
Prusik Dagmara
Roszczenko Tomasz Jan
Wrona Aneta Danuta
Chojnacka Magdalena
Leśniak Aldona
Osiecka Magdalena
Pawłowski Konrad
Rakowski Rafał
Szymańska Aleksandra
Żbikowski Kamil
Krzyczkowski Marek
Dłutowska Małgorzata

Gimnazjum Nr 2 w Starych Pieścirogach

Bieńkowska Katarzyna

Gajewski Krzysztof

kl. II
Olszewska Agnieszka

Zawieska Sebastian

kl. II
Afek Joanna
Kaczyńska Paulina
Joński Kamil
Jakubiak Agnieszka
Wójciak Aleksandra
Michalska Monika
Kita Agnieszka
Rajkowska Elżbieta
Zawadzki Konrad
Zawadzka Olga
Szymańska Olga
Saliszewska Aleksandra
Wesołowska Olga
Gawęda Katarzyna
Jarząbkowska Beata

kl. III
Brzezińska Kamila
Dziewanocka Ewelina
Gnas Jola
Kacprzak Katarzyna
Leszczyński Kamil
Leśniak Dominika
Łępicka Sylwia
Nowak Daniel
Nowak Radek
Ostrowska Izabela
Piórkowski Dominik
Sławek Adam
Wypych Agnieszka
Kostewicz Ewelina
Wieczorek Adam
Morawska Marta
Waszelewska Justyna
Wójcik Joanna
Dalecka Katarzyna

SUKCES SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W NASIELSKU
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku co roku biorą udział
w licznych konkursach
szkolnych i gminnych.

dotyczącą przyrody, za- podstawowych, dwie prainteresowanie procesem ce z naszej szkoły otrzytworzenia własnej, nie- mały czołowe lokaty:
konwencjonalnej książki.
1 miejsce w kategorii klas
Zgłoszone prace na IV – VI zajął uczeń klasy
konkurs cechowała duża VF – Kamil Wysoki za
różnorodność. Przed- tomik „Jeż i przyjaciestawione były w postaci le…”(wychowawczyni
wierszy, opowiadań, opi- – pani Maria Bugalska),
sów przyrody, scenerii przygotowywany pod
naturalnego środowiska. kierunkiem opiekunów
Młodzi twórcy wykazali LOP- u: pani Jadwigi
się ogromną pomysło- Michnowskiej i pani Joanwością, wrażliwością, ny Wiśniewskiej oraz pani
szczerością uczuć, za- Beaty Korytkowskiej),
dumą nad człowiekiem i
otaczającym światem. W 2 miejsce w kategorii klas
swoich utworach wyka- I-III zajął uczeń klasy IIB
zali się dobrym smakiem – Patryk Gelar za tomik
obserwacje”,
i zmysłem artystycznym. „Moje
przygotowywany
pod
Prace nasielskich dzieci
kierunkiem
wychowawoceniło 12 – osobowe
Jury, które brało głównie czyni pani Beaty Janiszek.
pod uwagę walor literacki, Zwycięzcy otrzymali
plastyczny i edytorski.
cenne nagrody indywi-

W lutym 2005r. wyjątkowe prace naszych
Ziemińska Paulina
uczniów zostały zgłoMalon Agnieszka
szone do V Edycji Wojewódzkiego Konkursu
kl. III
„Tomik Literacki Młodych
Szymańska Ewelina
Autorów o tematyce
Prusik Olga
przyrodniczej”, którego
zasięg obejmował obszar
Gerasik Przemysław
całego województwa maŁuszczewska Małgorzata
zowieckiego. Celem tego
Gocławska Beata
przedsięwzięcia było:
Sokolnicka Sylwia Marlena
rozbudzanie wyobraźni
Mleczak Stefan
i wyrabianie wrażliwości
Wiśniewska Agata
na piękno przyrody,
Siwek Ewelina
inspirowanie zainteresoLiwska Magdalena Agnieszka wań literackich, ukazanie
sposobu działania człoMalon Jakub
wieka na rzecz poprawy
Staniszewska Joanna
środowiska, zapoznanie
Spośród 5036 zgłoszo- dualne.
Ropielewski Borys Konrad
z twórczością dziecięcą
nych prac z 468 szkół ciąg dalszy na str. 14
Rajska Ewa
Mroziewicz Damian

14

SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NASIELSKU
dokończenie ze str. 13

WAŻNE
NUMERY
997
998
999
991
992
913

1 - 14 lipca

Życie Nasielska

policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie energetyczne
pogotowie gazowe
informacja telefoniczna

Komisariat Policji w Nasielsku
(0 23) 691 23 77
(023) 691 22 07
Komenda Powiatowa Policji
(0 22) 775 22 01
Państwowa Straż Pożarna
(0 22) 775 36 50
Urząd Miejski w Nasielsku
(0 23) 693 30 00
Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
(0 23) 691 23 64
Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.
(0 23) 691 29 09
Starostwo Powiatowe
(0 22) 775 32 58
Urząd Skarbowy
(0 22) 765 90 00
Urząd Statystyczny
(0 22) 775 50 78
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(0 22) 777 75 99
Powiatowy Urząd Pracy
(0 22) 775 92 43
Życie Nasielska
(0 23) 691 23 43

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: Katarzyna Konieczna, Dominika Raźniewska,
Martyna Ciesielska, Magdalena
Roman, Bartłomiej Żabik, Angelika Ostrowska, Ewelina Rosłońska,
Magdalena Sosnowska, Justyna
Podgrudna, Arkadiusz Żyła, Adrian
Żyła, Joanna Kaczyńska, Patrycja
Kamieńska, Igor Leszkiewicz, Anita Milewska, Kornel Prusik.

dych Autorów – Izabelin 2005”
znalazł już zaszczytne miejsce – w
Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Wiewióreczka

Mrówki

W rankingu szkół Jury przyznało
Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku nagrodę główną w postaci kolorowej
drukarki laserowej.

u stóp starej dębiny

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu dzieci, inspirowanych przez
nauczycieli i rodziców, konkurs stał
się bardzo ważnym wydarzeniem,
gdyż zyskał rangę w promowaniu
literackiej twórczości dziecięcej
na Mazowszu. Najciekawsze prace
konkursowe i finałowe tomiki były
prezentowane na Targach Książki
Edukacyjnej w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie, na Ogólnopolskim Forum Nauczycieli
Bibliotekarzy w Słupsku, na Międzynarodowej konferencji BARFIE
w Warszawie, w Kinderliterturhuse
w Austrii, a także podczas Izabelińskich Spotkań z Książką.

dom co pomieści rodzinę

Ślad po twórczości nasielskich
dzieci nie zaginie, ponieważ pięknie wydany „Tomik Literacki Mło-

Spotkał mały Jeżyk,

ale bardzo zdrowe,

rudą Wiewióreczkę,

Pyszne i świeżutkie

przerwał więc spacerek myśląc:

orzeszki laskowe.

poflirtuje troszeczkę...

Może, gdy po raz kolejny,

Witaj moja miła,

na siebie wpadniemy,

zadam ci pytanie:

to Ciebie zaproszę,

mrówek maleńkie nóżyny

Cóż dziś, moja droga jadłaś na
śniadanie?

razem pochrupiemy!

znoszą po jednej igiełce,

Ach... Jadłam ja twarde,

Na skraju wielkiego lasu,
z dala od miejskiego hałasu,

by budować na takiej cegiełce

Kamil Wysocki
Kl. V, SP w Nasielsku

i pozwoli przetrwać zimę.

Budują mrówki całe tygodnie
tak, aby było wszystkim wygodnie.
Igły, gałązki a nawet mech.
Mrówki pracują dzisiaj za trzech.
To bardzo trudna i ciężka praca,
lecz tak jak każda, też się opłaca,
bo zanim minie dni mniej lub wiele,
tysiące mrówek znajdzie schronienie.
Patryk Gelar
Kl. II, SP w Nasielsku

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Lew23.07.- 22.08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Będziesz
mieć
do
czynienia z ciekawymi
w y n a l a z k a m i
technicznymi. Zbuntujesz się przeciwko
starym
przepisom
i zaangażujesz
w pracę społeczną na rzecz Twojej firmy.
W sprawach domowych posłuchaj rad
najbliższych i daj spokój kłótniom. Lepiej
wybierzcie się razem na spacer lub lody.

Będziesz skłonny do
zadumy,
będziesz
zastanawiać się czy nie
warto czegoś zmienić
w swoim życiu. Nie słuchaj rad pochlebców,
sam podejmij decyzję. Korzystne dni na
załatwianie spraw związanych z finansami.
Twój partner oczekuje pomocy i wsparcia.
Nie zawiedź go.

Będziesz
marzyć
o spokoju i ciszy. W pracy
trochę
nieporozumień
ze
współpracownikami.
Postaw
na
cierpliwość
i wyrozumiałość a dojdziesz
do kompromisu, który zadowoli obie
strony. Taką taktykę zastosuj również w
sprawach domowych.

Byk 20.04.- 20.05.

Panna 23.08.- 22.09.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Możesz pomylić się
w rachunkach
lub
o czymś
po
prostu
zapomnieć. Skoncentruj
się i nie wpadaj w złość.
Pomyśl o poprawie organizacji pracy,
tylko lepiej nie mów o tym szefowi. Nie
zawsze szczerość wobec przełożonych
jest korzystna dla kariery.

Jesteś w doskonałej kondycji
i rozpiera Cię energia. Nie
wdawaj się w niepotrzebne
dyskusje, podejmuj właściwe
decyzje, które na pewno
zadziwią otoczenie. Jak zwykle możesz
liczyć na swoją niezawodną intuicję.
Samotne Panny mają szansę na spotkanie
wielkiej miłości.

Nie pozwól decydować
innym za siebie. Nie podejmuj
się zbyt wielu trudnych spraw,
bo ktoś wykorzysta Twoje
dobre intencje. Zajmuj się
bieżącymi sprawami, by nie narastały
zaległości. Poznasz osoby, które
będą miały wpływ na Twoją karierę
zawodową.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Waga 23.09.- 22.10.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Czkają
Cię
pracowite
dni.
Zapragniesz rządzić
całym
światem
i będziesz
krzyczeć,
i rozkazywać.
Twoje zdolności przywódcze zostaną
docenione i przełożeni wyślą Cię na
dodatkowe szkolenie. W życiu osobistym
nie poddawaj się zmiennym nastrojom.

Wagi muszą być ostrożne,
jeśli chcą ubiegać się
o wyższe stanowisko pracy.
Możliwe są nieporozumienia i konflikty.
Nie zwracajcie uwagi na to zamieszanie.
Wszystko ułoży się po Waszej myśli.
Nawet sprawy sercowe powrócą do
normy i kryzys uczuć minie. Wystarczy
szczerze porozmawiać z partnerem.

Wodniki
będą
miały
pracowite dni. Wyegzekwują
stare obietnice i zaległe
długi. Osiągną wszystko,
co zaplanują, jeśli będą cierpliwi
i skoncentrowani na pracy. Życie
osobiste dostarczy Wam mnóstwo
emocji i wrażeń.

Rak 22.06.- 22.07.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Poświęć większą uwagę
swoim obowiązkom,
bo trudno będzie Ci
dokończyć rozpoczęte
sprawy. Pokaż, że potrafisz więcej.
W niedługim czasie czeka Cię wakacyjna
podróż lub wizyta u znajomych. Na
pewno przyjemnie i mile wypoczniesz.

Gwiazdy
Ci
sprzyjają.
Będziesz
w doskonałym
humorze. Uda Ci się
przekonać szefa do swojego
pomysłu i odniesiesz zwycięstwo w sporze.
Jedno i drugie przyniesie Ci wymierne
korzyści materialne. W życiu uczuciowym
zachowaj umiar i zdrowy rozsądek.

Czekają Cię korzystne
zmiany. Spotkasz się
z ważnymi
osobami,
które zaproponują Ci
służbowy wyjazd, skorzystaj z propozycji.
W życiu uczuciowym nie ulegaj
kaprysom bliskiej osoby. Nie zawsze Ty
musisz ustępować. Postaw na swoim i nie
sugeruj się cudzymi opiniami.

Ryby 19.02.- 20.03.

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do wspólnego redagowania stałych publikacji na łamach
„Notatnika” (dodatku do „Życia Nasielska”) pt.: „Wpisani w historię Nasielska”, „Nasielscy twórcy nieprofesjonalni”, „Zabytki naszego regionu”
i „Rodem z Nasielska”. Oczekujemy, że nasz apel spotka się z Państwa
zrozumieniem i włączycie się Państwo w proces tworzenia zapisu kart
historii naszego regionu, udzielając informacji bądź użyczając materiałów do wykorzystania w/w publikacjach. Przypominamy, że w publikacji
„Wpisani w historię Nasielska” przedstawiliśmy sylwetki n/w osób kierując
się w wyborze przyjętą zasadą, że musi to być osoba, która w widoczny
sposób przyczyniła się do rozwoju naszego regionu i nie żyje: Jadwiga
Rostkowska, ks. Bronisław Dobrowolski, Feliks Rostkowski, Paweł Kaczyński,
Feliks Grzebski, Stefan Jaworski, Aleksander Kurtz, Franciszek Władysław
Wójcik, Henryk Sitek, Stanisław Jędraszko, Tadeusz Jerzełkowski, Stanisław
Pujdo, Kazimierz Białorucki, Aleksy Retkin, Wacław Sokolnicki, Antoni Sochaczewski, Adam Szelążek, Wiktor Wejcher.
W rubryce twórcy nieprofesjonalni przedstawiliśmy techniki i prace osób:
Macieja Modzelewskiego, Jana Witkowskiego, Sławomira Umińskiego,
Jacka Gałężewskiego i Mai Grubeckiej.
„Zabytki naszego regionu” to szczegółowe informacje o: dworku w Kosewie, Pianowie i zespole pałacowo – parkowym w Chrcynnie.
Mamy nadzieję, że Państwa informacje przyczynią się do wskazania sylwetek osób oraz zabytkowych miejsc i obiektów obciążonych przeszłością
historyczną do naszych stałych publikacji.
Nasielskie Towarzystwo Kultury pragnie również utrwalić dawny obraz
naszego regionu. Zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają stare
fotografie o użyczenie ich do publikacji.
Prosimy o kontakt telefoniczny zainteresowane osoby pod numery:
693 01 37, 0 887 034 473, 691 29 28.
Redakcja NTK

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
Mam na imię Dino.
Prawda,że jestem niezwykłej urody? Zgrabny,
ciekawy kolorystycznie
- jednym słowem nie
można przejść koło
mnie, nie zachwycając się moim urokiem
osobistym.W dodatku
jestem przyjacielskim i
łagodnym psem, więc
mam wielką nadzieję,
że znajdzie się ktoś, kto
doceni moje zalety i pokocha mnie.
TELEFON 022 7824770 LUB 022 7840534;

www.schronisko99.republika.pl

SPORT
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SPORT
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SPORT

NASIELSK ZOSTAJE W IV LIDZE!
4 czerwca kibice zgromadzeni
na nasielskim stadionie mogli
obejrzeć bardzo dobre spotkanie
w wykonaniu swoich ulubieńców.
Żbik pokonał KS Warkę 4:1, w
głównej mierze dzięki dobrej skuteczności swoich zawodników.

77’ ustalił Erasaba, wykorzystując długie podanie od Unierzyskiego i oddając strzał po ziemi
obok wychodzącego bramkarza gości.

Dzięki temu Żbik po dobrej i skutecznej grze
wygrał 4:1, a Erasaba strzelił hat-tricka, mając w
tym sezonie na koncie 16 strzelonych bramek.
Najważniejsze jednak jest to, że po tym zwyWraz z gwizdkiem sędziego piłkarze Żbika rucięstwie Żbik zagwarantował sobie miejsce w
szyli do ataku na bramkę gości. W 15’ wbiegaprzyszłorocznej IV lidze!
jący w pole karne Załoga był faulowany i sędzia
bez wahania podyktował rzut karny dla Żbika, Żbik Nasielsk - KS Wkra 4-1
którego wykonawcą był Obi. Strzał w lewy dolny Eresaba 17, 47, 77, Sazonowicz 38 - Laskoróg bramki, został jednak po rewelacyjnej ro- wiecki 43
binsonadzie Bolka, bramkarza Warki, obroniony.
Tym samym Bolek potwierdził swoje wysokie W sobotę 11 czerwca nie udał się wyjazd piłkaumiejętności, które można było oglądać, pod- rzom Żbika do Ostrołęki, gdzie przegrali 1:0 z
czas jego występów m.in. w Radomiaku (III liga) Narwią, tracąc bramkę już w doliczonym czasie
gry. Po tym spotkaniu Żbik z 48 punktami zaji Pilicy Białobrzegi.
muje bezpieczną 8 pozycję w tabeli IV ligi.
Jednak na bramkę nie musieliśmy długo czekać,
bo już 2 minuty później nieporozumienie mię- Narew Ostrołęka - Żbik Nasielsk 1-0
dzy bramkarzem i obrońcą Warki wykorzystał Truszkowski 90’
Erasaba, przechwytując piłkę i niemalże wbiegając z nią do pustej bramki gości. W odpowiedzi w
22’ Warka stworzyła pierwszą groźną sytuację,
na szczęście dla Żbika napastnik Warki z kilku
Rozgrywki mazowieckiej IV Ligi dobiegły końca.
metrów oddał niecelny strzał głową i piłka przeW ostatnim meczu przed własną publicznością
szła nad poprzeczką.
i w rundzie wiosennej, Żbik Nasielsk zagrał z
Kolejną znakomitą sytuację do podwyższenia wy- Deltą Warszawa. Ten mecz był jedną z atrakcji
niku miał w 29’ Erasaba, wykorzystując dokładne odbywających się 18 czerwca Dni Nasielska.
prostopadłe podanie wbiegł w pole karne, zwodem Pomimo że obie drużyny wcześniej zapewniły
minął bramkarza i zamiast strzelać z ostrego kąta, sobie ligowy byt, to szczególnie piłkarzom z
wycofał piłkę na 5 metr do nadbiegającego Mar- Nasielska zależało na rewanżu za wyjazdową
kiewicza, któremu dobrze interweniujący obrońcy porażkę 7:0 z rundy jesiennej.
Warki uniemożliwili oddanie celnego strzału.
Początek tego spotkania, wcale nie wskazywał,
Pomimo, prowadzenia Żbika 1:0 piłkarze Warki że Żbik zrewanżuje się Delcie, ponieważ młodzi
nie dawali za wygraną, w 32’ i 34’ stwarzając sy- zawodnicy z Warszawy, sprawniej poruszali się na
tuacje, w których dobre interwencje Retkowskiego boisku. Więcej biegali i atakowali, co umożliwiało
zapobiegły utracie bramki. W odpowiedzi w 38’ im stwarzanie groźnych sytuacji. W 22’, Delta
strzałem głową Sazonowicz podwyższył na 2:0. mogła wyjść na prowadzenie, jednak bardzo dobra
interwencja bramkarza
Prusinowskiego w
sytuacji sam na sam zapobiegła utracie bramki.
Sześć minut później
potwierdziło się stare
piłkarskie powiedzenie,
że niewykorzystane
sytuacje się mszczą.
W 28’ wzorcową
akcję przeprowadzili
nasielszczanie, Sazonowicz podał do Załogi,
który zagrał na drugą
stronę pola karnego
Gdy wydawało się, że I połowa zakończy się takim
do
niepilnowanego
Kwiatkowskiego
i było już 1:
wynikiem w 43’ tuż przed polem karnym Żbika
0
dla
Żbika.
Laskowiecki wykorzystał rzut wolny strzelając w

KONIEC SEZONU!

długi róg bramki i ustalił wynik I połowy.

W drugiej połowie na boisku niepodzielnie
rządził już tylko Żbik. Dając tego wyraz w 47’,
kiedy precyzyjne dośrodkowanie z prawej
strony wykorzystał Erasaba, strzelając na 3:
1. Szybko strzelona bramka, najwidoczniej
„podcięła skrzydła” wareckim piłkarzom. Przez
kolejne minuty Żbik kontrolował grę, broniąc
dostępu do własnej bramki i od czasu do czasu
stwarzając groźne sytuacje. Wynik spotkania w

W 35’ Żbik poszedł za ciosem, gdy piłkarze
Delty nie ocknęli się jeszcze po utracie bramki
było już 2:0. W roli głównej wystąpił ponownie
Kwiatkowski, który strzelił bramkę po ładnym podaniu Gumowskiego. Delta mogła odpowiedzieć
w 40’ jednak nie potrafiła wykorzystać 100% sytuacji. Gdy wydawało się, że do przerwy wynik
nie ulegnie zmianie w 44’ w polu karnym Żbika,
Kordowski sfaulował. Sędzia odgwizdał 11-stkę”
dla piłkarzy Delty, którą na bramkę zamienił
Rokicki. Pierwsza połowa skończyła się, więc

wynikiem 2:1 dla Żbika.

zwodem „kładzie” obrońcę, oddał silny strzał i
piłka wpada w długi róg bramki Delty. Minutę
Druga połowa to już dominacja piłkarzy Żbika później podwyższyć mógł Sazonowicz, niestety
na boisku, dlatego zawodnicy Delty nie mogli w ostatniej chwili piłkę wybił obrońca gości.
stworzyć praktycznie żadnej groźnej sytuacji. Z
kolei w Żbiku bardzo dobrze zagrał wprowadzo- Jedyny groźny strzał w drugiej połowie Delta
ny w drugiej połowie Brakowiecki, po podaniu oddała dopiero w 90’, jednak piłka minimalnie
którego w 74’ Załoga wyszedł sam na sam z przeszła na bramką Żbika. Po ładnym i ciekawym
bramkarzem i strzelił na 3:1, a w 82’ on sam wy- widowisku, piłkarzom Żbika udał się rewanż, wykorzystał podanie od Kwiatkowskiego i ładnym grali 5:1 z Deltą Warszawa. Dzięki tej wygranej
lobem pokonał bramkarza gości wyprowadzając Żbik Nasielsk ostatecznie z 51 punktami zajmuje
Żbika na prowadzenie 4:1.
8 miejsce w mazowieckiej IV Lidze.
Wydawało się, że kolejne bramki to kwestia Żbik Nasielsk - Delta Warszawa 5-1
czasu, akcje Żbika były coraz groźniejsze a zrezygnowani goście pozostawiali dużo wolnego M.Kwiatkowski 28, 35, Załoga 74, Brakowiecki
pola do gry nasielskim piłkarzom. Rozgrywający 82, M.Gumowski 87 - Rokicki 44 (k)
bardzo dobre spotkanie Gumowski w 87’ miJakub i Przemysław Olech
nucie po pięknym rajdzie prawą strona boiska,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa
Dolcan Ząbki
GLKS Nadarzyn
Narew Ostrołęka
Nadnarwianka Pułtusk
Delta Warszawa
KS Piaseczno
Polonia II Warszawa
Żbik Nasielsk
Mazur Karczew
KS Warka
Szydłowianka Szydłowiec
Pogoń Siedlce
Wisła II Płock
Olimpia Warszawa
Pilica Białobrzegi
KS Łomianki
Kasztelan Sierpc
Korona Góra Kalwaria

M.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Pkt.
77
75
62
59
54
52
52
51
51
49
45
44
42
41
40
35
25
8

Z.
23
23
19
19
17
14
15
14
15
13
12
12
11
12
12
10
7
2

R.
8
6
5
2
3
10
7
9
6
10
9
8
9
5
4
5
4
2

P.
3
5
10
13
14
10
12
11
13
11
13
14
14
17
18
19
23
30

Bramki
77-21
83-38
61-35
67-40
75-50
61-55
52-44
61-56
64-50
45-40
46-48
52-55
65-64
53-63
48-58
43-65
34-82
22-145

BRYDŻ

Wyniki turnieju jedenastego Czołówka klasyfikacji po jedena10.06.2005 r.:
stu turniejach:
1.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
+ 64 IMP
2.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski
+ 21 IMP
3.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski
+ 8 IMP
4.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki
+ 5 IMP
5.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński
- 14 IMP
6.Waldemar Gnatkowski - Lech Ślubowski
- 22 IMP
7.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński
- 29 IMP
8.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski
- 33 IMP

1-2. Piotr Kowalski
3.

94 pkt

Grzegorz Nowiński

94 pkt

Janusz Czyżewski

80 pkt

4-5. Grzegorz Kosewski

68 pkt

Maciej Osiński

68 pkt

6.

Tadeusz Czeremużyński

65 pkt

7.

Paweł Wróblewski

61 pkt

8-9. Adam Banasiuk
Stanisław Sotowicz
10. Zbigniew Michalski

60 pkt
60 pkt
56 pkt
PK

