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a terenie Twierdzy Modlin dokonano
makabrycznego odkrycia. W ostatnim
czasie wykopano tam ludzkie szczątki: trzy
ciała i dwie części zwłok. Informacje te
potwierdziła prokurator Renata Mazur,
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
Warszawa-Praga.
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Znalezione zwłoki należą do dwóch mężczyzn i kobiety;
znaleziono także rękę i nogę (nie wiadomo, czy należały
do tej samej osoby). Ostatnie zwłoki wydobyto 11 kwietnia;
należały do mężczyzny nieżyjącego od kilku lat. Wiadomo,
że wszystkie osoby zostały zabite. Na temat, kto miałby tych
zabójstw dokonać, nie udziela się na razie żadnych informacji.
Jak udało się trafić na to przerażające znalezisko? W wyniku prowadzonego postępowania pozyskano informacje, że w obrębie
Twierdzy Modlin mogą znajdować się zakopane ciała. Wiadomo
było, w jakim mniej więcej rejonie należało ich szukać. Poszukiwania
przyniosły rezultaty w postaci ujawnionych zwłok. Działania są nadal prowadzone i niewykluczone, że doprowadzą do odnalezienie kolejnych ciał.
Do sprawy będziemy wracać w kolejnych numerach „Życia Nasielska”.
A. I. Wojtko

Papież w Nasielsku
W piątek, 29 kwietnia br. popiersie papieża Jana Pawła II stanęło na skwerze miejskim, który
od kilku miesięcy nosi imię tego
znakomitego Polaka. Przypomnijmy, że jesienią minionego roku
radni zdecydowali o wyborze
koncepcji zagospodarowania
skweru i usytuowaniu w nim pomnika papieża.

Projekt pomnika przygotował artysta plastyk
Marek Zalewski z Ciechanowa, a wykonawcą monumentu był Zbigniew Kaczmarek
z Miękoszyna. Popiersie wykonane zostało
z brązu, natomiast postument, na którym
zostało ustawione, jest z czarnego granitu.
Autorem projektu parkowego oświetlenia był
Bogdan Wieczorek, zaś wykonawcą będzie
firma Michała Sakowskiego. Wymianą nawierzchni alejek i parkingu zajmuje się firma
budowlana Ireneusza Ziemieckiego. Prace
przy budowie pomnika rozpoczęły się tuż
przed Świętami Wielkanocnymi, ale na dobre
ruszyły od 24 kwietnia. Uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem pomnika
odbędą się 18 maja br., w przypadającą tego
dnia rocznicę urodzin Karola Wojtyły.
MK.
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Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
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 „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa
tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku
tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie
tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

5–18 maja

Obradowała Rada
28 kwietnia br. odbyła
się w nasielskim urzędzie miejskim LIX sesja
Rady Miejskiej. Obrady
p r owa d z i ł
p r z ewo d niczący Rady Dariusz
Leszczyński. Po stwierdzeniu prawomocności
obrad radni przyjęli (po
drobnych zmianach) porządek posiedzenia. Następnie przyjęli protokół
z poprzedniej, LVIII sesji
Rady.
Informację o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
Rady przedstawił Burmistrza
Nasielska Bernard Dariusz Mucha. Mówił m.in. o niedawnym
spotkaniu z przedstawicielami
warszawskiego Aeroklubu i z
władzami samorządu województwa mazowieckiego w sprawie
planów powstania w Chrcynnie
ośrodka sportów ekstremalnych.
Koszt całego przedsięwzięcia ma
wynosić ok. 12 mln zł. 9 maja br.
odbędzie się posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w tejże sprawie. Burmistrz
zaznaczył, że gmina jest w stanie
włączyć się w projekt w kwestiach
infrastrukturalnych.
Burmistrz B.D. Mucha poinformował także o pracach odbywających
się na skwerze Jana Pawła II. Roboty elektryczne prowadzi firma
pana Sakowskiego; za elementy
parkingu, ułożenie kostki odpowiada firma pana Ziemieckiego,

fot. K. Ziemiecka

a za sam pomnik
papieża
Jana
Pawła II – firma
pana Kaczmarka.
Pomnik na zostać poświęcony
18 maja, w dniu
urodzin papieża.
W części przeznaczonej na interpelacje i zapytania
radnych omawiano
m.in. sprawę ulicy
Płońskiej i stanu
jej
chodników
po długotrwałej
i ciężkiej zimie.
Następnie rozpoczęła się dyskusja
wokół Planu Rozwoju Miejscowości
Nowe i Stare Pieścirogi. Omawiano
wiele zagadnień. Wśród nich poruszano sprawę ulicy łączącej Nasielsk
z Pieścirogami, którą, zdaniem
Burmistrza, należy doprowadzić
do odpowiedniego stanu (przede
wszystkim chodzi o oświetlenie).
Związane to będzie ze znacznymi
kosztami, ale istnieje już projekt.
Gotowy jest też projekt zagospodarowania terenu przy szkole
w Pieścirogach (tzw. „Małpi gaj”).
Dyskutowano również o planowanym skateparku, o który dopominała się młodzież z Pieścirogów.
Temat ten poruszył m.in. radny
Andrzej Wierzchoń. Powiedział,
że docierały do niego głosy, iż

obiekt powinien powstać raczej
w Nasielsku. Radny Wierzchoń
wyraził zdziwienie, że ewentualny
skatepark w Nasielsku nie wzbudzałby tylu kontrowersji, a inwestycja planowana w Pieścirogach
– tak. Przypomniał, że obiekt ten
będzie służył młodzieży z całej
gminy Nasielsk.

wane do Rady, w sprawie modernizacji targowiska miejskiego. Przekazano je do komisji merytorycznej.

Radni podjęli uchwałę w sprawie
Zatwierdzenia Planu Rozwoju
Miejscowości Nowe i Stare Pieścirogi, przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęli też – jednogłośnie – uchwałę zmieniająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.

W części poświęconej wolnym
wnioskom i zapytaniom radna Anna
Łapińska poinformowała, że w najbliższych dniach zbierze się Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej,
w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Sołtys wsi
Nowe Pieścirogi Zenon Wiśniewski
poruszył kwestię konieczności
wprowadzenia dodatkowych patroli policji drogowej w pobliżu szkoły
w Pieścirogach. Mówił także o złym
stanie przejazdu kolejowego przez
drogę Pieścirogi–Nasielsk.

Później rozpatrzono pismo skiero-

Na tym obrady zamknięto.

Kilka dni temu firma Inżynieria Rzeszów, która jest odpowiedzialna za
ułożenie głównej nitki sieci kanalizacyjnej, wykonywała przekop pod ulicą
Kościuszki. Podczas tych robót doszło
do niewielkiego uszkodzenia rur wodociągowych. Jednak awarię szybko usunięto i prace ruszyły dalej. Część robót
dotyczących podłączeń odbiorców

indywidualnych do sieci kanalizacyjnej
wykonuje nasielski Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. To ekipy
tej firmy spotkamy przy ul. Warszawskiej
koło budynku poczty, na Płońskiej i na
osiedlu Krupka. W sumie do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych na tym
etapie prac ok. 200 odbiorców.
MK.

Ruszyli pełną parą
a ulicach naszego
N
miasta pojawiły się
niewielkie utrudnienia

w ruchu drogowym. W różnych rejonach Nasielska
widać znaki ostrzegawcze i ekipy robotników.
Wszelkie utrudnienia są

spowodowane pracami
budowlanymi związanymi
z uruchomieniem oczyszczalni ścieków. Po zimowej przerwie robotnicy
przystąpili do kolejnego
etapu budowy sieci kanalizacyjnej.

Dyżury nocne nasielskich aptek:
15–31 maja
Apteka ARNICA, ul. Rynek 21
tel. (023) 691–21–30

1–14 maja

Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691–23–23
fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski
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Plan Rozwoju Miejscowości Nowe
i Stare Pieścirogi (fragmenty)
Priorytety rozwojowe, cele,
projekty
PRIORYTET 1 – Tworzenie i modernizacja infrastruktury
Cel 1 – Zwiększenie bezpieczeństwa oraz rozszerzenie działalności
rekreacyjno-sportowej.
Projekty:
1.1. Dobudowa oświetlenia ulicznego.
1.2. Urządzenie placu zabaw dla
dzieci.
1.3. Urządzenie boisk sportowych.
1.4. Urządzenie parkingu.
PRIORYTET 2 – Tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
Cel 1 – Wspieranie inicjatywy
gospodarczej.
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Elementy funkcjonalne wsi:
– kościół: kościół p.w. św. Katarzyny;
– obiekty użyteczności publicznej: poczta; ośrodek zdrowia;
apteka; przedszkole; Zespół Szkół
Nr 2 – w tym gimnazjum;
– przemysł, technika: kompleks
dworcowy; skład opałowy;
– tereny wypoczynkowe: Park
wiejski.
Ocena mocnych i słabych stron
miejscowości
Mocne strony: lasy z bogatą fauną
i florą, rzeka Nasielna, brak ruchu
tranzytowego, czyste powietrze,
piękne krajobrazy, sieć wodociągowa, telefonia stacjonarna, telefonia
komórkowa, sieć energetyczna,
brak przemysłu, węzeł PKP, duży
potencjał demograficzny, dobry

Nasielsk, 2006-04-14
BURMISTRZ NASIELSKA

4. budowa parkingu;
5. montaż oświetlenia ulicznego.
Plac zabaw dla dzieci będzie stanowił teren oddzielony niskim
płotkiem od placu sportowo-rekreacyjnego, wyposażony w zestaw wielofunkcyjny do zabaw dla
dzieci oraz piaskownicę, huśtawki,
bujaki i ławki. Urządzenie placu zaprojektowane zostało pod kątem
zabaw dla dzieci przedszkolnych
i starszych. Teren rekreacyjnosportowy będzie złożony z boiska
do koszykówki i kortu tenisowego
i Skateparku. Należy nadmienić, że
Skatepark będzie jedynym tego
typu obiektem na terenie gminy
Nasielsk; usilnie zabiegała o niego
młodzież. Zostanie wyposażony
w przeszkody wykonane w taki
sposób, aby zaspokoić potrzeby
najbardziej wymagających skate-

GP.72241/11/03-06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), Uchwały
Nr XL/258/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 27 czerwca 2006 roku
o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o powierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1, 1383/1,
1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 427 500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 r.) do ceny uzyskanej
w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Nasielska przy
ulicy Kilińskiego 10.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo
podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regularny. Dostosowany do kształtu budynku biurowego. Budynek biurowy jest ścianą frontową – zlokalizowany wzdłuż granicy
z ulicą.Wjazd na zaplecze budynku odbywa się wąskim przejazdem ze wschodniej strony
budynku. Uzbrojenie techniczne pełne.

fot. M. Stamirowski

Projekty:
1.1. Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej.
2.2. Budowa dróg i chodników
osiedlowych.
2.3. Budowa oświetlenia dróg.
2.4. Budowa sieci gazowej.
PRIORYTET 3 – Edukacja i integracja mieszkańców
Cel 1 – Działalność integracyjna
wśród mieszkańców.
Projekty:
1.1 Organizowanie rodzinnych
pikników i festynów wiejskich.
1.2 Organizowanie rozgrywek
sportowych.
1. Inwentaryzacja zasobów służąca
ujęciu stanu rzeczywistego
Infrastruktura: droga powiatowa,
sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna, telefonia
komórkowa, sieć internetowa.
Kultura i oświata:
– dzieci i młodzież miejscowa
uczęszczają do Zespołu Szkół
Nr 2 Starych Pieścirogach;
– w Nowych Pieścirogach znajduje się Filia Biblioteki Miejskiej.
Gospodarka:
– Działalność rolnicza – na terenie
sołectw funkcjonują 84 gospodarstwa rolne o łącznej pow. 285 ha;
– Działalność gospodarcza: usługi
leśne, usługi instalacji wodno-sanitarnej, sklepy spożywczo przemysłowe, usługi transportowe, usługi
budowlane, usługi krawieckie,
gastronomia, usługi fryzjerskie,
usługi medyczne.

poziom placówek edukacyjnych,
lokalizacja w niedalekiej odległości od Warszawy (50 km).
Słabe strony: niedoinwestowanie
infrastrukturalne obszarów wiejskich, zwłaszcza w zakresie sieci
drogowej i kanalizacji sanitarnej,
niski stopień wykorzystania transportu kolejowego dla przewozów,
bezrobocie, słaba jakość dróg,
mała powierzchnia gospodarstw,
brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi, brak możliwości
aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury, brak
ofert spędzania wolnego czasu,
brak placu zabaw spełniającego
oczekiwania młodych mieszkańców wsi.
Opis planowanych przedsięwzięć
Planowane
przedsięwzięcie
przewidziane do finansowania
w ramach sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz
ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego”, pod nazwą „Aktywizacja wypoczynku i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Pieścirogi gm.
Nasielsk” jest przedsięwzięciem
niedochodowym. Przedmiotem
projektu są:
1. budowa placów zabaw dla
dzieci;
2. budowa boiska do koszykówki
i kortu tenisowego;
3. budowa Skateparku;

rów. W ramach projektu zostanie
pobudowany również parking
utwardzony z kostki brukowej
dziesięciostanowiskowy, natomiast
montaż oświetlenia ulicznego ma
służyć poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu przyczyni się
do zapewnienia zarówno dzieciom
i młodzieży, jak również dorosłym
atrakcyjnej i bezpiecznej formy
spędzenia wolnego czasu. Teren rekreacyjno-sportowy został zaprojektowany w sąsiedztwie Zespołu Szkół
Nr 2 i przedszkola i mamy nadzieję,
iż przyczyni się do uatrakcyjnienia
zajęć w tych placówkach. W Skateparku młodzież będzie mogła uprawiać aktywnie sport, co być może
spowoduje odwrócenie jej uwagi
od chuligaństwa i złych nawyków.
Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia będzie zamontowanie
lamp ulicznych, które przyczynią
się do wzmocnienia bezpieczeństwa
na ulicach Pieścirogów oraz oświetlą
teren rekreacyjno-sportowy.
Harmonogram realizacji zadań
2006–2007 – obiekt rekreacyjno-sportowy, plac zabaw i parking
– ok. 286 tys. zł
2006–2007 – oświetlenie ulic,
parking – ok. 300 tys. zł
2007–2008 – budowa kanalizacji
sanitarnej – ok. 8000 tys. zł
2009–2012 – budowa dróg
– ok. 4000 tys. zł
2008–2012 – budowa sieci gazowej
– ok. 2000 tys. zł
Źródło: UM Nasielsk

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość
w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 42 750,00
złotych (słownie: czterdzieści dwa tysięce siedemset pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000
1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 22 czerwca 2006 roku do godz. 1400.
Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 23 czerwca 2006 roku
(do godz. 1400) do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę, która wygra w przetargu, od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 215 w godz. 900–1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69-33-115, 69-33-108.
Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej
przez Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl

B U R M I S T RZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Bomba zamiast lekcji

KRONIKA
POLICYJNA

W

szkole jest bomba – z taką informacją do jednego
z warszawskich liceów
zadzwonił anonimowy
rozmówca.

12.04. funkcjonariusze policji
realizując informację operacyjną,
zatrzymali Beatę B. i Mariusza L.
Obojgu przedstawiono zarzut posiadania narkotyków i handlu nimi.

I zaczęło się. Kilka minut po
telefonie na miejscu zdarzenia pojawiły się dziesiątki
policjantów, grupa antyterrorystyczna z saperem, oddziały straży pożarnej, karetki
pogotowia – czyli wszystkie
służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo. Natychmiast
przerwano lekcje. Uczniowie zostali wyprowadzeni ze
szkoły i zgromadzeni na skraju
boiska szkolnego.
Atmosfera paniki udzieliła
się wszystkim – dzieciom
i nauczycielom. Wszyscy
z niecierpliwością czekali na
wynik przeszukania budynku
prowadzonego przez sapera
i policyjne psy. Po trzech godzinach okazało się, że „teren
jest czysty”. Alarm był fałszywy.
Świadkowie wydarzenia odetchnęli z ulgą.
To wszystko działo się w centrum Warszawy, na Mokotowie
kilka dni temu.
Wszystko wskazuje na to, że
powodem zamieszania był młody człowiek – albo uczeń, albo
chłopak jednej z dziewczyn
uczących się w liceum. Ustalenie sprawcy jest kwestią paru
dni. Policja prowadzi w tej spra-

Komitet Organizacyjny
Obchodów 60-lecia
Liceum
Ogólnokształcącego
w Nasielsku
zaprasza na

III Zjazd

Absolwentów
w dniu 24 czerwca 2006 r.

Koszt spotkania
80 zł – bez balu;
z balem 180 zł
Wpłaty chętnych prosimy
dokonywać na konto:
BS Nasielsk

12–13.04. w Chrcynnie z Centrum
Ochrony Środowiska nieznani
sprawcy skradli dwa karabińczyki
służące do wspinaczki. Straty wynoszą 500 zł.
14.04. na ulicy POW dwóch nieznanych sprawców poruszających
się samochodem Volkswagen Golf
pobiło Piotra K. i Marka A.
16.04. na ulicy Warszawskiej
Konrad S., mieszkaniec Nasielska,
kierował samochodem w stanie
nietrzeźwym (0,70 mg/l).
17.04. na ulicy Rynek Marek Z.,
mieszkaniec Nasielska, znieważył
funkcjonariuszy policji wulgarnymi słowami. Został zatrzymany do
wytrzeźwienia.

wie intensywne dochodzenie.
Skutki dla bombiarza-żartownisia
będą opłakane. Grozi mu surowa
kara – areszt.
Po mokotowskim incydencie zarówno policja, jak i nauczyciele
zadają sobie pytanie – dlaczego
to zrobił? Odpowiedź nasuwa się
jedna. Albo on, albo ktoś z jego
znajomych nie był przygotowany do lekcji. Może nie chciał tego
dnia pisać sprawdzianu.
– Czymkolwiek się kierował
i kimkolwiek jest tajemniczy

rozmówca – zachował się jak
skończony kretyn – powiedziała nam jedna z uczennic szkoły.
Ktoś inny dodał bez namysłu
– Takiemu powinno się urwać
łeb! W każdym razie społeczność
uczniowska jednoznacznie potępiła wyczyn nieznajomego.
W niektórych szkołach jeszcze
do dziś przetrwał stary, dobry
zwyczaj, że w przypadku nieprzygotowania klasy do lekcji
jej delegacja idzie do nauczyciela z prośbą o przełożenie

Mali mordercy w lesie

Spacery po lesie przestają już być bezpieczne
i romantyczne.

Teoretycznie pod każdym krzaczkiem i drzewem czai się śmierć!
Tym razem to nie żądne zysku
firmy farmaceutyczne, ale sami

leśnicy ostrzegają przed kleszczami. Chodzą służbowo po lasach
i widzą, co się dzieje. Z ich relacji
wynika, że w tym roku będzie wyjątkowo dużo tych roztoczy.
Już teraz jest ich mnóstwo w lasach,
a co będzie latem – aż strach pomyśleć. Zdaniem leśników wyjąt-

sprawdzianu albo ewentualnego
„pytania”. Niechętnie, ale nauczyciele zgadzają się na to. Są
różne sytuacje życiowe, przez
które uczeń może nie być gotowy do odpowiedzi. Nauczyciele
to rozumieją.
Czy straszenie podłożoną bombą to początek nowej tradycji?
A może lepiej jednak dostać
negatywną ocenę z lekcji, niż
spędzić wiele lat w więzieniu?
Dariusz Panasiuk

kowy wysyp kleszczy jest spowodowany długą zimą.
Niektóre z nich przenoszą groźną dla
człowieka boreliozę – chorobę, która, nieleczona, może niekiedy nawet
doprowadzić do śmierci.
Kleszcze są pasożytami zwierząt
i ludzi. Żywią się
krwią. I to właśnie
żądza zaspokojenia
głodu sprawia, że
kleszcze wspinają
się na wyższe
trawy, byliny, krzewy i czekają tam
z niecierpliwością
na przechodzące zwierzę lub
człowieka.
Po
„zeskoczeniu” na
żywiciela zasiedlają się w miejscu
o cienkiej i delikatnej skórze.

nr 90 8226 0008 0000
6392 2000 0001

Znanych jest prawie 200 gatunków
kleszczy, w nasielskich lasach występuje kilkadziesiąt.

do końca maja 2006 r.
fot. M. Stamirowski

19.04. w Studziankach Marian
R., mieszkaniec Cegielni Puckiej,
kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,66 mg/l).
23.04. w kinie Niwa nieznany
sprawca skradł z plecaka Adamowi J. telefon komórkowy o wartości
ok. 600 zł.
24.04. w Konarach nieznani
sprawcy usiłowali włamać się do
domku letniskowego. Uszkodzili
drzwi balkonowe i dwie rolety.
Straty wynoszą 2600 zł na szkodę Renaty A.

Po powrocie ze spaceru powinniśmy pamiętać o apelach leśników
i lekarzy o ostrożność. Zawsze musimy skrupulatne obejrzeć odzież
i ciało, żeby jak najszybciej usunąć
niebezpieczne pasożyty.
WA
R

E
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Mała matura

fot. M. Stamirowski

26 i 27 kwietnia we
wszystkich gimnazjach odbyły się
egzaminy końcowe.
Przystąpienie do
nich jest warunkiem
ukończenia szkoły.

Fundacja EFFATA – by lepiej
widzieć i słyszeć (adres: Pniewo
16, 05-190 Nasielsk) – zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym 5 maja 2005 r. jest
niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku
publicznego.

Pierwszego dnia gimnazjaliści rozwiązywali test
z wiedzy humanistycznej.
Musieli napisać rozprawkę
pod tytułem „Czy śmiech
może być nauką?”. Nie było
nielubianej przez uczniów
gramatyki.

Działamy niecały rok, a udało
się nam zorganizować imprezę
charytatywną, z której dochód
w całości przeznaczyliśmy na
rehabilitację niepełnosprawnej
Natalki. W chwili obecnej z pomocy naszej korzystają już dwie
niepełnosprawne dziewczynki.

Drugi dzień egzaminów to
sprawdzian wiedzy matematyczno-przyrodniczej.
Należało wykazać się m.in.
umiejętnością obliczania
procentów, czytania map,
rozwiązywania diagramów
i zadań, np. z geometrii. Test,
jak twierdzą dwaj uczniowie
gimnazjum w Nasielsku:
Konrad Gnatkowski i Wojtek
Krysiak, nie należał do łatwych.

Pieścirogach i 60 z Zespołu Szkół
Nr 3 w Cieksynie.

Do egzaminów gimnazjalnych na
terenie gminy Nasielsk przystąpiło
292 uczniów, w tym 160 z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
72 z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych

Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy; taki
sam w całym kraju. Zestaw zadań
egzaminacyjnych ustala Centralna
Komisja Egzaminacyjna. Z jednej

Tylko nie pal!
Do redakcji „Życia Nasielska” docierają skargi
pasażerów niektórych
prywatnych linii autobusowych łączących Nasielsk z innymi miejscowościami.

Otóż, zdarza się, że kierowcy
tychże autobusów podczas
prowadzenia pojazdu – palą
papierosy. Nie wszystkim pasa-

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.):
Art. 63. […]
5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę,
zabrania się palenia tytoniu lub
spożywania pokarmów w czasie
jazdy. Nie dotyczy to kierujące-

części można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Liczba punktów uzyskana na egzaminie nie ma
wpływu na ukończenie szkoły, ale
jest brana pod uwagę przez szkoły średnie przy przyjmowaniu
uczniów. Zgodnie z przepisami,

wyniki egzaminu uczniowie muszą poznać najpóźniej na tydzień
przed końcem roku szkolnego,
czyli przed 16 czerwca.
KZ

DNI NASIELSKA
tym roku dni naszego
W
miasta odbędą się
w dniach 16 i 17 czerwca. Już od lutego trwają
przygotowania do tej imprezy.

Tegoroczne święto zapowiada się bardzo okazale. Organizatorzy twierdzą,
że będzie to widowisko, jakiego jeszcze
nasze miasto nie widziało. Wystarczy
wspomnieć,
że do zasilenia
aparatury nagłaśniającej i
oświetleniowej
konieczne będzie wynajęcie
specjalnego
agregatu prądotwórczego
o mocy 150
kVA, a główną
gwiazdą imprezy będzie

zespół MYSLOVITZ.
Władze miasta zdecydowały, że w tym
roku będziemy świętować w centrum
miasta. 17 czerwca (sobota) będziemy
bawić się na ul. Rynek. Już dziś zapraszamy wszystkich nasielszczan i gości
z sąsiednich miast i miejscowości do
udziału w tej imprezie. Do zobaczenia
na DNIACH NASIELSKA.
MAT

go samochodem ciężarowym,
który przewozi osobę w kabinie
kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

W lewej, górnej części
będzie się znajdować
symbol Unii Europejskiej,
czyli 12 pięcioramiennych
żółtych gwiazdek, niżej –
polski znak rozpoznawczy,
litery PL. Obydwa symbole
będą umieszczone na niebieskim tle.

Ale kierowców autobusów
– dotyczy.

Tak będą wyglądać nowe oznakowania naszych pojazdów.

LAN

2 maja tego roku weszło w życie
rozporządzenie Ministra Transportu

fot. M. Stamirowski

Kierowcom, którzy sądzą, że
gdy siedzą „za kółkiem”, mogą
sięgnąć po „dymka”, przypominamy fragment ustawy z dnia

Jesteśmy fundacją, która postawiła sobie za cel pomoc osobom
niepełnosprawnym, a szczególnie tym, które nie widzą lub nie
słyszą albo są pozbawione tych
dwóch zmysłów jednocześnie.
Człowiek, który nie widzi,
utrzymuje kontakt ze światem
zewnętrznym za pomocą słuchu. Ten, który nie słyszy, może
przez wzrok i język migowy
kontaktować się z otoczeniem,
jednak kondensacja tych niepełnosprawności wymaga specjalnych metod: w wychowywaniu,
w rehabilitacji i w nauce. Ci ludzie
potrzebują również zapewnienia
godziwego życia codziennego.
Ze swej strony chcemy w miarę
naszych możliwości:
– uzmysławiać społeczeństwu
problem tych ludzi, którzy sami
nie powiedzą głośno o swoich
potrzebach, troskach i kłopotach,
– prowadzić działalność informacyjno–poradniczą o różnych
formach pomocy osobom niepełnosprawnym,
– popularyzować w społeczeństwie aktualne problemy niepełnosprawnych, a szczególnie
głuchych i głuchoniewidomych,

Gwiazdki zamiast flagi
żerom odpowiada wdychanie
dymu papierosowego w trakcie
niekiedy nawet godzinnej podróży. Poza tym, palenia tytoniu
podczas prowadzenia pojazdu
zabraniają stosowne przepisy.

EFFATA

i Budownictwa, które wprowadza
nowy wzór tablic rejestracyjnych.
Uspokajamy, że tablice wydane do
pierwszego dnia maja zachowują
ważność. Ponadto, jak zapewnia
resort – wprowadzenie nowych tablic nie pociąga za sobą pobierania
opłat za ich wydanie przez urzędy
komunikacji.
W ten oto sposób symbol Unii Europejskiej wyparł biało-czerwoną flagę
zdobiącą dotychczas nasze auta.
Dariusz Panasiuk

– pozyskiwać środki i fundusze
na zabezpieczenie podstawowych potrzeb oraz na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Jak możecie nam pomóc?
• wpłacając pieniądze na nasze
konto w Banku Spółdzielczym
w Nasielsku, numer 62822600
080010651320000001
• przekazując 1% swojego
podatku
• pomagając w organizacji
imprez charytatywnych.
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Prawo eksmitowanego do lokalu
W każdym orzeczeniu, w którym sądy
rozstrzygają o opróżnieniu lokalu, czyli
tzw. eksmisji, orzekają także o tym, czy
osobie, przeciwko której takie orzeczenie zapada, przysługuje prawo do
otrzymania lokalu socjalnego. Przy
czym sądy są zobowiązane badać tę
okoliczność również z urzędu, a więc
same powinny wykazywać się w tym
względzie inicjatywą, oczywiście
wtedy, gdy zainteresowany nie złoży
w tej sprawie odpowiedniego wniosku.
Przyznanie prawa do lokalu socjalnego
ma na celu ochronę osób najsłabszych.
A contrario, jeżeli w danym przypadku
osoba nie zasługuje na tę ochronę, to
wówczas sąd odmówi jej prawa do
lokalu.
Jeśli sąd przyzna to prawo, wtedy
obowiązek zapewnienia takiego lokalu
ciąży na gminie właściwej dla miejsca
położenia opróżnianego lokalu. Do
czasu złożenia przez gminę oferty
dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu socjalnego sądy orzekają
o wstrzymaniu wykonania eksmisji.
W pewnych przypadkach przyznanie
lokalu socjalnego jest obowiązkowe.
Czasami jednak sąd może odmówić
nam prawa do takiego lokalu. Zdarzyć
się tak może np. w sytuacji, gdy powodem opróżnienia lokalu są niewłaściwe, wręcz naganne stosunki lokatora
ze współlokatorem. Do takich sytuacji
zaliczyć można niewątpliwie szeroko
rozumiane stosowanie przemocy
w rodzinie.

Prawo do lokalu socjalnego przysługuje m.in.:
1. kobiecie w ciąży;
2. obłożnie choremu;
3. osobom posiadającym status
bezrobotnego;
4. emerytom i rencistom, którzy
spełniają kryteria do otrzymania
świadczenia z pomocy społecznej;
5. małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu.
Rada gminy może też w drodze
uchwały określić przesłanki, których
spełnienie będzie gwarantowało
uprawnienie do lokalu socjalnego.
W pewnych sytuacjach przepisy
ograniczają w sposób istotny prawa
osób uprzywilejowanych w uzyskaniu lokalu socjalnego. Będzie tak np.
w sytuacji, gdy eksmitowany, który
wprawdzie należy do kręgu takich
osób, będzie mógł zamieszkać w innym lokalu.
W postępowaniu, w którym sąd rozstrzyga o eksmisji z prawem do lokalu,
bierze się przede wszystkim pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania
z lokalu, szczególną sytuację rodzinną
i finansową eksmitowanego.
Biorąc pod uwagę aktualne przepisy
prawne, należy uznać, że eksmisja na
bruk, tzn. dokonana w sytuacji, gdy
eksmitowany nie ma innego dachu nad
głową, nie jest dopuszczalna. Przepisy
polskiego prawa chronią osoby eksmi-

towane nawet w przypadku, gdy sąd
z jakichś względów nie przyzna takim
osobom prawa do lokalu socjalnego
(dotyczy to również lokalu zamiennego). Dobrym przykładem może
być np. art. 1046 § 4 in fine Kodeksu
postępowania cywilnego, w którym
ustawodawca wyraźnie stwierdził,
że komornik winien wstrzymać się
z dokonaniem czynności w takiej
sprawie do czasu, gdy dłużnik będzie
miał gdzie zamieszkać, tj. gdy gmina
wskaże tymczasowe pomieszczenie
lub gdy dłużnik sam znajdzie takie
pomieszczenie. W przepisie tym skonkretyzowano warunki, jakie powinno
spełniać pomieszczenie tymczasowe.

Pomieszczenie to:
1. powinno nadawać się do zamieszkania;
2. zapewniać przynajmniej 5m2
powierzchni mieszkalnej na jedną
osobę;
3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy
nadmiernie warunków życia osób
przekwaterowywanych.
Jak z tego wynika osoba, która ma być
eksmitowana, podlega pełnej i wszechstronnej ochronie normatywnej. Ustawodawstwo w tym względzie jest więc
niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej.
Marek Rączka

ZALICZKA I ZADATEK W UMOWACH KONSUMENCKICH
Zawierając umowę (przy składaniu
zamówienia na zakup mebli, zlecaniu wymiany okien lub drzwi czy
też przy kupnie samochodu), strony
często postanawiają umocnić wzajemne stosunki w ten sposób, że wraz
z zobowiązaniem do określonego
zobowiązania w przyszłości jedna
ze stron (zwykle nabywca) dokonuje
wpłaty określonej sumy pieniężnej.
Wpłacana kwota nazywana jest przez
strony zadatkiem, zaliczką, wadium
lub w podobny sposób.
Określenie wpłaconej kwoty ma
ogromne znaczenie w sytuacji,
gdy umowa nie dojdzie do skutku.
Z tego też względu w umowie należy bardzo precyzyjnie określić,
czy stronom chodzi o zadatek, czy
o zaliczkę. Beztroskie i nieprecyzyjne
używanie pojęć, których znaczenia
dokładnie nie znamy, może mieć bowiem nieprzyjemne konsekwencje.
W myśl art.394 Kodeksu cywilnego,
w razie braku odmiennego zastrzeżenia w podpisanej umowie zadatek
dany przez jedną ze stron ma następujące znaczenie: w przypadku
niewykonania umowy przez jedną
z nich, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od
umowy odstąpić i otrzymany zadatek
zatrzymać, a jeśli sama go dała, może
żądać sumy dwukrotnie wyższej.
W razie wykonania umowy zadatek zostaje zaliczony na poczet
świadczenia strony, która go

dała – gdy jest to niemożliwe, zadatek podlega zwrotowi.
W przypadku rozwiązania umowy
zadatek powinien być zwrócony,
a obowiązek zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej nie należy się. To samo
występuje wtedy, gdy niewykonanie
umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności albo za
które ponoszą odpowiedzialność
obie strony (art.394 §3 k.c).
Zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania umowy, jest
rodzajem odszkodowania za
ewentualne jej niewykonanie.
Zaliczka natomiast jest jedynie kwotą
wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi, tak jak zadatek,
formy zabezpieczenia wykonania
umowy. W razie należytego wykonania zobowiązania zaliczka podlega zaliczeniu na poczet należnego
świadczenia, w przeciwnym razie
konsument może domagać się jej
zwrotu i naprawienia szkody.
Do zaliczki nie stosuje się wskazanych zasad dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego
zwrotu w podwójnej wysokości.
Jeżeli strony umowy zamierzały
ustanowić zadatek, a posłużyły się
terminem „zaliczka”, kontrahentowi,
który wobec niewykonania umowy
chciałby uzyskać lub zachować zadatek, pozostaje powoływanie się

na taką wolę obu stron. Gdy dojdzie
jednak do sporu sądowego, to on będzie zmuszony wykazać, że zaliczka
była w rzeczywistości zadatkiem.
Inaczej uregulowane zostały te
kwestie w przypadkach zawierania
umów poza lokalem przedsiębiorstwa i umów na odległość
(ustawa o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny
z dnia 2 marca 2000 r. Dz. U. nr
22, poz.271 ze zm.). W obu umowach absolutnie niedopuszczalne
jest zastrzeżenie odstępnego, czyli
prawa odstąpienia od umowy za
zapłatą oznaczonej sumy. Zarówno
od umów zawieranych na odległość,
jak i poza lokalem przedsiębiorstwa
mamy prawo odstąpić w ciągu
10 dni bez podawania przyczyn.
Odstąpienie od umowy powoduje,
że jest ona uważana za niezawartą,
a konsument zostaje zwolniony ze
wszystkich zobowiązań. Wszystko,
co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba
że taka zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu),
a przedsiębiorca powinien poświadczyć zwrot świadczenia na piśmie.
Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich
odsetki ustawowe liczone od daty
dokonania przedpłaty.
Marek Rączka
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Co nowego w Skarbowym
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
przypomina:
NOWE WZORY
FORMULARZY NIP:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń
identyfikacyjnych od dnia 7 stycznia
br. obowiązują nowe wzory formularzy
NIP-1, NIP-2, NIP2/A NIP-3, NIP-B,
NIP-C oraz NIP-D.
Wprowadzenie nowych wzorów formularzy NIP ma na celu uproszenie zgłoszeń
identyfikacyjnych/aktualizacyjnych, jak
również dostosowanie formularzy np.
NIP-1, NIP2 do uregulowań zawartych
w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.)
oraz obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. art. 7 i 7a-7g ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z późn. zm.) – dot. przepisów regulujących zagadnienie wpisu przedsiębiorców
do ewidencji działalności gospodarczej
i do rejestru przedsiębiorców.
Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.mofnet.gov.pl (Podatki/Formularze
podatkowe/NIP).
UWAGA: Do wyczerpania nakładów,
jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja
2006 r. mogą być stosowane dotychczasowe wzory formularzy.

DOCHÓD Z ODPŁATNEGO ZBYCIA RZECZY

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy
jest różnica pomiędzy przychodem
uzyskanym ze zbycia (pomniejszonym
o koszty zbycia) a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów
poczynionych w czasie posiadania
rzeczy, np.: koszty remontów i napraw
lub modernizacji. Nakłady te muszą być
udokumentowane np. fakturą.
JEŚLI SPRZEDAŁEŚ SAMOCHÓD przed
upływem pół roku od daty zakupu, to

odpłatne zbycie rzeczy, jeśli ma miejsce
przed upływem pół roku, licząc od końca
miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie,
stanowi źródło przychodu zgodnie z art.
10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14,
poz. 176 ze zm.)

ODPŁATNE ZBYCIE RZECZY. JAK
USTALIĆ WYSOKOŚĆ PRZYCHODU?
Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie
określonej w umowie np. kupna-sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego
zbycia.

JAK USTALIĆ WARTOŚĆ RYNKOWĄ?
Wartość rynkową w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy określa się na podstawie
cen rynkowych stosowanych w obrocie
rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności
ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu
i miejsca odpłatnego zbycia.

CZY ZAWSZE PRZYCHÓD ZE ZBYCIA
RZECZY JEST OPODATKOWANY PODATKIEM DOCHODOWYM?
Zwolniony od podatku dochodowego
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32b ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych w 2006 r. jest przychód
z zamiany rzeczy, który – z tytułu jednej
umowy – nie przekracza kwoty 2280zł.
Kwota ta dotyczy przychodu każdego
z podatników od zamienianej rzeczy.

KIEDY I W JAKIEJ WYSOKOŚCI NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK DOCHODOWY?
Dochód uzyskany ze zbycia rzeczy
podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym na ogólnych zasadach,
wg skali podatkowej. Dochód ten należy połączyć z dochodami z innych
źródeł w zeznaniu rocznym (PIT-36,
w części D1 i D2, w wierszu 8: „inne
źródła, niewymienione w wierszach
od 1 do 7”) składanym do 30 kwietnia
roku następującego po roku, w którym
dokonano zbycia rzeczy.

Opracował zespół:
Grażyna Rączka, Jaromir
Walędziak, Agnieszka Ciężkowska

INFORMACJE NA TEMAT PODATKÓW
Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 – www.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawie, 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B –
www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz., 05–100 Nowy Dwór Maz. ul. Legionów 7,
tel. 765–90–40 sekretariat
–
765–90–26 – informacja z zakresu VAT
–
765–90–29 – informacja z zakresu handlu wewnątrzwspólnotowego
–
765–90–62 – informacja z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
–
System Informacji Podatkowej SIP (interpretacje urzędów skarbowych)
www.mofnet.gov.pl
–
Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlowych mają
możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej –
www.europa.eu.int/comm/taxation /customs/vies/en/veishome.htm

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

7.V – upływa termin zapłaty podatku za m-c kwiecień z tytułu karty podatkowej,
20.V – upływa termin rozliczenia podatku dochodowego za m-c kwiecień (PIT, CIT,
PPR,–PPE),
25. V – upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c kwiecień (VAT-7,
VAT-7K).
NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP
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Rolnicy ruszają po dopłaty
Wiosna pełną parą, robota na polu wre, rolnicy
muszą jeszcze pamiętać
o pieniądzach.
Otóż
można już – i należy to
robić – składać wnioski
o płatności bezpośrednie
za 2006 rok – przypomina
Agencja Restrukturyzacji
i M o d e rn i z a c j i R o l n i c twa.
Większość rolników dostała już
listownie częściowo wypełnione
wnioski o przyznanie dopłat. Do
wniosków dołączone zostały
w tym roku również instrukcje
wypełniania dokumentów oraz
załączniki graficzne – czyli mapy
gruntów wykonane na podstawie
zdjęć lotniczych.
Wniosek o przyznanie płatności
należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze

względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę wnioskodawcy – dla
mieszkańców gminy Nasielsk jest
to Pomiechówek.
ARiMR radzi się pospieszyć – rolnicy nie powinni zwlekać: im bliżej
ostatecznego terminu składania
wniosków, tym większych można
się spodziewać kolejek w biurach
powiatowych Agencji.
Wnioski o przyznanie płatności
złożyło dotychczas około 50
tysięcy producentów rolnych.
W ubiegłym roku ubiegało się
o nie blisko półtora miliona rolników – o prawie 100 tysięcy więcej
niż rok wcześniej.
Do wszystkich rolników, którzy
ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2005 roku, zostały wysłane
wnioski spersonalizowane, a do
miliona wysłano załączniki gra-

ficzne. Zgodnie z zapowiedziami
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., pozostała część
załączników graficznych zostanie
wysłana do rolników w najbliższych dniach.
Producenci rolni, którzy już otrzymali wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich za 2006 rok wraz
załącznikami graficznymi, powinni
wniosek wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją, a następnie wraz
z załącznikami złożyć osobiście
lub przesłać pocztą do 15 maja
tego roku.
Rolnicy, którzy otrzymali tylko
wniosek o przyznanie płatności
(bez załączników graficznych),
również powinni go wypełnić
i złożyć w terminie w biurze powiatowym. Po otrzymaniu dodatkowej
przesyłki z załącznikami graficznymi należy je wypełnić i złożyć

fot. D. Panasiuk

tam, gdzie został złożony wniosek
o przyznanie płatności. Dostarczenie załączników po terminie będzie
wówczas oznaczało uzupełnienie
wniosku i nie spowoduje nałożenia
sankcji lub odmowy przyznania
płatności bezpośrednich.
W związku z opóźnieniami związanymi z dostarczaniem wniosków przez PWPW S.A., minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił
na wniosek ARiMR do Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu
składania wniosków bez sankcji do
30 czerwca 2006 r.
Czasu zostało już niewiele. Kto
pierwszy, ten lepszy. Warto bowiem
pamiętać, że kto pierwszy złoży
poprawnie wypełniony wniosek
o płatności – temu pierwszemu
wpłyną pieniądze na konto bankowe.
WA

ZA MIASTEM

Kontrola nie zając
eśli mieli być, a nie
J
przyszli, to znaczy, że
przyjdą. Mowa o kontro-

lerach sprawdzających
gospodarstwa rolne, które
korzystają z dopłat bezpośrednich.
Niewykonane w ubiegłym sezonie
kontrole przez – mówiąc delikatnie
– jedną z niezbyt rzetelnych spółek
będą zrealizowane w tym roku.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzedziła producentów rolnych, że kontrole na miejscu
w ramach przyznania płatności
bezpośrednich za 2005 r., które
nie zostały wykonane w terminie
przez konsorcjum reprezentowane
przez firmę ComputerLand S.A.,

zostaną zlecone na nowo i zrealizowane w 2006 r. Nie będzie to miało
oczywiście wpływu na opóźnienia
w wypłacaniu pieniędzy. Bowiem
rolnicy, u których nie wykonano
planowanej kontroli, otrzymają
płatności w terminie, czyli do końca
czerwca tego roku.

Jak już wcześniej informowaliśmy
na łamach „Życia Nasielska”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa odstąpiła pod koniec
stycznia 2006 r. od umowy z firmą
ComputerLand na przeprowadzenie
kontroli na miejscu na terenie niektórych województw. ARiMR zażądała
jednocześnie kary umownej w wysokości ponad 10 mln zł.
Zasadniczą przyczyną podjęcia tej
decyzji, jak informuje Agencja, było
nienależyte wykonanie przez konsorcjum pierwszego etapu umowy.
Podkreślono przy tym, że „działania
firmy nie gwarantowały terminowego
i prawidłowego wykonania czynności
kontrolnych, co zagrażało realizacji
zadań nałożonych na Agencję”.

Konsekwencją odstąpienia od umowy jest niezrealizowanie w kraju
2444 kontroli.
Agencja ujawniła również fakt
fałszowania przez wykonawcę dokumentów mających potwierdzać
przeprowadzenie kontroli. O 24
takich przypadkach ARiMR zawia-

Pies i rower – za darmo
Koleje Mazowieckie mają dla podróżnych dobrą wiadomość: pociągami
należącymi do spółki rowery i psy
podróżują bezpłatnie.
Rzecz jasna, jeden pasażer może w ten
sposób przewieźć tylko jeden rower.
Pojazd powinien zostać umieszczony

w wagonie dla podróżnych z większym
bagażem ręcznym. Bezpłatnie może jechać z nami także pies, oczywiście w kagańcu i na smyczy. Pamiętać wówczas
należy o zabraniu ze sobą aktualnego
świadectwa szczepień zwierzęcia.
Oferta jest obowiązuje do 30 września.

7
domiła organy ścigania. Kilkanaście
innych tego typu spraw badają służby
kontroli wewnętrznej Agencji.
W biurze prasowym Agencji powiedziano nam, że po konsultacjach
z Komisją Europejską Prezes ARiMR
Elżbieta Kaufman-Suszko zdecydowała, że niewykonane kontrole zostaną zrealizowane w tym roku. Będą
one dotyczyły wniosków obszarowych oraz wniosków dotyczących
wspierania gospodarstw rolnych
na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)
złożonych w 2006 r.
Inspekcja dwóch i pół tysiąca
gospodarstw będzie stanowiła dodatkową kontrolę ponad zakładany
bazowy poziom wizytacji w danym

fot. M. Stamirowski

województwie – dodał rzecznik
prasowy ARiMR. Przeprowadzenie
zaległych kontroli zostanie zlecone
nowo wyłonionym wykonawcom
zewnętrznym – procedura przetargowa została już rozpoczęta.
AW

Wprowadzenie bezpłatnego przewozu
rowerów i psów jest związane z rozpoczęciem sezonu wycieczkowego.
Rowery można było przewozić bezpłatnie już w zeszłym roku. Taka propozycja
cieszyła się sporym zainteresowaniem
podróżnych. W tym roku, oprócz
roweru, można w ten
sposób przewieźć także
psa. Na pewno będzie
miłym towarzyszem
na wycieczce!
Podróżny może jednocześnie przewieźć
bezpłatnie i rower,
i zwierzaka. Dotychczas
opłata za jednorazowy
przewóz roweru lub psa
wynosiła 3 zł.
LAN
fot. D. Panasiuk
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Dobre rady na odpady
a u c z y c i e l e S z ko ł y
N
Po d s t a wowe j
im.
Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, zdając sobie sprawę z niskiej świadomości ekologicznej
naszego społeczeństwa,
postanowili zapoznać
swoich podopiecznych
z zasadami nowoczesnego postępowania z odpadami.

Od marca 2006 r. realizują projekt
„Dobre rady na odpady” sprzyjający kształtowaniu nawyków
proekologicznych. Partnerami
projektu są: Burmistrz Nasielska,
Stowarzyszenie Europa i My, Fundacja Centrum Ochrony Środowiska, Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Nasielski
Ośrodek Kultury.

21 kwietnia przedszkolaki oraz
uczniowie szkoły podstawowej
w Nasielsku wzięli udział w happeningu pod hasłem „Śmieci mniej
– Ziemi lżej”. Dzieci przemaszerowały ulicami miasta z transparentami i plakatami zachęcającymi do
prawidłowej gospodarki odpadami.
Następnie w parku miejskim odbyły się występy sceniczne „Zielona
estrada – kierunek Europa”. Wręczano również nagrody za udział
w konkursie Green Week 2006
oraz w konkursie plastycznym
„Segregacja odpadów naszym
nawykiem”.

Projekt ekologiczny „Dobre rady na
odpady” Szkoła Podstawowa w Nasielsku realizuje do 31 maja 2006 r.
w ramach konkursu grantowego
„Orange dla Ziemi”. Nauczyciele
i partnerzy przedsięwzięcia ini-

Złaz nad jeziorem Zieleń
Wspólne wędrówki członków i sym- cztery grupy turystów, z których każpatyków ciechanowskiego oddziału da docierała do mety złazu inną drogą.
PTTK oraz Staromiejskiego Koła PTTK Tradycyjnie Tadeusz Bartyś przygow Warszawie weszły już na stałe do tował sprawdzian historyczno-turykalendarza obu środowisk turystycz- styczny. Był wyjątkowo trudny, mimo
nych. Z inicjatywy Tadeusza Bartysia, niestrudzonego wędrowcy po
Mazowszu, od dwóch lat piechurzy
przemierzają nieznane, choć urokliwe zakątki Północnego Mazowsza,
pozostające zazwyczaj w cieniu
modnych turystycznie miejsc. Te
wyprawy zyskały już w Ciechanowie
stałych sympatyków, którzy często
niezależnie od pogody zjawiają się
i niezawodnie wyruszają na wyznaczony szlak. W marcu członkowie
ciechanowskiego oddziału PTTK
i zaprzyjaźnieni warszawscy turyści
rozpoczęli sezon wędrówką w okolicach Mławy – na trasie Wyszyny,
Dąbek, Dunajczyk. W kwietniu natomiast, w przedświąteczny weekend,
wędrowcy z Ciechanowa i Warszawy
postanowili wyjść wiośnie naprzeciw. Wędrowcy na drodze z Brodów do Psucina
Wybrali się nad jezioro Zieleń, poto ekipa ciechanowska reprezentowałożone na przedniej krawędzi Lasów na w konkursie przez najmłodszego
Pomiechowskich, na Wysoczyźnie uczestnika złazu Michała Puchalskiego
Nasielskiej (99 m npm.). O tej porze zdobyła II miejsce. Najlepszy szaszłyk,
roku ten niewielki zbiornik wodny sta- który, jak się okazało, dość łatwo jak na
nowi siedlisko różnorodnych ptaków. warunki turystyczne było przygotować,
W samo południe spotkały się tam przyrządziła ciechanowianka Irena Ge-

fot. M. Stamirowski

cjują działania edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki
odpadów
i recyklingu,
uwzględniając
lokalne potrzeby. Pomagają
zrozumieć, jak
ważna jest segregacja śmieci,
co można na
powrót z nich
odzyskać, a co
utylizować aby
nie niszczyć
środowiska.

fot. M. Stamirowski

Nasza świadomość ekologiczna jest niska. Wystarczy
rozejrzeć się

ryszewska. Nagrodami w konkursach
były mapy turystyczne.
Grupę ciechanowską poprowadziła Ewa
Stangrodzka. Dwunastokilometrowa
trasa biegła od stacji kolejowej Brody

R

Fot. E. S.

Warszawskie przez wsie Psucin i Biłki.
Znad jeziora Zieleń wędrowcy udali
się w drogę powrotną prostym jak
strzała nasypem dawnej linii kolejowej
przez Cegielnię Psucką do Studzianek
Nowych.
ES

fot. M. Stamirowski

wokoło. Na terenie gminy Nasielsk prowadzona jest segregacja
śmieci. ZGKiM postawił pojemniki
na papier (niebieski), szkło (pomarańczowy) i plastik (biały), ale
większość z nas nie potrafi z nich
korzystać. W kontenerach i obok
nich można znaleźć dosłownie
wszystko. A przecież powinniśmy
E

K

dbać o pozytywny wizerunek
swojego otoczenia. W zmianie
poglądu na kwestię śmieci może
pomóc szkoła. Wyrobienie u dzieci
nawyków, działań chroniących
środowisko z pewnością przyniesie w przyszłości pożądane efekty
i staniemy się społeczeństwem
bardziej odpowiedzialnym.
KZ
L

A

M

A

5–18 maja

Lotnisko Nasielsk

9

REPORTAŻ

eroklub Warszawski to
A
największe w Polsce
i Europie stowarzyszenie

lotnicze. Od września
2004 r. posiada wieczystą dzierżawę lotniska
Chrcynno koło Nasielska.
19 kwietnia w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku
odbyło się spotkanie
z Burmistrzem dotyczące
bu d ow y i n f ra s t ru k t ur y
sportowej i turystycznej
na tym lotnisku. Z Babic
przyleciał Prezes Aeroklubu Warszawskiego,
gen. bryg. Gromosław
Czempiński.
W spotkaniu uczestniczyli również:
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek
Janusz Kotowski, Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego
Tomasz Sieradz oraz Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM Jan Kukułka.
Aeroklub Warszawski zabiega
o to, aby w Chrcynnie utworzyć
Centrum Sportów Ekstremalnych.
Lotnisko wpisało się w krajobraz
Nasielska i zależy nam, aby funkcję
lotniska nadal spełniało – powiedział
Burmistrz Nasielska Bernard D. Mu-

cha. Chrcynno leży blisko
Warszawy i Zalewu Zegrzyńskiego, co jest szansą
na stworzenie atrakcyjnej
całorocznej oferty turystycznej, w szczególności
na rozwój lotnictwa ultralekkiego, motolotniarstwa
i spadochroniarstwa.
Gen. Czempiński chce
„rozkręcić” turystycznie
nasz region. Lotnisko
zmieniłoby nazwę na
Lotnisko Nasielsk. Jest
to element propagujący
region i sprzyjający rozwojowi lokalnego rynku
turystycznego. Ośrodek
spełniałby dodatkowo

funkcje
rekreacyjne,
szkoleniowe, edukacyjne
i sportowe. Jeden z celów
projektu to przystosowanie terenu lotniska do
stworzenia pola namiotowego, bazy gastronomiczno–hotelowej, budowy
strzelnicy, sztucznych
obiektów do wspinaczki
górskiej i basenu. Lotnisko
Nasielsk stałoby miejscem
organizowania zawodów
R

Rysunki i szkice pochodzą z wstępnych materiałów do wyceny projektu zabudowań lotniska w Chrcynnie, przygotowanych przez architekta Andrzeja Gomułkę

E

lotniczych o charakterze międzynarodowym. 9 maja 2006 r. na
posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego odbędą się
dalsze rozmowy na temat lotniska.
Na nowy obiekt będziemy musieli
jeszcze poczekać. Niewątpliwie,
Centrum Sportów Ekstremalnych,
to szansa rozwoju dla Nasielska.
Ale przede wszystkim – to nowe
miejsca pracy.
KZ
K
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Wiosenne porządki
Ogłosiła je moja córka, naiwnie licząc,
jak co roku, że wolne dni majowe wykorzystamy na doprowadzenie naszego
domku do stanu nieskazitelnej czystości. Początek był nawet niezły. Jednak po
trzech dniach wiosennego sprzątania
byłam solidnie zmęczona.
– Jaki jest sens robienia porządków
w bieliźniarce? – spytałam buntowniczo. – Co to ma wspólnego
z wiosną?
– Ależ, mamo, wszędzie musimy mieć
ład – odparła Zosia.
– A co, spodziewasz się kontroli Sanepidu?
Zosia spojrzała na mnie z wyrzutem.
– Skoro wszędzie, to zrób może porządek w lodówce – zaproponował
mój zięć, który było obecny przy
naszej rozmowie.
– Tam już jest porządek – odparła z pobłażliwą wyższością Zosia.
– Niezupełnie. W zamrażalniku widziałem całą reklamówkę truskawek.
Na co je trzymasz? Przecież niedługo
będą świeże!
I mrugnął do mnie porozumiewawczo.
Tak właśnie jest z moim zięciem. W najmniej oczekiwanym momencie staje
po mojej stronie, a wtedy dochodzę do
wniosku, że może Zosia nie popełniła aż
takiego błędu, wychodząc za Piotra.
– Truskawki? Nawet już są – powiedziała
Kasia, wchodząc do kuchni ze ściereczką do kurzu w ręce.
– Po ile? – zainteresowała się Zosia, zapominając chwilowo o bieliźniarce.
– Nie patrzyłam, ale pewnie drogie.
– A my mamy w zamrażalniku tanie
– stwierdziłam. – To może zróbmy
sobie truskawkowy dzień?
Rodzina przyjęła propozycję z zado-

E

K

KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

woleniem. Postanowiłam więc przygotować sernik na zimno z truskawkami. Lepsze to, niż trzeci dzień z rzędu
odkurzać… Okazało się, że nie ja jedna
poczułam się wywołana do tablicy. No,
to prawda, że owoców w lodówce było
sporo, ale przez dwa kolejne dni jedliśmy
makaron z truskawkami (Zosia), piliśmy
koktajl z tych owoców (Kasia), a na deser mieliśmy – oprócz wspomnianego
sernika na zimno – lody truskawkowe.
Nikt z nas oczywiście ich nie zrobił. Kupił
je Piotrek, żeby, jak tłumaczył, utrzymać
się w nastroju.
Na rezultaty tego szaleństwa nie trzeba było długo czekać. Kasię rozbolał
brzuch, a Franek dostał pokrzywki.
Lekarz mieszkający w sąsiedztwie
potwierdził, że to prawdopodobnie po
truskawkach.
– To już nigdy nie będę mógł ich jeść?!
– zmartwił się Franio. – Ani sernika?
– Co do truskawek, to zobaczymy.
Myślę, że zjadłeś ich po prostu za dużo.
Zrobimy przerwę, a potem spróbujemy
za jakiś czas, czy jeszcze cię wysypuje
– uspokajał lekarz.
– Natomiast jeśli chodzi o sernik, to
przecież możemy go robić z brzoskwiniami – dodałam.
R

OD

5–18 maja

Może nawet będzie lepiej, pomyślałam.
Bo na truskawki to przez dłuższy czas
raczej nawet nie spojrzę…
Babcia Jadzia

Najprostszy sernik na zimno
1 kg twarogu trzykrotnie mielonego, 3 galaretki truskawkowe, paczka
biszkoptów, truskawki (mogą być
mrożone), rodzynki, ewentualnie
trochę cukru do smaku
Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie
(wziąć jej mniej niż w przepisie, np.
1–1,2 l na 3 opakowania). Dno tortownicy (24 cm średnicy) wyłożyć biszkoptami.
Twaróg przełożyć do dużej miski, dodać
nieco ponad połowę przestudzonej galaretki (ewentualnie lekko dosłodzić).
Zmiksować, dodać rodzynki, ostudzić.
Wstawić do zamrażalnika. Gdy zaczyna
tężeć, przełożyć masę twarogową do
tortownicy z biszkoptami i chłodzić w lodówce (lub w zamrażalniku). Gdy stężeje,
udekorować truskawkami i zalać niewielką
ilością galaretki. Truskawki wypływają na
wierzch i dlatego należy dodawać galaretkę porcjami, by je przykryła. Sernik
jest gotowy, gdy galaretka stężeje całkowicie. Można go przyrządzać z galaretek
o różnych smakach i dodawać inne owoce
(pomarańczę do galaretki pomarańczowej,
limonkę – do cytrynowej itd.).
L

Kino NIWA ZAPRASZA
5–10 MAJA godz.17.00

„Czerwony kapturek – Prawdziwa historia”

(USA, 2005); Animowany/Komedia; czas 80 min.; Reżyseria: Cory Edwards, Todd
Edwards, Tony Leech; Scenariusz: Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech
Wszystkim się wydaje, że doskonale znają bajkę o Czerwonym Kapturku. Ale czy znamy
prawdziwą wersję tej bajki? A może przez całe dzieciństwo byliśmy wprowadzani w błąd?
Nawet w znanej wszystkim historii tkwią detale, których nie dostrzeże się na pierwszy rzut
oka. W tym przypadku, zaczynamy opowieść od końca. Futerkowy glina ze zwierzęcego
świata prowadzi dochodzenie w sprawie zakłócenia porządku w chatce Babci. Uczestnikami zdarzenia są Czerwony Kapturek, Wilk i Drwal z siekierą. Zarzuty są poważne: zakłócenie spokoju, zamiar zjedzenia Babci oraz posiadanie siekiery bez pozwolenia. Wkrótce
poznamy wersję dramatycznych wydarzeń w domku Babci opowiedzianą przez Wilka,
Kapturka, Babcię i Drwala. Okaże się, że każdy ma jakiś sekret.
5 i 7 MAJA godz.19.00

„Francuski numer”
(Polska, 2006); Komedia; czas 90 min.; Reżyseria: Robert Wichrowski; Scenariusz:
Mariusz Pujszo, Robert Wichrowski; Obsada: Karolina Gruszka – Magda, Maciej Stuhr
– Chwastek, Robert Więckiewicz – Leon, Jan Frycz – Stefan, Marcin Dorociński – Mateusz
12–14 MAJA godz. 18.00

„Casanowa”
(USA, 2005); Komedia/Dramat/Romans; czas 110 min., dozw. od 15 lat; Reżyseria: Lasse Hallström; Scenariusz: Jeffrey Hatcher, Kimberly Simi; Obsada: Heath Ledger – Casanova, Sienna
Miller – Francesca, Jeremy Irons – Pucci, Oliver Platt – Papprizzio, Lena Olin – Andrea
Wenecja, osiemnasty wiek. Giacomo Casanova, słynny uwodziciel, awanturnik i pisarz,
spotyka Francescę Bruni, pierwszą kobietę, która skutecznie opiera się jego zalotom. Nie
chce się przyznać sam przed sobą, że zakochał się od pierwszego wejrzenia w nieprzystępnej dziewczynie. Musi jednak stawić czoło nie tylko niespodziewanemu uczuciu, ale też
wysłannikowi Inkwizycji, biskupowi Pucciemu, którego ambicją jest oczyszczenie Wenecji
z siejących zgorszenie wolnomyślicieli – takich jak Casanova.
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Zacznij uważnie przyglądać się swoim postępkom. Nie zawsze masz
rację, druga strona też ją ma. Uszanuj wybory innych i nie wtrącaj
swoich trzech groszy. Lepiej zajmij się swoimi sprawami. Koniecznie
zajrzyj do skrzynki pocztowej.

Byk 20.04.- 20.05.
Przez najbliższe dni masz dobrą passę. Wszystko, czego się dotkniesz,
przyniesie Ci korzyść. Spróbuj szczęścia we wszelkich grach
liczbowych, na pewno coś wygrasz. W życiu rodzinnym umocnienie
więzi, przyczyni się do tego udana majówka.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Finanse pozwolą Ci na małe przyjemności i nieco szaleństwa. Będziesz
doskonałym organizatorem zarówno w pracy, jak i w domu. Zostaniesz
też doceniony i wyróżniony w życiu zawodowym. Jednym słowem
szczęściarz z Ciebie.

Rak 22.06.- 22.07.
Poświęć więcej czasu sobie. Koniecznie zadbaj o zdrowie. Posłuchaj
rad rodziny i przyjaciół i zgłoś się na badania kontrolne. W pracy bez
zmian. Może tylko przybędzie nowych obowiązków. Samotne Raki
poznają nowych wielbicieli.

Lew 23.07.- 22.08.
Będziesz mieć wiele okazji do błyszczenia w towarzystwie. Staniesz
się wręcz atrakcją. Będziesz wzbudzać podziw, zachwyt, a również
zazdrość. Wykorzystaj więc każdą szansę na promocję swojej osoby.
W przyszłości każda znajomość może się przydać.

Panna 23.08.- 22.09.
Z trudem będziesz znajdować czas na bycie z rodziną. Czekają Cię
bardzo pracowite dni. Mnóstwo zajęć bieżących i trochę zaległości.
Szybko więc zabieraj się do działania i nic już nie odkładaj na później.
Pocieszające jest to, że na efekty nie będziesz musiał długo czekać.

Waga 23.09.- 22.10.
Będziesz mieć niespodziankę. Odwiedzą Cię z niezapowiedzianą
wizytą dalecy krewni. Powitaj gości z radości i ciesz się z razem
spędzonych chwil. Później docenisz spokój i ciszę wokół. W życiu
zawodowym trochę mniej nerwowo i raczej bez zmian.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Doceń swoich współpracowników i przełożonych, bo Twój sukces to
także ich zasługa. Nie przypisuj sobie wszystkich dobrych rzeczy. Pora
to zmienić. W miłości zwróć większą uwagę na potrzeby partnera, który
czeka na więcej czułości i troski z Twojej strony.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Masz szansę na spore zmiany w swoim życiu. Posłuchaj rady
życzliwych osób, a odmienisz swój los. Rozpoczniesz wręcz nową
erę. Zmiana pracy, dodatkowe pieniądze dadzą Ci więcej możliwości
do działania i pozwolą spełnić niektóre z marzeń.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Czeka Cię radosny i szczęśliwy czas. Żadnych trosk i niepokojów.
Wszystko będzie się toczyć po Twojej myśli, aż strach, że coś może
pójść nie tak. Samotne Koziorożce poznają niezwykle czarujące
osoby, z którymi będziecie skłonne spędzić resztę życia.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Dostaniesz z pozoru interesującą propozycję pracy. Jednak nie daj
się omamić nowymi i jeszcze bardzo nieprecyzyjnymi projektami.
Koniecznie dokładnie wszystko wyjaśnij i domagaj się szczegółów.
Z rodziną zaplanuj wyjazd na majówkę.

Ryby 19.02.- 20.03.
Życie zawodowe i rodzinne będzie bardzo udane. Możesz liczyć na
życzliwość i pomoc w pracy, a w domu zawładną Tobą opiekuńcze
uczucia. Samotne Ryby, pamiętajcie, że rozpoczął się maj, miesiąc
zakochanych, więc uważnie rozglądajcie się wokół siebie.
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Ostatni partyzanci ziemi nasielskiej (część II)
Kim był Mieczysław Dziemieszkiewicz, stojący na czele Komendy
Powiatu „Ciężki”, która obejmowała
m. in. gm. Nasielsk ? Urodził się on 28
stycznia 1925 r. we wsi Zagroby w gm.
Zakrzewo, powiat łomżyński. Przed
wojną ukończył szkołę podstawową,
w latach okupacji uczęszczał na tajne
nauczanie w Makowie Mazowieckim.
29 marca 1945 r. został powołany do
Wojska Polskiego przez RKU Ciechanów i przydzielony do 1 Zaporowego
Batalionu Piechoty w Warszawie,
skąd zdezerterował prawdopodobnie w tymże roku (daty dokładnie
nie ustalono, ponieważ za zbiegłym
jednostka wojskowa nie rozpisała
listów gończych).W latach 1945
– 46 „Rój” był żołnierzem oddziału
partyzanckiego NSZ – NZW ppor.
Mariana Kraśniewskiego „Burzy”,
gdzie został dowódcą drużyny. Rozkazem dowódcy NSZ z 8 sierpnia
1945 r. został odznaczony Krzyżem
Walecznych. Po ujawnieniu się ppor.
„Burzy” w czasie lutowej amnestii
1947 r. i rozformowaniu oddziału
pozostał w konspiracji z grupą podkomendnych. Z chwilą utworzenia
nowej Komendy XVI Okręgu NZW
przez chorążego Józefa Kozłowskiego „Lasa” – czyli od wiosny 1947 r.
został komendantem Powiatu „Ciężki”, obejmującego terenowo powiat
ciechanowski, częściowo powiat
pułtuski (gmina Nasielsk), powiat
makowski i płoński. Jednocześnie
został szefem Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) na podległym obszarze.
Po rozbiciu latem 1949 r. Komendy
Okręgu kierowanej przez chorążego
Witolda Boruckiego „Babinicza”,
dowodził oddziałem podzielonym na
trzy samodzielne patrole partyzanckie
„Pilota”, „Tygrysa” i „Kaźmierczuka”.
Skład osobowy oddziału „Roja”
zmieniał się w okresie prowadzonej
działalności w zależności od likwidacji jego członków i napływu nowych
w ramach uzupełnień. Przedstawiał się
następująco:
1. Dowódca st. sierż. Mieczysław
Dziemieszkiewicz, ps. „Rój”, zginął
we wsi Szyszki 13 kwietnia 1951 r.
2. Zastępca - sierż. Stanisław Okuniecki, ps. „Kruk”, pochodził ze wsi
Mosaki – Rukle, gm. Krasne, zginął
13 grudnia 1948 r.

3. St. sierż. Ildefons Żbikowski, ps. w oddziale „Roja”, potem dowodził
„Tygrys”, pochodził ze wsi Bartoł- Komendą Okręgu „Tęcza”, zginął
ty, gm. Bartołty, zginął w Popowie w sierpniu 1949 r.
– Borowym 26 czerwca 1950 r.
14. Plut. Piotr Grzybowski, ps.
4. Plut. Jan Żbikowski, ps. „Kmicic”- „Rekin”, pochodził ze wsi Mosaki
„Mucha”, pochodził ze wsi Janin Sta- – Rukle, gm. Krasne
ry, gm. Bartołty, zginął 10 listopada 15. St. strzelec Bronisław Kaczmar1948 r.
czyk, ps. „Kogut”, pochodził z Ame5. Kapr. Zygmunt Kozłowski,
ps. „Lis”, pochodził z Janina
Starego, gm Bartołty, zginął 10
listopada 1948 r.
6. St. strzelec
Józef Matuszewski, ps. „Sęp”,
pochodził ze wsi
Niesłuchy, gm.
Sońsk, zginął 10
listopada 1948 r.
7. St. strzelec
Eugeniusz Kurach, ps. „Orzeł”,
pochodził
z Ciemniewa, gm.
Sońsk, zginął 12
grudnia 1948 r.
8. Kapr. Henryk Fabisiak, ps.
„Lew”, pochodził z Woli Gołymińskiej, pow.
ciechanowski,
zginął 12 grudnia
1948 r.
9. St. strzelec
Jerzy Dziemieszkiewicz, ps. „Żbik”
( brat ”Roja” ), M. Dziemieszkiewicz „Rój” (fot. ze zbiorów AIPN)
aresztowany 17
marca 1949 r., dalsze losy nieznane. lina, gm. Krasnosielc.
10. Plut. Władysław Grudziński, ps. 16. Kapr. Tadeusz Sowiński, ps.
„Pilot”, pochodził z Ruszkowa, gm, „Sokół”, pochodził z Sosnowca, gm.
Gołymin, zginął w Popowie – Boro- Bartołty.
17. Kapr. Józef Niski, ps. „Brzoza”,
wym 26 czerwca 1950 r.
11. Strzelec Karol Kosakowski, ps. pochodził z Brzozowa, gm. Bartołty
„Gaj”, pochodził z Zalesia, pow. ma- 18. N. N., ps. „Lampa”, (brak bliższych
kowski, aresztowany w październiku danych).
1948 r.
19. Kapr. Henryk Niedziałkowski, ps.
12. N. N., ps. „Piorun”, pochodził „Huragan”, pochodził z Gostkowa,
gm. Karwacz.
z Wileńszczyzny.
13. Sierż. Stanisław Suchołubiak, ps. 20. St. strzelec Alfred Olszewski, ps.
„Szary”, pochodził ze wsi Mosaki „Niedźwiedź”, pochodził z Borkowa
– Rukle, gm. Krasne – do 1947 r. był – Falent, gm. Chojnowo.

21. Strzelec Remigiusz Krępski, ps.
nieustalony, pochodził z Sosnowca,
gm. Bardołdy, zwerbowany przez
PUBP Ciechanów jako agent o kryptonimie „Maciek”.
22. Kapr. Władysław Bukowksi, ps.
„Zapora”, pochodził ze wsi Kraski
– Ślesice, gm. Bartołdy.
23. Tadeusz Lubiński, ps. nieustalony,
pochodził z Bogucina,
gm. Opinogóra.
24. Kapr. Kazimierz
Chrzanowski,
ps.
„Wilk”, nieznane miejsce urodzenia, zginął
w Popowie
– Borowym 23 czerwca
1950 r.
25. St. strzelec Czesław Wilski, ps. „Zryw”,
zam. Popowo – Borowe, gm. Nasielsk, zginął
w Popowie–Borowym
23 czerwca 1950 r.
26. St. strzelec Hieronim Żbikowski, ps.
„Gwiazda”, zam. Popowo- Borowe, gm.
Nasielsk, zginął w Popowie – Borowym 23
czerwca 1950 r.
W oddziale „Roja”
służyli wyłącznie ludzie
młodzi, najstarszy wiekiem kapral„Zapora”
urodził się w1920 r.,
zaś najmłodszy, plutonowy „Pilot” w 1927 r. (
średnia wieku 26 lat).
Uzbrojenie oddziału
było złe, występował zupełny brak
broni ciężkiej typu: moździerze,
ckm, rkm. Potwierdza to poniższe
zestawienie dotyczące jednego
z patroli oddziału „Roja”.
„Wykaz stanu osobowego i uzbrojenia patrolu partyzanckiego dowodzonego przez sierżanta Władysława
Grudzińskiego „Pilota” .Miejsce postoju, dnia 27 V 1950 r. Wykaz broni
i amunicji w użyciu: „Pilot”- Mp – 44
bergman, nr 236, amunicji 160, pistolet TT nr 7202, amunicji 50; „Ketling”
–PPSz- a nr 1370, pistolet parabellum,

1 granat zaczepny; „Twardowski”- Kbk
rosyjski nr 6797, 1 granat przeciw
pancerny , amunicji 200; „Zryw”
–PPSz-a nr 5037,1 granat obronny.
Wykaz broni i amunicji zmagazynowanej: rodzaj broni; 1 PPSz-a, 3 kbk
rosyjskie, 2 kbk mauzer, 8 luf do ckm
niemieckich, 1 lufa do rkm; ilość amunicji 2050 rosyjskiej i 520 niemieckiej; ilość granatów: 5 zaczepnych
bez zapalników, 3 przeciwczołgowe
z zapalnikami ale bez rączek.”
Braki w uzbrojeniu rekompensowała
odwaga, wola walki i determinacja
w zwalczaniu komunizmu i sowieckich agentur. Już jesienią 1949 r.
oddział „Roja” wykonał kilka spektakularnych akcji militarno – propagandowych, które uświadomiły
władzom komunistycznym, że walka się jeszcze nie skończyła. Służyć
temu miało rozbicie posterunku MO
w Czernicach – Borowych i zlikwidowanie tam czterech współpracowników władz oraz opanowanie pociągu
na stacji Gołotczyzna, połączone ze
zorganizowaniem wiecu dla pasażerów i likwidacją oficera UBP oraz
oficera politycznego zatrzymanych
w pociągu.
Obiektem brawurowej akcji ekspropriacyjnej oddziału „Roja” stał
się Bank Spółdzielczy w Nasielsku.
15 stycznia 1951 r. dwuosobowy patrol z tego oddziału wykonał akcję na
bank, partyzanci w mundurach pod
płaszczami – w biały dzień weszli do
banku i zabrali 46 512 zł. Odsłaniając
mundury, powiedzieli pracownikom:
„Nie bójcie się, my jesteśmy z partyzantki …macie dzwonki alarmowe,
więc możecie dzwonić. My będziemy w mieście jeszcze godzinę.”
Niektóre akcje „Roja” były prawdziwym wstrząsem dla władz komunistycznych np. wypad 28 sierpnia
1950 r. na Pomiechówek, podczas
którego zatrzymano pociąg, przeprowadzono kontrole pasażerów
i zastrzelono trzech funkcjonariuszy
MO.
Apogeum w działalności „Roja” stanowiło planowanie efektownej akcji
wzięcia do niewoli gen. Piotra Jaroszewicza, za którego chciał zażądać

ciąg dalszy na str. 2
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Ostatni partyzanci ziemi nasielskiej (część II)
dokończenie ze str. 1 nie zdołali dokonać zabójstwa. Dzia- próbę przedarcia się przez kordon modlitwa kończąca dzień, zamawia-

zwolnienia więźniów politycznych
z powiatu ciechanowskiego. Celowi
temu służyć miał wypad „Roja” za
Wisłę do powiatu garwolińskiego
wiosną 1950 r. Materiały archiwalne
UBP potwierdzają, że gen. Jaroszewicz
w towarzystwie dwóch pułkowników WP na przełomie kwietnia
i maja 1950 r. przebywał u krewnych
w powiecie garwolińskim. Zasadzka
zorganizowana przez „Roja” zakończyła się niepowodzeniem, bowiem
gen. Jaroszewicz odjechał wcześniej
do Warszawy.

łalność „V kolumny” zakończyła się
zaskakująco. Pomimo, że na polecenie mocodawców zabili kilku partyzantów inkasując 20 tys. zł. za głowę
zabitego, na rozkaz ppłk. Bolesława
Trochimowicza zostali zlikwidowani
przez funkcjonariuszy MBP.

Jednakże działania operacyjne
wokół „Roja” zacieśniły się. Liczbę
agentów i informatorów skierowanych przez UBP do rozpracowania
pozostałości jego oddziału można
obliczać na kilkaset osób. Większość
z nich była zmuszana do współpracy
W połowie czerwca 1950 r. agentura groźbą i szantażem. Zwerbowano tą
UBP w wyniku donosu
zlokalizowała miejsce
postoju patrolu Władysława Grudzińskiego „Pilota”
w Popowie – Borowym.
Do akcji skierowano
blisko 2 tys. żołnierzy
i funkcjonariuszy resortu wspieranych przez
samoloty koordynujące
ruchy pododdziałów.
W skład grupy operacyjnej wchodził m. in.
3 batalion 10 pułku KBW
dowodzony przez kapitana – K. Kanię. Partyzanci
podjęli próbę wycofania
się, „Pilot” osłaniał ich
odwrót z broni maszynowej, póki nie został ranny.
Okrążeni spalili swoje
dokumenty i bronili się
do wyczerpania amunicji. Prawdopodobnie
wiedząc, że znajdują się
w sytuacji bez wyjścia,
popełnili samobójstwo
– wszyscy mieli rany
postrzałowe na skroniach.
Polegli wówczas: „Pilot” Miejsce pamięci poległych w Popowie Borowym
– Władysław Grudziński,
drogą m. in. agentkę „Magdę”, która
„Wilk” – Kazimierz Chrzanowski, utrzymywała stały kontakt z „Rojem”,
„Zryw” – Czesław Wilski, „Gwiazda” darzącym ją szczególnym zaufaniem
– Hieronim Żbikowski.
i uczuciem – kilkakroć prosił o jej
Pozostali przy życiu partyzanci rękę i często u niej przebywał.
nadal prowadzili działania militarne
przeciwko resortowi MBP, urządzano
zasadzki, wykonano dziewięć akcji
rozbrojeniowych, w 10 przypadkach
wykonano kary śmierci na bandytach
i rabusiach.

Prawdopodobnie w wyniku donosu „Magdy” 13 kwietnia 1951 r.
„Rój”, który przebywał wówczas
w gospodarstwie Burkackich we wsi
Szyszki, gm. Kozłowo, pow. pułtuski
został otoczony. W akcji brało udział
270 żołnierzy z I Brygady KBW
i kilkuset funkcjonariuszy UBP i MO.
Gospodarstwo Burkackich zostało
otoczone potrójnym pierścieniem
tyraliery. Akcję wspierał samolot
zrzucający flary oświetlające teren.
Razem z „Rojem” w zabudowaniach
był tylko jeden partyzant Bronisław
Gniazdowski, ps. „Mazur”.

Na początku 1950 r. III Departament
MBP wszczął rozpracowanie agenturalne kryptonim „Zbiry”; przewinęło
się przez nie łącznie 324 agentów
i informatorów. Zlecono wówczas zamordowanie „Roja” czteroosobowej
grupie agentów o kryptonimie „V kolumna”. Przez kilka miesięcy agenci
kręcili się po okolicy, skontaktowali się
nawet z oddziałem „Roja”, ale wobec Po kilku godzinach od rozpoczęcia
ostrożności jego podkomendnych akcji obaj wyszli z ukrycia i podjęli
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przeciwnika. Padli w krzyżowym nie mszy św. za poległych kolegów.
ogniu broni maszynowej.
Bardzo ciekawym świadectwem tej
sfery życia partyzantów NZW są
Według powszechnej opinii pracow- nacechowane głęboką religijnością
nicy UBP za wydanie „Roja” obiecali notatki sierżanta Władysława Gruagentce „Magdzie” zwolnienie jej dzińskiego „Pilota”, w których ustarodziców z więzienia skazanych na wicznie przewija się odwoływanie się
6 i 8 lat za współpracę z partyzan- do opieki Matki Boskiej.
tami.
Partyzanci dostrzegali w „Roju”
Jeszcze za życia „Roja” zaczęła kształ- jego walory dowódcze. Wiedzieli,
tować się o nim zarówno czarna jak że nie oszczędzał siebie, gdy to
i biała legenda. Ta pierwsza kreowana wydawało się konieczne ze wzglębyła przez lokalnych działaczy PPR, dów taktycznych czy moralnych.
funkcjonariuszy UBP i MO oraz Wybierając alternatywę w chwilach
ich najbliższe otoczenie. Uciekano wymagających szybkości decyzji,
się do maka- nawet w warunkach wyczerpania czy
brycznych form chwilowej depresji, był na ogół celczarnej legendy ny i to zapewniło mu tak długi okres
np. w 1950 r. ran- zmagań z ustrojem totalitarnym.
nego partyzanta O uwielbieniu „Roja” przez jego
z oddziału „Roja” podkomendnych świadczą słowa
przywieziono fur- piosenki napisanej przez st. sierżanta
manką do szkoły Władysława Grudzińskiego „Pilota”
p o d s t a wo we j znalezione przez funkcjonariuszy
w Nasielsku, aby UBP w jego dokumentach:
pokazać dzieciom
jak wygląda „fa- „Kto raz go widział ten z pamięci
szysta, gad, wróg już jego rysów nie wymaże
ludu, zbir”. Zwłoki kto raz z nim walczył, ten pójdzie
Dziemieszkiewi- gdzie tylko mu rozkaże
cza funkcjonariusze UBP upozo- Kto raz miał możność być z nim razem
wali na faszystę i znosić trudy znoje
p r z e b i e r a j ą c ten pójdzie pod jego rozkazem
ciało w elementy dla Polski dać życie swoje
umundurowania,
którego nigdy nie Dziecięciem prawie jeszcze był
używał np. beret gdy las go wpędził w bój
z trupią główką o Wolnej Polsce zawsze śnił
i trupią główka młody rycerski „Rój”
na kołnierzu bluzy – wykonane Nie zraził się, gdy padł mu brat*
zdjęcie miało rażony kulą wroga
charakter propa- w duszę mu wplótł się zemsty bat
gandowy.
i zdrajców do dziś smaga
Biała zaś legenda wyrosła wśród żołnierzy NZW
i ludności cywilnej z obszaru jego
działania. Już za życia stał się legendą, którą spotęgowała heroiczna
śmierć. „Rój” był uwielbiany przez
żołnierzy i podziwiany za heroizm
na polu bitwy. Zawdzięczał to wyjątkowej wyobraźni i opanowaniu taktyki, choć zawsze miał do czynienia
z przeciwnikiem górującym liczebnością i uzbrojeniem. W stosunkach
pomiędzy dowódcą a żołnierzami
obowiązywały formy koleżeńskie
– wszyscy zwracali się do siebie
kolego. Te poprawne formy wzajemnego odnoszenia się przekładały
się także na kontakty z ludnością cywilną. Znamienna jest też, wiążąca się
ściśle z kondycją moralną oddziałów,
strona religijna partyzanckiej obyczajowości, tak charakterystyczna
dla życia wsi mazowieckiej, a więc
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On porwał Przasnysz i Ciechanów
do walki ze zdrajcami
to on przestrachem jest tyranów
i drżą przed nim nocami
Konopki, Przasnysz i Gąsocin
tam krwią swe drogi znaczył
na każdym bił i psocił
gdzie tylko ich zobaczył
Spać i jeść nie mógł, gdy dni kilka
nie zaszedł im za skórę
on musiał stale tropić „wilka”
i ranić mu pazury
Dlatego imię jego słynie
daleko i szeroko
za uczciwość i odwagę
będzie miał stale oko
Potomność powie o nim dobrze
i sławy mu nie ujmie
Nie zginie jego dobre imię
w innych nieprawych tłumie
Aby dał Bóg, by z trudów Twych
i nieprzespanych nocy
wyrosła Polska Wielka, Wolna
od zdrajców i przemocy
Dobremu, lecz niestałemu koledze
Mietkowi „Rojowi” na pamiątkę
Poświęca.”
* Por. Adam Dziemieszkiewicz
„Adam”, „Pogoda”, w okresie
okupacji niemieckiej komendant
Powiatu NSZ Ostrołęka, następnie
w NZW. Nocą 30 IV 1945 r. dowodził akcją uwolnienia więźniów
z aresztu UBP w Krasnosielcu.
W październiku 1945 r. zamordowany przez żołnierzy sowieckich
w Ciechanowie.
Stanisław Tyc

BIBLIOGRAFIA
I. Źródła
A. Archiwalne
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej:
01296/5, k. 41; 0255/77, cz. 7, k. 52, cz. 9, k. 5-6, cz. 6, k. 6; 0255/118, t.
XXI, cz. 1, k. 58-59; 0255/322, t. I, k. 5, k. 2-3; 0255/77, cz. 2, k. 3a; 0397/
198, t. I, dok. nr 56; 0203/4475, t. I, k. 1-5; 0203/4475, t. I; 0255/288, t.
XIII / I, dok. nr 180, dok. nr 304; 0399/198, t. I, dok. nr 3;
Archiwum państwowe m. st. Warszawy – Oddział w Pułtusku, Powiatowa
Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Pułtusku, sygn. 2, k. 1.
OKBZ p NP – IPN w Olsztynie, PUBP Pułtusk, t. I, k. 18.
B. Drukowane
Kryptonim „Orzeł”, Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w dokumentach 1947-1954, pod. Red. K. Krajewski i T. Kubaszewski,
Warszawa 2004.
„Głos Ludu” z 18 maja 1946 r., nr 136.

II. Opracowania

F. Gryciuk, P. Matusiak, represje NKWD wobec podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944 – 45, Wybór źródeł, t. I, Siedlce 1995.
K. Krajewski, T. Łabuszewski, Ostatnia akcja ppor. „Przelotnego”. Rozbicie
więzienia w Pułtusku 25/26 XI 1946 r. w świetle dokumentów Win, KBW i
UB, „Zeszyty Historyczne” 2003, nr 19-20.
H. Pisunowicz, Działalność AK na Północnym Mazowszu – podokręg
północny „Tuchola” [w:] Tradycje niepodległościowe na Północnym Mazowszu, pod. Red. W.L. Ząbka, Warszawa 1994.

III. Relacje świadków

Relacja Wacława Rączki zam. Głodowo, gm. Nasielsk

13

ROZMAITOŚCI

5–18 maja

SPORT

Puchar Polski
meczu 1/8 finału
W
okręgowego Pucharu Polski 19 kwietnia do

Nasielska zawitał, dobrze
znany z poprzedniego sezonu IV ligi, Dolcan Ząbki.
Mecze pucharowe są dobrą okazją do zmierzenia
się z rywalem z wyższej
klasy rozgrywkowej, szansą na wypromowanie
się zespołu, młodych zawodników lub po prostu
„szlifem” przed ligową
batalią.
Pomimo że Dolcan to zespół
trzecioligowy, początek meczu
był dość wyrównany. Pierwszą
groźną akcję goście przeprowadzili w 11 min., jednak napastnik
z Ząbek nie wykorzystał sytuacji
sam na sam z Pawłowskim (testowanym tego dnia w bramce Żbika)
i strzelił w boczną siatkę.
Na pierwszą bramkę kibice nie
musieli jednak długo czekać.
W 16 min., po dobrze wykonanym
rzucie rożnym przez Załogę, Wojtczak bez problemu strzałem głową
zdobył bramkę na 1:0 dla Żbika. Po
golu nasielszczanie kontrolowali
grę, skutecznie broniąc dostępu
do bramki. Jednakże w 30 min.
błąd Załogi przy rozgrywaniu piłki
kosztował Żbika utratę bramki.
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W sytuacji sam na sam z nasielskim golkeeperem Chomicki zachował zimną krew, zdobywając
wyrównującą bramkę.
Cztery minuty później, w 34
min., zła asekuracja przy rzucie
rożnym dla Dolcanu i niekryty
w polu karnym Dadacz pokonuje Pawłowskiego po raz drugi.
Żbik nie zdołał otrząsnąć się po
dwóch szybko straconych bramkach i pierwsza połowa zakończyła
się wynikiem 1:2.
Druga cześć spotkania przebiegała
już w nieco wolniejszym tempie.
Do 65 min. oba zespoły stworzyły sobie zaledwie po jednej
sytuacji strzeleckiej. Mianowicie,
w 55 min., w sytuacji sam na sam,
dobrze interweniujący Pawłowski
powstrzymał napastnika Dolcanu,
natomiast w 61 min. prostopadłego podania M.Gumowskiego nie
wykorzystał Sazonowicz, oddając
niecelny strzał po ziemi.
Na szczęście w zespole Żbika grał
tego dnia Erasaba, najskuteczniejszy zawodnik nasielskiej drużyny,
który niejednokrotnie udowodnił, że jedną akcją sam może
przesądzić o wyniku spotkania.
W 66 min., po przyjęciu zagrania
na środek pola karnego od Wojt-
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czaka, będąc odwróconym tyłem do bramki i mając przy sobie
obrońcę, przełożył piłkę na drugą
nogę i jednocześnie obracając się
w miejscu, silnym i soczystym
strzałem w samo okienko bramki
gości doprowadził do remisu 2:2.
Była to bramka „stadionów świata”, o niezwykłej urodzie.
Radość nie trwała długo, ponieważ
w 74 min. w polu karnym Żbika
Wróbel przewrócił piłkarza z Ząbek
i arbiter odgwizdał rzut karny dla
gości, który skutecznie na bramkę zamienił Stańczuk. Do końca
spotkania wynik nie uległ zmianie.
Nieskuteczne i nieporadne ataki Żbika były jedynie okazją do kontr dla
Dolcanu w 88 i 90 min., jednak dobre interwencje bramkarza uchroniły
przed większą porażką.
Przegrywając 2:3 z Dolcanem
Ząbki, nasielski Żbik pożegnał się
z Pucharem Polski. Z jednej strony dobrze się stało, ponieważ przy
i tak napiętym terminarzu rozgrywek ligowych trudno byłoby
pogodzić i puchar, i ligę. Z drugiej
strony, klub zaprzepaścił okazję
na wypromowanie się, a kibice
– na obejrzenie klasowych rywali
i spektakularnych meczów na
własnym stadionie.
Jakub Olech

Mistrzostwa Polski w wyciskaniu leżąc

W turnieju wystartują najlepsi
tenisiści Mazowsza urodzeni
w 1994 roku i młodsi, zarówno w kategorii dziewcząt, jak
i chłopców, a wśród nich – kilkuosobowa reprezentacja z naszej gminy.
Początek turnieju o godz. 1000.
Serdecznie zapraszamy miłośników tenisa stołowego oraz
młodzież z nasielskich szkół.

2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, 05–190 Nasielsk.
3. Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05–190 Nasielsk.
4. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie, ul. M. J. Piłsudskiego 43,
05–192 Cieksyn.
5. Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Starych Pieścirogach,
ul. Kolejowa 65, 05–191 Nasielsk.
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja
2003 r. 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 akademiciego;
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 niebędącej nauczycielem;

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 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r.
Nr 118, poz.1112 ze zm.), oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

Paweł może być z siebie dumny, tym bardziej że jako junior młodszy rywalizował z seniorami. W kategorii 60 kg osiągnął wynik 110
kg. Marcin natomiast w kategorii 70 kg zdołał wycisnąć 105 kg.
MS

9.
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

BRYDŻ

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 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz. 114);

Wyniki turnieju „ósmego” 21.04.2006 r.:
1. Marek Rębecki – Grzegorz Kosewski
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
3. Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra
4. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
6. Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński
7. Adam Banasiuk – Kazimierz Kowalski
8. Teodor Brodowski – Krzysztof Michnowski

1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
ul. T. Kościuszki 21, 05–190 Nasielsk.

6.
ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
typach szkół i placówek;

Wśród 160 zawodników biorących w nich udział byli też nasielszczanie. Na podium stanął Paweł Kaczmarczyk, uczeń LO, zajmując
III miejsce. A jego szkolny kolega – Marcin Szemborski uplasował
się na VIII pozycji.

Mazowiecki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego, przy współudziale Urzędu Miejskiego w
Nasielsku organizuje w dniu
6 maja 2006 roku w nasielskiej
hali sportowej turniej finałowy
województwa mazowieckiego
w tenisa stołowego XII Edycji
„Mini Olimpic Games”

na podstawie §1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1855) ogłasza
konkurs na kandydata na stanowisko:

5.
dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

dniach 8–9 kwietnia 2006 w Puławach odbyły
W
się Mistrzostwa Polski Seniorów i Weteranów
w wyciskaniu leżąc.

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

74 pkt. (58,73%)
67 pkt. (53,17%)
67 pkt. (53,17%)
65 pkt. (51,59%)
64 pkt. (50,79%)
61 pkt. (48,41%)
60 pkt. (47,62%)
46 pkt. (36,51%)

11. 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 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.

Czołówka klasyfikacji po ośmiu turniejach:

1–2. Waldemar Gnatkowski
46 pkt.
Janusz Wydra
46 pkt.
3–4. Piotr Kowalski
45 pkt.
Grzegorz Nowiński
5.
Grzegorz Kosewski
6.
Janusz Czyżewski
7–8. Stanisław Sotowicz
39 pkt.
Paweł Wróblewski
39 pkt.
9–10. Kazimierz Kowalski
38 pkt.
Krzysztof Morawiecki
38 pkt.
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia (tj. do dnia 16 maja 2006 roku do godz. 1400) na adres: Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6,
05-190 Nasielsk.
V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Nasielska.

PK

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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OGŁOSZENIA

5–18 maja

Nasielsk, 2006-04-19
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/2/06
GP. 7145/3/06
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia
bonifikat przy ich sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

Lp.

Położenie
nieruchomości

1

2

1.

2..

Cena lokalu
mieszkalnego
wraz z udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości
7

Numer
działki

Numer
księgi
wieczystej

Numer
lokalu

3

4

5

6

2

Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 51,0 m2, w granicach
wyłącznego korzystania, pomieszczenie przynależne w piwnicy
o powierzchni 15,2 m2 w budynku
mieszkalno-użytkowym, murowanym wraz z przynależnym udziałem
wynoszącym 827/4585 części we
współwłasności nieruchomości
wspólnej obejmujący:

Cieksyn
ul. Sportowa 5

127/9,
127/12

37628

Cieksyn
ul. Sportowa 2

147/5

39918

1

Opis lokalu mieszkalnego

– grunt przeznaczony do wspólnego
korzystania, w tym w działce nr 127/9
i 127/12 o powierzchni 3744 m2,
– korytarz i klatka schodowa,
– pomieszczenie garażowe przynależne do lokalu, w oddzielnym budynku w
obrębie nieruchomości.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoju, łazienki z wc.
Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 55,0 m2, z przynależna
piwnicą o powierzchni 12,3 m2 i przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej wynoszącym 6730/30208
części, położony na parterze w jednopiętrowym budynku mieszkalnym
6-rodzinnym.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki z wc .

NAPRAWA SPRZĘTU AGD
PRALKI, ZMYWARKI, KUCHNIE GAZOWE,
ELEKTRYCZNE, PŁYTY CERAMICZNE
20 400,00 złotych

24 530,00 złotych

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 21 kwietnia
2006 roku do dnia 12 maja 2006 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

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

Rodzaj ogłoszenia

Cena netto zł

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

30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

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

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

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

tel. 0 603 369 245

5–18 maja

OGŁOSZENIA
DROBNE
Praca dodatkowa AVON,
tel. 0 608 415 273
Kupię ziemię rolną, tel. 0 692 70 85
07, 0 600 782 773
Sprzedam dom jednorodzinny,
budynki gosp., działka 0,5 ha
w miejscowości Świrkowo, 300 m
od szosy, tel. 0 603 329 687
Sprzedam mieszkanie własnościowe 30m2 (parter) z piwnicą,
garażem oraz działką 5-arową,
tel. 0 22 794 43 86
KOREPETYCJE JĘZYK POLSKI,
TEL. 0 698 629 339
Sprzedam Polonez TRUCK, r. prod.
1996, 1,6, nowy gaz, wspomaganie kierownicy, aluminiowe burty
– TANIO, tel. 0 504 672 105
Szukam opiekunki do 2,5 letnich
bliźniaczek – od września br.,
tel. 0 600 384 607
Poszukuję garażu do wynajęcia
przy ul. Warszawskiej lub Starzyńskiego, tel. 023 693 01 11
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedam gosp. rolne 15 000 m2
z możliwością przekwalifikowania
na działkę budowlaną.Wiadomość
w redakcji.
Mieszkanie do wynajęcia, tel. 0 609
810 427
Sprzedam suknię ślubną 3-częściową roz. 38, cena 500 zł, tel. 0 668
347 959
Sprzedam ciągnik C-330M, stan
bardzo dobry, rok 1992, tel. 0 607
607 905
Szukam domu lub mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 502
681 747
Poszukuję ekipy murarskiej do budowy magazynu, tel. 0 602291523
Kupię trociny z drzew iglastych
(z dowozem do domu), tel.
kom. 0 502 035 852
Sprzedam samochód ford escort
1993 r. prod.1,3 CL, autoalarm,
srebrny metalik. Cena do uzgodnienia. Tel. 0 600 942 018 po 20.00
Wynajmę lokal użytkowy – pawilon wolno stojący, pow. 55m2 przy
ul. Kilińskiego 2a, tel. 0 600 942 018
po 20.00.
Sprzedam siano w kostkach, tel.
022 787 02 01 po 2000
Sprzedam samochód Żuk skrzyniowy, w dobrym stanie, rok prod.
1981, z instalacją gazową, cena 800
zł, tel. 0 604 996 848
Zatrudnię pracowników do pielenia
i zbierania truskawek, tel. 022 787
02 01, po 2000
Działki budowlane – Stare Pieścirogi, ul. Makowa, za linią 110 kV – albo
działki pod działalność godpodarczą (stacja paliw) przy trasie do
Płońska, tel. 023 693 07 54

REKLAMA
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Z GÓRKI...

ytuł mógłby sugerować, że Żbik
T
ma w tej rundzie z górki... Ale
bynajmniej nie chodzi tu o łatwość,

nia, nasielskim napastnikom nie udało się pokonać
bramkarza Legionovii – Sebastania Dzisiewicza,
który ma na koncie okazały rekord: od 842 minut
z jaką wygrywa mecze. Prawdę po- gry nie wpuścił żadnej bramki!
wiedziawszy – z jaką je przegrywa.
Jak powoli, ale systematycznie Legionovia Legionowo 1:0 Żbik Nasielsk, 22 kwietnia
oddala się od górnej części tabeli Barchwic 14’
i przesuwa w dół.
Kolejną gorzką pigułkę zaserwował Żbikowi, na jego
Po rozegraniu 7 meczów na wiosnę, w tym jed- własnym stadionie, lider rozgrywek IV ligi Narew
nego pucharowego z Dolcanem, w ligowej tabeli Ostrołęka, pokonując nasielski zespół 3:2. Pomimo
Żbik spadł z 5 miejsca na 8. Po 17 kolejkach tracił bramek Wróbla i Załogi, goście wygrali, bo strzelili
do lidera 3 punkty; teraz, po 23, strata wzrosła do 13 o jedną więcej. Tym samym wzmocnili szanse na
punktów. Co prawda lider, Narew, ma 24 rozegrane awans do III ligi, a „twierdza” Nasielsk padła. Teraz
mecze, ale nie zmienia to faktu, że gra Żbika nie jedynym niepokonanym na własnym stadionie
zachwyca. Bilans nie wygląda zbyt optymistycznie, zespołem w lidze pozostaje właśnie Narew.
dane mówią same za siebie: 1 zwycięstwo, 2 remisy, Żbik Nasielsk 2:3 Narew Ostrołęka, 26 kwietnia
4 porażki, bramki 8:10.
Wróbel 21’, Załoga 77’ – Grzeszczyk 1’, Pyskło 28’,
Mecze Żbika, wiosna 2006:
Żbik – Pogoń Siedlce
Okęcie – Żbik
Piaseczno – Żbik
Żbik – Polonia II
Żbik – Dolcan (Puchar Polski)
Legionovia – Żbik
Żbik – Narew

Strzeżysz 66’

Kolejny mecz Żbika, 29 kwietnia, został rozegrany
z zamykającą ligową tabelę Deltą. Miejmy nadzieję,
że przynajmniej z takim zespołem nasielscy piłkarze będą w stanie zdobyć 3 punkty... Maj zapowiada
się bardzo pracowicie, ponieważ mecze będą rozgrywane niemalże co 3 dni.
Jakub Olech

0:0
3:1
0:3
0:0
2:3
1:0
2:3

Po remisie z Polonią II, sympatykom Żbika gorycz porażki przyszło
przełknąć w pucharowym meczu
z Dolcanem, przegranym 2:3.
Następnie, w niemalże derbowym
meczu z Legionovią, nasielska
drużyna po słabej grze w pierwszej
połowie i szybko straconej bramce
w 14 minucie wyjechała z Legionowa na tarczy, przegrywając 1:0.
Pomimo szturmu Żbika na bramkę
gospodarzy w drugiej części spotkafot. M. Stamirowski

R

E

K

L

A

M

A

SPORT

SPORT

SPORT

Tenisowy niewypał!
Tak można nazwać najstarszy i najpopularniejszy
na Mazowszu turniej tenisa stołowego dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
Ten, mający ponad półwieczną tradycję, turniej przez dziesiątki lat zmieniał kilkakrotnie
swoją nazwę. Najpierw był to turniej o Puchar
„Trybuny Mazowieckiej”, potem „Naszej
Trybuny”. Następne kilkadziesiąt lat Puchar
„Sztandaru Młodych”, puchar „Warszawskiego
Ośrodka Telewizyjnego”, puchar „ 7 Redakcji”,
a ostatnio władze Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego wymyśliły mu nazwę
o „Puchar Redaktora Janusza Strzałkowskiego”.
I właśnie ten wymysł MOZTS stał się w tym roku
„tenisowym niewypałem”.

jeszcze pozostali działacze z lat poprzednich, próbowano coś zrobić. W ostatniej chwili, dosłownie
na telefon, informowano szkoły, gminy i powiaty,
że tegoroczny finał centralny odbędzie się 1 maja
w Ciechanowie w nowo otwartej hali sportowej,
bo tylko na tyle stać było MOZTS z siedzibą
w Warszawie. W szybkim tempie organizowano
zawody gminne, powiatowe i rejonowe, by wyłonić
zawodników do finału. W wielu gminach i powiatach
turnieje w ogóle się nie odbyły, a tam gdzie miały
miejsce, była bardzo niska frekwencja.

22 kwietnia w nasielskiej hali sportowej odbył
się turniej powiatu nowodworskiego, na który,
niestety, zgłosiło się tylko 24 zawodników i zawodniczek ze szkół z Nasielska, Cieksyna i Bud
O ile w latach poprzednich z góry było wiado- Siennickich.
mo, kto jest organizatorem turniejów: szkolnego,
gminnego, powiatowego, rejonowego i finału Do turnieju rejonowego zakwalifikowało się 16
centralnego, to w tym roku powstał wielki osób.
bałagan. Poprzednio terminy tych turniejów W piątek 28 kwietnia we Wiśniewie koło Młabyły ujęte w kalendarzu MOZTS. Informowały wy odbył się turniej rejonowy, w którym miało
o tym wszystkie gazety ukazujące się w po- wystartować 96 zawodników i zawodniczek
wiatach i byłych województwach mazowsza. z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego,
Pisano o tym w prasie centralnej. Zgłoszenia płońskiego, pułtuskiego, nowodworskiego
do turnieju odbywały się na specjalnych ku- i żuromińskiego. Miało – ale niestety nie
ponach drukowanych w prasie. A wyniki z tych wystartowało. Pojawili się tylko gospodarze
turniejów, wraz z fotoreportażami można było z powiatu mławskiego i nasza nasielska ekipa.
zobaczyć na czołowych stronach gazet. Co A nieobecność pozostałych ekip – z powodów
roku, począwszy od turniejów szkolnych aż wyżej opisanych.
po finał centralny, startowało w nim kilkanaście
Z turnieju rejonowego na finał centralny kwatysięcy zawodników i zawodniczek.
lifikowało się po dwóch zawodników i zawodPozostaję z całym szacunkiem dla Pana Janusza niczek w każdej kategorii wiekowej z klas I–IV,
Strzałkowskiego, redaktora wyżej wspomnia- V–VI i gimnazjum.
nych gazet, który zapoczątkował pół wieku
temu ten wspaniały turniej. Był zawsze niemal na Z naszych reprezentantów efektowne zwyciękażdym turnieju powiatowym, rejonowym, nie stwa odnieśli Adrian Żyła z SP Nasielsk w kamówiąc już o finale centralnym, a od tego roku, tegorii klas I–IV i Mateusz Niedzielski z nasielskiego gimnazjum. Miejsca drugie zajęli Kamil
nie z jego winy, turniej ten zaczyna upadać.
Białorudzki z SP Cieksyn w kategorii klas I–IV
Prawie zupełnie nie informowały o nim gazety ma- i Mateusz Daszczyński w kategorii klas V–VI.
zowieckie. Nie było chętnych do organizacji turnieju
SA
na szczeblu powiatowym i rejonowym. Tam, gdzie

Adrian Żyła

fot. M. Stamirowski

