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ak podała Komenda
Główna Policji, policjanci z warszawskiego oddziału
Centralnego Biura Śledczego
zlikwidowali działająca na terenie naszej gminy nielegalną
wytwórnię tabletek extasy. Do
akcji użyto śmigłowca. W wyniku działań w Warszawie
i w okolicach Nasielska zatrzymano 3 osoby; zabezpieczono
urządzenia i półprodukty do
w y t wa r z a n i a t abl e t e k o ra z
kilka tysięcy porcji gotowego
narkotyku. Zatrzymani współpracowali z warszawskimi grupami przestępczymi.

O p e ra c j a z o s t a ł a
p r zep rowa d zo na jednocześnie
w okolicach Nasielska i w warszawskiej
dzielnicy Wola 27
c z e r w c a b r. , o k .
godz. 18. Policjanci
z CBŚ, przy asyście
śmigłowca, weszli
na teren posesji
w m i e j s c o wo ś c i
Krzyczki–Pieniążki.
W jednym z budynków gospodarczych zabezpieczyli
linię produkcyjną

fot. Zespół Prasowy KGP

fot. Zespół Prasowy KGP

Diamentowe,
Brylantowe
i Złote Gody

str. 8

Jeden z zatrzymanych na warszawskiej Woli doprowadzany na przesłuchanie.

i 3 tys. gotowych porcji
n a rko t y k u . W d o mu
p r z eb y wa ł a m at k a
podejrzanych (zatrzymanych w Warszawie),

W czasie suszy kradną… wodę

przy której znaleziono ok. 45 tys. zł pochodzących najprawdopodobniej z handlu
narkotykami. Kobieta, Elżbieta Sz., lat 64,
została zatrzymana. Na posesji zabezpieczono dodatkowo trzy samochody: Rover
75, Peugeot 307 i Alfa Romeo.
Zatrzymani w Warszawie Piotr i Paweł Sz.,
synowie Elżbiety Sz, mają po 26 lat. Zatrzymano ich przed jednym z bloków na warszawskiej Woli. Byli całkowicie zaskoczeni.
W ich mieszkaniu policjanci zabezpieczyli
2 tys. tabletek extasy, półprodukty do ich
wytwarzania i elementy broni.
Przestępcy zajmowali się produkcją środków odurzających od kilku miesięcy. Zabezpieczone narkotyki warte są ok. 45 tys.
zł. Obaj bracia współpracowali z grupami
przestępczymi z Warszawy i okolic, należeli do tzw. „grupy wolskiej”. Cała przestępcza trójka była obserwowana przez policję
od kilku miesięcy. Wszystkie osoby zostały
zatrzymane w wyniku synchronicznych
działań grup policyjnych.

str.3

Produkowane przez zatrzymane osoby
narkotyki trafiały z reguły do warszawskich
i podmiejskich dyskotek. Zatrzymani byli
już uprzednio karani za te same przestępstwa. Wszystkie zatrzymane osoby zostały
tymczasowo aresztowane. Grozi im kara
pozbawienia wolności do lat piętnastu.
LAN
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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

Obradowała Rada
29 czerwca br. odbyła
się w nasielskim urzędzie
miejskim LXI sesja Rady
Miejskiej. Obrady prowadził przewodniczący Rady
Dariusz Leszczyński. Po
stwierdzeniu prawomocności obrad radni przyjęli
porządek posiedzenia.
Następnie przyjęli protokół z poprzedniej, LX sesji
Rady. Później przewodniczący D. Leszczyński
poinformował zebranych
o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami Rady.

Informację o ostatnich najważniejszych wydarzeniach przedstawił
Burmistrza Nasielska Bernard Dariusz Mucha. Mówił m.in. o inwestycjach realizowanych w czerwcu
br. Poinformował o przeprowadzonej kontroli zadania realizowanego
w ramach ZPORR pn. Budowa drogi
gminnej Mazewo Dworskie – Kątne,
dokonanej przez Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Z uzyskanej wstępnej
informacji pokontrolnej wynika, że
projekt został zrealizowany zgodnie
z umową podpisaną z Wojewodą
Mazowieckim oraz zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Burmistrz
B.D. Mucha powiadomił także, że 19
czerwca br. powtórnie został przeprowadzony przetarg na zadanie pn.
Budowa drogi w miejscowościach
Toruń Dworski i Toruń Włościański,
gmina Nasielsk. Pierwszy przetarg
został unieważniony, ponieważ
oferty złożone przez wykonawców
opiewały na kwoty wyższe, niż przeznaczono na to zadanie w budżecie.
Burmistrz przypomniał też, iż trwają
prace przy budowie wodociągów.
Z przyczyn niezależnych od wykonawców konieczne okazało się
podpisanie aneksów do umów na
przedłużenie terminów realizacji
zadań: Borowo – do 15.08.2006
(wysoki poziom wód gruntowych
oraz Jackowo Włościańskie, Jac-

Dyżury nocne nasielskich aptek:

14–16 i 27–31.07.2006 r.

Apteka ARNICA, ul. Rynek 21
tel. (023) 691–21–30

17–26.07.2006 r.

Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691–23–23

kowo Dworskie, Lubomin – do
30.09.2006 (opóźnienie uzgodnienia dokumentacji projektowej
na przejście pod torami kolejowy-

mi Warszawa–Gdańsk). Nastąpił już
odbiór budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Krzyczki Pieniążki – Dąbrowa.

Radni podjęli szereg uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła zmian
w budżecie 2006 r. Dwie kolejne
uchwały związane były ze zmianą
wcześniejszych uchwał. Pierwsza
z nich dotyczyła zmiany uchwały
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki, druga zaś
– zmiany uchwały z dnia 13 kwietnia
2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Zmiany te dotyczyły kwestii
zabezpieczenia spłaty pożyczki, co
zostało spowodowane wymogami
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

14–27 lipca

Następnie radni podjęli uchwałę
w sprawie zbycia nieruchomości
– chodziło o nieruchomość zabudowaną w miejscowości Pianowo
Daczki, w ewidencji gruntów oznaczoną jako działka nr 66/1 i 66/2,
o łącznej powierzchni 3,76 ha.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła
przekazania nieruchomości w trwały zarząd. Rada wyraziła zgodę na
przekazanie w trwały zarząd na czas
nieoznaczony Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku
zabudowanej nieruchomości położonej w Nasielsku przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 6, z przeznaczeniem na działalność statutową.
Rada podjęła również uchwałę,

Radni podjęli również uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie aportem zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Nasielsku przy ulicy Płońskiej.
Rada zezwoliła na podwyższenie
kapitału zakładowego Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego
Sp. z o.o. o kwotę 1 981 250 zł.
Owo pokrycie podwyższonego
kapitału zakładowego ma się odbyć
aportem w postaci nieruchomości
(zabudowanej dwoma budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi
w stanie surowym otwartym, stanowiącej własność gminy Nasielsk,
w Nasielsku, ul. Płońska, o łącznej
powierzchni 17 365 m kw. – wartość 1 906 500 zł) oraz dokufot. M. Stamirowski

ny Środowiska. Obie uchwały zostały przez Radę podjęte.
Następny rozpatrywany projekt to
uchwała w sprawie zmiany wcześniejszej uchwały Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie utworzenia
okręgów
wyborczych.
Uwzględniono obecnie
n ow ą u l i c ę
– Gwiaździstą (obwód
g ł o s owa n i a
nr 3). Kolejn a u ch wa ł a
to również
z m i a n a
wcześniejszej
uchwały Rady
Miejskiej
w Nasielsku
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów
wyborczych. Obie uchwały zostały
przez Radę podjęte.

w której wyraża zgodę na użyczenie na okres 10 lat nieruchomości
położonej w Nasielsku, będącej
własnością naszej gminy, na rzecz
Międzyzakładowego Ludowego
Klubu Sportowego „Żbik” w Nasielsku. Nieruchomość będzie wykorzystywana w celu prowadzenia
działalności statutowej.
Kolejna uchwała dotyczyła nabycia nieruchomości od jednej
z mieszkanek naszego miasta.
Nieruchomość, położona w Nasielsku, oznaczona jest w ewidencji
gruntów jako działka nr 1159/10,
o powierzchni 34 m kw., posiadająca Księgę Wieczystą nr 23470.
Nabycie nieruchomości następuje
z przeznaczeniem na poszerzenie
istniejącej ulicy Garbarskiej.
W następnej podjętej uchwale Rada
Miejska wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
na okres 10 lat kiosków służących
do sprzedaży mięsa w Nasielsku
przy ulicy Kościelnej.

mentacji budowlano-wykonawczej
przebudowy i adaptacji dwóch
budynków mieszkalnych, niezbędnej do uzyskania pozwolenia
na kontynuację budowy – wartość
74 750 zł.
Kolejną uchwała dotyczyła zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku. Rada Miejska podjęła
tę uchwałę, która teraz wymaga
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nie podjęto natomiast
uchwały w sprawie zmiany statutu
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, ponieważ zabrakła opinii odpowiedniej komisji
merytorycznej.
Później rozpatrzono pisma kierowane do Rady. W części poświęconej wolnym wnioskom i zapytaniom sołtys wsi Nowe Pieścirogi
Zenon Wiśniewski poruszył kwestię
realizacji remontów ulic. Na tym
obrady zamknięto.
LAN
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Oczyszczalnia lada dzień

Już w najbliższych dniach
zacznie działać nowa
oczyszczalnia ścieków.
Jej rozruch planowany
jest na połowę lipca.
Przypomnijmy, że za budowę kanalizacyjnych
sieci tłocznych odpowiada firma „Inżynieria”
Rzeszów, natomiast za
budowę sieci grawitacyjnej nasielski ZGKiM.

W pierwszym etapie prac, w minionym roku, wykonano sieć kanalizacyjną w ulicy Krupka (wraz
z 18 przykanalikami), Kościuszki,
Dębowej, Warszawskiej, Klonowej,
Kasztanowej, Mieszka I, Lipowej,
Jagiełły, Chrobrego, Jaśminowej.
Obecnie cały czas prowadzone są
prace związane z wykonywaniem
podłączeń do sieci sanitarnej odbiorców indywidualnych. Do 30
września br. zostanie zakończony
drugi etap robót wykonywanych
przez ZGKiM. Roboty prowadzono w następujących ulicach:
Płońska (8 przykanalików) – prace
zostały przyspieszone w tym rejonie z uwagi na budowę chodnika;
Warszawska – od CPN do baszty,
gdzie pierwotnie miało być 13
przyłączy, a powstanie 18; Mieszka I (11 przykanalików); Lipowa (9
przykanalików); Wyszyńskiego
(11 przykanalików); Kościuszki (55
przykanalików). W ulicach Łokietka, Anny Jagiellonki, Osińskiego

fot. M. Stamirowski

i Kazimierza Wielkiego będzie budowana sieć kanalizacyjna i przykanaliki. Do sieci na tym etapie
prac podłączone zostaną również
posesje przy ulicach: Kasztanowa,
Dębowa, Kolejowa.

– Jeszcze w tym tygodniu zakończymy prace w ul. Wszyńskiego,
natomiast z pewnością potrwają
one jeszcze jakiś czas w ul. Kościuszki. W tej chwili wykonane
tam zostało ok. 1/3 podłączeń.
To wyjątkowo trudne zadanie,
ponieważ na większości posesji
są zagospodarowane podwórka,
np. wyłożone kostką, trzeba więc
odtworzyć taką nawierzchnię,
a także odtworzyć asfalt – wyjaśnia W.Sierzputowski, dyr. ZGKiM.
– Prace mimo upałów posuwają
się szybko, a robotnicy mają pod
dostatkiem wody do picia – zapewnia dyrektor.
Budowa kanalizacji i przyłączanie
do niej kolejnych odbiorców jest
niezbędne do tego, by gotowa już
do pracy oczyszczalnia ścieków
ruszyła pełną parą.
– Wszystkie obiekty, które miały
powstać na terenie oczyszczalni
już są wykonane. W tej chwili trwają
jeszcze ostatnie dostawy i montaż
niezbędnych do funkcjonowania
oczyszczalni urządzeń. Przygotowujemy urządzenia do mającego
nastąpić lada dzień rozruchu me-

chanicznego, później hydraulicznego i technicznego. Pracownicy
już zostali przeszkoleni. Docelowo będzie to 6–7 osób. W tym:
pracownik fizyczny – w systemie
zmianowym, automatyk, laborant
i kierownik oczyszczalni – mówi
Helena Wrońska, kierownik nasielskiej oczyszczalni ścieków.
– Pozostały jeszcze do wykonania prace porządkowe na terenie
oczyszczalni: nasada krzewów,
posianie trawy, budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej – dodaje.

Nasielska oczyszczalnia będzie
przyjmowała nie tylko ścieki
socjalno-bytowe, ale również
zakładowe. Będzie przy niej funkcjonowała także stacja zlewna.
Natomiast istniejąca oczyszczalnia
przy ul. Warszawskiej zostanie zlikwidowana i będzie funkcjonowała
jako przepompownia ścieków.
Żeby oczyszczalnia mogła rozpocząć pracę, musi otrzymywać ok.
700m3 ścieków na dobę, a jej maksymalne możliwości to 2 tys.m3.

Jest szansa, że rozpoczęcie działalności oczyszczalni zagwarantuje uporządkowanie gospodarki
ściekami na terenie Nasielska. Być
może już niedługo skończy się
wylewanie ścieków do rowów, na
pola czy w skrajnych przypadkach
do ogródków. Miejmy nadzieję, że
wszystkim, którzy w ten sposób
„reperują” swój domowy budżet,
po prostu przestanie się to opłacać.
pi

W czasie suszy kradną… wodę

amy upał, a skoro
M
upał utrzymuje się
już od wielu dni, to i są już

jego skutki, czyli
susza. Lato doskwiera rolnikom,
który martwią się
o swoje plony
i paszę dla zwierząt, bo trawa wysycha. Natomiast
mieszkańcy miasta ratują rośliny
w swoich ogródkach, po prostu
j e p o d l ewa j ą c.
Stąd w mieście
w godz. 17–21 ciśnienie wody jest
bardzo słabe albo
woda w ogóle nie
leci z kranu.

W nieco lepszej sytuacji
są ci, którzy mają na
podwórkach studnie,
przede wszystkim dlatego, że za własną wodę
nie trzeba płacić. Jednak
w wielu studniach już jej
brakuje. Okazuje się, że
niektórzy mieszkańcy
naszej gminy, dotyczy
to przede wszystkim
wsi, są bardzo zaradni
i wpadli na pomysł, jak
korzystać z wody za
darmo. Kradną ją po

prostu z hydrantów. Najłatwiejszy
dostęp mają do hydrantów naziemnych i z pomocą sprytnych

urządzeń czerpią z nich wodę.
– Zdarza się, że mamy po kilka

telefonów dziennie o tym, że ktoś
kradnie wodę. Sami staramy się takie
przypadki ustalać, ale ostatnio coraz
częściej po prostu telefonują do nas
ludzie i informują o tym, co robi ich
sąsiad – mówi Wojciech Sierzputowski, dyrektor ZGKiM. – Jedziemy na
miejsce, robimy zdjęcia, rekwirujemy
urządzenia, które ułatwiają kradzież
wody, i taki delikwent może mieć
problemy. Procedura jest bardzo
rygorystyczna, bo za nielegalny
pobór wody, czyli włamanie do sieci
wodociągowej, kara wynosi 5 tys. zł,
a później proces sądowy – dodaje.

Osoba złapana na kradzieży wody
może więc mieć poważne kłopoty.
Na razie jednak wszyscy „przyłapani na gorącym uczynku” składają
stosowne oświadczenia i „proszą
o niższy wymiar kary”.
Warto pamiętać o tym, że ZGKiM
za każdy pobrany metr3 wody głębinowej musi odprowadzić co miesiąc do Urządu Marszałkowskiego
odpowiednią opłatę, nie ma się
więc co dziwić, że postanowiło jej
pilnować i „łapać” złodziei.
pi

Co dalej z ulicą POW?

fot. M. Stamirowski

Jak powiedział „Życiu Nasielska”
ra d n y R a d y Pow i at u N owo dworskiego Grzegorz Paczewski
– kwestia stanu ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej w Nasielsku została poruszona podczas
sesji Rady Powiatu 29 czerwca br.
Dotychczasową korespondencję
w tej sprawa przekazała radna
Teresa Skrzynecka. Trafi ona do
Komisji Infrastruktury, która ma
się problemem ulicy POW zająć
i przygotować materiały dla Zarządu. Nie ulega wątpliwości, że
remont tej ulicy i jej stan – leżą
tylko w gestii władz powiatu nowodworskiego. Trzeba będzie po-

myśleć o ograniczeniu prędkości
pojazdów, ponieważ całkowicie
ruchu tirów z tej ulicy raczej nie
da się wyeliminować – dodał radny G. Paczewski. – Warto by może
pomyśleć o ponownym znaczniejszym zaangażowaniu policji w tej
sprawie. Takie kontrole były już
prowadzone, ale z czasem jakoś
od nich odstąpiono.
Jak poinformowano w Biurze
Rady Powiatu Nowodworskiego,
zgodnie z wcześniejszym planem
posiedzenie Komisji Infrastruktury
przewidziane jest na sierpień.
A. I. Wojtko
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Bezpieczna podróż pociągiem
ak przypomina KoJ
m e n d a Po w i a t o wa
Policji w Nowym Dworze

Mazowieckim, w pociągach rocznie popełnianych jest około 5,5 tys.
kradzieży cudzej rzeczy.
Zatłoczony pociąg jest
ulubionym obszarem
działania złodziei, szczególnie w czasie wakacji.
Z pozoru przyjazny współpasażer może okazać się
potencjalnym przestępcą. Jak zatem ochronić
się przed kradzieżą? Co
zrobić, by podróż minęła
bezpiecznie?
Pamiętajmy, by:
* Zachować szczególną ostrożność
w miejscach, gdzie występuje duży
tłok, np. na dworcach kolejowych,
przystankach, w środkach komunikacji publicznej itp. oraz podczas
wsiadania do zatłoczonego pociągu
i wysiadania.
* W czasie podróży nie pozostawiać
bagażu bez opieki, zwłaszcza torebek
i neseserów. Najlepiej mieć je przy sobie i nosić z przodu lub pod ramieniem,
zamknięciem skierowanym do siebie.

* Zwracać uwagę
na drobne, choć
często wartościowe przedmioty,
takie jak aparaty
fotograficzne czy
odtwarzacze mp3.
Wychodząc na
chwilę z przedziału, sprawdźmy, czy
odruchowo nie
zostawiliśmy ich
na stoliku.
* I n ne c e n ne
przedmioty oraz
czeki podróżne,
dokumenty mieć
cały czas przy
sobie.
* Zwracać baczną
u wag ą n a b a gaż podręczny,
w szczególności podczas podróży
nocą.
* Mieć przy sobie w podróży tylko
niezbędną kwotę pieniędzy. Resztę
zostawmy na koncie, weźmy ze sobą
kartę płatniczą. Jeżeli już musimy
mieć więcej gotówki, to pamiętajmy,
by podzielić ją i rozłożyć w różnych
miejscach bagażu.

Reaguj. Powiadom. Nie toleruj

27.06. na ulicy Kolejowej
Marian S. kierował rowerem,
będąc w stanie nietrzeźwym
(0,35 mg/l).
27.06. w Pieścirogach Nowych Waldemar H. kierował
rowerem, będąc w stanie nietrzeźwym (0,36 mg/l).
26–27.06. na ulicy Polnej nieznani sprawcy skradli silnik od
betoniarki. Straty wynoszą 400
zł na szkodę Krzysztofa M.

* Podróżując koleją, unikać pustych
przedziałów i nocnych podróży. Starać się nie spać w przedziale.
* Zachować nieufność wobec nieznanych osób i nie przyjmować od nich
żadnych poczęstunków.
* Zachować szczególną ostrożność
w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji opracowali założenia programu „Reaguj. Powiadom. Nie toleruj”. Poprawa stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie garnizonu warszawskiego oraz wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa wśród jego mieszkańców
to główny cel programu, który ruszył w listopadzie 2005 roku. Cele szczegółowe tegoż programu zostały podzielone na trzy części:
1.
REAGUJ
– uświadomienie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli celem zmniejszenia zagrożenia wykroczeniami, przestępczością
oraz patologiami społecznymi,
– propagowanie idei niepozostawania obojętnym na łamanie prawa.
2.
POWIADOM
– aktywizacja społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu przez zachęcanie do
przekazywania informacji służbom odpowiedzialnym o zaobserwowanych wykroczeniach, przestępstwach i wszelkich patologiach.
3.
NIE TOLERUJ
– podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach i wiedzy nt. skutecznych możliwości przeciwdziałania im, edukacja społeczności lokalnej,
– nawiązanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania w omawianym zakresie oraz zainteresowanych tą tematyką w ramach
działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym,
– identyfikowanie potrzeb społeczności lokalnej i zgodnie z nimi dążenie do kształtowania porządku publicznego,
– dążenie do przekonania obywateli, że ich brak tolerancji na działania niezgodne z prawem spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa
społecznego oraz ładu i porządku publicznego.
Program jest podzielony na strefy działań: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej,
Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i na przylegającym im terenie. Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy, grupy zawodowe, instytucje i organizacje, rodzice, młodzież.
Realizację programu zakłada się na lata 2005–2007 z możliwością kontynuacji.

za: www.kppnowydwormaz.policja.waw.pl

atrakcyjnych towarów po niskich
cenach itp.
* Poinformować obsługę pociągu
o podejrzanie zachowujących się
osobach.
* Jak najszybciej poinformować
policję, gdy zostaną nam skradzione
dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub
inne przedmioty.
W czasie wakacji policjanci zadbają
o bezpieczeństwo podróżujących
publicznymi środkami transportu.
Będą obecni na dworcach autobusowych, kolejowych i w pociągach
pasażerskich. Będą zapobiegać kradzieżom mienia, także kradzieżom
kieszonkowym i przestępstwom
rozbójniczym.
Funkcjonariusze będą zwracać
szczególną uwagę na osoby nieletnie
pozostające bez opieki dorosłych.
Szczególnym nadzorem objęte
zostaną grupy dzieci i młodzieży
udające się na obozy i kolonie.
Osoby nietrzeźwe, żebrzące w sposób agresywny, zakłócające porządek publiczny oraz stwarzające realne
zagrożenie dla podróżnych muszą
się liczyć z natychmiastową reakcją
i surowymi konsekwencjami.
zamieściła sierż. I. Jurkiewicz
www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Wymuszenie pierwszeństwa przyczyną wypadku
3 lipca br. około godziny 8.30 w miejscowości
Nuna doszło do groźnego
wypadku.

Kierujący pojazdem Tarpan wyjeżdżał
od strony Nuny i nie ustąpił pierwszeństwa innemu samochodowi. W rezultacie doszło do kolizji: nadjeżdżający
do strony Dębego Volkswagen Polo

KRONIKA
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

uderzył w Tarpana. Volkswagenem
kierowała mieszkanka wsi Krzyżowki
w powiecie Lipno. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta została

30.06. na ulicy Kościuszki
nieznani sprawcy wybili szybę oraz porysowali karoserię
w samochodzie Adama G.
Straty wynoszą 1200 zł.
30.06. na ulicy Warszawskiej
nieznani sprawcy włamali się
do niezamieszkanego mieszkania i skradli drewniany kredens. Sprawcy zostali ustaleni
(Kazimierz G. i Lech W., mieszkańcy Nasielska) i część mienia
odzyskano.
02.07. w parku im. Jana Pawła II
nieznani sprawcy pobili i okradli Piotra P.
04.07. na ulicy Piłsudskiego
nieznani sprawcy skradli samochód osobowy Toyota Corolla
o wartości 33 000 zł na szkodę
Marka B.
07.07. na ulicy Kościuszki
Mariusz W., mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem,
będąc w stanie nietrzeźwym
(0,82 mg/l).
07.07. w Cegielni Psuckiej Robert Ś. kierował samochodem,
będąc w stanie nietrzeźwym
(1,21 mg/l).
R

odwieziona do szpitala w Nowym
Dworze Mazowieckim. Jak ustalono,
kierowca Tarpana był trzeźwy.
LAN
fot. D. Majewski
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Wierzby i kamienie
Mieszkańcy Malczyna domagają się poszerzenia
drogi i wykonania na niej
nawierzchni asfaltowej.
Właśnie tą drogą kursuje
autobus do Cieksyna.
Budowa może nastręczyć wielu

trudności, ponieważ po obu stronach
drodi rośnie ok. 400 wierzb, a na
poboczach leżą ogromne kamienie
wydobywane przez rolników z pól.
Minionej zimy poważnie utrudniało
to odśnieżanie tej trasy.
p

AKTUALNOŚCI

Aby góra śmieci nie rosła
egregacja odpadów
S
to konieczność i wyraz
rozwoju cywilizacyjnego.

Powinniśmy segregować
p ap i e r, s z k ł o, p l a s t i k
i odpady medyczne. Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny również
wymaga odpowiedniego
składowania.
1 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycz-
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gminy. Muszą one informować
mieszkańców o punktach zbiórki
zużytego sprzętu. Producenci
sprzętu zaś muszą zapewnić zbiórkę
i recykling starych urządzeń. I tu pojawia się pytanie: kto za to zapłaci?
Okazuje się, że konsumenci. W cenę
pralki, lodówki, żelazka bądź suszarki do włosów będzie wliczona tzw.
opłata recyklingowa. Np. cena pralki
wyniesie 900 zł plus 18 zł opłaty
recyklingowej. Nawet jeśli ktoś po

na opublikować nazwy firm bądź
nazwiska przedsiębiorców oraz
adresy punktów zbierania (znajdą
się tam także adresy sklepów handlujących takim sprzętem). Jednak
i w tym wypadku właściciel zużytego sprzętu będzie prawdopodobnie
musiał zapłacić za odebranie od
niego starego urządzenia, chyba że
gmina zdecyduje się finansować
taką zbiórkę. Cała nadzieja w Unii.
Sytuacja w Polsce może zmienić się

raz pierwszy kupuje urządzenie
elektryczne, zapłaci w poczet jego
przyszłej utylizacji.

od 2008 r. Istnieje unijny wymóg,
według którego mamy zbierać 4 kg
złomu AGD na obywatela, obecnie
zbiera się jedynie pół kg.

Mieszkania na Płońskiej
W ostatnim numerze „Źycia Nasielska” zobowiązaliśmy się informować
naszych czytelników o
postępach prac związanych z remontem bloków
przy ul. Płońskiej. Został
już ogłoszony przetarg
na wykonanie mieszkań.
Otwarcie ofert nastąpi
28 sierpnia br. Później zostanie ogłoszony przetarg

na obsługę bankową tej
inwestycji.
- Zainteresowanie tymi mieszkaniami jest bardzo duże, przede
wszystkim dlatego, że będą one
dość tanie. Poza tym na zasadach
preferencyjnych będziemy traktować mieszkańców naszej gminy
– mówi Wojciech Sierzputowski,
prezes Spółki.
p

Nie daj się pokąsać
Nie sposób ich uniknąć, ale jednych
o wa d y l u b i ą b a r dziej, innych mniej.

Te ostatnie, zaskoczone nerwowymi ruchami i krzykiem, bronią się
żądłami. Możesz uniknąć ataku,
stosując się do kilku zaleceń:

Zapach odsłoniętego latem ciała
przyciąga żywiące się krwią owady, a także osy i pszczoły.

– Przede wszystkim – w czasie
upałów nie używaj zbyt aromatycznych kosmetyków – perfum,

nym i elektronicznym. Według niej
przy zakupie nowego telewizora,
pralki czy lodówki będzie można
oddać stary sprzęt. Sprzedawca
zobowiązany jest do przyjęcia tylko
jednej sztuki tego samego rodzaju,
co zakupiony artykuł. Jeżeli sklep
odmówi przyjęcia używanego
urządzenia, będzie musiał liczyć
się z karą grzywny. Obowiązkiem
sklepów jest także przekazywanie
starego sprzętu do zakładów przetwarzania i informowanie Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska
o ilości i masie zebranych urządzeń.
To jeszcze nie koniec obowiązków
– sprzedawcy będą musieli przekazywać burmistrzowi informacje
o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu.
Od 1 października br. pewne obowiązki zostaną nałożone także na
dezodorantów – ich zapach „przywołuje” owady.
– Łykaj codziennie drażetkę witaminy B complex – komary nie znoszą
jej zapachu. Możes z ją także rozpuścić witaminę w wodzie (2 tabletki na
1/2 l wody) i posmarować się nią.
Tylko nie przesadź z ilością łykanej
witaminy, bo i ludzie zaczną Cię
unikać.
– Dla pozbycia się z domu komarów porozstawiaj na parapetach
doniczki z pelargoniami, a w pomieszczeniach porozkładaj w rożnych miejscach zioła: kwiaty i liście
bazylii, tymianku, kwiaty czarnego

W ustawie nie ma szczegółowych
zapisów o darmowym transporcie.
Wszystko zależy od sprzedawców.
Jeżeli odbieramy jakieś urządzenie
bezpośrednio u sprzedawcy, to i do
niego powinniśmy przynieść zużyte.
Jeśli firma przywozi nam nowy sprzęt
do domu, powinna zabrać stary.
Co zrobić z tymi wyeksploatowanymi urządzeniami, których nie
zamierzamy wymieniać na nowe?
Jeśli uda się znaleźć firmę, która ma
odpowiednie zezwolenia i zabierze
je od nas odpłatnie, to można jej
przekazać takie śmieci. Jeżeli nie,
to powinniśmy zaczekać do 1 października 2006 r. Od tego dnia gminy
muszą nas poinformować o tym, kto
zbiera zużyty sprzęt. Gmina powinbzu.
– Podczas grilla czy ogniska
dorzuć w ogień suszonej szałwii,
rozmarynu, ruty, a ograniczysz
aktywność komarów w najbliższej
okolicy.
– Owady uciekają od zapachu
cebuli, liści orzecha włoskiego,
krzaku i owocu pomidorów.
– M o ż e s z t e ż s t o s owa ć
kosmetyki odstraszające
owady.
Gdy już pokąsają Cię osa,
pszczoła, trzmiel, natychmiast wyjmij żądło i przyłóż

fot. M. Stamirowski

Niewiele jeszcze wiemy o segregacji śmieci. Wystarczy rozejrzeć się
dookoła. Kontenery na szkło, plastik
i papier stoją, ale nie umiemy z nich
korzystać. Nasza świadomość ekologiczna jest bardzo niska. Segregować
odpady powinniśmy już u źródeł
ich powstawania, czyli w gospodarstwach domowych. Mało kto wie,
że Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku posiada
specjalne worki do segregacji odpadów. Jest to tańsze od tradycyjnych
koszy, w których mieszamy odpady,
ale przede wszystkim rozsądniejsze.
Pamiętajmy, że segregacja odpadów
jest nakazem polskiego prawa i prawa
Unii Europejskiej.
K.Z.
zimny okład. Kostka lodu zapobiegnie obrzękowi, pomoże również
kompres z rivanolu, octu, plasterka
cebuli, świeżej natki pietruszki lub
utartego ziemniaka.
MS
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DAROWIZNA – ODWOŁANIE

Odwołanie darowizny jest możliwe
w razie rażącej niewdzięczności
obdarowanego w stosunku do
darczyńcy. Przykładem rażącej
niewdzięczności może być ciężkie
naruszenie obowiązków rodzinnych, pobicie, zniewaga, kradzież
czy nawet nieudzielenie pomocy
w chorobie albo uchylanie się od
obowiązku alimentacyjnego. Z tego
tytułu uprawnienia do odwołania
darowizny posiada darczyńca lub
spadkobiercy darczyńcy po jego
śmierci.

Zgodnie z unormowanymi przepisami w Kodeksie cywilnym darowizna
nie może być odwołana z powodu
niewdzięczności, jeżeli darczyńca
obdarowanemu przebaczył. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać
darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca
w chwili śmierci był uprawniony do
odwołania albo gdy obdarowany
umyślnie pozbawił darczyńcę życia
lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć
darczyńcy
Zasadą jest, że darowizna nie może
być odwołana po upływie roku
od dnia, w którym uprawniony do
odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
Wskazany roczny termin dotyczy
również spadkobierców darczyńcy .
Odwołanie darowizny z powodu nie-

wdzięczności obdarowanego może
nastąpić przed jej wykonaniem, jak
i po wykonaniu darowizny.

Darowiznę można odwołać również
z przyczyny niedostatku darczyńcy.
Z wyżej wymienionej przyczyny
darczyńca może odwołać darowiznę, jeśli po zawarciu umowy nastąpiło pogorszenie sytuacji majątkowej.
Drugim warunkiem jest to, że umowa
jeszcze nie została wykonana. Pogorszenie sytuacji majątkowej polega na
tym, ze wykonanie darowizny nie
może nastąpić bez uszczerbku dla
utrzymania darczyńcy odpowiednio do jego usprawiedliwionych
potrzeb albo dla ciążących na nim
ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Jeśli darczyńca popadnie
w niedostatek po wykonaniu darowizny, to wtedy obdarowany ma
obowiązek dostarczenia darczyńcy
środków utrzymania. Może się ona
jednak zwolnić z tego obowiązku,
wydając darczyńcy wartość wzbogacenia. Zwrot darczyńcy wartości
wzbogacenia polega na wydaniu
przedmiotu darowizny albo sumy
pieniężnej.
Odwołanie darowizny następuje
przez złożenie oświadczenia woli
obdarowanemu. Oświadczenie to
powinno być zawarte na piśmie i ma
ono charakter prawno-kształtujący.
Jednak w razie sporu zasadność odwołania podlega ocenie sądu.

Przewidując możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej
niewdzięczności obdarowanego,
zarówno wykonanej, jak i niewykonanej, w zakresie skutków odwołania
art. 898 Kodeksu cywilnego zawiera jedynie postanowienie, że zwrot
przedmiotu odwołanej darowizny
powinien nastąpić stosownie do
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu się. Przepisy uregulowane
w Kodeksie przewidują również, że
od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi
odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który
powinien liczyć się z obowiązkiem
zwrotu.
W przypadku darowizny niewykonanej skuteczne odwołanie darowizny
powoduje, że darowizna ta upada
z mocy prawa i żadne dalsze czynności nie muszą już być podejmowane. W przypadku, gdy przedmiotem
darowizny jest nieruchomość, obdarowany ma obowiązek zawrzeć
umowę notarialną przenoszącą
własność nieruchomości na darczyńcę. W razie odmowy darczyńca może wytoczyć powództwo
o stwierdzenie obowiązku złożenia
przez obdarowanego oświadczenia
woli co do przeniesienia własności
z powrotem na darczyńcę.
Marek Rączka

Księgi wieczyste
Księgi wieczyste są rejestrami publicznymi, prowadzonymi przez specjalnie utworzone do tego wydziały
sądów rejonowych, tzw. wydziały
ksiąg wieczystych. Co istotne, księgę wieczystą prowadzi się dla każdej
nieruchomości i stanowi ona niejako
„dowód osobisty” tej konkretnej nieruchomości.
Jako że księga wieczysta jest ściśle
związana z nieruchomością, to
dla właściwego zrozumienia istoty
ksiąg wieczystych pomocne będzie
wskazanie definicji nieruchomości.
Nieruchomość to zarówno grunt,
a więc część powierzchni ziemskiej
stanowiąca odrębny przedmiot
własności, ale także budynek trwale
z gruntem związany oraz części takiego budynku, jeżeli z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny
od gruntu przedmiot własności (lokal
mieszkalny lub użytkowy).
Księgi wieczyste podzielone są na
cztery działy. Każdy z nich przeznaczony jest do wpisywania konkretnie
przewidzianych tam informacji.
Dział pierwszy obejmuje oznaczenie
nieruchomości, tj. dane odnoszące
się do położenia nieruchomości (m.in.
miejscowość, gmina, ulica i numer
porządkowy), powierzchnię gruntu.
W księdze wieczystej przeznaczonej
dla lokalu oznacza się dane dotyczące
usytuowania lokalu, np. piętro, liczbę izb,
ich rodzaj oraz powierzchnię lokalu.

W dziale drugim znajdziemy informacje odnośnie tego, komu
przysługuje prawo własności danej
nieruchomości (także użytkowania
wieczystego). Wpisywane są tam
imię i nazwisko, adres oraz imiona
rodziców właściciela lub użytkownika wieczystego. Jeżeli nieruchomość stanowi własność kilku osób,
to ta okoliczność również musi
zostać zaznaczona w tym dziale.
W takim przypadku wskazani muszą
być wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz ich udziały w tej
współwłasności.
Dział trzeci przeznaczono na dokonywanie wpisów wszelkich obciążeń
i ograniczeń ciążących na konkretnej
nieruchomości, np. najem, dzierżawa, dożywocie, służebności.
Z pojęciem księgi wieczystej wiąże
się również tzw. hipoteka, przez
którą rozumie się zabezpieczenie
roszczeń pieniężnych na nieruchomości. Informację o ewentualnym
zabezpieczeniu nieruchomości
hipoteką wpisuje się w dziale czwartym księgi wieczystej. Wpisuje się
tu rodzaj ustanowionej hipoteki, na
czyją rzecz została ona ustanowiona, na jaką kwotę lub do jakiej kwoty
jest ustanowiona oraz termin zapłaty
wierzytelności (długu) zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
Należy również wiedzieć, że księgi wieczyste są jawne. Oznacza

to, że każdy (w tym oczywiście
notariusz), kto ma w tym interes
prawny, może się zapoznać z ich
treścią (możemy przeglądać treść
księgi wieczystej, robić z niej notatki i wypisy). Jednakże nie oznacza
to nieograniczonego dostępu do
ksiąg. Księgę wieczystą przegląda
się bowiem w obecności pracownika sądowego wydziału ksiąg
wieczystych.
Ważną kwestią jest tzw. rękojmia
publicznej wiary ksiąg wieczystych, przez którą oznacza się
domniemanie, że prawo wpisane
do księgi wieczystej faktycznie
istnieje oraz że prawo wykreślone
już nie istnieje. W praktyce często
się zdarza, że istnieją określone prawa, których z jakichś względów nie
wpisano w treści księgi wieczystej.
Dlatego rękojmia służy głównie
zapewnieniu pewności obrotu
oraz ochronie osób, które nabywają określone prawa dotyczące
nieruchomości od osób, których
prawa zostały wpisane do księgi
wieczystej.
Jeżeli istnieje sprzeczność prawa
wpisanego do księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym
nieruchomości, tj. dane prawo nie
zostało w ogóle wpisane lub zostało wpisane błędnie, można żądać
usunięcia takiej niezgodności.
Marek Rączka

Uczulenie
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na promienie słoneczne
zy to w ogóle możli- W przypadku odczynów fotoalerC
we? Tak, słońce może gicznych swędzące grudki, pęchewywoływać uczulenia
i wysypki. Ustalenie, że to
właśnie słońce jest przyczyną dolegliwości, jest
trudne. Niekiedy nieprzyjemnie dla nas zareaguje
na promieniowanie słoneczne stosowany przez
nas kosmetyk, innym razem – przyjmowane leki.

Efekty tego uczulenia przybierają
różne postaci. Może pojawić się:
rumień (zaczerwienienie) skóry,
grudki, pęcherzyki. Niekiedy towarzyszy im świąd i uczucie pieczenia.
Zmiany te pojawiają się zwykle na
skórze odsłoniętej, wystawianej na
bezpośrednie operowanie słońca,
od 18 godzin do 5 dni po jego
działaniu.
Na ogół pierwszy raz mamy z nimi
do czynienia wczesną wiosną, gdy
działanie promieni ultrafioletowych jest bardzo silne, a my, po
zimie, zupełnie nie jesteśmy na nie
przygotowani. Ale do uczulenia słonecznego może dojść także latem,
przy pierwszym solidnym opalaniu
lub w czasie podróży do krajów południowych. Później zwykle chroni
przed nim opalenizna.
Wiele osób na działanie słońca reaguje pokrzywką świetlną. Wywołuje ją promieniowanie ultrafioletowe,
ale także i widzialne. Po kilku minutach od działania słońca pojawiają
się typowe bąble pokrzywkowe
– wyglądające jak po oparzeniu pokrzywą. Powinny ustąpić samoistnie
w ciągu 2 godzin od opuszczenia
miejsc nasłonecznionych.
Jak wspomniano, niektóre kosmetyki i leki wchodzą w reakcje
z promieniowaniem słonecznym
i wówczas mamy do czynienia
z odczynami fotoalergicznymi

rzyki i rumień (także w miejscach
nienarażonych na bezpośrednie
działanie słońca) można zauważyć
w ciągu 24–48 godzin od ekspozycji słonecznej. Niestety, efekty te
mogą się utrzymywać po zaprzestaniu stosowania wywołującego taką
reakcję kosmetyku. Na szczęście
odczyny fotoalergiczne występują
stosunkowo rzadko.
Pamiętajmy, by zawsze pytać lekarza, czy przy zażywaniu przepisanego leku można się opalać, czy też
trzeba absolutnie unikać działania
promieniowania słonecznego.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian należy niezwłocznie
udać się do lekarza.
Na niepożądane działanie słońca
narażona jest także czerwień wargowa naszych ust. Promieniowanie
ultrafioletowe może wywołać:
• świetlne zapalenie czerwieni
wargowej, pojawiają się wówczas
nadżerki, pęknięcia, strupy, złuszczanie, którym towarzyszy ból
i pieczenie,
• opryszczkę – u osób, które
chorowały już kiedyś na opryszczkę,
pod wpływem promieni słonecznych
wirus może się uaktywnić, tworzą się
wtedy pęcherzyki, bolesne pęknięcia, czemu towarzyszy uczucie
pieczenia.
Obu tym dolegliwościom można zapobiegać przez stosowanie preparatów specjalnie do tego przeznaczonych, z wysokimi wskaźnikami SPF.
Wszystkie te dolegliwości mogą
dotyczyć każdego i w każdym
wieku. Jak się przed nimi bronić?
Można zapobiegawczo stosować
beta-karoten lub fototerapię, czyli
hartowanie skóry małymi dawkami
fot. M. Stamirowski

i fototoksycznymi. Odczyny fototoksyczne pojawiają się po krótkim
czasie od ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Przypominają
efekty oparzenia słonecznego
– rumień, obrzęk, pęcherze. Ustępują całkowicie po zaprzestaniu
używania kosmetyku czy leku,
który je wywołał.

promieniowania UVB – ściśle pod
kontrolą lekarza. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów,
wówczas należy używać środków
ochronnych o odpowiednim SPF,
dobranych przez dermatologa. W razie pojawienia się objawów uczulenia
na promieniowanie słoneczne wizyta
u lekarza jest konieczna.
LAN
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Tanie, smaczne i dorodne

Rynek ogrodniczy opanowały owoce miękkie.
Po zapachu można rozpoznać, że najwięcej jest
truskawek i malin. A jeśli
dużo, to i tanio.

Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach półkilogramowy pojemnik
dorodnych malin można kupić już
za 2,5 złotego. Ale będzie jeszcze
taniej, to przecież dopiero pierwsze dostawy tych aromatycznych
owoców. Znacznie obniżyły się
ceny truskawek. Towaru nie brakuje – żeby tak jeszcze był na nie
popyt. Z tym jednak gorzej. Nic
więc dziwnego, że cena kilograma
deserowych owoców waha się od
półtora do 2 złotych za kilogram.
W tym sezonie niemiłą niespodziankę spłatały sadownikom
czereśnie. Jest dużo tych owoców,
są ładne, wybarwione, o grubym
miąższu i jeszcze coś – są z robakami. Sami kupcy podkreślają, że

bardzo trudno nabyć na
rynku owoce
„bez mięsa”.
Niestety, robaki
można znaleźć
w o wo c a c h
odmian, które
t e o re t y c z n i e
n i e p ow i n n y
być atakowane
przez wszelkiego rodzaju
żyjątka. Mało
kto przewidział
taką sytuację
i mało też
k t o s t o s owa ł
częste opryski
insektycydami. Konsumenci maja
t e ra z w y b ó r:
zdrowy owoc
z wkładką albo
chemioterapia bez wkładki mięsnej. Efekt jest taki, że ceny czereśni oszalały.
Piękne owoce
można kupić
już od złotego
aż do siedmiu złotych
z a k i l o g ra m .
Z robaczywego p ro bl e mu
cieszą się
szpaki. Wiele
sadów w tym
roku jest tylko
i wyłącznie

Ciepło, cieplej, gorąco!
Jedni się cieszą, drudzy mają powody
do zmartwień. Pogoda sprzyja urlopowiczom wypoczywającym nad
morzem, nad jeziorami. Rolnicy
i właściciele ogródków przydomowych są załamani. Patrzą, jak z dnia
na dzień ich praca zamienia się w popiół. Wygrali ci, którzy wcześniej na
swoich plantacjach zainstalowali urządzenia nawadniające. Oni nie muszą
wypatrywać deszczu, który pojawia
się raz na kilka tygodni. Niestety, są
to najczęściej burze, a towarzyszące
im wichury i opady
gradu robią więcej
złego niż dobrego.
Ministerstwo Rolnictwa, w związku
z utrzymującymi
się w Polsce wysokimi temperaturami,
postawiło na nogi
wszystkie służby
„pogodowe”, aby
na bieżąco monitorowały sytuację
i z b i e ra ł y d a ne
o występowaniu
s u s z y. A k t u a l n a
aura, w przypadku
dalszego utrzymywania się tak wyso-

kich temperatur, może spowodować
znaczne zmniejszenie tegorocznych
zbiorów. Według wstępnych szacunków może to doprowadzić do
powstania strat w plonowaniu roślin
uprawnych nawet w wysokości 30%.
Skutki pogody najlepiej widać na łąkach i w uprawach zbożowych.
Sytuację dodatkowo pogarsza fakt,
że rolnicy nie ubezpieczają się, i to
już od wielu lat. Liczą, że „jakoś to
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W Polsce nie ma
bezrobocia!

szyscy są piękni
W
i bogaci – do takich
optymistycznych wnio-

należy jeszcze doliczyć koszty
przywiezienia i odwiezienia pracowników. Nieformalna giełda
pracy funkcjonuje koło Błonia.
Żeby pozyskać ludzi do pracy,
trzeba tam być bardzo rano,
jeszcze przed wschodem słońca.
Później nie ma już nikogo.

sków można dojść po rozmowach z ogrodnikami.
Okazuje się bowiem, że
w tym roku „nie ma ludzi
do roboty w polu”.

P ra c a , ze w z g l ę d u n a u p a ł y,
jest ciężka, ale i opłacalna. Za
godzinę – np. pielenia - można
zarobić powyżej czterech złotych, przy zbiorze truskawek
– powyżej złotego za łubiankę.
Rekordziści o sprawnych rękach
potrafią zebrać dziennie nawet
200 łubianek truskawek! Mimo
to, większość truskawek została
na polach i gnije.

Sprawą pracowników sezonowych
zajął się resort rolnictwa. Odnosząc
się do „sytuacji na polskich plantacjach” wicepremier i minister
rolnictwa stwierdził, że życie
wyprzedza regulacje prawne, ale
nawet na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów można znaleźć rozwiązania pozwalające, bez łamania prawa, zatrudniać
sezonowo cudzoziemców. Pod-

dla nich, ponieważ sadownicy
zaprzestali zbiorów.
Niewątpliwą królową rynku owoców jest w tym sezonie – zresztą
podobnie, jak w poprzednich
– borówka amerykańska. W ubiegłym tygodniu na rynek trafiły już
pierwsze tych szlachetnych owoców. Hurtowa cena tych owoców
biła, jak zwykle, rekordy – dochodziła do 60 złotych za kilogram! Jej
mniej szlachetne siostry – jagody
leśne są znacznie tańsze. Za kilogram płaci się około 10 złotych.
Dariusz Panasiuk

będzie”. Ponadto, niewielu ma na to
pieniądze. Zarezerwowane w budżecie środki na dopłaty do ubezpieczeń
nie są wystarczające. Andrzej Lepper,
wicepremier i minister rolnictwa
poinformował nas, że jego resort
„zamierza w przyszłym roku doprowadzić do tego, aby je zdecydowanie zwiększyć, doprowadzając do
sytuacji, że te ubezpieczenia staną się
niemal powszechne”.
WA

Jeszcze kilka lat temu nie było żadnych problemów ze znalezieniem
pracowników sezonowych. – Nie
było naszych, to byli Ukraińcy
– mówi właściciel plantacji truskawek z powiatu nowodworskiego.
Robotnicy zza wschodniej granicy
byli pracowici i zgadzali się na wynagrodzenie o połowę mniejsze
od tego, jakie otrzymywali „nasi”.
W tym roku jest odwrotnie. Ukraińców prawie nie ma, a Ci, którzy
przyjechali do pracy, chcą prawie
dwa razy więcej od Polaków. Plantatorzy nie mają wyjścia, zgadzają
się na ich warunki – 7–8 złotych
za godzinę plus obiad. Do tego
R

E

K

sekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej Bogdan Socha przedstawił propozycje
rozporządzenia MPiPS w sprawie
wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Sezon
trwa, tymczasem na resortowych
biurkach leżą jeszcze „propozycje
rozwiązań problemów”. Andrzej
Lepper ponagla – musimy nadążać za życiem i wyjść naprzeciw
producentom rolnym (…). Owoce
zgniją, ludzie nie zarobią, a budżet
nie otrzyma podatków. Czemu ma
to służyć ?
WA
L

A

M

A
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Diamentowe, Brylantowe i Złote Gody

Nie każdemu jest dane,
by po ponad pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego móc
raz jeszcze powrócić do
pięknej chwili zawarcia
związku małżeńskiego.
Trzy pary małżeńskie
z naszej gminy świętowały niedawno 60-lecie,
55-lecie i 50-lecie ślubu.
Z tej okazji Nasielski
Urząd Stanu Cywilnego
zorganizował dla Jubila-

tów uroczyste spotkanie
w Sali Ślubów w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku.
5 lipca br. Diamentowe Gody
obchodzili Państwo Klara i Zenon
Górscy z Nasielska, Brylantowe
– Elżbieta i Lucjan Wodeńscy
z miejscowości Morgi, a Złote
Gody – Leokadia i Zdzisław Waśniewscy z Mogowa. Jubileusz był
szczególną okazją, by wraz z gratulacjami przekazać Szanownym
Diamentowym, Brylantowym

fot. K. Ziemiecka

i Złotym Parom moc najpiękniejszych życzeń. Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha wręczył
Jubilatom pamiątkowe medale za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Wzniesiono toast tradycyjną
lampką szampana, a później długo
jeszcze wspominano minione pół
wieku razem. Dzień ten na pewno
pozostanie w pamięci tych, którzy
obchodzili jubileusz, oraz ich najbliższych, towarzyszących Jubilatom podczas tej uroczystości.
K.Z.
fot. K. Ziemiecka
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WYNIKI III EDYCJI

WYBORÓW MAŁEJ MISS I MISS NASTOLATEK 2006 r.
KATEGORIA MAŁA MISS

TYTUŁ MAŁEJ MISS zdobyła Natalia

Mielczarska z Popowa Borowego,

TYTUŁ W-ce MISS zdobyła Martyna

Giszczak z Torunia Włościańskiego,

TYTUŁ Miss Publiczności zdobyła Anna
TYTUŁ Miss Foto zdobyła Ewa

Suska z Dębinek,

Adamska z Mogowa,

TYTUŁ Miss Gracji zdobyła Anita

Dąbrowska z Ruszkowa.

KATEGORIA MISS NATOLATEK

TYTUŁ MISS NASTOLATEK zdobyła Marlena
TYTUŁ W-ce MISS zdobyła Roksana

Kucharska z Nasielska,

TYTUŁ Miss Publiczności zdobyła Roksana
TYTUŁ Miss Foto zdobyła Marta

Wodzyńska z Mogowa,

Kucharska z Nasielska,

Wajszczuk z Nasielska,

TYTUŁ Miss Gracji zdobyła Agnieszka

Wrońska z Mokrzyc Włościańskich.
GRATULUJEMY !!!!!
Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
Świetlica socjoterapeutyczna
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Pół żartem, pół serio
Już od kilku miesięcy na łamach naszej gazety goszczą
rysunki satyryczne Tadeusza Krotosa.
W tym numerze „Życia Nasielska”, ze względu na
wystawę prac Pana Tadeusza, jaka miała miejsce
w czerwcu w Nasielskim Ośrodku Kultury, postanowiliśmy przybliżyć naszym czytelnikom twórczość tego
znakomitego rysownika.
Z życzeniami uśmiechu na codzień.
redakcja
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Tadeusz Krotos
-rysownik karykaturzysta
Urodził się w 1952 roku, mieszka w Gliwicach. Jest byłym funkcjonariuszem Straży Granicznej,obecnie na emeryturze.
Od 1962 szkolił swoje umiejętności plastyczne pod okiem gliwickich artystów. Zadebiutował w „Nowinach Gliwickich” (1996). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Wydarzeń Satyrycznych
PAPKI - NADA 2003, „Best Catoon 2005” w Korei. Wykonywał ilustracje do książek. Jego rysunki prezentowane
były na licznych wystawach indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych.
Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych (np. w 1997 r. dużą ilość swoich prac olejnych i grafik przekazał
na aukcję, której dochód przeznaczono na remont budynku hospicjum w Gliwicach).
Hobby: wycieczki piesze i rowerowe oraz podróże zagraniczne. Żona Danuta, syn Krzysztof (też rysuje).
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ŻYCIE OD KUCHNI

PO GODZINACH
ŻYCIE OD KUCHNI

Mimo wszystko
– Podobno niedługo się ochłodzi
– powiedział Piotrek, przeglądając
gazetę.
– Świetny dowcip – odpowiedziałam. – Powiedz jeszcze jakiś.
– Pogoda musi się zmienić, bo to
już nie do wytrzymania.
– To rzeczywiście argument – zaczęłam, ale jakoś nie chciało mi się
dokuczać zięciowi. Kolejny dzień
termometr pokazywał ponad 30
stopni. Żałowałam, że nie wyjechałam z córką Zosią, synową
Ludwiką i ich dziećmi nad morze.
Wprawdzie nie lubię plażowania,
ale na Wybrzeżu panowały teraz
temperatury przyjazne ludziom,
a ja smażyłam się w ogrodzie,
mając za towarzystwo zmęczonego upałem zięcia i od czasu
do czasu także poirytowanego
upałem syna. Nawet do mojej
przyjaciółki Marysi nie mogłam
uciec, bo wyjechała na kilka dni
do kuzyna do Płocka.
W oddali jakby zagrzmiało. Uniosłam się z fotela i spojrzałam.
– To tylko ciężarówka – powiedział sennie Piotrek.
Miał rację. Ale skoro już wstałam,
postanowiłam to wykorzystać. Od
kilku dni, tłumacząc się upałem,
serwowałam zięciowi (i synowi)
zimne zupy owocowe na przemian z lodami. Mimo wszystko,
to nie jest sposób żywienia dorosłych mężczyzn. Przypomniał
mi się dawny przepis na zimne
mięso, którego przyrządzania
nauczyła mnie Marysia. Nie był
skomplikowany, tylko czasochłonny. Początek wymagał tylko półgodzinnej obecności przy

gorącej kuchence, na co jakoś się
zdobyłam.

Reszta przygotowań miała się odbyć po 2–3 dniach. Jednak ugotowanie zalewy oswoiło mnie na powrót z gotowaniem w ciągu dnia,
gdy temperatura była najwyższa
– bo wszelkie zupy z owoców
przygotowywałam wczesnym
rankiem, a potem podawałam
na zimno. Tak się rozkręciłam, że
przez kolejne dni zrobiłam młode
ziemniaki z koperkiem i kefirem,
fasolkę szparagową z sadzonymi
i zupę z młodych kalafiorów. Piotrek chodził jakby pogodniejszy
i bez przypominania podlewał
ogród. No, mój świętej pamięci
mąż Józek całe życie podlewał
ogród bez przypominania. Co
prawda, nie było wtedy takich
temperatur…
Gdy nadszedł etap kilkugodzinnego gotowania, wzięłam się na sposób. Mimo wszystko, to wymagało
poświęcenia. Wstałam o 4, gdy
panował względny chłód, a słońce dopiero planowało kolejny raz
zamienić nasz dom w rozpaloną
patelnię. Po paru godzinach, gdy
potrawa była gotowa, zostawiłam
ją do ostudzenia w garnku, a sama
poszłam spać. Karol miał się zjawić dopiero na obiad, a śniadanie
Piotrek świetnie potrafi przyrządzić sam.
Jednak niedługo potem obudziło
mnie delikatne pukanie Piotra.
Okazało się, że przyszła Marysia,
która wróciła właśnie z Płocka,
w dodatku razem z kuzynem
Januszem.
– Już wstaję – powiedziałam.
– A ty przygotuj im szybko coś

ŻYCIE OD KUCHNI

P

W o l ont a ri u s ze, c z ł on kow i e
Stowarzyszenia Parafiada przy
współpracy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku zorganizowali dla
nich wycieczkę po Mazowszu.
W akcję włączyli się również:
Burmistrz Nasielska Bernard
Dariusz Mucha, Akcja Katolicka
w Nasielsku, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym
D wo r ze M a zow i e ck i m o ra z
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

10 czerwca br. 33 dzieci pod
opieką kilkunastu opiekunów
wyjechało zwiedzić najciekawsze miejsca w naszym regionie.
W płockim ZOO dzieci poznały
wiele różnych gatunków zwierząt. Podziwiały drzwi w płockiej katedrze z płaskorzeźbami
prezentującymi sceny z Pisma
Św., zwiedziły również miejsce,
w którym mieszkała św. Faustyna Kowalska. Ostatnim punktem
wyjazdu była wizyta w Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Tam poznały dawne sposoby
kiszenia kapusty, wyrobu twarogu, zbioru i wirowania miodu.
Mali turyści uczestniczyli w pokazowej lekcji wyrobu masła. Nie
obyło się bez degustacji.
Wycieczki dla dzieci pełnią
funkcję edukacyjną, ale również integrującą. Dzieci poznają
nowe miejsca, nowych ludzi,
nawiązują nowe przyjaźnie, ale

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.
do jedzenia.
– Ale co? Przecież nic nie ma.
Oprócz ogórków.
– A co powiesz na karkówkę na
zimno?
Piotr otworzył usta, zamknął
i znów otworzył.
– Mimo wszystko, nikt nie ma takiej teściowej jak ja – powiedział.
– Ależ owszem – odrzekłam. – Ma
jeszcze Ludwika.
Babcia Jadzia

Mięso na zimno
spory kawałek karkówki (ewentualnie schabu), pół szklanki soli,
pieprz czarny ziarnisty, pieprz
ziołowy, majeranek, 2–3 liście
laurowe; można też wziąć cząber,
suszoną natkę pietruszki lub inne
zioła
Przygotować solankę: nieco
mniej niż pół szklanki soli dodać
do 2 l wody, dodać przyprawy
i gotować ok. 20 minut. Ostudzić.
Z mięsa pousuwać bardziej tłuste
części. Włożyć do przygotowanej
zalewy, wstawić na 2–3 dni do
lodówki. Po tym czasie ugotować w naczyniu do gotowania na
parze. Można też włożyć mięso
do rękawa do pieczenia, wstawić do garnka z gotującą wodą
tak, aby zawiązane końcówki
wystawały nad jej powierzchnię,
i ugotować. W obu przypadkach
należy liczyć około godziny na
kilogram mięsa. Po ugotowaniu
mięso zostawić w garnku aż do
ostygnięcia. Podawać na zimno.

Wycieczka po Mazowszu
o w r ó t d o ko r z e n i
– poznanie kultury
i tradycji Mazowsza
taki tytuł nosi program,
dzięki któremu dzieci
niepełnosprawne z ter e nu g m i n y N a s i e l s k
poznały ciekawe miejsca i historię naszego
regionu.

14–27 lipca

przede wszystkim przyjemnie
spędzają wolny czas.
K.Z.

Szczególnie dopisywać będzie Ci szczęście w życiu rodzinnym. Postaraj
się nadrobić wszystkie zaległości w kontaktach z bliższą i dalszą rodziną.
Może pomyśl o zorganizowaniu wielkiego zjazdu rodzinnego.

Byk 20.04.- 20.05.
Czeka Cię dynamiczny i obfitujący w spotkania biznesowe czas. Ale
w interesach bądź ostrożny. Nie ufaj każdemu, kto zaproponuje Ci jakiś
wspólny plan działania. Sam wszystko dokładnie sprawdź i podejmij
decyzję.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Nie przesadzaj z zakupami. Ostrożnie planuj wydatki. Może pojawić
się doskonała okazja do dodatkowego zajęcia, które przyniesie spore
korzyści finansowe. Podejmij się tego wyzwania. Samotne Bliźnięta
niech się nie spieszą z małżeństwem.

Rak 22.06.- 22.07.
W najbliższym czasie gwiazdy będą Ci przychylne. Osiągniesz sukces
w każdej dziedzinie życia. Skorzystaj z tej sytuacji i pozałatwiaj trudne
sprawy zawodowe oraz wyjaśnij nieporozumienia rodzinne.

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym otworzą się przed Tobą nowe możliwości działania
i nastąpi poprawa finansów. W miłości również lepszy czas. Koniecznie
porozmawiaj z partnerem i przygotuj romantyczną niespodziankę.

Panna 23.08.- 22.09.
Masz teraz powodzenie w interesach. Wykorzystaj swój talent do
zarabiania pieniędzy, a wyraźnie poprawisz budżet domowy. Nie
zaniedbuj jednak rodziny i przyjaciół.

Waga 23.09.- 22.10.
Będziesz bardzo zajęty i zaprzątnięty ważnymi sprawami zawodowymi.
Ale nie martw się. Uporasz się ze wszystkim na czas. Samotne Wagi
odniosą sukcesy towarzyskie.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W życiu zawodowym czeka Cię wiele pracy, ale i sukcesów. Zdobędziesz
uznanie przełożonych, nagrody lub może nawet awans. Będzie z czego
się cieszyć w gronie przyjaciół i rodziny.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nie krytykuj wszystkich w pracy. Nie przysparzaj sobie niepotrzebnie
wrogów. Lepiej się pracuje w przyjaznej atmosferze. Postaraj się więc
być bardziej wyrozumiały i miły dla otoczenia.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Zrób coś wreszcie dla siebie i swojej rodziny. Zaplanuj wspólny
wakacyjny wyjazd, choćby na krótko. Odpoczniesz od obowiązków
i złapiesz dystans do problemów, które łatwiej będzie rozwiązać.
Możesz liczyć na pomoc przyjaciół i partnera.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Będziesz musiał wyjątkowo dużo czasu poświęcić swoim nowym
obowiązkom. Na szczęście możesz liczyć na wyrozumiałość rodziny
i pomoc współpracowników. Samotne Wodniki mają duże szanse na
udany związek.

Ryby 19.02.- 20.03.
Pozałatwiaj szybko zaległe sprawy służbowe i wybierz się na urlop
z rodziną. Wypoczęty z ochotą powrócisz do codziennych
obowiązków, pełen rewelacyjnych pomysłów i energii do działania.
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Europa
i
My
PODSUMOWANIE LIGI a sprawy nasielskie
Piłka nożna

Najwyższy wynik w Lidze:

Najwyższa wygrana gospodarza:
GLKS Nadarzyn – KS Piaseczno 7:0
Najwyższa wygrana gości: KS Piaseczno
– Delta Warszawa 0:6
Najlepsi strzelcy Ligi:
37 goli – Tataj (GLKS Nadarzyn), 17 goli
– Eresaba (Żbik Nasielsk),14 goli – Rembowski (Nadnarwianka Pułtusk)
Największym zaskoczeniem minionego sezonu jest awans Nadnarwianki
Pułtusk do III ligi, dzięki wygraniu aż
21 meczów i wykorzystaniu atutu
własnego boiska, gdzie wiosną drużyna
z Pułtuska grała większość spotkań. Połączenie młodości z doświadczeniem
kilku starszych graczy plus równa gra
przez cały sezon okazały się najlepszą
receptą na awans.
Dwaj najwięksi przegrani tego sezonu to
GLKS Nadarzyn oraz Narew Ostrołęka,
przed sezonem stawiani w gronie faworytów do awansu. W przypadku Narwii,
ani duże pieniądze zainwestowane
w zespół, ani osoba trenera Łazarka
nie pomogły. Na kilka kolejek przed
Nazwa
Nadnarwianka Pułtusk
Narew Ostrołęka
Mazur Karczew
GLKS Nadarzyn
Korona Ostrołęka
Pogoń Grodzisk Maz.
Legionovia Legionowo
Żbik Nasielsk
Szydłowianka Szydłowiec
Polonia II Warszawa
Okęcie Warszawa
Gwardia Warszawa
Powiślanka Lipsko
Pogoń Siedlce
KS Piaseczno
Podlasie
16.
Sokołów Podlaski
17. KS Warka
18. Delta Warszawa

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

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

Pkt.
69
65
64
64
61
51
50
48
47
45
45
43
41
39
38

34

31

34
34

25
20

końcem sezonu w zespole Narwi „coś
się zacięło”, straciła ona punkty, oddając
1 miejsce Nadnarwiance. Z funkcji prezesa zrezygnował Roman Wargulewski,
główny sponsor drużyny.
GLKS Nadarzyn, mimo że aż 77 razy
strzelał rywalom bramki, nie potrafił
przełożyć tego na punkty, często
remisując, bo aż 13 razy, najwięcej
w lidze. Pomimo jednej porażki na
wiosnę (z Mazurem 0:1) i podobnie jak
w przypadku Narwi, zainwestowanych
dużych pieniędzy, GLKS-owi nie udało
się zawansować.
Miłą niespodziankę swoim kibicom
sprawili piłkarze Mazura Karczew oraz
Korony Ostrołęka, zajmujący odpowiednio 3 i 5 miejsce w Lidze. Dzięki
dobrym wzmocnieniom w przerwie
zimowej i bardzo dobrej grze na
wiosnę Mazur wspiął się z 7 miejsca
po rundzie jesiennej na 3 miejsce
na zakończenie sezonu. Beniaminek
z Ostrołęki – Korona – zajął wysokie
miejsce i przez cały sezon liczył się
w walce o awans, w głównej mierze
dzięki byłym zawodnikom Narwi.
Środkową cześć tabeli okupowali ligowi
średniacy, w tym również Żbik Nasielsk,
którym nic nie groziło: ani awans, ani
spadek. Dzięki przejściu trenera Zmitrowicza do Pogoni Grodzisk zespół ten

wspiął się w ligowej hierarchii, ostatecznie kończąc na 6 miejscu. Po bardzo
udanej rundzie wiosennej spadkowicz
z III ligi – Legionovia Legionowo zajęła
7 miejsce.

Zajmująca 9 miejsce Szydłowianka
Szydłowiec należała do typowych
średniaków, godny uwagi jest fakt, iż
jest to jedyny przedstawiciel okręgu
radomskiego w naszej lidze. Kolejny
zespół w ligowej tabeli, Polonia II Warszawa, składająca się z zawodników
niemieszczących się w pierwszoligowym składzie, niczym nie zaskakiwała,
prezentując średni ligowy poziom.
Dwa warszawskie kluby, Okęcie i Gwardia, do niedawna grające w III lidze,
dopiero w końcówce sezonu zapewniły sobie ligowy byt. Rewelacyjnie
spisujące się wiosną Okęcie oddaliło
widmo spadku, wygrywając nawet
z bardzo silnymi rywalami. Gwardia, ratując się przed spadkiem, uratowała się
również przed dwiema degradacjami na
przestrzeni 2 lat.
Z IV ligą musiało pożegnać się aż 6 zes p o ł ó w.
Z.
R.
P.
Bramki
Pierwszy
21
6
7
58-25
z nich
18
11
5
58-26
Powiślanka
19
7
8
51-33
17
13
4
77-34
L i p s ko,
18
7
9
47-32
która przez
14
9
11
49-40
swoją non13
11
10
40-31
13
9
12
56-44
szalancję
12
11
11
46-47
w ko ń 12
9
13
51-55
cówce
14
3
17
46-59
12
7
15
35-43
ligi została
11
8
15
41-50
z d e g ra 9
12
13
29-40
d owa n a .
11
5
18
42-63
Być może
9
4
21
37-63
jednak
6
7
21
33-68
działaczy
5
5
24
40-83
b a rd z i e j
interesowały przenosiny do Kielc i dzięki temu
pozostanie w IV Lidze świętokrzyskiej
niż dokończenie sezonu w lidze mazowieckiej.
Pogoń Siedlce, słynąca z wypromowania takich piłkarzy, jak Boruc, w tym sezonie strzeliła w lidze najmniej bramek,
tj. 29. Z tego powodu okręg siedlecki
swojego najlepszego reprezentanta
będzie miał dopiero w MLS.
Dość niespodziewanie ligę opuściło
równieżKSPiaseczno.Pomimowzmocnień, przegrywając u siebie z Gwardią,
Piaseczno
Nadnarwianka Pułtusk
zostało releNarew Ostrołęka
gowane do
Mazur Karczew
MLS. Na taki
GLKS Nadarzyn
stan rzeczy
Korona Ostrołęka
wpływ miały
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
na pewno
Legionovia Legionowo
zawirowania Żbik Nasielsk
wokół finan- Szydłowianka Szydłowiec
sowania pia- Polonia II Warszawa
seczyńskie- Okęcie Warszawa
go zespołu.
Gwardia Warszawa
Zespoły
Podlasia
S o ko ł ó w
Podlaski, KS
Warki, Delty–Agry-

Stowarzyszenie Europa i My współdziała z lokalnym środowiskiem Nasielska od niedawna i coraz aktywniej
angażuje się w miejscowe problemy.
We wrześniu ubiegłego roku miało
miejsce pierwsze spotkanie Zarządu
stowarzyszenia w naszym mieście.
Chociaż mijadopiero kilka miesięcy
współpracy, to z przyjemnością możemy stwierdzić, że jest ona korzystna.
Przedstawiciele Zarządu stowarzyszenia pochodzący z różnych miast (Grodzisk Maz , Pułtusk, Warszawa) stykając
się z nasielskimi problemami, starają się
zainteresować tymi, które leżą w gestii
ich doświadczeń i kompetencji.
Niewątpliwie dużym osiągnięciem jest
pozyskanie przez Stowarzyszenie Europa i My dofinansowania z EFS w ramach Działania 1. 5 SPO RZL na projekt
„Dolina Rytmu” w kwocie ok. 80 tys.
zł. Przedsięwzięcie dotyczy połączenia profilaktyki zachowań stojących
w sprzeczności z prawem i animacji
działań twórczych. Przy współudziale
kilku nasielskich instytucji 3 sierpnia
zacznie się jego realizacja.
W maju 2006 r. Stowarzyszenie
Europa i My wspólnie z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiło po raz pierwszy w swojej historii
lokalny konkurs grantowy w ramach
programu „Działaj lokalnie V” finansowany przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności. Ma on na celu
wspieranie lokalnych organizacji. Na
konkurs wpłynęło 17 wniosków z terenu powiatu grodziskiego, pułtuskiego i gminy Nasielsk. Liczba wniosków,
które napłynęły z poszczególnych
gmin, była następująca: Nasielsk – 5,
Pułtusk – 4, Podkowa Leśna – 4,
Baranów – 1, Grodzisk Maz. – 1, Milanówek -1, Winnica (Golądkowo) – 1.
Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca
2006 r. Komisja Konkursowa przyznała 10 dotacji o ogólnej kwocie
39 997,20 zł – dotacje wynoszą od
3247,20 zł do 5520 zł. Wśród projektów dofinansowanych znajduje się

kola Warszawa na kilka kolejek przed
końcem straciły szansę na utrzymanie
się w lidze. Podlasie pomimo zaledwie
4 remisów i sensacyjnej wygranej
z Narwią, po jednorocznej przygodzie
w IV lidze musiało pogodzić się ze spad2-0

1-0
4-1

1-1
0-0
1-0

0-1
0-0
1-1
3-0

4-2
4-0
1-0
1-3
1-0

jeden z Nasielska
– jest to projekt
złożony przez
Urząd Miejski
i Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną „Pracownia
d o k u m e nt a c j i
dziejów miasta i regionu”, przyznana
dotacja wynosi
3620,00 zł.

Stowarzyszenie
Europa i My za
swoją misję uważa również pomoc
w absorpcji funduszy pomocowych.
Ponieważ proces integracji europejskiej
stwarza nowe możliwości finansowania
projektów z różnych źródeł życia społecznego i gospodarczego, uważamy,
że w interesie nas wszystkich leży
sprawne i skuteczne wykorzystanie
tych rozwojowych i dynamizujących polską gospodarkę funduszy.
Stąd też Stowarzyszenie Europa i My
zorganizowało 24 czerwca 2006 r.
w Urzędzie Miejskim szkolenie dla
grupy działaczy zainteresowanych
problematyką rozwoju sportu w gminie oraz nauczycieli wychowania
fizycznego na temat „Podstawy możliwości aplikowania o środki w ramach
funduszy strukturalnych, Norweskiego
Instrumentu Finansowego/EOG oraz
innych źródeł na działania i inwestycje
w infrastrukturę sportową”.

zostaną rozwiązane i jak będą zaspokajane potrzeby mieszkańców. Nasz
wybór powinien być świadomy. Za
dobrą decyzję uznajemy taką, która
jest następstwem zadanych pytań
i udzielonych odpowiedzi. Stowarzyszenie Europa i My prowadząc akcję
„Masz głos, masz wybór”, postara się
zachęcić zarówno mieszkańców do
zadania wszystkich ważnych pytań,
o to, co ich dotyka i niepokoi, jak również kandydatów na liderów(radnych,
burmistrzów, wójtów, prezydentów)
o to, jak zamierzają sprostać oczekiwaniom swoich wyborców.

Stowarzyszenie Europa i My jest
również jedną z ok. 300 organizacji
pozarządowych, które włączyły się
w akcję ogólnopolską „Masz głos,
Masz wybór”, zorganizowaną przez
Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Akcja
ma pomóc w podjęciu dobrej decyzji,
jakich liderów nam potrzeba w życiu
publicznym. Jesienią odbędą się wybory do władz samorządowych. Będziemy wtedy decydować o kierunkach
rozwoju naszych gmin w następnych
czterech latach, o tym, które problemy

Zależy nam na stworzeniu warunków
do rzeczowej i rozsądnej rozmowy,
w której będzie miejsce na przedstawienie i zrozumienie osób o odmiennych poglądach. Chcielibyśmy,
aby debaty czy spotkania przez nas
organizowane stały się forum wymiany opinii różnorodnych środowisk
myślących strategicznie o rozwoju
lokalnym. Udział w akcji to doskonała
okazja do szerszego zaprezentowania
się w gminie, wyjścia poza swoje
dotychczasowe środowisko. Stąd też
czekamy na nawiązanie kontaktów
z nami innych organizacji i instytucji,
przedstawicieli nowych władz i mediów. Wszystkim zainteresowanym
naszą działalnością polecamy strony
internetowe www.europaimy.org oraz
www.maszglos.pl i zachęcamy do
współpracy.
Elżbieta Wróblewska

kiem. Podobnie w przypadku KS Warki,
z powodu złej organizacji pracy klubu i
konieczności grania za darmo, zawodnicy nie byli w stanie utrzymać się w
IV lidze. Ostatnie miejsc w tabeli zajęła
Delta, przegrywając najwięcej meczów,

aż 24, tracąc przy tym aż 83 bramki. Jak
widać, młodzi piłkarze Agrykoli i Delty,
pomimo połączenia zespołów, nie byli
w stanie toczyć równorzędnych pojedynków z seniorami.
Jakub Olech
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2-1
0-0
2-0

3-0
2-0
3-2
4-1
2-0
3-0
1-1
3-0
2-0
0-1
0-3
2-0

1-1
3-0
1-0
1-1
3-2
0-1
2-0
0-0
3-1
3-1
1-2
0-1
0-1

Powiślanka Lipsko

2-0
0-0
0-0
2-0
0-1
1-2
1-0
1-2
0-0
4-1
0-1
0-1

Pogoń Siedlce

0-2

1-0

0-0

1-1

3-1

0-1

1-0

2-2

1-1

1-1

0-1

1-1

0-1

KS Piaseczno

1-2

0-0

2-1

1-2

1-2

1-2

2-1

0-3

0-1

0-3

0-1

3-4

0-0

3-0

Podlasie Sokołów Podlaski
KS Warka
Delta Warszawa

0-0
1-2
1-3

0-1
1-4
1-1

0-1
0-1
1-2

1-5
0-2
2-6

2-0
2-2
1-2

3-0
1-1
1-3

0-2
2-0
0-1

0-1
0-1
3-1

1-0
0-3*
2-3

5-2
2-2
1-1

0-1
2-3
1-3

1-0
1-0
1-2

2-2
2-2
1-3

0-0
0-1
1-1

3-2
3-0
0-0
1-1
0-1
2-3
2-2
1-1
0-2
1-1
1-2

3-2
0-1
0-0
0-0
3-1
0-2
1-3
0-3*
2-1
0-0

1-2
0-0
1-1
2-2
0-0
2-1
3-3
0-2
1-5

0-0
1-3
0-1
0-1
2-1
2-1
0-1
3-0*

0-3
1-2
1-1
0-0
0-6
1-0
1-4

2-2
0-2
0-3
1-0
3-0
1-1

1-0
0-3*
3-1
1-0
1-1

2-2
1-0
0-0
0-1

0-5
2-1
4-1

1-0
1-1

1-0

1-0
4-0
3-0
7-0
0-2
2-2
0-0
3-1
2-2
4-0
0-1
2-0
1-0
2-3
1-2
0-3
1-4

3-0
1-2
2-1
6-2
2-0
2-1
3-1
3-0
5-1
2-1
6-0
1-1
1-0

5-1
2-0
2-0
0-0
0-0
2-1
2-0
4-0
3-1
1-3
0-1
0-3*
6-0

6-0
6-0
3-2
3-0
2-0
1-0
1-0
4-0
3-2
4-2
2-2
0-0
3-2

1-0

2-2

0-1

4-2

4-0

0-6

2-1

4-0
4-1

1-3
2-0

2-1
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ROZMAITOŚCI

14–27 lipca

Świetlica w Nasielsku z wizytą u naszych
przyjaciół ze Świetlicy z Mławy
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BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/6/06

WYKAZ
nieruchomości – lokalu użytkowego przeznaczonego
do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W turnieju wzięły udział
dzieci i młodzież z mławskich świetlic ,,Arka”, ,,Betlejem”, ,,Sami Swoi”, klubu
młodzieżowego Exodus
oraz z naszej świetlicy
socjoterapeutycznej z Nasielska. Mława okazała się
dla nas bardzo gościnna,
zostaliśmy przyjęci jako
goście honorowi. Nasza drużyna
w turnieju wystąpiła w składzie:
Marcin Moczydłowski, Darek Moczydłowski, Łukasz Moczydłowski,
Jagiełło Adrian, Kubera Piotr, Mahmud Boszke, Piątkowski Kamil.
G

Ł

Nasielsk, 2006-07-03

Nasza nasielska
świetlica socjoterapeutyczna w ramach współpracy
ze świetlicami
z Mławy wzięła
udział 21 czerwca
2006r. w I Turnieju
Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza
Mławy.

O

G

S

Chłopaki spisali się bardzo dobrze
zajęli drużynowo I miejsce, a indywidualnie – I miejsce w kategorii
gimnazja zajął M. Moczydłowski,
a w kategorii szkół podstawowych
– II miejsce zajął A.Jagiełło.
Z

E

N

I

E

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz :
1/ Uchwały Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
2/ Uchwały Nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego, położonego
w mieście Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 3 – przeznaczonego do wydzierżawienia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Lokal użytkowy o powierzchni 14 m2 znajdujący się w budynku mieszkalno-użytkowym
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1380/6.
Okres trwania dzierżawy lokalu użytkowego – nieruchomości następuje na czas określony,
tj. 10 lat, z możliwością przedłużenia w formie aneksu na dalszy okres poprzez podjęcie
stosownej uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi nie mniej niż 10,00 złotych
za 1 m2 plus podatek VAT w wysokości 22%. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy
lokalu użytkowego – nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
od dnia 04.07.2006 do dnia 26.07.2006 roku.

Gorąco dziękujemy za zaproszenie
i liczymy na dalszą wspólną współprace ze Świetlicami Mławy.
Ł. Gołębiewski
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BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk dnia 10.07.2006 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE ROBÓT

1.

Remont pomieszczenia kabiny projekcyjnej w budynku kina NIWA
w Nasielsku

2.

Remont holu głównego w budynku kina Niwa w Nasielsku

Wszelkich informacji udziela:
Janusz Zawadzki, Nasielski Ośrodek Kultury
05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12
tel./fax 023 691 23 43
e–mail: nok@nasielsk.pl, w godzinach: od 900 do 1700
4. Ofertę Państwa, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać
w terminie do 31.07.2006 r. do godz. 1000 do Nasielskiego Ośrodka Kultury, 05–190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12, lub złożyć w siedzibie Nasielskiego
Ośrodka Kultury, j.w.
5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni
od 31.07.2006 r., godz. 1000.
Marek Tyc
Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury

E

Nasielsk, 2006-06-29

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/4 /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

Szanowni Państwo,
1. Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na :
a) Remont pomieszczenia kabiny projekcyjnej w budynku kina NIWA
w Nasielsku polegający na rozbiórce podłogi z klepki, rozbiórce posadzki
cementowej, wykonaniu nowej posadzki, zeskrobanie i zmycie starej farby
ze ścian, położeniu paneli ściennych wraz z izolacją styropianem, wymianie
okien, wymianie kaloryferów, malowaniu farbą emulsyjną.
b) Remont holu głównego w budynku kina Niwa w Nasielsku polegający na szlifowaniu posadzki lastrykowej, ługowaniu farby olejnej z tynków
ścian, wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, dwukrotnym
malowaniu tynków wewnętrznych.
2. Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót – 15.09.2006 r.
3. Opis zawierający przedmiot zamówienia oraz przedmiar robót, można
otrzymać u Zamawiającego, tj.: w Nasielskim Ośrodku Kultury, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12 od dnia 11.07.2006 r. w godzinach 900 do 1630.

I

lokalu mieszkalnego do sprzedaży
na rzecz dotychczasowego najemcy
Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer
działki

1

2

3

Numer
Numer
księgi
lokalu
wieczystej
4
5

1. M i a s t o N a - 526/9 23014
sielsk
ul. Sportowa 6

2

Cena lokalu mieszkalnego
wraz z udziałem w częściach
wspólnych nieruchomości
7

Opis lokalu mieszkalnego
6

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,0
m2, w granicach wyłącznego
korzystania, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 44/461 części we
współwłasności nieruchomości wspólnej obejmujący grunt
przeznaczony do wspólnego korzystania w działce
nr 526/9 o powierzchni
1788 m2 oraz budynek gospodarczy.

30 200,00 złotych

Lokal składa się z 3 pokoi,
kuchni, przedpokoju, łazienki
z wc.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 30 czerwca
2006 roku do dnia 22 lipca 2006 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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OGŁOSZENIA

14–27 lipca
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Nasielsk, 2006-07-04

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/5/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr LVIII/391/06 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 13 kwietnia 2006 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 8 sierpnia 2006 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Nasielsk, położonej we wsi Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/57 o powierzchni
845 m2 za cenę wywoławczą 16 700,00 złotych,
- wadium w wysokości 1670,00 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 dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38628.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz
osób trzecich.
Charakterystyka nieruchomości:
Kształt działki: dobry. Dojazd ulicą o nawierzchni nieutwardzonej. Lokalizacja nieruchomości średnia, na zapleczu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona jest w terenie równym, płaskim.
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna i wodociąg (obecnie jeszcze niewybudowany).
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000
z dnia 07.08.2000 roku określa ww. nieruchomości jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej
(uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2006 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
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.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69-33-115 oraz na stronie
internetowej http://umnasielsk.big.org.pl.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielski Ośrodek Kultury
i Stowarzyszenie Europa i My

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

„Europejska pocztówka z mojego regionu”

organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
•
Konkurs jest wyrazem wspierania przez MRR inicjatyw mających na celu promocję i informowanie polskiego społeczeństwa
o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
•
Celem Konkursu jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w Polsce od czasu akcesji pod względem rozwoju regionalnego. Fotografie
powinny przedstawiać zmiany w regionie , które nastąpiły dzięki inwestycjom dofinansowanym ze środków funduszy strukturalnych.
•
W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko, z wyjątkiem pracowników MRR i członków Jury oraz
ich najbliższych rodzin.
•
W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace spełniające wymogi regulaminu konkursowego zamieszczonego na
stronie http://fotokonkurs.epi-com.pl/regulamin.php5 przesłane w terminie do 31 lipca 2006 r.
•
Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy, które zostaną nagrodzone. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt fotograficzny
•
Jednemu laureatowi zostanie przyznana nagroda przez publiczność, która wybierze zdjęcia za pomocą głosowania w Internecie
na stronie www.fotokonkurs.epi-com.pl

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH
W RAMACH AKCJI

„LATO W MIEŚCIE”

Program zajęć organizowanych
przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniach 7–9.08.2006 r.
* Miejsce spotkania: Kino NIWA
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
900–930 – Czynności organizacyjne
930–1100 – Seans filmowy
1100–1200 – Konkursy i zabawy
1200–1300 – OBIAD (w Szkole Podstawowej
w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali
opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora
Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Program zajęć organizowanych
przez Miejsko – Gminną
Bibliotekę Publiczną w Nasielsku
w dniach 10–11.08.2006 r.
i w dniu 14.08.2006 r.
* Miejsce spotkania: Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna w Nasielsku
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ W DNIACH
10–11 i 14.08.2006 r.
1. ZAJĘCIA W BUDYNKU BIBLIOTEKI:
– gry planszowe, np. Monopol, Chińczyk,
itd.,– rozwiązywanie zagadek,
quizów, krzyżówek z czasopism znajdujących się w bibliotece, –spotkania
kolekcjonerów
znaczków,
plakatów,
kart, widok ó w e k i t p.
(wymiana
miedzy zainteresowanymi),
– zachowanie
w lesie, nad
wodą , – przygotowywanie i degustacja
owocowo – warzywnych sałatek, – przygotowanie
krótkiej bajki w wykonaniu chętnych „aktorów”,– maraton uśmiechu,
– korzystanie z internetu.
2. Z A J Ę C I A N A P L A C U P R Z E D
BIBLIOTEKĄ:
– wycieczki poza Bibliotekę z pieczeniem
kiełbasek, – jazda na rolkach, deskorolkach
“Mini Konkurs”,
– gry i zabawy z piłką, – wyjazd szynobusem do Sierpca, – pokaz motorowy na
placu biblioteki,
1200–1300 – OBIADY w tych dniach (w Szkole
Podstawowej w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej.

Program zajęć organizowanych
przez Halę Sportową w Nasielsku
w dniach 16–17.08.2006 r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
* Miejsce spotkania: Hala Sportowa
16.08.2006 r.
900–1000 – GRY I ZABAWY DLA DZIECI
10 00–11 00 – SIATKÓWKA DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW
1100–1200 – MINI–SIATKÓWKA DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW
1200–1300 – OBIAD (w Szkole Podstawowej
w Nasielsku)
* Miejsce spotkania: Hala Sportowa
17.08.2006 r.
900– 000 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
CHŁOPCÓW
1000–1100 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ
CHŁOPCÓW
1100–1200 – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

CHŁOPCÓW
1200–1300 – OBIAD (w Gimnazjum Nr1
w Nasielsku).
* Opiekę nad dziećmi będą sprawowali
opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika
Hali Sportowej.

Program zajęć organizowanych

przez Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

w dniach 18.08.2006r
i 21–22.08.2006 r.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
PIĄTEK – 18.08.2006 r.
– SPRAWY ORGANIZACYJNE,
– GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE,
– WYJŚCIE DO KINA
– OBIAD 1200 – 1300 (w Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku).)
PONIEDZIAŁEK– 21.08.2006 r.
– ZAJĘCIA W SALI KOMPUTEROWEJ
I BIBLIOTECE MULTIMEDIALNEJ,
DYSKOTEKA – bal narodów ( konkursy
na najciekawszy strój, wykonanie tańca
prezentowanego państwa),
– OBIAD. 1200–1300 (w Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku).
WTOREK – 22.08.2006 r.
– Wyjazd na pływalnię
w Płońsku,
– Obiad w KFC
– Płońsk.
Opiekę
n a d
dziećmi będą
sprawowali nauczyciele.

Program
zajęć
organizowanych
przez Szkołę
Podstawową
w Nasielsku
w dniach 23–25.08.2006 r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
ŚRODA – 23.08.2006 r.
– Szkoła przetrwania – nabywanie
umiejetnosci poruszania sie w terenie, budowa szałasu, przygotowywanie posiłków
w trudnyuch warunkach,udzielanie pierwszej
pomocy (Chrcynno),
– Gra w paintbool,
– OBIAD –1200–1300 w Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku
CZWARTEK – 24.08.2006 r.
– Wyjazd na basen do Płońska:
* Nauka pływania,
* Zajęcia rekreacyjne dla umiejących
pływać,
– OBIAD – 1200–1300 w Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku
PIĄTEK – 25.08.2006 r.
– Wyjazd na rowerze na wysypisko śmieci
do Jaskółowa:
– Zapoznanie się z procesem segregacji
śmieci na wysypisku,
– Rozpoznawanie gatunków roślin– ścieżka
edukacyjna,
– Gry i zabawy ruchowe– zakończenie
grillem,
– OBIAD –1200–1300 w Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku
Każdego dnia (pomimo wyjazdów) w szkole
udostępnione są place zabaw, boiska, sale
gimnastyczne, sale komputerowe.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali
nauczyciele.

Koordynator
– Barbara Sakowska
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„...I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
W pierwszej miłości rozkosznym śnie”
					
A. Asnyk

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM.
PRZYGARNIJ JE, BEDZIESZ MIAŁ
NAJPRAWDZIWSZĄ MIŁOŚĆ ZA DARMO!!!

Pani Małgorzacie Kowalskiej w dniu ślubu
życzenia wszelkiej pomyślności
składają wychowankowie z klasy VIa
Szkoły Podstawowej w Pieścirogach Starych

R

E

K

L

A

M

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

A

DŻEKI to uroczy, złocisty, młody piesek o smutnym wzoku, patrzy przez
kraty boksu z nadzieją, iż znajdzie
się ktoś, kto go przygarnie, zapewni
własny dach nad głową, codzienną miskę pokarmu, a przede
wszystkim przyjacielsko pogłaszcze,
zaopiekuje się. Dżeki odwdzięczy
sie za to niezwykłym oddaniem
i najwierniejszą psią miłością.

tel. 0660 277 694
LUB 0-23 693 10 81

Organizuję wesela i imprezy
okolicznościowe do 200 osób

Ranczo „Aksamitka”
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20

F R E D - j est
młodym,
ładnym psiakiem. Nieduży
wzrost i wydłużony jamnikowato tułów
sprawiają, że
wygląda oryginalnie. Ma
przyjazne
usposobienie,
lubi dzieci.
Przygarnijcie tego sympatycznego czworonoga, a za
darmo zyskacie wspaniałego przyjaciela.

tel. 0660 277 694 LUB 0-23 693 10 81

Wakacyjny konkurs PCK
Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
wraz z Klubem HDK „Kropelka” w Nasielsku zapraszają wszystkich krwiodawców
zrzeszonych i niezrzeszonych w naszej organizacji do udziału w letnim konkursie
organizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i Radomiu, mającym na celu zapewnienie placówkom służby zdrowia krwi
i preparatów krwiopochodnych w okresie letnim.

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

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

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

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

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

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

14–27 lipca

OGŁOSZENIA
DROBNE
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
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
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
Przyjmę każdą ilość ziemi z wykopów, tel. 0 23 611 06 62
Oddam duże ilości gruzu za
sprzątnięcie, tel. 0 23 611 06 62
Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691
22 75, ceny promocyjne
Sprzedam kontener na budowę,
tel. 0 503 171 219
Sprzedam działki budowlane
koło Nasielska, tanio, tel. 0 665
229 265
Sprzedam dom jednorodzinny,
budynki gosp., działkę 0,5 ha
w miejscowości Świerkowo,
300 m od szosy, tel. 0 603 329
687 lub 0 609 329687
Dom do wynajęcia w Nasielsku, ul.
Dąbrowskiego, tel. 0 661 781 415

Każdy z dawców, który w okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 30 września
odda 2 razy krew (osocze, płytki krwi itp.), weźmie udział w losowaniu cennych
nagród. Odbędzie się ono podczas tegorocznych obchodów Dni Honorowego
Krwiodawstwa.
Zaświadczenia o oddaniu krwi wystawiają punkty poboru krwi. (Zaświadczenia
należy przekazać do Zarządu Rejonowego).

Sprzedam mieszkanie własnościowe 30 m 2 (w bloku
– parter). Pokój, kuchnia, łazienka. Działka 5-arowa, garaż
(ok. 30 m 2) i piwnica, Czajki
k. Nasielska, tel. 022 794 43 86

Serdecznie zapraszamy wszystkich dawców do odwiedzenia najbliższego Punktu
Krwiodawstwa RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Szpitala
Powiatowego.

Zatrudnię kierowcę z kat. B,
tel. 0 506 173 669
Kupię mieszkanie 2-pokojowe
w Nasielsku, tel. 023 693 13 75,
0 504 282 645, 0 502 540 027
Potrzebni pracownicy w gospodarstwie rolnym do pielenia
i zbierania truskawek, tel. 0 22
787 02 01
Tanio sprzedam działkę przy
ul. Przemysłowej, 2800 m 2 ,
tel. 0 694 809 113
Kupię opuszczone gospodarstwo rolne lub domek na wsi do
remontu, tel. 0 501 491 309
Kupię ziemię rolną w ładnej
okolicy, tel. 0 692 70 85 07,
0 600 782 773
Firma „KABA” zatrudni męż-

14–27 lipca

OGŁOSZENIA
DROBNE
czyzn w wieku 18–40 lat do
układania kostki brukowej.
Mile widziane doświadczenie,.
tel. 0 692 427 426
Sprzedam działkę 34 arową ze
stawem w Chmielewie, tel. 0 23
693 14 79
Sprzedam jałówkę cielną. Termin
porodu: wrzesień, waga ok. 550
kg, tel. 0609 541 163, 0663 264
553
Unieważniam legitymację
studencką o numerze albumu
869/04/01 wydaną na nazwisko Pior Adamski
Korepetycje z języka niemieckiego, tel. 0 501 103 806
Sprzedam pszenżyto około 20
ton, Gawłowo, tel. 0 601 50
40 20
Do wynajęcia mieszkanie (pokój
25 m2, łazienka, przedpokój),
blisko dworca PKP, tel. 0 608
345 352
Sprzedam dom jednorodzinny,
budynki gosp., działka o pow.
1500 m 2, w Starych Pieścirogach, tel. 0 23 693 09 30 lub
0 663 332 725
Sprzedam kamerę PANASONIC
NVM40E – bardzo tanio, wieżę
Hi-fi DIORA (duża) wraz z kolumnami o mocy 2X100W, cena
500 zł, tel. 0 887 407 263
Sprzedam lub zamienię mieszkanie
własnościowe 72 m2, ul.Warszawska, tel. 0 23 693 01 72
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie, koło stacji PKP
Studzianki, tel. 0 692 895 040
Kupię dom w Nasielsku lub okolicy, tel. 0 600 826 685
Sprzedam suknię ślubną, rozmiar
38 w bardzo dobrym stanie,
tel. 0 600 826 685
Sprzedam ziemię budowlaną
w Nasielsku (Nasielsk PKP),
wielkość: 9 arów, wszystkie
media; utwardzona droga;
bardzo dobra komunikacja PKP
i PKS, kontakt: 0 600 200 680;
0 605 238 122
Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bardzo dobry, tel. 0 604 605 927

REKLAMA
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Raz na wozie, raz pod wozem…
W

ygranym meczem z Nadnarwianką Żbik zakończył już
trzeci z rzędu sezon w IV Lidze.
W sezonie 2005/2006 nasielski
zespół grał w „kratkę”, potrafił
wygrywać z najlepszymi, a przegrywać z rywalami dużo słabszymi od siebie, tracąc punkty, gdy
wydawało się, że mecz był już
wygrany. Po 17 meczach rundy
jesiennej Żbik zgromadził aż 29

Średnia liczba bramek strzelana przez Żbika:
1,65
Średnia liczba bramek tracona przez Żbika:
1,29

Jak widać po wynikach i miejscu zajętym
w rundzie wiosennej, piłkarze nasielskiego
Żbika nie potrafili utrzymać dorobku punktowego z jesieni. Styl gry prezentowany
w drugiej części sezonu również odbiegał
fot. P. Olech od tego z początkowej
fazy ligi. Największy
wpływ na taki stan rze-

niędzy spowodowały,
że w sezonie 2005/
2006 Żbik Nasielsk
zajął 8 miejsce, dość
niskie w porównaniu
z 5 w połowie rozgrywek. Na całe szczęście,
przynajmniej z zespołami wyraźnie słabszymi od siebie, jak Delta,
W a rk a , P i a s e c z n o,
Podlasie, Żbik zdobył
komplet punktów, co

SPORT

SPORT
fot. P. Olech

w walce z wymagającymi spadkowiczami z III ligi, jak również z pozostałymi zespołami, Żbik będzie wstanie
walczyć i się utrzymać. Jak to mówią:
„raz nad wozem, raz pod wozem”…
punktów, tracąc 3 do prowadzącej Narwi. W rundzie wiosennej, trudno było oprzeć się
wrażeniu, że to już nie ta sama
drużyna, której grę mogliśmy
podziwiać jesienią…

Uwaga! Pierwszy mecz w nowym
sezonie Żbik zagra już 5 lub 6 sierpnia
fot. P. Olech

PODSUMOWANIE WYSTĘPÓW ŻBIKA
W rundzie wiosennej Żbik Nasielsk
zgromadził zaledwie 19 punktów, wygrał 5 meczów, 4 zremisował, przegrał
aż 9, strzelając 20 i tracąc 18 bramek.
W porównianiu z jesienią zgromadził
o 10 punktów mniej, wygrał o 3 mecze mniej oraz przegrał dwukrotnie
więcej meczów, co ciekawe tracąc
o 8 bramek mniej. Podczas gdy jesienią Żbik rewelacyjnie grał u siebie,
nie przegrywając żadnego meczu,
to na wiosnę własne boisko nie było
już atutem. Drużyna odnotowała tu
aż3 porażki. Zarówno jesienią, jak
i wiosną, nasielski zespół na wyjazdach
grał słabo, pokonując rywali zaledwie
dwukrotnie.
Najwyższe zwycięstwo u siebie: 4:0
z Deltą Warszawa, KS Warką

Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe:
3:0 z KS Piasecznem, z Polonią II Warszawa
(walkower)
Najwyższa porażka u siebie: 2:3 z Narwią
Ostrołęka
Najwyższa porażka na wyjeździe: 3:0 z Nadnarwianką Pułtusk, Koroną Ostrołęka
Żbik Nasielsk: 17 – Eresaba, 9 – Sazonowicz,
5 – M.Gumowski, 3 – Krzyczkowski, Wojtczak, Załoga, 2 – Koza, Kucharski, Markiewicz, Zubel, 1 – T.Gumowski, Obi, Sobczyk,
Unierzyski, Wróbel

z ex-trzecioligowcem MKS Mławą,
która jeszcze 2 lata temu grała w II
lidze.
Jakub Olech

fot. P. Olech

czy zapewne miał źle
przepracowany okres
zimowy, odejście kilku doświadczonych
zawodników i brak dla
nich wartościowych
zmienników.

Niestety, zimowa zawierucha, z powodu
której odwołano kilka meczów na wiosnę,
w Żbiku trwała przez całą rundę rewanżową.
Odejście trenera Zmitrowicza, i przyjście
w jego miejsce Szymańskiego oraz odejścia
zawodników wpływały destabilizująco na grę
i funkcjonowanie zespołu.
Brak jasno sprecyzowanych celów, słaba
organizacja i zarządzanie klubem, a może
przede wszystkim brak wystarczających pie-

pozwoliło mu utrzymać się w lidze.
Niestety, nie zawsze
m o ż n a w y g r y wa ć .
Miejmy nadzieję, że
w s e z on i e 2 0 0 6 /
2 0 0 7 w I V l i d z e,
fot. P. Olech

