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Bezrobocie w Nasielsku
W kraju bezrobocie maleje. Od
lutego do czerwca br. spadło z 18
do 16 proc. W Nasielsku jednak
rośnie. Przyczyną tego jest fakt
zarejestrowania się w naszym
Urzędzie Pracy młodych ludzi,
którzy skończyli szkołę.

Z końcem lipca liczba bezrobotnych w naszym rejonie wynosiła 1273 osoby, w tym
656 kobiet. W tym samym miesiącu zarejestrowało się 236 osób. Dużą grupę w naszej
gminie stanowią długotrwale bezrobotni
(powyżej 24 miesięcy) – mówi kierownik
Urzędu Pracy w Nasielsku
Krystyna Daleka. Stanowią
oni grupę liczącą 804 osoby.
Bez kwalifikacji zawodowych
zarejestrowanych jest 481
osób, a osób powyżej 50
roku życia – 264. Najczęściej pojawiające się oferty
pracy w Nasielsku to agent
ochrony oraz sprzedawca.
Obecnie nasielski Urząd Pracy
realizuje szkolenia z Europej-

skiego Funduszu Społecznego. Adresowane
do osób poniżej 25 roku życia program nosi
nazwę „Twoje kwalifikacje to Twój kapitał”.
W ramach tego przedsięwzięcia zakończyło
się szkolenie „Barman”, ale nadal prowadzony
jest nabór na kursy: „Kelner” oraz „Sekretarka
– asystentka dyrektora”. Kursy są połączone
z nauką języka angielskiego. Program „Spróbuj – teraz się uda” dotyczy osób powyżej
25 roku życia. W ramach tego programu trwa
kurs „Agent ochrony osób i mienia, licencja
I i II stopnia” oraz kurs obsługi komputera. Prowadzone są zapisy na szkolenie „Pracownika
hurtowni i magazynu z komputerem i obsługą
wózków jezdniowych”.
Urząd Pracy w Nasielsku dysponuje również
środkami na inne szkolenia. Aktualnie prowadzony jest kurs „Opiekunka dzieci i osób
starszych” z nauką języka angielskiego. Dla
osób, które przedstawią uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę, są kursy
indywidualne.
Przyznawane są również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość

takiej dotacji zależy od
charakteru działalności
i może wynieść do 12
tys. 643zł i10 gr. Dotacja
jest bezzwrotna, jeżeli
działalność jest prowadzona. Obserwujemy
spore zainteresowanie tą
formą pomocy – mówi
kierownik naszego Urzędu Pracy.
Pojawiają się też oferty
pracy za granicą, ale bezrobotni korzystają z nich na
własną odpowiedzialność.
Na podstawie danych
o bezrobociu na terenie
naszej gminy nie można
stwierdzić, ile osób wyjechało za granicę. Sondaże
podają, że w kraju jest to
ok. 2 mln ludzi. Ile wyjechało z Nasielska i okolic?
Nie wiadomo.
KZ
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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

Dyżury nocne nasielskich aptek:

14–20.08. 28–31.08.

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

11–13.08. 21–27.08.
Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691–23–23

11–24 sierpnia

Obradowała Rada
28 lipca br. odbyła się
LXII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Obradom
przewodniczył Dariusz
Leszczyński, przewodniczący Rady. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu
prawomocności obrad
przedstawiono ich porządek. Po niewielkiej
zmianie (wnioskodawca
wycofał jeden z projektów uchwał, dotyczący
w y d z i e r ż a w i e n i a n i eru c h o m o ś c i p r z y p a rku przy ul. Kościuszki;
projekt trafił do Komisji
Infrastruktury i Porządku
Publicznego) porządek
został przyjęty. Następnie radni przyjęli, przy
jednym głosie wstrzymującym się, sprawozdanie
z poprzedniej, LXI sesji
Rady Miejskiej.
Przewodniczący D. Leszczyński
przedstawił sprawozdanie z działań
podejmowanych w czasie między
sesjami Rady. W tym wakacyjnym
okresie zwracano się w większości
przypadków o pomoc w znalezieniu pracy.
Także Burmistrz Nasielska Bernard
Dariusz Mucha przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. Mówił
m.in. o naprawach gwarancyjnych niedawno oddanych dróg,
do których to napraw udało się
doprowadzić. Poza tym, w wyniku przetargu został wyłoniony
wykonawca drogi Toruń Dworski
– jest nim firma Drogi i Mosty Jan
Kaczmarczyk. Burmistrz poinformował też, że gmina otrzymała
dotację w wysokości 80 tys. zł
na budowę drogi Dobra Wola.
Zakończyła się kontrola ZPORR
niedawno wybudowanej drogi
Popowo Borowe–Jaskółkowo. Na
wysypisku śmieci założona została instalacja odgazowująca. Na
9 sierpnia br. zaplanowano odbiór
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dębinkach, a na 10
sierpnia – chodnika budowanego
przy ulicy Płońskiej w Nasielsku.
Zaczął się już rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. 28
sierpnia nastąpi rozstrzygnięcie
przetargu na budowę bloków przy
ul. Płońskiej. Burmistrz poinformował też o czasowym cofnięciu zezwolenia fundacji „Eko Fauna” na
prowadzenie schroniska dla zwierząt w Krzyczkach Pieniążkach
oraz o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie Centrum Sportów
Ekstremalnych w Chrcynnie przez
władze Nasielska, Serocka i Nowego Dworu Mazowieckiego.
W części obrad poświeconej interpelacjom i zapytaniom radni

pytali m.in. o sprawy związane ze
stanem rzeki Nasielnej (o planach
dotyczących jej można przeczytać w rozmowie z burmistrzem
Nasielska, s. 3) i o budowę drogi
Budy Siennickie–Krogule. Następnie zebrani przeszli do części
poświęconej uchwałom. Radni
zapoznali się z projektem uchwały
w sprawie zmian w budżecie 2006
roku, zaopiniowanym jednogłośnie
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów. Radni powyższą
uchwałę podjęli.
Następnie zajęli się uchwałą zmieniającą uchwałę nr LV/359/06
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
3 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki (budowa sieci
wodociągowej z przyłączami Lubomin–Jackowo). Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
W dalszej kolejności zajęto się
uchwałą zmieniającą uchwałę nr
LVIII/387/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13
kwietnia 2006 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki (budowa kanalizacji sanitarnej
w Nasielsku i Pieścirogach). Uchwała została
podjęta jednogłośnie.

go Gminy Nasielsk dotyczącego
fragmentu wsi Cieksyn. Projekt
przedstawiła Barbara Pająk, kierownik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Kolejną uchwałę, w sprawie
przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy, przedstawił sekretarz gminy Zbigniew
Rutkowski Dotyczyła ona zmiany
granic sołectwa Mogowo i została
podjęta jednogłośnie.
Ostania z podjętych uchwał dotyczyła wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Chodziło tu
o statut Urzędu Miejskiego. Projekt
uchwały przedstawił sekretarz gminy Z. Rutkowski i on też zapoznał
zabranych z zagadnieniem. Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach
publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu.

Na poprzedniej sesji Rada Miejska
podjęła stosowną uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku. Jednak organ
nadzorczy uchylił tamtą uchwałę
w całości. Uchwałę w sprawie wniesienia skargi podjęto przy jednym
głosie wstrzymującym się.
Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych. M.in. odnosząc się do
kwestii drogi Budy Siennickie–
Krogule, wyjaśnił, że została już
wykonana dokumentacja, a drogę
budować będzie powiat nowodworski. Później przewodniczący
D. Leszczyński rozpatrzył pisma
kierowane do Rady: wpłynęła
prośba rektora Wyższej Szkoły Administracji w Kielcach o wypełnienie ankiety. Po wolnych wnioskach
i zapytaniach obrady zamknięto.
LAN
fot. M. Stamirowski

Kolejnym projektem była
uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Lubomin–Jackowo.
Uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Później rozpatrzono projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej
w Nasielsku i Pieścirogach.
I ta uchwała została podjęta jednogłośnie.
W dalszej kolejności radni
zapoznali się z Projektem
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy
Nasielsk. Przedstawiła go
kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska.
Komisja
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska w sposób
jednogłośny zaopiniowała Projekt pozytywnie. Nowy chodnik przy ul. Płońskiej
O
G
Ł
O
S
Z
E
N
I
E
Projekt został przed Radę przyjęty
stosowną uchwałą.
Od dnia 17 lipca br. wpłaty i wypłaty gotówkowe dokonywane są
Następnie zajęto się uchwałą
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzenne-

w kasie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w godzinach 9.00–15.00
– zgodnie z Zarządzeniem Nr 454/06 Burmistrza Nasielska z dnia 11 lipca
2006 r. w sprawie ustalenia godzin otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku.
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Nowe plany, nowe inwestycje

Rozmowa z burmistrzem Nasielska Bernardem Dariuszem Muchą
Panie Burmistrzu, proszę o komentarz do proponowanego przez
Samoobronę niedawnego projektu
nowelizacji ordynacji samorządowej, którego najważniejszą zmianą jest uchylenie bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
Projekt nowelizacji ordynacji wyborczej polegający na uchyleniu
bezpośrednich wyborów wójtów,
burmistrzów (prezydentów miast)
nie wydaje się krokiem we właściwym kierunku, zarówno w kwestii
rozwoju promowania myślenia
obywatelskiego (zwiększenia poczucia odpowiedzialności, możliwości
realnego wpływu) we wspólnotach
samorządowych z jednej strony, jak
i niewątpliwie podważa wiarę w sens
demokracji bezpośredniej, w której
to obywatel ma prawo decydowania o sprawach dla niego najbardziej
istotnych. Jednocześnie należy
stwierdzić, iż przyjęcie tego projektu
oznaczałoby powrót do wyboru organu wykonawczego gminy (wójta,
burmistrza/prezydenta miasta) przez
organ stanowiący (radnych rady
gminy, miasta) i stanowiłoby zarówno bardzo mocne upolitycznienie tej
funkcji (wójt, burmistrz/prezydent
miasta – przywieziony w teczce),
jak również pełne uzależnienie od
organu stanowiącego (radnych),
szczególnie w związku z możliwością
odwołania organu wykonawczego
praktycznie w każdej chwili przez
organ stanowiący. Dzisiaj pozycja
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest równoważna z pozycją rady
gminy, miasta i zmusza obydwa organy (stanowiący i wykonawczy) do
współpracy i poszukiwania konsensusu (rola stymulująca) celem wypracowania najbardziej korzystnych
dla gminy rozwiązań. Pamiętajmy,
że każdy z radnych wybierany jest
tylko przez określoną grupę wyborców, a wójt, burmistrz (prezydent
miasta) – przez ogół wyborców całej gminy. Ostatnią sprawą związaną
z tym problemem jest kwestia odpowiedzialności obydwu organów.

Organ stanowiący (radni) ponosi
odpowiedzialność tylko i wyłącznie
polityczną, zaś organ wykonawczy
(wójt, burmistrz/prezydent miasta)
– polityczną, cywilną, administracyjną i karną.
Zatem dobrze się stało, że projekt
ten prawdopodobnie nie wejdzie
w źycie… A czy w związku z szybkim uruchomieniem oczyszczalni
ścieków możemy liczyć na poprawę
stanu rzeki Nasielnej? W tej chwili
jest po prostu brudna. Czy tereny
wokół Nasielnej mają szansę stać
się ulubionym miejscem spacerów
mieszkańców miasta?
Zgodnie z projektem technicznym
budowanej oczyszczalni ścieków
odbiorcą ścieków oczyszczonych
będzie rzeka Nasielna. Oznacza to
i gwarantuje, że z nowej oczyszczalni nie trafią do Nasielnej żadne
nieczystości niekontrolowane. Czy
rzeka będzie czysta? Odpowiedź
w tej kwestii w pełni jest uzależniona
od postawy naszych mieszkańców.
Przypomnę, iż zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zarówno wyposażenie nieruchomości
w urządzenia do zbierania odpadów
komunalnych (mamy zatem miejsca,
gdzie winniśmy wyrzucać śmieci)
oraz utrzymywanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, jak
i przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych (przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko
i wyłącznie, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania techniczne, a zatem, niestety, nie dotyczy to nieruchomości
wyposażonych nawet w zbiorniki

bezodpływowe nieczystości ciekłych).
Wszystkie zatem podłączenia (a jest ich wiele) nieruchomości do
kanalizacji deszczowej
w świetle obowiązujących przepisów
są nielegalne i mimo
iż kiedyś być może
wydawano w tym celu
stosowne tymczasowe
zezwolenia, będą one
w przyszłości konsekwentnie likwidowane.
W następnej dopiero
kolejności podejmiemy prace renowacyjne wzdłuż całej
rzeki Nasielnej według
specjalnie opracowanego w tym celu
projektu budowlanego. I nie chodzi
tu tylko o odpowiednią zieleń czy
nasadzenia wzdłuż rzeki (pięknie zaprojektowane bulwary), ale przede
wszystkim o wzruszenie dna rzeki,
które od kilkunastu lat jest biologiczne wymarłe. Te działania dopiero doprowadzą, a wszystko zależy od
nas wszystkich i naszej determinacji,
do momentu, kiedy będziemy mogli nie tylko odpoczywać nad rzeką
Nasielną, ale w pełni korzystać z bogactwa Natury. Wierzę, że za kilka lat
tak właśnie będzie, ale dajmy Życiu
szansę z myślą o przyszłych pokoleniach. Myślę, że należy tu wspomnieć również o moich pierwszych
krokach poczynionych w kierunku
wykorzystania ogromnych zasobów
wód geotermalnych (o temperaturze
ok. 70 stopni C i dużym zasoleniu),
które mogą być wykorzystane nie
tylko w celach energetycznych, ale
również leczniczych. Jest to również
bardzo ważny i interesujący temat.
Na jakim etapie jest projekt powołania Straży Miejskiej w Nasielsku?
Czy są przewidziane środki na ten
cel? Kiedy możemy liczyć na pojawienie się w mieście strażników?
Ustawa o samorządzie gminnym
do zakresu działania gminy (zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty
jako zadań własnych) zalicza m.in.
sprawy z dziedziny
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do
ochrony porządku
publicznego na terenie gmin tworzone
są najczęściej w tym
celu samorządowe
umundurowane
formacje, zwane
strażami gminnymi. Straż gminna
tworzona jest przez
radę gminy po
zasięgnięciu opinii
właściwego terytorialnie komendanta

wojewódzkiego Policji. Straż jest
jednostką organizacyjną gminy lub
w szczególnie uzasadnionych wypadkach może się mieścić w strukturze urzędu gminy. Strażą kieruje
Komendant powoływany i odwoływany przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta). Wójt, burmistrz
(prezydent miasta) jest przełożonym
Komendanta. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa
regulamin straży nadawany przez
radę gminy. Straż wykonuje zadania
w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów
prawa miejscowego (a jest to bardzo
dużo zadań wykonywanych dzisiaj
w sposób ograniczony). W związku
z wykonywaniem swoich zadań
straż współpracuje z Policją. Koszty
związane z funkcjonowaniem straży
pokrywane są z budżetu gminy. Tyle
teorii. W praktyce bardzo wiele gmin
utworzyło własne straże gminne. Myślę, iż w związku z tym, że działania
Policji ukierunkowane są w szczególności (przede wszystkim z przyczyn
finansowych) na działania związane
z bezpieczeństwem obywateli,
a sprawy porządku publicznego realizowane są przez Policję z przyczyn
obiektywnych (nie tak, jak byśmy
sobie wszyscy życzyli) w mniejszym
zakresie, jesteśmy już dzisiaj przekonani o konieczności powołania straży
miejskiej. Stwarza to niewspółmierne
możliwości monitorowania przez
samorząd spraw z zakresu porządku
publicznego. Temat był już sygnalnie
przeze mnie podnoszony na jednej
z ostatnich sesji Rady Miejskiej
w Nasielsku. Sprawą zajmą się już
niebawem właściwe merytorycznie
komisje Rady. Jestem przekonany,
że jeszcze w tej kadencji możliwe
jest uruchomienie Straży Miasta
i Gminy Nasielsk. Wszystkie dosłownie argumenty przemawiają za
jej utworzeniem.
W trakcie niedawnej rozmowy
z „Życiem Nasielska” Komendant
Policji Wojciech Wołkowicz wspomniał, że ruch tirów w Nasielsku
ma w niedługim czasie wzrosnąć,
w związku z planowanymi inwe-

stycjami. Co to za inwestycje? Ile
tirów będzie jeździło przez miasto? Którędy? W jakim stopniu
będzie to uciążliwe dla mieszkańców?
Nasielsk położony jest na tak zwanym
Trakcie Kowieńskim (Litwa–Polska–
Niemcy). Nas interesuje fragment tej
trasy, tj. Wyszków–Pułtusk–Nasielsk–
Wyszogród (most)–Sochaczew.
Rzeczywiście, za rok, może dwa,
po zakończeniu inwestycji drogowej
na odcinku Nasielsk–Przyborowice
oraz Nasielsk–Płońsk, możliwe jest
uruchomienie tych tras dla transportu ciężkiego (aczkolwiek w bardzo
złym stanie jest jeszcze odcinek Pułtusk–Nasielsk). Pamiętajmy również,
iż od przyszłego roku rusza bardzo
duża inwestycja drogowa na odcinku
Pułtusk–Ciechanów, co oznacza że
część transportu drogowego będzie
odbywała się w tamtym kierunku. Nie
bez znaczenia dla kierunku transportu
drogowego jest ewentualne uruchomienie lotniska w Modlinie z całym
jego zapleczem. Tu nasilenie ruchu
drogowego będzie na trasie Nowy
Dwór Mazowiecki–Nasielsk–Pułtusk–Wyszków. Wszystko to oznacza, że uciążliwość dla mieszkańców
Nasielska wzrośnie przede wszystkim
z tytułu położenia w takim a nie innym
miejscu. O ile zatem nie zapadną szybko decyzje o budowie obwodnicy
Nasielska (w Sejmiku Województwa
Mazowieckiego), w samym mieście
Nasielsku będziemy mieli bardzo
trudne warunki życia już za kilka lat.
Myślę, że jest to bardzo pilne zadanie
przyszłych władz samorządowych nie
tylko Nasielska. Poprawa komunikacji
drogowej oprócz wyżej wymienionych zagrożeń przyniesie również
zjawiska pozytywne w postaci pojawiających się nowych inwestycji,
a więc tak bardzo oczekiwane nowe
miejsca pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agata I. Wojtko
W następnym numerze w rozmowie
z Burmistrzem Nasielska odpowiedź
na pytanie, czy warto brać udział
w kosztach budowy urządzń infrastruktury technicznej.
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Nowe paszporty

Bez lewego ucha i z chipem za granicę
O

soby, które zamierzają
podróżować po świecie i właśnie teraz składają wnioski, otrzymają
paszporty nowego typu.
O zmianach poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialne za wprowadzanie nowych dokumentów.
Różnic między dotychczasowym
paszportem a nowym dokumentem
jest wiele. Nowy będzie zawierał elektroniczny chip – z zapisanymi danymi
i zdjęciem. Zdjęcie – o czym musimy
pamiętać, wybierając się do fotografa
– ma być wykonane en face, pokazujące twarz symetrycznie, a nie jak
dotąd, z lewego półprofilu.
Wszystkich wyjeżdżających na dłuższy urlop uspokajamy, że stare paszporty pozostają ważne. Jeżeli jednak
stracą ważność po 27 sierpnia, ich właściciele będą musieli złożyć wnioski
o nowe dokumenty i otrzymają już
paszport „biometryczny”.
Cena paszportu biometrycznego
będzie wynosić 140 zł. Jak podkreśla MSWiA, jest to cena najniższa
w Europie. Warto dodać, że studenci
i osoby niepełnoletnie będą mogli
korzystać z nadal obowiązującej
50-procentowej zniżki.
Niestety, dla żyjących w ciągłym pośpiechu i planujących z dnia na dzień
swoje podróże mamy złą informacją
– czas oczekiwania na nowy paszport

ma być taki jak obecnie – czyli 30 dni. Do
wniosku o paszport
trzeba obecnie dołączyć dwie fotografie
o wymiarach 3,5 x 4,5
cm, wykonane w ciągu
ostatnich 6 miesięcy
na jednolitym jasnym
tle, o dobrej ostrości,
pokazujące wyraźnie oczy i twarz, od
wierzchołka głowy do
górnej części barków.
To jednak nie wszystkie wymagania.

fot. D. Panasiuk

24.07. w miejscowości Pniewo kierująca samochodem Fiat seicento
Elżbieta O. w wyniku nadmiernej
prędkości zjechała na przeciwległy
pas ruchu i czołowo zderzyła się
z Nissanem kierowanym przez
Krzysztofa K.
fot. D. Majewski

Nowe paszporty wydawane mają być w około
100 punktach w całym
kraju, a nie jak dotąd
– ponad pięciuset.
MSWiA wyjaśniło, że
jest to spowodowane
kosztami sprzętu,
w który te punkty muszą być wyposażone.

24.07. w Lorcinie nieznani sprawcy
z niezamkniętego mieszkania skradli
DVD. Straty wynoszą 400 zł na szkodę Leszka P.

Jak poinformował resort
spraw wewnętrznych,
koszt wprowadzenia
nowych paszportów
ma wynieść około 19
milionów złotych. Polska jest zobowiązana
wprowadzić paszporty
biometryczne dyrektywą Unii Europejskiej.
WA

24.07. w Dębinkach nieznani sprawcy włamali się do barakowozu i skradli
narzędzia budowlane. Straty wynoszą
1000 zł na szkodę firmy INSMENT.
28.07. w Ruszkowie nieznani sprawcy skradli 25 szt. metalowych łyżek
do czyszczenia rowów o wadze 200
kg i wartości 8000 zł.

Walka o zwrot akcyzy trwa

Rozstrzygnięcie w Luksemburgu
S

etki, a może nawet już
i tysiące skarg leżą
w Wojewódzkich Sądach
Administracyjnych w całym
kraju. Importerzy, którzy po
1 maja 2004 roku, czyli po
dniu wstąpienia naszego
kraju do Unii Europejskiej,
sprowadzili używane samochody z krajów wspólnoty,
chcą odzyskać zapłaconą
akcyzę. Podatek trzeba płacić, chcąc zarejestrować
samochód w kraju.

fot. D. Panasiuk

Wyrok ma być ogłoszony we wrześniu.
Jak przewidują eksperci z kręgów zbliżonych do Komisji Europejskiej, będzie
on korzystny dla właścicieli sprowadzonych samochodów. Ponadto jest już
precedens. Podobne problemy mieli
Węgrzy. W lipcu tego roku rzecznik

29. 07. w Miękoszynie nieznani
sprawcy włamali się do piwnicy
Janusza C. i skradli metalowe kratki.
Straty wynoszą 150 zł.
29.07. w Chrcynnie Bartosz S. zginął,
skacząc ze spadochronem który się
nie otworzył.
30.07. na ulicy Kościuszki Wojciech
K. kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,25 mg/l).
R

Jedni walczą o kilkaset złotych, inni
o grube tysiące.
Teraz wszyscy, zarówno podatnicy,
jak i Ministerstwo Finansów, czekają
na wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu, który rozstrzygnie, czy polskie przepisy
akcyzowe są zgodne z regulacjami
unijnymi – a, niestety, wszystko wskazuje na to, że nie są!

KRONIKA
POLICYJNA

generalny Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości wydał opinię na prośbę węgierskich podatników, z której
jednoznacznie wynika, że nowe kraje
Unii nie przestrzegają tak do końca
unijnego prawa. Otóż, jego zdaniem,
ustalanie podatku rosnącego wraz
z wiekiem samochodów godzi w regulacje wspólnotowe.

Rozstrzygnięcie w polskiej sprawie nie
może być inne. Za błędy trzeba będzie
zapłacić. Pozytywny wyrok z Luksemburga zmusi budżet do zwracania
znacznych kwot tym, którzy akcyzę
musieli zapłacić.
Naszemu Ministerstwu Finansów nie
pozostaje nic innego, jak tylko bronić
swoich wcześniejszych decyzji. Bo, jak

twierdzą uparcie w resorcie – każde
państwo członkowskie może tworzyć
wewnętrzne przepisy.
Można oczekiwać, że spora kwota
pieniędzy wróci do mieszkańców Nasielska. Wielu z nich jeździ używanymi
samochodami kupionymi w krajach
Unii Europejskiej.
WA
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Gmina Nasielsk jest traktowana priorytetowo
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O inwestycjach rozmawiamy z Marią Kowalską, Starostą Nowodworskim
Minęła połowa sezonu urlopowego.
Dla jednych jest to czas wypoczynku,
dla drugich – czas najintensywniejszych prac. Mniejsze natężenie
ruchu drogowego pozwala na modernizację dróg. Wakacje sprzyjają
remontom szkół.

dróg powiatowych, które utrzymuje
Gmina Nasielsk w ramach podpisanego porozumienia, przekazujemy dla
Gminy 230 386 zł.

zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych, które będą przyuczać się do zawodu i samodzielnego życia.

Pani Starosto, jakie inwestycje powiatowe są aktualnie wykonywane
na terenie Gminy Nasielsk?
W bieżącej działalności powiatu nie ma
znaczenia, czy jest to sezon urlopowy,
czy nie. Wszystkie prace realizowane
są zgodnie z przyjętymi harmonogramami. W roku 2006 Zarząd Powiatu
przyjął zasadę, żeby zakończyć rozpoczęte inwestycje i przygotować dokumentacje pod przyszłe inwestycje, gdyż
od 2007 r. można się ubiegać o środki
unijne z planu 2007–2013. Realizujemy remonty obiektów oświatowych,
kończymy budowę sali sportowej przy
ZSZ w Nasielsku, modernizujemy drogi
i remontujemy szpital.
Na terenie gminy Nasielsk realizowana
jest budowa sali sportowej – jest to największa inwestycja powiatu; z zakresu
dróg : dokończono modernizację drogi w Krzyczkach, pobudowano część
chodnika w Pieścirogach, będzie modernizowana droga w Studziankach.
Jaka jest wartość obecnie realizowanych inwestycji?
Powiat realizuje inwestycje na kwotę
3 740 165 zł w oświacie i infrastrukturze drogowej oraz 843 000 zł w szpitalu. Na terenie Nasielska sala przy ZSZ
to inwestycja o wartości 2 202 864 zł,
remont dróg zaś 265 000 zł., podłączenie Domu Pomocy Społecznej do
nowo budowanej oczyszczalni ścieków to kwota 14 500 zł, zakup samochodów BUS dla DPS – kwota około
130 000 zł. Na bieżące utrzymanie

Nowy chodnik w Starych Pieścirogach.

Sala sportowa przy Zespole Szkół
Zawodowych zgodnie z harmonogramem zostanie zakończona do
końca września, a więc z niewielkim
opóźnieniem uczniowie będą mogli
rozpocząć zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnym obiekcie.
Chodnik w Pieścirogach – niby
niewielka inwestycja, a wzbudza
wiele emocji wśród okolicznych
mieszkańców. Prace zakończone
czy wstrzymane? Czy jest szansa na
znalezienie w budżecie powiatu
pieniędzy na wykonanie chodnika przez całą wieś?

Komisariat Policji w Nasielsku zmienia oblicze.

Czy na dokończenie wszystkich prac
wystarczy pieniędzy? Skąd pochodzą środki finansowe?
Inwestycje realizowane przez powiat
mają zawsze zapewnione źródła finansowania. Są rozpoczynane w momencie zapewnionych środków zewnętrznych i w budżecie powiatu. Środki
finansowe pochodzą ze środków
unijnych w ramach ZPORR, środków
z programów Samorządu Województwa oraz z budżetu powiatu.
Na jakie udogodnienia mogą jeszcze
w najbliższym czasie liczyć mieszkańcy Nasielska i okolicznych wsi?
Jakie są plany Starostwa?
W najbliższym czasie będzie remontowana droga w Studziankach,
wspólnie z Gminą przygotowujemy
dużą inwestycję drogową Nuna–Krogule–Studzianki. Od 1 września Powiat
dofinansowując kwotą 125 000 zł,
wspólnie z Zakładem Pracy Chronionej w Siennicy otwiera warsztaty terapii

fot. K. Ziemiecka

fot. M. Stamirowski

Zaowocowały również moje kilkuletnie starania w Komendzie Głównej
i Stołecznej Policji o remont Komisariatu Policji w Nasielsku. Już wkrótce będą
tam dobre warunki do pracy i obsługi
naszych mieszkańców. Będzie to kolejny ładnie wyglądający obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych
i spełniający unijne standardy.
Kiedy zostanie oddana do użytku sala
sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku? Czy uczniowie
mogą liczyć na rozpoczęcie zajęć wychowania fizycznego we wrześniu
– czyli już za niecały miesiąc?

Chodnik w Pieścirogach, niewielka inwestycja (90 000 zł),
jest to tylko etap inwestycji,
która musiała być wstrzymana, ponieważ została wykonana tylko na takim odcinku, na
jakim było to możliwe, aby
nie kolidowało z planowaną
budową kanalizacji sanitarnej. Na pozostałym odcinku, od szkoły w kierunku
stacji PKP, w miejscu chodnika biegnie
planowana sieć kanalizacji sanitarnej.
To nie dlatego, że zabrakło pieniędzy
w budżecie powiatu ta inwestycja nie
jest kontynuowana. Niedopuszczalną
rzeczą byłaby budowa chodnika, który
za chwilę byłby rozbierany.
Pani Starosto, jak wypada Gmina
Nasielsk pod względem inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych
przez Starostwo, w porównaniu

z innymi gminami powiatu nowodworskiego?
Gmina Nasielsk jako największa obszarowo gmina w powiecie nowodworskim jest traktowana priorytetowo,
o czym świadczą przedstawione liczby.
Każdego roku w budżecie powiatu
jest zapisana przynajmniej jedna duża
inwestycja i kilka mniejszych. O realizowanych inwestycjach wspomniałam
już wcześniej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Dariusz Panasiuk

Kredyty klęskowe
O katastrofalnej suszy
w rolnictwie mówi się od
kilku tygodni, ale dopiero
teraz rząd próbuje pomóc
poszkodowanym.
Rolnicy, których gospodarstwa
dotknęła susza, mogą ubiegać się
o kredyty klęskowe z dopłatami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt klęskowy
obrotowy może być udzielony na
24 miesiące, a w niektórych przypadkach okres stosowania dopłat do
oprocentowania może być dłuższy.
Kredyty obrotowe mogą być przeznaczone między innymi na zakup
nawozów, środków ochrony roślin,
pasz, inwentarza żywego, materiałów
opałowych do ogrzewania szklarni Instalacja nawadniająca – najlepsza inwestycja
i tuneli oraz paliwa na cele rolnicze. kraczać oszacowanych przez komisję
W przypadku klęskowego kredytu wielkości strat. Oprocentowanie płacoinwestycyjnego okres kredytowania ne przez kredytobiorcę wyniesie około
wynosi maksymalnie 8 lat, z wyjątkiem 1,5 proc. w skali roku.
kredytu na zakup kwalifikowanego ma- Warunkiem uzyskania kredytu jest
teriału szkółkarskiego, gdzie okres spłaty ocena strat dokonana przez terenową
nie może być dłuższy niż 5 lat. Kredyty Komisję do spraw szacowania szkód
inwestycyjne można przeznaczyć na w gospodarstwach rolnych spowoprzywrócenie produkcji po zniszcze- dowanych klęską żywiołową suszy.
niach.
Na wniosek Burmistrza Bernarda D.
W przypadku kredytów klęskowych Muchy, Wojewoda Mazowiecki Toudział własny kredytobiorcy nie jest masz Koniński powołał taką Komisję
wymagany. Oznacza to, że może być również w Nasielsku. Składa się ona
nim finansowane 100% wydatków. z 5 osób, a przewodniczy jej Bogdan
Kwota kredytu nie może jednak prze- Ruszkowski. Kredyt otrzymają wła-

fot. D. Panasiuk

ściciele gospodarstw, w których straty
w łąkach wynoszą minimum 50%,
a w gospodarstwie rolnym (zboża,
ziemniaki i inne uprawy) minimum 30%.
Komisja wylicza też kwotę kredytu.
31 lipca br. nasielska Komisja rozpoczęła
kontrole w gospodarstwach dotkniętych
klęską suszy. Informacje o pomocy wraz
z wnioskami o potwierdzenie szkód
w uprawach rolnych dotarły do sołtysów w gminie Nasielsk. Do 8 sierpnia br.
do Urzędu Miejskiego wpłynęło około
700 wniosków o pomoc od rolników
z terenu naszej gminy, 50% z nich chce
korzystać z kredytów klęskowych.
K.Z.
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Współwłasność
Wiele nieruchomości (domów, działek, lokali) ma kilku właścicieli. Stan
taki nazywa się współwłasnością,
co oznacza, że rzeczy te używane
są niepodzielnie i wspólnie przez
wszystkie osoby. Każda z nich
może korzystać razem z innymi
współwłaścicielami z całej nieruchomości, mając w niej oczywiście
swój określony udział, np. po 1/2,
1/3 czy nawet 1/5.
Przepisy Kodeksu cywilnego
wyróżniają dwa rodzaje współwłasności – współwłasność łączną oraz
w częściach ułamkowych. Różnica
między nimi polega na tym, że
w przypadku współwłasności
łącznej nie występują udziały. Nie
można jej też znieść w trakcie
trwania stosunku prawnego, z którego ta współwłasność wynika, np.
w trakcie trwania związku małżeńskiego (wspólność małżeńska), dlatego służy ona w głównej mierze
do umocnienia tegoż ustawowo
określonego stosunku prawnego
(np. spółki cywilnej). Dopiero po
rozwiązaniu takiego stosunku przekształca się ona we współwłasność
w częściach ułamkowych i wówczas
może zostać zniesiona.
Współwłasność w częściach ułamkowych, bo o takiej tu będzie
głównie mowa, powstaje z reguły
w sytuacji, kiedy dwie lub więcej
osób zakupi mieszkanie, dom bądź

działkę przeznaczoną do wspólnego używania i korzystania. Nie ma
bowiem żadnych przeszkód prawnych, by zupełnie obce sobie osoby
nabyły określoną nieruchomość na
zasadach współwłasności.

Odsetki to nic innego jak swego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie
z cudzych pieniędzy. Występują
odsetki kapitałowe – zazwyczaj od
udzielonych kredytów lub pożyczek, oraz odsetki za opóźnienie,
które należą się z chwilą niewykonania zobowiązania pieniężnego
w określonym terminie płatności.
Co istotne, odsetki mają charakter
świadczenia ubocznego w stosunku
do długu głównego. W nauce prawa
przyjmuje się, że w związku z tym
dzielą one los należności głównej.
Dla przykładu, można wskazać, że
udzielone zabezpieczenie jakiejś
wierzytelności pieniężnej przez
zastaw bądź poręczenie odnosi się
także do odsetek związanych z tą
wierzytelnością. Jednak roszczenie
o odsetki, a więc prawo do domagania się ich przed sądem, ma już
samoistny charakter. Oznacza to,
że jeżeli wystąpimy do sądu tylko
o dług główny, to w takiej sytuacji
sąd nie przysądzi nam z urzędu
zaległych odsetek od tego długu.

poprzez rzeczową rozmowę z pozostałymi właścicielami.
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Wakacyjny seks i co dalej?
Lato, czy nam się to podoba, czy
nie, sprzyja zawieraniu przygodnych
znajomości. Także częściej wówczas
dochodzi do przelotnych przygód,
a w ich efekcie – do przypadkowych
kontaktów seksualnych. Niezależnie
od tego, czy aprobujemy taki stan
rzeczy, tego lata sytuacja zapewne się
powtórzyła.

Współwłasność pojawia się też często w przypadku przyjęcia mieszkania czy działki gruntu w spadku na
podstawie dziedziczenia przez kilku
(co najmniej dwóch) spadkobierców.
Jeżeli dziedziczy kilka osób, to są one
wtedy współwłaścicielami wszystkich rzeczy wchodzących w skład
majątku zmarłego spadkodawcy.
Przy czym nabycie na wyłączną
własność określonych składników
masy spadkowej następuje dopiero
po podzieleniu spadku. Można tego
dokonać w formie umownej. Jeżeli
w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę tę musimy zawrzeć
przed notariuszem, a w przypadku
gdy istnieje konflikt między współwłaścicielami co do podziału, wtedy jedyną drogą jest spór sądowy
o dział spadku.

Zniesienie współwłasności może
polegać na fizycznym podziale
rzeczy wspólnej na tyle części, ilu
jest współwłaścicieli, ale także ze
względu na fakt, iż pierwszy sposób
podziału nie zawsze będzie możliwy
do przeprowadzenia, na przydzieleniu jej jednemu ze współwłaścicieli
z jednoczesnym zobowiązaniem go
do spłacenia pozostałych. Pewnym
rozwiązaniem może też być sprzedaż przedmiotowej rzeczy i po uzyskaniu za nią ustalonej ceny zapłaty
podzielenie się zyskiem, oczywiście
proporcjonalnie do posiadanych
przez współwłaścicieli udziałów.
W zasadzie sposób podziału zależy
od samych współwłaścicieli, którzy
mają kompetencję do dokonania
wyboru tego podziału zgodnie
z własną wolą. Tylko wyjątkowo
sąd może zaproponować określony sposób podziału, oczywiście po
uwzględnieniu interesów wszystkich
osób żądających podziału.

Należy wiedzieć, że każdemu
współwłaścicielowi przysługuje
prawo do zniesienia istniejącej
współwłasności. Z prawa tego należałoby skorzystać szczególnie
w sytuacji, kiedy występują jakieś
nieporozumienia w korzystaniu
z części wspólnej i zarazem nie
można ich rozwiązać na przykład

W pewnych sytuacjach, jeżeli podział dotyczy gruntu, sąd może wyznaczyć określoną służebność gruntową. Dla przykładu trzeba wskazać,
że w grę może wchodzić nakazanie
wspólnego używania drogi bądź
udostępnienia drogi przez jedną
z wydzielonych działek.
Marek Rączka

Gdy tylko zauważymy podejrzane
objawy, wskazujące, że mogło dojść
do zarażenia, należy bezwzględnie
zgłosić się do dermatologa. Do lekarza
tej specjalności nie potrzeba skierowania
od lekarza rodzinnego. Pamiętajmy, że
każdego lekarza obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, fałszywy
wstyd należy więc odrzucić i jak najszybciej podjąć leczenie.

tu o tak zwane odsetki umowne,
które należy zdecydowanie odróżnić od odsetek ustawowych,
których wysokość ustala, co jakiś
czas Rada Ministrów w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Dopiero
w sytuacji, gdy w umowie brak jest
postanowień dotyczących odsetek,
należy stosować w tym względzie
odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Najbardziej znaną, i to od stuleci, z chorób przenoszonych drogą płciową jest
kiła (czyli syfilis). Wywołują ją bakterie
– krętki blade. Kiła zaczyna się od
zmian skórnych: w okolicach narządów płciowych, ust i odbytu pojawia
się wysypka. Towarzyszy jej ogólne
złe samopoczucie i gorączka. Choroba
– nieleczona – trwa długo i przebiega
w trzech fazach. Po wspomnianych
objawach pojawia się właściwe znaczne
owrzodzenie. Jeśli nadal nie podejmuje
się terapii, choremu na kiłę grożą poważne powikłania. Choroba atakuje przede
wszystkim układ krążenia, centralny
i obwodowy układ nerwowy, a także
układ ruchu. Na skutek nieleczonej
kiły kobiety może ucierpieć noszone

Za opóźnienie w zapłacie
należą się odsetki
Od kontrahentów, z którymi prowadzimy interesy, a którzy spóźniają się z zapłatą naszej należności,
możemy domagać się odsetek za
opóźnienie. Odsetki pojawiają się
również w umowach dotyczących
korzystania z cudzego kapitału.

PORADY

Takie żądanie, aby było skuteczne,
musi zostać przez nas wyraźnie
sformułowane.
Przy czym należy pamiętać, iż wysokość należnych odsetek oraz prawo do ich żądania może wynikać:
1. z umowy zawartej między stronami;
2. z orzeczenia sądu;
3. z decyzji innego organu;
4. z ustawy.
Najważniejszym jednak źródłem
roszczenia o odsetki jest przepis art.
481 § 1 k.c., który stanowi, że: Jeżeli
dłużnik opóźnia się ze spełnieniem
świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas
opóźnienia, chociażby nie poniósł
żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności,
za które dłużnik odpowiedzialności
nie ponosi.
Nie należy jednak zapominać,
że strony mogą odmiennie, niż
to zostało określone w Kodeksie
cywilnym, uregulować sprawy
związane z należnymi odsetkami
– dotyczy to zwłaszcza ustalenia
ich wysokości. Nie mogą jednak
przekroczyć wartości odsetek
maksymalnych określonych we
właściwych przepisach. Wygórowane odsetki są zakazane. Chodzi

Przy problematyce dotyczącej
odsetek nie można pominąć kwestii tzw. zakazu anatocyzmu. Zakaz
ten oznacza, że w obecnym stanie
prawnym nie jest dopuszczalne żądanie odsetek od zaległych odsetek.
Zakaz ten obowiązuje jednak tylko
do chwili wniesienia powództwa
do sądu. Dopiero od tego okresu,
którym jest dzień złożenia pozwu
w biurze podawczym właściwego
sądu lub data nadania pozwu na
poczcie, wierzycielowi przysługuje uprawnienie do żądania odsetek
od zaległych odsetek. Wierzyciel
może wówczas doliczyć należne
mu odsetki za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika
do długu głównego i ewentualne
dalsze odsetki może już naliczać
od całej tej kwoty.
Marek Rączka

przez nią dziecko. W takich wypadkach
dochodzi do poronienia, do przedwczesnego porodu lub urodzenia
martwego dziecka, noworodek może
też urodzić się z kiłą wrodzoną. Syfilis
dobrze poddaje się leczeniu antybiotykami, głównie penicyliną.
Inną z chorób tzw. wenerycznych jest
rzeżączka (tryper). Występuje dużo
częściej niż syfilis, powoduje ją bakteria
dwoinka rzeżączki. Typowym objawem tej choroby jest zapalenie błony
śluzowej, manifestujące się uporczywym świądem. Nieleczona rzeżączka
u kobiet może spowodować znaczne
komplikacje. W jej efekcie dochodzi
do niepłodności, może również być
przyczyną ciąż pozamacicznych, ropni przydatków (jajników i jajowodów),
a także zapalenia i bólów macicy. Dziecko urodzone przez chorą na rzeżączkę
matkę może nawet stracić wzrok, jeśli
dojdzie do zakażenie rogówki, a potem
nie podejmie się właściwego leczenia.
Także mężczyźni mogą ucierpieć na
skutek tej choroby, mianowicie powoduje ona zwężenie cewki moczowej.
Do powikłań nieleczonej rzeżączki
należą poważne stany zapalne różnych
narządów: zapalenie stawów, zapalenie
mięśnia sercowego oraz zapalenie
opon mózgowych. Rzeżączkę leczy
się antybiotykami.

Spotkania np. na plaży o zachodzie
słońca są bardzo romantyczne, także
wszelkie miłosne zbliżenia, do jakich
może dojść w tej urzekającej scenerii,
warto jednak pamiętać, że zajście w ciążę z dopiero co poznanym partnerem
nie jest już takie przyjemne, a zarażenie
się jedną z chorób przenoszonych drogą płciową jest całkowicie pozbawione
romantyzmu.
Najgroźniejszą z nich – ale wcale nie
najczęstszą – jest AIDS. O zagrożeniu
tą chorobą mówi się dość dużo. Warto
jednak zwrócić też uwagę na inne,
mniej „modne” schorzenia, których
można się nabawić. Na szczęście dziś,
dzięki antybiotykom, można je skutecznie i bez problemu wyleczyć. Ale
trzeba pamiętać, że najważniejsza jest
profilaktyka.
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Najczęściej spotykaną chorobą przenoszoną drogą płciową jest rzęsistkowica (trychomonadoza). Można się nią
również zarazić w całkiem „niewinny”
sposób: podczas kąpieli w basenie,
używając czyjegoś (zakażonego) ręcznika czy – szerzej – nie przestrzegając
zasad higieny osobistej. Rzęsistkowicę
wywołuje rzęsistek pochwowy, rodzaj
pasożytniczego pierwotniaka. U kobiet rzęsistkowica powoduje zapalenie
pochwy. Objawia się ono upławami,
świądem i pieczeniem. W przypadku
mężczyzn na ogół choroba daje
tylko bardzo nieznaczne objawy
(lub też wręcz żadne). Na szczęście
przy rzęsistkowicy nie dochodzi do
powikłań ze strony innych narządów.
Jednak zakażenie rzęsistkiem ma inne,
niebezpieczne skutki: znacznie ułatwia
zakażenie HIV, „torując” drogę wirusowi.
Terapia w przypadku rzęsistkowicy jest
uciążliwa i długotrwała, ale konieczna.
LAN
L

A

M

A

7

AKTUALNOŚCI

11–24 sierpnia
Z życia nasielskiego Kościoła

Parafia Nasielsk ma nowego proboszcza
zerwiec i lipiec to
C
miesiące, w których
najczęściej dokonywa-

ne są zmiany kadrowe
w strukturach kościelnych.
Do zmian księży wikariuszy
jesteśmy przyzwyczajeni.
Następują one dosyć
często. Ostatnia miała
miejsce w roku 2004. Spodziewano się, że kolejne
zmiany nastąpią w tym
roku. Tak się też stało.

Zmiany na stanowisku proboszcza
odbywają się rzadziej i ich znaczenie
dla lokalnych wspólnot parafialnych
jest znacznie większe. Najczęściej
bywają związane z awansem lub
przejściem duchownego na emeryturę. To bardzo ważna i historyczna
chwila w życiu każdej parafii.
Kiedy w roku 1986 ks. prałat Kazimierz Śniegocki obejmował parafię
Nasielsk, był to dla niego awans.
Biskup powierzał mu parafię o wiele

służoną emeryturę. 3 lipca 2006 r.,
po podpisaniu protokołu przez
ustępującego proboszcza i mianowanego na tę funkcję przez Biskupa
Ordynariusza nowego proboszcza,
w obecności Wicedziekana Nasielskiego ks. kanonika Andrzeja
Kucharczyka, nastąpiło kanoniczne
przekazanie parafii.
Nowym proboszczem został ks.
kanonik Tadeusz Pepłoński – dotychczasowy proboszcz parafii Po-

Nasi proboszczowie
Ksiądz prałat
Kazimierz Jan Śniegocki,
syn Kazimiery i Szymona Śniegockich, urodził się 13.VIII.1931 r.
w Radzanowie k. Mławy. Ma
dwóch braci Stanisława i Tadeusza oraz siostrę Teresę. Szkołę
podstawową ukończył w Radzanowie w roku 1946. Następnie,
przez 10 lat, przygotowywał się
do kapłaństwa – najpierw w latach
1946–1951 w Gimnazjum św. Stanisława Kostki (Niższe Seminarium
Duchowne), a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym
w Płocku.
15 czerwca 1957 r. diakon Kazimierz Śniegocki otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza
diecezji płockiej ks. bpa Tadeusza Zakrzewskiego. Następnego dnia odprawił Mszę św. Prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Radzanowie. Przez
pierwszych 8 lat kapłańskiej posługi pełnił funkcję wikariusza: w Pułtusku
(1957–59), Rypinie (1959–63), Płońsku (1963–65). W roku 1965 został
mianowany proboszczem parafii Krysk (dekanat płoński). Po 12 latach pracy
w tej parafii biskup powierzył mu parafię Zegrze (1977 r.), mającą swą siedzibę
w Woli Kiełpińskiej (wtedy dekanat nasielski). Ważną datą w życiu księdza
Prałata jest rok 1986. Ordynariusz diecezji postawił przed nim nowe zadanie,
mianując go proboszczem parafii św. Wojciecha w Nasielsku i powołując na
funkcję dziekana nasielskiego.

fot. T. Zawadzki

Biskup Płocki Stanisław
Wielgus powierzył
dwóm naszym wikariuszom nowe zadania: ks.
Pawła Waruszewskiego
mianował wikariuszem
w parafii Serock, a ks.
Karola Kanieckiego
– wikariuszem parafii
św. Trójcy w Rypinie.
Ks. Paweł będzie pełnił
też funkcję dekanalnego
duszpasterza młodzieży
dekanatu serockiego.

Po 49 latach kapłańskiej posługi, w tym po 20 latach pasterzowania w parafii
i dekanacie nasielskim, ks. Prałat przeszedł na emeryturę. Pozostaje w Nasielsku i będzie służył swym byłym już parafianom głównie w konfesjonale.
Czas więc na podsumowania. Bardziej wnikliwego dokonamy przy okazji
przypadającego za niecały rok złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Prałata Kazimierza Śniegockiego. Będzie o czym mówić, bo służba Bogu i ludziom
ks. Prałata była niezwykle owocna. Godności: Kapelan Ojca Świętego od
1992 r., Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (od 1996 r.).

Ksiądz kanonik
Tadeusz Pepłoński,

W ich miejsce Biskup
Płocki mianował nowych księży wikariuszy
dla Kościoła Nasielskiego: ks. Krzysztofa Krawczaka (powrócił do kraju
fot. T. Zawadzki
po 15 latach pracy dusz- Ks. Karol Kaniecki, ks. Kazimierz Śniegocki, ks. Paweł Waruszewski
pasterskiej na Ukrainie)
większą niż ta, którą kierował do miechowo. 5 lipca ksiądz proboszcz
oraz ks. Pawła Kułakowskiego (był tej pory (Zegrze z siedzibą w Woli zamieszkał w nasielskiej plebanii.
wikariuszem w parafii Pałuki).
Kiełpińskiej) oraz powoływał go na Ostateczne przejęcie parafii przez
funkcję dziekana.
nowego proboszcza nastąpiło 16 lipca. Tego dnia miał miejsce ingres. Jest
Po 20 latach su- to liturgiczne objęcie parafii, będące
miennej i jakże uroczystym wprowadzeniem noweowocnej pracy go proboszcza na urząd. W imieniu
duszpasterskiej Biskupa dokonał go Kanclerz i Wikaw nasielskiej
riusz Generalny ks. prałat Kazimierz
parafii i dekana- Ziółkowski. Jednocześnie ksiądz
cie nasielskim Kanclerz poinformował uczestniksiądz prałat ków uroczystości o powołaniu ks.
Kazimierz Śnie- kanonika Tadeusza Pepłońskiego na
gocki przeszedł funkcję dziekana nasielskiego.
w czerwcu
waz
2006 r. na zafot. T. Zawadzki

syn Reginy i Zygmunta Pepłońskich, urodził się 27.X.1952 r.
w Kosmowie (powiat przasnyski).
Rodzeństwo to nieżyjący już brat
Andrzej oraz siostry Teresa i Maria.
Ochrzczony został 28.XII.1952 r.
w kościele parafialnym w Pawłowie Kościelnym, a sakrament
bierzmowania przyjął z rąk
ks. biskupa Jana Wosińskiego
19.V.1964 r. Po ukończeniu szkoły
podstawowej w Pawłowie Kościelnym rozpoczął przygotowania do
przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
Trwało ono 10 lat – 4 lata nauki
(1967–71) w Liceum im. Św. Stanisława Kostki (Niższe Seminarium
Duchowne) i 6 lat studiów (1971–77) w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1977 r. Pracę duszpasterską rozpoczął w Bielsku (k. Płocka), gdzie w latach 1977–79 pełnił
funkcję wikariusza. W latach 1979–83 pracował jako wikariusz w Gąbinie.
Wcześnie, bo już po 6 latach pracy kapłańskiej (1983 r.) otrzymał nominację
na proboszcza (w parafii św. Marcina w Słupnie k. Płocka). Tu pracował 10
lat. Od 1986 do 1990 r. pełnił ponadto funkcję dekanalnego wizytatora
nauki religii w dekanacie bodzanowskim. Kolejnym miejscem kapłańskiej
służby była parafia św. Marcina w Zielonej (k. Mławy) (1993–2001). Ksiądz
proboszcz pełnił tu dodatkowo funkcję wicedziekana dekanatu żuromińskiego. Od lipca 2001 do lipca 2006 ks. kanonik Tadeusz Pepłoński był
proboszczem parafii św. Anny w Pomiechowie. W lipcu 2006 r. ks. Kanonik
objął jako proboszcz parafię w Nasielsku i został mianowany dziekanem
nasielskim. Od 2 maja 1998 r. posiada godność Kanonika Honorowego
Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.
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Gościliśmy pielgrzymów
ielgrzymi z diecezji ełcP
kiej gościli w Nasielsku
w czwartek 3 sierpnia br.

Jak co roku, około godziny
9 rano Ełcka Pielgrzymka
Piesza dotarła do granic
miasta, gdzie pątników
powitali mieszkańcy oraz
duszpasterze z parafii św.
Wojciecha w Nasielsku.
Po czym razem przeszli ulicami miasta do nasielskiej
świątyni, gdzie czekał na
nich proboszcz i dziekan
nasielski ks. kanonik Tadeusz Pepłoński.
Na pątników czekali również parafianie, którzy przygotowali dla
nich posiłek. Stoły z jedzeniem
rozstawiono wokół kościoła. Był
też punkt medyczny. Ale zanim
pielgrzymi mieli okazję się posilić,

najpierw wzięli udział we mszy św.,
która odprawiona została przez kapłanów-pielgrzymów.

31 lipca razem wędrować na Jasną
Górę. Najliczniejszą grupę – 80 osób
stanowią pielgrzymi z Giżycka.

W tegorocznej pielgrzymce, której
przewodniczy ks. prałat Kazimierz Gryboś, proboszcz parafii Ducha Świętego
Pocieszyciela w Giżycku, uczestniczy
mniej osób niż zazwyczaj: zamiast
spodziewanych ok. 600, do Częstochowy wędruje ich ok. 350. Podczas
drogi towarzyszą im rozważania na
temat miłosierdzia, gdyż tegoroczne
pielgrzymkowe hasło brzmi: „Miłosierdzie Boże nadzieją naszych rodzin”.
W pielgrzymce bierze udział 12 księży,
17 kleryków i 4 siostry zakonne.

Trasa ełckich pielgrzymów przebiega
także przez inne miejscowości naszego powiatu. Na odpoczynek zatrzymali się również w Pomiechówku,
Modlinie i Kazuniu Polskim.

Pielgrzymi, którzy odpoczywali
w Nasielsku, idą w sześciu grupach,
z różnych miejscowości: Giżycka,
Suwałk, Pisza. Niektórzy z nich
wyruszyli na szlak 24 lipca, by od

XIV Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną
Górę wyruszyła na trasę 28 lipca. Do
Częstochowy dotrze 11 sierpnia.
Pielgrzymi z diecezji płockiej wyruszyli do Częstochowy 6 sierpnia br.,
codziennie możemy łączyć się z nimi w modlitwie, a szczególnie w apelu
jasnogórskim, który do 15 sierpnia jest
odprawiany o godz.21 w kościele św.
Wojciecha w Nasielsku.

Niebezpieczne szerszenie
Ma 3 cm długości i jednym uderzeniem może zabić dorosłego mężczyznę. To nie straszliwa nowoczesna
broń. To zwykły szerszeń – owad podobny do osy, którego można spotkać w lesie, na łące, a nawet w domu.
Ich jad jest zabójczy.

W tym roku suche lato sprawiło, że
w całej Polsce latających morderców
jest wyjątkowo dużo. Jeśli ktoś jest
uczulony na jad szerszenia, może
umrzeć już po jednym ukąszeniu.
Zdrowego człowieka może zabić
siedem ukąszeń. Do zabójczych
owadów trzeba
podchodzić niezwykle ostrożnie.
26 lipca br. nasielscy
strażacy usuwali
gniazdo szerszeni
w Pieścirogach.
Gniazdo było wielkości głowy dorosłego człowieka. Owady
utrudniały życie
mieszkańcom budynku, przy którym
je zbudowały. Strażacy w specjalnych
kombinezonach zdjęli
gniazdo, wsadzili je do
worka i zniszczyli.
K.Z.

(m)

fot. M. Tyc

fot. M. Tyc

fot. K. Ziemiecka

Zaproszenie
Duszpasterze parafii św. Rocha
w Cieksynie zapraszają mieszkańców Gminy Nasielsk na Dożynki Parafialne, które odbędą się
20 sierpnia w kościele pod wezwaniem św. Doroty.

Uroczystości rozpoczną się
o godz. 11.30 koncelebrowaną mszą
świętą sprawowaną pod przewodnictwem księdza prałata Kazimierza
Śniegockiego.
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11–24 sierpnia

Obchody rocznicy

Po mszy świętej odbędzie się pokaz
wyrobów kuchni regionalnej połączony z degustacją potraw.

Bitwy nad Wkrą

Uroczystości uświetni występ zespołu cygańskiego z Plocka.

Program Uroczystości
Nasielsk 15.08.2006 r.

Dożynki Dekanalne w Cieksynie w 2005 roku.

11.30 –

rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu parafialnym
w Nasielsku

12.00 –

Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny w kościele
parafialnym św. Wojciecha w Nasielsku

fot. M. Stamirowski

Festyn w Budach Siennickich

Żegnamy wakacje
Coubertin byłby zadowolony – pisała
M. Marut w Tygodniku Mazowieckim
we wrześniu 2004 r.
To właśnie baron Pierre de Coubertin
4 września 2004 r. z okazji 50-lecia
funkcjonowania placówki w obecnym budynku został patronem
szkoły.
Uroczystość nadania imienia w połączeniu z sobotnio-niedzielnym
spotkaniem przy muzyce i innych
atrakcjach pozostawiła wszystkim
uczestnikom wiele wspomnień i radości oraz nadzieję na spotkanie za rok.

Tak też się stało. W sierpniu 2005 r.
sympatycy szkoły, miłośnicy dobrej
zabawy ponownie spotkali się na
dwudniowym festynie pod hasłem
„50 lat + 1 Szkoły w Budach Siennickich”.
Uważamy, że takie spotkania integrują, dostarczając wielu wspomnień,
wzruszeń i radości. Dlatego też do
kalendarza uroczystości szkolnych
postanowiliśmy włączyć imprezę
„Pożegnanie wakacji”.
Tym razem zapraszamy w dniach
26–27 sierpnia.

W programie:
– zwiedzanie szkoły,
– wesołe miasteczko,
– loteria fantowa,
– ogródki gastronomiczne,
– zabawa taneczna.
Mamy nadzieję, że „Pożegnanie
wakacji” stanie się imprezą cykliczną, przypominającą jednocześnie
kolejne rocznice uroczystości
z września 2004 roku.
Organizatorzy

Borkowo 19.08.2006 r.
16.30 – Przybycie gości honorowych
16.35 – Wprowadzenie posterunku honorowego
16.45 – Wprowadzenie pocztów sztandarowych
16.55 – Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej
17.00 – Odegranie Hymnu RP
17.05 – Przywitanie gości honorowych przez gospodarza
– Burmistrza Nasielska
17.10 –

Msza św. polowa z homilią

18.05 – Wystąpienia okolicznościowe
18.20 – Apel Poległych
Salwa honorowa
18.35 – Złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem
18.50 – Defilada wojskowa
18.55 – Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych
19.25 – Inscenizacja potyczki wojsk polskich z bolszewickimi
20.00 – Zakończenie uroczystości
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Kocie przysmaki
A jednak nie myliłam się! Ta Ludwika
ma kota! Nawet przywiozła go do nas,
gdy przyjechali niedawno z Karolem
i dziećmi na parę dni. Kot nazywa się
Leon, co z miejsca obudziło moje
najgorsze przeczucia. Tak miał
na imię brat mojego męża Józka.
Wprawdzie obaj już są świętej pamięci, ale był z tego Leona niezły gagatek,
pamiętam to dobrze! Postanowiłam
jednak nie uprzedzać się, w końcu co
ten kociak winien, że go tak nazwali.
Poza tym wszystkie wnuki były zwierzęciem zachwycone.
Synowa od razu postanowiła, że
następnego dnia weźmie dzieci
– swoje i nasze – na wycieczkę.
Pomysł spodobał się wszystkim.
W dniu wyprawy Ludwika miotała
się po kuchni, szykując prowianty na
drogę. Przygotowywała też kanapki,
i to nie byle jakie. Dla mojej synowej
nawet obłożenie kanapek musi być
artystyczne. Ale, trzeba jej przyznać,
gotuje smacznie.
Pilnowałam właśnie, żeby wszystkie
wnuki zabrały ze sobą sweterki, bo
jakoś tak się chmurzyło, gdy zadzwonił telefon. Okazało się, że to
do Ludwiki. Moja synowa, pakująca właśnie w korytarzu kanapki do
torby, rzuciła się do aparatu. Zosia
była w kuchni, Piotr z Karolem prowadzili dyskusję przy komputerze.
Ja natomiast usiłowałam skłonić
Jurka do spakowania swetra, czemu
przysłuchiwały się z uwagą mniejsze wnuczęta, Franek i Marcelinka.
Wtedy do pokoju wkroczyła Kasia
z wielce zafrasowaną miną.

– Babciu, on wyjadł kanapki!
– To chyba dobrze? Skoro był
głodny?
– Nie żartuj! Co powie ciocia?
– Ciocia? A kto właściwie wyżarł?
– No, Leon!
Taak. Mogłam się tego spodziewać.
Poszłam za Kasią do przedpokoju.
Przy rozbebeszonej torbie siedział
Leon i oblizywał się. Wyraz jego
pyszczka i strzępki papieru śniadaniowego stanowiłyby z pewnością
wystarczające dowody dla prokuratury. Ale mnie nie chodziło o ustalenie sprawcy, a o zminimalizowanie
szkód. Zajrzałam do największego
pokoju, gdzie siedziała Ludwika,
wciąż jeszcze trzymając słuchawkę
w ręku i intensywnie gestykulując.
Szybko nie skończy. Dobrze. Zajrzałam do torby. Z szacunkowych
ustaleń wynikało, że brakowało
tylko 3 kanapek.
Kiwnęłam na Kasię. W krótkim
czasie przygotowałyśmy brakujące
kanapki, z pastą jajeczną produkcji
mojej córki. Miałam nadzieję, że
właśnie jej użyła Ludwika – chyba
był to wystarczająco artystyczny
dodatek do chleba?
W końcu pojechali. Zadzwoniłam
do Marysi, posprzątałam, a potem
zasiadłam sobie z krwistym kryminałem, którego akcja toczy się
w średniowieczu. Natomiast Leon,
po zjedzeniu 3 kanapek, przespał
po prostu cały ten senny dzień.

11–24 sierpnia
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HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.

Jeszcze czytałam, gdy nasi wycieczkowicze wrócili. Zadowoleni, zmęczeni
i pełni wrażeń. Dzieciom nie zamykały
się usta. No, trzeba przyznać, że Ludwika ma do nich podejście. Nie na
darmo pracuje w szkole. Franek, który
zawsze musi opowiedzieć wszystko ze
szczegółami, chwalił właśnie pyszny
chlebek z jajeczkiem, gdy Ludwika
odwróciła się gwałtownie.
– Jak to: z jajeczkiem? Nie było
takich kanapek!

W pracy staraj się szybko zakończyć stare sprawy i bądź ostrożny
przy podejmowaniu się nowych wyzwań. W życiu osobistym
w końcu dostrzeżesz plusy i minusy Waszego związku. Warto o tym
porozmawiać.

Byk 20.04.–20.05.
Wszystko pomyślnie będzie się układać zarówno w życiu zawodowym,
jak i osobistym. Bardziej zaangażuj się w sprawy firmy, bo masz szansę
na awans lub podwyżkę. Koniecznie zagraj w lotto.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Sierpień to idealny czas na urlop. Jeśli nie wczasy, to i tak czekają Cię
podróże. Być może sprawy zawodowe zmuszą Cię do opuszczenia
domu. Będziesz mieć wiele okazji do zawarcia nowych znajomości.

Rak 22.06.–22.07.
Dostaniesz interesujące propozycje zawodowe. Śmiało podejmuj
decyzje. Twoje pomysły będą odnosić sukcesy. Możesz więc liczyć
na znaczną poprawę finansów. W życiu rodzinnym pełna harmonia
i zrozumienie wzajemnych potrzeb.

– Były, na pewno! – odpowiedział
Franek.
– Chyba coś ci się pomyliło, były
z łososiem, serem, oliwkami… – zaczęła Ludwika. Na szczęście Zosia
zawołała ją, a my obie z Kasią tylko
uśmiechnęłyśmy się do siebie.
Babcia Jadzia

Pasty do pieczywa
• rokpolowa – utrzeć ser pleśniowy
typu rokpol z jogurtem naturalnym,
ewentualnie doprawić do smaku
• łososiowa – połączyć posiekanego
wędzonego łososia, twaróg i koperek, doprawić pieprzem, można też
dosolić
• oliwkowa – czarne oliwki zmiksować z oliwą, doprawić solą i ziołami
prowansalskimi
• jajeczna – jajka ugotowane na
twardo drobno posiekać, dodać
podsmażoną na maśle startą cebulę,
sól, pieprz i musztardę; utrzeć na
jednolitą masę.

Lew 23.07.–22.08.
W najbliższych dniach czeka Cię mnóstwo pracy, ale będzie warto.
Zrealizujesz niektóre ze swych ambitnych planów zawodowych,
a w życiu osobistym będziesz ozdobą towarzystwa. Korzystaj z tych
sukcesów i nie spoczywaj na laurach.

Panna 23.08.–22.09.
Nadchodzą naprawdę korzystne dni. Czekają Cię same sukcesy
w interesach, finansach i handlu. Śmiało możesz pozwolić sobie na
spełnienie niektórych marzeń swoich i najbliższych osób.

Waga 23.09.–22.10.
W ostatnim czasie poświęcałeś się wyłącznie sprawom zawodowym.
Pracowałeś intensywnie, dlatego należy Ci się wypoczynek. Zaplanuj,
więc urlop. Wrócisz zadowolony, w doskonałym nastroju i pełny
planów na przyszłość.

Skorpion 23.10.–21.11.
W najbliższym czasie czeka Cię wiele sukcesów, choć w pracy będą
trudne zadania. W życiu prywatnym przeżyjesz wspaniałe chwile.
Właściwie to doceń.

Strzelec 22.11.–21.12.
Będziesz musiał sprężyć się w pracy. Gonią Cię terminy i spotkania.
Poznasz nowych ludzi, a niektórzy staną się nawet dobrymi znajomymi.
Dobry czas na podróże.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Najbliższy czas zdominują sprawy zawodowe. Trochę zaległych
i nowych obowiązków zmusi Cię do intensywniejszej pracy. Przyjaciele
zorganizują spotkanie, na którym koniecznie musisz być. Okaż im
i bliskim więcej zainteresowania.

Kino NIWA ZAPRASZA
25–27 SIERPNIA godz. 17.00

„Auta”
Cars (USA, 2004); Animowany; czas 96 min.; Reżyseria: John Lasseter; Scenariusz:
John Lasseter, Dan Fogelman, Joe Ranft, Kiel Murray, Phil Lorin, Jorgen Klubien; Obsada: Owen Wilson – Zygzak McQueen (głos), Piotr Adamczyk – Zygzak McQueen
(głos), Paul Newman – Wójt Hudson (głos), Daniel Olbrychski – Wójt Hudson (głos),
Bonnie Hunt – Sally Carrera (głos), Dorota Segda – Sally Carrera (głos), Larry The
Cable Guy – Złomek (głos), Witold Pyrkosz – Złomek (głos)

Zygzak McQueen jest młodym i ambitnym samochodem wyścigowym
marzącym o olśniewających sukcesach i przygotowującym się do startu
w wielkim wyścigu o Mistrzostwo Złotego Tłoka w Kalifornii. Zamiast na
trasę wyścigu, trafia do pustynnego miasteczka Chłodnica Górska przy
autostradzie 66 i szybko poznaje jego ekscentrycznych mieszkańców. Są
wśród nich Sally – Porsche 2002, Wójt Hudson – stary samochód o tajemniczej przeszłości oraz Złomek, zardzewiała ciężarówka holownicza.
W grupie nowych przyjaciół McQueen przekonuje się, że są w życiu ważniejsze rzeczy niż dążenie do sukcesu za wszelką cenę oraz zdobywanie
kolejnych pucharów.
25–27 SIERPNIA godz. 19.00

„Dublerzy”
(Polska, 2006); Komedia; czas 114 min.; Reżyseria: Marcin Ziębiński; Reżyseria
sekwencji sycylijskiej: Denis Delić; Scenariusz: Piotr Rossenberg; Pomysł: Tomasz
Wojtczuk; Obsada: Robert Gonera – Max, Andrzej Grabowski – Leon May, Zbigniew
Zamachowski – Stanisław Góraj, Bronisław Wrocławski – Luciano Gambini, Maria
Pakulnis – Komisarz Braun

Historia przyjaźni dwóch ludzi – Maksa i Leona, których zetknął przypadek,
a ściga pech. Powoduje on, że zostają oni wplątani w sensacyjną intrygę.
W ich perypetie wpleciona jest historia zmagań służb specjalnych ze słynną
sycylijską rodziną Gambini.

Wodnik 20.01.–18.02.
Nadchodzą nie najlepsze dni. Wszystko będzie sprawiać Ci trudność.
Zwykłe obowiązki wydadzą się nie do pokonania, ale nie wpadaj
w panikę. Spokojnie przeczekaj ten czas. Twój nastrój poprawi udane
życie rodzinne.

Ryby 19.02.– 20.03.
Życie zawodowe będzie się toczyć jak zwykle. Żadnych zmian. Za to
w miłości pełnia szczęścia. Samotne Ryby poznają osobę, dla której
stracą głowę. Możliwe oświadczyny i ślub.
O
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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.
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).
Serdecznie zapraszamy wszystkich dawców do odwiedzenia najbliższego
Punktu Krwiodawstwa RCKiK w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie
Szpitala Powiatowego.
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Owoce suszy
Na efekty suszy nie trzeba było
długo czekać. Wystarczy odwiedzić
jakikolwiek rynek ogrodniczy, żeby
przekonać się, że pogoda nie tylko
pustoszy plantacje, ale również nasze
portfele.
Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach ceny większości warzyw
i owoców osiągają rekordowe, od
dawna nienotowane wysokości.
Sytuacja taka nie cieszy jednak
producentów – towaru jest mało;
tym bardziej nie cieszy również
konsumentów, którzy muszą znacznie więcej wydawać na żywność niż
w ubiegłym roku.
Notowania cen mówią same za
siebie:

znaczenie” w naszym jadłospisie,
stopniowo osiągają poziom 2 złotych. Tyle bowiem płacimy w obrocie hurtowym za młodą cebulę,
marchew i gruntowe ogórki, a nawet
– w przypadku małej podaży – za
buraki ćwikłowe. Drogie są pieczarki
– cena tych grzybów przekroczyła
już 5 złotych za kilogram. Ponad
dwukrotnie droższe są boczniaki.
Oszalały ceny niektórych owoców.
Mało kto pamięta, żeby za kilogram
malin trzeba było płacić od 9 do 12
złotych, a tyle niestety trzeba „w hurcie”. Prawdziwym rarytasem są teraz
czereśnie i truskawki – cena kilograma tych owoców waha się od 5 do
11 złotych – i zależy oczywiście od
jakości towaru. Chętnych na te kosztowności nie brakuje – zwłaszcza na

ZA MIASTEM

te najdorodniejsze i zarazem najdroższe. Bezcenne nadal są jagody
leśne – a to dlatego, że po prostu już
ich brakuje na rynku.
Spokojne mogą być gospodynie,
które zamierzają robić przetwory
z wiśni – kilogram owoców kosztuje
nieco ponad 2 złote.
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Zwrot podatku dla rolników
Rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji
rolnej, może ubiegać się o ich zwrot.
W Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
w Biurze Obsługi Klienta należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub kopiami
tych faktur. Wnioski można składać
od 1 do 30 września 2006 r. W tym

w ewidencji gruntów i budynków.

roku zwrot wydanych środków
wynosić będzie 38,70 zł x liczba ha
użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 listopada br.
przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.

zgoda jest składana we wniosku.
Wnioskodawca nie jest obowiązany
do załączania do wniosku innych
oświadczeń.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku
przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali
współposiadacze wyrazili pisemną
zgodę, przy czym pisemna zgoda nie
dotyczy współmałżonków. Pisemna

Lipcowa susza i jej następstwa nasuwają na myśl jeden wniosek: na
ogrodniczym rynku nie zanosi się
na obniżki cen. W tym roku zarobią
– i to dobrze – ci ogrodnicy, którzy
wcześniej zainwestowali w budowę
systemów nawadniających plantacje.
Inwestycja niewątpliwie kosztowana,
ale w tym roku zwróci się bez problemu, i to z nawiązką.
Dariusz Panasiuk

pietruszka – od 6 do
7 złotych za kilogram,
młoda pęczkowana
– około 2 złotych,
kalafiory – od 4 do
5 złotych za sztukę,
kapusta biała młoda
– do 3 złotych za
główkę,
paczkowane młode
selery – od 8 do 11
złotych za pęczek,
szpinak – od 8 do 10
złotych za kg,
ziemniaki Irga – od 90
groszy do półtora złotego za kilogram.

Zwrot podatku przysługuje także
dzierżawcy, również w przypadku
jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy,
gdy dzierżawa nie jest wykazana

Ceny pozostałych
warzyw, mających największe „strategiczne Kto podlewał, ten ma

fot. M. Stamirowski

Zdaniem rządu zwrot części podatku
obniży koszty produkcji, co jednocześnie będzie miało korzystny
wpływ na wzrost konkurencyjności
polskich gospodarstw rolnych na
unijnym rynku.
K.Z.

fot. D. Panasiuk

W rządzie o rolnictwie
Gospodarstwa dotknięte klęską
tegorocznej suszy mogą liczyć na
finansowe wsparcie z budżetu państwa. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu
pomocy dla gospodarstw rolnych
w celu złagodzenia skutków suszy.
Zatwierdzony do realizacji projekt
uchwały został opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lista form pomocy, z których
mogą skorzystać rolnicy, jest długa. W Programie przewidziano
między innymi:
– pomoc materialną dla poszkodowanych gospodarstw rolnych
w postaci 1 tony pszenicy na gospodarstwo, ziarno będzie pochodzić
z Agencji Rezerw Materiałowych;
– dopłaty do materiału siewnego
nabywanego przez poszkodowane
gospodarstwa rolne, w tym wypadku wsparcia udzieli Agencja Rynku
Rolnego;
– pomoc socjalną udzielaną przez
gminne ośrodki pomocy społecznej.
Proponuje się, aby wysokość zasiłku
socjalnego była zróżnicowana:
500 złotych – dla gospodarstw rolnych do 5 ha użytków rolnych,

1000 złotych – dla gospodarstw
rolnych powyżej 5 ha użytków
rolnych;
– wypłatę dopłat bezpośrednich za
2006 rok w pierwszej kolejności rolnikom poszkodowanym przez suszę,
wypłat dokona Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
– pomoc, na indywidualny wniosek
rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne,
odraczanie terminu płatności składek,
rozkładanie ich na dogodne raty. Do
tej formy pomocy zaangażowano
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Poszkodowani przez
suszę rolnicy mogą także ubiegać
się o zmianę dotychczasowych spłat
należności z tytułu zadłużenia;
– ulgi w opłatach czynszu za grunty
dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych;
– ulgi i zwolnienia w opłatach podatku rolnego – decyzje będą podejmować wójtowie, burmistrzowie
lub prezydenci miast;
– niestosowanie kar wobec producentów rolnych, którzy nie wywiążą
się z limitu produkcji mleka.
Nie zanosi się jednak na to, żeby

z różnych form pomocy państwa
skorzystali wszyscy poszkodowani
rolnicy. Jak nas poinformowano
w Centrum Informacyjnym Rządu
przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Ze względu na brak wyników
prac komisji szacujących straty założono, że pomocą objętych zostanie
300
tys.
gospodarstw
rolnych. Z budżetu państwa należy
przeznaczyć
w 2006 r.
– 245 mln zł,
w tym: 230
mln zł na pomoc socjalną
oraz 15 mln
zł na dopłaty
do materiału
siewnego.
Ponadto ze
środków funduszy ekologicznych
rząd zamierza
wspomóc
realizację
i n we s t y c j i

związanych z retencją na obszarach
gospodarstw rolnych. Konieczne
będzie także przygotowanie, we
współpracy z Komisją Europejską,
programu pomocy dla państw członkowskich doświadczanych częstymi
klęskami powodującymi znaczne
straty w produkcji rolniczej.

Susza nie oszczędziła również sadów

Program zacznie obowiązywać od
1 września 2006 roku. Będzie realizowany przez ministra rolnictwa we
współpracy z ministrami: finansów,
gospodarki, ochrony środowiska
oraz polityki społecznej.
WA

fot. D. Panasiuk
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JEST DOTACJA – BĘDZIE PRACOWNIA
W piątek 28 lipca br. w Grodzisku
Mazowieckim, w dworku Skarbków,
odbyło się uroczyste wręczenie
symbolicznych czeków zwycięzcom
konkursu w ramach programu „Działaj lokalnie”. Był on zorganizowany
w maju 2006 r. przez Stowarzyszenie
Europa i My wspólnie z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce, a finansowany przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności.
Wśród 10 nagrodzonych organizacji i instytucji z terenu sześciu
gmin (Milanówek, Podkowa Leśna,
Baranów, Pułtusk, Winnica, Nasielsk)
znalazł się z także projekt z naszej
gminy. Został on złożony za pośrednictwem Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przez Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną, a nosi tytuł
„Pracownia dokumentacji dziejów
miasta i regionu”. Jego celem jest
utworzenie miejsca umożliwiającego
dzieciom i dorosłym zapoznanie się
z historią Nasielska i regionu. Projekt
zakłada podwyższenie świadomości historycznej oraz budowanie
pomostu między kulturami polską
i żydowską, jako że ludność tej narodowości zamieszkiwała niegdyś te
tereny. Celom projektu służyć będą
m.in. organizowane w pracowni
spotkania poświęcone problematyce
tolerancji. Działania będą realizowane
do końca listopada br., a otrzymana
dotacja na ten cel wynosi 3620,00
zł. Wybierając projekty, Komisja
kierowała się przede wszystkim
ideą Programu Działaj Lokalnie. Ten
OGŁOSZENIE

STOWARZYSZENIA

ogólnopolski program, realizowany
od 2000 r. poprzez przeznaczanie
dotacji w otwartych konkursach
grantowych, ma pomagać w pobudzaniu aktywności społeczności
lokalnych, których mieszkańcy
wspólnie definiują własne problemy
i starają się im przeciwdziałać bądź
łagodzić ich skutki.
Stowarzyszenie Europa i My, jako
Lokalna Organizacja Grantowa, po
raz pierwszy przeprowadziło konkurs
grantowy, a projekty dofinansowali:
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Burmistrz Miasta i Gminy
Grodzisk Mazowiecki, Burmistrz
Nasielska, Sawina Sp. z o.o. Wyroby
Betoniarskie i Ogrodzenia oraz Bank
Spółdzielczy w Skierniewicach. Patronat medialny objęły: Radio
Bogoria, „Pismo SpołecznoKulturalne Bogoria”, „Życie
Nasielska” i „Tygodnik Pułtuski”. Grodziską uroczystość
uhonorowali reprezentanci
organizacji odbierających
czeki, goście z partnerskich
powiatów i gmin, sponsorzy oraz przedstawiciele
programu Działaj Lokalnie
z PAFW i Akademii Rozwoju
Filantropii.

raził zadowolenie, że kilkumiesięczne
zamierzenia dotyczące rozpoczęcia
projektu historycznego w Nasielsku
zakończyły się sukcesem. Przyznał,
że otrzymane dofinansowanie jest
nieodzowną pomocą w realizowaniu
pomysłu pracowni oraz motywacją
do rozbudzenia aktywności społeczności miejscowej. Jak stwierdził
dyrektor S. Tyc, 1000-letni Nasielsk
nie posiada chociażby namiastki
muzeum, które eksponowałoby
jego bogatą historię – historię europejską, bowiem zamieszkiwali
tu, oprócz Polaków, Żydzi, Niemcy,
a nawet Rosjanie. Wielu Żydów czy
Niemców poszukuje nasielskich
korzeni swoich przodków i właśnie
pracownia ma im to ułatwić. Zda-

Uczestnicy grodziskiego Podwieczorku Grantowego z przyjemnością
wysłuchali koncertu zespołu Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni
Dawnej z Podkowy Leśnej, jednego
z nagrodzonych projektów. Po ofiO
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EUROPA

1.

Remont pomieszczenia kabiny projekcyjnej w budynku kina NIWA
w Nasielsku

2.

Remont holu głównego w budynku kina NIWA w Nasielsku

Szanowni Państwo,

I

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 – 15.10.2006 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 1.08.2006 r. w godzinach 900 do 1630.

MY

Ankieta dla mieszkańców gminy Nasielsk

Czy weźmie Pani/Pan udział w wyborach samorządowych na jesieni bieżącego roku? (proszę wybrać właściwą odpowiedź i podkreślić)
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem

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

Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie obecnych władz samorządowych w swoim mieście, gminie i zaangażowanie w rozwiązanie
problemów lokalnych? (proszę napisać)

4. Ofertę Państwa, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać
w terminie do 31.08.2006 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 31.08.2006 r., godz. 1000.
Marek Tyc
Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
Czy zdaniem Pani/Pana radni wywiązali się z obietnic wyborczych złożonych przed czterema laty?
a/ zdecydowanie tak b/ raczej się wywiązali
c/ raczej się nie wywiązali
d/ zdecydowanie nie e/ nie mam zdania
Czy wybrany przed czterema laty burmistrz wywiązał się ze złożonych obietnic?
a/ zdecydowanie tak b/ raczej się wywiązał
c/ raczej się nie wywiązał
d/ zdecydowanie nie e/ nie mam zdania
Jakie zdaniem Pani/Pana najważniejsze problemy nurtujące lokalne środowisko nie zostały rozwiązane przez obecne władze samorządowe? (prosimy je wpisać poniżej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jakie problemy należy rozwiązać w jak najszybszym czasie, aby poprawić warunki życia w mojej gminie, w moim mieście, w moim
powiecie? (proszę wpisać, segregując według ważności)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................................
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety – Stowarzyszenie Europa i My

Ł

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

wypełnij i wrzuć do skrzynki, która jest wystawiona w holu kina Niwa w Nasielsku
lub
pobierz ze strony www.europaimy.org i wypełnioną prześlij
e–mailem stowarzyszenie@europaimy.org
do końca sierpnia
Płeć………………………….
Wiek…………………………
Wykształcenie………………

G

Elżbieta Wróblewska

Nasielsk dnia 31.07.2006 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nasielsku Stanisław Roman Tyc
odbierając czek z rąk prezesa
Stowarzyszenia Europa i My
Daniela Prędkopowicza, wy- S. Tyc, dyrektor biblioteki odbiera czek.

EUROPA

cjalnej części uroczystości zebrani
mogli poznać się bliżej, wymienić
poglądy i oczekiwania. Stowarzyszenie Europa i My ma nadzieję, że
to dobry początek dla wszystkich
nagrodzonych skuteczniejszego pozyskiwania większych środków, także
z funduszy europejskich. Stowarzyszenie Europa i My, koordynując
działania lokalne na terenie powiatu
grodziskiego, pułtuskiego i gminy
Nasielsk, postara się upowszechnić
informacje dotyczące realizacji
nagrodzonych projektów i zachęcić
wszystkich grantobiorców do publikowania ciekawych informacji na
stronie internetowej stowarzyszenia
www.europaimy.org.

niem Stanisława Tyca, otrzymana
suma jest niewielka, lecz stanowić
będzie „zaczyn” całej koncepcji, bowiem w kolejnych latach przybywać
będzie środków zarówno od organizatora, czyli Burmistrza Nasielska,
jak i sponsorów zewnętrznych,
z którymi już dzisiaj jest prowadzona korespondencja w tej sprawie.
Mam tu na myśli przede wszystkim
Nasielskie Stowarzyszenie Rodzin
z Nowego Jorku i Ambasadę Izraela
w Polsce – dodał.

r

e

k

l

a

m

a

O

G

Ł

13

OGŁOSZENIA

11–24 sierpnia
O

S

Z

E

N

I

E

Nasielsk, 2006-07-24
GP.72241/11/03-06

OGŁOSZENIE

o rokowaniach po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym
Przedmiotem rokowań jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o powierzchni 409 m2, oznaczona
w ewidencji gruntów miasta Nasielska jako działka nr 1382/1, 1383/1, 1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca
KW 39829 i 20046.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 400 000,00 złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w rokowaniach.
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 roku) 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.
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.
Termin przeprowadzonych dotychczas przetargów:
- 30 listopada 2005 roku
- 15 marca 2006 roku
- 27 czerwca 2006 roku
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Rokowania na sprzedaż
nieruchomości przy ulicy Kilińskiego”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa
3 w terminie do dnia 4 października 2006 roku do godz. 1500.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz udokumentowanie statusu prawnego zgłaszającego: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacje o stanie finansowym zgłaszającego
określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat, określenie przedmiotu dotychczasowej działalności,
2/ jeżeli zgłaszającego zastępuje inna osoba, do ofert należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone przed
notariuszem
3/ datę sporządzenia zgłoszenia,
4/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
5/ proponowaną cenę i sposób zapłaty (należy podać liczbę i słownie),
6/ do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzoną kopię dowodu wpłaty zaliczki
7/ proponowany sposób dodatkowych warunków rokowań.
Otwarcie rokowań w obecności uczestników odbędzie się w dniu 9 października 2006 roku, godz. 9 00, sala
nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań (oryginał) podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej
rokowania.
Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 20 000,00
złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku w Banku
Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 4 października
2006 roku do godz. 1400.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot rokowań nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zaliczka nie podlega zwrotowi.
Burmistrzowi Miasta Nasielska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w rokowaniach
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Rokowania będą przeprowadzone na podstawie przepisów rozdziału 6 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. Nr 207, poz.2108).
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 69-33-108, 69-33-115.
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

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, widokówek
itp.
(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. ZAJĘCIA NA PLACU PRZED
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
1000–1100 – 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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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ
ZWIERZACZKI STĘSKNIONE
ZA WŁASNYM DOMEM.
Jestem młodziutkim (ok. roku),
pełnym wdzięku
psiakiem.Umaszczeniem przypominam jamnika
szorstkowłosego.
Jestem nieduży, mam ładną,
szczupłą sylwetkę.
Mimo tych zalet
porzucono mnie.Błąkając się, zostałem pogryziony
przez psy. Wiele wycierpiałem, ale dzieki wrażliwej,
kochajacej zwierzęta p. Iwonie z Jabłonny zostałem
wyleczony i jak tylko odrosną mi włosy w miejscach
pogryzienia (już wkrótce), znów będę pięknym
czworonogiem. Teraz jestem w doskonałej formie,
mam bardzo przyjazne usposobienie, wyróżniam
się niezwykłą czujnością. Ktoś, kto ofiaruje mi swój
dom, będzie miał we mnie najwierniejszego przyjaciela. Jeśli szybko nie znajdę domu, czeka mnie
schronisko, a tam moje szanse na przeżycie są nikłe.
Nie pozwólcie mi zginąć!!!!

TELEFON 22 782 47 70 LUB 506 403 51

Organizuję wesela i imprezy
okolicznościowe do 200 osób

Ranczo „Aksamitka”
koło Nasielska

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

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

3-miesięczne kocięta różnej barwy
(szaro-białe, białoczarne, pręgowane)
pilnie poszukują własnych, przytulnych
domów. Maluchy są
śliczne, zdrowe. Każde z nich dostarczy
swym właścicielom
wiele radości przy
minimum obowiązków. Koty to urocze
zwierzęta o wyjątkowym uroku i charakterze. Przygarniając je, ocalicie
kocięta przed ciężkim losem błąkających się kotów
blokowych. Zapewniamy pomoc w sterylizacji (gdy
dorosną).

TELEFON 22 284 05 34 LUB 509 469 222

11–24 sierpnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691
22 75, ceny promocyjne
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
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
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
Sprzedam działkę 34-arową ze
stawem w Chmielewie, tel. 0 23
693 14 79
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 m 2,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693
01 72
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie, koło stacji PKP
Studzianki, tel. 0 692 895 040
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

11–24 sierpnia

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam trak dwupiłowy poziomy, tokarkę, grubościówkę,
piłofrezarkę, strugarkę oraz
inne rzeczy. Kontakt: Góralka
(Cegielnia Psucka)
Poszukuję pokoju do wynajęcia,
tel. 0 694 098 653
Poszukuję mieszkania w zamian
za opiekę nad starszą osobą,
tel. 0 512 685 987
Oddam
czarną
tel. 0 505 228 852

ziemię,

Sprzedam VW Golf III, silnik 1,4 +
gaz, czarny metalik, 3-drzwiowy,
tel. 0 663 49 13 10
Kociaki oswojone, śliczne oddam
w dobre ręce, tel. 0 607 048 929
(wieczorem)
Zatrudnię do pracy w Agencji
PKO BP S.A. w Nasielsku osobę
z wykształceniem bankowym
lub ekonomicznym i prawem
jazdy kat. B, tel. 0 604 620 763
Sprzedam akordeon, 60-tka,
tel. 022 794 35 69
Sprzedam Opel Vectra 2,0,
benzyna + gaz, rok prod. 1992,
tel. 0 501 959 877
Zatrudnię młodą, ambitną osobę.
Wymagania: znajomość obsługi
komputera (MS Office), urządzeń biurowych oraz wysoka
kultura osobista. Znajomość
programów WF-Mag, WF-Kaper, Płatnik będzie dodatkowym
atutem, tel. 0 23 661 48 79
Zatrudnię pracownika na plac,
prawo jazdy B, C + widlak,
tel. 0 23 661 48 79
Zatrudnię opiekunkę do dwójki dzieci (1 rok i 3 lata). Praca
na pełny etat w Warszawie,
tel. 0 692 440 103
Sprzedam tokarkę i kombajn
MASSEY FERGUSON TYP 487
szerokość hedera 4 m z organem,
stan dobry, cena do uzgodnienia,
tel. 022 794 31 07
Sprzedam mieszkanie M5,
osiedle Piłsudskiego, Nasielsk,
tel. 0 500 490 393
Sprzedam mieszkanie M5
(76 m2) na parterze z balkonem,
ul. Warszawska w Nasielsku,
tel. 0 23 661 40 14
Sprzedam działkę budowlaną 800 m 2, Stare Pieścirogi,
tel. 0 663 332 725
Kupię siedlisko – może być do
remontu, najchętniej Świerkowo
i okolice, tel. 0 696 216 681,
0 602 766 622

REKLAMA

15

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU
yjątkowo krótki w tym roku
W
okres przygotowawczy zmusił nasielskiego szkoleniowca
Krzysztofa Szymańskiego do jak
najefektywniejszego wykorzystania około miesiąca na przygotowanie piłkarzy do całej rundy
jesiennej trwającej aż do 11–12
listopada.
Piłkarze wznowili treningi 5 lipca, trenując trzy
razy w tygodniu oraz co kilka dni rozgrywając
mecze kontrolne. Oto ich wyniki: Kryształ Glinojeck – Żbik 0:2, Żbik – Tęcza Płońsk 3:2, Lech
Poznań II – Żbik 3:2, MKS Ciechanów – Żbik
0:1, Nadnarwianka Pułtusk – Żbik 1:0, Świt Nowy
Dwór Maz. – Żbik 4:1, Żbik – MKS Przasnysz
2:2.
Jak to bywa w każdej przerwie ligowej, nie
mogło obejść się bez zmian kadrowych.
Jednakże w nasielskim zespole widoczny
był raczej „odpływ” piłkarzy niż ich „napływ”.
Niestety, w ostatniej chwili z zespołu odeszło
kilku wartościowych piłkarzy, na miejsce których raczej nie sprowadzono wartościowych
zmieników.
Odeszli: Wróbel, Sazonowicz, Gumowski
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FALSTART

M., Retkowski (Świt Nowy Dwór), Sobczyk, W minioną sobotę w pierwszym
meczu nowego sezonu IV ligi
Kucharski (Znicz Pruszków)
Żbik Nasielsk podejmował zdePrzyszli: Ćwikliński, Jóźwiak S. (Błękitni Radość), gradowaną z III ligi MKS Mławę.
Clifrichard Enwajle (PKS Radość), Morawski M., Z powodu szumnych zapowiedzi
Żytkiewicz G.
nasielskich działaczy o walkę
Kadra Żbika przed pierwszym meczem z MKS o czołowe miejsca w lidze, większość kibiców liczyła na zwycięMławą prezentowała się następująco:1. Pawstwo w inauguracyjnym meczu,
łowski B., 12. Morawski M., 3. Żytkiewicz G.,
tym bardziej że w składzie MKS
5. Kłosowicz P., 4. Gumowski T., 13. Clifrichard
zostało zaledwie kilku piłkarzy
Enwajle, 18. Kordowski D., 17. Zubel P., 6. grających w minionym sezonie
Jóźwiak S., 9. Załoga R., 14. Krzyczkowski M., w III lidze.
15. Erasaba R., 2. Kisiel R., 11. Baran W., 10. OlZgodnie z oczekiwaniami początek mebryś, 8. Ćwikliński, 7. Bącik M.
czu należał do gospodarzy. Coraz bardziej
Wyniki meczów kontrolnych nie napawają opty- składne akcje przeprowadzane na prawej
mizmem, tym bardziej polityka kadrowa klubu. stronie boiska przez Krzyczkowskiego,
W tym roku IV ligi będzie wyjątkowo trudna, ze Załogę i Eresabę stwarzały zagrożenie pod
względu na spadkowiczów z III ligi, jak również bramką mławian. W 12 min. dobrą okazję do
na wzmocnienia poczynione przez innych oddania strzału wykorzystał Zubel, jednak
czwartoligowców. Miejmy nadzieję, że Żbiko- piłka po jego strzale przeszła obok bramki
wi uda się utrzymać w lidze, a trener zrealizuje Michalaka.
swój cel, którym jest zajęcie miejsca w górnej
części tabeli. Jednakże IV ligi nie da się utrzymać Gdy wydawało się, że pierwsza bramka dla
tanim kosztem i bez odpowiednich wzmocnień. Żbika wisi w powietrzu, Wróblewski szybko
wyprowadził piłkę z własnej połowy, minął
Na razie na wyniki musimy poczekać.
Jakub Olech przed polem karnym Gumowskiego i dograł
piłkę do zbiegającego Walczaka, który bez
trudu pokonał nasielskiego bramkarza. Strata
bramki wyraźnie podcięła skrzydła piłkarzom
Żbika.

Zaproszenie

Klub Sportowy WKRA Andzin zaprasza na festyn sportowo–rekreacyjny do Andzina dn. 27.08.2006 r. w godz. 10.00–22.00.
W programie:
–

turniej plażowej piłki siatkowej kobiet (dwójki)

–

turniej plażowej piłki siatkowej mężczyzn (dwójki)

–

mecz piłki nożnej juniorzy WKRA Andzin
rocznik 1990 i młodsi – seniorzy WKRA Andzin

–

pokazy skoków spadochronowych

–

mecz piłki nożnej oldboys ANDZIN – ŻBIK Nasielsk

–

zabawa taneczna

Ponadto: stoiska gastronomiczne, ogródki piwne, zjeżdżalnie, przejażdżki samochodzikami, strzelnica oraz inne atrakcje dla dzieci
i młodzieży.
Zgłoszenia do turnieju piłki plażowej pod nr tel. 0606 423 338 lub
023693 08 65do dnia 25.08.2006 r.
Szczegółowy program imprezy w następnym numerze „Życia Nasielska” i na plakatach.

Zaproszenie
Klub Sportowy WKRA Andzin zaprasza
drużyny wiejskie z terenu gminy Nasielsk
na VII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich
o Puchar Burmistrza Nasielska. Turniej odbędzie się w dniu 13.08.2006 r. (niedziela)
o godz. 1000 w Cieksynie.
Zgłoszenia przyjmuje oraz wszelkich informacji
dotyczących turnieju udziela Andrzej Malon,
tel. 023 69 30 865 lub 0606 423 338 do dnia 10.08.2006 r.
(czwartek).
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Organizatorzy KS WKRA Andzin

SPORT

kładne podanie
Walczaka do
Jankowskiego
w y s t a r c z a ł y,
aby
strzelić
bramkę
oraz
z n o k a u t owa ć
nasielski zespół.
Do końca pierwszej połowy żadna z drużyn
nie stworzyła już żadnej groźnej sytuacji
podbramkowej.
Pomimo przewagi na początku spotkania
Żbik stracił 3 bramki i wynik był już przesądzony, tym bardziej że gra piłkarzy nie dawała żadnej nadziei na jakąkolwiek poprawę.
W drugiej połowie gra się wyrównała, MKS
bronił korzystnego wyniku, a Żbik próbował
strzelić chociażby bramkę honorową.
Niestety, w 63 min. pomimo dobrego strzału Załogi, piłka trafia w słupek, z podobnym
skutkiem zakończyły się strzały Żytkiewicza
w 68 min. oraz w 89 min.

Postawa nasielskich piłkarzy zawiodła
wszystkich: począwszy od kibiców, działaczy, samych piłkarzy, a skończywszy na
drużynie gości. Nie takiej gry i postawy
oczekiwano od nasielskich zawodników,
kompletnie zawiedli nowi piłkarze. Miejmy
nadzieję, że ten kubeł zimnej wody, wylany
W 36 minucie pada kolejna bramka. Ku nie- na głowy nasielskich działaczy i zawodników,
zadowoleniu nasielskich kibiców nie była to zaprocentuje w kolejnym wyjazdowym spobramka wyrównująca, lecz kolejna dla MKS, tkaniu z beniaminkiem ligi – Ursusem.
strzelona z rzutu wolnego podyktowanego ŻBIK Nasielsk – MKS Mława
0:3
po faulu na Walczaku blisko linii pola karnego. Precyzyjnie strzelona piłka przez same- Walczak 20, 36, Jankowski 38
go poszkodowanego przeleciała na murem ŻBIK – Pawłowski, Żytkiewicz, Kłosowicz, T.
i wpadła do siatki pomimo interwencji nasiel- Gumowski, Clifrichard (Olbryś), Załoga, Jóźwiak,
skiego bramkarza – Pawłowskiego.
Zubel (46 Baran), Kordowski (46 Ćwikliński), EraDwie minuty później MKS strzela bramkę na saba, Krzyczkowski (75 Kisiel)
3:0. Składnie i szybko rozegrana akcja, do-

Jakub Olech

