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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA-MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

fot. M. Tyc

fot. M. Stamirowski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
BURMISTRZ NASIELSKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

 ul. Warszawska 46, 05-190 Nasielsk.
I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 
189, poz. 1854).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania 
i rozwoju szkoły lub placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności 
informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy 
dydaktycznej-w przypadku nauczyciela akademickiego;
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz doku-
menty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby 
będącej nauczycielem;
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku 
osoby nie będącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu za-
rządzania oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 
97, poz. 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-
bowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.
III. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być wła-
snoręcznie podpisane; w przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów 
konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy 
lub instytucje. 
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem „Konkurs” w terminie do dnia 27 lipca 2007 roku do godz. 14.00 na ad-
res: Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Piłsudskiego 6,  
05-190 Nasielsk.
 V. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nasielska.
VI. O terminie i mjescu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.

Jak udrożnić nasze drogi?
Drogi znajdujące się na 
terenie gminy Nasielsk 
korkują się coraz bar-
dziej, szczególnie dotyczy 
to miasta, w którym krzy-
żują się trasy należące 
do trzech różnych samo-
rządów: województwa, 
powiatu i gminy. O tym, 
jak rozwiązać problemy 
infrastruktury drogowej 
w naszej gminie rozma-
wiali przedstawiciele tych 
samorządów.
W środę, 4  lipca w nasielskim urzę-
dzie odbyło się spotkanie delegacji 
sejmiku województwa mazowiec-
kiego na czele z marszałkiem Piotrem 
Szprendałowiczem z radnymi. W skład 
delegacji weszli: Jan Bartosz, zastępca 
dyr. Departamentu Nieruchomości 
i  Infrastruktury Urzędu Marszałkow-
skiego województwa mazowieckiego, 
Teresa Materek- dyr. Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Stefan 
Perzanowski – dyr. Obwodu Drogo-
wego w Wołominie, a także Zygmunt 
Wrzosek, wicestarosta powiatu nowo-
dworskiego. 

Jego organizatorami byli radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Maria 
Kowalska  i Burmistrz Miasta Nasielsk 
Bernard Mucha. 

Na  spotkaniu  omawiano  przede 
wszystkim bieżące i przyszłe remonty 
i  inwestycje na drogach wojewódz-
kich na terenie gminy. - Co prawda 
w tym roku kontynuowane są zada-
nia zaplanowane wcześniej, ale  to 
najwyższy czas żeby podejmować 
już konkretne działania zmierzające 
do polepszenia w naszym mieście 
zarówno bezpieczeństwa pieszych 
i  kierowców,  jak  i  komfortu  jazdy 
– wyjaśnia Maria Kowalska, radna Sej-
miku Województwa Mazowieckiego  
i Sekretarz Nasielska.

Na  terenie gminy Nasielsk znajduje 
się 55 km dróg wojewódzkich,  są 
to drogi o numerach 571, 619 i 632. 
Krzyżują  się one na  terenie miasta, 
co sprawia, że w godzinach szczytu 
i  w  trakcie weekendów,  stają  się 
nieprzejezdne. W  trakcie  spotkania 
przedstawiono kilka pomysłów na 
udrożnienie przejazdu przez Nasielsk 
np: poszerzenie jezdni o dodatkowy 
pas ruchu do skrętu w lewo, likwida-
cja  istniejącego pasa  żywopłotów 

p o m i ę d z y 
c h o d n i k i em 
i  jezdnią z prze-
znaczeniem na 
zatoki  parkin-
gowe. 

Rozważano tak-
że wprowadze-
nie  takich  roz-
wiązań  komu-
nikacyjnych  jak 
budowy  ronda 
na skrzyżowaniu 
przy  wjeździe 
do   Nas ie l ska 
na  wysokości 
węz ła   komu-
n i k a c y j ne go 
łączącego dro-
gę w  kierunku 
Pułtuska i Dębe-
go,  a  następnie 
instalację sygna-
lizacji świetlnej w centrum miasta. Jak 
na razie nie zdecydowano jeszcze, na 
którym skrzyżowaniu ona powstanie 
czy na skrzyżowaniu ulic: Młynarska, 
Kilińskiego, czy też Kościuszki i POW. 
Jedno jest pewne, wykonanie ich jest 
konieczne,  choćby  ze  względu 
na dużą  liczbę kolizji  i wypadków 
z udziałem pieszych, które zdarzają 
się w tym miejscu.

- Wszystkie sprawy związane z po-
prawą  komunikacji  drogowej  na 
terenie naszego miasta  są  trudne 
i  czasochłonne, ponieważ wyma-
gają  wypracowania  wspólnego 
stanowiska aż trzech samorządów: 
wojewódzkiego,  powiatowego 
i  gminnego,  tak bowiem  rozkłada 
się odpowiedzialność za zarządza-
nie drogami – wyjaśnia M. Kowalska. 
– Ale nawet jeśli uda się wprowadzić 
w życie rozważane obecnie rozwią-
zania,  to  i  tak w przyszłości  trzeba 
zabiegać o budowę obwodnicy dla 
miasta.  Jest  przewidziane dla  niej 
miejsce w studium planu zagospo-
darowania Nasielska,  oczywiście 
nie będzie ona przechodzić przez 
tereny budowlane. A zdecydowa-
nie odciąży miasto od  transportu 
samochodów ciężarowych, który 
teraz tędy przebiega – dodaje.

Takie  spotkania  dotyczące  infra-
struktury drogowej będą się odby-
wały cyklicznie.

mk
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fot. D. Panasiuk

Czy w Nasielsku jest bezrobocie?
Nie. Nie ma. Już kiedyś 
poruszaliśmy ten temat 
na łamach naszej gaze-
ty. Wtedy też doszliśmy do 
takiego samego wniosku, 
bo ten nasuwa się po lek-
turze ogłoszeń w prasie 
lokalnej – „praca”. 
Ich treść jest ciągle ta sama: poszukuje 
pracowników w zakładzie, w gospo-
darstwie  ogrodniczym.  Wielu 
ogłoszeniodawców dodaje: dobre 
zarobki, ubezpieczę, dam mieszka-
nie, wyżywienie. I co z tego wynika? 
Nic! W następnym numerze gazety 
są te same ogłoszenia. Pozostają one 
najczęściej pozostają bez odzewu. 
Może to świadczyć tylko o jednym 
– ludzie w Nasielsku (zresztą ten pro-
blem nie dotyczy tylko naszej gminy) 
są piękni i bogaci, a już na pewno nie 
potrzebują nadwyżki gotówki. Nic, 
tylko  się z  tego cieszyć. Gdyby  to 
jednak była prawda. 

A może jednak lenistwo bierze w tym 
wypadku górę? Może wady systemu 
pomocy  socjalnej,  która nie  trafia 
tam, gdzie powinna?

Na to pytanie nie znajdziemy odpo-
wiedzi chyba nigdy. 

Jedno jest pewne – z rozmów z pra-
codawcami wynika,  że nie ma  rąk 
do pracy. Bez względu na oferowane 
płace, ludzie nie chcą robić i zarabiać. 
Firmy ograniczają produkcję, na po-
lach pozostaje mnóstwo niezebra-
nych owoców  i warzyw. Tragiczna 
sytuacja jest w budownictwie.

Pewien rolnik z okolic Nasielska uzy-
skał w ubiegłym roku środki unijne 
na budowę przechowalni warzyw. 
Niewiele brakowało,  a przepadłaby 
dotacja  z  funduszy  strukturalnych 
- właśnie z powodu braku siły robo-
czej. Przez kilka miesięcy poszukiwał 
wykonawcy  inwestycji w  gminie, 
w powiecie. Bez skutku. Żeby oddać 

do użytku obiekt w ściśle określonym 
terminie, postanowił  ściągnąć ekipę 
budowlaną z innego województwa. 

Jeszcze  kilka  lat  temu  sytuacja 
taka  była  nie do pomyślenia. Nie 
brakowało chętnych do pracy,  za-
równo Polaków,  jak  i przyjezdnych 
zza wschodniej granicy – głównie 
z  Ukrainy. Wszyscy  akceptowali 
oferowane  im  stawki  godzinowe. 
Nikt nie marudził. Zadowoleni byli 
pracownicy i pracodawcy. 

Aktualne problemy powinny zmusić 
do myślenia i działania urzędy pracy, 
ośrodki pomocy społecznej.  Insty-
tucje  te powinny zweryfikować za-
sadność przyznawanych świadczeń 
socjalnych  niektórym wybitnym 
pracusiom. Nikt  nie  kwestionuje 
zasadności udzielania pomocy oso-
bom chorym, rodzinom wielodziet-
nym, ale czy na pewno wszystkim po 
równo? Leniom też?

dar

Druga łapa
czyli
pomysł na bogate wakacje
- Narzekać każdy potrafi, 
ja nie mam na to czasu. 
Wziąłem się do roboty 
i zarabiam – tak o swoim 
pomyśle na zarabianie 
pieniędzy mówi nam pe-
wien bezrobotny miesz-
kaniec okolic Nasielska, 
który prosił nas jednak 
o anonimowość. 
Wakacyjny  pomysł   na   życie 
naszego  „anonima”  okazał  się 
rewelacyjnym  sposobem  na  za-
robienie dużej kasy. Na szczęście 
miał samochód (jak mówi – rzę-
cha),  który  do  tego  biznesu  był 
niezbędny.

- Jagody to jest żyła złota – mówi. 
Wszystko zaczęło  się właśnie od 
kupna jednego litra jagód u przy-
drożnego  sprzedawcy.  Owoce 
kupił  z myślą  o  domowej  kuch-
ni .   Odjeżdżając  spytał   jednak 
sprzedającego –  czy można  tak 
więcej? On mu odpowiedział, że 
„jak najbardziej  tak,  ile  tylko pan 
sobie zażyczy”.

Pojeździł  po  targowiskach,  po-
pyta ł ,   pomyśla ł ,   aż   wreszc ie 
wrócił do „leśnego sprzedawcy” 
i zamówił większą ilość jagód. A, 

że więcej, to i cena była znacznie 
niższa. Pierwszą partię towaru ku-
pił za pożyczone pieniądze. Żeby 
nie marnować  czasu,  nie  chciał 
bawić  się  w  handel  detaliczny 
na miejskich  targowiskach,  od 
razu wypłynął  na  szerokie wody 
i   pojechał   na  rynek  hurtowy 
w  Broniszach.  Tam  spotkało  go 
miłe zaskoczenie – przebicie ce-
nowe było duże, a nawet bardzo 
duże,  jak  na  jego  oczekiwania. 
Wyl iczył   sobie,   że  z  jednego 
kursu  zarabia  na  czystko  kilkaset 

złotych. Nie chciał nam zdradzić 
gdzie  i  za  ile  kupuje  jagody,  po-
wiedział  tylko, że to  jest  już  jego 
tajemnica handlowa. Przyznał je-
dynie, że  łubiankę  (2,5 kg  jagód) 
sprzedaje za 30 złotych. Zwrócił 
też  uwagę  na  dość  istotny  fakt, 
że  dzięki  swoim  zakupom  daje 
teraz  godziwe  utrzymanie  kilku 
bezrobotnym  rodzinom. Wszy-
scy, gdzieś tam w Polsce, zbierają 
owoce tylko dla niego. Przyznaje, 
że polubili go „mieszkańcy lasu”, 
bo codziennie przywozi im żywą 
gotówkę. 

Biznes się kręci. Popyt na jagody 
duży. Na rynku długo nie czeka na 
kupców. Czasami biorą wszystko 
jak leci i nie targują się. Nasz han-
dlowiec narzeka jedynie na stary 
samochód,  który  ledwo  jedzie 
wyładowany po brzegi owocami. 

W krótkim czasie zarobił już kilka 
tysięcy  złotych.  Przymierzał  się 
nawet  do  zmiany  samochodu 
na  „coś  większego”.   Doszedł 
do  wniosku,  że  jednak  się  nie 
opłaca,  bo  czasami  i  osobówka 
nie  jest  tak  do  końca  zapełniona 
towarem.  Niestety,  zdarzają  się 
dni,  że  owoców  jest mało. Musi 

wtedy  jeździć w  „dalsze”  strony. 
Prawdopodobnie  zaopatruje  się 
w okolicach Ostrołęki, Wyszkowa 
i w lasach Warmii i Mazur. Braku-
je mu normalnego snu. Śpi mało, 
bo,  jak  twierdzi czas  to pieniądz, 
a  sezon  jagodowy  krótki.  Choć, 
jak dodaje, po jagodach zaczną się 
grzyby. To też jest doby interes.

Lenie,  nieroby  i  wiecznie  opła-
kujące  swój  los  ofiary  życiowe 
– bierzcie przykład z „anonima”! 
Do roboty!

dar

Nauczyciele na wcześniejszą emeryturę
Jest już gotowy projekt 

ustawy zmieniający 
Kartę Nauczyciela. W 
ubiegłym tygodniu do-
kument, przygotowany 
przez ministerstwo pracy 
i polityki społecznej, zo-
stał przyjęty przez Radę 
Ministrów.
Projekt nowelizacji umożliwi nauczy-
cielom, spełniającym okre-
ślone warunki, przejście na 
wcześniejszą  emeryturę, 
niezależnie  od  terminu 
złożenia wniosku o  roz-
wiązanie stosunku pracy. 

Dotyczy  to  osób,  które 
urodziły się po 31 grudnia 
1948 r., a przed 1 stycznia 
1969  roku.  Ponadto,  z 
nowych przepisów będą 
mogli  skorzystać nauczy-
ciele, którzy nie przystąpili 
do  otwartego  funduszu 
emerytalnego  lub  też 
złożyli wniosek o przeka-
zanie  za  pośrednictwem 

ZUS  środków zgromadzonych na 
koncie OFE na dochody budżetu 
państwa. Osoby ubiegające  się o 
przejście na wcześniejszą emeryturę 
muszą mieć za sobą trzydziestoletni 
okres  zatrudnienia, w  tym 20  lat 
przepracowanych w  szczególnym 
charakterze. Nauczyciele szkół, pla-
cówek, zakładów specjalnych oraz 
zakładów poprawczych  i  schronisk 

dla nieletnich powinni wykazać się 
dwudziestopięcioletnim okresem 
pracy, w tym 20 lat w szczególnym 
charakterze w szkolnictwie specjal-
nym. 

Nauczyciel nie będzie jednak zobo-
wiązany do  rozwiązania  stosunku 
pracy do końca 2007 roku.

dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

Po robotnikach zostały buty i wspomnienia
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Dosyć!

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Panasiuk

Czerwcowe efekty policyjnego programu w Nasielsku 

•  zaktywizowanie  i  zdynamizo-
wanie współpracy z administracją 
samorządową, podmiotami poza-
policyjnymi działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa oraz  społeczno-
ścią lokalną. 

Działania były prowadzone przez na-
sielskich i nowodworskich policjan-
tów przy wsparciu funkcjonariuszy 
z KSP i CSP. 

W odczuciu  społeczności  lokalnej 
przeprowadzone  działania  pre-
wencyjne zostały odebrane bardzo 
pozytywnie.  Policjanci  pełniący 
służbę w patrolach pieszych i zmo-
toryzowanych odbierali  przyjazne 

Program  „Bezpieczne  Miasta” 
realizowany  jest przez policjantów 
i  swoim  działaniem w  powiecie 
nowodworskim obejmuje miasto 
Nasielsk. W ramach tego programu 
prowadzone  są  intensywne działa-
nia prewencyjno-kontrolne. 
Głównym celem realizowa-
nego programu  jest wzrost 
poczucia  bezpieczeństwa 
wśród obywateli. 

W  ramach  poprawy  bez-
pieczeństwa  w miejscach 
publ icznych  i   w  ruchu 
drogowym  oraz  wycho-
dząc  na  przeciw  lokalnym 
potrzebom mieszkańców 
w czerwcu przeprowadzone 
zostały wzmożone działania 
prewencyjno-kontrolne  na 
terenie Nasielska. Głównymi 
celami tych działań było: 
•  ograniczanie w  szczegól-
ności przestępczości pospo-
litej oraz zjawisk chuligaństwa 
i wandalizmu, 
•  wzrost  poczucia  bezpie-
czeństwa oraz ograniczenie 
ciemnej  liczby przestępstw, 
wykroczeń oraz  zachowań nieak-
ceptowanych społecznie, 
•  poprawa bezpieczeństwa w miej-
scach  publicznych  szczególnie 
takich  jak: ulice, przystanki komu-
nikacyjne,  targowiska,  rejony  lokali 
rozrywkowych, dyskotek, 
•  poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, 

komentarze  i  sygnały  od miej-
scowej  społeczności,  informujące 
o konieczności wzmożonych służb 
i patroli na  terenie miasta. Oczeki-
wania mieszkańców wskazują  na 
potrzebę  kontynuowania  takich 

działań. 

Efekty przeprowadzonych działań: 
•  ujawniono  2  osoby  kierujące 
w stanie nietrzeźwości
• zatrzymano jedną osobę poszuki-
waną do ustalenia miejsca pobytu
•  ujawniono  31  przypadków  ła-
mania prawa poprzez popełnienie 
wykroczeń

• nałożono 28 mandatów karnych
• 37 pojazdów skontrolowano
• zatrzymano 2 prawa jazdy.

Program  „Bezpieczne  Miasta” 
wpisuje  się  w  realizację  rządo-

wego  programu  ogra-
niczania przestępczości 
i  aspołecznych zacho-
wań   opracowanego 
na   l at a   2007-2015 
„Razem Bezpieczniej”, 
który  zakłada  współ-
pracę wszystkich  służb 
mundurowych   oraz 
spo łecznośc i   loka l-
nych w  celu  poprawy 
bezpieczeństwa w naj-
bliższym otoczeniu. 

Aby  zak ładane  cele 
programowe  zosta ły 
os iągn ię te   i   s łuży ły 
wspólnemu dobru, po-
trzebne są nie tylko ini-
cjatywy władz i działania 
policji.  Nieodzownym 
elementem  powinny 
być  również  propo-
zyc je   mieszkańców 

i  ich współpraca w  realizacji  pro-
gramu.  Dlatego  też  zapraszamy 
mieszkańców  do włączenia  się 
i  współpracy  na  rzecz  realizacji 
programu  „Bezpieczne miasta”, 
który wpisuje się w rządowy pro-
gram ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań „RAZEM 
BEZPIECZNIEJ” .
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Bezpieczne miasto

Miarka się przebrała. Mamy dosyć oglądania mało estetycznych scen, niczym z życia zwierząt, w centrum 
miasta. 

się wiele  i  wszystko można  po-
dziwiać w biały dzień – pijaństwo, 
palarnia dla małych dzieci i to, co 
w  największym  skrócie, można 
nazwać czynnościami fizjologicz-
nymi człowieka. Okoliczne zarośla, 
budynek  transformatorowi  i  zaci-
sze miejsca tworzą idealne warunki 
do  –  jak  to  powiedziała  jedna 
z mieszkanek Nasielska –  „wsze-
lakiego łajdactwa”.

Zamierzamy  publ ikować  naj-
ba rdz ie j   „wymowne”   sceny 
świadczące  o  zatrzymaniu  się 
w  ewolucji  niektórych  osobni-
ków.  Nasze  zdjęcia  będą mogli 
Państwo  podziwiać  na  stronach 
„Życia Nasielska”. Kto wie, może 
u  większości  urzędujących  za 
kinem  osobników  jest  jeszcze 
od rob i n a   poczuc i a   w s t ydu 
i  przestaną  traktować  zaplecze 

Kościuszki ,   jak  najzwyklejszą 
melinę.

Przy  tej  okazji  kolejny  raz  ape-
lujemy  do  władz  o  poważne 
rozważenie możliwości  ustawie-
nia w  najruchliwszych  punktach 
miasta  szaletów miejskich. To nie 
jest żadnym zbytkiem, a koniecz-
nością. 

red

Znów  powracamy  do  sprawy 
bodaj  najciemniejszego  zakątka 
Nasielska,   położonego  tuż  za 
kinem Niwa,  na  tyłach  ulicy Ko-
ściuszki. Nasze ciągłe apele o zro-
bienie porządku w tym miejscu nie 
przynoszą żadnego rezultatu. Dla-
tego postanowiliśmy – w ramach 
naszych  skromnych możliwości 
– chociaż spróbować położyć kres 
temu, co  tam się dzieje. A dzieje 

21  czerwca  doszło  do wypadku 
w  Jaskółowie.  Kierujący  Volks-
wagenem  stracił  panowanie  nad 
pojazdem  i wylądował  na  pobli-
skim  polu.  Przyczyny  zdarzenia 
bada Policja.

24. 06. na ulicy Młynarskiej policjan-
ci z KP Nasielsk  i KPP Nowy Dwór 
Maz.  zatrzymali Adama W.,  który 
posiadał przy sobie narkotyki.

27. 06. na ulicy Rynek nieletni Ta-
deusz J. okradł i pobił Krzysztofa S.

Nocą z 05–06. 07. w Studziankach 
nieznani  sprawcy włamali  się  do 
budynku gospodarczego  i  skradli 
kosiarkę spalinową. Straty wynoszą 
1700zł na szkodę Henryki L.

08.  07.  w  Cieksynie  kierujący 
samochodem  fiat  125p.  prawdo-
podobnie wymusił pierwszeństwo 
przejazdu i zderzył się z Daewoo 
Nubira,  poczym  dachował.  Kie-
rowcy  obu  pojazdów  i  pasażer 
z  obrażeniami  ciała  zostali  prze-
wiezieni do szpitala.

Pijani na drodze
04. 07. w  Pniewie  Jan K. miesz-
kaniec Gąsocina  kierował  samo-
chodem  po  spożyciu  alkoholu 
(1,14 mg/l.).

06. 07. w Studziankach Antoni P. 
kierował  rowerem  po  spożyciu 
alkoholu (0,77 mg/l.).

fot. D. Majewski

fot. M. Stamirowski



513–26 lipca AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Trzecie przykazanie
Sejm przyjął nowelizację 

Kodeksu pracy. Nowe 
zapisy w ustawie wpro-
wadzają ustawowy zakaz 
pracy w placówkach 
handlowych w 12 dniach 
świątecznych w roku.
Nowelizacja ustawy przewiduje wpro-
wadzenie zakazu pracy w placówkach 
handlowych w następujących dniach: 
Nowy Rok, w święta Wielkiej Nocy, 
1 maja,  3 maja, w pierwszy dzień 
Zielonych Świątek, w Boże Ciało, 15 
sierpnia  - w  święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich 

Świętych (1 listopada), Święto Niepod-
ległości  (11  listopada), a  także święta 
Bożego Narodzenia. Przewidziano 
również zakaz pracy wtedy, jeśli któreś 
z tych świąt przypada w niedzielę. 

W te dni będą mogły jednak pracować 
placówki kultury, oświaty, stacje benzy-
nowe i apteki. Nowelizacja dopuszcza 
jednak możliwość handlu w święta, ale 
tylko w przypadku wszystkich  tych, 
którzy prowadzą jednoosobowe firmy 
i nie zatrudniają pracowników.

Sejmowa dyskusja nad nowelizacją 
ustawy  nie  przebiegała 
w  spokojnej  atmosferze. 
Najwięcej  emocji wśród 
posłów wzbudził zgłoszony 
pomysł poprawki, zgodnie 
z którym zakaz pracy w pla-
cówkach handlowych miał-
by zostać też wprowadzony 
w niedziele.  Po burzliwej 
dyskusji poprawkę  jednak 
odrzucono. Większość par-
lamentarzystów była zdania, 
że „takie rozwiązanie jest za 
daleko idące i mogłoby do-
prowadzić do utraty pracy 
przez wiele osób”.

Za  nowelizacją Kodeksu 
pracy głosowało 275 po-
słów,  przeciw  było  103, 
wstrzymało się 25.

dar

Estetyka i apetyt
Nasze  targowiska  stają  się  coraz 
bardziej kolorowe – i to nie tylko ze 
względu na różnorodność oferowa-
nego na nich  asortymentu. Moda 
na  estetykę  powolutku,  jeszcze 
z oporami,  ale  stopniowo opano-
wuje  rynek owoców  i warzyw. Do 
lamusa, a właściwie na opał  trafiają 
stare, połamane drewniane skrzynki 
wykładane gazetami. 

Tradycyjne  „uniwersalki”  czy  „je-
dynki”, często pamiętające jeszcze 
czasy Gierka,  z  których wypadają 
zardzewiałe gwoździe i noszące na 
sobie dowody, że stały obok kurnika 
– nie wzmagają apetytu. Sprzedają-
cy przekonują się na własnej skórze, 
że wystawiane w  nich  produkty 
zaczęły odstraszać konsumentów. 
Klient domaga  się nie  tylko  ładnej 
i  zdrowej  żywności,  ale  również 
elegancko  podanej.  W miejsce 
drewnianych klamotów pojawiają 
się kolorowe, jednorazowe kartoni-
ki albo pojemniczki. W nich – towar 
aż  lśni.  Jak w większości  tego  typu 
przypadków, moda  ta przyszła do 
nas z zachodu. Przyzwyczailiśmy się 
już do wielobarwnych błyszczących 
pudełek  z cytrusami  i  nowalijkami 
z Hiszpanii. 

Wielu zadawało  sobie pytanie: czy 
u nas tak nie można? Oczywiście, że 
można, a nawet trzeba. Na początku 
były problemy. Było wiadomo – jak, 
ale nie było w co pakować. Pojawił 
się więc popyt na opakowania, a tuż 
za nim podaż. Wystarczyło  trochę 
czasu, aby tę rynkową niszę wypeł-
niły liczne zakłady wyspecjalizowane 
do tej pory w produkcji kartoników 
do  pakowania  żywności  wyso-
koprzetworzonej, między  innymi 
–  słodyczy,  napojów,  produktów 
mleczarskich,  a  nawet  kosmety-
ków. 

–  Zachowania   producentów 
owoców  i warzyw wymusza  ry-
nek. To rynek decyduje o  tym, na 
jaki  i  jak  zapakowany  towar  jest 
zapotrzebowanie.  Konsumenci 
chcą  kupować  produkty w  ład-
nych  i wygodnych opakowaniach 
– mówi Tadeusz Nowacki,  prezes 
zarządu Przedsiębiorstwa Poligra-
ficzno–Papierniczego „ARSGRAF” 
w Żyrardowie. – W pełni  sezonu 
ogrodniczego  firma pracuje pełną 
parą. Klientów  z  każdym  rokiem 
przybywa,  a  każdy musi  być  na 
czas obsłużony – dodaje. 

– Największy popyt jest na opako-
wania do borówek i owoców mięk-
kich – malin, truskawek. Nie brakuje 
oczywiście zamówień, i to z całego 
kraju,  na  zadrukowane kolorowo, 
duże kartony do  jabłek  i  czereśni 
– potwierdza Władysława Batory, 
która w ARSGRAF–ie  jest kierow-
nikiem  zakładu  produkującego 
opakowania kartonowe. Okazuje się, 
że w Żyrardowie opakowania zama-
wiają również ogrodnicy z powiatu 
nowodworskiego. – Oczywiście, 
mamy  swoich  stałych odbiorców 
z  okolic  Nowego Dworu Mazo-
wieckiego - mówi W. Batory.

Handel estetycznie  „oprawionym” 
towarem chwalą sobie sami rolnicy.

–  Ładne  opakowanie  kosztuje 
grosze,  a  o  ile  łatwiej  i  szybciej 

się  sprzedaje.  Kupiec, mając  do 
wyboru  owoce  w  skrzynkach 
i  w  kartonach,  zawsze wybiera 
ten w jednorazowych pudełkach, 
dlatego już kilka lat temu zdecy-
dowałem się na handel w karto-
nach. Opłaca się, po prostu warto 
– tak nową modę ocenia pan Ja-
nek, ogrodnik z okolic Nasielska, 
który  swoje  produkty  sprzedaje 
hurtowo na  rynku w Broniszach. 
Z dumą przyznaje, że często mu 
się  zdarza  sprzedać  owoce  jed-
nemu hurtownikowi i to zaraz po 
wjechaniu z towarem na rynek. 

– Nie wyobrażam  sobie,  żebym 
do mojego  sklepu  wstawił  tru-
skawki  czy  inne owoce w  brud-
nych  i  zagrzybiałych  łubiankach 
czy  klatkach  –  bo  cholera wie, 

ile  lat  już  one  służą  i  w  jakich 
warunkach  są  przechowywane. 
Moje klientki niczego by u mnie 
nie  kupowały,  a  ja  je  szanuję! 
–   k ró tko   komentu je   sprawę 
właściciel  eleganckiego  sklepu 
spożywczego   w   Warszawie. 
Pokazuje,  że  na  rynku  kupuje 
się  teraz  owoce  w  nowiutkich 
kartonikach  z  wydrukowanymi 
danymi  o  producencie,  nawet 
z  domowym numerem  telefonu 
–  bo,  jak  twierdzi,  „tak  powinno 
być i koniec na ten temat”.

Jednorazowe opakowania w sklepach 
– i to nie tylko w supermarketach – są 
już rzeczywistością. I, jak zapewniają 
sprzedający, jest nie tylko pięknie, ale 
przede wszystkim zdrowo.

WAJaśnie panująca borówka
Już  t radycy jn ie,  jak 
każdego roku, nadal 
niekwestionowaną królo-
wą zielonego rynku jest 
borówka amerykańska. 
Tytuł królowej ma już 
od wielu lat – od czasu, 
kiedy się okazało, że jest 
najdroższym, krajowej 
produkcji, owocem. Teraz 
jej cena hurtowa docho-
dzi do 24 złotych za kilo-
gram. Sprzedawana jest 
w ćwierćkilogramowych 
pojemniczkach. 
Aktualna cena 6 złotych za 250 gra-
mów granatowych owoców to cena 
na  rynku hurtowym w Broniszach, 

w sklepach detalicznych  jest  jeszcze 
o kilka złotych wyższa.  I nie zanosi 
się na to, żeby ceny borówki w tym 
roku znacznie spadły. Owoców  jest 
mało.  Plantacje  bardzo ucierpiały 
podczas  tegorocznych wiosennych 
przymrozków. Ponadto, większość 
naszych borówek  trafia do Europy 
Zachodniej, natomiast na rynek kra-
jowy – jedynie znikoma część. Polskie 
owoce są prawdziwym hitem  i naj-
bardziej ekskluzywnym deserem na 

stołach w Wielkiej Brytanii, Francji oraz 
Niemiec. Tamtejsi odbiorcy mówią na 
polskie owoce – rarytas z Polski.

Borówki pojawiły się w handlu kilka 
tygodni temu. Pierwsze dostawy po-
chodziły z gospodarstw ogrodniczych 
produkujących borówki w tunelach 
foliowych. Wtedy hurtowa cena tych 
owoców biła wszelkie rekordy ceno-
we. Za „ćwiartkę” trzeba było zapłacić 
aż 20 złotych! Kupcy płakali, przekli-
nali, ale brali. Mimo to, chętnych nie 
brakowało i nadal nie brakuje. Ludzie 
doceniają jej smak i walory zdrowot-
ne. Nie bez powodu jest uznana przez 
największe autorytety naukowe za 
najzdrowszy owoc  świata. Pomaga 

d o s ł o w n i e 
na   wszys tko. 
Można by więc 
wyliczyć prawie 
wszystkie  cho-
roby człowieka 
i  nie  byłoby  to 
żadną przesadą. 
Do najważniej-
szych  jej  zalet, 
zdan iem  na-
ukowców, zalicza 
się jednak wpływ 
na  hamowanie 
rozwoju chorób 

nowotworowych – zwłaszcza  raka 
prostaty oraz wspomaganie rozwoju 
układu nerwowego płodu ludzkiego. 
Zawiera wszystkie niezbędne składni-
ki potrzebne kobietom w ciąży. Dzięki 
uzdrowicielskim walorom, nie bez 
powodu została nazwana „apteczką 
z ogrodu”. Plantatorzy przyznają, że 
najliczniejszą grupę wśród odbior-
ców borówek stanowią lekarze – „po 
prostu wiedzą, co dobre”. 

dar 

fot. D. Panasiuk
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PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB 
KRZYWDZONYCH W RODZINIE

w  Nasielsku  ul. Warszawska 48, tel.023 6930250
Każdy kto spostrzega swoją sytuację rodzinną,  jako trudną i niemożliwą do 
wytrzymania w Punkcie Konsultacyjnym może uzyskać: 

1. Wsparcie i pomoc psychologiczną.
2. Możliwość skoncentrowania się nie na problemach, ale na ich rozwią-
zaniach.
3. Wiedzę na temat procedur prawnych oraz praw ofiary na drodze do 
przerwania przemocy w rodzinie.
4. Pomoc w napisaniu wniosków sądowych, pozwów alimentacyjnych, 
o rozdzielność majątkową, separacyjnych i rozwodowych.

Należy pamiętać , że wiele chorób psychicznych i fizycznych wynika z osa-
motnienia, poczucia bezradności, braku własnych kompetencji i wiedzy. 

Jeśli nie radzisz sobie z własną sytuacją rodzinną zwróć się o pomoc do terapeu-
ty oraz prawnika dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzyw-
dzonych w Rodzinie, który mieści się w budynku Poradni Terapii Uzależnień.

Dyżur prawnika: wtorek, czwartek 16.00-18.00
Dyżur terapeuty: środa 15.00-17.00, czwartek 8.00-12.00

Pomoc naszych specjalistów jest bezpłatna!

Separacja czy rozwód?
Separacja jest często 

rozwiązaniem dla osób, 
które chcą od siebie „od-
począć”, jednocześnie za-
bezpieczając swój interes 
prawny. Separacja stano-
wi alternatywę dla rozwo-
du dla osób, które z róż-
nych względów, w tym 
religijnych, nie akceptują 
instytucji rozwodu.
Separacja  powoduje  większość 
tych  samych skutków, co  rozwód, 
natomiast do najważniejszych różnic 
należą:
-Małżonkowie  pozostający w  se-
paracji nie mogą zawrzeć nowego 
związku małżeńskiego.
-Do uzyskania  separacji wystarcza 
uznanie,  że między małżonkami 
nastąpił  zupełny,  a  nie  jak  to  jest 
przy  rozwodzie,  trwały  i  zupełny 
rozkład pożycia.
-Separacja może nastąpić na zgodny 
wniosek małżonków,  jeśli nie mają 
o ni wspólnych małoletnich dzieci.
-Jeżeli  wymagają  tego względy 
słuszności, małżonkowie pozosta-
jący w separacji zobowiązani są do 
wzajemnej pomocy.
-Małżonkowie po orzeczeniu  se-
paracji mogą wystąpić wspólnie 
do  sądu  o  jej  zniesienie.  Takiej 
możliwości nie ma przy rozwodzie, 
gdyby małżonkowie chcieli od nowa 
„aktywować” małżeństwo, musieliby 
je na nowo zawrzeć.  

Co jest wspólne dla separacji 
i rozwodu?

Powstaje  pomiędzy małżonkami 
rozdzielność majątkowa. Dopusz-
czalność orzeczenia  separacji  jest 
podobna,  jeżeli wskutek  separacji 
miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków albo 
jeżeli z innych względów orzeczenie 
separacji byłoby sprzeczne z zasada-
mi współżycia społecznego, sąd nie 
będzie mógł jej orzec.

Orzekając separację sąd orzeka, czy 
i  który  z małżonków ponosi winę 
rozkładu pożycia. Jednak jeśli separa-
cja orzekana jest na zgodny wniosek 
małżonków, sąd nie będzie orzekał 
o winie. Skutek jest wtedy taki,  jakby 
żadne z nich nie ponosiło winy za 
rozkład pożycia.

Podobnie jak przy rozwodzie wygląda 
możliwość dochodzenia alimentów. 

Prawa do dzieci po orzeczeniu 
separacji.

Sąd w wyroku orzekającym separację 
rozstrzyga obowiązkowo o władzy 
rodzicielskiej nad wspólnym mało-
letnim dzieckiem obojga małżonków 
oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy 
z małżonków obowiązany  jest do 
ponoszenia  kosztów  utrzymania 
i wychowania dziecka.  Sąd może 
powierzyć wykonywanie władzy jed-
nemu z rodziców ograniczając władzę 
rodzicielską drugiego do określonych 
obowiązków i uprawnień w stosunku 
do osoby dziecka.

Alimenty po orzeczeniu separacji.

Analogicznie  jak po  rozwodzie  za 
wyjątkiem przepisu mówiącego tym, 
że: „Obowiązek dostarczania środków 
utrzymania małżonkowi rozwiedzio-
nemu wygasa w razie zawarcia przez 
tego małżonka nowego małżeństwa. 
Jednakże, gdy zobowiązanym  jest 
małżonek  rozwiedziony,  który nie 
został uznany za winnego rozkładu 
pożycia, obowiązek ten wygasa także 
z upływem pięciu  lat od orzeczenia 
rozwodu, chyba że ze względu na 
wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie 
uprawnionego, przedłuży wymieniony 
termin pięcioletni”.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do pozwu o separację dołącza się:
-odpis aktu małżeństwa (oryginał);
-kopię pozwu;
-odpisy aktów urodzenia niepełnolet-
nich dzieci małżonków;
-wszelkie istotne dokumenty w spra-
wie;
-jeśli  powód/powódka  stara  się 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub przyznanie adwokata z urzędu- 
stosowny  wniosek;  do  wniosku 
o zwolnienie od kosztów należy do-
łączyć zaświadczenia o dochodach, 
odcinki renty/emerytury, osoby bez-
robotne- zaświadczenia z urzędu pra-
cy, osoby pobierające zasiłki z opieki 
społecznej- odpowiednie decyzje 
o przyznaniu świadczeń. 

Marek Rączka

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia  
 
 
    
      Sąd Okręgowy  
      Wydział Cywilny  

       Al. Solidarności 127  
       00-898 Warszawa 
 
 
Powódka: 
 
Pozwany: 
 
 
               POZEW O SEPARCJĘ 
 
Wnoszę o: 
 
- orzeczenie separacji małżeństwa zawartego w dniu…… przed Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w ………. Nr aktu  ………  między …………. a ………..      z winy pozwanego  
-  powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim …….. 
-  zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego …….. renty alimentacyjnej w wysokości 
……. płatnej do rąk powódki do  10 dnia każdego miesiąca  
-    zabezpieczenie renty alimentacyjnej w wysokości …… na czas trwania procesu  
-  zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych 
 
              UZASADNIENIE 
 
Strony zawarły związek małżeński w dniu ……….. przed Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w …….  
 
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa 
 
 
……………….. 

Uważam, iż rozkład pożycia w naszym małżeństwie jest zupełny, lecz nie cechuje się 
jeszcze trwałością. Pozwany już kilka razy opuszczał rodzinę i powracał, tak też może zdarzyć 
się i teraz. W związku jednak z tym, że w chwili obecnej nie możemy dojść do porozumienia 
najlepszym rozwiązaniem będzie czasowe rozdzielenie się, aby móc przemyśleć, czy dalsze 
utrzymywanie małżeństwa jest zasadne.  

Dlatego mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 
 
        Z poważaniem 

Grupa anonimowych alkoholików „Keja”

zaprasza na meetingi
w każdy wtorek i czwartek

w godz. 19.00 - 21.00
Stara Plebania w Nasielsku

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ  
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250

JEŻELI:

•  Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz

•  Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 

•  Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 

•  Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHO-
LU

•  Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepo-
koi

•  Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 

•  Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej

•  Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC 
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci po-
moc psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje 
potrzeby i warunki życia ( np. dysponowania czasem)

CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK    12.00 - 20.00
WTOREK      8.00 - 19.00
ŚRODA        8.00 - 19.00
CZWARTEK      8.00 - 20.00
PIĄTEK        8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE
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Nasielsk, dnia 25.06. 2007 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

 woj. mazowieckie

GP.72243/16 /07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 372/05 Burmistrza Nasielska 
z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek 
czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 
207, poz. 2108) ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na wydzier-
żawienie na czas oznaczony gruntu, położonego w mieście Nasielsku , 
oznaczonego w ewidencji jako działki nr 405/1, 406/1, 407/1, 408/1, 
409/1, 410/1, 411/1 i 412/1 o ogólnej powierzchni 18564 m2.

Szczegółowa lokalizacja nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy 
stanowi załącznik do wykazu nieruchomości z dnia 07.05.2007 roku.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym planem 
zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość ustalenia warunków 
zabudowy w drodze decyzji.

Dzierżawca we własnym zakresie czynić będzie starania w przedmiocie 
uzyskania stosownych pozwoleń związanych z inwestycją na wydzier-
żawionym gruncie.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy za 1 m2 gruntu wy-
nosi 1,00 złotych, co za 18564 m2 wynosi 18.564,00 złotych (słownie: 
osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złotych) plus podatek od 
towarów i usług VAT w wysokości 22% .

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) postąpienie 
ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Okres trwania dzierżawy nieruchomości następuje na czas określony  
tj. do dnia 31 marca 2008 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 1.900,00 złotych (słownie: tysiąc dziewięćset złotych) do kasy 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub na konto Urzędu Miejskiego w Nasiel-
sku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 61 
8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 23 lipca 2007 
roku do godz. 1400.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Nieruchomość  stanowiąca  przedmiot  przetargu  nie  jest  obciążona 
ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  i  nie ma przeszkód prawnych 
w rozporządzaniu nią.

Wadium wpłacone przez uczestnika,  który wygrał przetarg,  zaliczone 
zostanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy 
dzierżawy.

Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać  się 
stosownymi pełnomocnictwami.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2007 roku o godz. 900 w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem prze-
targu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem 
telefon 0 23 69-33-115, 69-33-108.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej
http://umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

O G Ł O S Z E N I E

Nasielsk, dnia 04.07.2007 rok

GP. 7145/6/07

Na podstawie art. 35ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz
 lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Lp.
Położenie

nieruchomości

Numer
działki

Numer
księgi

wieczystej

Numer 
lokalu

Opis lokalu mieszkalnego

Cena lokalu
 mieszkalnego

 wraz z udziałem 
 w częściach wspól-
nych nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

1.  Nasielsk  
ul. Elektronowa 8/10

2757/
2,

2757/
4

27463 16

Lokal mieszkalny o powierzchni użyt-
kowej 34,5 m2, w budynku mieszkal-
no- usługowym, wielorodzinnym, wraz 
z udziałem w nieruchomości wspólnej 
wynoszącym 57/1926 części .
Lokal składa się z: pokoju z aneksem 
kuchennym, pokoju, przedpokoju, 
łazienki z wc i loggi.

45.800,00 złotych

Wykaz   pod lega   wyw ie s zen iu   na   t ab l i cy   og ło s zeń   U r zędu   M ie j s k i ego   w   Na s i e l s ku  
na okres od dnia 06lipca 2007 roku do dnia 27 lipca 2007 roku.

AS

WYDAWANIE PISEMNYCH INTERPRETACJI 
PRAWA PODATKOWEGO
Naczelnik  Urzędu  Skarbowego 
w Nowym Dworze Maz.  informuje, 
że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. - Ordynacja podatko-
wa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 
8, poz. 60 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 
2007 r. właściwym do wydawania pi-
semnych interpretacji przepisów pra-
wa podatkowego w indywidualnych 
sprawach  jest minister właściwy do 
spraw finansów publicznych.

Prawo do zwrócenia się o wydanie 
interpretacji mają wszystkie osoby 
zainteresowane jej wydaniem w ich 
indywidualnej sprawie. 

Stosownie do art. 14b § 
6 ww. ustawy, w drodze 
rozporządzenia Ministra 
Finansów  z  dnia  20 
czerwca 2007  r.,  do 
wydawania pisemnych 
interpretacji przepisów 
prawa  podatkowego 
w  imieniu  ministra 
właściwego do  spraw 
finansów publicznych 
upoważnieni  zostali 
Dyrektorzy Izb Skarbo-
wych w   Bydgoszczy, 
Katowicach, Poznaniu 
i Warszawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza-
wie jest właściwy do wydania inter-
pretacji indywidualnej jeżeli:
-   wnioskodawca  ma  miejsce 
zamieszkania  lub  siedzibę w woje-
wództwie:  lubelskim,  łódzkim  lub 
mazowieckim, 
- wnioskodawca ma miejsce  za-
mieszkania lub siedzibę poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- nie można ustalić właściwości miej-
scowej organu upoważnionego do 
wydania interpretacji indywidualnej. 

W myśl art. 14b § 3 ustawy Ordyna-
cja podatkowa  składający wniosek 
o wydanie interpretacji indywidualnej 

obowiązany jest do wyczerpującego 
przedstawienia zaistniałego stanu fak-
tycznego albo zdarzenia przyszłego 
oraz do przedstawienia własnego 
stanowiska w sprawie oceny prawnej 
tego stanu faktycznego albo zdarze-
nia przyszłego.

Wniosek o wydanie interpretacji  in-
dywidualnej niespełniający powyż-
szych wymogów, organ podatkowy 
pozostawi bez rozpatrzenia (art. 14g § 
1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Natomiast zgodnie z art. 14b § 5 nie 

wydaje się interpretacji indywidualnej 
w  zakresie  tych elementów  stanu 
faktycznego, które w dniu złożenia 
wniosku o  interpretację  są przed-
miotem toczącego się postępowania 
podatkowego, kontroli podatkowej, 
postępowania  kontrolnego organu 
kontroli  skarbowej albo gdy w  tym 
zakresie  sprawa  została  rozstrzy-
gnięta co do jej istoty w decyzji lub 
postanowieniu organu podatkowego 
lub organu kontroli skarbowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami wniosek o wydanie  interpre-
tacji  indywidualnej podlega opłacie 
w wysokości  75  zł,  którą  należy 
wpłacić w  terminie 7 dni od dnia 
złożenia wniosku. Opłatę od wniosku 

uiszcza się gotówką w kasie organu 
właściwego do wydania interpretacji 
indywidualnej lub na jego rachunek. 
W przypadku wystąpienia w jednym 
wniosku  o wydanie  interpretacji 
indywidualnej odrębnych  stanów 
faktycznych lub zdarzeń przyszłych 
pobiera się opłatę od każdego przed-
stawionego we wniosku odrębnego 
stanu  faktycznego  lub  zdarzenia 
przyszłego.

Nieuiszczenie  opłaty  spowoduje 
pozostawienie wniosku bez  rozpa-
trzenia, bez uprzedniego wezwania 

do  zapłaty  (art.  14g  § 
2  ustawy  Ordynacja 
podatkowa).

Wzór wniosku o wy-
dan ie   interpretac j i 
indywidualnej  i  wzór 
załącznika do wniosku 
(formularze  ORD-IN 
i ORD-IN/A) określone 
zostały  rozporządze-
niem Ministra Finansów 
z  dnia  20  czerwca 
2007 r. w sprawie wzo-
ru wniosku o wydanie 
interpretacji przepisów 
prawa  podatkowego 

oraz  sposobu uiszczania opłaty od 
wniosku.

Adres do korespondencji, na który 
należy kierować wnioski  (ORD-IN), 
jeżeli organem upoważnionym do 
wydania  interpretacji  indywidualnej 
jest Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie:
Biuro Krajowej Informacji Podatko-
wej w Płocku
ul. 1 Maja 10
09-402 Płock

Nr konta bankowego, na który należy 
wnosić opłatę od wniosku kierowa-
nego do Dyrektora  Izby Skarbowej 
w Warszawie: 31 1010 1010 0166 
4922 3100 0000
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Napoleon w Nasielskiej bibliotece
W środę, 4 lipca br. w Miej-
sko Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nasielsku 
otwarta została wystawa 
pt. „Napoleon a Polska”. 
Na inauguracji wysta-
wy pojawili się wszyscy 
zainteresowani historią 
naszego regionu. 
- Obchodzimy właśnie rok Napole-
ona, a Nasielsk  leży na szlaku miast, 
w których przebywał, więc warto 
pamiętać o tym, że kiedyś tu gości-
liśmy cesarza - mówi Stanisław Tyc, 
dyr. MGBP. – To pierwsza  inicjatywa 
Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta i Regionu. Wystawę postano-
wiliśmy zorganizować w mającej bli-
sko 60 lat bibliotece i mamy nadzieję, 

że już niedługo będą kolejne. Mamy 
koncepcję zorganizowania wystawy 
plenerowej – dodaje.

Wśród gości, którzy tego dnia poja-
wili się w bibliotece byli m.in. przed-
stawiciele Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze dyrektor Roman Ko-
chanowicz, Janusz Królik i Mieczysław 
Maniszewski, Towarzystwa Miłośników 
Pomiechówka: Zdzisław Kiliś  i Kazi-
mierz Korczewski, Kazimierz Szczer-
bato z Zakroczymia, oraz mieszkańcy 
Nasielska i miejscowi samorządowcy. 

Otwarcie wystaw uświetnili  swoimi 
wystąpieniami:  Janusz Królik,  były 
dyrektor Muzeum w Opinogórze, 
który omówił epokę oraz Stanisław 
Tyc,  który  zaprezentował Nasielsk 

z czasów Napoleona.

- Napoleon był w Nasielsku w no-
cy z 24 na 25 grudnia 1806 roku 
i  prawdopodobnie  nocował  na-
sielskiej plebanii, w której obecnie 
znajduje się Caritas. Śladem bytności 
cesarza w naszym mieście są pod-
pisywane tu rozkazy. Wiemy też na 
pewno, że później udał się w kierun-
ku Nowego Miasta – mówi S. Tyc. 
– Nasielsk liczył wtedy 157 domów, 
z  czego  sześć było murowanych, 
a  reszta  drewnianych.  Nie  było 
brukowanych ulic, a ze wszystkich 
stron nasze miasto otaczały  lasy. 
To jak wyglądał Nasielsk doskonale 
obrazuje mapa sztabowa autorstwa 
Ambrożego Tardieu prezentowana 

na wystawie – dodaje. 

P r zypomn i jmy,   że 
bitwa pod Nasielskiem 
rozegrała się 24 grudnia 
1806 roku. 

W zbiorach, które mo-
żemy oglądać znalazły 
się duże obrazy z epoki 
oraz  figura Napoleona 
wypożyczone  z  Mu-
zeum  Romantyzmu 
w Opinogórze. Można 
też zobaczyć umunduro-
wanie żołnierza z czasów 
napoleońskich. Poza tym 
wiele prezentowanych 
na  niej  przedmiotów 
pochodzi z prywatnych 
zbiorów: można podzi-
wiać elementy uzbroje-
nia z epoki dubeltówkę 
kapiszonową, pałasz i ki-
rys czyli pancerz, którzy 
nosili żołnierze z pułku kirasjerów fran-
cuskich na początku XIX wieku.  Jest 
też kandelabr w stylu księstwa i wiele 
książek omawiających  tamte czasy. 
Barwne  litografie wojska polskiego 
znajdziemy w  „Polskich  dziejach 
porozbiorowych narodu polskiego 
autorstwa augusta Sokołowskiego. 

Wystawa  jest efektem współpracy 
z Muzeum Romantyzmu w Opi-
nogórze  a  szczególnie  z  Roma-
nem Kochanowiczem – Chcemy 
mieszkańcom  naszego  miasta 
przybliżyć nasze dzieje,  tym bar-
dziej,  że  już  za  rok przypada 90 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Będzie więc okazja 
do zorganizowania kolejnych wy-

staw – zapewnia S. Tyc.

Termin wystawy nie jest najlepszy, bo 
przypadł na pierwszy miesiąc wakacji. 
- Ale w  lipcu mniej osób korzysta 
z czytelni i właśnie teraz mogliśmy tu 
urządzić salę wystawową, poza tym 
dopiero teraz mogliśmy wypożyczyć 
obrazy z muzeum, ponieważ krążą 
one po miejscowościach, w których 
były bitwy napoleońskie – wyjaśnia S. 
Tyc. - To prawda, że teraz większość 
dzieci wypoczywa od zajęć szkolnych, 
ale dla wszystkich, którzy naprawdę 
interesują się historią nie ma to więk-
szego znaczenia. Wystawa jest czynna 
do końca lipca, więc serdecznie do nas 
zapraszamy – dodaje.

mk

Na lampkę wina do „Jankowskiego”
Ksiądz Henryk Jankow-

ski lubi zaskakiwać. 
Prałat z Gdańska oficjal-
nie poinformował, że za-
mierza otworzyć w Polsce 
sieć klubokawiarni. Swój 
zamiar tłumaczy chęcią 
niesienia pomocy dla 
swoich podopiecznych. 
Chce w ten sposób wspo-
móc biednych i przede 
wszystkim dofinansować 
domy dziecka, między 
innymi prowadzone przez 
siostry zakonne w Warsza-
wie. 

Według niego, wszystko, co się robi 
dobrego dla  innych,  zwłaszcza dla 
biednych, zbliża do Boga.

Zamiar jest dość ambitnym przedsię-
wzięciem. W 16 największych polskich 
miastach powstanie sieć klubokawiarni 
prowadzonych przez Instytut księdza 
Jankowskiego. Będzie tam można się 
napić słynnego już wina z butelek opa-
trzonych wizerunkiem księdza prałata. 
Obsługą klientów zajmą się piękne kel-
nerki mające specjalne zaświadczenia 
od  swojego proboszcza. Kobiety 
muszą być ładne, bo, jak dodaje prałat, 
brzydkie nie mają szans. 

Klientów będą obsługiwały 
panie w strojach  ludowych 
związanych  z  regionem, 
w którym znajduje się dany 
lokal.

Poza  wypiciem wytwornych 
trunków  alkoholowych, 
będzie można w  spokoju 
poczytać gazet albo zająć 
się lekturą dobrych książek. 
W lokalach będą do kupie-
nia również między innymi 
kosmetyki  i  koszulki  z  ini-
cjałami i podobizną księdza 
Jankowskiego.

Nie zabraknie doskonałego 
piwa z wizerunkiem Bene-
dykta XVI – sprowadzane-
go prosto z Bawarii  i  tylko 
do klubokawiarni. 

Wszyscy z niecierpliwością czekają 
na otwarcie  „sieci  Jankowskiego”. 
Trzeba przyznać, że realizacja kon-
trowersyjnego  pomysłu  księdza 
może okazać się nie tylko doskonałą 
atrakcją turystyczną czy sposobem 
na  rozrywkę, ale  również  świetnie 
prosperującym biznesem, z którego 
zyski pomogą najbardziej potrzebu-
jącym. Sama modlitwa bowiem nie 
rozwiąże  ich doczesnych proble-
mów. Może z pomysłu gdańskiego 
prałata powinni  skorzystać  inni du-
chowni, bowiem,  jak mawia ksiądz 
Henryk Jankowski - „koledzy-księża 
niech się wezmą do roboty”. Wszak 
szlachetny cel uświęca środki.

dar fot. D. Panasiuk

Etykieta z butelki wina Monsignore

Janusz Królik, były dyrektor Muzeum Romantyzmu  
w Opinogórze

Mikrolotem nad Polską
9. czerwca, w Szczecinie, rozpoczął się  
Międzynarodowy Rajd Mikrolotów 
organizowany przez Francuza – Bru-
no Picota. W  tym roku zaszczytna 
rola gospodarza  imprezy przypadła   
Polsce.

W ciągu tygodnia podniebnych podró-
ży, 40 powietrznych załóg - samolo-
tów, motolotni, wiatrakowców i moto-
paralotni - zmagało się ze zmieniającą 
się wciąż pogodą. Na starcie ulewa. 
Potem upał i burza, która utrudniła lot 
z Pińczowa do Chrcynna, zmuszając 
kilkanaście załóg do przeczekania na 
lepsze warunki w Radomiu. Na szczę-
ście wieczorem udało im się dołączyć 
do pozostałych.

13 czerwca, Alojzy Dernbach, mistrz 
świata i 13-krotny mistrz Polski w kla-
sie motolotni, powitał wszystkich na 

lotnisku w Chrcynnie. Wśród przy-
byłych byli m.in.: Tomasz  i  Joanna 
Królikowscy– mistrzowie Europy 
w klasie motolotni dwumiejscowej 
z Aeroklubu Warszawskiego (w rajdzie 
samolot), Grzegorz Stasiak z tego same-
go aeroklubu (motolotnia) oraz liczną 
grupę zawodników z Francji. 

Następnego dnia, po noclegu w Na-
sielsku, piloci wylecieli do Olsztyna. 
W ciągu  tygodnia  lądowali  na  12  
lotniskach.  6  czerwca  zakończyli 
rajd w Słupsku. 

Pogoda nie dopisała, ale i tak kilkadzie-
siąt kolorowych maszyn na niebie było  
niesamowitym widokiem. Wszystkie 
załogi pokazały klasę, bo latanie w ta-
kich warunkach  to nielada wyczyn. 
Gratulujemy.

Aga

Otwarcia wystawy dokonała Maria Kowalska, sekretarz Nasielska

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. M. Tyc

Wysokie kary i odszkodowania
Jest już projekt nowe-

lizacji Prawa teleko-
munikacyjnego. Zgodnie 
z nim, Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicz-
nej  będzie mógł nałożyć 
kary nawet do 100 tysię-
cy złotych za rozsyłanie 
spamu.
Internauci doskonale znają ten rodzaj 
internetowego śmiecia, który zawala 
im skrzynki pocztowe.

Nowe przepisy mają  lepiej chronić 
konsumentów przed nadużyciami 
ze strony dostawców usług teleko-
munikacyjnych. Dzięki  regulacjom 
antyspamowym do  ich  skrzynek 
e-mailowych  trafi mniej niechcia-
nej poczty, w  tym niepożądanych 
materiałów reklamowych.

Do  najważniejszych  propozycji 
należy  zaliczyć  zapis o nałożeniu 
na dostawcę usług  telekomunika-
cyjnych obowiązku  informowania 
abonentów o wszystkich zmianach 
cen,  a przede wszystkim o obniż-
kach. Dotychczas  informował on 
tylko o  podwyżkach. Nie  będzie 
też pobierana opłata za przeniesie-
nie przydzielonego numeru w sieci 
tego samego operatora. 

Specjalne pakiety cenowe będą kie-
rowane do wybranej grupy abonen-
tów, np. mających niskie dochody 
lub szczególne potrzeby społeczne. 
Oznacza to, że usługi dla tych osób 
będą mogły być świadczone poniżej 
kosztów, ale bez możliwości wyboru 
operatora. Przedsiębiorca oferujący 
niekomercyjny pakiet cenowy bę-
dzie mógł żądać dokumentów po-
twierdzających niskie dochody lub 

szczególne potrzeby konsumenta.

Nowe przepisy zakładają skrócenie 
z  36  do  4  godzin  dopuszczalną 
przerwę w  świadczeniu usługi,  po 
przekroczeniu  której  dostawca 
będzie musiał wypłacać użytkowni-
kowi odszkodowanie. Konsumenci 
będą mogli  też  otrzymać  dwu-
krotnie wyższe odszkodowanie za 
niedotrzymanie  terminu  zawarcia 
umowy o świadczenie usługi  i  ter-
minu  rozpoczęcia  jej  świadczenia. 

Wydłużono  z  roku do dwóch  lat 
okres, za który abonent może żądać 
szczegółowego wykazu zrealizowa-
nych usług  telekomunikacyjnych. 
Będzie można też bezpłatnie ustalić 
limit miesięcznych wydatków na 
usługi  telekomunikacyjne. Ochroni 
to klienta przed kradzieżą impulsów 
lub przekroczeniem zaplanowanej 
kwoty wydatków  na  połączenia 
telefoniczne.

Nowelizacja  przewiduje,  że  w 
momencie  zawierania  umowy  z 

abonentem, połączenia z usługami 
o podwyższonej opłacie – na przy-
kład: audiotele, sms-y w konkursach 
- zostaną zablokowane. Użytkownik, 
poinformowany przez dostawcę o 
cenach tych usług, sam zdecyduje, 
czy będzie chciał z nich skorzystać i 
w jakim zakresie. 

P rezes   Urzędu   Komun ikac j i 
Elektronicznej  będzie wyznaczał 
tzw.  rynki właściwe  i  kontrolował 
ich  konkurencyjność.   Chodzi 
np.  o  rynek  krajowych  połączeń 
telefonicznych w stacjonarnej pu-
blicznej sieci telefonicznej, rynek 
roamingu międzynarodowego. 
Będzie mógł  także  rozstrzygać 
spory między  przedsiębiorcami 
telekomunikacyjnymi,  przedsię-
biorcami  telekomunikacyjnymi 
a  użytkownikami  indywidualny-
mi.  Ponadto  będzie mógł  prze-
prowadzać  badania  finansowe, 
wykonywane  przez  uprawnione 
podmioty,  których  celem  bę-
dzie  weryfikacja  prawidłowości 
przedstawionych przez operatora 
kosztów. Ma mieć również prawo 
do regulowania cenników i regu-
laminów usług. 

Nowe  prawo  ma  uregulować 
zasady  dotyczące  przesyłania 
informacji niezamówionych, tzw. 
spamu. Chodzi o niechciane infor-
macje reklamowe, ale też ideolo-
giczne, polityczne, rozrywkowe i 
charytatywne rozsyłane nie tylko 
e-mailowo,  ale  przekazywane 
także   za   pośredn ic twem  np. 
telefonu,  telefaksu  lub  wizjofo-
nu.  Za  rozsyłanie  spamu  będzie 
odpowiedz ia lny   ten ,   k to   go 

rozsyła, zleceniodawca, na przy-
kład firma, która wykupiła usługę 
reklamową  i  każdy,  kto odnosi  z 
tego  tytułu  korzyści.  Przesyłanie 
niezamówionej  korespondencji 
nie  będzie  już  wykroczeniem 
ściganym wyłącznie  na wniosek 
pokrzywdzonego,  ale  czynem 
zagrożonym karą administracyjną. 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
będzie  zobowiązany  do  utwo-
rzenia  ogólnopolskiego  punktu 
przyjmowania  zgłoszeń  o  prze-
syłaniu  informacji  niezamówio-

Każdy Polak w sieci
Internet będzie znacznie 
tańszy i trafi pod strzechy.
Już za kilka lat prawie każdy miesz-
kaniec  Polski  uzyska możliwość 
dostępu  do  sieci.  Przekładając 
na  język  fachowy, oznacza  to,  że 
w ciągu trzech lat  liczba  linii szero-
kopasmowych 
przypadających 
na  100  miesz-
kańców  wzro-
śnie  z  6  do  15 
proc.,  natomiast 
w  ciągu  trzech 
następnych  lat 
osiągnie  co naj-
mniej  50  proc. 
Zminimalizowa-
ne  zostaną  róż-
nice w  dostępie 
do  Internetu  na 
wsi  i w miastach. 
Działania przewi-
dziane w  planie 
powinny  spo-
wodować dalszą 
obniżkę cen za dostęp do Internetu.  
Rząd  zaakceptował  „Plan  działań 
w zakresie rozwoju szerokopasmo-
wej  infrastruktury  dostępowej  do 
usług społeczeństwa informacyjne-
go w Polsce na lata 2007-2013”.

Do  poprawy  sytuacji  przyczynią 
się m.in.: likwidacja barier prawnych 
utrudniających  rozwój  inwestycji 
telekomunikacyjnych,  pomoc 

państwa we współfinansowaniu bu-
dowy nowoczesnej  infrastruktury 
telekomunikacyjnej,  promowanie 
najnowszych  rozwiązań  technicz-
nych w dziedzinie transmisji danych. 
Działalność Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej  powinna  zmierzać 
do stworzenia odpowiednich warun-

ków konkurencji, 
a w konsekwencji 
doprowadzić  do 
obniżki cen. 

Centrum  Infor-
macyjne  Rządu 
poinformowało, 
że według danych 
z   końca   2005 
roku, na blisko 2,7 
miliona użytkow-
ników  Internetu 
w Polsce  zdecy-
dowanie  najwię-
cej  osób  (około 
dwóch milionów) 
korzystało  z  linii 
dostępu  szeroko-

pasmowego. Mimo  że w okresie 
od  lipca 2005  r.  do  lipca 2006  r. 
w Polsce przybyło 793 546 nowych 
łączy internetowych - z czego 566 
575 szerokopasmowych - nasz kraj 
znajdował się na przedostatnim miej-
scu wśród krajów Unii Europejskiej 
pod względem rozpowszechnienia 
szerokopasmowego  dostępu  do 
Internetu. 

dar

Azja w Europie 

Czy grozi nam potop chiński 
Prawdopodobnie ze 

świecą w ręku trzeba 
szukać stoiska handlo-
wego na nasielskim tar-
gowisku albo tutejszych 
sklepów, w których nie 
handluje się towarami 
importowanymi z Azji. 
P r zywyk l i śmy już  do 
chińskich butów, majtek, 
zabawek, produktów spo-
żywczych. Są tanie, ale 
trzeba przyznać, że ich 
jakość pozostawia wiele 
do życzenia.
Bruksela ma  kolejne  pomysły  na 
powstrzymanie wysokiej  fali  azja-
tyckich  towarów,  które  zalewają 
wspólnotowy rynek.

Peter Mandelson,  komisarz  Unii 
Europejskiej  ds.  handlu  planuje 
reformę  handlu  Unii  z  krajami 
trzecimi,  która ma  powstrzymać 
zwiększający  się  import  tanich 
towarów głównie z Chin i Indii. 

Zdaniem  przedstawicieli  prawie 
wszystkich  krajowych  produ-
centów,  import  z Chin  - głównie 
wyrobów  bawełnianych  -  jest 
problemem  całej  Unii .   Dodają 
jednak,  że  Polska  gospodarka 
jest  szczególnie  dotknięta  tym 
zjawiskiem. Widać  to  zresztą  na 
każdym  kroku,  nawet w Nasiel-
sku.

Teraz UE stosuje środki antydumpin-
gowe w postaci wysokich ceł  i cen 
minimalnych dla blisko 40 produk-
tów sprowadzanych z Chin – chodzi 
głównie o wyroby chemiczne, me-
talurgiczne, tekstylne i mechaniczne.

Na początku ubiegłego  roku wsz-
częto  pięć  nowych  postępowań 
antydumpingowych przeciwko im-
portowi  kolorowych kineskopów, 
truskawek,  desek  do  prasowania, 
siodełek  rowerowych. Z  tej  grupy 
towarów,  dla  Polski  najważniejsze 
jest powstrzymanie  importu mro-
żonych truskawek

Niestety, Polska nie może samodziel-
nie wszczynać żadnych postępowań 
antydumpingowych. Wszystko musi 

odbywać się na szczeblu unijnym.

Ministerstwo gospodarki wyjaśnia, że 
z wnioskiem do Komisji Europejskiej 
o wszczęcie  postępowania może 
wystąpić  przemysł.  Jednak,  żeby 
dokument został przyjęty do analizy, 
to wnioskodawcy takiego postępo-
wania muszą stanowić nie mniej niż 
jedną czwartą całkowitej produkcji 
wytwarzanej przez kraje wspólnoty. 
Wniosek musi  zawierać  dowody 
na istnienie dumpingu i precyzyjnie 
wskazywać jakiego towaru dotyczy.

Unijne procedury są bardzo skompli-
kowane i żmudne. Przez jakiś czas na 
pewno będziemy się jeszcze raczyć 
towarami „Made in China”.

dar

nych (tzw. spambox), co umożliwi 
monitorowanie i zwalczanie tego 
zjawiska.  Prezes  Urzędu  będzie 
korzystał  z  pomocy  policji  przy 
zabezpieczaniu  elektronicznych 
dowodów spamu. 

W zwalczanie spamu mają się włączyć 
także dostawcy usług internetowych. 

Projekt ustawy Prawo telekomunika-
cyjne został już przyjęty przez Radę 
Ministrów. 

dar

R E K L A M A
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KRZYŻÓWKA nr 16
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 13 lipca. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 
10 sierpnia br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą podwójne zaproszenia do kina.

10 lipca br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 14. Podwójne zaproszenia do kina otrzymują: Wiesława Tobolska z Mogowa i 
Krzysztof Swojak z Nasielska. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

R E K L A M A

Witamy w Mazowieckiej Lidze Seniorów!
Historia lubi się powta-
rzać. Niestety, przekonał 
się o tym nasielski Żbik. Po 
trzech sezonach spędzo-
nych w szeregach IV-ligow-
ców, został zdegradowany 
i w przyszłym sezonie grać 
będzie w MLS. Ostatni raz 
z IV ligi Żbik spadł w se-
zonie 1999/2000. Aż trzy 
sezony kibice w Nasielsku 
musieli czekać na IV ligę, 
by w 2004 roku zajmując 
pierwsze miejsce w MLS 
Żbik awansował. 
Żbik Nasielsk zaliczany był do moc-
nych drużyn „środka tabeli”, zawsze 
groźnej, szczególnie w meczach na 
własnym stadionie oraz walecznej. 
W  sezonie 04/05 zajął 8 miejsce 
gromadząc 54 punkty,  takie  samo 
miejsce przypadło mu w kolejnym 
sezonie  05/06  zdobywając  48 
punktów.

Mimiony  sezon,  patrząc  na  grę 
i  statystyki był  fatalny.  Słaba posta-
wa przez cały sezon, poza kilkoma 
dobrymi meczami,  była  główną 
przyczyną degradacji. W 34 me-
czach Żbik zgromadził zaledwie 27 
punktów, odnosząc 7  zwycięstw, 
6  remisów  i  aż  21  porażek.  Co 
ciekawe, Żbik,  jako jedyna drużyna 
w  lidze  nie  odniosła  zwycięstwa 
w meczu wyjazdowym! Nie  jest 
to powód do dumy,  tym bardziej, 
że nawet ostatnia w  tabeli Gwardia 
trzykrotnie wygrywała na boiskach 
rywali. 

Ostatecznie,  już  po  przegranym 
w  fatalny  sposób meczu z Narwią 
Ostrołęka 3:4 Żbik mógł przygoto-
wywać się do MLS. Na pożegnanie 
z kibicami i IV ligą Żbik przegrał sro-
motnie 1:5 z Szydłowianką i zajmu-
jąc przedostatnią 17 pozycję w tabeli 
oficjalnie został zdegradowany. 

Pierwotnie  z  ligi miały  spaść 3 ze-
społy. W dniu zakończenia rozgry-
wek były  to Gwardia, Żbik  i Ursus. 
Jednakże,  decyzją  Legii  II  o wy-
cofaniu  jej  drużyny  z  rozgrywek 
w przyszłym sezonie, by ich młodzi 
piłkarze mogli wystąpić w Młodej 
Orange Ekstraklasie,  utrzymał  się 
Ursus Warszawa. 

Przyczyn  tak  słabej  gry  Żbika 
i  spadku  jest wiele. Począwszy od 
nieudolnego kierowania zespołem 
w rundzie jesiennej po zbyt krótką 
ławkę  rezerwowych  i  brak  kilku 
doświadczonych zawodników, któ-
rzy odeszli  przed  sezonem. Miało 
to odzwierciedlenie w wynikach 
i stylu gry,  jaki reprezentował Żbik. 
„Głupio” oddawane punkty i prze-
grywane mecze, które można było 
wygrać. Dla  przykładu  z Koroną 
prowadząc 0:2 Żbik  przegrał  4:2, 
podobnie ostatni mecz  z Narwią 
ze  stanu 3:1  Żbik  pozwolił Narwii 
wygrać 3:4! Wyniki mówią  same 
za siebie. 

Nie  zmienia  to  faktu,  że Żbik  bę-
dzie grał w MLS  i  jeśli chce szybko 
awansować, to działaczy czeka dużo 
pracy. Z drugiej strony, czy warto się 
„pchać” do IV ligii...?

Jakub Olech

Sezon 2006/2007 w statystyce
NAJWYŻSZY WYNIK W LIDZE:

Najwyższa wygrana gospodarza: Dolcan Ząbki - Mazur 8-1
Najwyższa wygrana gości: Gwardia Warszawa - Legionovia 0-9

NAJLEPSI/NAJGORSI RYWALE:
Najwięcej zwycięstw: Dolcan Ząbki 22 zwycięstwa
Najwięcej remisów: Mazur Karczew 14 remisów
Najwięcej porażek: Gwardia Warszawa 25 porażek
Najmniej zwycięstw: Gwardia Warszawa 4 zwycięstwa
Najmniej remisów: Gwardia Warszawa 2 remisy
Najmniej porażek: Dolcan Ząbki 3 porażki
Najwięcej strzelonych bramek: Dolcan Ząbki 66 bramki
Najmniej strzelonych bramek: Gwardia Warszawa 19 bramek
Najwięcej straconych bramek: Gwardia Warszawa 95 bramek
Najmniej straconych bramek: Legionovia 17 bramek

NAJWYŻSZE REZULTATY I NAJDŁUŻSZE SERIE:
Najwyższe zwycięstwo: 3-0 z Gwardią Warszawa
Najwyższe zwycięstwo u siebie: 3-0 z Gwardią Warszawa
Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe: brak zwycięstwa na wyjeździe
Najwyższa porażka: 5-0 z Legią II, Okęciem, Startem 
Najwyższa porażka u siebie: 0-5 ze Startetm Owtock
Najwyższa porażka na wyjeździe: 0-5 z Legią II i Okęciem

W tym sezonie piłkarze Żbika strzelili jedynie 35 bramki tracąc aż 73! Poniżej 
wszyscy zdobywcy bramek:
Żbik Nasielsk: 8 - Eresaba, 5 - Markiewicz, 4 - Żytkiewicz, 3 - Wieraszko,  
2 - Ausfeld, Ćwikliński, Nwolisa, Parszewski, Rossa, 1 - Baran, Jóźwiak, Kisiel, 
Kłoskowicz, Kordowski

Dla porównania najlepszym strzelcem ligi został Walczak
1. 24 gole - Walczak (MKS Mława)
2. 22 gole - Rymbiewski (Legionovia Legionowo)
3. 17 goli - Korkuć (Dolcan Ząbki)
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Kto jest prawdziwym patriotą?
Jednym z najczęściej  używanych 
dzisiaj wyrazów  jest  rzeczownik 
patriota  i  pochodzące od  niego 
słowa  patriotyzm  i  patriotyczny. 
Wszyscy  wiedzą,  że  przez  pa-
triotyzm  rozumiemy miłość  do 
ojczystego kraju. Najtrudniej było 
ją  okazywać w  latach  zaborów 
i  okupacji. Wtedy wiązało  się  to 
z dużym ryzykiem, czasem mogło 
nawet grozić utratą życia. Czy wielu 
było  ludzi, którzy poświęcili  swoje 
życie dla ojczyzny? Bezimiennych 
było  bardzo dużo,  tych  znanych 
- nie  tak wielu. Te  imiona  i nazwi-
ska wypisane są złotymi literami na 
kartach naszej historii. Nazywamy 
ich bohaterami narodowymi  i  sta-
wiamy im pomniki.

Dzisiaj, w niepodległym kraju, istnie-
ją różne sposoby okazywania miło-
ści ojczyzny. Można mówić głośno 
o tym, że jest się patriotą i można, 
przez skromność i rozwagę, tak się 
nie nazywać. Liczą się bowiem nie 
słowa lecz czyny. Obserwując naszą 
scenę polityczną można zauważyć, 
że wiele osób na niej występujących 
jakby tej prawdy nie znało. Często 
nazywają  sami  siebie  patriotami, 
prawdziwymi Polakami  (sugerując 
w  ten  sposób,  że  są  w  naszym 
kraju osoby obce, niegodne  tego 
miana).  Swoje partie, ugrupowania 
czy stowarzyszenia określają przy-
miotnikiem „patriotyczne”. 

Taką postawę demaskował  już na 
początku XX wieku Jan Kasprowicz 
we  fragmencie wiersza  z„Księgi 
ubogich”: 
  Rzadko na moich wargach -
  Niech dziś to warga ma wyzna –
  Jawi się krwią przepojony,
  Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
  Widziałem, jak się na rynkach 

Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.
Widziałem, jak między ludźmi 
Ten się urządza najtaniej,

Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.
Widziałem, jak do Jej kolan –
Wstręt dotąd serce me czuje –
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Więc się nie dziwcie – ktoś może
Choć milczkiem rację mi przyzna,
Że na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz: Ojczyzna. 

Warto czytać  starych poetów. Od 
nich  zawsze  się  jeszcze można 
dużo  nauczyć.  Można  się  też 
dowiedzieć,  że miłość  ojczyzny 
można wyrazić nie  tylko poprzez 
opisywanie  jej  piękna  i wspania-
łych  czynów naszych przodków. 
Nasi  najwybitniejsi  pisarze  i  poeci 
odważnie krytykowali to, co im się 
w naszym kraju nie podobało. Wy-
tkali Polakom różne wady narodo-
we. Szczególnie ostro reagowali na 
prywatę i nieporadność rządzących 
naszym krajem.

Sprawę wychowania patriotyczne-
go w naszych szkołach z pewnością 
poruszę w  jednym z  następnych 
felietonów. Wiąże się ona z bardzo 
żywo ostatnio dyskutowanym pro-
blemem zmian w  kanonie  lektur 
szkolnych. Ten problem postano-
wiliśmy z przyjaciółmi omówić na 
najbliższym spotkaniu w Nasielsku.

A teraz, na zakończenie, chciałbym 
powrócić  do  aktualnych proble-
mów, które już były podejmowane 
w poprzednich felietonach.

Co najbardziej  cieszy  felietonistę? 
To,  co  każdego  autora  tekstów 
przeznaczonych do czytania.  Jakiś 
sygnał, świadczący o tym, że jego 
pisanina w  powodzi  różnych  ar-
tykułów została  zauważona  i  ktoś 
się z nią zgadza lub nie. Tym razem 
kompetentni czytelnicy nie zgodzili 
się  ze  stwierdzeniem  zawartym 
w moim ostatnim felietonie, w któ-

rym pisząc o nasielskich marketach 
wyraziłem opinię, że w Merkurym 
zmniejszyła się ilość pracowników. 
Okazało  się,  że  nie miałem  racji. 
Redakcja naszego pisma otrzyma-
ła wiadomość,  że w  tej placówce 
handlowej ostatnio zatrudnienie się 
nie zmniejszyło. Przyznaję, że swo-
ją opinię wyraziłem na podstawie 
własnej obserwacji. Po prostu, kie-
dy odwiedziłem ten sklep, zauwa-
żyłem,  że mniej  personelu krząta 
się między  regałami. Odnotowa-
łem  to  jako  zjawisko pozytywne, 
ponieważ z punktu widzenia klienta 
w  sklepach  samoobsługowych 
wcale nie jest potrzebna duża liczba 
pracowników. Dla niego ważna jest 
przede wszystkim  różnorodność 
oferowanych artykułów,  ich cena 
i  sprawna obsługa przy kasie. Pra-
cownicy, którzy w godzinach pracy 
sklepu układają  towar na półkach, 
czasami utrudniają do nich dostęp 
klientom. 

No, cóż – jedni czytają i reagują, 
inni milczą  jak  zaklęci.  Apteka 
Nowa  wywiesi ła  na  drzwiach 
wejściowych  informację,  że  dy-
żurów nocnych nie prowadzi. Nie 
pomogła uchwała Zarządu Powia-
tu Nowodworskiego ani krytyczne 
artykuły prasowe. „Mów do mnie 
jeszcze”-  taką widocznie  uznaje 
się  tutaj  zasadę. A  co  z  solidar-
nością zawodową?

Nie ma  również  żadnej  reakcji 
na  sygnały  o  braku  przejść  dla 
pieszych  na  ulicy Warszawskiej. 
Dowiedziałem  się,  że  to  droga 
wojewódzka i władze lokalne wi-
docznie nie mają żadnego wpływu 
na załatwienie tej sprawy zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i zdro-
wego rozsądku. Dowiedziałem się 
ostatnio,  że  Nasielsk ma  swoją 
radną  do  sejmiku województwa 
mazowieckiego.   Kłaniam  s ię 
więc  nisko  Pani  Radnej  – może 
jej interpelacja przetnie ten węzeł 
gordyjski. 

Antoni z Ursusa

„LATO W MIEŚCIE”
 w dniach 01.08.2007r.-31.08.2007r.
Program zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Nasielsku w dniach 01-03.08.07 r. i w dniu 06.08.07 r. godz. 900 - 1300

* Miejsce spotkania: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
1.  GRY PLANSZOWE
2.  ROZWIĄZYWANIE ZAGADEK
3.  WYCIECZKA 
4.  GRY I ZABAWY RUCHOWE NA PLACU PRZED BIBLIOTEKĄ
1200 – 1300 – OBIADY w tych dniach (w Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora 
M– GBP.

Program zajęć organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury 
w dniu 07.08.2007 r. - 10.08.2007 r. Godz. 900 - 1300

* Miejsce spotkania: Kino 

1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
2. SEANSE FILMOWE, Spektakle teatralne
3. KONKURSY I ZABAWY
1200 – 1300 – OBIADY w tych dniach (w Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora 
Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Program zajęć organizowanych przez Halę Sportową w Nasielsku 
w dniach 13-14.08.2007r – 16-17.08.2007r. Godz. 900 - 1300

* Miejsce spotkania: Hala Sportowa 

1. GRY I ZABAWY DLA DZIECI
2. SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
3. MINI-SIATKÓWKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
4. HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
1200- 1300 - OBIADY w dniach 13-14 VIII (w Gimnazjum Nr1 w Nasielsku).
 OBIADY w dniach 16-17 VIII ( w Szkole Podstawowej w Nasielsku)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika Hali 
Sportowej.

Program zajęć organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku 
w dniach 20.08.2007r – 24.08.2007r. Godz. 900 - 1300

1.SPRAWY ORGANIZACYJNE,
2. GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE,
3. WYJŚCIE DO KINA
4. ZAJĘCIA W SALI KOMPUTEROWEJ  I BIBLIOTECE MULTIMEDIAL-
NEJ,
5. DYSKOTEKA 
1200 – 1300 OBIADY w tych dniach (w Szkole Podstawowej w Nasielsku).
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nasielsku 
w dniach 27.08.2007r – 31.08.2007r. Godz. 900 - 1300

1. SZKOŁA PRZETRWANIA – NABYWANIE UMIEJETNOSCI PORU-
SZANIA SIE W TERENIE,
2. PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW W TRUDNYUCH WARUNKACH,
3. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
4. WYJAZD NA ROWERZE NA WYSYPISKO ŚMIECI DO JASKÓŁOWA
5. ROZPOZNAWANIE GATUNKÓW ROSLIN- ŚCIEŻKA EDUKACYJNA,
6.  GRY I ZABAWY RUCHOWE,
1200-1300 OBIADY w tych dniach (w Szkole Podstawowej w Nasielsku) 
 Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Koordynator – Barbara Sakowska

Akcyza – już wszystko jasne
Ministerstwo finansów 

okreś l i ło  zasady 
zwrotu części podatku 
akcyzowego zapłaco-
nego przez podatników 
od samochodów oso-
bowych, starszych niż 
dwuletnie. Dotyczy to aut 
zakupionych od 1 maja 
2004 r. do 30 listopada 
2006 roku.

Projekt nowej ustawy zakłada, że 
zwrot akcyzy będzie przysługiwać 
podatnikowi podatku akcyzowe-
go,  który  zakupił  samochód  za 
granicą  (w  państwie  należącym 
do Unii Europejskiej) lub dokonał 
importu samochodu osobowego 
po upływie dwóch lat kalendarzo-
wych od jego produkcji, wliczając 
rok  produkcji  jako  pierwszy  rok 
kalendarzowy.

Zgodnie  z  nowymi  przepisami, 
wartość  zwrotu  ma  s tanowić 
różnicę kwoty akcyzy obliczonej 
zgodnie  z  zasadami  obowiązu-
jącymi  przed  1  grudnia  2006  r. 
oraz kwoty podatku akcyzowego 
obliczonego według stawki akcy-
zy - 13,6 proc. dla samochodów 
osobowych o pojemności silnika 
powyżej  2000  cm  3  oraz  3,1 
proc.  dla  pozostałych  pojazdów, 
bez względu na wiek. 

W obliczeniach tych uwzględnio-
no również średnią wartość ryn-
kową samochodu, czyli jego war-
tość ustaloną na podstawie ceny 
notowanej  na  rynku  krajowym, 
w miesiącu powstania obowiązku 
podatkowego. W przypadku, gdy 
data ta nie jest możliwa do ustale-
nia, jego wartość będzie określana 

na podstawie średniej ceny samo-
chodu  (tej  samej marki, modelu, 
wyposażenia  i  roku  produkcji) 
zarejestrowanego w Polsce. 

Decyzję   w  sprawie   usta lenia 
wartości  rynkowej  pojazdu ma 
podejmować  urząd  skarbowy, 
posługując  się  tabelarycznymi 
wykazami cen w danym miesiącu 
oraz opinią biegłych.

Projekt  ustawy  o  zwro-
cie  części   podatku 
akcyzowego zapła-
conego  z  tytułu 
nabycia  albo  im-
portu  samocho-
du   osobowego 
z a a k cep towa ł a 
Rada Ministrów. 

dar 
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zawartych przez agencję z bankami 
kredytującymi. 

Ponadto, program pomocy zakłada 
podwyższenie dopłaty do  składki 
ubezpieczenia upraw  rolnych z 35 
do 50 procent, odraczanie lub roz-
kładanie na dogodne raty składek na 
ubezpieczenie społeczne w KRUS, 
stosowanie ulg w opłatach czynszu 
dzierżawnego oraz ulg  i  zwolnień 

w opłatach podatku rolnego, a także 
inne działania na rzecz gospodarstw 
rolnych, grup producentów rolnych 
i przedsiębiorstw przetwórstwa rol-
no-spożywczego.

Ponieważ nie zakończyły jeszcze pra-
ce komisje powołane przez wojewo-
dów do oszacowania strat założono, 
że szkody dotyczą 145 tys. ha sadów 
i wynoszą ok. 800 milionów złotych 
– informuje resort rolnictwa.

WA

fot. Piotr Sosiński

Dopłaty po mrozach
Sadownicy dostaną 

tanie kredyty – poin-
formowało ministerstwo 
rolnictwa. 
Rada Ministrów podjęła  uchwałę 
w  sprawie ustanowienia programu 
pomocy „w celu złagodzenia szkód 
spowodowanych wymarznięciami 
w uprawach  rolnych. Lista  benefi-
cjentów jest długa. Będą mogły z niej 

skorzystać gospodarstwa rolne, gru-
py producentów rolnych, wstępnie 
uznane grupy producentów owo-
ców  i warzyw, uznane organizacje 
producentów owoców  i warzyw 
oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa 
rolno-spożywczego. 

Program dotyczy tych, którzy po-
nieśli  szkody w  tym roku. Agencja 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji 
Rolnictwa udzieli  dopłat do opro-
centowania  kredytów bankowych 
oraz  poręczeń  i  gwarancji  spłaty 

kredytów na wznowienie produk-
cji w gospodarstwach dotkniętych 
klęską wymarznięcia. 

Warunkiem  udzielenia  pomocy 
będzie przedstawienie przez kredy-
tobiorcę opinii wojewody na temat 
wysokości szkód. Łączna pomoc nie 
może przekroczyć 80 proc. kwoty 
obniżenia dochodu gospodarstwa 
na  skutek wymarznięcia upraw  (na 

terenach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania, np. górskich 
- 90 proc. tej kwoty).

Program przewiduje  także możli-
wość wydłużenia  do 5  lat okresu 
spłaty  kredytów  na wznowienie 
produkcji,  zaciągniętych wcześniej 
w  związku ze  stratami powstałymi 
w wyniku  tej  klęski.  Spłata  pozo-
stałych  kredytów  z  dopłatami  do 
oprocentowania ze środków ARiMR 
może być rolnikom prolongowana 
zgodnie z postanowieniami umów 

Spłacaj albo umieraj
Rada Ministrów wy-

dała rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkła-
dania na raty spłat na-
leżności przypadających 
agencjom płatniczym 
w ramach Wspólnej Po-
lityki Rolnej, przedłożone 
przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi.
Umorzenie przez agencję płatniczą 
przypadających jej należności możliwe 
będzie, gdy nie odzyskano ich w wyni-
ku postępowania likwidacyjnego, albo 

upadłościowego albo dłużnik zmarł nie 
pozostawiając majątku lub pozostawił 
ruchomości niepodlegające egzeku-
cji. Będzie  również możliwe wtedy, 
gdy dłużnik, będący osobą prawną, 
został wykreślony z Krajowego Re-
jestru Sądowego  i nie ma majątku, 
z którego można by egzekwować 
należność. Agencja będzie mogła 
dokonać umorzenia także w sytuacji 
uzasadnionego przypuszczenia,  że 
koszty egzekucji przewyższą kwotę 
przewidzianą do odzyskania oraz gdy 
postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne. 

Ponadto należności, których wysokość 
nie przekracza równowartości 100 euro 
(wg średniego kursu NBP w dniu wyda-
nia decyzji administracyjnej o ustaleniu 
należności) będą podlegać umorzeniu 
na wniosek dłużnika, uzasadniony np. 
względami społecznymi  lub gospo-
darczymi. Natomiast należności nie 
wyższe niż  równowartość 35 euro 
zostaną umorzone z urzędu. 

Terminy płatności mogą być odracza-
ne na wniosek dłużnika, a  ich kwoty 
rozkładane na raty z uwzględnieniem 
jego możliwości płatniczych. 

Rządowe  rozporządzenie określa 
zasady  rozliczania  niespłaconych 
należności pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji  i Gwarancji Rolnej,  Eu-
ropejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji,  Europejskiego  Fundu-
szu Rolniczego Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  oraz  krajowych 
środków  publicznych,  przezna-
czonych  na  współfinansowanie 
wydatków  realizowanych  z  tych 
funduszy.

WA

Nielegalne żwirownie do prokuratora
Budownictwo  w  rozkwicie,  jak 
nigdy do  tej  pory. Chwilowe pro-
blemy z zaopatrzeniem w niektóre 
materiały  budowlane  już mamy 
chyba  za  sobą. Ale  nie  na  długo, 
bo –  jak mówią eksperci –  „niech 
ruszy na dobre budowa obiektów 
związanych  z  organizacją  EURO 
2012, to wtedy dopiero zaczną się 
prawdziwe schody”. 

Wszyscy,  zarówno przedstawiciele 
ministerstwa budownictwa, jak i sa-
mi budowlańcy, zgodnym chórem 
podkreślają,  że największym pro-
blemem branży  będą  niedobory 
kruszyw i tego wszystkiego, co kryje 
pod skorupą ziemia. Już teraz wiele 
przedsiębiorstw  produkujących 
gotowe zaprawy murarskie na gwałt 
poszukuję  żwiru  i  piasku.  Nawet 
w naszym powiecie  towar  ten  jest 
już na wagę złota. Nie dziwią więc 
olbrzymie napisy na ogrodzeniach 
betoniarni: KUPIĘ KAŻDĄ  ILOŚĆ 
ŻWIRU. Nie  dziwią  też  zachowa-
nia  niektórych właścicieli  działek, 
zwłaszcza rolników, którzy wiedząc 
o  skarbach ukrytych na  ich pose-
sjach, masowo wydobywają co się 
da i ile się da. Rzeczywiście, interes 
jest opłacalny – żadna uprawa nie 

jest  tak opłacalna,  jak wydobycie 
kruszywa. W  tym momencie po-
jawia  się  słynne  „ale”. Można  za-
pytać opłacalne, ale czy do końca 
legalne?

Szokujące dane opublikował w ostat-
nim czasie Wyższy Urząd Górniczy 
w Katowicach. Otóż,  okazuje  się 
bowiem, że ponad miliard złotych 
traci rocznie Skarb Państwa z powo-
du nielegalnej eksploatacji  kopalin 
pospolitych  -  głównie  kamienia, 
piasku  i  żwiru, materiałów używa-
nych nie tylko w budownictwie, ale 
również przy budowie dróg.

Na blisko 170 przypadków niele-
galnych  „odkrywek”, większość 
ujawniono w Wielkopolsce  i  na 
Mazowszu. Niestety,  nie wszyscy 
właściciele  „żwironośnych  pól” 
zdają  sobie  sprawę  z  tego,  że  na 
eksploatację wszystkich materiałów 
wymagana  jest  koncesja  resortu 
środowiska. Przedsiębiorcy muszą 
wnosić opłaty koncesyjne i respek-
tować standardy prawa górniczego. 
Nieświadomych  informujemy,  że 
kopaliny pospolite to m.in. kamień 
budowlany  i  drogowy, piaskowce, 
granity,  bazalt, wapienie,  kruszywa 
naturalne  (piaski,  żwiry),  surowce 

ilaste  (iły  i  gliny),  kreda,  a  nawet 
torf. 

Niektórzy  żwirowi biznesmeni nie 
tylko  nie maja  koncesji,  ale  nie 
płacą  też  podatków.  Jak  wynika 
z szacunków Najwyższej Izby Kon-
troli,  łączne  straty państwa  z  tego 
powodu dochodzą  nawet  do  1,2 

miliarda złotych. Wcześniej czy póź-
niej, tacy rolnicy-górnicy muszą się 
liczyć z przykrymi konsekwencjami, 
ponieważ wykrycie lewizny kończy 
się wnioskiem do prokuratury. 

Wyższy Urząd Górniczy opowiada 
się  za  zdecydowanym wzmoże-
niem kontroli  eksploatacji  kopalin 

i  uporządkowaniem  tej  działalno-
ści. Projekt w  tej  sprawie został  już 
nawet  złożony  w ministerstwie 
środowiska. 

Żwir jest na pewno bardziej opłacalny 
od uprawy ziemniaków, pod warun-
kiem jednak, że jego wydobycie jest 
legalne.

dar

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 19.04.
Czeka  Cię  bardzo  pracowity  czas.  Szczególnie  zwróć  uwagę  na 
propozycje  zmiany  pracy,  bo  będą  bardzo  interesujące  i  kuszące 
finansowo. Być może otrzymasz ofertę wyjazdu  służbowego  i  to na 
dłużej. W miłości romantycznie.

Byk 20.04.- 20.05.
Gwiazdy wróżą Ci sukcesy w pracy. Sprawnie i korzystnie rozwiążesz 
problemy  służbowe.  Szef  będzie  zaskoczony  i  zadowolony,  więc 
możesz  liczyć  na  nagrodę.  W  weekend  niespodziewana  wizyta 
krewnych.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym miła niespodzianka. Ktoś z Twoich znajomych 
pomoże  Ci  w  pracy  i  dalszej  karierze.  W  uczuciach  pełen  relaks 
– możesz śmiało planować wspólny wakacyjny wyjazd z rodziną.

Rak 22.06.- 22.07.
Rozpiera Cię energia i podejmujesz się coraz to innych obowiązków, 
czym  zadziwiasz  wszystkich  dookoła.  Może  pora  zwolnić  tempo 
zawodowe i poświęcić więcej czasu rodzinie i przyjaciołom.

Lew 23.07.- 22.08.
W pracy wszystko  ułoży  się  po  Twojej myśli,  więc  nie musisz  się  już 
zamartwiać. Pora  teraz zadbać o życie uczuciowe. Zwłaszcza  samotne 
Lwy muszą podjąć ważne decyzje dotyczące przyszłości. 

Panna 23.08.- 22.09.
W końcu uda Ci się zakończyć  trudną sprawę, która  już od dawna nie 
dawała  Ci  spokoju. Wygrasz  także  sprawę  z  urzędem,  wynegocjujesz 
korzystniejsze warunki z kontrahentem. Ruszaj, więc do pracy.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu  zawodowym  jak  zwykle dużo codziennych obowiązków. 
Nawet nie zauważasz jak mijają całe tygodnie. Pora odpocząć i zająć 
się  bliskimi.  Samotne  Wagi  mogą  teraz  wybrać  partnera  na  całe 
życie. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Najbliższe  dni  zaskoczą  Cię  zupełnie  i  to  w  życiu  zawodowym  jak 
i  osobistym.  Nie  wpadaj  w  panikę,  tylko  znajdź  dobre  strony  tych 
zmian. Gwiazdy Ci sprzyjają, więc podejmiesz właściwe decyzje. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Myślisz  już  o  wakacyjnym  wyjeździe,  a  tu  jeszcze  tyle  zaległości. 
Zabierz się do pracy, poukładaj wszystkie sprawy i dopiero wybierz się 
w podróż, choćby to była  tylko wizyta u krewnych. Na pewno miło 
spędzisz czas. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy trochę nerwowo, każdy ogląda się na innych i nie chce wziąć 
na  siebie dodatkowych obowiązków,  ale  niestety nie unikniesz  tego. 
W życiu osobistym zaplanuj przyjęcie dla bliskich na działce  i  zaproś 
przyjaciół na grilla.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W  życiu  zawodowym  zyskałeś  dobrą  opinię  u  szefa  i  możesz 
śmiało realizować swoje projekty i pomysły. Być może otrzymasz 
premię lub podwyżkę. Pieniądze przydadzą się na wakacyjny urlop 
z rodziną. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Najbliższy  czas  spędzisz  bardzo  pracowicie,  ale  będzie  się  opłacać. 
Dodatkowe  pieniądze  zainwestujesz  lub  kupisz  coś  wartościowego. 
Koniecznie zagraj w lotka, masz bowiem szansę na wygraną. 

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA

13 –15 lipca godz. 17.00

„Rodzinka Robinsonów” 
Meet the Robinsons (USA, 2006); 
Animacja/Fantasy; czas 102 min.; 
Reżyseria:  Stephen J. Anderson; 
Scenariusz:  Stephen J. Anderson, 
Michelle Bochner, Jon Bernstein, 
Nathan Greno, Don Hall, Aurian 
Redson; Na podstawie książki 
„A Day With Wilbur Robinson”:  
William Joyce; Obsada: Wesley 
Singerman - Albert (głos), Fran-
ciszek Boberek - Albert (polska 
wersja językowa), Jordan Fry 
- Leon (głos), Maciej Stolarczyk 
- Leon (polska wersja językowa), 
Stephen Anderson - Koleś w 
Meloniku (głos), Miłogost Reczek 
- Koleś w Meloniku (polska wersja 
językowa), Angela Bassett - Mil-
dred (głos), Dorota Landowska - 

Mildred (polska wersja językowa), Tom Selleck - Leonard (głos), Tomasz Kot - Leonard (polska wersja językowa)

Historia chłopca - geniusza, który pewnego dnia konstruuje maszynę pozwalającą odzyskać utracone wspo-
mnienia. Okazuje się, że maszyna uruchamia przejście w czasie. Wilbur przenosi się do swojej przyszłości – do 
świata, którego istnienie zależy tylko od niego...

Z przymrużeniem oka

Owocny rok 
Wróciłam  z  zakupów  nieco  za-
łamana.  Półki w  sklepach  pełne, 
stragany  się  uginają  się  –  a  ja 
przyszłam  do  domu  z  niemal 
pustym  koszykiem.  Chciałam 
kupić  owoców,  bo  choć mieli-
śmy  za  domem nieduży  sad,  to 
ostatnio  żaden  rok  nie  był  dość 
urodzajny,  byśmy mogli  najeść 
się owoców do syta. Obecny też 
nie był zbyt owocowy. Ale niczego 
nie kupiłam. 

Czekaliśmy na odwiedziny  siostry 
Piotrka, Agnieszki,  i  jej  szwagra, 
w  związku  z  tym chciałam kupić 
większą ilość owoców sezonowych, 
m.in. do obiadu. A zrezygnowałam 
z zakupu, bo ich ceny zdawały się 
sięgać  nieba.  Zastanawiałam  się 
właśnie nad zmianą menu, nerwowo 
przerzucając  zeszyt  z przepisami, 
gdy  skonstatowałam,  że Kasia od 
dłuższego czasu  siedzi w  łazience. 
Franek z zapałem grał sam ze sobą 
w jakąś grę, Zosia i Piotrek byli jesz-
cze w pracy, a wnuczka od blisko 
pół  godziny okupowała  rzeczone 
pomieszczenie. Utopiła się w umy-
walce? – pomyślałam niemądrze, 
ale potem się  zaniepokoiłam. Za-
chorowała? Zemdlała? Kasia była 
już w wieku, gdy dziewczynki stają 
się wyrośniętymi pannicami,  i  kto 
wie, co mogło  się  zdarzyć. Zapu-
kałam do drzwi.

– Kasiu, jesteś tam? 

Odpowiedziało mi mruknięcie.

– To jesteś czy nie?

–  Jestem – wnuczka odezwała  się 
jakoś niechętnie. – A co? 

– Siedzisz już długo… 

– Przecież  jest  jeszcze druga  ła-
zienka.

– Nie chcę się myć, tylko martwiłam 
się o ciebie. Wszystko w porządku? 

Jak wyjdziesz, to przyjdź do kuchni 
mi pomóc.

– A Franek nie może?

O! Dziwne. Kasia zwykle lubiła po-
magać przy przyrządzaniu posiłków. 
Franek zresztą też. Ona pewnie zaj-
muje się… No, właśnie, co kobiety 
robią godzinami w łazience? 

Przeczucie mnie  nie myliło.  Po 
pewnym czasie Kasia ukazała  się 
w kuchni. Mimo że idąc, starała się 
odwracać ode mnie twarz, mogłam 
na niej podziwiać efekty użycia zna-
komitej większości  kosmetyków 
mojej córki. 

–  Dlaczego?!  –  buntowała  się 
wnuczka,  gdy  zmywałam  jej  fa-
chowo makijaż mleczkiem kosme-
tycznym Zosi. 

– Żeby twoja matka nie zobaczyła 
nawet śladu – wyjaśniłam. 

– A niby  czemu miałaby nie wi-
dzieć?

– Dlaczego użyłaś jej kosmetyków? 
– uniknęłam odpowiedzi.

– Bo nie mam własnych! W ogóle 
mi nie kupujecie! 

– Masz  przecież  tonik  i  krem do 
pielęgnowania cery nastolatki. 

– Ale  nie mam  cieni  ani  pudru, 
ani…

– Puder ci niepotrzebny, i tak masz 
cerę  jak brzoskwinia. Dlaczego się 
umalowałaś? Przecież musiałaś wie-
dzieć, że tak się to skończy. 

– Myślałam,  że nie  zauważysz… 
– Kasia spuściła głowę. 

– Rozumiem, powinnam już niedo-
widzieć. Cóż, nie martw się, z cza-
sem na pewno do tego dojdzie.

–  Babciu!  –  oburzyła  się moja 
wnuczka. 

– No co? To powiesz wreszcie, o co 
chodziło z tym makijażem?

Okazało  się,  że  Kasia  chciała 
zrobić wrażenie na Krzyśku, szwa-
grze Agnieszki,  który dziś miał  jej 
towarzyszyć. Krzysiek  był miłym 
młodym mężczyzną,  a  Kasia… 
Cóż, widać mocno zmieniła się od 
ubiegłego  roku,  gdy widziała  go 
poprzednio…

W  tajemnicy  przed  Zosią  dałam 
jej parę złotych, żeby kupiła  sobie 
błyszczyk do ust. Brzoskwiniowy. Co 
przypomniało mi, że poza drogimi 
naszymi – są  jeszcze w sprzedaży 
tanie  owoce  południowe,  które 
doskonale pasują do sałatki z ryżem. 
Doprawdy, dziwny to rok, owocny 
w egzotyczne wydarzenia…

Babcia Jadzia

Sałatka owocowa 
z ryżem
0,5 kg ugotowanego ryżu, 2 jabłka, 
1  gruszka,  puszka ananasów, 0,5 
kg brzoskwiń  lub nektarynek,  kiść 
jasnych winogron, 2 pomarańcze, 
20 dkg malin (świeżych lub z konfi-
tury), sok z cytryny, cukier puder

Owoce umyć, obsuszyć i obrać ze 
skórki.  Pomarańcze  podzielić  na 
cząstki,  a  pozostałe  duże owoce 
pokroić w kostkę. Do miski włożyć 
ryż,  dodać  ananasy,  brzoskwinie 
(lub  nektarynki),  gruszkę  i  jabłko, 
pomarańcze, maliny  i  winogro-
na.  Skropić  sokiem  z  cytryny. 
Delikatnie wymieszać wszystkie 
składniki,   doprawić  do  smaku 
cukrem pudrem  (lub ewentualnie 
sokiem  z  cytryny).  Przed  poda-
niem ochłodzić. Do  sałatki  ryżo-
wej pasują różne owoce, nie tylko 
podane w przepisie. 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI



14 13–26 lipcaROZMAITOŚCI
OGŁOSZENIA 

DROBNE
Zatrudnię pracowników do za-
kładu kamieniarskiego (okolice 
Nasielska), tel. 0 605 963 272

Szukam pracownika sprzedawcy 
do sklepu. tel. 0 503-171-219

Sprzedam kamień budowlany 
– większą ilość – tanio. tel. 0 22 
794-42-17 lub 0 604-395-092

Sprzedam pług 3-skibowy ATLAS 
z regulowaną skibą, rok prod. 
1998 – Grudziądzki – stan b. 
dobry. tel. (0 22) 794-42-17 lub 0 
604-395-092 

Sprzedam rozsiewacz wapna 3 
– tonowy stan dobry. tel. (0 22) 
794-42-17 lub 604-395-092

Szukam opiekunki do dziecka. 
tel. (0 23) 69-31-442 lub 0 609-
209-194

Tanio sprzedam meble używane 
(regał, wersalka, szafa, ława, fotel 
rozkładany). tel. 0 501-690-719 lub 
(0 22) 794-35-04

Sprzedam dachówkę ceramiczną 
firmy Hugnenot 116 m2. tel. 0 515-
246-795 (wieczorem)

Sprzedam przyczepę samozbiera-
jącą wieloczynnościową T055, pro-
dukcji polskiej. tel. 0 889-610-477

Sprzedam działkę budowlaną w 
Nasielsku. tel. 0 503-668-253

Mieszkanie do wynajęcia od 1 
lipca „Osiedle Młodych” w No-
wym Dworze Maz. niedrogo.  
tel. 0 602-708-604

Sprzedam przetrząsaczo-grabiar-
kę ciagnikową. tel. 507 660 612

Tanio sprzedam dachówkę cera-
miczną - ciemny orzech (116 m2), 
tel. 0 515 246 795, 022 794 34 64 
po 22.00

Przyjmę ziemię z wykopów,  
tel. 023 693 03 34, 0 511 076 776

Sprzedam barak blaszany, idealny 
na materiały i sprzęt budowlany 
na budowie domu jednorodzin-
nego, tel. 0 695 735 797

Mieszkanie do wynajęcia (pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka) 
blisko dworca PKP, tel. 023 691 
26 36

Sprzedam dom w surowym sta-
nie blisko dworca PKP Nasielsk,  
tel. 0 509 896 442, 0 512 308 627

Sprzedam tanio stemple budowla-
ne 3 i 4 m oraz krokwie 12-14 cm,  
tel. 023 693 50 11, 0 606 423 338

Przyjmę ziemię, tel. 023 693 03 34, 
0 511 076 776

Zawiozę do ślubu AUDI A6 2005r. 
( najnowszy model) lub AUDI A8 
2001r .Wszystkie auta w najbogat-
szej wersji i atrakcyjnym wyglądem, 
tel. 0 509 588 810

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ  

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM. 
SARA to nieduża 
młodziutka bez-
domna suczka, 
która ma czworo 
ślicznych, tłuściutkich 
maluchów (3 pieski 
i jedna suczka). 
Dwa mają umasz-
czenie podobne 
do mamy - złociste, 
dwa pozos ta łe 
są czarne. Szcze-
niaczki mają około 
6 tygodni i mogą 
już zamieszkać we 
własnych domach. 
Maluchy są zdro-
we, odrobaczone. 
Zapowiadają się 
na świetne psy, bo 
ich mama jest zrów-
noważoną, bardzo 
miłą suczką. Cała 
rodzinka jest chwilo-
wo w domu zastępczym, chcemy za wszelką cenę ocalić ją 
przed schroniskiem. POMÓŻCIE JE URATOWAĆ!
TELEFON 022 782 47 70 LUB 506-403-514

R E K L A M A

Reklama i ogłoszenia  
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy  
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

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

wynoszą 96 mm x 46 mm



1513–26 lipca REKLAMA
OGŁOSZENIA 

DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną 
przy ul. Sosnowej w Nasielsku o 
powierzchni 1000 m2. Atrakcyjny 
teren – nowo powstające osie-
dle domów jednorodzinnych,  
tel. 0 600 202 906

Sprzedam słomę żytnią po kombaj-
nie z 10 ha i łąkę do ścięcia z 1,5 ha w 
Nasielsku, tel. 023 611 06 62

Przyjmę ziemię, tel. 023 693 33 34, 
0 511 076 776

Szukam opiekunki do dziecka 
półtorarocznego. Praca od paź-
dziernika br., tel. 023 693 02 77,  
0 600 268 801

Kupię działkę budowlaną w Nasiel-
sku, tel. O 665 936 350

Sprzedam samochód Polonez Truck 
rok produkcji 1997 1,6 benzyna + 
gaz stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 0 785 228 208

Przyjmę do zbioru ogórków. Płaca 
akordowa. Pawłowski Budy  Sien-
nickie, tel. 023 69122 17

Sprzedam ciągnik I – 25 rok pro-
dukcji 1984 I. właściciel stan dobry. 
Kopaczkę, kultywator Bomet 14 
zębów, tel. 0 692 895 040 

Kupię mieszkanie M4 w Nasielsku, 
tel. 0 502 460 054

Sprzedam. Simson – skuter, zare-
jest. opłac. – KTM – Cros – Tanio, 
tel. 0 785 532 707

Sprzedam mieszkanie w bloku 
75 m2. Nasielsk ul. Piłsudskiego,  
tel. 0 500 490 393 lub 023 691 
23 39

Sprzedam M 5, 72,60 m2 II piętro 
Nasielsk, tel. 0 607 459 048

Kupię działkę budowlaną 800 
– 1000 m2 w Nasielsku lub najbliż-
szej okolicy, tel. 0 692 373 853

Kupię trociny (z dowozem – 24 km 
od Nasielska), tel. 0502 035 852

Sprzedam działkę budowlaną w 
Nasielsku o pow. 544 m2, tel. 0503 
668 253

Sprzedam samochód osobowy 
Oltcit Club, tel. 0502 035 852

Okazja – wyprzedaż kolekcji sztu-
ki! Sprzedam piękne obrazy olejne,  
tel. 0502 035 852 

Sprzedam Poloneza, 90 r., stan 
dobry, po przeglądzie, tel. 0 606 
274 299

Zgubiono telefon komórkowy 
w okolicy Ruszkowa, uczciwego 
zanlazcę proszę o zwrot, czeka 
nagroda, tel. 0 600 617 053

Sprzedam Mercedesa Turbo 124 
300 automat, cena 9500 zł do 
uzgodnienia, tel. 0 664 620 538

Sprzedam Mercedes 308 diesel, 
biały, chłodnia, 1991 r., gotowy 
do rejestracji, z agregatem, cena  
12 800 zł, tel. 0 664 620 538



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT     SPORT

R E K L A M A

W niedzielę,  1  lipca, nasielscy wędkarze  rywalizowali o miano   najlepszego w wędkarstwie 
gruntowym. Zawody zorganizowane przez Koło P.Z.W. nr 13 rozegrano na Narwi. 

Wyniki:
I miejsce Jarosław Strauch   1,50 kg
II miejsce Paweł Kownacki   1,34 kg
III miejsce Jacek Żabik   0,74 kg
IV miejsce Jacek Korycki   0,72 kg
IV miejsce Marcin Chrustowski   0,72 kg
Zwycięzców nagrodzono sprzętem wędkarskim.

tekst i fot. T. Zawadzki

Mieli branie

 III Liga A Bramki

L.p. Nazwa zespołu Razem
Zwycię-

stwa
Remisy Porażki Strzelone Stracone Różnica Punkty

1 Respekt 10 9 0 1 75 23 52 27
2 Outsiderzy 10 9 0 1 65 8 57 27
3 Gibon Squad 10 8 0 2 67 30 37 24
4 Emeryci i Renciści 10 7 0 3 50 19 31 21
5 Los Bomberos 10 6 0 4 44 27 17 18

6 Defensor 10 3 1 6 39 72 -33 10
7 Figo-Fago 10 3 1 6 48 75 -27 10
8 Jurand 10 3 0 7 20 39 -19 9
9 Prowokatorzy 10 2 0 8 18 67 -49 6
10 Yahaya Power 10 2 0 8 23 51 -28 6
11 Berbeluszka Kosewo 10 1 2 7 21 59 -38 5

Liga Siódemek w Pieścirogach
Zakończyliśmy pierwszą  rundę  rozgrywek piłkarskich Ligi  Siódemek. O zwycięstwo walczą 
jeszcze 3 drużyny.

1. miejsce zajmuje drużyna RESPEKT, która przegrała  jedynie  jedno  spotkanie,  a wygrała 
bezpośredni mecz z drużyną Outsiderów, która posiada tę samą liczbę punktów. Najlepszym 
strzelcem tej drużyny, jak i całej ligi, z 29 bramkami jest Daniel Szadkowski.

2. miejsce przypada drużynie OUTSIDERÓW, która  także przegrała  jeden mecz, z drużyną 
Respektu. 

3. miejsce zajmuje GIBON SQUAD, który ma na swoim koncie dwie porażki z drużynami wyżej 
notowanymi. 

Najlepsi strzelcy:

1 Szadkowski Daniel Respekt 29
2 Pietrzak Kamil Defensor 20
3 Śliwiński Daniel Emeryci i Renciści 18
4 Gawęda Piotr Gibon Squad 17
5 Sadłowski Paweł Gibon Squad 14
6 Kamiński Bartek Gibon Squad 14

PUCHAR LIGI:
Respekt - Los Bomberos  4:3 ( reg. czas 2:2)
Figo-Fago - Gibon Squad  2:7
Berbeluszka Kosewo - Emeryci i Renciści  4:3

Wyniki 9 kolejki:
Yahaya Power - Defensor  5 : 0
Emeryci i Renciści - Prowokatorzy  5 : 0
Los Bomberos - Figo Fago  8 : 1
Berbeluszka Kosewo - Jurand  0 : 5
Gibon Squad - Respekt  3 : 8
Outsiderzy - Emeryci i Renciści  3 : 1

Wyniki 8 kolejki:
Emeryci i Renciści - Berbeluszka Kosewo 5 : 0
Jurand - Los Bomberos   0 : 5
Prowokatorzy - Jurand  5 : 0
Respekt - Outsiderzy  4 : 1
Defensor - Gibon Squad  2 : 10
Yahaya Power - Figo Fago  0 : 10

Outsiderzy

ZAPROSZENIE
Klub sportowy Wkra Andzin zaprasza do udziału  

w lidze „7” piłkarskich 
Rozpoczęcie rozgrywek planowane jest 

na 22 lipca 2007 r. (niedziela) w Cieksynie.
Zgłoszenia przyjmujemy

pod numerem tel. 023 693 08 65 lub 0 606 423 338
         Organizatorzy

Nasielsk stał się w ostatnim czasie centrum sportów siłowych. Pod koniec czerwca rozegrano 
w naszym mieście Mistrzostwa Mazowsza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 

Na początku lipca gościliśmy najlepszych młodzików w kraju w tej dyscyplinie sportu. Orga-
nizatorem Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek był klub sportowy MKS Power 2005. W 
imprezie wystartowało 134 zawodników z 23 klubów z całej Polski. 

Dobrze w rywalizacji wypadli nasielszczanie. Sebastian Kowalczyk w kat. 110 kg zdobył srebrny 
medal, a Marcin Kosowski w kat. 60 kg - brązowy.

Pozostałe rezultaty naszych zawodników:
kat. 60 kg - 14. miejsce - Krystian Sajnóg; kat. 82,5 kg - 6. miejsce Adrian Kupis; kat. 90 kg  
- 4. miejsce Jakub Kruk, 5. miejsce - Krystian Lipiński; kat. 100 kg - 5. miejsce Łukasz Krzy-
żewski; kat. 110 kg - 6. miejsce Łukasz Podgrudny

W klasyfikacji klubowej MKS POWER 2005 z Nasielska zajął bardzo wysokie piąte miejsce.

Biorąc pod uwagę rezenzje jakie zebrali organizatorzy, możemy liczyć na to, że w przyszłości 
doczekamy się organizacji kolejnych imprez mistrzowskich, tym razem z udziałem seniorów.

Mistrzostwa w Nasielsku

fot. M. Stamirowski


