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Dziurawa
studzienka

w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVI sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku. Na
wniosek burmistrza wprowadzono do porządku
obrad jeszcze trzy uchwały. Po zaakceptowaniu
zmienionego programu
sesji oraz protokołu z poprzednich obrad burmistrz
Bernard D. Mucha poinformował o swoich działaniach.
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Było dobrze,
ni Miasta to najwiękmogło być
D
sza impreza plenerowa, której towarzyszy wiele
Tegoroczne Dni
lepiej str. 16 atrakcji.
Nasielska świętować będziemy 13 i 14 czerwca.
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Na pierwszy dzień organizatorzy zaplanowali wiele zabaw i konkurencji
sportowych, a także zlot militarnych
samochodów zabytkowych – Willys
Military Meeting. Pojazdy zabytkowe to przede wszystkim gratka dla
miłośników i pasjonatów, ale nie tylko. Tego dnia na stadionie miejskim
w Nasielsku będzie można zobaczyć
m.in. pojazdy Willys MB , Ford GPW
oraz te nieco większe, np. Dodge WC
51. Wszystkie oczywiście w barwach
drugowojennych, a załogi w historycznych mundurach i uzbrojeniu. Na zlot
przyjadą także motocykle. W sobotnie
popołudnie nie zabraknie też atrakcji
dla najmłodszych oraz dla miłośników
Chopina. W godzinach wieczornych
na Stadionie Miejskim w Nasielsku na
mobilnej scenie wystąpią artyści z programem „Chopin przyjechał”.
W niedzielę, 14 czerwca już od wczesnych godzin popołudniowych na
scenie prezentować się będą lokalne
zespoły rockowe, Dolina Rytmu,
nasielska Orkiestra Dęta oraz zespoły
szkolne. Punktem kulminacyjnym
Dni Nasielska będzie koncert legendy
polskiego rocka – zespołu PERFECT.
Grupa została założona w roku 1977
przez perkusistę Wojciecha Morawskiego, basistę Zdzisława Zawadzkiego
i gitarzystę Zbigniewa Hołdysa. Na
początku w zespole śpiewali: Zbigniew
Hołdys i Basia Trzetrzelewska. Obecnie

w skład zespołu wchodzą: Grzegorz
Markowski (śpiew), Jacek Krzaklewski
(gitara), Dariusz Kozakiewicz (gitara),
Piotr Szkudelski (instrumenty perkusyjne) i Piotr Urbanek (gitara basowa). Ich
przeboje Nie płacz Ewka, Chcemy być
sobą, Autobiografia, Niepokonani czy
Niewiele Ci mogę dać gościły na wielu
listach przebojów i nadal są nieodłącznym elementem wielu imprez.
Całość Dni Miasta będzie uzupełniało
bogate zaplecze gastronomiczne,
wesołe miasteczko i wiele innych
ciekawych atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. A już w piątek,
12 czerwca zapraszamy na imprezę towarzyszącą obchodom Dni Nasielska
– otwarcie wystawy obrazów Ewy
Witkowskiej, mieszkanki naszej gminy.
W Nasielskim Ośrodku Kultury będzie
można zobaczyć wiele obrazów namalowanych w atelier i w plenerze. Prace Ewy Witkowskiej to głównie obrazy
olejne malowane niezwykle szybko
i ekspresyjnie. Zatem zapraszamy 12
czerwca do NOK, a 13 i 14 czerwca na
Stadion Miejski.
Sponsorami tegorocznych Dni Miasta są: Browary Tyskie, Commercial
Union, Dom Handlowy MAJSTER,
Bank Spółdzielczy w Nasielsku, Inter
Soft– Piotr Kaczmarczyk, U.T.H.O.
i M.B. Ireneusz Ziemiecki oraz StudioGrupa.
K.T.

W pierwszej kolejności poruszył
temat kryzysu, który dotknął całą
Polskę. Kryzys na szczęście nie
jest aż tak groźny dla Nasielska.
Jednym powodów wyjaśniających
ten stan rzeczy są prace remontowe na szlaku Warszawa–Gdańsk.
S p oro f irm zaanga żowanych
w modernizację magistrali kolejowej zaopatruje się na naszym
terenie i wynajmuje mieszkania.
Jeżeli chodzi o drugą ratę podatku
lokalnego od osób fizycznych,
to zgodnie z przewidywaniami budżetowymi wpłynęła ona
w kwocie około 150 tys. zł. Burmistrz podkreślił także, że liczba
zarejestrowanych bezrobotnych
w naszej gminie spadła. W marcu
były 104 osoby rejestrujące się,
a w kwietniu 97 osób. W czasie
między sesjami burmistrz podjął
kilka interwencji dotyczących
wyrzucania odpadów w miejscowości Ruszkowo i Mazewo. Trwają
działania polegające na ustaleniu
osób, które zanieczyszczają tereny naszej gminy. W dalszej części
swojego sprawozdania burmistrz
przeszedł do omawiania przetargów. 14 maja został ogłoszony
przetarg na modernizację drogi
gminnej w miejscowości Mazewo Dworskie A – Słustowo.
Termin składania ofert upływa 4
czerwca. Również 14 maja została
rozpoczęta procedura w sprawie
zapytania o cenę na zadanie pod
nazwą „Oczyszczalnia ścieków
w miejscowości Cieksyn – opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa materiałów i montaż
czterech oczyszczalni przydomowych”. Termin składania ofert mija
29 maja. Na zadanie inwestycyjne
dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach wpłynęło 6 ofert. Najtańszą okazała się
firma ELGRUNT.

Czytaj na str. 2
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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) 693–30–06
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

We wtorek 19 maja br.
w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVI sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku. Na
wniosek burmistrza wprowadzono do porządku
obrad jeszcze trzy uchwały. Po zaakceptowaniu
zmienionego programu
sesji oraz protokołu z poprzednich obrad burmistrz
Bernard D. Mucha poinformował o swoich działaniach.
Obecnie trwają prace remontowe na
bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej w Nasielsku oraz w Ośrodku Zdrowia w Pieścirogach. Termin
realizacji zadania upływa z końcem lipca bieżącego roku. Została
podpisana umowa z projektantem
studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Nasielsk. Miejscowy plan
zagospodarowania miejscowości
Pieścirogi Stare i Nowe został przekazany do opublikowania w Dzienniku Urzędowym. Rozstrzygnięto
przetarg na wydzierżawienie obiektu po byłej szkole w Krzyczkach
Pieniążkach - wygrała go Elżbieta
Fijalska. Do przetargu o wydzierżawienie po byłej szkole w Nunie nie
wystąpił nikt. 23 czerwca odbędzie
się przetarg na sprzedaż nieruchomości w Popowie Borowym oraz
nieruchomości w Nasielsku przy
ul. Kolejowej.
Następnie burmistrz poinformował
o spotkaniu z konserwatorem zabytków w Ciechanowie w sprawie
wpisania obiektu gimnazjum do
rejestru zabytków. Sprawa Domu
Nauczyciela jest rozpatrywana
przez Krajowy Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków. Projekt,
jaki złożyła gmina i na który dostała
dofinansowanie, dotyczy także
termomodernizacji budynku gimnazjum. Konserwator proponował,
żeby ocieplenie budynku odbyło
się od wewnątrz, a nie tradycyjnie,
od zewnątrz, jednak to niezwykle
podnosi koszty. W rozmowach

z konserwatorem burmistrz zaproponował, że na tynk pokrywający
obecnie budynek gimnazjum,
który nie jest absolutnie tynkiem
zabytkowym, zostanie położony
styropian i będzie pokryty gładzią
przy zachowaniu charakterystycznych gzymsów. W kolejnej części
sprawozdania burmistrz przedstawił
stanowisko Polskich Kolei Państwowych dotyczące zagospodarowania
dworca w Nasielsku. Kolej zgadza
się na powstanie sali gimnastycznej,
ale za wynajem pomieszczeń chce
zapłaty rzędu 2,5 tys. zł + VAT (plus
inne opłaty). Burmistrz podkreślił, że
jest to zbyt daleko idąca propozycja.
Samorząd będzie aplikował o środki
finansowe na salę gimnastyczną
przy szkole w Pieścirogach. W następnej części sprawozdania Bernard
D. Mucha informował o przygotowaniach do eurowyborów.
Do sprawozdania burmistrza radni
zadawali pytania. Radny Grzegorz
Duchnowski zapytał, co dalej z budową kanalizacji w Pieścirogach.
Burmistrz odpowiedział, że zabrakło
środków finansowych na dofinansowanie tego projektu, ale wyraził
przekonanie, że jednak ostatecznie
środków na tę inwestycję wystarczy,
gdyż został ogłoszony nabór na
projekty związane z kanalizacją. Kolejne pytanie zadał radny Wojciech
Krzyczkowski. Zapytał on, kiedy zostaną ogłoszone przetargi na drogi,
na które gmina dostała dofinansowanie. Burmistrz odpowiedział, że
analiza projektów drogowych trwa.
Trwa przygotowywanie specyfikacji i w niedługim czasie przetargi te
zostaną ogłoszone. Następnie głos
zabrał radny Marek Gerasik, który
zapytał, czy przetargi te będą ogłaszane oddzielnie na każdy odcinek
dróg, czy w sposób kompleksowy,
na całość zadania. Burmistrz poinformował, że zostały złożone trzy
wnioski, więc będą trzy przetargi,
z tym że termin ich realizacji będzie różny.
W następnej części obrad przyszedł
czas na interpelacje i zapytania

radnych. Jako pierwszy głos zabrał
radny Mirosław Świderski, który
zapytał o wymianę oświetlenia na
ulicy Jesionowej, umowy o pracę
pań, które przeprowadzają dzieci
przez jednię przy szkole podstawowej w Nasielsku, oraz wyrok dotyczący Bożeny Roszczenko. Potem
radny Duchnowski poinformował,
że zgłosili się do niego mieszkańcy
bloku przy ul. Sportowej 4a z prośbą o interwencję dotyczącą stanu
technicznego. Mieszkańcy obawiają
się, że blok jest w złym stanie i przebywanie w nim zagraża ich życiu.
Po nim radny Krzyczkowski zapytał o lampy, które nadal nie świecą,
drogi oraz światło w Jaskółowie.
Następnie radny Stanisław Sotowicz zwrócił uwagę, że mieszkańcy
ulicy Rynek i innych części miasta
obawiają się o swoje bezpieczeństwo zwłaszcza teraz, kiedy zbliża
się okres letni i kiedy często ktoś
zakłóca im spokój. Zapytał również, co ze słupami drewnianymi,
które szpecą wjazd do Nasielska od
strony Nowego Miasta. Natomiast
radna Katarzyna Świderska zapytała,
czy coś wiadomo na temat utworzenia przedszkola w Krzyczkach
w budynku po byłej szkole. Radny
Gerasik, korzystając z obecności
Zastępcy Komendanta Komisariatu
Policji w Nasielsku, poruszył temat
wzmożonego ruchu drogowego
w czasie weekendów w okolicach
Cieksyna. Radny Stanisław Śmietański zapytał o wodociąg w Młodzianowie, a radna Anna Łapińska
o możliwość ustawienia ogrodzenia
przy placu zabaw przy ul. Kościuszki w Nasielsku, z uwagi na bawiące
się tam i chodzące chodnikiem
dzieci.
W kolejnej części obrad radni zajęli
się podejmowaniem uchwał. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie
2009 r. z autopoprawką. Komisja
Budżetowa pozytywnie zaopiniowała uchwałę, a radni podjęli ją
jednogłośnie. Jednak pojawiły się
tu pewne obawy radnego Duchnowskiego; poruszył on temat sal
gimnastycznych, które mają zostać
wybudowane w Popowie Borowym
i w Budach Siennickich. Burmistrz
odpowiedział, że każda decyzja
budżetowa budzi kontrowersje.
Podczas likwidacji szkół wiejskich
m.in. w Krzyczkach i Nunie radni
podkreślali, że należy zrobić wszystko, aby te szkoły, które zostały we
wsiach, mogły godziwie funkcjonować. I właśnie dlatego przewidziano
pewne kwoty na budowę sal gimnastycznych. Następna uchwała, jaką
zajęli się radni, dotyczyła udzielenia
pomocy finansowej. Po uprzedniej
pozytywnej opinii wydanej przez
Komisję Budżetu i Finansów radni
podjęli uchwałę jednogłośnie. Kolejna dotyczyła zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Nasielsku.
Komisja Zdrowia i Pomocy Spo-
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łecznej pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały, a radni podjęli
ją jednogłośnie. Następnie radni
przyjęli regulamin Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Kolejną uchwałę przeczytała sekretarz gminy Maria Kowalska. Dotyczyła ona Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Nasielska na lata
2009–2015. Radni przyjęli program
jednogłośnie. Następna uchwała
dotyczyła ustalenia górnych stawek
opłat w zakresie wywozu odpadów
stałych i płynnych oraz omiatania.
Radny Duchnowski zapytał, co jest
przyczyną podwyższenia stawek.
Na jego pytanie odpowiedziała
Dyrektor ZGKiM Małgorzata Rosłońska, uzasadniając to wzrostem
opłat za korzystanie ze środowiska.
Radny Gerasik następnie zapytał, jak
opłaty kształtują się u konkurencji.
Dyrektor Rosłońska zaznaczyła, że
cena, którą proponuje konkurencja,
nie do końca jest wiarygodna. Na
pewno inne zakłady nie podniosą
cen z powodu ZGKiM, bo to ZGKiM
dyktuje rynek. Radny Jerzy Lubieniecki zaznaczył, że z uwagi na korzystniejszą cenę w jego okolicach
wiele osób przeszło do konkurencji.
Małgorzata Rosłońska poinformowała, że wzrosła liczba zawartych
umów z ZGKiM. Następnie radni
podjęli uchwałę jednogłośnie. Kolejne uchwały, jakimi zajęli się radni,
dotyczyły:
– zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie
gminy Nasielsk dla Zakładu Usług
Wodnych w Mławie – opłata za 1
m3 wynosi 1,92 zł + VAT i opłata
abonamentowa 1,00 zł +VAT;
– zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Nasielsk w wysokości
3,74 zł + VAT za 1m3;
– zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie
gminy Nasielsk – suw Jackowo
1,92 + VAT za 1m3, suw Cieksyn
dla indywidualnych gospodarstw
całorocznych 1,95 +VAT za 1 m3,
dla indywidualnych gospodarstw
domowych sezonowych 3,02
+VAT za 1m3.
Wszystkie uchwały radni podjęli
jednogłośnie.
W kolejnej części obrad głos zabrał Radosław Miłoszewski, Z-ca
komendanta Komisariatu Policji
w Nasielsku. Na wstępie poinformował o służbach ponadnormatywnych, które będą odbywały
się w piątki i soboty w godzinach
popołudniowych. Patrole piesze
będą kontrolować rejon skweru
Jana Pawła II oraz teren przy szkole
przy ul. Staszica, jak również rejony osiedli Piłsudskiego i Warszawska. Zaznaczył, że natężenie ruchu
w okolicach Cieksyna wzrasta
w czasie weekendu i ze względu
na to są organizowane dodatko-

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca,
a ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Likwidacja dzikich wysypisk

we patrole, także motocyklowe.
Poinformował, że pojawiają się
w mieście nocne patrole. Radni
apelowali do policji o kontrole
na przystankach autobusowych,
na których przesiaduje młodzież,
oraz w dni targowe.
Następnie przyszedł czas na odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Burmistrz na początku
powiedział, że jest wykonywana
dokumentacja dotycząca oświetlenia ulicy Jesionowej. Jeżeli
chodzi o panie przeprowadzające
dzieci przez jezdnię przy szkole, to
z pewnością podczas najbliższego
spotkania sprawa umów o pracę
się wyjaśni. Mówił również o spotkaniu z mecenasem Nieściorem.
Wyrok w sprawie Bożeny Roszczenko zapadł, ale potrzebne jest
także jego uzasadnienie, żeby
przeanalizować, czy są szanse
odwołania. W sprawie bloku przy
ul. Sportowej 4a głos zabrała Małgorzata Rosłońska. Poinformowała, że ostatni przegląd budynku
przeprowadzono w roku 2006.
W pozycji instalacje i wentylacje
stwierdzono stan dobry. Przeglądy
generalne wykonywane są raz na
pięć lat i w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś problemy. Obecnie
prowadzone są tam prace estetyczne, m.in. malowanie klatki.
Następnie ponownie głos zabrał
burmistrz Nasielska. Przekazał zebranym, że już niedługo zostanie
uruchomiona modernizacja toru
z Nasielska do Świercz. Zaznaczył,
że drogi wojewódzkie są przygotowane na cięższy transport niż
drogi gminne. Wrócił także do
sprawy Elżbiety Fijalskiej, która
wydzierżawiła budynek po byłej
O

G

Ł

O

S

szkole w Krzyczkach. Przetarg
przeprowadzony był z zaznaczeniem, że działalność prowadzona
w budynku musi mieć cele m.in.
oświatowe. Poinformował także,
że do końca czerwca można złożyć wniosek dotyczący wodociągu w Młodzianowie. Podkreślił
również, że należy przeanalizować
sytuację dzieci bawiących się na
placu zabaw przy ul. Kościuszki i chodzących do szkoły przy
głównej ulicy, żeby zadbać o ich
bezpieczeństwo. Poinformowała
także, że została podpisana umowa z kwiaciarnią i przy pomniku
Jana Pawła II co tydzień stawiane
są świeże kwiaty.
W ostatnim punkcie obrad pojawiły się wolne wnioski i zapytania.
Radna Świderska zapytała, na kiedy planowane jest przeniesienie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Burmistrz odpowiedział, że prowadzi rozmowy ze
Stanisławem Tycem i tymczasowo
wykorzystane zostaną pomieszczenia po Związku Nauczycielstwa
Polskiego na parterze nasielskiej
biblioteki.
Na t ym obrady zakończono.
Poniżej przedstawiamy górne
stawki opłat w zakresie wywozu
odpadów stałych i płynnych oraz
omiatania.
K.T.
Pojemnik SM 110
Pojemnik P 1100

15 zł/poj.
97 zł/poj.

Kosz uliczny

6,50 zł/szt.

1 m3 odpadów
nietypowych
Nieczystości płynne
Omiatanie
Z

E

110,00 zł/m3
21 zł/m3
1,80 zł/m2
N
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje,

że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poźn. zm.) podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu
poniesienia określonych w ustawie wydatków inwestycyjnych pod warunkiem, że wydatki nie zostały sfinansowane
w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
Beneficjenci pomocy na „Ułatwienie startu młodym rolnikom”
w ramach PROW 2007-2013 zobowiązani są do przeznaczenia 70%
(35 000 zł) premii dla młodego rolnika na inwestycje określone
w biznesplanie, co muszą poświadczyć, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem, kopią faktury lub kopią innego dokumentu równoważnego. Jednocześnie oryginały tych dokumentów zostają opieczętowane stosowną pieczęcią. Dokument księgowy z pieczęcią o treści
„Przedstawiono do rozliczenia inwestycji w działaniu Ułatwienie
startu młodym rolnikom PROW na lata 2007-2013” nie może być
przedłożony jak o dokument potwierdzający zrealizowane inwestycje, na które rolnik ma zamiar uzyskać ulgę inwestycyjną w podatku
rolnym, ponieważ wydatki te zostały sfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFROW),
który zaliczamy do środków publicznych.

E

Rozpoczęła się likwidacja dzikich
w ysypisk w Borkowie, Mazewie i w Pieścirogach. Podczas
sprzątania terenów, na których
zalegają odpady, specjalne służby szukają oznak wskazujących,
kto nielegalnie pozbył się śmieci.
A o takie dowody nietrudno.
Często w śmieciach lądują stare
dowody osobiste, odcinki renty
lub emerytury, koperty z adresem lub zeszyty szkolne. Łatwo
wówczas zidentyfikować sprawcę
i ukarać go stosownie do czynu,
jaki popełnił. Jak mówi Bogdan
Ruszkowski, kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, już udało się ustalić wielu
sprawców porzucenia śmieci.
M.in. w Mokrzycach odnaleziono odpady, których pozbył się
mieszkaniec miejscowości Pieścirogi. Został on ukarany wysokim mandatem i obowiązkiem
usunięcia śmieci, które wyrzucił.
Ustalono także właściciela małego nielegalnego w ysypiska

w Mazewie Dworskim B. Okazał
się nim mieszkaniec Nasielska,
z ul. Sportowej. W Jackowie natomiast właścicielem nielegalnie
porzuconych odpadów okazał się
mieszkaniec Wołomina.
Kontrole rachunków
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z 13 września 1996 r. art. 5 pkt 7 nakłada na
samorządy wiele obowiązków,
m.in. kontrolowanie, czy każdy
mieszkaniec gminy ma podpisaną
umowę z zakładem, który zajmuje
się wywozem nieczystości. Jeżeli
ktoś nie dopełni tego obowiązku, urzędnicy za niego podpiszą
umowę. Ale nie będzie wtedy
taryfy ulgowej. Koszty, którymi
zostanie obciążana osoba niewypełniająca swoich obowiązków,
będą znacznie wyższe niż normalnie. Nasielscy samorządowcy
sprawdzają, jak wygląda sytuacja
umów w naszej gminie. Część
mieszkańców otrzymała informację od Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska z prośbą

o dostarczenie rachunków za rok
wstecz od daty kontroli. Przypominamy o obowiązku posiadania tych dokumentów. Jak mówi
Bogdan Ruszkowski, z każdym
rokiem kwestie związane z odpadami komunalnymi będą bardziej
radykalnie egzekwowane.
Impreza dla dzieci
Nasielski Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zapraszają w sobotę, 6 czerwca
na imprezę dla dzieci. Od godziny 15.00 na Skwerze Jana Pawła
II w Nasielsku na najmłodszych
czeka mnóstwo atrakcji. O dobry humor dzieci zadba klaun,
który potrafi rozbawić do łez,
oraz szczudlarz, który zachęci do
wspólnej zabawy. W programie
m.in. wiele konkursów z nagrodami i zabawa plastyczna. Całości
będą towarzyszyły stoiska gastronomiczne z watą cukrową, lodami
i popcornem. Zapraszamy!
Opracowała K.T.

Wybieramy 50 europosłów
W niedzielę, 7 czerwca br., będziemy mogli
uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy,
że lokale wyborcze będą
tego dnia otwarte dla
wyborców od godz. 8.00
do 22.00.
Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio w ybieranym organem Unii Europejskiej. Zadaniem 785 posłów do
Parlamentu Europejskiego jest
reprezentowanie obywateli: posłowie, wybierani co pięć lat głosami wyborców w 27 państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
są przedstawicielami jej 492 milionów obywateli.
Parlament odgrywa czynną rolę
w sporządzaniu projektów legislacyjnych, mających wpływ na
codzienne życie obywateli, na
przykład w dziedzinie ochrony
O
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środowiska, praw konsumenta,
równości szans, transportu oraz
swobodnego przep ł y wu pracowników, kapitału, usług i towarów. Parlament wraz z Radą
ma również kompetencje w zakresie rocznego budżetu Unii
Europejskiej.
Już nie pięćdziesięciu czterech,
a pięćdziesięciu polskich europarlamentarzystów zasiądzie
w poselskich ławach w Brukseli.
Nasielsk znajduje się w okręgu
wyborczym nr 4 – Warszawa
1. Jest w nim miasto stołeczne
Warszawa oraz wianuszek otaczających powiatów, między innymi
nowodworskiego.
W naszym okręgu wyborczym,
spośród 10 zarejestrowanych list,
będziemy wybierać z grupy 100
kandydatów. Wśród przyszłych
europosłów jest 29 kobiet, najZ

E

N

I

E

młodszy kandydat ma 22 lata, zaś
najstarszy – 81 lat.
W czerwcowych wyborach do
Parlamentu Europejskiego numer
1 będą miały listy wyborcze UPR,
nr 2 – PSL, a nr 3 – Samoobrony.
PO wylosowała nr 9, a PiS nr 10.
Państwowa Komisja Wyborcza
wylosowała numery list dla 10
komitetów wyborczych, które
zarejestrowały w eurowyborach
listy kandydatów we wszystkich
13 okręgach.
„Jedynki” z list wyborczych:
Lista nr 1 – Unia Polityki Realnej,
nr 1. Bolesław Witczak;
Lista nr 2 – Polskie Stronnictwo
Ludowe, nr 1. Janusz Piechociński;
Lista nr 3 – Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nr 1. Jan Suchocki;
Lista nr 4 – Polska Partia Pracy,
nr 1. Elżbieta Fornalczyk;

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 7
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późń. zm.) termin uiszczenia drugiej
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływa z dniem 31.05.2009 r.

Lista nr 5 – Libertas, nr 1. Artur
Wojciech Zawisza;

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorca, którego zezwolenie
wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, może
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Lista nr 7 – Porozumienie dla
Przyszłości – Centrolewica, nr 1.
Dariusz Rosami;

W związku z powyższym wzywamy do terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147
poz. 1231 z późń. zm.).
W przypadku nieuregulowania w/w zobowiązań w w/w terminie zezwolenie zostanie cofnięte.

Lista nr 6 – Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy, nr 1.
Wojciech Olejniczak,

Lista nr 8 – Prawica Rzeczypospolitej, nr 1. Marek Jurek;
Lista nr 9 – Platforma Obywatelska, nr 1. Danuta Hübner;
Lista nr 10 – Prawo i Sprawiedliwość, nr 1. Michał Tomasz
Kamiński.
(p)
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AKTUALNOŚCI

Interwencje

Zardzewiała informacja

Dziurawa studzienka

– Zawsze kiedy wychodzę z moją
3-letnią wnuczką na spacer, na
tym chodniku muszę uważać wyjątkowo, bo na samym rogu jest
dziurawa studzienka i dziecko może
tam po prostu złamać nogę – mówi
zatroskana pani Wanda. – A przecież
w naszej okolicy jest naprawdę
dużo dzieci, które same już biegają do sklepu, szkoły czy na stadion
i w każdej chwili może któreś z nich
nie zauważyć niebezpieczeństwa.
Wystarczy tylko chwila nieuwagi
– dodaje.
Studzienka telekomunikacyjna
znajduje się w opłakanym stanie już
od kilku lat. Najpierw ktoś zniszczył
róg chodnika przy ulicy Lipowej, po
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prostu go miażdżąc, co miało także
fatalny wpływ na stan studzienki.
A potem pojawiła się dziura. Najwyraźniej wybita przez kogoś wytrwałego. Niestety, jest umiejscowiona
centralnie, więc tym bardziej trzeba
uważać, żeby ją ominąć. Dorośli
jakoś sobie radzą z omijaniem dziury, ale mniejsze dzieci mogą sobie
zrobić krzywdę. Teraz, kiedy jest
już ciepło i ani mróz, ani śnieg nie
stanowią przeszkody, można byłoby naprawić wadliwą pokrywę studzienki. Chyba, że będziemy musieli
poczekać, aż zupełnie się zapadnie,
a może przy okazji jeszcze komuś
wydarzy się coś złego.

– Proszę spojrzeć, jak to obrzydliwie wygląda. Chyba najwyższy
czas wymienić już te znaki na nowe
albo w ogóle je zabrać – mówi pan
Jarosław.

trzebne są, również na drogach należących do gminy znaki drogowe.
Stan techniczny wielu z nich bardzo
często pozostawia wiele do życzenia.
Są albo zamazane, tak upiększone
znaki znajdziemy np. przy drodze do
Jackowa, albo po prostu zardzewiałe.
Taki właśnie zabytek straszy przy ul.
Lipowej. Miejscowi chyba się do tego
widoku już przyzwyczaili, ale prawda

Zmotoryzowani mieszkańcy naszej
gminy poruszają się po niej na tzw.
„pamięć”, czyli każdy mniej więcej
wie, gdzie i kiedy ma pierwszeństwo,

KRONIKA
POLICYJNA
12.05. w Budach Siennickich kierujący samochodem ciężarowym
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
samochodowi osobowemu, w wyniku czego doszło do wypadku.
Kierowca i pasażer osobówki z obrażeniami ciała zostali przewiezieni
do szpitala.
12.05. w Nowinach nieznani sprawcy włamali się do domu Marii N.
i skradli mienie o wartości 600 zł.
13.05. na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy wybili szybę w samochodzie Adama Z. i skradli panel od
radia oraz ładowarkę. Straty wynoszą 750 zł.

(r)

19.05. w Starych Pieścirogach nieznany sprawca skradł rower o wartości 500 zł na szkodę Janusza Z.

a kiedy musi ustąpić go innym. Niestety nie wszyscy są aż tak dobrze
zorientowani, dlatego właśnie po-

LIST DO REDAKCJI
Ciechanowski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ciechanowie
Do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Ciechanowski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ciechanowie informuje, że do naszego związku napływają sygnały od rolników
– dwuzawodowców urodzonych po 1948 roku, którym odmówiono przyznania prawa do świadczeń emerytalnych. Są to aktualnie kobiety rolniczki,
które w br. osiągną wiek 60 lat /mężczyźni za 5 lat/ i przez określony czas
pracowały poza gospodarstwem i pracodawca opłacał za nich składkę
ubezpieczeniową w ZUS-ie. Rolnicy ci zostaną pozbawieni emerytury w
KRUS-ie ze względu na to, że znowelizowana 21 listopada 2008 r. ustawa o KRUS, która weszła w życie 8 stycznia br. do wymaganych okresów
ubezpieczenia nie zalicza okresów pracy u rolnika poza gospodarstwem,
chociaż do ZUS była odprowadzana składka od pracodawcy.
Przecież po 1948 r. takich przypadków było bardzo dużo, a i obecnie ze
względu na trudną sytuację ekonomiczną na wsi dużo rolników dorabia R
na etacie, czy prowadzi działalność gospodarczą i z powodu przekroczenia podatkowej kwoty bazowej zostaje „wyrzucona” z KRUS do ZUS.
Co będzie z ich ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, gdy stracą etat
lub zaprzestaną z różnych powodów prowadzenia tej działalności i wrócą do pracy w gospodarstwie. Przecież ww. przez cały czas aktywności
zawodowej byli ubezpieczenie w ZUS-ie lub KRUS-ie w tym samym
kraju. Dlaczego rolnikom odmawia się łączenia okresów składkowych
w KRUS-ie i ZUS-ie?
Jakby mało było tej dyskryminacji to wg ww. znowelizowanej Ustawy nie
będzie się zaliczać rolnikom do okresu ubezpieczenia zasadniczej służby
wojskowej chociaż byli oni obowiązkowo ubezpieczeni.
Rolnicy czują się oszukani i oburzeni, tym bardziej, że w rządzie koalicyjnym uczestniczy partia chłopska PSL, która zgodziła się na przyjęcie
takiego prawa.
Ciechanowski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ciechanowie liczy, liczy, że ten absurdalny, niesprawiedliwy przepis prawny szybko
ulegnie zmianie. W innym przypadku wnioskujemy do Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie o wystąpienie
w imieniu pokrzywdzonych rolników do Trybunału Konstytucyjnego.
Przewodniczący CZRKiOR Tadeusz Zimiński
Przewodniczący Rady GZKiOR w Nasielsku Roman Kubajewski

jest taka, że to wstyd, żeby w mieście
stały jeszcze takie znaki drogowe.
(r)

Pijani na drodze

Nie prowokujmy złodziei

12.05. w Mogowie Jacek B., mieszkaniec Mogowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,49 mg/l).

Dbając o nasze bezpieczeństwo, musimy pamiętać o ostrożności i zasadach
unikania zagrożeń. Nowodworscy policjanci przypominają przede wszystkim,
że złodzieje nie wyróżniają się w tłumie, może to być bardzo elegancka pani lub
starszy pan. Ludzie, których byśmy nigdy, nie podejrzewali, że mogą nas okraść.
Dlatego radzimy, jak nie prowokować złodziei i nie paść ich ofiarą.

13.05. w Pianowie Daczki Mariusz J.,
mieszkaniec Pianowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,91 mg/l).

Aby uniknąć kradzieży, warto skorzystać z kilku ważnych rad:
1) Zachowajmy szczególną ostrożność w sieciach handlowych, na bazarach, targowiskach i środkach komunikacji publicznej. W miejscach tych notuje się najwięcej kradzieży,
kieszonkowcy mają tam duże pole do popisu. Zwróćmy uwagę na podręczne torby, nie
przechowujmy dokumentów i pieniędzy w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych
kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Zalecamy, aby Panie trzymały torebki z dokumentami pod
pachą, co uniemożliwi wyrwanie lub odcięcie paska torebki.
2) Złodzieje kieszonkowi najczęściej pracują w grupie. Często sami tworzą tzw. sztuczny tłok.
Zanim dojdzie do kradzieży, złodzieje robią rozpoznanie, aby ustalić co może paść ich łupem.
Przyglądają się osobom przy bankomatach, kasach lub innych miejscach, gdzie sięgamy po
portfel. Wiedzą wtedy, ile gotówki ma potencjalna ofiara oraz gdzie ją przechowuje.
3) Nie zapominajmy również o zabezpieczeniu samochodu. Parkujmy w miejscu do tego
wyznaczonym,dobrze oświetlonym i najlepiej strzeżonym.Nie zostawiajmy bagażu,sprzętu
i innych przedmiotów w widocznych miejscach wewnątrz pojazdu, najlepiej zabierajmy je
ze sobą lub w ostateczności zamykajmy w bagażniku. Klucze od samochodu zabierajmy
zawsze ze sobą.

Pamiętajmy! Złodziej nie wybierze na swoją ofiarę osoby, która zwraca uwagę
na to, co się wokół niej dzieje.

W razie ujawnienia kradzieży, należy jak najszybciej zgłosić policjantom. Można
to zrobić telefonicznie pod numerem 997 lub 112.
ij KPP Nowy Dwór Maz.
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17.05. na ulicy Kościuszki Kazimierz
J., mieszkaniec Konar, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,71
mg/l).
18.05. w Starych Pieścirogach Kazimierz J., mieszkaniec Konar, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,80 mg/l).
18.05. w Budach Siennickich Piotr
W., mieszkaniec Zaborza, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (1,00 mg/l).
18.05. w Studziankach Andrzej N.,
mieszkaniec Torunia Dworskiego,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,34 mg/l).
M
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Czy moje picie
jest bezpieczne?

N

a s z a g m i n a , j a ko
jeden z blisko 1400
samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznoedukacyjnej „Sprawdź,
czy twoje picie jest bezpieczne”. Uroczysta inauguracja odbyła się
7 kwi etni a 2009 roku
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. To początek
działań edukacyjnych
z udziałem ponad połowy polskich gmin.

Organizatorem kampanii jest
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje
m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce i Kolegium
Lekarzy Rodzinnych.
Włączając się w tę kampanię,
chcemy zachęcić każdego
mieszkańca naszej gminy do
oceny własnego modelu picia
oraz do odpowiedzi na pytanie:
Czy moje picie jest bezpieczne?
Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się
w związku z piciem alkoholu. Pokażemy też, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu
i jak nie przekraczać granicy picia
o niskim ryzyku szkód.
Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów
alkoholowych – także do tych,
którym wydaje się, że piją niewiele. Jej celem jest ograniczenie
liczby osób pijących ryzykownie
i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą
się ze spożywaniem alkoholu. Z
badań przeprowadzonych przez
PARPA w ynika, że populacja
osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na
poziomie ok. 4 mln
i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób
uzależnionych od alkoholu (szacowana na
ok. 863 tys.)

Z badań Światowej Organizacji
Zdrowia wynika, że alkohol jest
trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby i zgony
ludzi na świecie (po nadciśnieniu
tętniczym i nikotynie), a region
europ ej sk i j e st naj więk sz ym
producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60
typów różnego rodzaju chorób
ma związek z alkoholem.
Badania CBOS z 2008 r. pokazują,
że w społeczeństwie funkcjonuje
stereotyp dotyczący piwa jako
najmniej szkodliwego napoju
alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml),
lampkę wina (100 ml) lub kieliszek
wódki (30 ml), wprowadzamy do
organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego. Celem kampanii
nie jest nakłanianie do całkowitej
abstynencji (choć ta w przypadku
niektórych osób, np. młodzieży
i kobiet w ciąży czy kierowców,
jest konieczna), ale pokazanie,
kiedy picie staje się ryzykowne
i jakie są granice tego ryzyka.
W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w ostatnich 10 latach z 7,02 l
w 1998 r. do 9,21 l w roku 2007
(dane GUS). Rośnie udział napojów spirytusowych w strukturze
spożycia, a także liczba punktów
sprzedaży napojów alkoholowych.
W ramach kampanii specjalny
przekaz profilaktyczny zostanie
sk ierowany do m łodzież y. Z
myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.
niebotak.pl, która pokazuje, że
najbardziej bezpieczne dla osoby
niepełnoletniej jest zachowanie
abstynencji. Do szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców
oraz scenariusz zajęć profilak-

Na potrzeby kampanii
przygotowano: spot y telewi z yj ne i radiowe, plakaty, ulotki
e dukac yj ne, k sią żk i
i broszury. Materiał y
edukacyjne w naszej
gminie trafią do szkół,
przychodni, Ośrodka
www.niebotak.pl
Pomocy społecznej,
tycznych. Ponadto placówki te
Urzędów, zakładów pracy .
otrzymają materiały edukacyjne
Z informacją o konieczności mo- pod hasłem „Nie, bo tak”, adrenitorowania własnego wzoru picia sowane do młodych ludzi.
chcemy dotrzeć do jak najwiękWięcej informacji na temat kamszej liczby mieszkańców naszej
panii uzyskacie Państwo, kontakgminy. Planujemy także lokalną
tując się z Ambasadorem Kampadebatę, programy profilaktyczne
nii – Marią Sierzputowską.
w szkołach dla dzieci i młodzieży
oraz rodziców, szkolenie dla leka- Zachęcamy również do odwierzy i pielęgniarek, szkolenie dla dzenia strony internetowej prosprzedawców alkoholu.
jektu: www.wyhamujwpore.pl.
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AKTUALNOŚCI
URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Podatniku rozpoczynający
działalność gospodarczą
Jeśli chcesz korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie karty
podatkowej, zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych lub 19%
stawki podatkowej („tzw. liniowy”) przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zgłoś się do Urzędu
Skarbowego i złóż stosowne oświadczenie.
W przeciwnym razie możesz stracić możliwość wyboru.
Jeśli będziesz podatnikiem podatku od towarów i usług, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zgłoś się do Urzędu Skarbowego i złóż formularz VAT-R wraz z dołączoną opłatą skarbową w wys.
170 zł (opłata na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz., nr rachunku: 27 80110008 0000
0000 2756 001).
W przeciwnym razie możesz stracić możliwość odliczania podatku naliczonego.
Jeżeli w prowadzonej przez Ciebie działalności wymagane będzie ewidencjonowanie obrotów przy
użyciu kasy rejestrującej zgłoś ten fakt do Urzędu Skarbowego przed rozpoczęciem sprzedaży.
W przeciwnym razie możesz stracić prawo do zwrotu wydatków na zakup kasy.
ZAPEWNIAMY INDYWIDUALNE KONSULTACJE
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
REJESTRACJA TEL. (0-22)765-90-04
PODATEK DOCHODOWY TEL. (0-22)765-90-30
PODATEK VAT TEL. (0-22)765-90-26
ZAPRASZAMY
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7
tel.: (0-22) 765-90-40 e-mail: us1414@mz.mofnet.gov.pl

SZTANDAR – SYMBOLEM
TOŻSAMOŚCI SZKOŁY
16 czerwiec 2009r.

Szkoła kształtuje nie tylko środowisko edukacyjne, ale także
wychowawcze. Czyni to między innymi przez kultywowanie tradycji,
nawiązywanie do ważnych wydarzeń i przywoływanie pamięci
o wielkich bohaterach.
Wyrazem takich działań był jubileusz 50-lecia szkoły i nadania
jej imienia Barona Pierre’a de Coubertina, który obchodziliśmy
we wrześniu 2004 roku.
Z procedurą nadania imienia wiąże się zwykle sztandar, jako
symbol ważny i potrzebny dla zachowania tożsamości szkoły.
Dlatego też, w tym roku podjęliśmy decyzję, aby ufundować sztandar
i 16 czerwca przekazać go szkole.
Mamy nadzieję, że dzień ten będzie dniem szczególnym i okazją
do kolejnego spotkania absolwentów, sympatyków i przyjaciół szkoły,
na które już dzisiaj zapraszamy.
Wszystkich, którzy uważają, że ideały, które przyświecają
naszym działaniom są bliskie ich sercom i chcieliby być uhonorowani
pamiątkowym gwoździem jako fundatorzy naszego sztandaru,
prosimy o wsparcie naszego przedsięwzięcia.
Wpłaty można dokonać na konto nr:
52 8226 0008 0000 0505 2000 0001
lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły
Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy.
Dyrektor
i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
w Budach Siennickich
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29 maja–11 czerwca 2009

Podręczniki i wyprawka

Uchwała Nr XXXVI/255/09
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Nasielsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) uchwala się co
następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk:
1.

z SUW Jackowo – w wysokości 1,92 zł plus podatek VAT za 1 m ,

2.

z SUW Cieksyn:

3

- dla indywidualnych gospodarstw domowych całorocznych – w wysokości 1,95 zł plus podatek VAT za 1 m3,
- dla indywidualnych gospodarstw domowych sezonowych – w wysokości 3,02 zł plus podatek VAT za 1 m3,
3. opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø ½” i ¾” - w wysokości 1,00 zł/m-c/szt. plus podatek VAT,
4. opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 1” i więcej - w wysokości 5,00 zł/ m-c/szt. plus podatek VAT,
§2
Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 01.07.2009 r. do dnia
30.06.2010 r.

Dzieci z biedniejszych rodzin nadal
będą mogły korzystać z pomocy
przy zakupie książek. Ministerstwo
Edukacji Narodowej (MEN) przygotowało rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Dokument został
przyjęty przez rząd.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) uchwala
się co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk w wysokości 1,92 zł plus podatek
VAT za m3.
- opłata abonamentowa za punkt poboru miesięcznie wynosi 1,00 zł plus podatek VAT.
§2
Taryfy obowiązują od dnia 01.07.2009 r. do dnia 30.06.2010 r.
§3
Zakład Usług Wodnych w Mławie ogłosi zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo
przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wierzchoń

Uchwała Nr XXXVI/256/09
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf
na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nasielsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) uchwala się co
następuje:

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ogłosi zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wierzchoń

Jak poinformowało Ministerstwo
Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2009/2010 zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa. Konsekwencją tego będzie
obowiązywanie w szkołach nowych
podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę m.in. w I klasie
szkoły podstawowej i w I klasie
gimnazjum.
dar

z dnia 19 maja 2009 r.

§5

§3

Na realizację programu przewidziano
104 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane w dwóch transzach: do 20
maja br. (I transza) i do 28 września br.
(II transza).

Przewiduje się, że z programu będą
mogły skorzystać również rodziny
uczniów niespełniających kryteriów
dochodowych, ale których sytuacja
wymaga udzielenia wsparcia na
zakup nowych podręczników (sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba w rodzinie czy inne zdarzenia
losowe).

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01.07.2009 r. do dnia
30.06.2010 r.

Pomoc w postaci dofinansowania
zakupu podręczników będzie przyznawana dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe, zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje się, że pomoc trafi
do ok. 550 tys. uczniów.

Przyznanie dofinansowania będzie
odbywać się na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego.
Wniosek powinien zostać złożony do dyrektora szkoły. Sporządzi
on listę uczniów uprawnionych do
otrzymania pomocy, którą przekaże
wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Dotację dla gmin
na realizację programu przekazywać
będzie wojewoda.

Uchwała Nr XXXVI/254/09
Rady Miejskiej w Nasielsku

§4

§2

Pomoc finansowa na zakup podręczników będzie wypłacana rodzicom lub prawnym opiekunom po
okazaniu imiennej faktury, rachunku,
paragonu.

Zgodnie z decyzją rządu, dyrektor szkoły przekazuje informację
o liczbie uczniów uprawnionych do
skorzystania z pomocy do gminy.
Gmina, na podstawie ogólnej liczby
uczniów zgłoszonych przez dyrektorów placówek szkolnych, dokonuje podziału pomocy stosownie
do liczby uczniów uprawnionych do
jej otrzymania. Zadaniem gminy jest
dokonanie proporcjonalnego podziału środków na zgłoszone przez
dyrektorów zapotrzebowanie. Takie
rozwiązanie, jak twierdzą przedstawiciele MEN, pozwoli racjonalnie

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ogłosi zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty
w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Nasielsk w wysokości 3,74 zł plus podatek VAT za 1 m3.

Terminy składania wniosków o pomoc będzie ustalał wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodów, a w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie
o dochodach.

W rozporządzeniu określono zasady
ubiegania się o przyznanie pomocy
na zakup podręczników dla uczniów
rozpoczynających naukę w roku
szkolnym 2009/2010. Określono
ponadto kwoty górnej granicy wysokości dofinansowania dla poszczególnych grup uczniów.

§3

§1

wykorzystać pieniądze na pomoc,
ponieważ wyeliminuje przypadki, że
z braku uczniów uprawnionych do
otrzymania pomocy pieniądze zostałyby przekazane innym uczniom
tylko ze względu na to, że byłyby do
rozdysponowania.

Andrzej Wierzchoń
r
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Ringo
15 maja w Stanisławowie Pierwsz ym ( g m . Niep oręt) odbył y
się miedzypowiatowe zawody
w ringo. Powiat nowodworski
jak zawsze reprezentowało Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach. Turniej odbył się systemem
„każdy z każdym”. Po bardzo wyrównanej grze nasze gimnazjum
wygrało 3:2 z Gimnazjum nr 4
w Piasecznie oraz przegrało po
2:3 z Gimnazjum nr 4 Legionowo
i Gimnazjum nr 2 w Ząbkach. Cały
turniej, z kompletem zwycięstw,
wygrało Gimnazjum nr 4 w Le-

SPORT SZKOLNY
gionowie. Pozostałe drużyny
odnotowały po jednej wygranej.
O dalszej kolejności zadecydowała lepsza różnica mał ych
punktów. Drugie miejsce zajęło
gimnazjum z Piaseczna, trzecie
z Pieścirogów a czwarte z Ząbek.
W naszej drużynie bardzo dobrze
zagrał Zbigniew Obojski, który
zdecydowanie wygrał wszystkie
swoje mecze oraz w parze z Danielem Drwęckim nie przegrał
żadnego pojedynku deblowego.
W naszej reprezentacji wystąpiły
również: Kamila Kosewska i Eliza
Czajkowska.

Duchowe witaminy
Nie udało się powtórzyć sukcesu
z zeszłego roku, kiedy Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach
wygrało zawody międzypowiatowe a w finale Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęliśmy dziesiąte miejsce. To dziesiąte miejsce dało Gimnazjum nr 2
w Starych Pieścirogach najlepszą
lokatę wśród gimnazjów powiatu
nowodworskiego oraz 112 miejsce wśród gimnazjów województwa mazowieckiego w ogólnej
punktacji Igrzysk.

Lekka atletyka
Jak już informowaliśmy w dniu
11 maja odbyły się w Nasielsku
powiatowe zawody w lekkiej atletyce. W klasyfikacji zespołowej
w kat. dziewcząt pierwsze miejsce
zajęło Gimnazjum nr 2 w Starych
Pieścirogach – 200 pkt. a drugie
Gimnazjum w Pomiechówku – 152
pkt. W kategorii chłopców również
zwyciężyło Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach – 247 pkt. przed
Gimnazjum w Pomiechówku – 174
pkt. Na trzecim miejscu uplasowało
się Gimnazjum w Zakroczymiu – 23
pkt. a na czwartym Gimnazjum nr
3 w Nowym Dworze Mazowieckim – 9 pkt.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach uzyskali prawo startu
w zawodach międzypowiatowych,
które odbyły się w Lesznowoli
w dniu 18 maja. Gimnazjum w Pieścirogach reprezentowało na tych
zawodach trzynastu zawodników
w konkurencjach indywidualnych
i cztery sztafety 4x100 m.
Wyniki uczniów Gimnazjum nr 2
w Starych Pieścirogach w międzypowiatowych zawodach w lekkiej
atletyce Lesznowola 18.05.2009
r.
DZIEWCZĘTA KL. III
1. Justyna Banach – III m w biegu
na 200 m. – 32,86 sek. oraz IV
m. w szt. 4x100 m.

2. Natalia Mazurkiewicz – IV m.
w skoku w dal – 3,76 m. oraz IV
m. w szt.
3 . Eli za Waśniewska – V m .
w pchnięciu kulą – 6,32 m.
4. Katarzyna Tomczyk – V m.
w biegu na 100 m. oraz IV m.
w szt. 4x100 m
5. Kamila Kosewska – I V m.
w sztafecie 4x100 m.
CHŁOPCY KL. III
1. Zbigniew Obojski – II m. w skoku wzwyż – 165 cm
2. Adam Moczydłowski – II m.
w skoku w dal – 4,81 m.
3 . M arc i n M arsz a ł e k – V m .
w pchnięciu kulą – 9,07 m.
4. Bartosz Golnik – sztafeta 4x100
m. – IV m.
5. Paweł Wierzbicki – sztafeta
4x100 m. – IV m.
6. Daniel Drwęcki – sztafeta
4x100 m. – IV m.
7. Jan Sławek – sztafeta 4x100
m. – IV m.
DZIEWCZĘTA KL. I–II
1. Daria Jakubiak – II m. w pchnięciu kulą – 8,25 m.
2. Ewa Adamska – V m. w skoku
w dal – 3,47 m.
3. Anita Dąbrowska – V m. w biegu na 100 m. – 15,36 s.,III m. szt.
4x100
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4. Gabriela Karaś – V m. w biegu
na 300 m. – 53,15 s.
5 . Elżb ieta Dr węcka – III m .
w sztafecie 4x100 m.
6. Eliza Czajkowska – III m. w sztafecie 4x100 m.
7. Katarzyna Jasek – III m. w sztafecie 4x100 m.
CHŁOPCY KL. I–II
1. Daniel Murawski – II m. w skoku w dal – 4,80 m. oraz IV m.
w sztafecie 4x100 m.
2. Kamil Grzybikowski – II m.
w biegu na 1000 m. – 2.54,63 s.
3. Marcin Krysiński – sztafeta
4x100 m. – IV m.
4. Adam Ołdakowski – sztafeta
4x100 m. – IV m.
5. Damian Wrzeszcz – sztafeta
4x100 m. – IV m.
W klasyfikacji zespołowej dziewczęta zajęły II miejsce a chłopcy
IV w stawce 25 szkół. Uczniowie,
którzy zajęli miejsca w pierwszej
trójce w swoich konkurencjach
zakwalifikowali się na zawody
finałowe Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. W zawodach
finałowych, które odbędą się 3
czerwca w Siedlcach wystąpią:
Daria Jakubiak, Justyna Banach,
Kamil Grzybikowski, Zbigniew
Obojski, Daniel Murawski oraz
Adam Moczydłowski.

Rozpoznaj czas
Wielu młodych ludzi otrzymało w tych dniach krótką, ale ciekawą zachętę: „Hej! Nie wiem, czy wiesz, ale 6 czerwca nad Lednicą zbierają
się młodzi z całej Polski i Europy! Będzie o czasie. Sam zobacz, co i jak”.
Można pewnie byłoby koło tego – jak i koło wielu podobnych tego
typu informacji – przejść obojętnie. Ale… można zaryzykować. Sam
mam okazję po raz pierwszy w życiu spróbować smaku spotkania nad
Lednicą. Na żywo. Wcześniej oglądałem nocne relacje w telewizji, podziwiając świadectwo wiary ludzi młodych, wczytując się w przesłania
kolejnych papieży – Jan Pawła II i Benedykta XVI – kierowane do zgromadzonych.
Lednica (i Jezioro Lednickie) znajduje się w Wielkopolsce, na obszarze
Legnickiego Parku Krajobrazowego. To jedno z przypuszczalnych miejsc
chrztu Mieszka I. Tu odbywają się Ogólnopolskie Spotkanie Młodych –
w tym roku organizatorzy spodziewają się obecności około stu tysięcy
uczestników – którym towarzyszą wspaniałe pieśni, atmosfera przyjaźni,
radości i modlitwy. I najważniejsze – wybór Chrystusa na Pana naszego życia. Więcej, Lednica staje się międzynarodowa dzięki obecności
delegatów z krajów Europy, która symbolizuje fakt, że Europa wybiera
Chrystusa!
Twórca Ruchu Lednickiego i organizator spotkań lednickich, o. Jan Góra,
dominikanin, przyciąga swoim entuzjazmem od lat. W tym roku zachęca
do refleksji o czasie, bo, jak sam mówi, „refleksja o czasie i jego cenie
będzie wskazywała na znaki czasu, przez które przemawia sam Bóg”.
Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że rzeczywistość wiary – także dla
człowieka głęboko wierzącego – jest trudna do nazwania. Stąd potrzeba
konkretnych znaków i symboli, które pomagają spotkać się z Bogiem.
Jednym z symboli tegorocznego spotkania jest Lednicka Liturgia Godzin, popularnie zwana brewiarzem. W ten sposób organizatorzy kierują
w stronę młodych poważne zaproszenie do wielkiej wspólnoty modlitewnej Kościoła, aby wielbić Boga. Sam pomysł o. Góra skomentował
w następujący sposób: „Jako duszpasterz odczuwam, że wielu z Was
wyrosło z odmawiania pacierza, a pacierz kojarzy im się z wiekiem
dziecinnym i dorastaniem. Weźcie zatem brewiarz do ręki, niech Wam
towarzyszy, niech odwaga psalmicznych wersetów pobudzi Wasza odwagę do dialogu z Miłością”.
Wielu pomyśli pewnie sobie, że jedno spotkanie nie odmieni nikogo tak
„od zaraz”. Może jednak? Przecież dla „Boga nie ma nic niemożliwego”.
W historii Kościoła znamy historie osób, dla których moment spotkania
z Bogiem w adoracji, na modlitwie czy lekturze żywotów świętych miał
decydujący wpływ na dalsze losy.
Tegoroczna Lednica to także powód, by zastanowić się nad największym
darem Boga – czasem. Pierwszym warunkiem przykazania miłości jest
bowiem wezwanie, by mieć czas dla bliźniego. Bez tego nie można być
prawdziwym chrześcijaninem. Jeśli natomiast zaniedbamy refleksję nad
znaczeniem czasu w naszym życiu, to zaniedbujemy swoje sprawy
religijne. Czas jest wymogiem naszego osobistego dojrzewania. Choć
jest to – jak snuje refleksję o. Góra – „dar niezauważalny, ale kiedy go
zabraknie jak powietrza, kiedy człowiek zaczyna umierać, a chciałby
jeszcze przed śmiercią coś zrobić, wtedy dopiero go docenia”.
Nie jest to takie proste w czasach, kiedy niemalże nikt, i to w dodatku
notorycznie, „nie ma czasu”. Nie ma więc czasu na odwiedzenie chorego rodzica, refleksję nad sensem swojego istnienia czy na spotkanie
z Bogiem w modlitwie. „A jeśli już zabraknie czasu dla Boga czy na
Boga – wtedy zabraknie zachwytu, wdzięczności i podziękowania”. Jakże
inaczej brzmi proste „dziękuję” wypowiedziane spokojnie, z uśmiechem,
z uściśnięciem ręki, ze spojrzeniem w oczy drugiemu, a jakże inaczej
– rzucone na odczepnego, może niechętnie… Współcześni biedacy
i żebracy to wcale nie ci spod supermarketu czy spod kościoła, ale ludzie,
którzy nie mają czasu ani dla Boga, ani dla siebie, ani dla najbliższych.
Bo kto ma czas dla Boga, ma go dla siebie i dla drugich. Bez zachwytu
i bez wdzięczności, bez podziwu wszystkiego, co wyszło z rąk Boga, nie
ma trwałej radości życia.
Są rzeczy, dla których warto poświęcać czas i podjąć życiowe wyzwanie
do wewnętrznego rozwoju. Jest również spotkanie z Jezusem, także to na
polach lednickich, dla którego warto znaleźć czas. Wszystko po to, „aby
dotrzeć do chrześcijańskich korzeni i uwielbić tego, który nas stworzył
i ocalił”. Ważna więc zachęta dla każdego z nas – i w każdym czasie:
Rozpoznaj czas, bo to sprawa jakości życia.
ks. Leszek Smoliński
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Kolejna już, III Porcja Romskich Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie Natury

PROMIEŃ 2009
Powrót Cyganów do Nasielska
Od trzech lat na jeden dzień za sprawą Domu Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II do Nasielska wracają
Cyganie. Wracają w swojej pieśni,
strojach, obyczajach. Wracają też
fizycznie, a to za sprawą autentycznego cygańskiego zespołu „Don
Vasyl i Jego Gwiazdy”. Wracają, bo
Cyganie w Nasielsku byli. Mieszkali
tu, a niektóre osoby z cygańskiej
społeczności na swych życiowych
partnerów wybrali mieszkańców lub
mieszkanki Nasielska.
W tym roku nasielski ,,cygański”
dzień miał miejsce 22 maja. Miejscem spotkania cygańskich taborów nie była jednak śródleśna polana, lecz gościnne pomieszczenia
Nasielskiego Domu Kultury. Jak
gościnne jest to miejsce, najlepiej
świadczy fakt, że już na początku
imprezy organizatorzy wyjątkowo
ciepło podziękowali jego załodze
za mnóstwo pracy, jaką włożyli, aby
goście nasielskiego Domu Pomocy
Społecznej czuli się w jego progach
jak u siebie w domu.
Kiedy przed trzema laty dyrektor
DPS w Nasielsku Agata Nowak wy-

szła z inicjatywą, aby jej placówka
organizowała coroczne spotkania
z cygańską kulturą, nikt chyba nie
przypuszczał, że pomysł jej spotka się z tak żywym oddźwiękiem
i przychylnością zarówno władz samorządowych powiatu i miasta, jak
i najbardziej zainteresowanych – pracowników i pensjonariuszy Domów
Pomocy Społecznej.
Ta propozycja była strzałem w dziesiątkę, a poznawanie i naśladowanie
elementów życia cygańskiego stało
się ważną cząstką działań wielu Domów Pomocy Społecznej. W placówkach tego typu mieszkają osoby
pokrzywdzone przez los, a DPS-y
są namiastką ich domu rodzinnego.
Obcowanie z kulturą, w tym wypadku kulturą cygańską, ma ogromne
znaczenie terapeutyczne. Pokazuje
też, że wielu członków społeczności
mieszkających w tych placówkach
to wyjątkowo wrażliwi i uzdolnieni
ludzie.
Nasielski festiwal kultury romskiej
znalazł uznanie w oczach samych
Romów. Wysoko ocenia go, powszechnie uznawany za ikonę cy-

gańskości, i to nie tylko
w Polsce, Don Vasyl. Od
początku bierze udział
w nasielskim przeglądzie
,,cygańskich” zespołów
Domów Pomocy Społecznej. Bacznie przygląda się ich występom,
sam ze swoim zespołem daje koncert, a pod
jego koniec zaprasza
uczestników imprezy do
wspólnego tańca i śpiewania. Gwiazdą tej części
staje się w sposób naturalny Czesław
Kaczmarek z Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, w jego bowiem
żyłach płynie cygańska krew.
Nasielska impreza ma wielu przyjaciół, co znajduje odzwierciedlenie
w patronacie i sponsoringu. Wielu
z nich tak planuje swe obowiązki
zawodowe, aby obejrzeć nie tylko
wybrane, ale wszystkie zespoły. Rolę
imprezy doceniają władze powiatu,
który jest organem prowadzącym
nasielski DPS. Wyrazem tego była
obecność obydwojga starostów naszego powiatu – Krzysztofa Kapusty
i Anny Kaczmarek. Towarzyszyli im
nasielscy radni powiatowi: Andrzej
Królak, Bogdan Ruszkowski, Kazimierz Drabik. Imprezie patronował
Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
Na imprezie ten organ reprezentował pełnomocnik Zarządu ds. osób
niepełnosprawnych Artur Pozorek
i radna sejmiku mazowieckiego
sekretarz Nasielska Maria Kowalska.
Władze samorządowe Nasielska

reprezentował burmistrz Bernard
Mucha.
W nasielskim festiwalu kultury romskiej uczestniczyły reprezentacje
18 Domów Pomocy Społecznej
z kilku województw. Były to DPS-y:
Nasielsk, Ołdaki, Obryte, Hamernia,
Płock, Bądzyn, Siedlce, Warszawa,
Sochaczew, Przasnysz, Kaolinowo,
Nowa Wieś Ełcka, Nowe Miszewo
Ostrołęka, Bramki, Łomża. Wystąpił
ponadto zespół wokalno-instrumentalny Warsztatów Terapii zajęciowej ze Starych Pieścirogów.
Imprezę tradycyjnie i profesjonalnie
poprowadzili nasi rodzimi, do tego
depeesowscy konferansjerzy: Żaneta Paczkowska i Michał Grubecki.
Niektórzy z gości byli nawet przekonani, że w nich także płynie cygańska
krew, tacy byli autentyczni. Wprawdzie nie można tego potwierdzić, ale
zaprzeczyć też w 100% trudno, bo
naprawdę ładnie „cyganili”. Atmosfera spotkania zespołów Domów Pomocy Społecznej była niecodzienna.
Wszyscy obecni w NOK mogli się

czuć artystami, a ci mogą słowami
piosenki powiedzieć: cała sala śpiewa
(ła) z nami….. i tańczyła też.
Festiwal Kultury Romskiej „Promień”
2009 przeszedł już do historii. Wiem,
że z jego zakończeniem rozpoczęły
się przygotowania do kolejnego, który odbędzie się za rok. Patronować
mu i następnym przyrzekł sam Don
Vasyl. Wiem, bo podsłuchałem (za
co serdecznie przepraszam), że pani
dyrektor Agata Nowak myśli o zaproszeniu zespołów zagranicznych.
Miłych akcentów na tym festiwalu
było bardzo dużo. Jeden jednak
zasługuje na szczególną uwagę. Po
otwarciu imprezy została zaproszona na scenę mieszkanka DPS
w Nasielsku pani Halina Maria Dąbrowska. Swym ciepłym głosem
zaprezentowała jeden ze swoich
wierszy. Jest poetką. Tłumaczy też
poezję francuską. Ciekawostką jest
to, że pisze wierszem życiorysy
sławnych ludzi.
Andrzej Zawadzki

Kocham Cię, mamo, bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje”
26 maja to szczególny
dzień, bliski każdemu. To
także świetna okazja aby
zastanowić się, za co kochamy te najważniejsze
w naszym życiu osoby.
Dzień Matki (wywodzący
się jeszcze ze starożytnego Rzymu) na dobre
zagościł w naszej kulturze
i chyba nie wyobrażamy
sobie, żeby go nie było
w kalendarzu. Tego dnia
zarówno dorośli, jak i dzieci pamiętają o mamach
i starają się im sprawić
radość choćby drobnym
upominkiem.
Również nasielskie maluchy przygotowały swoim mamom coś wyjątkowego. W Szkole Podstawowej już o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej zebrały
się klasy 0a, 0b i 0c wraz ze swoimi
wychowawczyniami i zaproszonymi
gośćmi. Uroczystość niezwykle poetycko rozpoczęła dyrektor Agnieszka
Mackiewicz, prezentując wiersz K.I.
Gałczyńskiego Spotkanie z matką.
Potem na scenie królowały 6-latki.
Zaczęły bardzo wzruszającą piosenką
Kiedy byłem mały jak kropelka. Nie
zabrakło także krótkiej historii święta.
W programie artystycznym można
było usłyszeć wiersze wyrażające miłość i szacunek do wszystkich matek

na świecie. Piosenkom towarzyszyły
tańce towarzyskie i wspaniałe dekoracje, przedstawiające m.in. biedronki
i motylki.
Na zakończenie wszystkie maluchy
złożyły swoim mamom piękne
życzenia i wręczyły lizaki – słodkie
serduszka. Nad całością czuwały
wychowawczynie „zerówek”: Beata
Skoczylas – pomysłodawca i autor scenariusza uroczystości wraz
z całą oprawą, m.in. dekoracją sali
i rekwizytami, z których korzystały
dzieci, a także Joanna Pichalska i Ewa
Osiecka.
Z pewnością dzieci dostarczyły wiele
radości i wzruszeń wszystkim osobom
zebranym na sali w Szkole Podstawowej w Nasielsku. Następne Święto Mam

dopiero za rok, ale pamiętajmy o nich
codziennie, nie tylko od święta.
K.T.
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Dariusz Wdowiński reprezentantem Polski na mistrzostwach świata w Luksemburgu

Czy Nasielsk będzie miał mistrza świata?
K

iedy ten numer „Życia Nasielska” dotrze
do czytelników, wszystko
będzie już jasne. Mistrzostwa świata w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc, a w tej konkurencji siłowej występuje
Dariusz Wdowiński, odbędą się bowiem w dniach
27–29 maja br. Nasz siłacz
jedzie na nie z realnymi
szansami na medal. Może
to być nawet złoty medal.
I nie są to tylko marzenia.
Kilkakrotnie na różnego
rodzaju zawodach wycisnął 310 kilogramów.
Niekiedy na treningach
kilkanaście kilogramów więcej.

udział zawodnika z Nasielska w zawodach o randze mistrzostw świata
jest olbrzymim osiągnięciem i z tego
już powodu panu Darkowi należą się
gratulacje.

sporo medali. Marcin Kosowski i Łukasz Krzyżewski zdobyli złote medale
w kategorii do lat 20 i brązowe w kategorii do lat 23. Dwa srebrne medale
w tych dwóch kategoriach zdobył Łukasz Podgródny. Marek Branicki zajął
drugi raz z rzędu czwarte miejsce. Na
czwartym też miejscu znalazła się drużyna juniorów w kategorii do lat 20.

Naszego reprezentanta dopingują też
wyniki jego kolegów z drużyny Power 2005. Są coraz lepsi i zdobywają
coraz więcej tytułów, w tym i tytułów
mistrzów Polski. A on, jako prezes,
chce być dla nich wzorem. Cieszy się
więc z ich sukcesów. Nawet wtedy, gdy
zajmą wyższe miejsce niż on. Na razie
są to sporadyczne wypadki.
Tak było na ostatnich mistrzostwach
Polski seniorów, które zostały rozegrane w Miętnem k. Garwolina.

Wśród osób, które wystartują
w kategorii +125, tylko trzej
zawodnicy zostali zgłoszeni
z oficjalnymi wynikami wyższymi, niż osiągnął nasz mistrz.
Jeden z nich wycisnął na oficjalnych zawodach 325 kg,
a dwaj pozostali po 322,5 kg.
Różnice są więc poważne, ale
możliwe do zniwelowania. Pan
Dariusz jest w stanie te wyniki
osiągnąć. Od dłuższego czasu
całe swoje życie podporządkował mistrzostwom. Każdą
minutę ma zaplanowaną. Czuje,
że jest w formie. Chce walczyć
i zwyciężyć. Mistrzowski tytuł
ucieszyłby z pewnością nas
wszystkich. Po cichu nawet na
niego liczymy. Już jednak sam Marcin Waleśkiewicz

Dariusz Wdowiński

Dariusz Wdowiński pojechał na te
mistrzostwa chory. Już w pierwszym
boju chciał więc wycisnąć ciężar, na
którym zazwyczaj kończy zawody.
Osłabienie było już jednak tak duże,
że spalił wszystkie trzy podejścia.
Gorycz porażki osłodziło mu to,
że na najwyższym stopniu podium
stanął jego kolega z drużyny, Robert
Komorowski (popularnie zwany
Kruszyną). A on, zamiast przeżywać
gdzieś na uboczu gorycz porażki,
radował się z sukcesu kolegi i z tego,
że ten zdobył medal, na który on
sam liczył.

Szczególną radość sprawił mu na tych
mistrzostwach kolega mieszkający na
tej samej co on ulicy (Leśnej), Marcin Waleśkiewicz. Wynikiem 225 kg
wywalczył srebrny medal w kategorii
wagowej 110 kg. Sukces odniosła też
cała drużyna Power 2005. Po raz drugi
z rzędu siłacze z tej drużyny zdobyli
brązowy medal mistrzostw Polski.
Seniorom z drużyny „depczą po piętach” młodzi zawodnicy – juniorzy.
Niektórzy z nich startują już razem
z seniorami. W maju br. startowali we
Władysławowie w mistrzostwach Polski juniorów do lat 20 i 23. Przywieźli

Sukcesy siłaczy nasielskiego klubu
Power 2005 przydają też splendoru miastu. Wszędzie tam, na terenie
całej Polski, gdzie silni ludzie trenują
wyciskanie sztangi w pozycji leżącej,
Nasielsk jest znany. Organizowane
w naszym mieście zawody cieszą się
zasłużoną renomą. Klubowi Power
2005 powierzana jest organizacja coraz poważniejszych zawodów, w tym
i rangi mistrzostw Polski. Być może
doczekamy się i zawodów międzynarodowych. Miasto musi trochę do tego
dorosnąć, aby zawodnicy nie musieli
się za nie wstydzić, tak jak miasto nie
musi się wstydzić za zawodników i organizatorów imprez ogólnopolskich.
Bo jak na razie jest ono, delikatnie
mówiąc, nieco zapyziałe.
Najbliższe zawody o randze ogólnopolskiej odbędą się już w dniach 6–7
czerwca. Będzie to Puchar Polski seniorów. Przyjadą więc najlepsi polscy
wyciskacze. Gwarancją ich obecności
jest to, że zawody te będą równocześnie eliminacją do Mistrzostw Europy
w tej dyscyplinie sportowej. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają tych wszystkich, którzy lubią oglądać szlachetną
rywalizację najsilniejszych ludzi.
xyz

Iwona Żyła – trzykrotną mistrzynią Polski w tenisie stołowym niepełnosprawnych

Powtórka z ubiegłego roku!
W Łukowie, w dniach 15–17 maja br.
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa
Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. Udział w nich wzięła
reprezentantka Nasielska Iwona Żyła,
która podobnie jak rok temu zdobyła
3 złote medale.
Powtórka z ubiegłego roku dotyczy
wyłącznie pani Iwony, która zdobyła
mistrzostwo Polski w turnieju indywidualnym, w deblu i grze mieszanej.
Pozostali mistrzowie i zdobywcy
kolejnych miejsc byli zupełnie inni
w porównaniu z ubiegłorocznymi
mistrzostwami.
W turnieju indywidualnym przewaga
naszej reprezentantki była tak zdecydowana, że wszystkie jej pojedynki
R

E

kończyły się wynikiem po 3:0, a jej
przeciwniczki z trudem w trzech setach
uzbierały punkty na jeden set. W grze
deblowej wystąpiła razem z trzecią zawodniczką tych mistrzostw – Anną Łukańczyk z Olsztyna. Para ta pojedynek
finałowy zakończyła zwycięstwem
3:1. Podobnie było w grze mieszanej.
Partnerem Iwony Żyły był czwarty
zawodnik łukowskich mistrzostw –
Ryszard Szczepiński z Gdańska. I ten
finał, również w stosunku 3:1, zakończył
się zwycięstwem pary Żyła – Szczepiński.
Tak więc Iwona Żyła już od 16 lat jest
zdecydowaną liderką wśród osób
niepełnosprawnych w tej grupie niepełnosprawności. Bez względu na to,
K

z kim gra debla czy miksta, jej wysoki i wyrównany poziom decyduje
o ostatecznym zwycięstwie.
Należy podkreślić, że Mistrzostwa
Polski Osób Niepełnosprawnych
odbywają się w różnych dyscyplinach sportowych (lekkoatletyka, piłka
nożna, koszykówka, pływanie, tenis
stołowy, szachy itp.) oraz w kilku kategoriach niepełnosprawności Biorą
w nich udział sportowcy, którzy stracili jedną rękę lub nogę, z protezami,
na wózkach inwalidzkich, niesłyszący
oraz w pływaniu synchronizowanym
również niewidomi.

skach Olimpijskich w Kopenhadze i Rzymie, w Mistrzostwach
Świata w Sofii, a obecnie została
powołana do reprezentacji Polski i przygotowuje się
do Igrzysk
Światowych, które w tym
r o k u
w dniach
30.08–15.09
odbędą się na Tajwanie.

odbywają się Mistrzostwa
Europy, Mistrzostwa Świata
i Igrzyska Światowe (Olimpijskie), które podobnie jak
w sporcie wyczynowym
odbywają się co
4 lata.

Większość tych mistrzostw kończy
się na etapie krajowym, ale w niektórych kategoriach niepełnosprawności

Tenis stołowy
należy w tej
kategorii niepełnosprawnoś ci do
dyscypliny
olimpijskiej, więc
Iwona Żyła
w s wej
kilkunastoletniej
karierze startowała już w Igrzy-

L

A

Gratulujemy zdobycia trzech złotych
medali w Łukowie
i życzymy udanego
startu w Igrzyskach.
as
M

A
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Tego jeszcze w Nasielsku nie było, ale się odbyło!

LAN CUP Nasielsk 2009
Po raz pierwszy w Nasielsku, w hali sportowej,
w dniach 16–17 maja
odbyła się „e-sportowa”
ogólnopolska impreza
pod nazwą „LAN CUP”,
polegająca na graniu
w gry komputerowe.
Gry takie są popularne na całym
świecie i stały się pasją dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnym
wieku. Grają uczniowie, studenci,
kobiety i mężczyźni. Grają osoby
reprezentujące różne grupy zawodowe, jak: informatycy, ekonomiści,
prawnicy itp. W wielu krajach odbywają się mistrzostwa, po których
poszczególne reprezentacje startują
w różnych turniejach międzyna-

rodowych, z mistrzostwami świata
włącznie.
W najpopularniejszej grze sieciowej, pod nazwą Counter Strike,
rywalizują ze sobą pięcioosobowe
drużyny, a oparta jest ona na walce
antyterrorystów z terrorystami. Gra
polega na tym, że jedna ze stron
broni tzw. „bombsite’u” (miejsca,
w którym podkłada się bombę)
lub stara się uwolnić zakładników,
a druga – chce podłożyć bombę
albo pilnować zakładników. Counter
Strike wymaga wspólnego działania
drużyny, a nie umiejętności pojedynczego gracza.
Tej grze, oprócz dobrej zabawy, towarzyszą spore emocje i sportowa

rywalizacja w duchu fair play. Nie ma
bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem, a wszystko odbywa się
na ekranach monitorów. Gra ta integruje ludzi z całej Polski. Drużynę
nie zawsze tworzą osoby z tego
samego miasta czy miejscowości.
Często zdarza się, że w zespole znajdują się zawodnicy np. ze Szczecina,
Łodzi i Krakowa, itp., którzy kontaktują się drogą internetową, umawiają
się i potem spotykają na imprezie,
tworząc jeden zespół.

wymaga dużo wysiłku i starań.
Trzeba przygotować co najmniej
20 komputerów o odpowiedniej mocy, z monitorami i całym
niezbędnym oprzyrządowaniem.
Następnie wszystkie komputery
skonfigurować i podłączyć do
sieci, zapewnić odpowiednią ilość
sędziów, przygotować – przy
imprezie dwudniowej – ewentualne zakwaterowanie, a poza tym
postarać się o pomoc medialną
i sponsoring.

System rozgrywania pojedynków
podobny jest do sportowego.
Przeprowadzany jest zgodnie
z wcześniej ustalonym regulaminem i uzależniony jest od liczby
zgłoszonych drużyn. Pojedynki
można rozgrywać w grupach
systemem „każdy z każdym”,
z których zwyc i ę zc y p r ze chodzą do następnego etapu
i dalej już walczą
systemem pucharowym, aż
do ostatecznego zwycięstwa.
Można też cały
turniej grać pucharowo, czyli
przegrywający
odpada.

Nasielska impreza, której głównymi
pomysłodawcami byli uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Nasielsku, na czele z uczniem trzeciej
klasy Jakubem Gogolewskim, odbyła się przy pomocy wielu osób,
instytucji i rodziców. Duża w tym
zasługa dyrekcji nasielskiego gimnazjum, która wypożyczyła komputery z całym kompletem oprzyrządowania, burmistrza Nasielska,
który udostępnił halę sportową,
pracowników hali sportowej, Nasielskiego Ośrodka Kultury, Wiesława Wilka, który skonfigurował
i podłączył do sieci komputery,
Krzysztofa Frączkiewicza – właściciela sklepu papierniczego, oraz
właściciela firmy WIMSAL Stanisława Gogolewskiego (taty Jakuba),
który wspomógł przedsięwzięcie
znacznym wkładem pracy fizycznej oraz wsparciem finansowym.

Zorganizowanie
takiego turnieju

Słowa podziękowania za pomoc
należą się Robertowi Bugalskiemu, opiekunowi uczniów. Duży

wkład prac y wnieśli również
uczniowie gimnazjum i liceum:
Adrian Żyła, Denis Zakrzewski,
Michał Bugalski, Michał Zamęcki,
Sebastian Rejchel, Michał Turek,
Maciej Orłowski, Mateusz Karolak, Andrzej Jaskulski, Krystian
Sajnóg i Dominika Lewandowska.
Nasielski turniej, mimo jeszcze
niewielkiego doświadczenia organizatorów w przygotowywaniu
tego rodzaju imprezy, przebiegał
dość sprawnie i wszyscy jego
uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Ogółem wystartowało 13
drużyn, a zawodnicy pochodzili
z Warszawy, Płocka, Płońska, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Szczecina, Krosna Krakowa, Katowic,
Pułtuska i Nasielska. Turniej rozpoczął się w sobotę o godzinie
10,00, a pojedynki grupowe
trwały prawie do północy. Natomiast walki ćwierćf inałowe
i półfinałowe trwały w niedzielę
od godz. 9,00 do 20,00.
Z uwagi na późną porę i daleką
podróż czekającą dwójkę finalistów mecz finałowy się nie odbył,
tylko obie drużyny podzieliły się
główną nagrodą po połowie.
Po n a b ra n i u w i ę k s z e go d o świadczenia, dzięki podglądowi
i uczestnictwu w różnych turniejach w całej Polsce, można
w niedługim czasie podjąć próbę
organizacji Mistrzostw Polski.
as

Budowa nasielskiego kościoła parafialnego (cd.)

Poświęcenie i założenie kamienia węgielnego

W poprzednich odcinkach pisałem
już, że poświęcenie fundamentów
i założenie w nich kamienia węgielnego miało miejsce 9 września
1900 r. Wydarzenie to zostało
szeroko opisane w ówczesnej prasie i sprawozdaniach do różnego
rodzaju urzędów świeckich i kościelnych. W poszczególnych relacjach są pewne różnice, którym
warto byłoby się bliżej przyjrzeć.
Problem ten pozostawimy historykom, którzy dokonają krytycznej
analizy źródeł i ustalą przyczyny
powstałych różnic oraz zrekonstruują faktyczny przebieg wydarzeń
związanych z budową kościoła. Na
potrzeby obecnej, prasowej informacji korzystałem głównie z relacji
jednego z bardziej zorientowanych
uczestników ówczesnych wydarzeń
związanych z budową kościoła, ks.
W. Bugajczyka.
Uroczystość poświęcenia fundamentów i założenia kamienia węgielnego odbyła się, jak wspomniano wcześniej, w niedzielę 9 września
1900 r. Istniały już fundamenty,
a ich górną część stanowił cokół
z ciosanych kamieni. Ta właśnie
część fundamentów jest widoczna.
Ukończono ją w końcu sierpnia. Tuż
przed samą uroczystością wymurowano 8 warstw murów.
Aktu poświęcenia fundamentów
i założenia kamienia węgielnego

pod budowany kościół dokonuje zazwyczaj biskup ordynariusz.
Może on jednak upoważnić do
tego któregoś z kapłanów. W tym
czasie diecezja płocka nie miała
ordynariusza (po śmierci biskupa
Nowodworskiego). Diecezją administrował ksiądz kanonik Wincenty
Petrykowski. On to właśnie upoważnił do poświęcenia fundamentów
i założenia kamienia węgielnego
ówczesnego proboszcza nasielskiego ks. Piotra Krasińskiego.
Uroczystość była niezwykle okazała. Przybyło na nią kilka tysięcy ludzi.
Obecni byli także wierni z sąsiednich
parafii – Pomiechowa, Strzegocina,
Winnicy, Nowego Miasta, Łopacina,
Serocka i innych. Wzięło w niej też
udział 11 kapłanów.

Przybyli na uroczystość wierni zebrali się przy plebańskiej, obszernej
stodole, w której na czas budowy
urządzono kaplicę-kościółek. Najpierw odprawiona została uroczysta
suma, a po niej wszyscy przeszli
w procesji do miejsca, gdzie był budowany kościół. W trakcie procesji
śpiewano pieśń, Kto się w opiekę.
Po przybyciu na miejsce, na zaimprowizowaną mównicę – ambonę
ustawioną na fundamencie wszedł
wikariusz z Mławy, ks. Hieronim
Syski, i wygłosił okolicznościowe
kazanie. Jak pisze kronikarz, było
ono wspaniałe i wypowiedziane

głosem potężnym i donośnym. Po
nim rozpoczęły się przepisane prawem (kościelnym – przyp. autora)
czynności. Tymczasem śpiewano antyfony (np. Signum salutis). Ceremonia
odbywała się w porządku przewidzianym przez Rytuał Piotrkowski. Antyfony i psalmy śpiewał na 4 głosy chór

Kamień węgielny
Zwyczaj zakładania, wmurowywania kamienia węgielnego w
fundament czy też pod fundament
wznoszonej nowej budowli jest
bardzo stary. Niektórzy historycy
twierdzą nawet, że podobne praktyki
były stosowane w czasach przedchrześcijańskich. Obecnie tradycja
ta jest wciąż żywa i bardzo często
budowę nowych obiektów (także
świeckich) poprzedza umieszczenie
w odpowiednim miejscu kamienia
węgielnego.
Najczęściej jednak akt ten związany
jest z budową kościołów i kaplic.
Prawo kościelne przewiduje, że
nim się zacznie budować kościół,
powinno się najpierw poświęcić i
założyć kamień węgielny. Jest on
wyobrażeniem Jezusa Chrystusa,
który według Pisma św. nazywa się
kamieniem węgielnym Kościoła
żywego, to jest podstawą główną,
na której Kościół się wznosi.
wynotował az

złożony z miejscowych urzędników
i obecnych na uroczystości księży.
Dyrygował nim ks. W. Bugajczyk.
Kolejnym ważnym momentem uroczystości było złożenie we framudze
pod kamieniem węgielnym szklanego słoja, w którym umieszczono kilka
monet aktualnie będących w obiegu,
numery aktualnych czasopism i napisany na pergaminie przez księdza W.
Bugajczyka dokument w trzech językach (polskim, łacińskim i rosyjskim).
Dokument ten podpisali: celebrans,
księża, komitet budowy kościoła,
dozór kościoła i wielu parafian. Tekst
tego dokumentu w języku łacińskim

i polskim zamieściliśmy w jednym
z poprzednich numerów „Życia
Nasielska”.
Po skończonej ceremonii wrócono
procesjonalnie do tymczasowego kościółka-kaplicy. Odśpiewano
jeszcze suplikacje, a na koniec ks.
Piotr Krasiński udzielił obecnym
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Po skończonej uroczystości ks. proboszcz podejmował przybyłych na
uroczystość księży oraz świeckich
gości obiadem.
Andrzej Zawadzki

Pani Doktor Teresie Suszczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki.
				
				

Dyrekcja i pracownicy
SPZOZ w Nasielsku

Pani Małgosi Stary
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca.
				
				

Dyrekcja i pracownicy
SPZOZ w Nasielsku
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Nasielsk, dnia 06.05.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA

Nasielsk, dnia 06.05.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/5/08-09

GP.72241/1/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
29 stycznia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207,
poz. 2108)

ogłaszam
W dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,
odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk, położonych
w mieście Nasielsku o ogólnej powierzchni 1 1230 m2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1887/10, 1887/11,
1885/6, 1883/5, 2070/3, 1881/6, 1879/6 za cenę wywoławczą 249.756,00 złotych.
Wadium w wysokości 25.000,00 złotych.
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 16352 i 18577.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku (oznaczone symbolem 22 P/S/Ug/RZ) przeznaczone są pod obiekty przemysłowe, składy, magazyny, usługi gospodarcze w szerokim zakresie, usługi komunalne, rzemiosło,
usługi komunikacyjne (w tym stacja paliw), handel hurtowy i inne zbliżone funkcje. Jako funkcje uzupełniające dopuszcza
się pomieszczenia hotelowe na potrzeby zakładów. Na terenie w/w działek znajdują się pozostałości w postaci: hałd ziemi,
porzuconego gruzu budowlanego, wyrobisk i wykopów oraz miejscami wyrzucanych śmieci. Teren ma lekki skłon w stronę
południową. Kształt przedmiotowego kompleksu działek jest regularny, prostokątny.
Dojazd: Od zachodu przedmiotowego kompleksu działek nie urządzona droga gruntowa łącząca się z asfaltową ul. Komunalną.
Ponadto od wschodu do działek przylega fragment nowej drogi gminnej, nie urządzonej i na obecnym etapie realizacji planu
miejscowego, nie mającej połączenia z siecią drogową.
Uzbrojenie: W pobliżu przedmiotowych działek znajduje się wodociąg o średnicy 110 biegnący wzdłuż ul. Komunalnej. W pobliżu biegną też linie energetyczne średniego napięcia. Należy liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji trafo. Bliskość
oczyszczalni ścieków umożliwia także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej przedmiotowe działki.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000
0034 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej
na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli
zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Burmistrz Nasielska w terminie1–go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69–33–115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami), Uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2008
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)
ogłaszam
że w dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej trzydzieści ) w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk,
położonej we wsi Popowo Borowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
81/3 o powierzchni 0,19 ha za cenę wywoławczą 8.800,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 11518.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym stanowiącym pozostałość
dawnego siedliska rolniczego. Ponadto na nieruchomości znajduje się stara, zniszczona
studnia z kręgów betonowych.
Działka zbliżona do rombu, o lekkim pochyleniu ku północy, przylega do drogi o nawierzchni ziemno –żwirowej.
Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna- linia napowietrzna biegnąca wzdłuż
przyległej drogi, nieruchomość nie ma wykonanego przyłącza. Wodociąg : najbliższa
sieć wodociągowa w odległości ok. 60 m.
Nieruchomość leży na terenie nie objętym planem.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Nasielsk – nieruchomość usytuowana jest w strefie gruntów rolnych.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 880,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul.
Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczy w Nasielsku
Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009
roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy
wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest
uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta
jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy
kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub
pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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PROW 2007-13 – korzystne zmiany
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o zmianach w ramach
PROW 2007 – 2013. „80 procent
zmian zostało już uzgodnionych
z Komisją Europejską i po wydaniu
stosownych aktów prawnych zostaną one zrealizowane” – powiedział
Marek Sawicki, szef resortu rolnictwa. Dotyczy to m.in. działania
„Renty strukturalne” w powiązaniu
z działaniem „Ułatwienie startu
młodym rolnikom”. Do tej pory
środki z PROW 2007-13 zostały
wykorzystane w 12 procentach co
oznacza, jak twierdzi Marek Sawicki, że resort rolnictwa jest liderem
w wydatkowaniu Unijnych środków
z tej perspektywy finansowej.
Resortowi udało się przekonać Komisję Europejską do przesunięcia
środków w ramach PROW 2007-13,
dzięki czemu prawdopodobnie będzie możliwe kontynuowanie przyznawania „Rent strukturalnych”. Na
nowe renty zostanie przeznaczonych 350 milionów euro a jeśli dalsze starania o powiększenie tej puli
także zyskają akceptację Brukseli
będą na ten cel 362 miliony euro.
Minister M. Sawicki podkreślił jednocześnie, że przyznawanie „Rent
strukturalnych” będzie teraz ściślej
niż do tej pory powiązane z poprawą struktury gospodarstw rolnych
w Polsce. Gospodarstwa powstające
na bazie przekazywanych za „Renty
strukturalne” będą musiały mieć
areał większy od średniej krajowej.
Wyjątek będzie uczyniony tylko
dla rolników, którzy będą korzystali
ze wsparcia na „Ułatwianie startu
młodym rolnikom”. Młodzi rolnicy

będą mieli 3 lata na osiągniecie takiej wielkości gospodarstwa.
Są też dobre informacje dla wnioskodawców starających się o uzyskanie dotacji z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Rolnicy, którzy złożyli wnioski
w tegorocznym naborze starają się
w sumie o 3,8 miliarda zł., co oznacza wykorzystanie przewidzianej
w tym naborze puli środków w 151%
i wielu z nich nie mogłoby liczyć
na uzyskanie pieniędzy. Jednak jak
powiedział minister dotacje będą
mogli dostać wszyscy wnioskujący,
którzy złożyli dobrze wypełnione
wnioski i spełniają kryteria uzyskania tej pomocy. Stanie się tak, gdyż
minister przewiduje zwiększenie
wielkości środków na zaspokojenie
oczekiwań rolników. Przeznaczy
na ten cel niewykorzystane środki
z poprzedniego naboru a ponadto
dołoży jeszcze około 100 mln.
euro, ze 170 mln euro jakie Polska otrzymała z UE na tzw. „Nowe
wyzwania w rolnictwie w latach
2009-10”.
Jak poinformowało biuro prasowe
resortu rolnictwa, Marek Sawicki
zapowiedział również przeprowadzenie w końcu roku „uzupełniających” naborów wniosków o przyznanie wsparcia na „Modernizacje
gospodarstw” dla gospodarstw
z południowo-wschodniej Polski.
O dotacje w wysokości 300 tysięcy złotych będą mogły ubiegać się
„zespoły kilku gospodarstw” niekoniecznie stanowiących grupy producenckie. Ten uzupełniający nabór
ma pozwolić na to, by ze wsparcia
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mogły skorzystać małe
gospodarstwa, które do
tej pory nie miały szans
na spełnienie wymogu
osiągania w ciągu roku
dochodu w wysokości
4 esu.
Z większej puli pieniędzy skorzystają przedsiębiorcy z branży rolno
spożywczej, którzy złożyli wnioski o dotacje na
„Zwiększenie wartości
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej”. W tym wypadku
wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione
wnioski i spełniają kryteria uprawniające do uzyskania
pieniędzy na rozwój firm dostaną
pieniądze mimo, że pula środków
jak wynika ze złożonych wniosków
jest wykorzystana w 159% - jednak
mają być zwiększone środki na
zaspokojenie oczekiwań wnioskodawców.
Ministerstwo zapowiedziało, że kolejnych naborach na „Zwiększenie
wartości dodanej…” będzie możliwość uzyskania wsparcia w wysokości do 50 milionów złotych na
tworzenie „Regionalnych centrów
dystrybucji”, których powstanie
wzmocni pozycję producentów
rolnych w stosunku do handlowców. W przyszłych naborach na
„Zwiększenie wartości dodanej”
będzie się można starać o wsparcie do 10 milionów zł a nie jak do
tej pory do 20 milionów zł. jest to

wynikiem tego, że bardzo niewielu
wnioskodawców starło się o więcej
niż 10 milionów.

Następne nabory wniosków na
uzyskanie wsparcia z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą się
odbywały w sposób ciągły, czyli do
czasu wykorzystania przewidzia-

nych środków w całości. Do tej pory
nabory odbywały się w określonym
czasie. Ponadto w przypadku „mikroprzedsiębiorstw” 300 tysięcy
dotacji będzie można uzyskać już
przy stworzeniu 3 miejsc pracy a do
tej pory, żeby uzyskać tak wysokie
wsparcie trzeba było stworzyć co
najmniej 5 miejsc pracy. Bez zmian
pozostanie wymóg utrzymania
nowego miejsca pracy przez 2 lata.
W przypadku działania „ Ułatwianie
startu młodym rolnikom” zostanie
zwiększona jednorazowa premia
z obecnych 50 tysięcy zł. do 75 tysięcy zł. Jednocześnie w województwach, gdzie średnia powierzchnia
gospodarstwa znacznie przewyższa
średnią krajową do uzyskania premii
wystarczać będzie posiadanie gospodarstwa o obszarze odpowiadającym średniej krajowej.
dar

Na przełomie maja i czerwca powinny pojawić pierwsze czereśnie.
Jeszcze w maju dojrzewają owoce
jagody kamczackiej – przypominającej borówkę amerykańską.

zł/kg). Rabarbar sprzedawany jest
średnio po 2 zł/kg czyli taniej o 25
proc. w porównaniu z 2008 rokiem.
Młoda kapusta kosztuje około 2 zł/
szt - o 70 groszy mniej.

Jakie będą zbiory i ceny w dużej mierze zadecyduje pogoda. Niedobory
wody mogą mieć istotny wpływ na
wysokość i jakość zbiorów.

Jedynie pierwsze młode ziemniaki
w ofercie hurtowej (opakowanie po
5 kg) sprzedawane są średnio po 13
zł/kg i jest to o 2 zł drożej niż w 2008
(wzrost o 18%).

Będzie nowy sposób podziału dodatkowych środków na kluczowe
wyzwania dla europejskiego rolnictwa, które zostały przyznane Polsce
w kwocie 169 mln. euro. Proponowany podział będzie kształtował
się następująco: 60 % środków na
restrukturyzację sektora mleczarskiego, a po 20 % na wsparcie małej
retencji oraz rozwoju urządzeń do
wykorzystania energii odnawialnej.

Truskawki królują
Są już pierwsze krajowe
truskawki. Od kilku dni
można kupować je na
targowiskach, u przydrożnych sprzedawców – jednak najwięcej tego towaru jest na Warszawskim
Rolno-Spożywczym Rynku
Hurtowym w Broniszach.
Tu, pierwsze dostawy były
znacznie wcześniej niż
w ubiegłym roku. Jednak
teraz owoce są droższe

o 10%. Chłodne noce
mogą jednak ograniczyć
dojrzewanie truskawek –
mówią plantatorzy.
Ceny truskawek importowanych i krajowych są podobne, ale polscy konsumenci zdecydowanie chętniej sięgają
po krajowy produkt. Cena kilograma
krajowych owoców waha się od 4
do 7 złotych za kilogram. W ostatnich
dniach, ze względu na zwiększone
dostawy spadła o blisko połowę.

Truskawki pochodzą z upraw pod
osłonami, ale także są już pierwsze
partie z produkcji pod włókniną.
Okrycie plantacji włókniną przyspiesza zawiązywanie kwiatów
i owoców oraz wpływa na wyższy plon. Jeżeli jednak nadal nocą
utrzymywać się będą niskie temperatury, to pomimo chwilowego
przyspieszenia w dojrzewaniu
truskawek, główne zbiory mogą
się opóźnić.

Z truskawkami nie powinno być
problemu – te, produkowane pod
osłonami, są nawadniane zatem nie
grozi im brak wody. Jednak owoce
z plantacji polowych, na których
nie zainstalowano systemu nawodnienia mogą być drobne i może ich
być mniej.
Podobnie jest z warzywami. Obecnie warzywa pochodzą z upraw
szklarniowych i spod osłon. Niektóre nowalijki są jeszcze drogie.
Fasolka szparagowa od tygodnia
utrzymuje stałą cenę około 16 zł/
kg. Teraz następuje stopniowy spadek ceny z powodu zwiększonej
podaży. Fasolka jest tańsza niż rok
temu. Podobnie, jak młoda kapusta, pomidory, szparagi i młoda
włoszczyzna. Pęczek sprzedawany
jest w Broniszach średnio po 2,30
zł (ponad 30% mniej niż w 2008
r). Kilogram pomidorów w hurcie
kosztuje średnio 5,00 zł (opakowanie
6 kg). Cena jest niższa o 1/5 w porównaniu z majem ub. roku (6,20

Większość wczesnych upraw jest
nawadniana, ale, także produkcja
polowa musi mieć dostateczną ilość
wody. Zdaniem specjalistów w wielu
rejonach gleba jest bardzo przesuszona, a brak deszczu wpłynie na nieskiełkowanie znacznej części nasion
i duże opóźnienia w dojrzewaniu.
W okresach deficytu wody sztuczne nawadnianie gwarantuje producentom wysokie plony i odpowiednią ich jakość. Sam koszt założenia instalacji nawadniającej waha
się, zdaniem specjalistów, od 6 do
10 tysięcy złotych na 1 hektar. Im
większa deszczownia tym koszty są
niższe, bowiem są tzw. koszty stałe,
które trzeba ponieść bez względu
na nawadniany areał. Deszczowanie jest tańsze w porównaniu
z nawadnianiem kropelkowym,
ale w czasie eksploatacji zużycie
wody w systemach kropelkowych
jest mniejsze.
dar
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Albo – albo
Piotrek od sobotniego rana snuł się
nieprzytomny. Ze świeżo zaparzoną
kawą wrócił, jak widziałam, do łóżka,
czego normalnie nigdy nie robił.
Zostaliśmy na weekend sami, bo Zosia jeszcze w piątek zabrała dzieci do
swojej teściowej, ja miałam sobotnie
zobowiązania towarzyskie, zaś Piotrek
wykręcił się umówionym piątkowym
spotkaniem z kolegami w sprawie
nowego projektu.
Nie wiem, co dokładnie wtedy robią,
ale hasło „nowy projekt” brzmi niczym
zaklęcie. Zięć zwykle daje wówczas do
zrozumienia, że od tego projektu zależą losy świata, a przynajmniej firmy, zaś
Piotrek albo weźmie w tym udział, albo
nie utrzyma posady. Konstatowałam
to właśnie w myślach, gdy w kuchni
natknęłam się na – Roberta.
– A co ty tu robisz? – spytałam zaskoczona, co wyszło niezbyt gościnnie.
– Ryby sobie łowię – odpowiedział
młodszy brat mojego zięcia.
– Byliście wczoraj razem u tego kolegi
Piotrka? – dotarło do mnie.
– Taak… – przyznał niechętnie mój
poranny rozmówca. Robert nie wyglądał jednak świeżo jak poranek,
przeciwnie, raczej jakby go ktoś wyciągnął psu z gardła, a następnie wytarł
nim podłogę.
– Masz kaca – powiedziałam odkrywczo.
Chłopak tylko westchnął i przeciągnął
zaobrączkowaną ręka po policzku.
– Trochę wczoraj popiliśmy – przyznał
niechętnie.
– Wódkę?
– Byłoby lepiej, gdyby to była wódka – stęknął i wyjął z lodówki karton
z mlekiem. – A kefiru nie ma?
– Nie ma, musiałbyś iść kupić – odpowiedziałam, ale Robert aż się obruszył
na tę oburzającą propozycję.

– Piłem wino – wyjaśnił.
– Po winie tak cię sponiewierało? –
zdziwiłam się, wstawiając wodę na
herbatę. – Chyba że to był jakiś tani
sikacz.
– Skąd ciocia zna takie słowa? – pokręcił głowa. – Piłem wino z jakiegoś
dyskontu, nie wiem, ile kosztowało.
– Ja wiem, 2,40.
– Niemożliwe! Było w takiej ładnej
butelce…
– A, to 3,50.
– Ale dobrze smakowało, do ostatniego kieliszka.
– Tyle że rano głowa po nim boli…
– A ciocia nigdy nie miewa kaca?
– Nigdy.
– No tak, jak się nie pije…
– Pije się – zaprzeczyłam – i to nie
tylko ziółka.
Robert przyjrzał mi się z uwagą.
– Hm, zawsze chciałem wiedzieć, co
robicie, jak się spotykacie z tą Marysią,
jej kuzynem i tym wszystkimi sta…
znajomymi.

– Nie ma się co krygować, jesteśmy
staruszkami – powiedziałam spokojnie. – Jeśli zaś chodzi o to, co robimy…
A co ty robisz, jak się spotykasz z rówieśnikami?
– Ja? – Robert wsypał do herbaty 4
łyżeczki cukru. Chyba męczył go kac
naprawdę potężnych rozmiarów. –
No…
– No właśnie – odpowiedziałam,
również słodząc sobie herbatę. – My
tak samo.
Robert otworzył usta, ale nic nie
powiedział, bo w kuchni pojawił się
Piotrek.
– Nie ma jakiejś śmietanki, mamo?
– spytał.

Kino NIWA ZAPRASZA
29–31 maja, godz. 16.00

Dzielny Despero
The Tale of Despereaux (USA, 2008); Animacja/Przygodowy; Reżyseria: Sam Fell, Gary
Ross, Robert Stevenhagen; Scenariusz: Will McRobb, Gary Ross; Obsada:Tomasz Bednarek
– Despero (głos w polskiej wersji językowej), Miłogost Reczek – Roscuro (głos w polskiej
wersji językowej), Joanna Kudelska – Księżniczka (głos w polskiej wersji językowej), Jacek
Kopczyński – Andre (głos w polskiej wersji językowej), Cezary Kwieciński – Boldo (głos
w polskiej wersji językowej), Agnieszka Fajlhauer – Mig (głos w polskiej wersji językowej),
Paweł Szczesny – Gregory (głos w polskiej wersji językowej), Mieczysław Morański – Pan
Tilling (głos w polskiej wersji językowej), Anna Apostolakis – Pani Tilling (głos w polskiej
wersji językowej).

Film zrealizowany na podstawie książki Kate DiCamillo. Jest to zadziwiająca
trzymająca w napięciu historia, łącząca elementy przygody i fantastyki.
Głównym bohaterem jest Despero– mała myszka z wielkimi uszami, która wraz z rodziną mieszka we wspaniałym zamku. Jest niezwykłą myszką,
uwielbia muzykę, czyta książki, zakochuje się w księżniczce. Zarówno te
cechy, jak i wygląd tak różniące ją od innych myszy, sprawiają, że Despero
jest odrzucony przez najbliższą rodzinę i otoczenie. Występują też inne
niezwyczajne postaci: śliczna księżniczka, nierozgarnięta służąca i całkiem
sympatyczny szczur. Wszyscy oni mają wspaniałe marzenia i dążą do czegoś.
Piękna i mądra opowieść, w której jest miejsce na żart i dowcip; przypomina
baśnie braci Grimm, a ze współczesnej literatury fantastykę Roalda Dahla
i Lemony Snicketta, mistrzów dziecięcego horroru.
29 maja–3 czerwca, godz. 18.00

Hannah Montana. Film
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Hannah Montana: The Movie (USA, 2009); Komedia/Muzyczny; Reżyseria: Peter
Chelsom; Scenariusz: Daniel Berendsen, Michael Poryes; Obsada: Miley Cyrus – Hannah
Montana / Miley Stewart, Jason Earles – Jackson Rod Stewart, Emily Osment – Lilly
Truscott

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.

– Nie, musiałbyś iść kupić – odrzekłam,
ale i Piotrek skrzywił się na moje słowa,
tak samo jak jego brat na propozycję
kupna kefiru.
– No co? – zięć nie był moim gościem
i mogłam się nie krępować – trudno,
żeby sterana życiem staruszka biegała
do sklepu po mleko na śniadanie dla
dwóch opojów.
– Nie mam kaca! – zaprotestował
zięć.
– Bo masz słabą głowę i zawsze pierwszy padasz! Wczoraj też – zameldował
Robert.
– Bo albo się ma słabą głowę, albo
skłonność do kaca. A ty albo nie pij
tyle, albo nie narzekaj.
– A ty albo mi nie polewaj, albo nie
miej potem pretensji!
– Albo zaczniecie pić mniej, albo wasze żony będą zmuszone poszukać
sobie lepszych egzemplarzy – przerwałam tę wymianę kurtuazyjnych
uwag. Bracia popatrzyli po sobie bez
słowa.
– Albo zjecie coś gotowanego, albo
męczcie się cały dzień – dodałam
szybko i zaczęłam przygotowywać
pikantne ciepłe drugie śniadanie.
Babcia Jadzia

Ratatuj

2 bakłażany, 2 cukinie, 3 papryki
(różne kolory), cebula, czosnek,
puszka krojonych pomidorów,
zioła prowansalskie, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, sos chili,
sól, oliwa
Cebulę pokroić w kostkę i poddusić
na oliwie. Dodać pokrojone bakłażany i cukinie oraz papryki. Gdy
warzywa zmiękną, dodać pomidory i zduszony czosnek. Doprawić
przecierem pomidorowym, solą,
sosem chili i ziołami. Podawać z pieczywem.

Zaczniesz od układania ciekawych planów na nadchodzący długi
weekend. Będziesz wyrozumiały i chętnie pomożesz innym.
Uważaj tylko, aby w pracy nie wykorzystał Cię ktoś, kto lubi narzekać
i poleniuchować.

Byk 21.04.– 21.05.
Znajdziesz wiele nowych spraw do załatwienia i zrobisz wszystko, żeby
zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Łatwo będzie Cię zdenerwować,
ale nie poddawaj się, nawet jeśli ktoś będzie dążył do konfliktu. Zajmij
się swoim zdrowiem.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Staniesz się powiernikiem cudzych sekretów i popiszesz się swoimi
dyplomatycznymi talentami. W życiu osobistym otrzymasz wiele
dobrych wiadomości, przede wszystkim od ukochanej osoby.

Rak 23.06.–22.07.
W sprawach zawodowych nie zniesiesz sprzeciwu, będziesz uparty.
Zapragniesz, aby Twoje zdanie było brane pod uwagę w każdej
sprawie. W miłości nie bądź zazdrosny, warto zaufać partnerowi.

Lew 23.07.–22.08
Przez najbliższe dni będziesz w doskonałym nastroju. Będziesz
przyjaźnie nastawiony do ludzi i świata. Nic nie zmąci Twojego spokoju,
a czas będzie sprzyjać załatwianiu spraw zawodowych i osobistych.
W miłości warto wybaczyć stare urazy.

Panna 23.08.– 22.09.
W pracy będziesz doceniany i bardzo potrzebny. Skoncentrujesz się
na trudnych sprawach i odkryjesz czyjś błąd lub zaniedbanie. Nie bądź
jednak zbyt surowy w swoich ocenach. Zaplanuj wypad z przyjaciółmi
do pubu lub kina.

Waga 23.09.–22.10.
Znajdziesz się w centrum uwagi i ważnych wydarzeń. Musisz się
liczyć z dodatkowymi obowiązkami. Nie wpadaj tylko w panikę
i spokojnie rozważ za i przeciw każdej sytuacji. Dzięki rozsądnej
taktyce ze wszystkim dasz sobie radę.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W najbliższym czasie będziesz załatwiać ważne sprawy, także
urzędowe. Żarty i ploteczki przeplatać się będą z poważnymi
rozmowami na temat pieniędzy. Samotne Skorpiony wybiorą się na
randkę tylko nie zapomnijcie o kwiatach.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Zapomnisz o niedawnych nieporozumieniach w pracy i z ochotą
zabierzesz się do realizacji nowych pomysłów. W życiu uczuciowym
wiele będzie się działo. Możliwe ustalenie ważnych planów na całe
życie. Powodzenia.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Czekają Cię sympatyczne zbiegi okoliczności i to zarówno w życiu
zawodowym jak i osobistym. Pewna plotka przykuje Twoją uwagę
na dłużej. Lepiej jednak nie ufać każdej usłyszanej opinii i nie brać
wszystkiego do serca.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Wpadniesz na tysiąc ekscentrycznych pomysłów i jak zwykle
wszystkich czymś zaskoczysz. Będziesz też rozmyślać o zaletach
i wadach swojej kariery zawodowej. Towarzystwo przyjaciół
pozwoli zapomnieć Ci o kłopotach.

Ryby 19.02. – 20.03.
Czeka Cię dobry czas. Będziesz otwarty na nowe znajomości i pomysły.
Chętnie zaryzykujesz, żeby zyskać więcej niż zazwyczaj. Dobre
wiadomości od przyjaciół z daleka poprawią Ci humor. Samotne Ryby
mają szansę na udany związek.

Z przymrużeniem oka
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Największa polska sieć handlowa
z branży spożywczej poszukuje
do pracy do nowo otwieranego
sklepu w Nasielsku
osób na stanowiska:

•
•
•
•
•

KIEROWNIK SKLEPU
KASJER
SPRZEDAWCA
MAGAZYNIER
OPERATOR KOMPUTERA

Naszym pracownikom zapewniamy:
• umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie
• atrakcyjne wynagrodzenie
• szkolenia stanowiskowe
• możliwość awansu i rozwoju zawodowego
• bezpłatny pakiet opieki medycznej

Cennik reklam i ogłoszeń

Zainteresowane osoby zapraszamy pn.-pt.
w godz. 8.00-16.00 do biura w Warszawie,
Al. Wilanowska 365, tel. 022/547-05-42
lub do przesłania aplikacji
na adres e-mail: rekrutacja@marcpol.waw.pl
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

2.
3.
4.
5.

powierzchniowe
– moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1
moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena netto zł

20,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

PODZIĘKOWANIE

40,00
60,00

0,82
800,00
0,10

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

Rodzice oraz dzieci pragną wyrazić gorące podziękowanie dla Burmistrza Nasielska, Bernarda Dariusz
Muchy za pomoc i życzliwość okazaną naszym
dzieciom poprzez umożliwienie korzystania z edukacji przedszkolnej dzieciom 5–letnim i młodszym
w roku szkolnym 2009/2010. Okazana siła serca
i przyjazna dłoń zaowocuje i pomoże dzieciom
w dalszym rozwoju. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i zrozumienie.
			

Wdzięczni rodzice i dzieci

Tanio sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”, kompletny, stan idealny,
oraz telewizor Daewoo 20
cali (z pilotem), tel. 0 507 047
485.
Sprzedam biurko w idealnym
stanie, tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam
akwarele przedstawiające perły architektury kresowej. Tel. 0
502 035 852.
Piękne obrazy olejne i akwarele znanych polskich malarzy
– tanio sprzedam. Wyprzedaż
kolekcji. Tel. 0 502 035 852.
Wylewki mixokretem. Tel. 783
013 120
Wideofilmowanie. Tel. 790
225 144
Usługi hydrauliczne – dachy,
ocieplenia. Tel. 500 287 920
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice ul.
Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766
Schody, drzwi, balustrady, łóżka do sypialni. Tel. 503 401
399
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 989 m 2 położoną
w Nasielsku, ul. Sosnowa. Tel.
602 419 494
Ocieplanie, układanie paneli,
malowanie. Tel. 788 702 380
Zawiozę do ślubu czarnym
Mercedesem klasy S, jasne
wnętrze. Tel. 693 021 707, 605
845 700
Malowanie, szpachlowanie.
Tel. 601 187 504
Sprzedam łóżeczko dziecięce
3–funkcyjne. Tel. 664 340
922
Chętnych do pracy w firmie
nagłośnieniowej (www.studiotechnika.pl). Mile widziana
znajomość zagadnień elektrycznych. CV proszę przesłać
na adres: biurocv@wp.pl
Sprzedam mieszkanie 54 m 2
w Nasielsku + garaż. Tel. 602
684 937, 600 164 461
Zawiozę do ślubu najnowszym AUDI S 8. maksymalne
wyposażenie i niepowtarzalny
wygląd. Tel. 0 511 892 688
Zatrudnię sprzedawcę – sklep
wa r z y w n y – L e g i o n o w o.
Tel. 514 307 362

29 maja–11 czerwca 2009
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Kupię działkę budowlaną –
Pieścirogi Stare/ Nowe tel:
500–017–361
Sprzedam dom piętrowy
w Nasielsku. Pow. pow. 200m2.
Działka:550m 2. Media, centralne ogrzewanie–piec miałowo–węglowy, dom ocieplony,
instalacja alarmowa. Do zamieszkania! Telefon kontaktowy: 0 604182957.
Poszukuję lokalu w centrum
Nasielska pod działalność gospodarczą. Tel. 500 877 111
Sprzedam M4 w Nasielsku,
ul. Płońska 41 – parter. Tel. 604
997 523
Sprzedam plac pod budowę
w Nasielsku przy ul. Lazurowej, powierzchnia 33 ary,
możliwość wykopania stawu.
Niska cena z powodu wyjazdu
za granicę. Tel. 506 083 171
Sprzedam działkę o powierzchni 2800 m 2 w miejscowości Popielżyn. Tel. 506
755 675
Remonty – promocyjne ceny.
Tel. 608 741 493
Prace ogólnobudowlane
i kostka brukowa. Tel. 502
024 946, 513 923 336
Sprzedam Polonez Truck 1994
r. benzyna +gaz. Tel. 514 230
435, 514 580 838
Sprzedam dwie działki budowlane łącznie na osiedlu Krupka.
Powierzchnia całkowita 695
m2. tel. 0 508 273 144
Poszukuję domu do wynajęcia
na wsi lub w okolicy miasta.
Tel. 500 138 287
Sprzedam siedlisko 1200 m 2.
tel. 510 838 731
Sprzedam 5 ha, gm. Nasielsk.
Tel. 503 081 192
Poszukuję świadków, a zwłaszcza mężczyzny (z blizną na
brwi) z czarnego Audi, który widział bójkę 6 września
2008 r. przy sklepie GULIWER
w Nasielsku. Napastnicy z Wiśniowej Hondy pobili mnie. Tel.
792 059 231
Sprzedam trawę do ścięcia
na siano 10 ha. Tel. 664–423–
065
Firma zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego. Wymagania: prawo jazdy kat.C.
Tel. 692–427–426
DJ, barman - wesela imprezy.
Tel. 504 240 396

REKLAMA
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Żbik – Victoria Zerzeń W-wa		

4:3 (3:0)

+3

Dolcan II Ząbki – Żbik		

2:2 (1:1)

+1

Przed tymi dwoma spotkaniami zakładano
zdobycie 3 punktów (z Zerzeniem) i stratę 3
punktów (z Dolcanem II). Te kalkulacje wynikały z analizy ostatnich występów trzech
wspomnianych zespołów. Pesymiści przewidywali wprawdzie stratę wszystkich sześciu
możliwych do zdobycia punktów, optymiści
liczyli na zdobycie 4 punktów, a tylko nieliczni
marzyciele twierdzili, że istnieje możliwość
zgarnięcia całej puli.

Przebieg wydarzeń, jak to zazwyczaj bywa,
wykazał, że wszyscy mieli, chociaż tylko częściowo, rację. Najogólniej trzeba stwierdzić, że
nie były to najgorsze dwa tygodnie dla Żbika,
nie były też jednak najlepsze. Po prostu tak, jak
napisano w tytule: było dobrze, co nie znaczy,
że nie mogło być lepiej. Warunek był jeden,
trzeba było grać, a raczej walczyć przez całe
180 minut „na maksa”.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Było dobrze, mogło być lepiej

Dla pesymistów jednym z argumentów było
głównie to, że piłkarze Żbika nie potrafią strzelać bramek, a do tego w lidze zaczęły padać
trudne do przewidzenia rozstrzygnięcia.
Przewidywano także możliwość skorzystania
przez rezerwy Dolcianu z zawodników grających w pierwszej lidze.
Optymiści wskazywali na duży i jeszcze niewykorzystany potencjał w nasielskiej drużynie, pozwalający na stoczenie równorzędnej
walki z każdą z drużyn ligi okręgowej.
Marzyciele liczyli, że z Zerzeniem Żbik sobie poradzi, a Dolcan nie będzie szczególnie
zainteresowany zwycięstwem nad Żbikiem,
ponieważ dla układu tabeli wynik tego meczu
nie ma większego znaczenia. Jeżeli już Dolcan
będzie chciał mecz do jakichś celów wykorzystać, to tylko do tego, aby sprawdzić młodych
kandydatów do swej reprezentacji z dobrym
przeciwnikiem, grającym techniczną piłkę,
a za taki właśnie zespół uważany jest Żbik. To
wszystko zaś dawało szansę naszej drużynie.

I, co najważniejsze, trzeba, aby zawodnicy
przypomnieli (!) sobie, co należy robić, aby
piłka zatrzepotała w siatce. I że trzeba to robić
odruchowo (nawyk), a nie myśleć dopiero
wtedy, jak to zrobić, gdy sytuacja jest po
temu, aby piłkę odpowiednio uderzyć. Stąd
zwlekanie z oddaniem strzału i przekazywanie
piłki koledze, który najczęściej znajduje się
w trudniejszej sytuacji. A wszystko odbywa
się w ułamkach sekund. I jak wykazują ostatnie wydarzenia, tego czasu brakuje. Tak było
w obydwu meczach.
W Żbiku jest kilku kandydatów na typowych
egzekutorów. Zauważyłem, że trener Andrzej
Bujakowski przeznacza sporo czasu na zajęcia,
których celem jest podniesienie umiejętności strzeleckich. Są już też pierwsze tego
efekty. Przyczyną tego, że nie są takie, jakich
oczekiwalibyśmy, jest prawdopodobnie fakt,
że stan nawierzchni bocznego boiska na naszym stadionie nie pozwala na wykonywanie
odpowiednich ćwiczeń przy dużej szybkości.
Przypomnę też po raz kolejny, że Żbik w la-

tach swej świetności zdobywał dużo bramek ze stałych
fragmentów gry.
Przebieg obydwu spotkań był podobny. Przez
ich większą część Żbik był
stroną przeważającą. A rywale to nie były zespoły
słabe. Nawet drużyna z warszawskiego Zerzenia nie jest
już tylko dostarczycielem
punktów. Obydwaj nasi przeciwnicy zastosowali grę z kontry. Żbik też tego próbował,
ale specjalnie mu to nie wychodziło. Brakuje
przynajmniej jednego zawodnika dysponującego dużą szybkością i błyskawicznym startem do piłki oraz potrafiącego odpowiednio
uderzyć piłkę.
Doskonałą okazją do przećwiczenia pewnych
wariantów gry był mecz z Zerzeniem. Żbik
prowadził już nawet 4:0, by ostatecznie ledwie
wygrać 4:3. Gdyby nie zabrakło w pewnym
momencie dyscypliny i konsekwentnego
realizowania przedmeczowych założeń i gdyby grano przez cale 90 minut we właściwym
tempie, wynik mógłby być naprawdę imponujący. Podobnie było w meczu z Dolcanem
II. W tym meczu wprawdzie nasza drużyna nie
udokumentowała swej przewagi odpowiednią
liczbą bramek, ale w przebiegu całego meczu
była drużyną lepszą. A pamiętajmy, że Dolcan
II jest wiceliderem naszej ligi.

Jest jeszcze jedno ważne spostrzeżenie.
Właściwie przez cały sezon Żbik nie zagrał
w najsilniejszym składzie. Są przyczyny tego
stanu niezależne od zawodników, ale są też
przyczyny przez nich zawinione, jak na przykład łatwe łapanie „głupich” kartek. Być może
ze względu na nasz zespół sędzia w Warszawie
tuż przed wejściem na boisko przypomniał
zawodnikom obydwu zespołów, że wchodzą
boisko, aby grać, a nie sędziować. Nawet przy
ewidentnie błędnych decyzjach sędziego
rozdzieranie szat nic nie pomoże. O wulgarnych odzywkach wolę raczej nie wspominać.
A w tym meczu zawodnicy zachowali umiar,
chociaż okazje do ,,dyskusji” były.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli: w meczu
z Victorią Zerzeń – Michał Bącik (33’), Wojciech Baran (41, 44 i 49’); w meczu z Dolcanem II – Tomasz Gumowski (24’), Wojciech
Baran (85’).
xyz

ZAWODY POWIATOWE W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
Dziewczęta:
Sokołowska Marta – 272 pkt
Gmurczyk Dominika – 245 pkt
Wiśniewska Karolina – 231 pkt.

15 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku i na
stadionie miejskim odbyły się powiatowe
zawody w czwórboju lekkoatletycznym.
W zawodach wzięły udział następujące
szkoły podstawowe: SP 5 Nowy Dwór Mazowiecki, SP Pomiechówek i SP Nasielsk.

M.K.

Sport w skrócie:

Zawody rozpoczęto konkursem skoku
w dal. Następnymi konkurencjami były:
rzut piłeczką palantową, bieg na 60 m oraz
bieg długi 600 m dziewczęta i 1000 m
chłopcy.

– 12 maja w Nasielsku odbyły się gminne
zawody w czwórboju la. Pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa w Nasielsku.

Po zsumowaniu pkt w kategorii dziewcząt
mistrzyniami powiatu nowodworskiego

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiątego” 15.05.2009 r.:
1. Krzysztof Gałek – Paweł Wróblewski
66 pkt (68,75%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 58 pkt (60,42%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
53 pkt (55,21%)
4. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski 47 pkt (48,96%)
5. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek 46 pkt (47,92%)
6. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal
44 pkt (45,83%)
7. Mariusz Figurski – Janusz Wydra
43 pkt (44,79%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński
40 pkt (41,67%)
9. Jacek Jeżółkowski – Stanisław Makowski 35 pkt (36,46%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1–2. Grzegorz Nowiński 		 63 pkt
Janusz Wydra			 63 pkt
3.
Janusz Muzal			 61 pkt
4. Piotr Kowalski			 59 pkt
5–6. Grzegorz Kosewski		 58 pkt
Paweł Wróblewski			 58 pkt
7.
Maciej Osiński			 49 pkt
8–9. Kazimierz Kowalski		 46 pkt
Krzysztof Morawiecki		 46 pkt
10. Stanisław Sotowicz		 40 pkt
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska `2009, K.S. „Sparta”
zaprasza w piątek 5 czerwca na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku.

zostały zawodniczki z Nowego
Dworu Mazowieckiego. Podobna
sytuacja miała miejsce w grupie chłopców, wśród których
zwycięzcami zostali uczniowie
z nowodworskiej podstawówki.
Reprezentacja z Nasielska przegrała 15 punktami, to oznacza
minimalną różnicę w wynikach.
Niestety, w drużynie Nasielska
zabrakło najlepszej zawodniczki
i dwóch najlepszych zawodników.
Ich udział z pewnością dałby nasielszczanom pewne zwycięstwo.
No cóż. Wynik poszedł w świat.
Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary.

Kategoria dziewcząt
I miejsce SP 5 Nowy Dwór Maz.
– 1002 pkt
II miejsce SP Nasielsk – 987 pkt
III miej sce SP Pomiechówek
PK – 774 pkt

Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nowy Dwór Maz. – 843 pkt
II miej sce SP
Nasielsk – 828 R
E
K
pkt
III miejsce SP
Pomiechówek
– 725 pkt
Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli
następujący
zawodnicy:
Chłopcy:
Nowak Dominik (Pomiechówek) – 205
pkt
Łądka Karol
(NDM) – 203
pkt
Szczepański
Hubert (NDM)
– 200 pkt

– 21 maja uczniowie z nasielskiej podstawówki brali udział w II etapie Coca Cola
Cup 2009, który odbył się w Wyszkowie.
Nasielszczanie ostatecznie zajęli III miejsce
i nie zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.
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