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Kotłownia węglowa funkcjonowała
jako część zakładu MERA ZEM do
początku lat 90. XX w. Już w 1990 r.
pojawiły się propozycje przekazania
kotłowni w mienie komunalne. Jednak wtedy nie brakowało przeciwników tego pomysłu, obawiających
się nadmiernego obciążenia dla budżetu gminy, którzy twierdzili, że to
przede wszystkim sprawa spółdzielni
mieszkaniowej, głównego odbiorcy
ciepła. Również wtedy właśnie m.in.
prezes spółdzielni proponowała, by
samorząd gminy utworzył samodzielne przedsiębiorstwo ciepłownicze w Nasielsku. Żadna z koncepcji nie została przyjęta i po likwidacji
zakładu w 1991 r. całość stała się
własnością prywatnej firmy BAMET.
Od tamtej pory pojawiły się również problemy z ogrzewaniem. Już
w 1992 r. prywatny przedsiębiorca
nie wywiązał się z umowy i ówczesny burmistrz wraz z zarządem
zdecydował o przejęciu kotłowni
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, a gmina na remont zaniedbanej kotłowni
wzięła pokaźną pożyczkę.
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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

KRÓTKO

Budowa kanalizacji już trwa

Jeszcze p od koniec czer wc a
ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach. Obecnie
p racownic y f irmy ELGRUN T
z Gdańska prowadzą roboty budowlane na terenie ul. Szmaragdowej, a w najbliższych dniach
zajmą się ulicami, które do niej
prowadzą, m.in. Bursztynową,
Turkusową, Rubinową i Szafirową. Kierownik Wydziału Rozwoju
Regionalnego Radosław Kasiak,
apeluje do mieszkańców tych terenów o wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą. Chociaż,

niach związanych z tymi dwoma
projektami będziemy informować na bieżąco.

Nie będzie szkoły lotniczej
w Nasielsku, ale będzie
nowe gimnazjum
Czteroletnie Technikum Lotnicze
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku nie powstanie. Przyczyna: za mało chętnych. Jedynie
9 osób zgłosiło chęć uczęszczania do tego typu szkoły. Być
może za kilka lat, kiedy zostanie
ot warte lotnisko w Modlinie,
chętnych na ten kierunek nie

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

jak przyznają przedstawiciele
przedsiębiorstwa ELGRUNT, ta
współpraca dotychczas układa się
bardzo dobrze. Prace związane
z budową kanalizacji w Starych
i Nowych Pieścirogach potrwają
do końca maja 2010 r. Szczegółowe informacje dotyczące tej inwestycji udzielane są w Urzędzie
Miejskim, pokój nr 109, tel. (023)
69 33 059.

Kolejne wnioski o dofinansowanie
Gmina Nasielsk złożyła dwa kolejne wnioski o dofinansowanie.
Pierwszy dotyczy działania 7,2
RPOWM „Poprawa infrastruktury
edukacyjnej w szkołach wiejskich na terenie gminy Nasielsk
w miejscowościach: Budy Siennickie, Popowo Borowe i Stare
Pieścirogi”. Celem projektu jest
otrzymanie dofinansowania na
b udowę s al g i m na st yc znyc h
przy szkołach. Drugi wniosek
nosi nazwę „Poprawa warunków
życia mieszkańców w miejscowości Młodzianowo, Siennica,
Stare Pieścirogi, Cieksyn poprzez
budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej”. Jak podkreśla
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego,
projekt związany jest z budową
wo do c ią g u w M ł o d zianowi e
i Siennicy. O wszelkich działa-
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zabraknie. Dużo większym zainteresowaniem cieszy się nowe
gimnazjum, które powstało przy
L i c e u m O gó l n o k sz t a ł c ąc ym
w Nasielsku. Już od września
w nowej szkole rozpocznie naukę
33 uczniów.

Dla nieruchomości położonych
w mieście i gminie Nasielsk księgi
wieczyste prowadzone są w Sodzie Rejonow ym w P uł tusku
(godziny otwarcia: poniedziałki 8.30 –18.00, wtorki–piątki
8.30–14.45).

Sprawdź księgę wieczy- Wymiana foteli w kinie
stą
Niwa
Księgi wieczyste to rejestr nieruchomości, któr y przedstawia stan prawny nieruchomości.
Akta te nie są niszczone i dzięki
temu można poznać całą historię nieruchomości. Każdą księgę
wieczystą musimy uaktualniać samodzielnie,
udając się w tym celu
do sądu rejonowego.
Zdarza się, że księgi są
zaniedbywane przez lata.
Wówczas odtworzenie
treści prawa własności
może być trudne. Możemy mieć problem, chcąc
sprzedać nieruchomość.
Uaktualnić księgę musimy w przypadku, kiedy
dziedzicz ymy mieszkanie lub nabywamy je
w drodze zasiedzenia
czy darowizny. Lepiej zatem zajrzyjmy do swoich
ksiąg i dokonajmy odpowiednich zmian. Wgląd
do księgi wieczystej jest
nieodpłatny.

Wcześniej dźwięk, a teraz fotele
– tak nasielskie kino podnosi standard. Od niedawna filmy w kinie
Niwa możemy oglądać z nowym
dźwiękiem – dolby sorround,
a teraz planowana jest wymiana
foteli. 7 lipca br. Nasielski Ośrodek
Kultury ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę nowych foteli
kinowych. Ich montaż rozpocznie
się już we wrześniu. W październiku każdy, kto przyjdzie na film do
nasielskiego kina, będzie mógł sobie naprawdę wygodnie usiąść.
Fotele, które obecnie znajdują się
w sali kinowej NOK, zostały przywiezione do Nasielska ok. 10 lat
temu po demontażu w warszawskim kinie LUNA. Twarde i niewygodne, stały się powodem do narzekań wielu uczestników imprez
organizowanych w Nasielskim
Ośrodku Kultury i seansów filmowych. Ale to już niemal przeszłość.
W październiku będzie można
w kinie Niwa wypróbować nowe
siedzenia.
K.T.

Poprawka w sierpniu
N

iestety – takie słowa usłyszało aż
26 osób odbierających swoje wyniki
matur w nasielskich
szkołach średnich. W
Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
do matury przystąpiło
70 uczniów. 13 osób
nie zdało matury, a 17
czeka na sierpniową
poprawkę. W Liceum
Ogólnokształcącym
egzamin dojrzałości
zdawało 64 uczniów.
1 osoba nie zdała
m a t u r y, a 9 o s ó b
w następnym miesiącu przystąpi do
egzaminu poprawkowego.
W ZSZ największą popularnością cieszyły się geografia i wiedza
o społeczeństwie. W „ogólniaku”
maturzyści najczęściej wybierali
biologię lub geografię. Jak poinformowała nas wicedyrektor ZSZ
w Nasielsku Agnieszka Rutkowska,
sporo problemów przysporzył
uczniom egzamin z języka angielskiego. Według dyrektora nasielskiego LO Roberta Parzonki, liczba

poprawek z egzaminu maturalnego
świadczy o tym, że wyniki egzaminu dojrzałości są nieco gorsze niż
w zeszłym roku.

najlepiej wypadli uczniowie liceów
ogólnokształcących. Nieco mniej
szczęści mieli uczniowie liceów
profilowanych i techników.

Według danych z całego kraju wygląda na to, że tegoroczna matura
wypadła najgorzej w ciągu 3 ostatnich lat. Jak informuje Centralna
Komisja Egzaminacyjna i jak wskazują wyniki egzaminu dojrzałości
w nasielskich szkołach średnich,

„Technicy” czekają jeszcze na wynik egzaminów zawodowych, które
zdawali po maturze. Na ich rezultaty
trzeba będzie jeszcze zaczekać aż
do 28 sierpnia.
K.T.
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Problemy z ciepłem, czyli kto kupi kotłownię
Powrót do przeszłości

Kiedy na początku czerwca br.
zarząd firmy Hydrochem, a więc
obecny właściciel kotłowni miejskiej w Nasielsku, poinformował
oficjalnie władze miasta i spółdzielni mieszkaniowej o zamiarze
zbycia systemu ciepłowniczego
w Nasielsku, okazało się, że już
po raz kolejny powrócił, jak upiór
z przeszłości, temat zapewnienia
kilkuset mieszkańcom naszego
miasta ciepła. A wydawało się, że
tragiczna sytuacja z przełomu roku
2004 i 2005 została już opanowana
na dobre. Niestety, prywatna firma,
która stała się najpierw dzierżawcą,
a później właścicielem kotłowni,
postanowiła zniknąć z nasielskiego
rynku. W poważnych tarapatach
znaleźli się mieszkańcy i samorząd
naszej gminy. Problem bowiem
w tym, że zaopatrzenie w energię
cieplną i zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy
do zadań własnych gminy.

Mają pierwszeństwo
Firma Hydrochem zaproponowała
skorzystanie z prawa pierwokupu
systemu ciepłowniczego samorządowi miasta Nasielska i nasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej. Koszt
kompletnego systemu zaopatrzenia
w ciepło wraz z nieruchomością,
na której się znajduje, oszacowany
został przez firmę na 5 mln zł.
Jako powody decyzji o wycofaniu się z Nasielska podano niską
rentowność tej działalności, czyli
wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła. Za istotne ograniczenia uznano przede wszystkim:
barierę możliwości płatniczych
mieszkańców – odbiorców ciepła,

oraz barierę ekonomiczną rozwoju
i intensyfikacji sprzedaży ciepła
poprzez przyłączenie nowych
odbiorców. Wskazano również
na brak zainteresowania ze strony
samorządu wzięciem udziału we
wspólnej inicjatywie pozyskania
środków publicznych (konkurs
Ekofunduszu), a także brak wsparcia
Marszałka Województwa Mazowieckiego dla zminimalizowania
kosztów ponoszonych z tytułu opłat
emisyjnych. Wymienione wyżej
przesłanki, a także inne uciążliwości natury formalnej, które stanęły
na przeszkodzie rozwojowi firmy,
sprawiły, że postanowiła sprzedać
swój majątek właśnie teraz.
O zaistniałej sytuacji 22 czerwca
dyskutowali radni na posiedzeniu komisji komunalnej i ochrony środowiska, w której wzięli
również udział przedstawiciele
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz firmy
Hydrochem. Nie przyjęto jednak
żadnych wniosków, poza jednym,
by pozwolić działać burmistrzowi.
Teraz wszyscy oczekują więc na
propozycję rozwiązań ze strony
władz miasta.

– W czwartek, 2 lipca odbyło się
kolejne spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Ustaliliśmy, że
przez najbliższy miesiąc na zlecenie
gminy zostanie wykonana wycena
prywatnej ciepłowni i ocena jej
stanu technicznego przez rzeczoznawcę. Kiedy będą już gotowe
wszystkie opinie, będziemy mogli
rozważać jakieś rozwiązania tej
trudnej sytuacji i podejmować konkretne decyzje – wyjaśnia Bernard
Mucha, burmistrz Nasielska.
To, jakie wyjście z tej sytuacji znajdzie nasielski samorząd, czy zdecyduje się na kupno ciepłowni
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od Hydrochemu, czy też
zainwestuje w nowy obiekt,
a może zdecyduje się, jak to
proponowano już przed laty,
na lokalne kontenerowe ciepłownie gazowe, na razie nie
wiadomo. Jedno jest pewne:
z prawa pierwokupu nie skorzysta nasielska spółdzielnia
mieszkaniowa.

– Spółdzielnia jest głównym
odbiorcą energii cieplnej,
w sumie ogrzewanych dzięki
niej jest 658 lokali spółdzielczych. Ale nie ma mowy
o tym, żeby spółdzielnia kupiła ciepłownię. Zaopatrzenie w ciepło mieszkańców
gminy, a do takich należą
przecież mieszkańcy naszej spółdzielni, to zadanie własne gminy
– mówi Hanna Wróblewska prezes
nasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Jak déjà vu
Kotłownia węglowa funkcjonowała
jako część zakładu MERA ZEM do
początku lat 90. XX w. Już w 1990 r.
pojawiły się propozycje przekazania
kotłowni w mienie komunalne. Jednak wtedy nie brakowało przeciwników tego pomysłu, obawiających
się nadmiernego obciążenia dla budżetu gminy, którzy twierdzili, że to
przede wszystkim sprawa spółdzielni
mieszkaniowej, głównego odbiorcy
ciepła. Również wtedy właśnie m.in.
prezes spółdzielni proponowała, by
samorząd gminy utworzył samodzielne przedsiębiorstwo ciepłownicze w Nasielsku. Żadna z koncepcji nie została przyjęta i po likwidacji
zakładu w 1991 r. całość stała się
własnością prywatnej firmy BAMET.
Od tamtej pory pojawiły się również problemy z ogrzewaniem. Już
w 1992 r. prywatny przedsiębiorca

nie wywiązał się z umowy i ówczesny burmistrz wraz z zarządem
zdecydował o przejęciu kotłowni
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, a gmina na remont zaniedbanej kotłowni
wzięła pokaźną pożyczkę. Mimo
tych doświadczeń samorządowcy
nie zdecydowali się na skorzystanie z prawa pierwokupu kiedy
komornik sprzedawał w 1995 r.
wydzieloną z zakładowego majątku
kotłownię kolejnemu prywatnemu
przedsiębiorstwu – firmie Węgielek.
Tym razem przez kilka lat udało
się zachować względny spokój do
grudnia 2004 r., kiedy to okazało
się, że właściciel kotłowni ma poważne kłopoty finansowe i nie jest
w stanie zapewnić działania ciepłowni. Wtedy zarówno spółdzielnia
mieszkaniowa, jak i samorząd gminy zmobilizowały siły i pomogły
przedsiębiorcy opanować aż do
wiosny następnego roku sytuację
kryzysową. Produkcja ciepła stała
się nieopłacalna dla prywatnego
przedsiębiorcy, za to pojawił się
nowy inwestor, zainteresowany
nasielskim rynkiem energetycz-

nym, firma Hydrochem, która
wydzierżawiła kotłownię od firmy
„Węgielek”. I choć wtedy samorząd gminny prowadził intensywne
starania dotyczące zmiany systemu
zaopatrzenia mieszkańców w ciepło
i był gotowy do przejęcia kotłowni,
sprawa zeszła na plan dalszy aż do
czerwca br.
Po kolejnym już dość traumatycznym doświadczeniu z kotłownią
na przestrzeni ostatnich lat trzeba
mieć nadzieję, że samorządowcy
zwrócą uwagę na fakt, że prywatny przedsiębiorca jest przede
wszystkim zainteresowany generowaniem własnych zysków,
a nie działalnością misyjną na
rzecz lokalnej zbiorowości, tym
bardziej jeśli zabezpieczenie tego
dobra leży ustawowo po stronie
samorządu.
Wypada teraz tylko czekać na decyzje i mieć nadzieję, że zapadną one
przed jesiennymi chłodami.
Z uwagi na rangę tematu będziemy do niego powracać w najbliższych numerach ŻN.
(i)

Szeroki front robót drogowych na terenie gminy Nasielsk

Ruch będzie kierowany światłami
W

reszcie ruszyła ważna
inwestycja drogowa
w samym centrum miasta, mająca na celu ułatwienie przejazdu głównymi ulicami Nasielska
i zapewnienie większego
bezpieczeństwa pieszym
przekraczającym te ulice.
Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
a wykonawcą prac Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Modernizacja dwóch głównych
skrzyżowań (ul. Kościuszki z ul. POW
i Kilińskiego z Młynarską) polegać
będzie na zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej, remoncie nawierzchni
oraz wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego.
Wiąże się to też z nową organizacją
ruchu w obrębie tych skrzyżowań.
I tak na przykład ulica Warszawska
na odcinku od Baszty do stacji benzynowej będzie ulicą jednokierunkową. Planuje się, że prace zostaną
zakończone przed rozpoczęciem
roku szkolnego.

Roboty na tym odcinku spowodują
poważne utrudnienia w ruchu. Nie
przewiduje się jego zamykania. Do
zmniejszenia uciążliwości w przejeździe przez miasto mogą się przyczynić mieszkańcy miasta i gminy.
Znają uliczki, drogi, a nawet dróżki.
Powinni tak planować trasę przejazdu przez miasto, aby jak najrzadziej
przejeżdżać przez modernizowane
skrzyżowania. To ułatwi osobom
spoza gminy łatwiejszy przejazd
przez Nasielsk oraz przyczyni się do
sprawniejszego przebiegu prowadzonych prac. Warto też wyjechać
z domu kilka minut wcześniej, aby
zdążyć w przewidzianym czasie
do miejsca przeznaczenia i uniknąć zdenerwowania. Zaleca się
także, aby pojazdy przejeżdżające
przez Nasielsk tranzytem korzystały
z dróg krajowych nr 60, 61, 62.
Ważne jest również to, aby uzbroić
się w cierpliwość. Prace modernizacyjne z pewnością będą uciążliwe,
ale są nieodzowne, aby później lepiej się nam żyło i jeździło.
Informując o modernizacji odcinka
drogi wojewódzkiej (ok. 200 m)
i przebudowie dwóch skrzyżowań

na tym krótkim odcinku,
przypomnę, o czym donosiło w poprzednim numerze „Życie Nasielska”,
że wkrótce ruszają poważne prace modernizacyjne
na ul. Młynarskiej i drodze
w kierunku Strzegocina.
To droga powiatowa. Ma
duże znaczenie nie tylko
dla powiatu, ale w pierwszym rzędzie dla gminy
Nasielsk.
Droga to nie tylko to, co
się znajduje na jej wierzchu, ale i to, co się znajduje w głębi. Istnieje pilna
potrzeba modernizacji
całej infrastruktury podziemnej, zwłaszcza w centrum
miasta. Inwestor wspólnie z miejskimi służbami komunalnymi miasta
dokona przeglądu znajdujących się
tam urządzeń i podejmie doraźne
działania remontowe. Przebudowa i budowa kanału deszczowego
w ulicach Kościuszki–Kilińskiego–Warszawskiej będzie, jak pisze
w swej informacji rzecznik MZDW,
planowana po opracowaniu przez
miasto koncepcji sieci odwodnienia

centrum miasta wraz ze zrzutem
wód deszczowych do odbiornika.
Podjęte przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich działania były
konieczne, lecz nie rozwiążą całego
problemu komunikacyjnego miasta. Przez jego centrum codziennie
przejeżdżają setki ciężkich pojazdów. Niektóre z nich wiozą ładunki
niebezpieczne (gazy, paliwa). Istnieje
pilna potrzeba wyprowadzenia ruchu takich pojazdów poza miasto,

czyli na obwodnicę. Potrzebę jej
budowy dostrzeżono już 68 lat
temu. Dobrze, że ostatnio wraca
się do koncepcji jej budowy. Mówił
też o tym w czasie krótkiego pobytu w Nasielsku członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego
Waldemar Roszkiewicz. To ważne,
bo tego rodzaju inwestycja leży
w gestii samorządowych władz
wojewódzkich.
xyz
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Wypadek drogowy przy przejeździe w Jackowie

Ucierpiały zwierzęta
D

o groźnego wypadku doszło tuż
przy przejeździe kolejowym
w J a c ko w i e .
26 czerwca
przez ten przejazd zamierzał
przejechać kierowca wiozący
do pobliskiej
ubojni ciężarówką marki
Scania 12 sztuk
bydła.

Droga Świercze Nasielsk, którą poruszał się pojazd,
jest wąska, a do tego
z obydwu stron toru
dochodzi do przejazdu pod bardzo ostrym
kątem. Wjeżdżając na
łuk drogi, kierowca nie
zdołał skręcić na przejazd przez tory,
lecz pojechał prosto. Samochód zjechał do głębokiego rowu i przewrócił
się. Niestety, część zwierząt odniosła
na tyle poważne obrażenia, że nie
było możliwości dowiezienia ich
żywych do miejsca przeznaczenia.

Niektóre z nich trzeba było uśmiercić
na miejscu. Cała akcja zabezpieczenia
transportu odbywała się w asyście
służb weterynaryjnych.
Na miejsce wypadku przybyła policja
i straż z Nowego Dworu i Nasielska.
Policjanci ustalali okoliczności wy-

Pozostałości
po eurowyborach
O

kampanii wyborczej
do Europarlamentu powoli zapominamy.
Z nasielskich ulic zniknęły
plakaty wyborcze z wizerunkami polityków zachęcające do głosowania.
Jednak coś nie daje nam
spokoju. Plakatów wyborczych nie ma, a tablice
zostały.

służyły jako miejsca na reklamę.
Mieszkańcy doskonale pamiętają,
że „ozdobą” tych słupów był Paweł
Poncyliusz z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Upłynął
miesiąc od eurowyborów, a zgodnie
z ordynacją to ustawowy termin na
sprzątnięcie wszelkich oznak kampanii. Komitet PiS, jak widać nie przyłożył się do sprzątania. A może idąc
w ślady wielu polskich miast, można

padku i wspólnie ze strażakami zabezpieczali ruch na drodze. Pociągi
zbliżające się do przejazdu, a przejechało ich w czasie akcji ratunkowej 16,
wyraźnie zwalniały. Ponieważ było to
piątkowe popołudnie, ruch na drodze
był również wyjątkowo duży.
xyz

by było posprzątać to, co zostało,
a kosztami obciążyć odpowiedzialne
za to komitety wyborcze?
K.T.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
uprzejmie informuje organizacje
pożytku publicznego oraz podatników, którzy złożyli zeznanie za
rok 2008 w Urzędzie Skarbowym
w Nowym Dworze Mazowieckim
i wskazali kwotę 1 % podatku należnego do przekazania wybranej
OPP wynikającego:
– z zeznania podatkowego złożonego w terminie do dnia 30
kwietnia 2009r.,
– z korekty zeznania złożonej
w terminie ustawowym, dokonanej w ciągu 2 miesięcy od
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (tj. do dnia
30.06.2009r.), że od dnia 1 lipca
br. zadeklarowane przez podatników kwoty są przekazywane na
rachunki bankowe wskazanych
przez podatników OPP.
Ogólna liczba podatników, którzy zadeklarowali 1 % podatku
należnego na rzecz OPP wynosi
10 843, natomiast ogólna kwota
zadeklarowana przez podatników na rzecz OPP wynosi 803
476,00 zł.

18.06. w Pieścirogach Starych
Marek W., mieszkaniec Pieścirogów w zamian za odstąpienie od
czynności służbowych próbował
wręczyć łapówkę funkcjonariuszom
Policji. Został zatrzymany a Prokurator zastosował dozór policyjny.
21.06. w Popowie Północnym
Krzysztof O., mieszkaniec Warszawy w czasie interwencji policj antów
naruszył ich nietykalność i znieważył słowami wulgarnymi.
21–22.06. w Nunie nieznani sprawcy skradli z działki letniskowej słupki
i siatkę. Straty wynoszą 10.000 zł na
szkodę Agnieszki Sz.
27.06. w Popowie Borowym Mateusz Sz. i Piotr H., mieszkańcy Jaskółowa pobili Piotra R. mieszkańca
Popowa.
30.05–24.06. w Studziankach nieznani sprawcy na działce letniskowej
włamali się do domku i pomieszczenia gospodarczego. Skradli
mienie o wartości 700 zł na szkodę
Jana K.
29.06. z klatki bloku przy ulicy Elektronowej nieznany sprawca skradł
rower. Straty wynoszą 1500 zł na
szkodę Bogumiły M.

Próbował ratować się łapówką

30.06–04.07. w Jackowie nieznany
sprawca włamał się do opuszczonego domu i skradł mienie o wartości
550 zł na szkodę Teresy P., mieszkanki Legionowa.

W

ręce policjantów
z ko m i s a r i a t u
w Nasielsku,
28-letni Arkadiusz Ż. wpadł za
jazdę bez pasów
bezpieczeństwa.
Cała sprawa zakończyłaby się
n a m a n d a c i e,
gdyby mężczyzna nie próbował ratować się
łapówką. Teraz będzie
odpowiadał nie tylko za
wykroczenie, ale także
za próbę przekupienia
funkcjonariuszy.
Do zdarzenia doszło 24 czerwca ok. godz. 18:00 w Nasielsku.
Wówczas to patrolujący teren
miasta policjanci zauważyli nadjeżdżający fiat uno. Mundurowi
zwrócili uwagę na ten pojazd,
ponieważ kierowca jechał bez
zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zatrzymali go do kontroli
drogowej, a następnie Arkadiusz
Ż. został wylegitymowany.

Na przykład na ul. POW w Nasielsku
na słupach energetycznych nadal
tkwią przymocowane drutem tablice z dykty, które podczas kampanii

KRONIKA
POLICYJNA

URZĄD SKARBOWY
INFORMUJE

Jak zwykle w takiej sytuacji kierowca został pouczony o możliwości przyjęcia mandatu karnego
za popełnione wykroczenie lub
odmowy przyjęcia go i wówczas sprawa zostanie skierowana
do sądu. Mężczyzna wymyślił
trzecie rozwiązanie. W zamian
za odstąpienie od wykonywanych czynności zaproponował
funkcjonariuszom kilkadziesiąt
złotych. Reakcja funkcjonariuszy
była natychmiastowa. 28-latek

Pijani na drodze
20.06. na ulicy Rynek Krzysztof R.,
mieszkaniec Głodowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,99 mg/l).
29.06. w Żabiczynie Henryk Ł.,
mieszkaniec Żabiczyna, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,44 mg/l).

został zatrzymany. W najbliższym
czasie mężczyzna usłyszy zarzut
usiłowania wręczenia korzyści
majątkowej.

06.07. na ulicy Sportowej Michał
P., mieszkaniec Nasielska, kierował
motorowerem po spożyciu alkoholu (1,06 mg/l).

Za: http://kppnowydwor.policja.
waw.pl/
R
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Przystanki jak śmietniki
- Po co naszemu miastu witacze
ustawione na drogach wjazdowych? – pytają mieszkańcy. –
Najlepszą wizytówką i znakiem
rozpoznawczym naszej gminy są
zalegające śmieci, zwłaszcza na
przystankach. Nasielsk był, jest i będzie brudny i brzydki. Każde wybory
samorządowe to obiecanki cacanki, że będzie czysto. A efektu, jak nie
było, tak nie ma – żalą się czytelnicy
naszej gazety. Postanowiliśmy iść
tym tropem i sprawdziliśmy stan
kilka przystanków znajdujących się
na terenie naszej gminy. Najgorzej
sytuacja wygląda na przystankach,
których sprzątaniem nie zajmuje
się gmina. Są to wiaty mieszczące
się w pasie drogi wojewódzkiej Nasielsk–Dębe.
Chechnówka – murowany przystanek ledwo widać z drogi. Z każdej
strony osłaniają go gęste zarośla,
a śmieci znajdujące się w środku
z pewnością sprawiają, że podróżni wolą stanąć kilka metrów dalej.
Jednak naszą uwagę przykuło coś
metalowego w rodzaju pojemnika
na odpady. Jest zatem gdzie wrzucić
papierki i butelki, ale mało kto się do
tego stosuje.

Lorcin – wiata znajduje się niedaleko przystanku w Chechnówce,
ale stos śmieci w środku sprawia,
że możemy przystanek pomylić
ze składowiskiem odpadów. Znajdziemy tam znaleźć puszki, butelki,
foliowe worki i wiele innych mało
ciekawych rzeczy. Wiata raczej nie
służy dobrze podróżnym. W środku
prawie nie ma gdzie stanąć, ławki
próżno szukać, a przed deszczem
na pewno nie uchroni nas ogromna
dziura w dachu.
Nuna – przystanek, który służy również jako znak drogowy.
Świadczy o tym duży napis z nazwą
miejscowości i strzałką. Czyżby Zarząd Dróg Wojewódzkich przestał
stawiać znaki drogowe? A może
to jakaś nowa forma oznakowania?
Wiata służy również jako miejsce
wyrzucania śmieci. Znajdziemy tak
rozszarpane worki, z których wysypuje się zawartość. Dzięki temu,
że w środku nie ma ławki, śmieci
mieści się więcej.

czekać na autobus przy szosie. Postanowiliśmy wyjaśnić zatem, kto
odpowiada za taki stan rzeczy. Jak
mówi dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku Małgorzata Rosłońska:
- ZGKIM odpowiada za utrzymanie wiat przystankowych w pasie
dróg gminnych i powiatowych
biegnących przez naszą gminę. Za
pozostałe przystanki odpowiada
albo Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, albo właściciel posesji,
na której przystanek się znajduje.
Ustaliliśmy, że wiaty w Chechnówce, Lorcinie i Nunie znajdują się
pasie drogi wojewódzkiej nr 632.
Zatem z pytaniem dotyczącym porządku na przystankach zwróciliśmy
się do rzecznika prasowego Ma-

Chechnówka

w stanie estetycznym oznakowania
oraz czystości na terenie przystanku

Brud i smród – taki obraz przystanku komunikacji publicznej możemy
podziwiać w Chechnówce, Lorcinie
i Nunie. Często służą one również
jako publiczne szalety. Podróżni
zamiast pod wiatą, zmuszeni są

Lorcin

zowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: -Umowa użyczenia pasa
drogowego przeznaczonego na
przystanki autobusowe zawierana
jest z przewoźnikiem świadczącym
usługi. W umowie jest zapis mówiący o tym, że „biorący w użyczenie
zobowiązuje się do utrzymania

zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
Umowa taka jest zawierana z każdym przewoźnikiem, który korzysta
z przystanków zlokalizowanych

Nuna

Z biblioteki

Nowy czytelnik
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” prezentowaliśmy chłopca,
który został 600. czytelnikiem dziecięcego oddziału naszej biblioteki, a teraz przyszedł czas na oddział dla dorosłych. Tam właśnie jako
700. osoba w tym
roku zapisał się w
ostatnich dniach
czerwca br. pan
Grzegorz Dębski z
Lubomina.
– Lub ię czytać
książki o tematyce spirytystycznej
i zjawiskach niewyjaśnionych – powiedział nam pan
Grzegorz. – Znalazłem tu dla siebie
kilka lektur, kiedy
je przeczytam na
pewno przyjadę
po następne – zapewnił nowy czytelnik.
(p)

w pasie drogi wojewódzkiej – poinformowała nas Monika Burdon.
Wielu mieszkańców naszej gminy
podróżuje trasą Nasielsk–Dębe.
Przewoźnicy korzystający z tej drogi
to linia autobusowa PKS Ciechanów
oraz prywatna linia ZENEK. Przepisy
niejednoznacznie określają, który
z przewoźników powinien zadbać
o przystanki. Jak poinformował nas
PKS Ciechanów, nie istnieją umowy
między przewoźnikami, które regulowałyby te kwestie. Miasta rozwiązują ten problem we własnym
zakresie. Np. w Raciążu proporcjonalnie do liczby kursów każdy
z przewoźników zostaje obciążony
kosztami utrzymania porządku na
przystankach autobusowych, czyli
partycypuje w kosztach utrzymania
wiat przystankowych znajdujących
się na terenie miasta i gminy. Może
warto by było iść śladem innych samorządów w kraju i również w podobny sposób rozwiązać problem
przystanków, które wyglądają jak
śmietniki? Jak na razie nie wiadomo,
kto ma uprzątnąć wiaty znajdujące
się przy drogach innych niż gminne i powiatowe. A śmieci cały czas
przybywa.
K.T.

Biblioteka poleca

Lektura na wakacje
Dużą popularnością, szczególnie wśród czytelniczek naszej biblioteki, cieszą się książki, które nie kończą się na jednym
tomie, czyli różnego rodzaju sagi. Przygody bohaterów oraz ich potomków są opisane nawet w kilkudziesięciu tomach.
Ale mimo to nie brakuje amatorów na tego rodzaju lekturę. Oto najchętniej czytane serie, które można wypożyczyć
w nasielskiej bibliotece:
„SAGA O LUDZIACH LODU” Margit Sandemo – opowiada o rodzie czarownic i czarowników pochodzących z najbardziej wyklętego przez ludzi miejsca, Doliny Ludzi Lodu. Jest to niezwykła historia Engela Dobrego i jego potomków,
którzy od wieków zmagają się z ciążącym na całym rodzie przekleństwem złego przodka. Ludzie Lodu odsunięci przez
społeczeństwo z powodu swoich nadnaturalnych zdolności, oskarżeni o czary, na zło zawsze odpowiadają dobrem.
Akcja powieści rozpoczyna się w XVI-wiecznej Norwegii i sięga aż do XX wieku. Obejmuje w sumie 47 tomów, które
czyta się niezwykle lekko, przyjemnie i szybko. Dodatkowo książki rozbudzają fantazję i z całą pewnością zadowolą
nawet najbardziej wymagającego czytelnika.
„RAIJA ZE ŚNIEŻNEJ KRAINY” Bente Pedersen – to przejmująca opowieść o wielkiej miłości między tytułową bohaterką
a kilka lat od niej starszym Mitkalem. Uczucie tych dwojga, fińskiej dziewczyny i młodego Lapończyka, jest tak silne, że
choć los ich rozdzielił i żyją daleko od siebie, każde w swoim świecie, wciąż wracają w myślach do dnia, gdy ujrzeli się
po raz pierwszy.
Seria przenosi nas w XVIII wiek do północnej Skandynawii. Lektura kolejnych tomików nie tylko
dostarcza wielu wzruszeń, ale też przybliża przyrodę, krajobrazy i historię tej urzekającej swym
surowym pięknem krainy. Całość obejmuje 40 tomów
„CIENIE Z PRZESZŁOŚCI” Torill Thorup – historia Ingi, córki właściciela bogatego dworu, który
kiedy tylko córka skończyła osiemnaście lat, wydał ją za mąż za swojego sąsiada i przyjaciela, ponad pięćdziesięcioletniego Niella, wypełnia 13 tomów sagi autorstwa norweskiej pisarki. Kto lubi
rodowe i tajemnicze opowieści sprzed ponad 100 lat, opowiadające o miłości, zazdrości i zemście,
powinien sięgnąć po te książki.
(p)
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Gdy obdarowany okaże się
Nazwisko
niewdzięczny – odwołanie darowizny N
O

dwołanie darowizny
jest możliwe w sytuacji, gdy obdarowany
dopuścił się rażącej niewdzięczności w stosunku
do darczyńcy. Przykładów
rażącej niewdzięczności
może być wiele, w szczególności chodzi tu o ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych, pobicie,
zniewagę, kradzież czy
nawet nieudzielenie pomocy w chorobie albo
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.
Z tego tytułu uprawnienia
do odwołania darowizny
posiada darczyńca lub
spadkobiercy darczyńcy
po jego śmierci.

Zgodnie z właściwymi przepisami
kodeksu cywilnego darowizna nie
może być odwołana po upływie
roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się
o niewdzięczności obdarowanego.
Wskazany roczny termin dotyczy
również spadkobierców darczyńcy.
Odwołanie darowizny z powodu
niewdzięczności obdarowanego
może nastąpić przed jej wykonaniem, jak i po wykonaniu darowizny.
Przy czym należy pamiętać, że
darowizna nie może być odwołana
z powodu niewdzięczności, jeżeli
darczyńca obdarowanemu przebaczył. Spadkobiercy darczyńcy
mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy,
gdy darczyńca w chwili śmierci był
uprawniony do odwołania albo

gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie
wywołał rozstrój zdrowia, którego
skutkiem była śmierć darczyńcy.

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

azwisko i imię indywidualizują człowieka;
pozwalają odróżnić go
od innych ludzi. Te elementy stanu osobowego
człowieka są doniosłe
nie tylko na płaszczyźnie
prawa rodzinnego, ale
i we wszelkich stosunkach
prawnych, jakie człowiek
nawiązuje jako uczestnik
obrotu prawnego.

przed ewentualnym procesem
sądowym należy zwrócić się do
doradcy prawnego, który oceni
przed wniesieniem sprawy, czy
roszczenie o odwołanie darowizny
jest zasadne.

Przewidując możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej
niewdzięczności obdarowanego,
zarówno wykonanej, jak i niewykonanej, w zakresie skutków odwołania kodeks cywilny zawiera jedynie
postanowienie, że zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien
nastąpić stosownie do przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Przepisy uregulowane w kodeksie
przewidują również, że od chwili
zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie
wzbogaconym, który powinien
liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

W odniesieniu do nazwiska dziecka
kodeks rodzinny kieruje się zasadą
dobra dziecka, jak i realizuje zasadę równouprawnienia dzieci bez
względu na ich małżeńskie czy
pozamałżeńskie pochodzenie.
Nazwisko dziecka pozostaje jednak
w związku z sytuacją prawną jego
rodziców i ich nazwiskiem.
1. Nazwisko dziecka małżeńskiego
Dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa jego rodziców lub
przed upływem 300 dni od jego
ustania lub unieważnienia uważa
się za pochodzące od męża matki.
Dziecko to nosi nazwisko męża
matki. Jednakże nie w każdym
przypadku nazwisko to jest jednocześnie wspólnym nazwiskiem
małżonków. Żona może bowiem
przy zawarciu małżeństwa pozostać przy swoim dotychczasowym
nazwisku albo dodać do niego
nazwisko męża. W takiej sytuacji
kodeks rodzinny wskazuje na dwa
rozwiązania. Według pierwszego,
jeżeli małżonkowie przy zawarciu
małżeństwa nic nie oświadczyli
w sprawie nazwiska dzieci, noszą
one nazwisko męża matki (ojca).
Według drugiego, przy zawarciu
małżeństwa małżonkowie mogą
oświadczyć, że dzieci zrodzone
z ich związku będą nosić nazwisko
żony. Zasady ustalania nazwiska
dziecka małżeńskiego stosuje się
również w razie zawarcia małżeństwa przez rodziców po urodzeniu
się dziecka. Jeżeli wskutek tego
nazwisko dziecka, które ukończyło
13 lat, miałoby ulec zmianie, potrzebna jest również jego zgoda.

W przypadku darowizny niewykonanej skuteczne odwołanie darowizny powoduje, że darowizna
ta upada z mocy prawa i żadne
dalsze czynności nie muszą już być
podejmowane. W przypadku, gdy
przedmiotem darowizny jest nieruchomość, powstaje obowiązek
zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości
na darczyńcę. W razie odmowy
darczyńca może wytoczyć powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia przez obdarowanego
oświadczenia woli co do przeniesienia własności z powrotem na
darczyńcę.
Marek Rączka

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY

PORADY NA SIERPIEŃ
W sierpniu można pozyskiwać
owoce m.in. gruszki, jabłka, śliwy,
brzoskwinie, jeżyny i warzywa
owocowe m.in. pomidory, cukinię, ogórki, fasolę i inne strączkowe w dni słoneczne po południu
w kwadrze owocu do 3 i po 27.
Tym razem z racji sierpniowych
zaćmień najlepsza będzie jednak
kwadra korzenia od 8 do 12 i potem dobra będzie również kwadra
liścia od 21 do 26.
Powyższe uwagi dotyczą też zbioru zbóż, żniwowania, szczególnie
jednak pozyskiwania nasion do
siewu wielu roślin, np. maku oraz
ziół i kwiatów. Podane terminy to
również najlepszy czas do wykonywania rozmaitych przetworów,
np. kompotów, nastawiania win,
kwaszenia ogórków, suszenia. Unikać zbiorów owoców, ziół, nasion
kwiatów i innych roślin, np. motylkowych, a także wykonywania
przetworów w kwadrze uprawy
i w okresach zaćmień.
Zb ior y roślin korzeniow ych,
ziemniaków, marchwi, pietruszki,
czosnku, cebuli, buraczków najlepiej przeprowadzać w czasie
ubywania księżyca, od pełni do
nowiu po 6 do 19. Szczególnie
wartościowe będą pozyskane

bliżej nowiu, w kwadrze uprawy
po 13. Kwadra korzenia po pełni
(6) jest najkorzystniejsza do rozsadzania, dzielenia wieloletnich
roślin korzeniowych, kwiatów
bylinowych, np. piwonii, roślin
skalnych, przesadzania, sadzenia
cebul kwiatów, siewów roślin korzeniowych, np. rzodkiewki; mniej
korzystny termin to kwadra liścia.
Siewy, nasadzenia roślin liściowych, np. sałaty, szpinaku, jarmużu, kalarepy, roszponki, roślin
na zielone nawożenie najlepiej
przeprowadzać w czasie przybywania księżyca, szczególnie korzystnym terminem jest kwadra
liścia. Wcześniej dobra będzie
także kwadra korzenia. Również
wszelkie rośliny owocujące nad
ziemią ora z kwiat y, siej emy,
sadzimy, przesadzamy, rozsadzamy np. truskawki, poziomki
oraz kwiaty dwuletnie dzwonki,
bratki, stokrotki, niezapominajki
w czasie przybywania księżyca, najlepiej jednak w bliskości
pełni, w kwadrze owocu. Z racji
zaćmień, korz ystniej sza t ym
razem będzie kwadra korzenia.
Wczesne siewy na polach przeprowadzać też najlepiej w kwadrze korzenia potem liścia.

Nawozić pola, ogrody pod kolejne
uprawy kompostem, pozbawione owoców krzewy jagodowe,
zasilać nawozem płynnym drzewa najlepiej w trakcie ubywania
księżyca.

W przypadku zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko ojca
i nabywa nazwisko matki, jakie
nosiła ona w chwili jego urodzenia.
Jeżeli matka nosiła nazwisko męża,

Do wędkowania najlepsze dni od
8 do 12 i od 19 do 26.
Zbigniew Przybylak,
www.poradnikksiezycowy.pl
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dziecka

to nazwisko dziecka faktycznie się
nie zmienia.
Natomiast rozwód rodziców nie
powoduje zmiany nazwiska dziecka, choćby jeden z małżonków
złożył oświadczenie o powrocie
do poprzedniego nazwiska.
W razie zawarcia małżeństwa
przez matkę dziecka, które nosi
już nazwisko swojego ojca, nie jest
dopuszczalne nadanie dziecku nazwiska kolejnego męża. Zakaz ten
nie dotyczy tylko nazwiska ojca
ustalonego na drodze sądowej.
2. Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego
W razie uznania dziecka
W razie uznania dziecka nabywa
ono nazwisko ojca. Jednakże
może zaistnieć sytuacja, w której
mimo uznania dziecka, zwłaszcza starszego, ono samo bardziej
identyfikuje się z matką. W takim przypadku za zgodą obojga
rodziców dziecko może nosić
nazwisko matki. Jeżeli dziecko
skończyło 13 lat, potrzebna jest
również jego zgoda.
Sądowe ustalenie ojcostwa
Sądowe ustalenie ojcostwa nie
powoduje jednoczesnego nadania dziecku nazwiska ojca. Uważa
się bowiem, że więź dziecka z ojcem ustalonym wbrew jego woli
jest tylko formalna, a faktyczna sytuacja rodzinna dziecka nie ulega
zmianie. Ustawodawca pozostawił
tą decyzję dziecku bądź jego
przedstawicielowi ustawowemu.
Na ich wniosek nazwisko ojca
nadaje sąd w wyroku ustalającym
ojcostwo albo sąd opiekuńczy
w późniejszym postanowieniu.
Dziecko o nieustalonym ojcostwie
W tym przypadku dziecko nosi
nazwisko matki. Jeżeli jednak
matka zawarła później małżeństwo z mężczyzną, który nie jest
ojcem dziecka, może ono nabyć
nazwisko męża matki. Dziecko,
które ukończyło 13 lat, musi na to
wyrazić zgodę
Dziecko nieznanych rodziców
Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.
Marek Rączka
m
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Oświata

Czas podsumowań i refleksji
Koniec roku szkolnego to czas,
który sprzyja podsumowaniom.
Jest to okazja do zastanowienia się
nad tym, co się nie udało, nad czym
trzeba jeszcze popracować, co zdołaliśmy osiągnąć i czym możemy
się pochwalić. Ze względu na urok,
jaki posiada zakończenie kolejnego
roku nauki dla uczniów i pracy dla
nauczycieli, skupmy się na pozytywnych aspektach minionych
dziesięciu miesięcy.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
jest szkołą o bogatej historii i tradycji. Wpływa to niewątpliwie na
priorytety, jakimi kierujemy się
na co dzień w swojej pracy, które pragniemy przekazać naszej
młodzieży. To przede wszystkim
rzetelne i odpowiedzialne podejście do obowiązków, sumienność,
ciągłe poszerzanie horyzontów
intelektualnych, pozwalających lepiej zrozumieć świat z przeszłości,
otaczający nas teraz i ten, z którym
zmierzymy się w przyszłości; to
życzliwe i pełne zrozumienia kontakty z drugim człowiekiem.
Rok szkolny 2008/2009 obfitował w wiele wydarzeń, był pracowity, ale pełen wymiernych efektów.
Wielu uczniów z sukcesami brało
udział w różnorodnych konkursach
szkolnych i gminnych, takich jak
m.in. konkurs ortograficzny, konkursy recytatorskie, plastyczne,
historyczne, matematyczne, ekologiczne. Powodzeniem cieszyły
się także konkursy przedmiotowe
organizowane na zlecenie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Duża
grupa naszej młodzieży zakwalifikowała się do etapów rejonowych,
byli też tacy, którzy osiągnęli sukcesy w województwie. Konkursy
ogólnopolskie (m.in. Kangur Matematyczny, konkursy językowe)
również znalazły odzew w naszej
szkole. Uczniowie biorący w nich
udział mieli okazję zmierzyć się
z rówieśnikami z całego kraju. Uzyskiwane we wszystkich konkursach
wyniki dowodzą, iż nasi uczniowie
są przygotowani do kontynuowania nauki w szkołach o wysokim
poziomie. Świadczy to niezbicie
o tym, iż młodzi ludzie w dużej

mierze zdają sobie sprawę z potęgi
nauki, chcą się uczyć i chętnie korzystają z zaoferowanych im przez
dyrekcję i nauczycieli możliwości
rozwijania zdolności i pogłębiania
wiedzy.
W tym celu w naszym gimnazjum
działa wiele kół zainteresowań,
które oferują uczniom mnóstwo
ciekawych zajęć. Są to m.in. koła
polonistyczne, matematyczne,
geograficzne, biologiczne, języków obcych, koło filozoficzne, teatralne, Klub Europejski. Młodzież
chętna do działalności na rzecz
drugiego człowieka i krzewienia
idei humanitaryzmu skupiona jest
w Szkolnym Kole Polskiego Czerwonego Krzyża, którego inicjatywy i działania doceniane były przez
władze PCK. Przyszli samorządowcy próbowali swych sił w Samorządzie Szkolnym. Osoby lubiące
aktywność fizyczną uczestniczyły
w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego, zaś tegoroczni pierwszoklasiści, jako pierwsi w historii szkoły, mieli możliwość uczęszczania
do klasy sportowej.
Przez cały rok szkolny chętnie
i efektywnie współpracowaliśmy
z różnymi instytucjami, co zaowocowało chociażby włączeniem się do ogólnopolskiego
programu edukacyjnego Klubu
Gaja „Święto Drzewa” czy udziałem gimnazjalistów w debacie
ekologicznej zorganizowanej
wiosną w Jaskółowie, gdzie wykazali się ogromną wiedzą i świadomością ekologiczną. Po raz ósmy
nawiązaliśmy kontakt z Fundacją
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Jurka Owsiaka i w porozumieniu z władzami miasta
oraz Nasielskim Ośrodkiem Kultury przygotowaliśmy finał akcji
w naszym mieście. Efektywnie
współdziałaliśmy też z pełnomocnikiem burmistrza do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ocz y wiście, nieob ce są nam
problemy, ale one są wszędzie,
w każdej szkole. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to albo jest w błędzie,
albo kłamie. Pierwszym krokiem
w poradzeniu sobie z problema-

mi jest bowiem uświadomienie
ich sobie, a nie uciekanie od nich.
Staramy się reagować szybko,
skutecznie i adekwatnie do sytuacji. Nie tuszujemy kłopotów,
ale je roz wiązujemy, rob imy
wszystko, co jest w naszej mocy,
aby uczniowie czuli się w naszej
szkole dobrze i przede wszystkim
bezpiecznie. Nie wstydzimy się
prosić o pomoc i radę. To także
wpajamy uczącej się u nas młodzieży.
Jak sama nazwa wskazuje, nasza
szkoła jest placówką publiczną,
w której uczą się różni uczniowie:
nie tylko zdolni i inteligentni, pracowici, niesprawiający kłopotów
wychowawczych, ale również
ci, którzy są mało zdolni, mają
różnego rodzaju problemy i sprawiają kłopoty innym. Wszystkim
staraliśmy się stworzyć optymalne warunki do nauki i rozwoju. W ramach realizacji tego
zadania postanowiliśmy zająć
się problemem wyrównywania
szans edukacyjnych uczniów
o zróżn i c owanym p ozi om i e
wiadomości i umiejętności oraz
zachowań i utworzyliśmy klasy
wyrównawcze i terapeutyczne.
Wszyscy uczniowie gimnazjum
zawsze mogli liczyć na pomoc
dyrekcji, nauczycieli, pedagoga
i psychologa szkolnego.
Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Najważniejsze jest
wytrwałe i konsekwentne dążenie
do celu. Głównym celem naszej
szkoły jest wszechstronny rozwój
uczniów, opanowanie przez nich
umiejętności i wiedzy potrzebnej
do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także wpajanie
zasad i norm et ycznych oraz
ich utrwalanie w świadomości
wychowanków, by autentycznie
się z nimi utożsamiali, rozumieli
je i przyjmowali. Będziemy się
starali realizować je jak najpełniej
i najlepiej również w przyszłości.
Tymczasem życzymy wszystkim
uczniom, nauczycielom i innym
osobom związanym z oświatą
w naszej gminie udanego wypoczynku letniego!
Edyta Pałaszewska
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Duchowe witaminy

Planeta szczęścia
W wypowiedzi jednej z uczestniczek Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji
Katolickiej na Jasną Górę pojawiło się ciekawe stwierdzenie, które w dużej
mierze oddaje sposób życia i postępowania wielu ludzi deklarujących
się jako wierzący: „Nie możemy trudnymi czasami tłumaczyć tego, co
dzieje się w naszych sercach, w naszych rodzinach. Często ludzie deklarują swoją przynależność do Kościoła, ale tak naprawdę żyją innymi
prawdami”. Na przykład: z jednej strony poszukują na ziemi dobrobytu, szczęścia i spokojnego azylu, z drugiej zaś – podziwiają i tęsknią za
„światem według seriali”. Paradoks.
Wraz z początkiem wakacji pojawia się wiele ofert, które proponują szybkie recepty na szczęśliwe życie. I tak na rozdawanych na ulicach miast
ulotkach czy na internetowych portalach zachęcająco brzmią hasła
typu: „Stoisz przed podjęciem ważnych życiowych decyzji? Pomogę Ci
uporządkować obecne życie, zaglądając zarówno w Twoją przeszłość,
jak i przyszłość”; „Jeżeli wciąż bezskutecznie szukasz miłości, zajrzę dla
Ciebie w gwiazdy i pomogę Ci ją odnaleźć”; „Marzysz o wielkiej miłości?
Dla Ciebie odkryję tajemnice gwiazd”. Mnożą się oferty kursów, spotkań,
wyjazdów…
Skoro wystarczy przysłowiowe parę groszy, aby uczynić swoje życie
szczęśliwym, to dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi tego szczęścia odnaleźć nawet pomimo wielkich fortun finansowych? Czemu „eliksiry
młodości”, cudowne receptury na długowieczność czy poradniki „sukcesu” nie przynoszą natychmiastowych i trwałych efektów? Można by
rzec: człowieku, przestań być naiwnym. Zacznij żyć, uczciwie i solidnie
wykonując swoją robotę, bo nagroda Twoja jest w niebie. A satysfakcja
już tu, na ziemi.
Z tego, co pamiętam, to w historii świata i człowieka znalazł się śmiałek
– Jezus Chrystus z Nazaretu – który pokazał swoim życiem, jak wygląda
prawdziwa droga wiodąca do szczęścia. Takiego szczęścia, co to się zaczyna, ale nie kończy wraz z kolejnym podmuchem wiatru. Co więcej,
znalazł – i nadal znajduje – licznych naśladowców, którzy kierują się Jego
nauką i w ten sposób osiągają pełnię miłości w niebie. Wśród tej grupy są
i znani, i ci zupełnie anonimowi, których wiarę znał tylko Bóg.
Wielu ludzi myli właściwe szczęście z chwilowym zadowoleniem. Przykładów niedaleko trzeba szukać. Ot, chociażby prosta scenka rodzajowa z wakacyjnego pleneru. Wybrałem się na krótki spacer – trochę dla
zdrowia, a przy okazji można poznać nowe okolice (lubię sam sobie być
przewodnikiem). Idzie za mną młoda dziewczyna, z wyglądu „zbuntowana nastolatka”, zasłuchana w coś – realny świat wydaje się daleko od
niej. Na ławeczkach (na dwóch po dwóch) siedzą podpici panowie, każdy
z nich mógłby być śmiało jej dziadkiem. Podchodzi do dwóch, którzy
otwierają piwo, i mówi, żeby jej się dali napić. „Dżentelmeni” reagują
„jak należy”, chętnie częstując młodą (nie zatrzymywałem się, więc nie
widziałem, co działo się dalej). Pewnie całemu temu towarzystwu na
chwilę udało się osiągnąć „szczęście”. Na jak długo jednak i jaką cenę
za nie zapłacą?
Gdzie znaleźć ową planetę szczęścia? Odpowiedź – choć nie dla każdego
oczywista – jest dość prosta: w miejscu, gdzie żyjemy, odpoczywamy,
spotykamy się z przyjaciółmi. Pod warunkiem jednak, że dostrzeżemy
obecnych wokół nas ludzi, ich potrzeby, pragnienia i uczucia. Bo trudno –
człowiekowi i chrześcijaninowi – osiągnąć szczęście w pojedynkę. Nawet
Bóg – choć doskonały i w trzech Osobach – podzielił się swoim szczęściem z człowiekiem, stwarzając go nas na swój obraz i podobieństwo.
Tylko czy to wystarczy, aby osiągnąć szczęście? Nie, to stanowi punkt
wyjścia. Przez swoje życie człowiek wierzący ma się upodabniać do swojego Boga. Szczególnie przez miłość bliźniego, solidarność społeczną,
troskę o własny rozwój (przy okazji wakacji jest ku temu okazja).
Z naszej planety ziemi widać sporo gwiazd – są jak ludzie, którzy krążą
wokół nas. Chodzi o to, żeby nasze życie w konkretnej społeczności
rodziny, sąsiedztwa, wsi czy miasta nie było tylko bierną obserwacją
tego, co się dzieje, ale współudziałem. Bo bierny obserwator szczęścia
się od niego oddala.
Reklamy mówią: „Ukażę Ci, kim jesteś i kim możesz się stać, gdy poznasz
swoje nieuświadomione talenty i możliwości. Pomogę dostrzec cel życia
i podpowiem, jak go osiągnąć”. Jeśli uwierzysz w takie zapewnienia, to
sam na własne życzenie obdarujesz się… naiwnością. A planeta szczęścia pozostanie poza twoim wzrokiem czy zasięgiem wyciągniętej ręki.
Daleko.
ks. Leszek Smoliński
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Dom handlowy "Majster" nagradza swoich klientów

Konkurs wiosenny rozstrzygnięty
W

e wtorek, 30 czerwca br. punktualnie
o godz. 12.00, w popularnym wśród mieszkańców
naszej gminy i okolic markecie „Majster” znajdującym się przy ul. Warszawskiej 67/69 odbyło się
losowanie nagród w Konkursie Wiosennym. Klienci sklepu przez miesiąc
mogli wypełniać kupony
konkursowe i wrzucać je
do specjalnie oznaczonego kartonowego pudełka
znajdującego się przy kasach. A było o co walczyć,
ponieważ organizatorzy
przygotowali dziesięć nagród o różnej wartości.
Wśród nich znalazły się
m.in.: meble ogrodowe,
leżak, obraz, zestaw naczyń, zestaw deserowy,
pościel. Główną nagrodę
stanowił zestaw drewnianych mebli ogrodowych
o wartości 2. 200 zł.
A było tak…
Jak w każdy dzień roboczy, również
w ten upalny czerwcowy wtorek,
sklep był czynny normalnie, czyli
już od 7 rano, i jak zwykle było
w nim wielu klientów. A jednak nawet na kilka minut przed południem
nic nie zapowiadało konkursowych
emocji.
W mgnieniu oka pracownicy firmy
pani Edyta Sołtys i pan Jacek Ślaski
przygotowali akcesoria niezbędne
do rozlosowania nagród, czyli zapełnili konkursowymi kuponami
szklaną kulę, i kiedy dołączyła do

nich mała Alicja Romanowicz,
występująca w roli „sierotki”, rozpoczęto losowanie. Dziewczynka
wyjmowała kartki z naczynia, a pan
Jacek przez mikrofon odczytywał
nazwiska osób, którym dopisało
szczęście, zaś pani Edyta czuwała
nad prawidłowym przebiegiem losowania. Wszystkich szczęśliwców
pracownicy i klienci sklepu nagrodzili dodatkowo brawami. Zaraz po
rozstrzygnięciu konkursu wylosowane osoby zostały telefonicznie
powiadomione o nagrodach.
– Przeznaczyliśmy na narody w tym
konkursie ok. 5 tys. zł, ale oczywiście najbardziej wartościowy był zestaw mebli ogrodowych. To dobry
prezent na lato – mówi pan Michał
Winnicki, właściciel domu handlowego „Majster”. – Skąd pomysł na
taki konkurs? Cały czas staramy
się, żeby klienci byli usatysfakcjonowani z zakupów w naszym sklepie. Dbamy o bogaty asortyment,
fachową obsługę i konkurencyjne
ceny. A że każdy z nas lubi dostawać prezenty, więc postanowiliśmy
w ramach promocji rozlosować je
wśród naszych klientów – dodaje
właściciel firmy.
Od lat na rynku
Wszystko zaczęło się w 2000 r.
od niewielkiego, znajdującego się
obok domu składu budowlanego.
Dziś, po kolejnej przeprowadzce
w 2007 r. do nowej siedziby przy
ul. Warszawskiej, klienci „Majstra”
mogą zaopatrywać się w materiały
budowlane, materiały wykończeniowe dla domu, a także skorzystać
z szerokiej oferty przedmiotów
stanowiących wyposażenie wnętrz,

tak dekoracyjnych, jak i typowo
użytkowych. Towar prezentowany jest na 1200m2 powierzchni
sklepowej.
– Od samego początku prowadzimy naszą firmę razem z żoną,
która co prawda cały czas pracuje
zawodowo, jako nauczycielka, ale
jest też zaangażowana w sprawy
biznesowe. Razem z nami pracuje także syn Paweł, więc można
śmiało powiedzieć, że prowadzimy firmę rodzinną – informuje pan
Winnicki.
Ta rodzinna firma systematycznie
się rozwija i obecnie zatrudnia już
blisko 40 osób, nie licząc młodzie-

ży studiującej podejmującej pracę
podczas wakacji. Początkowo
specjalizowała się przede wszystkim w materiałach budowlanych,
a potem stopniowo asortyment się
zwiększał. Pojawiły się nowe działy:
z zabawkami, meblami ogrodowymi, sprzętem AGD i RTV i inne.
– Mamy już w ofercie bardzo
dużo produktów, potrzebnych
w każdym domu, ale najlepiej co
do czego służy, wiedzą nasi pracownicy. Fachowa kadra, która
jest w stanie doradzić klientom,
gwarantuje, że są zadowoleni
i wrócą do nas – mówi właściciel
domu handlowego „Majster”. –

Dla naszych klientów organizujemy konkursy z nagrodami, ale
nagrody można też zdobywać
dzięki punktom zgromadzonym
na Karcie Klienta. Cały czas jednak myślimy o nowościach i tak
już niebawem będziemy mieli
w swojej ofercie także CYFRĘ +
– dodaje.
Dom handlowy „Majster” uczestniczy w różnego rodzaju akcjach
na rzecz pomocy osobom potrzebującym i bierze aktywny
udział w imprezach na rzecz społeczności lokalnej, w tym przede
wszystkim w Dniach Nasielska.
(i)

Dzieci czytają książki i nie tylko

Atrakcje z biblioteką
T

uż przed wakacjami
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku
wraz z wychowawczyniami i opiekunami wzięli
udział w wyjazdowych
spotkaniach z książką
organizowanych przez nasielską bibliotekę. Dzieci
gościły w Fundacji Ochrony Środowiska w Chrcynnie i w Piknik Klubie 44
w Krzyczkach. Dojechały zaś tam bezpłatnie

dzięki uprzejmości SKR
Nasielsk.
Poza głośnym czytaniem książek
dla dzieci przewidziano wiele różnych atrakcji. W Chrcynnie co odważniejsi uczniowie z klas I e i III c
mogli pojeździć na kucykach albo
postrzelać z pistoletów paintballowych. Odbyły się tam również
zawody sportowe, a na koniec pobytu nie mogło zabraknąć pieczenia
kiełbasek przy ognisku.

W Krzyczkach natomiast uczniowie
z klasy IV b świetnie
bawili się podczas gier
terenowych, zwiedzania stadniny koni
i podziwiania zwierząt
w minizoo. I tym razem dzieci zakończyły swój kilkugodzinny
aktywny wypoczynek spotkaniem przy
ognisku. Wszyscy byli zadowoleni
z tych wyjazdów i upominali się już
o kolejne w nowym roku szkolnym.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyjazdów
serdeczne podziękowania składa
Stanisław Tyc, dyrektor Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publiczne,j oraz dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
(p)
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FESTIWALOWE WAKACJE
W

tym roku w Polsce
możemy zaobserwować urodzaj wszelkiego
typu festiwali i koncertów.
Do naszego kraju ciągną
jak pszczoły do miodu
gwiazdy największego
formatu. Udział w tego
typu imprezach jest na
pewno dobrym sposobem
na spędzenie wakacji. Poniżej relacja mieszkańca
naszego miasta z Heineken Open’er Festival.
Jak co roku, początek lipca zebrał tłumy
na Heineken Open’er Festival. Czterodniowa impreza przyciągnęła 60 tys.
fanów muzyki nie tylko z Polski.
Na siedmiu scenach zaprezentowali się
wykonawcy różnych gatunków.
Nie było możliwości zobaczenia
wszystkich artystów, co skłaniało do
poważnych przemyśleń, na który
koncert się udać.
Pierwszy dzień można uznać trochę

Można było usłyszeć stare utwory,
jak i te z nowej płyty. Nie zabrakło
również największego przeboju
zespołu „Standing In The Way Of
Control”.
The Kooks, młodzi, utalentowani,
odnoszący ciągle sukcesy, zagrali
prawie dwu godzinny koncert dla
polskiej publiczności, na którym nie
mogło zabraknąć takich piosenek
jak „Ooh La”, „Naive” czy „Always
Where I Need to Be”.
W trakcie koncertu Luke Pritchard
skoczył wraz z gitarą w tłum ludzi,
coś niesamowitego. Jakby było tego
mało, pod koniec koncertu skacze
ponownie śpiewając wraz z ludźmi
zebranymi pod sceną. Podobno
polska publiczność jest jedną z najlepszych publiczności, z jakimi mieli
do czynienia…
Mimo iż jego ostatnia płyta nie odniosła takiego sukcesu jak poprzednie, to Moby pokazał klasę.
Drugi dzień zamykał projekt gatunku

zyczne wydarzenie. Mike Patton wraz
z zespołem zaprezentowali koncert,
którego chyba nikt ze zgromadzonych
szybko nie zapomni. Poprzeczka była
postawiona na tyle wysoko, że ciężko
było komukolwiek ją przeskoczyć.
Zapewne każdy zna takie utwory jak
„We Care A Lot”, „Easy”, „Epic” czy
„Ashes to Ashes”, jednak można było
usłyszeć także cięższe brzmienia. Nie
obyło się również bez bisów.

Jak co roku, organizatorzy letniego wypoczynku
dzieci i młodzieży w gminie Nasielsk przygotowali
wiele atrakcji.
Poniżej podajemy terminy i miejsca spotkań.
Zajęcia w ramach akcji letniej będą odbywać się
w godz. 900 – 1300
Koordynator Barbara Sakowska

O godz. 23:00 na scenie „Tent Stage”
posypały się kłamstewka. White Lies
kłamali dla wszystkich zgromadzonych
pod i przed namiotem. Znakomity,
charyzmatyczny wokal - osobiście
dostrzegam małe podobieństwo do
nieżyjącego już Iana Curtisa z Joy
Division.

LATO W MIEŚCIE

M83, francuska grupa łącząca w swojej
twórczości takie gatunki muzyczne,
jak elektro, indie rock czy shoegaze
zabrała wszystkich do krainy marzeń.
To była muzyczna ekstaza, coś niesamowitego! Ciężko jest opisać wrażenia
po tak znakomitym koncercie.

Hala Sportowa w Nasielsku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku w dniach – 3–6.08.2009 r.
Nasielski Ośrodek Kultury
w dniach – 7 i 10–12.08.2009 r.
w dniach – 13–14 i 17–18.08.2009 r.
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
w dniach – 19–21 i 24.08.2009 r.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
w dniach – 25–28.08.2009 r.

LATO NA WSI
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach
w dniach – 22–26.06.2009 r.
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
w dniach – 24 – 28.08.2009 r.
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
w dniach – 24 – 28.08.2009 r.
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
w dniach – 22 – 26.06.2009 r.
Szkoła Podstawowa w Dębinkach
w dniach– 24 – 28.08.2009 r.

za pechowy. Dla kogo? Dla Arctic
Monkeys. Podczas piosenki „Fluorescent Adolescent” siada prąd, niestety
atmosfera też siada. Wielka szkoda, bo
zespół ma naprawdę duży potencjał
i wszyscy oczekiwali czegoś więcej. Na
zakończenie dnia na scenie pojawił się
duet Basement Jaxx, który rozbujał
wszystkich zebranych na koncercie.
Drugi dzień zapowiadał się równie
interesująco. Charyzmatyczny głos
Beth Ditto, wokalistki Gossip, nie pozwolił przejść obojętnie obok sceny.
R

E

elektro - Crystal Castles. Cały namiot
pękał w szwach od zebranych tam
osób. Wszyscy będący wewnątrz tak,
jak i na zewnątrz znakomicie się bawili.
Zespół godny polecenia wszystkim
tym, którzy są fanami 8-bitowego
dźwięku, starego poczciwego ATARI).
Faith No More. Chyba najbardziej
oczekiwany koncert na Open’erze.
Mimo deszczu, który zagościł nad
Babimi Dołami, przed sceną zebrał się
tłum ludzi czekający, na to wielkie muK

Tak jak wszystko, tak i Open'er musiał
się zakończyć.
Ostatniego dnia mogliśmy zobaczyć
takie gwiazdy, jak: Lily Allen, Placebo,
starych weteranów gatunku techno/
rave The Prodigy czy Kings Of Leon,
którzy mimo odniesienia dużego sukcesu na świecie nie powalili publiczności na kolana.
Mimo to warto było popatrzeć i posłuchać.
Radek
L

A

M

A
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BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/42/09

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 Nr XXXII/220/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia
2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę 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
z późniejszymi zmianami)
ogłaszam
że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk,
położonej we wsi Krzyczki – Pieniążki , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
63 o powierzchni 1,16 ha.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki
społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00 złotych
+ należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy przetargu,
z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi
prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej.
Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma spełnić – dobra. Kształt działki
dobry.
Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Na dachu obiektu znajduje się antena nadawczo-odbiorcza do sieci internetowej
„RAXEL”
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy dzierżawy stanowiący integralną
część niniejszego ogłoszenia.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank
Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do
dnia 13 sierpnia 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu
z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami oraz wzorem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w 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 KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie 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
czynszu dzierżawnego, 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
dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi
osobę ustaloną jako dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
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
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zawarta w Nasielsku, w dniu………………………….. pomiędzy Gminą Nasielsk z siedzibą w Nasielsku przy ul. Elektronowej, reprezentowaną przez Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchę, zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym w dalszej części umowy
Dzierżawcą.
§1
Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej we wsi Krzyczki- Pieniążki, stanowiącej działkę
nr 63 o powierzchni 1,16 ha, zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 489,40 m²
oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 28,0 m², dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 9694.
§2
1.
W następstwie przeprowadzonego przetargu Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy, a Dzierżawca bierze do używania
i pobierania pożytków nieruchomość opisaną w § 1 umowy, na okres dziesięciu lat.
2.
Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub
zdrowia.
3.
Wydzierżawiający oświadcza, że na dachu obiektu znajduje się antena nadawczo- odbiorcza dostępu do sieci Internet
„RAXEL” Telekomunikacja Mazowiecka, ul. Władysława Jagiełły 17, 05-190 Nasielsk. Dzierżawca otrzymuje darmowy dostęp
do Internetu, zobowiązując się jednocześnie do nie usuwania w/w anteny przez cały okres trwania umowy.
4. Wykaz obiektu oraz wyposażenia, będących przedmiotem dzierżawy, ustala protokół zdawczo- odbiorczy, który
stanowi integralną część umowy.
5.
Dzierżawca oświadcza, że stan przedmiotu dzierżawy jest mu znany i nie wnosi do niego uwag.
6. Wydzierżawiający określa wartość rzeczy na kwotę 986.000,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć
tysięcy złotych) a dzierżawca godzi się na nią. Wycenę wartości dokonuje się na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia
przedmiotu dzierżawy.
§3
Dzierżawca oświadcza, iż w wydzierżawionym obiekcie będzie prowadził …………………...
§4
1.
Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w § 1 zgodnie z jej przeznaczeniem, a także wymogami prawidłowej gospodarki. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży któregokolwiek z elementów inwentarza,
Dzierżawca zobowiązany jest do odkupienia urządzeń o identycznych parametrach.
2.
Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.
3.
Dzierżawca ma prawo dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy za zgodą i w uzgodnieniu
każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym z zastrzeżeniem § 6 umowy.
4.
Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale Dzierżawiącego.
§5
1.
Strony zgodnie oświadczają, że czynsz dzierżawny za każdy miesiąc w okresie obowiązywania niniejszej umowy
wynosi ……………. złotych (słownie: ………………………….. złotych) + należny podatek VAT.
2.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15- ego każdego miesiąca, na podstawie wystawianej faktury VAT.
3.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS, w terminie do końca pierwszego kwartału.
4. Z tytułu ponoszenia kosztów adaptacji nieruchomości oraz budynków Dzierżawcy nie przysługuje zwolnienie z zapłaty
czynszu dzierżawnego.
5.
Dzierżawcę obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, podatek, oraz inne opłaty związane z eksploatacją
oraz bieżącą działalnością wydzierżawianego obiektu: opłaty za korzystanie z energii elektrycznej, centralnego ogrzewania,
wody, telefonu, opróżniania szamba itp. Należność z tego tytułu Dzierżawca opłacać będzie bezpośrednio usługodawcom
na podstawie ich rachunków.
6. Dzierżawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP …………………..
7.
Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 568-1227-019 .
§6
Wydzierżawiający wyraża zgodę na dokonanie na koszt Dzierżawcy adaptację obiektu na cele określone w § 2 ust. 2, zgodnie
ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.
§7
1.
Z chwilą zakończenia dzierżawy Dzierżawca ma obowiązek zwrócenia nieruchomości Wydzierżawiającemu w stanie
nie pogorszonym.
2.
Jeżeli Dzierżawca dokonał nakładów w przedmiocie dzierżawy, Wydzierżawiający zatrzyma ulepszenia za zapłatą
sumy odpowiadającej ich wartości, jeżeli termin zostanie zachowany zgodnie z §2 ust. 1.
3.
Jeżeli Dzierżawca ulepszył przedmiot dzierżawy a umowa dzierżawy zostanie przez niego rozwiązana przed upływem
terminu określonego w §2 ust. 1 Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń od Wydzierżawiającego z tytułu poniesionych
ulepszeń.
§8
1.
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym bez zachowania
terminów wypowiedzenia, w przypadku:
a) zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, za wcześniejszym uprzedzeniem
i udzieleniem trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu,
b) oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody
Wydzierżawiającego,
c) używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
2.
Strony dopuszczają możliwość dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.
§9
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu; nie dotyczy to
zmiany wysokości czynszu na podstawie § 5 pkt 3.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3.
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, a dotyczące jej przedmiotu rozstrzygane będą
przez sąd miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.
4. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
5.
Umowa sporządzona jest w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
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BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/41/09

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 Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę 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 17 sierpnia 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej) w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II przetarg
ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej
własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna , oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 184/3 o powierzchni 1457 m2.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki
społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00 złotych
+ należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną
w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez
Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi
prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej.
Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma spełnić – dobra. Kształt
działki dobry.
Uzbrojenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3
– Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034
najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu
z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami oraz wzorem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w 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 KRS, aktualnej listy wspólników
i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie
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 czynszu dzierżawnego, 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 dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi
osobę ustaloną jako dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
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
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zawarta w Nasielsku, w dniu………………………….. pomiędzy Gminą Nasielsk z siedzibą w Nasielsku przy ul. Elektronowej, reprezentowaną przez Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchę, zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym
a Panem/Panią………………………………….. zam. …………………………………………, zwanym/ną w dalszej części umowy Dzierżawcą.
§1
Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej we wsi Nuna, stanowiącej działkę nr
184/3 o powierzchni 1457 m2, zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 379
m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
Nr 9696.
§2
1.
W następstwie przeprowadzonego przetargu Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy, a Dzierżawca bierze do
używania i pobierania pożytków nieruchomość opisaną w § 1 umowy, na okres dziesięciu lat.
2.
Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki społecznej
lub zdrowia.
3. Wykaz obiektu oraz wyposażenia, będących przedmiotem dzierżawy, ustala protokół zdawczo- odbiorczy, który
stanowi integralną część umowy.
4. Dzierżawca oświadcza, że stan przedmiotu dzierżawy jest mu znany i nie wnosi do niego uwag.
5. Wydzierżawiający określa wartość rzeczy na kwotę 321.400,00 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden
tysięcy czterysta złotych) a dzierżawca godzi się na nią. Wycenę wartości dokonuje się na wypadek zniszczenia lub
uszkodzenia przedmiotu dzierżawy.
§3
Dzierżawca oświadcza, iż w wydzierżawionym obiekcie będzie prowadził …………………...
§4
1.
Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w § 1 zgodnie z jej przeznaczeniem, a także
wymogami prawidłowej gospodarki. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży któregokolwiek z elementów
inwentarza, Dzierżawca zobowiązany jest do odkupienia urządzeń o identycznych parametrach.
2.
Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie
niepogorszonym.
3. Dzierżawca ma prawo dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy za zgodą i w uzgodnieniu każdorazowo w formie pisemnej z Wydzierżawiającym z zastrzeżeniem § 6 umowy.
4.
Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale Dzierżawiącego.
§5
1.
Strony zgodnie oświadczają, że czynsz dzierżawny za każdy miesiąc w okresie obowiązywania niniejszej umowy
wynosi…………… złotych (słownie:………………………………………złotych) + należny podatek VAT.
2.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15- ego każdego miesiąca, na podstawie wystawianej faktury VAT.
3. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS, w terminie do końca pierwszego kwartału.
4. Z tytułu ponoszenia kosztów adaptacji nieruchomości oraz budynków Dzierżawcy nie przysługuje zwolnienie
z zapłaty czynszu dzierżawnego.
5. Dzierżawcę obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, podatek, oraz inne opłaty związane z eksploatacją oraz bieżącą działalnością wydzierżawianego obiektu: opłaty za korzystanie z energii elektrycznej, centralnego
ogrzewania, wody, telefonu, opróżniania szamba itp. Należność z tego tytułu Dzierżawca opłacać będzie bezpośrednio
usługodawcom na podstawie ich rachunków.
6. Dzierżawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP …………………..
7.
Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP 568-12-27-019 .
§6
Wydzierżawiający wyraża zgodę na dokonanie na koszt Dzierżawcy adaptację obiektu na cele określone w § 2 ust.
2, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.
§7
1.
Z chwilą zakończenia dzierżawy Dzierżawca ma obowiązek zwrócenia nieruchomości Wydzierżawiającemu
w stanie nie pogorszonym.
2.
Jeżeli Dzierżawca dokonał nakładów w przedmiocie dzierżawy, Wydzierżawiający zatrzyma ulepszenia za zapłatą
sumy odpowiadającej ich wartości, jeżeli termin zostanie zachowany zgodnie z §2 ust. 1.
3.
Jeżeli Dzierżawca ulepszył przedmiot dzierżawy a umowa dzierżawy zostanie przez niego rozwiązana przed
upływem terminu określonego w §2 ust. 1 Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń od Wydzierżawiającego z tytułu
poniesionych ulepszeń.
§8
1.
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym bez
zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:
a) zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, za wcześniejszym uprzedzeniem
i udzieleniem trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu,
b) oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody
Wydzierżawiającego,
c) używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
2.
Strony dopuszczają możliwość dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy.
§9
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu; nie dotyczy to zmiany wysokości czynszu na podstawie § 5 pkt 3.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, a dotyczące jej przedmiotu rozstrzygane
będą przez sąd miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.
4. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
5. Umowa sporządzona jest w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Leśne licho
– Nie boisz się pobrudzić spodni?
– spytałam Karola, który położył
się nie na kocu, a obok niego,
i zamknął oczy.

porwaną kanapkę. Chleb zjadła
Zoja, a Ludwika, mrucząc, że ten
pies to prawdziwe licho, podała
chłopcu kolejną porcję chleba.

–Nie, są ciemne, nic im nie będzie…

Wreszcie ruszyliśmy do znanych
mi jagodowych miejsc. Rzeczywiście, owoców nie było zbyt
wiele, ale za to wyglądały dorodnie. Kasia skosztowała ich,
pakując do ust całą garść naraz,
i niemal ją wypluła.

– Zwłaszcza że i tak sam nie pierzesz – wtrąciła Ludwika, siadając
obok mnie.
Wybraliśmy się do lasu na jagody,
mimo że, jak słyszałam, wcale
ich dużo w tym roku nie było. Za
mokro – mówili jedni; za gorąco
– narzekali drudzy. Są, ale małe;
przeciwnie, wielkie, ale trzeba
wiedzieć, gdzie rosną, bo jest
ich mało; wyschły; są zbyt mokre
– ile osób, tyle opinii. Gdy więc
przyjechał do nas Karol z rodziną, która pałała chęcią wyprawy
do lasu, stwierdziłam, że trzeba
przekonać się samej, jak nam
latoś obrodziło.
– Babciu, a może byś tak zrobiła chłodnik z jagód? – jęczały
wnuki.
– Ja zrobię – obiecała Ludwika. – Babcia dość się nagotuje
cały rok.
Miło mieć synową, pomyślałam,
i zaczęłam się szykować.
Z Karolami przyjechała naturalnie ich suczka Zoja. Poszła
z nami, choć miałam niejasne
przeczucia, że bokserka plus las
równa się kłopoty.
W lesie było cicho, śpiewały tylko
ptaki i słychać było szum drzew,
a my rozkoszowaliśmy się zielenią wokół nas. Znaleźliśmy miłą
polanę, gdzie siedzieliśmy na
kocu i zjedliśmy drugie śniadanie, żeby mieć siłę na zbieranie
jagód. Przy okazji Karol zdążył
pomazać nowe dżinsy żywicą,
a Franek potknął się i przewrócił, gdy próbował odebrać psu

– Kwasidła! – zawołała.
– Trudno, na zupę się nadadzą.
Nie wszystkie jagody było kwaśne, stwierdziliśmy to, próbując
ich po kolei z różnych krzaczków.
Mieliśmy już sporo owoców, gdy
nagle Zoja poczuła zapach jakiegoś zwierzęcia i ruszyła znienacka naprzód. Najpierw zbiła z nóg
Franka, potem Marcelinę, a na
końcu, na własne życzenie, rozciągnął się jak długi Karol, który
próbował złapać psa, rzucając się
naprzód. Zoja przeleciała obok
jak b ł yskawica, a największe
naczynie z jagodami przewróciło się i owoce rozsypały się
po mchu.
Musiałam się oprzeć o drzewo,
bo bałam się, że przewrócę się
ze śmiechu. Od kiedy trudno
w telewizji trafić na stare filmy
z Chaplinem czy Flipem i Flapem,
nie widziałam czegoś równie pociesznego. Karol się obraził, a Ludwika przywołała psa, używając
w tym celu ostatniej kanapki,
a potem zapięła Zoi smycz.
– Rzeczywiście, prawdziwe z niej
leśne licho! – orzekła.
– Niech to licho! – zawołała w tej
samej chwili Kasia. – Rozdusiliśmy część jagód!
– Do licha! – krzyknął Karol,
o g l ą d aj ąc sp o d n i e . – N owa
plama!

ŻYCIE OD KUCHNI

13

HOROSKOP

Baran 21.03.– 20.04.
Wracając do domu zaszliśmy na
rynek i dokupiliśmy trochę malin
i truskawek, bo nasze ogrodowe
krzaki i krzewinki były chwilowo
objedzone. A potem Ludwika
z mężem zniknęli w kuchni, żeby
przyrządzić owocowy chłodnik.
Jakiś czas później przechodząc
obok, mimo woli usłyszałam ich
rozmowę.
– Zobacz, jak te spodnie wyglądają! Nowe dżinsy! – narzekała
moja synowa.
– E, tam, jakoś to się spierze…
Lepiej spróbuj, czy dałem dość
cukru.
– Dość, dobre jest – mlasnęła
Ludwika. – Ale za tę plamę i tak
dostaniesz w tyłek…
– Ja też cię kocham – odpowiedział słodko Karol, a ja, uspokojona, przestałam podsłuchiwać
i na palcach udałam się do swojego pokoju.
Babcia Jadzia

Chłodnik z jagód
i truskawek
750 g owoc ów j a godowyc h
(malin, jagód itd.), 1 szklanka
słodkiego białego wina, 2 łyżki
cukru, szczypta cynamonu, pół
litra wrzącej wody, pół szklanki
śmietanki kremówki, 1 łyżka cukru pudru
Owoce opłukać i obrać z szypułek, odłożyć kilka najdorodniejszych. Do pozostałych dodać cukier i cynamon, zalać wrzątkiem
i gotować na małym ogniu przez
5 minut. Zdjąć z ognia, ostudzone zmiksować. Wlać wino, wymieszać i wstawić do lodówki na
2 godziny. Podawać udekorowane kremówką (ubitą z cukrem
pudrem) oraz całymi owocami.

Kino NIWA ZAPRASZA
10–12 lipca, godz. 18.00

Narzeczony mimo woli
The Proposal (USA, 2009); Komedia romantyczna; Reżyseria: Anne Fletcher;
Scenariusz: Pete Chiarelli; Obsada: Sandra Bullock – Margaret Tate, Ryan
Reynolds – Andrew Paxton, Mary Steenburgen – Grace Paxton, Craig T. Nelson
– Joe Paxton, Betty White – Babcia Annie.

Pewna szefowa zmusza swojego młodego asystenta do poślubienia
jej i w ten sposób zapewnia sobie wizę oraz prawo stałego pobytu w
Stanach Zjednoczonych.
17–19 lipca, godz. 17.00

Potwory kontra Obcy

Monsters vs.Aliens (USA, 2009);Animacja; Reżyseria: Rob Letterman, Conrad
Vernon; Scenariusz: Maya Forbes, Wallace Wolodarsky, Rob Letterman,
Jonathan Aibel, Glenn Berger; Obsada: Reese Witherspoon – Susan Murphy
/ Ginormica (głos), Seth Rogen – B.O.B. (głos), Hugh Laurie – Dr Cockroach
Ph.D. (głos), Will Arnett – The Missing Link (głos), Kiefer Sutherland – Generał
W.R. Monger (głos).

Susan Murphy to nowoczesna dziewczyna z Kalifornii, która podczas swojego wymarzonego ślubu zostaje uderzona
przez… meteor, co powoduje że rośnie do niewiarygodnych
rozmiarów 49 stóp. Susan trafia do tajnej rządowej placówki,
w której spotyka inne dziwne stwory odkryte na przestrzeni
lat. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana przez kosmitów, rząd
USA, nie widząc innego rozwiązania, wysyła grupę dziwolągów do walki z najeźdźcą.

Nadchodzi spokojny czas. Nikt nie zmusi Cię do trudnych spraw
zawodowych. Uważaj jednak na plotki i nie kłam, bo zagadki
i stare sekrety mogą niespodziewanie wyjść na jaw. Dotyczy to
także życia uczuciowego.

Byk 21.04.– 21.05.
Zajmiesz się różnymi sprawami, które będą dotyczyć znajomych
lub przyjaciół. Będziesz doradzać rozsądzać spory. W karierze
zawodowej możesz liczyć na pomoc wpływowej osoby.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Będziesz bardzo pracowity. Zdążysz ze wszystkimi służbowymi
sprawami, a potem znajdziesz jeszcze czas i siły na sprawy
domowe, a rodzina nawet nie zauważy, kiedy zmusisz ją do
pomocy. Powodzenia.

Rak 23.06.– 22.07.
W najbliższych dniach unikaj dyskusji na temat polityki
i cudzych pieniędzy. Zajmij się sprawami, które nie wymagają
ryzykownych działań. Aura sprzyja towarzyskim spotkaniom.

Lew 23.07.– 22.08.
W pracy będziesz bronić swoich przywilejów i nie pozwolisz
się pominąć przy nagrodach i zyskach. Czas będzie sprzyjać
także rachunkom, zawieraniu umów i wyjaśnianiu dawnych
nieporozumień.

Panna 23.08.– 22.09.
Przez najbliższe dni będziesz w doskonałym nastroju. Uda Ci się
szybko załatwić ważne sprawy zawodowe. Zaufaj swojej intuicji
przy podejmowaniu decyzji finansowych. W miłości zadbaj
o potrzeby partnera.

Waga 23.09.– 22.10.
Zaskoczysz swoich nieprzyjaciół, bo będziesz odważny i pewny
siebie. Porzucisz utarte schematy, żeby osiągnąć wytyczony
cel. Czas sprzyja nowym pomysłom, dlatego nie przejmuj się
komentarzami innych i zrób to, co do Ciebie należy.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Niespodziewana decyzja zawodowa okaże się bardzo
interesująca. Rozważ wszystko dokładnie i podejmij właściwą
decyzję. Samotne Skorpiony będą mieć szczęście w miłości.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Intuicja pomoże Ci w dokonywaniu właściwych wyborów.
Zdobędziesz wiadomość, na której od dawna Ci zależało, więc
właściwie ją wykorzystaj. Pomyśl o zorganizowaniu wakacyjnego
wyjazdu dla rodziny.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy wszystko będzie się toczyć zwykłym trybem. W życiu
osobistym Twoją uwagę zaprzątną dziwne historie, które swój
początek mają w odległej przeszłości. Nie podejmuj ważnych
decyzji pod wpływem podejrzeń, a w miłości uważaj na słowa.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Będziesz komuś bardzo potrzebny, a Twoje zdolności
organizacyjne okażą się wręcz niezbędne i przydatne. Nie
będziesz narzekać więc na nudę i samotność. Więcej czasu
poświęć najbliższym.

Ryby 19.02.– 20.03.
Możesz mieć wrażenie, że niektóre sprawy wymykają się spod
kontroli. Przyda Ci się więcej dystansu do wszystkich wydarzeń
i to zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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Nasielski Ośrodek Kultury zatrudni mężczyzn do montażu
sceny plenerowej. Praca w weekendy. Umowa o dzieło.
Wymagania: wiek do 35 lat, mile widziane doświadczenie
w montażu rusztowań typu Layher i uprawnienia wysokościowe. CV prosimy składać w siedzibie NOK.
Kino Niwa, ul. Kościuszki 12
lub przesłać mailem na adres: nok@noknasielsk.pl.

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe
– moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1
moduł)

Cena netto zł

40,00
60,00
20,00

3. drobne za słowo

0,82

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

800,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

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

Sprzedam plac pod budowę w Nasielsku przy ul. Lazurowej, powierzchnia
63 ary, możliwość wykopania stawu.
Niska cena z powodu wyjazdu za
granicę. Tel. 506 083 171.
Sprzedam przyczepkę lekką do 750
kg, NOWĄ!, wym.: 240x130x40. Tel.
608 124 064.
Sprzedam samochód marki TOYOTA
CAMRY, automat, 2.2 l + gaz, rok
prod. 1992. Tel. 661 971 343.
DJ, barman – wesela, imprezy. Tel.
504 240 396.
Zawiozę do ślubu najnowszym AUDI
S 8. maksymalne wyposażenie i niepowtarzalny wygląd. Tel. 0 511 892
688.
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.
Ekspertyzy, opinie techniczne, nadzory budowlane. Tel. 501 580 427, 023
69 12 255.
Sprzedam działki rekreacyjne od800
do 1200m2 wieś Lelewo, gmina
Nasielsk. Tel. 600 821 846.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 502 157 547.
Sprzedam działki budowlane Stare
Pieścirogi ul. Makowa. Tel. 693 896
479.
Sprzedam rusztowania warszawskie
nowe. Tel. 502 370 080, 604 752
913.
Sprzedam mieszkanie 3pokojowe
przy ulicy Starzyńskiego 4a, 52m2.
Tel. 604 665 424, 23 69 30 268 606
415 449.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702 380
Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 606 423 338.
Sprzedam mieszkanie Czajki k.
Nasielska, 29m2. Tel. 507 323 433.
Wynajmę mieszkanie w bloku,
Nasielsk os. Piłsudskiego. Tel. 509
896 442.
Oddam w dobre ręce szczeniaki
10-tygodniowe. Tel. 023 69 31 903,
0 516 127 903.
Sprzedam dom piętrowy w Nasielsku,
pow. 200m2. Działka:550m2. Media,
centralne ogrzewanie-piec miałowo-węglowy, dom ocieplony, instalacja alarmowa. Do zamieszkania!
Tel. 0 604 182 957.
Sprzedam piec CO 1,1 KW, węgiel
miał, używany, TANIO. Tel. 023 691
26 36.
Sprzedam garaż murowany o pow.
użytkowej 26,30m2 przy ul. Warszawskiej tel. 516 839 925.
Ślusarz-FREZER 27 lat, prawo jazdy
kat.B, doświadczenie przy fasadachpodejmie każdą pracę. Tel. 505 292
362.
Sprzedam działkę budowlaną 3 tys. m
- ogrodzoną z możliwością podziału.
Blisko stacji Nasielsk PKP. Cena. 320
tys. zł. Tel. 502 222 556.
Fryzjerkę do dobrze prosperującego
salonu w Legionowie. Oczekiwania:
uprawnienia czeladnicze, umiejętność budowania pozytywnych relacji
z klientami i współpracownikami,
kreatywność. Tel. 605 996 779.
Kupię działkę rekreacyjną nad Wkrą,
1-2ha. Tel. 601 417 415.
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Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
46m2, III piętro Nasielsk, osiedle Starzyńskiego. Tel. 507 475 455.
Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1500m2, Nasielsk, osiedle
Pniewska Górka. Tel. 507 475 455.
Centrum Opieki Pielęgniarskiej Caritas
Diecezji Płockiej w Nasielsku przyjmie
do pracy 2 pielęgniarki. Wymagane
prawo do wykonywania zawodu.
Tel. 023 693 14 28 lub 605 365 040.
Sprzedam dwa nowe, kompletne
koła do fiata 126p i heblarkę, oraz
silnik 11KW, siłowy-b. mało używany.
Tel. 505 359 438.
Poszukuję lokalu do wynajęcia na
biuro. Tel. 608 011 230.
Sprzedam M4 w Nasielsku ul. Płońska
41, parter. Tel. 604 99 75 23.
Sprzedam ciągnik C380, rozrzutnik
2-osiowy i siewnik 2,80 i słomę w belach. Tel.(023) 611 19 21.
Sprzedam samochód osobowyVolvo
340 z 1984r. Cena do uzgodnienia.
Tel. 661 797 000.
Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 696 456 655.
Sprzedam dojarkę, chłodziarkę, przetrząsarkę i kwotę mleczną. Tel. (023)
69 35 126.
Sprzedam T25, r. 1986. cena 9500 tys.
Tel. 514 619 487.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku. Tel. 602 43 23 38.
Sprzedam suknię ślubną COSMOBELLA rozmiar 36/38; cena do uzgodnienia. Tel. 607 243 677.
Szukam mieszkania 2pok.do wynajęcia w Nasielsku. Tel. 607 243 607.
Szukam mieszkania lub domku
w Nasielsku lub okolicach. Tel. 792
05 92 31.
Młode dziewczyny poszukują pracy
na wakacje – w domu, w ogrodzie.
Tel. 664 536 194.
Sprzedam tanio działkę Pieścirogi
Nowe 6a. tel. 691 888 720.
Zatrudnię osobę do prac biurowych.
Wymagania: znajomość obsługi
komputera, skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków, samodzielność i umiejętność
organizacji pracy własnej, komunikatywność i swoboda w nawiązywaniu
kontaktów interpersonalnych. CV
proszę przesłać na adres: biurocv@
wp.pl z dopiskiem praca biurowa.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow.3654 i 982m2, niedaleko pole
golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 797
766.
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Minorowe nastroje po piłkarskim sezonie

ezon piłkarski 2008/2009 mamy
już za sobą. Czas więc na podsumowania. Dobrze, żeby zrobiły
je też, i to w pierwszym rzędzie,
jednostki uczestniczące w rywalizacji na boiskach czyli kluby i żeby
przybrały one charakter swoistego
rodzaju rachunku sumienia. A w rachunku sumienia przypominamy
sobie to, z czego winniśmy się wyspowiadać, obiecując jednocześnie, że chcemy się poprawić.

Przypomnę ponadto, że klub to: a) zawodnicy,
b) trenerzy, c) zarząd, d) działacze, e) kibice, f)
sympatycy, g) komentatorzy. I dopiero zsumowanie ,,rachunków sumienia” poszczególnych
elementów tej układanki pokaże nam, jaka jest
rzeczywistość i co winniśmy poprawić. Pamiętajmy jednocześnie, że bijąc się w piersi, winniśmy
się bić w piersi własne, a nie cudze, codzienna
bowiem praktyka pokazuje, że jest na odwrót. I
stąd się bierze brak postępu.
Najwyżej notowany w piłkarskim rankingu klub
z gminy Nasielsk, Żbik, zajął w zakończonym sezonie rozgrywkowym miejsce w górnej połówce
tabeli (7) I. grupy warszawskiej ligi okręgowej.
Rozegrał 30 spotkań mistrzowskich: 13 z nich
wygrał, 13 przegrał, a 4 zremisował. Nasi zawodnicy strzelili przeciwnikom 46 bramek, a pozwolili
sobie strzelić 56. U siebie 7 spotkań wygraliśmy,
7 przegraliśmy i jedno zremisowaliśmy. W meczach wyjazdowych 6 przeciwników pokonaliśmy, z 6 przegraliśmy i 3 razy remisowaliśmy.
Graliśmy w wyjątkowo dobrym towarzystwie,
bo prawie wszystkie drużyny z tej ligi mogłyby występować, i to z powodzeniem, w lidze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Bug Wyszków
Dolcan II Ząbki
Białołęka Warszawa
Wilga Garwolin
GKP Targówek (Warszawa)
Legion Warszawa
Żbik Nasielsk
Marcovia 2000 Marki
Start II Otwock
Sokół Serock
Wicher Kobyłka
Gwardia Warszawa
KS Falenica (Warszawa)
Promnik Łaskarzew
Victoria Zerzeń (Warszawa)
KS Wesoła (Warszawa)

BRYDŻ

wyższej. Właściwie wszystkie mecze rozegraliśmy ,,na wyjeździe”, bo i spotkania, w których
byliśmy gospodarzami, rozgrywane były poza
Nasielskiem.
Gdyby liga, w której gra Żbik, zaspokajała aspiracje
i możliwości miasta i gminy na miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie w tej dyscyplinie sportu, powiedzielibyśmy, że było zupełnie
przyzwoicie. Pamiętamy jednak, że kiedy przed
rokiem trafiliśmy w wyniku reorganizacji rozgrywek do tej klasy piłkarskiego rankingu, uznaliśmy
to za spadek. I rzeczywiście był to spadek, i to
już kolejny. Szermowanie pojęciami: III, IV, V
czy liga okręgowa, nie może przysłaniać faktu,
że miejsce, w jakim znajduje się Żbik, nie jest ani
odzwierciedleniem nasielskich możliwości, ani
tym bardziej aspiracji sympatyków piłki nożnej
w naszej gminie. Szczytem tychże możliwości
nie jest nawet IV liga, ponieważ graliśmy już
w aktualnej III lidze. Spodziewano się więc, że po
rocznej ,,kwarantannie” w lidze okręgowej, Żbik
powróci do IV ligi.
Tak się jednak nie stało, nic więc dziwnego, że
w nasielskim światku piłkarskim panują minorowe nastroje i ogólne przekonanie, że Żbik nie
sprostał zadaniu, jakie przed nim postawiono.
Wyrazem tego są pierwsze reakcje klubu, jakie
zaobserwowaliśmy tuż po zakończeniu sezonu. Zaczęto, zgodnie z ogólnopolską tradycją,
od zmiany na stanowisku trenera. Następnymi
decyzjami będą zmiany w składzie zespołu. To
standard. Żbik ,,przerabiał” to już kilka razy. Efekt
był zawsze ten sam. Twarde lądowanie czy jak
wolą mówić co niektórzy – budzenie się z ręką
w pewnym naczyniu.

Wydaje się, że drużyna w zakońM. Pkt. Z. R. P. Bramki czonym sezonie nie wykorzy30 82 27 1 2 118-14 stała swoich możliwości nawet
30 60 19 3 8 85-53 w 50%. Przegrywała mecze,
30 57 18 3 9 68-33 w których była zdecydowanie
lepsza. Przeciwnicy, nawet ci
30 47 14 5 11 68-51
słabi, punktowali naszych w wy29 46 14 4 11 57-50
jątkowo
prosty sposób – szczelna
30 45 14 3 13 53-47
obrona
i
szybka kontra. Tej meto29 43 13 4 12 46-54
dy
nie
mogła
zastosować nasza
30 43 12 7 11 53-39
drużyna.
Mogliśmy
wpraw30 42 14 0 16 58-73
dzie
ustawić
w
miarę
szczelną
30 40 13 1 16 64-76
30 40 12 4 14 49-52 obronę na własnej połowie, ale
brakowało szybkiego i bram30 38 12 2 16 61-74
kostrzelnego napastnika, który
30 35 10 5 15 49-91
30 30 9 3 18 39-66 uciekłby obrońcom przeciwnika.
29 25 7 4 18 53-85 Denerwowało to naszych defensorów, próbowali zastąpić nasze
29 15
4 3 22 34-97
źródło: www.90minut.pl linie ofensywne i parli do przodu,
a na to tylko czekali przeciwnicy
i wyprowadzali szybki kontratak.

1 KOLEJKA 28–06–2009

1.
2.
3.

KOSEWO – MAZEWO			
MANCHESTER – WARSZAWIANKA
SKUCI LODEM – KOWALEWICE		

2 KOLEJKA 05–07–2009

1.
2.
3.

KOSEWO – KOWALEWICE		
MANCHESTER – MAZEWO		
SKUCI – WARSZAWIANKA		

TABELA PO 2 KOLEJCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MAZEWO		
SKUCI			
MANCHESTER		
KOSEWO			
KOWALEWICE		
WARSZAWIANKA

SPORT

2
1
2
2
1
2

0–7
3–1
przeł.
4–3
2–5
4–1

6
3
3
3
0
0

12–2
4–1
5–6
4–10
3–4
2–7

3 KOLEJKA 12–07–2009
1. SKUCI – KOWALEWICE (ZALEGŁY)
2. KOSEWO – WARSZAWIANKA		
3. MANCHESTER – KOWALEWICE		
4. MAZEWO – SKUCI				
4 KOLEJKA 26–07–2009
1. MAZEWO – SKUCI				
2. WARSZAWIANKA – KOWALEWICE
3. KOSEWO – MANCHESTER		

14.00
15.00
16.00
17.00
15.00
16.00
mecz zostanie rozegrany 19–07–2009

19 LIPCA NA STADIONIE W NASIELSKU ODBĘDZIE SIĘ
JEDNODNIOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
1.

KOSEWO – MANCHESTER

10.00

2.

SKUCI LODEM– KOWALEWICE

11.00

3.

KOSEWO – MAZEWO

11.20

4.

MANCHESTER – WARSZAWIANKA

11.40

5.

MAZEWO – SKUCI LODEM

12.00

6.

KOSEWO – MANCHESTER

12.20

7.

WARSZAWIANKA – KOWALEWICE

12.40

8.

KOSEWO – SKUCI LODEM

13.00

9.

MAZEWO – WARSZAWIANKA

13.20

10. MANCHESTER – KOWALEWICE

13.40

11. KOSEWO – WARSZAWIANKA

14.00

12. MAZEWO – KOWALEWICE

14.20

13. MANCHETSER – SKUCI LODEM

14.40

14. KOSEWO – KOWALEWICE

15.00

15. MAZEWO – MANCHESTER

15.20

16. WARSZAWIANKA – SKUCI LODEM

15.40

Wyniki turnieju „dziesiątego” 19.06.2009 r.:

R

1. Waldemar Gnatkowski – Piotr Turek
74 pkt (58,73%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
71 pkt (56,35%)
3. Krzysztof Gałek – Paweł Wróblewski
66 pkt (52,38%)
4. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek 65 pkt (51,59%)
5. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal
65 pkt (51,59%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 64 pkt (50,79%)
7. Maciej Osiński – Janusz Wydra		
51 pkt (40,48%)
8. Józef Dobrowolski – Mariusz Figurski
48 pkt (35,71%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1.
Grzegorz Nowiński 		 59 pkt
2.
Paweł Wróblewski			 56 pkt
3–4. Piotr Kowalski 			 55 pkt
Janusz Wydra			 55 pkt
5.
Janusz Muzal			 54 pkt
6.
Grzegorz Kosewski		 51 pkt
7.
Maciej Osiński			 49 pkt
8–9. Kazimierz Kowalski		 43 pkt
Krzysztof Morawiecki		 43 pkt
10. Stanisław Sotowicz		 40 pkt

SPORT

SYMPATYKÓW PIŁKI NOŻNEJ ZAPRASZAMY
NA STADION MIEJSKI W NASIELSKU NA ROZGRYWKI
WAKACYJNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PREZESA FIRMY KONIOR

Żbik nie sprostał zadaniu
S

SPORT

Myli się ten, kto sądzi, że prezes Żbika Aleksander Górecki wyruszył do
Afryki, aby poszukiwać kandydatów chcących bronić honoru klubu,
miasta i drużyny. Nigeryjczycy przyjechali do Nasielska, bo tu są
dobrze i serdecznie przyjmowali.

Żbik jest specyficzną drużyną. Potrafi grać ładnie, ale wyjątkowo nieskutecznie. Momentami wydaje się, że piłkarze
delektują się ,,brazylijską” kiwką, krótkimi podaniami i efektownymi sztuczkami, a zapominają, że piękno piłki nożnej
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych
polega na strzelaniu bramek. Brakuje im też konsekwencji
wyników.
w grze i dyscypliny.
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