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W Nasielsku będzie „najdłuższy” chodnik świata
Bynajmniej nie o długość tu chodzi, bo raptem 
jest to tylko 700 metrów -  a o czas. Budowa 
nasielskiego chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej 
ma szansę trafić do historii, jako jedna z najdłużej 
realizowanych inwestycji – nie tylko w Nasielsku, 
ale w Polsce, a może nawet na świecie. Jak tak 
dalej pójdzie, to trafimy do Księgi Rekordów 
Guinnessa. 

W poprzednim wydaniu „Życia Nasielska” pisa-
liśmy o potrzebie utworzenia w mieście magicz-
nego miejsca, które będzie przyciągać mieszkań-
ców, gdzie będzie ładnie i bezpiecznie. Miejsce to 
miałoby się stać wizytówką Nasielska, w którym 
ludzie by się spotykali, rozmawiali, spacerowali. 
Wskazaliśmy (a właściwie to Państwo wskazali) 
ulicę Warszawską. Rzeczywiście, lokalizacja nam 
się podoba, choć naszym zdaniem, jest tu trochę 
za duży ruch samochodowy, ale niech będzie. 
Ulica Warszawska powinna być reprezentacyjną 
ulicą miasta. Cóż więc stoi na przeszkodzie, że tak 
nie jest? Okazuje się, że odpowiedź jest prosta i 
krótka - chodnik! Aż się nie chce wierzyć, ale 
sprawa położenia nowego chodnika ciągnie się 
już od 2000 roku! Czyżby nowy Plan Czteroletni. 
Poprosiliśmy o wyjaśnienia kompetentne osoby. I 
zobaczmy, co udało się nam ustalić na podstawie 
pisma, które otrzymaliśmy z urzędu miejskiego.     

Pod koniec 2000 roku Urząd Miejski w Nasiel-
sku zlecił wykonanie dokumentacji technicznej na 
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 
619 - na odcinku blisko 700 metrów bieżących. 
Zostały wykonane podkłady geodezyjne oraz 

pomiary w terenie. W czerwcu 2001 roku, na 
podstawie przygotowanych dokumentów zo-
stała wydana decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Dwa miesiące później 
dokumentację skierowano do jednostek doko-
nujących uzgodnień. Wymiana korespondencji 
w sprawach uzgodnień trwała do maja 2002r. 
To tragiczny moment, wtedy bowiem umiera 

projektant, któremu zlecono przygotowanie 
dokumentacji. W tym czasie zaginęła oryginal-
na wersja projektu technicznego. Pracownikom 
gminy udaje się odnaleźć jedynie trzy jego 
kopie. Brak oryginału pociągnął za sobą dodat-
kowe koszty związane z  powtórnymi wydatkami 
m.in. na sporządzenie map oraz opłacenie pracy 
projektanta. Ponadto od nowa rozpoczęto 
uzgodnienia branżowe. W przesłanym do naszej 
redakcji piśmie czytamy: - Po kolejnych prośbach 
skierowanych do instytucji, w których projekt 
oryginalny chodnika mógłby się znajdować, 
osiągnęliśmy zamierzony cel. Projekt chodnika 
był przechowywany w biurze Mazowieckiego 
Zarządu Dróg - Rejon Drogowy Wołomin. 
(…) Należy dodać, że w okresie poszukiwania 
projektu odbyła się Rada Techniczna w sprawie 
budowy chodnika oraz uzyskaliśmy zapewnienie 
z MZDW, iż zadanie to zostało uwzględnione w 
planie MZDW na rok 2003.

W lutym 2003r. zostało podpisane Porozumienie 
pomiędzy Gminą Nasielsk a MZDW, w sprawie 
wspólnej realizacji zadania „Budowa chodnika 
w ciągu drogi woj. nr 619 (…) - ul. Warszawska 

w m. Nasielsk”.

Jednym z warunków Porozumienia przeznaczo-
nym do spełnienia przez Urząd Miejski w Nasiel-
sku było dostosowanie dok. technicznych do ak-
tualnych wymogów. (…) W lipcu 2003r. odbyła 
się kolejna Rada Techniczna. MZDW nie wniósł 
uwag do proponowanych rozwiązań, jednak 

zalecił dokonanie poprawienia formy projektu, 
zgodnie z nowym rozporządzeniem.

I tak oto powstał projekt techniczny budowy 
chodnika. Został on przekazany do Mazowieckie-
go Zarządu Dróg, aby ten wystąpił do wojewody 
mazowieckiego o pozwolenie na budowę.

Wiele razy kontaktowaliśmy się z osobami 
odpowiedzialnymi ze strony MZDW za uzy-
skanie pozwolenia na budowę. Wiadomo, że 
wystąpiono o pozwolenie na przełomie grudnia 
2003 i stycznia 2004r. (…) Renegocjowaliśmy 
warunki porozumienia, uzyskując przesunięcie 
terminu realizacji chodnika przy ul. Warszawskiej 
w Nasielsku na rok 2004.

Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać. 
Jeszcze kilka miesięcy. Cóż to jest po tylu, dłu-
gich latach. Będzie pozwolenie – ruszy budowa.  
Mieszkańcom Nasielska życzymy cierpliwości, 
a pracownikom urzędu dziękujemy za wytrwa-
łość.

 A może by tak jeszcze jakiś chodniczek…

Dariusz Panasiuk 

fot. M. Stamirowski



2  3Życie Nasielska 27 luty - 4 marzec 2004 Życie Nasielska27 luty - 4 marzec 2004

Militaria będą w jednostce
Obiekt po byłej jednostce wojskowej w 

Chrcynnie był pusty przez kilka lat. Gmi-
na Nasielsk stała się jego właścicielem w 
maju 2001r. I od tamtej pory ponosiła 
koszty jego utrzymania i ochrony. Mimo 
ogłoszenia kilku przetargów na sprzedaż 
tego terenu i sporego zainteresowania ze 
strony różnych firm i fundacji wszystko 
kończyło się na negocjacjach. 
Dopiero przetarg, który odbył się 9 stycznia 
przyniósł efekty. Działkę wraz z budynkami 
zakupiła firma, która nosi nazwę „Prywatna 
Kolekcja Zabytków Techniki Wojskowej 
ARES” z Warszawy. Akt notarialny zostanie 
podpisany w marcu.

- Najkorzystniejszą ofertę na zakup obiektu 
złożyła firma braci Kęszyckich. Zaoferowali 
kwotę 650 tys. zł, w momencie zawarcia aktu 
notarialnego zapłacą 200 tys. zł. A potem 
co trzy miesiące raty w wysokości 80 tys. 
zł. Była jeszcze oferta innego przedsiębiorcy 
i opiewała na 600 tys.zł. Rada uznała, że 
najważniejszym parametrem branym pod 
uwagę w tym przetargu powinna być cena. 
Ale uwzględniliśmy także to, co zostanie tam 
utworzone. Mam nadzieję, że w Chrcynnie 
powstanie coś niepowtarzalnego – mówi B. 
Mucha, burmistrz Nasielska.

Firma, która zakupiła obiekty powojskowe zajmuje 
się militariami, organizuje np. Międzynarodowy 
Zlot Wojskowych Pojazdów Militarnych w Darło-

wie. Poza tym ich kolekcja pojazdów jest wpisana 
do rejestru zabytków. 

Dysponują dużą liczbą sprzętu wojskowego, 
który jest często wypożyczany np. do filmów o 
tematyce wojennej.

- Myślę, że znajdą się tam także miejsca pracy 
np. dla tokarzy, frezerów. Trzeba będzie przecież 
dbać o to, by te pojazdy, nierzadko wyproduko-

wane jeszcze przed II wojną światową, utrzymać 
w dobrym stanie. Firma ARES ma w planach 
stworzenie bazy hotelowo – gastronomicznej. 

Chcą tu zorganizować ogólnopolskie centrum 
dla wszystkich, którzy militariami się interesują 
– twierdzi burmistrz.

Firma spełniła więc konieczny warunek, by teren 
ten został przeznaczony na cele rekreacyjne. Naj-
prawdopodobniej powstanie tu już w najbliższym 

czasie pierwszy w Polsce ośrodek 
muzealny, w którym prezentowana 
będzie cała gama sprzętów i pojaz-
dów militarnych.

Warto przypomnieć, że w tej samej 
miejscowości, przy drodze Nasielsk 
- Dębe znajduje się lotnisko. 

-  Na razie kwestia lotniska nie jest 
jeszcze uregulowana, dlatego brak 
tam inwestorów, ale jeśli to wszystko 
się unormuje to będzie naprawdę 
atrakcyjny teren. Być może także 
i tu powstanie jakiś ośrodek dla 
pasjonatów sportów lotniczych. 
Takich lotnisk wokół Warszawy nie 
ma zbyt dużo. Zupełnie niedaleko 
w Krzyczkach powstaje wspaniały 
obiekt do celów rekreacyjnych 
– mówi burmistrz.

Gdyby udało się jeszcze sprawić, 
by wznowiła tu swoją działalność 
kolejka wąskotorowa, ta część naszej 
gminy stałaby się prawdziwą atrakcją 
turystyczną. 

Co uda się z tych ambitnych planów 
zrealizować pokaże przyszłość. 
Wiele zależy od władz samorządo-
wych, ale jeszcze więcej od nowych 
właścicieli. 

MK

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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KRONIKA 
POLICYJNA

Jeżeli koło Twojego domu, 
na Twojej ulicy dzieje się 

coś ciekawego, 
jeżeli coś Cię bulwersuje, 

szokuje...
Zadzwoń do naszej redakcji

023 691 23 43

  Na własne oczy

16.02 w Studziankach 3 nieznanych sprawców 
dokonało napaści na Mirosława P. Po obezwład-
nieniu go skradli mu saszetkę z pieniędzmi oraz 
dokumenty. Poszkodowany wycenił stratę na 
ponad 2000zł.

19.02. na stacji PKP w Pieścirogach. został pobity 
przez nieznanych sprawców Ryszard M. Skradzio-
no mu około 300 złotych.

19.02 w Studziankach z terenu budowy domu 
jednorodzinnego skradziono 6 paczek styropianu 
o wartości 200 zł na szkodę Janusza O.

19. 02 w Borkowie  sprzed  sklepu spożywczego 
skradziony został rower górski wartości 500zł 
będący  własnością  Iwony D.

24.02 nieznani sprawcy podpalili drzwi wejścio-
we do piwnicy należącej do Aliny G. zamieszkałej 
w bloku na osiedlu Piłsudskiego. Straty oszaco-
wano na ok. 200 zł.

BEZ KOMENTARZA

Wtorek, 24 lutego, ul. Warszawska.
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Popsute zagary
W niektórych miejscowościach naszej gminy 
oświetlenie uliczne działa nie tylko wieczorem i 
wczesnym rankiem, ale także w ciągu dnia.

Już dużo wcześniej niż jesienią robi się jasno, a 
wieczorem dużo później zapada zmrok, dlatego 
powinny też zostać zmienione godziny działania 
lamp ulicznych. Są jednak takie miejscowości, 
gdzie zapomniano o tym, że oświetlenie powinno 
być regulowane w określonych porach roku. 

Lampy w Mazewie zapalają się już o godz. 16 po 
południu i świecą do późnego wieczora. Oczy-
wiście dobrze, że w ogóle są, i że działają, szkoda 
natomiast tego, że przynajmniej przez dwie go-
dziny konkurują ze światłem dziennym. A przy 
okazji narażają nasz wspólny, gminny budżet na 
dodatkowe koszty, bo przecież za zużytą energię 
elektryczną gmina będzie musiała zapłacić.

Może warto, byłoby sprawdzić i odnotować, gdzie 
i w jakich godzinach działają latarnie, oszczędności 
przecież nigdy za wiele. 
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SYLWETKI

W powiecie...

Janina Irena 
Kownacka
 – mężatka, wykształcenie wyż-
sze pedagogiczne o kierunku 
profilaktyka społeczna i reso-
cjalizacja. Ukończyła  również 
studia podyplomowe z zakresu 
organizacji pomocy społecznej. 
Pracuje w Sądzie Rejonowym w 
Pułtusku w Wydziale Rodzin-
nym i Nieletnich na stanowisku 
kuratora zawodowego.

W Radzie Miejskiej zasiada po 
raz pierwszy. Pełni w niej funk-
cję przewodniczącej Komisji 
do spraw Infrastruktury i Po-
rządku Publicznego. Ponadto 

jest członkiem komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także komisji do Spraw 
Rodzin, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. 

Pani Janina jako radna stara się dbać o rozwój infrastruktury, czego widać 
już wymierne efekty w postaci położenia nawierzchni asfaltowych na ulicy 
Czereśniowej i Wiśniowej. W najbliższym czasie planowana jest podobna 
inwestycja na ulicy Traugutta. Chciałaby ponadto skupić się na problematyce 
pomocy socjalnej dla mieszkańców gminy Nasielsk i programach mających 
na celu organizację czasu wolnego młodzieży. 

Jak twierdzi: „Liczy się u niej człowiek bez względu na stan majątkowy, status 
społeczny czy wykształcenie”. 

Przerwana produkcja
Policjanci z warszawskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego w nocy 
z czwartku na piątek (19 – 20 lutego br.), zlikwidowali dwie wytwórnie narko-
tyków, funkcjonujące w jednej z miejscowości powiatu nowodworskiego. 

Na dwóch prywatnych posesjach, w budynkach gospodarczych, odkryto  
cztery działające linie produkcyjne. Wytwarzano tu amfetaminę. Jeden cykl 
produkcyjny trwał ok. 48 godzin.

- Możliwości tej „fabryki” pozwalały na produkcję średnio od 20 do 25 kg  
narkotyku na dobę. Z pewnością funkcjonowała już od jakiegoś czasu. Ale 
najprawdopodobniej niezbyt długo. Na miejscu zabezpieczono kilkaset gra-
mów gotowego narkotyku i półprodukty służące do produkcji amfetaminy. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że narkotyk przeznaczony był na krajowe 
rynki zbytu – poinformował nas pracownik biura prasowego Komendy 
Stołecznej Policji w Warszawie. - Podczas akcji zatrzymano 8 osób. Pięć 
z nich zostało tymczasowo aresztowanych - dodaje. 

To już piąta taka wytwórnia zlikwidowana w tym roku w okolicach War-
szawy.

iks

Lepiej pieszo niż autem
Zima nie pozwala na to byśmy zapomnieli o wyjątkowo dziurawej nawierzch-
ni naszych dróg. Na wszystkich ulicach naszego miasta kierowcy mogą 
natknąć się na mniejsze lub większe wyrwy w nawierzchni. Niektóre są na-

prawdę bardzo głębokie i jadący szybko, a przy tym nieostrożnie kierowca 
może nie tylko uszkodzić auto, ale nawet spowodować wypadek. 

Szczególnie uciążliwe wyrwy w nawierzchni drogi napotkać mogą kierowcy 
w ulicy POW, a także wokół rynku, w samym centrum miasta.

Jedynie slalomem można przebyć ulicę Polną, Lipową, Sportową, Cmentar-
ną, Broniewskiego. Gdzieniegdzie jak np. na pewnym odcinku ul. Kościuszki 
największe i najbardziej niebezpieczne dziury ktoś zasypał piachem. Może 
skoro nie można jeszcze, choćby ze względu na pogodę w odpowiedni 
sposób tych dziur zabezpieczyć to warto je tak właśnie unieszkodliwić? 

Nadal jeszcze trudno mieszkańcom gminy „połapać się” w tym, które ulice 
do kogo należą, czyli kto jest ich zarządcą i kto ma obowiązek dbać o ich 
przejezdność. Ale jeśli się zdarzy, że ze względu na nieodpowiedni stan drogi 
nasze auto zostanie uszkodzone, to możemy dochodzić swoich praw od 
właściciela drogi. Przypomnijmy, że na terenie miasta najwięcej kilome-
trów dróg należy do gminy i jest zarządzanych przez Zarząd Gospodarki 
Komunalnej, oraz do starostwa powiatowego w Nowym Dworze Maz. Są 
także tzw. drogi wojewódzkie, biegnące przez środek miasta: droga Nowe 
Miasto – Nasielsk – Pułtusk, czy Przyborowice – Nasielsk.

Tyle o dziurawym asfalcie. Niestety wielu mieszkańców naszego miasta 
ma ciągle jeszcze przed swoimi posesjami drogi gruntowe. A te po kilku-
dniowych roztopach są po prostu nieprzejezdne. Uformowały się na nich 

głębokie koleiny i dziury, w których samochody posiadające niskie zawie-
szenie po prostu grzęzną. Tak jest na przykład na wszystkich drogach osiedla 
Krupka, na niektórych drogach na osiedlu Piłsudskiego, czy Klonowej. Wy-
jątkowa jest pod tym względem również ulica kardynała S. Wyszyńskiego, 
ze skandalicznym wręcz skrzyżowaniem z ulicą Broniewskiego. Wszystko 
wskazuje na to, że kiedy przyjdzie wiosna mieszkańcy wielu miejskich ulic 
będą tonąć w błocie. 

WZ

fot. M. Stamirowski fot. M. Stamirowski
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PRZYSTANEK NASIELSK
Wracamy do sprawy przystanków autobusowych. Ich architektura jednych szokuje, drugich zachwyca. Jednak, co by nie powiedzieć, to nie można 
przejść obok nich obojętnie. Ponadto są funkcjonalne. Raz „służą” podróżnym, a raz filmowcom – jako scenografia do filmów wojennych – wyłącznie 
do scen z frontu.  

Cegielnia Psucka. Anonimowy mieszkaniec zapewnił nas, że przystanek 
jest zgodny z normami Unii Europejskiej.

Budy Siennickie. Tu szczególnie ktoś dba o dzieci ze szkoły 
z naprzeciwka. 

Tu też myślą, że jak przystanek w rowie, to bezpiecz-
niej. Niech no przyjdą roztopy…

W Jaskółowie zadbano o klimatyzację.

Na zdjęciach pokazujemy tylko niektóre „wy-
gody” dla pasażerów - a to tylko dlatego, że 
najbardziej rzucają się w oczy, bo stoją przy 
głównych ulicach gminy Nasielsk. Apelujemy 
zarówno do właścicieli przystanków, jak i do 
mieszkańców miejscowości, których są one 
„ozdobą” - 

    ZRÓBCIE COŚ, NA LITOŚĆ BOSKĄ!
fot. M. Stamirowski
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Świercze wczoraj i dziś
Gmina Świercze położona jest w zachodniej 
części powiatu pułtuskiego, zajmuje powierzch-
nię 9304 ha (93 km2). Zamieszkuje ją około 
5000 mieszkańców. Gmina, jako nowa jednostka 
administracyjna, powstała 1 stycznia 1973 roku. 
Pierwsze zapiski dotyczące Świercz sięgają XVII 
wieku. Zdaniem niektórych historyków nazwa 
miejscowości pochodzi prawdopodobnie od 
świerszczy – owadów. Mgliste źródła podają jed-
nak, że zamieszkiwała tu rodzina Świerczów i być 
może od nich wywodzi się nazwa, jeszcze inne, 
że od nazwiska Świerczewskich, którzy faktycz-
nie mieszkali w Świerczach. To jednak wydaje się 
mało prawdopodobne, bo w tym czasie nazwa 
Świercze już istniała. Ze źródeł wynika również, 
że jednym z najstarszych na tym terenie rodów 
byli Chmielińscy. Zamieszkiwała tu drobna szlach-
ta. W późniejszych okresach rozwijał się handel. 
W 1914 roku powstała ochronka dla dzieci, 
a w 1934 roku przekazano do użytku nową 
siedmioklasową Szkołę Powszechną. W czasie  
drugiej wojny światowej dzieci były nauczane 
potajemnie w prywatnych domach. W tym 
czasie w szkole mieściła się, urządzona przez 
Niemców, fabryka tzw. „Prymki”. Obiekt został 
zniszczony i nie nadawał się do użytku. Po wojnie 
lekcje odbywały się przez jeden rok w pobliskim 
Smolechowie i w Prusinowicach. W 1946 roku 
rozpoczęto nauczanie w szkole w Świerczach. 
Brakowało wszystkiego. Nie było  ławek, ogrze-

wania, światła elektrycznego, wody i kanalizacji. 
Początkowo budynek nie był otynkowany. Z bie-

giem lat szkoła była remontowana 
i ulepszana stosownie do potrzeb. 
Na boisku szkolnym znajdował się 
zbiorowy grób oznaczony wyso-
kim, brzozowym krzyżem. Wła-
śnie w tym miejscu rozstrzelano i 
pochowano w 1944 roku dwóch 
braci z Legionowa i kobietę o 
nieznanym nazwisku. Od strony 
ulicy Pułtuskiej obok istniejącego 
krzyża i dosłownie między nim, a 
bramą główną znajdowało się osiem 
grobów żołnierzy radzieckich, które 
były tu do roku 1948, czyli do czasu 
ekshumacji. 

O bogatej historii Świercz świadczy 
również mnogość stanowisk ar-
cheologicznych i obiektów zabyt-
kowych. Najstarsze ślady osadnictwa 
odnaleziono we wsi Bylice (ok. 5 
tys. lat p.n.e. – rdzeń mikrolityczny). 
Przełom w dziejach Świercz nastą-
pił wraz z rozwojem chrześcijaństwa. 
Zaczęły powstawać wspólnoty 
parafialne, datowane na XII – XIV 
wiek. Od 1690 roku w Strzegocinie 
rezydowali bernardyni, po których 
pozostał kościół i klasztor.

Gmina Świercze leży w zasięgu oddziaływania 

miast: Pułtuska, Ciechanowa, Płońska, Nasielska 
i Warszawy, do których dojazd zapewniają drogi 

nr 619, 620 oraz magistrala kolejowa E – 65 relacji 
Warszawa –Gdańsk (uruchomiona w 1892 roku). 
W 1999 roku Telekomunikacja Polska S.A. roz-

poczęła kompleksową telefonizację 
gminy.   

Domeną gospodarczą gminy jest 
rolnictwo. W krajobrazie dominują 
pola uprawne oraz zabudowa zwarta 
i rozproszona.  W Świerczach i Ko-
walewicach rozwija się dynamicznie  
handel. Istnieje tu jedno gimnazjum 
i trzy szkoły podstawowe. 

W Przychodni VITA – MED pracuje 
dwóch lekarzy rodzinnych oraz 
stomatolog i cztery pielęgniarki. Jest 
również przychodnia  w  Strzegocinie. 
W gminie funkcjonuje straż pożarna, 
która ma swoje bazy w Strzegocinie 
i Świercze. W Urzędzie Gminy działa 
Gminne Centrum Informacji. Mamy 
własną bibliotekę. Oczywiście naj-
większym zainteresowaniem wśród 
naszych mieszkańców cieszy się 
Klub Sportowy „Neon”. 

Z roku na rok gmina pięknieje, 
szczególnie wieś Świercze gdzie w 
ostatnim trzydziestoleciu powstało 
kilka osiedli mieszkaniowych. Przy-
bywa mieszkańców, którzy napływają 
z odległych miejscowości wiejskich, 
a nawet małych miasteczek. 

Patrycja Bojarska

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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ciąg dalszy na str. 9

Problem prosty jak słup
dochodów. Po drugie, muszą 
płacić podatek gruntowy za 
całą powierzchnię użytków 
rolnych – bez możliwości 
odliczenia części zajętej. Po 
trzecie, zakłady energetyczne 
nie płacą odszkodowań, bo 
nie muszą. Po czwarte, działka 
traci na wartości w przypadku 
sprzedaży. Piąty powód rolni-
cy poznają już za kilka mie-
sięcy, a nawet tygodni. Otóż, 
powierzchnia zajęta przez 
słupy czy inne urządzenia 
użyteczności publicznej musi 
być odliczona od powierzch-
ni uprawnej, na którą będzie 
można ubiegać się o dopłaty 
bezpośrednie.

Co zrobić z tym słupem? Ano 
nic.

Stanowisko Ministerstwa 
Finansów w tej sprawie jest 
jednoznaczne – „opodat-
kowaniu podatkiem rolnym 
podlegają użytki rolne a 
podstawą opodatkowania jest 
ich powierzchnia”. I to cała 

powierzchnia. Ministerstwo 
umywa ręce twierdząc, że 
rzeczywiście jest to problem, 
ale w tym wypadku problem 
zakładów energetycznych. 
Wydział Podatków od Nieru-
chomości MF wskazuje w tej 
sprawie na jedno rozwiązanie. 
Zdaniem jego pracowników 
można by wydzielić działki 
pod słupami i przerzucić 
obowiązek podatkowy na 
zakłady energetyczne, albo 
doprowadzić do tego, żeby 
zakłady mogły wykupić 
wymierzony skrawek pola. 
Pomysł jest jednak mało re-
alny do zrealizowania. Rolnika 
trudno by było namówić na 
sprzedaż kawałka gruntu 
w środku pola, a zakłady 
energetyczne do płacenia 
za rolnika podatku, czy też 
do nabycia działki. Brakuje 
odpowiednich przepisów.

Problem nie dotyczy Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych 
S.A., które są właścicielem 
urządzeń wysokiego napię-
cia. Regina Wagnerowska, 
rzecznik prasowy przedsię-
biorstwa nie zna przypadku, 
żeby rolnik nie otrzymał 
zadośćuczynienia za „słu-
żebność gruntową”. Od-
szkodowania są negocjowane 
z każdym rolnikiem osobno. 

Wysokość kwoty zależy od położenia i jakości 

gruntu, na którym stoi urządzenie energetycz-
ne. Pani rzecznik nie chciała jednak wypowiadać 
się na temat instalacji służących do przesyłania 
energii elektrycznej średniego i niskiego napię-
cia, bo właścicielem tych urządzeń są Zakłady 
Energetyczne. 

Zapłata za użytkowanie urządzeń elektroener-
getycznych stojących na prywatnym gruncie 
istnieje tylko w przypadku, jeżeli przedsiębior-
stwo energetyczne użytkuje należącą do niego 
infrastrukturę w sposób bezprawny – taką infor-
mację uzyskaliśmy w Zakładzie Energetycznym 
Warszawa-Teren S.A. Joanna Korzeniewska, 
rzecznik prasowy przedsiębiorstwa, dodaje - Jeśli 
urządzenie wybudowano na podstawie decyzji 
administracyjnych, to zakład nie może wypłacić 
rolnikowi należności, ani tym bardziej wykupić 
ziemi, gdyż nie ma ku temu żadnej podstawy 
prawnej. Rekompensata należy się tylko wtedy, 
gdy podczas czynności eksploatacyjnych (usu-
wanie awarii) pracownicy ZEW-T S.A. zniszczą 
np. uprawy. Za to można domagać się odszko-
dowania w wysokości rzeczywistej wartości 
poniesionej szkody. 

Jak więc pogodzić racje właścicieli działek z prze-
pisami prawa regulującego działalność zakładów 
energetycznych? Bowiem prawo energetyczne 
zobowiązuje przedsiębiorstwa do „minimalizacji 
kosztów”. Według Joanny Korzeniewskiej - ma 
to na celu ochronę większości odbiorców ener-
gii elektrycznej, których ogólny interes wydaje 
się być ważniejszy od interesów pojedynczych 
klientów. Jej zdaniem, nieuzasadniona wypłata 
należności za użytkowanie gruntu oznaczałaby 
bardzo szybki wzrost kosztów – a, co za tym idzie, 
wzrost cen energii. Zakład Energetyczny Warsza-
wa-Teren S.A. przyznaje, że prawo własności od 
dawna budzi wiele kontrowersji i nieporozumień 

Energia elektryczna jest przesyłana do naszych 
gospodarstw za pośrednictwem przewodów, słu-
pów, stacji transformatorowych i innych urządzeń 
elektroenergetycznych.

Lepiej nie myśleć jakby wyglądało nasze życie 
bez prądu – koszmar! Jednak mało kto z nas zga-
dza się na to, żeby urządzenia przesyłowe były 
stawiane na naszej prywatnej działce. U sąsiada- 
proszę bardzo, ale nie u mnie. Argumenty mamy 
różne: albo brzydko wygląda i szpeci otoczenie, 
albo jest to szkodliwe dla zdrowia, albo boimy się, 
że drut spadnie nam na głowę, albo - co z tego 
będę mieć, albo nie - bo nie.

Słupy są już stałym elementem krajobrazu. Wrosły 
w niego do tego stopnia, że nawet nie zwracamy 
na nie uwagi. Okazuje się jednak, że są one utra-
pieniem dla wielu ludzi, szczególnie dla rolników. 
– Jeżeli stoi na miedzy, to nie ma problemu, jeżeli 
wbity w pole na jednej nodze – pół biedy, ale 
jak już jest dwu-, albo czteronożny, to niech go 
cholera… Konstrukcja przeszkadza w uprawie 
pola. Zwykła orka przypomina wtedy slalom al-
pejski. Żeby nie wiem jak blisko podjechać i tak 
zostaje kilkanaście, albo kilkadziesiąt metrów 
kwadratowych nieużytków – powiedział pan 
Ryszard, rolnik z okolic Nasielska. Wyłączona z 
uprawy powierzchnia, to nie tylko utrapienie, ale 
również strata finansowa. Tracą właściciele grun-

tów - i to z kilku powodów. Po pierwsze, zajęty 
pod urządzenie kawałek pola nie daje żadnych 
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Dymka – kosztowny drobiazg
tylko i wyłącznie krajowych odbiorców, którzy 
w ostatnich latach, wykorzystując nadwyżkę 
podaży nad popytem, 
bezwzględnie dyk-
towali ceny. Zdaniem 
handlowców, naszym 
producentom nie 
zagraża import, bo u 
największego ekspor-
tera, czyli w Holandii, 
po prostu go nie ma.

 W powiecie nowo-
dworskim, najwięcej 
dymki uprawiają rolnicy 
z Zakroczymia. Koszty 
produkcji drobnej ce-
bulki są bardzo wysokie. 
Nie każdego na to stać. 
Wystarczy obliczyć, 
ile kosztują same tylko 
nasiona. Na obsianie 
jednego hektara po-
trzeba ich od 120 do 

150 kilogramów. Cena jednego 
kilograma  nasion (tych gorszej 
jakości), w ostatnich latach, wa-
hała się od 25 do 35 złotych. 
W wypadku nasion cebuli kon-
sumpcyjnej, najlepszych klas 
kwalifikacyjnych, ceny te były 
kilkakrotnie wyższe. Ciekawie 
zapowiada się ten rok. Otóż, na 
rynku brakuje nasion. Ich ceny 
są również bardzo wysokie 
– zależą od siły wschodów. Za 
kilogram (do siewu na dymkę) 
sprzedający żądają od 90 do 
140 złotych!  

Nasiona, to jednak jeszcze nie 
wszystko. Poza nimi rolnicy 
ponoszą olbrzymie nakłady na 
środki ochrony roślin – głów-
nie grzybobójcze. Plantacja 
musi być wolna od jakichkol-
wiek chorób grzybowych i 
chwastów.  Dochodzą do tego, 

pomiędzy różnymi instytucjami, urzędami a 
właścicielami nieruchomości.  W powszechnym, 
społecznym odczuciu prawo to traktowane jest 
bowiem jako prawo absolutne, nie podlegające 
żadnym ograniczeniom. Właściciele nierucho-
mości bardzo często pozostają w przekonaniu, 
że należące do nich prawo własności jest nieogra-
niczone. A jednak ingerencję w cudzą własność 
przewidują przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami. 

Przepisy, szczególnie te, dotyczące wywłasz-
czenia częściowego, powodują, że właściciele 
gospodarstw tak do końca nie są na swoim. 
Zgodnie z ustawą – „starosta wykonujący za-
danie z zakresu administracji rządowej może 
ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania 

z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na 
zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości 
/…/ przewodów i urządzeń służących do prze-
syłania energii elektrycznej, jeżeli właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrazi 
na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu”. Tyle ustawa. Nic dodać, nic ująć. 
Wniosek jest prosty, przedsiębiorstwo energe-
tyczne nie musi być właścicielem gruntów, przez 
które przebiega linia elektroenergetyczna. 

W całej tej sprawie wszyscy mają rację. Zarówno 
za instytucjami rządowymi jak i przedsiębiorstwa-
mi stoją murem przepisy różnych ustaw. Rację 
ma też zwykły człowiek broniący praw do swojej 
własności. On jednak przegrywa. Za nim, w tym 

Problem prosty jak słup
wypadku, nie stoją żadne przepisy ustawy – a 
wtedy jak go nie kijem, to go palą.

Sprawa niby błaha. Dla pojedynczego gospodar-
stwa być może nie ma większego znaczenia, ale 
już w skali całego kraju urasta do rangi wielkiego 
problemu. Prawdopodobnie nie jest możliwe 
oszacowanie – ile setek hektarów /a może 
i więcej/ jest zajętych pod różnego rodzaju 
urządzeniami lub budowlami użyteczności 
publicznej, za które nikt nie płaci, choć stoją na 
prywatnym gruncie. Przydałby się skromny gest 
zrekompensowania właścicielom gospodarstw, 
choć części utraconych korzyści. Bogate firmy, 
które korzystają z ich majątku – właśnie dzięki 
temu pomnażają swój majątek. 

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk 

dokończenie ze str. 8

Zarobią w tym roku ogrodnicy zajmujący się 
uprawą cebuli dymki. Nie chodzi o cebulę 
dużą, konsumpcyjną, używaną do sałatek, czy 
smażenia, ale o tę najmniejszą, przeznaczaną do 
dalszych nasadzeń. Jej ceny są teraz trzykrotnie 
wyższe niż w lutym ubiegłego roku. Cena zależy 
od średnicy cebulek. Najdroższe są oczywiście 
te najdrobniejsze. Za „maleństwo” od 5 do 10 
milimetrów (I) kupcy płacą nawet 8 złotych 
za kilogram. Tzw. dwójka (II), od 11 do 15 mm, 
kosztuje około 6 złotych. Za „trójkę”, o średnicy 
do dwóch centymetrów ogrodnicy otrzymują od 
4 do 5 złotych za kilogram. Są to ceny na hurto-
wych targowiskach. W handlu detalicznym jest 
jeszcze drożej. Jednym słowem, w tym sezonie 
– opłacało się. Powodów jest kilka. Po ostat-
nich, nieudanych sezonach wielu ogrodników 
zrezygnowało z uprawy dymki. Ponadto cebuli 
jest mniej ze względu na niekorzystną pogodę 
w okresie wegetacji. Jednak najważniejsze jest 
to, że ruszył eksport. W tym roku, w kolejce po 
polską dymkę stoją importerzy z Rumunii, Czech 
i Ukrainy. Producenci nie są więc zdani na łaskę 

wyjątkowo wysokie, koszty przechowywania i ro-
bocizny. Z jednego hektara ogrodnicy zbierają od 

10 do 20 ton dymki. Plon zależy od pogody, od 
przygotowania gleby i od jakości nasion – wiado-
mo, że im tańsze, tym gorsze. Oczywiście nie jest 
tak, że zbierana z pola cebula, to sama „drobnica”. 
Część zbioru to cebula większa, która jest znacznie 
tańsza od typowej dymki. 

Produkcja dymki podlega wielu ograniczeniom, 
podobnie zresztą jak w przypadku innych upraw 
nasiennych. Nie każdy rolnik, może się nią 
zajmować. Plantacje cebuli dymki muszą być 
poddawane stałej ocenie polowej przez pracow-
ników wojewódzkich inspektoratów inspekcji 
nasiennej. Dokładnej analizie poddawana jest 
nie tylko cebula, ale również gleba, na której 
ona rośnie. Inspektorzy biorą pod lupę każdego 
nicienia i grzyba.

 Do handlu może trafiać towar pochodzący 
tylko od producenta, który ma „zezwolenie 
na prowadzenie obrotu materiałem siewnym”, 
a gospodarstwo ma nadany specjalny numer 
identyfikacyjny. 

dar
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Infekcje bakteryjne, 
a bioterapia

Uwaga: narkomania!
Uzależnienie od narkotyków jest znakiem naszych czasów, choć już 
u zarania dziejów człowiek odkrył, że przyroda oprócz zaspokojenia głodu 
daje również przyjemności, poprawiając nastrój, czyniąc życie łatwiejszym 
i mniej bolesnym.

W starożytnych kulturach znane były rozmaite środki pochodzenia ro-
ślinnego, których działanie przeciwbólowe i relaksujące stosowane było 
powszechnie; głównie na terenach Azji, Afryki, Arabii oraz w Ameryce 
Środkowej i Południowej.

Europa- tu narkotyki trafiły w XIX wieku; początkowo do grup znudzonych 
intelektualistów i bogaczy. Ówcześni artyści i myśliciele podczas regularnych 
spotkań szukali „sztucznych rajów”, opisując później „dźwięki barw” i „ko-
lorową muzykę”. W USA w latach 60 XX wieku nasiliła i upowszechniła się 
fala narkomanii jako wyraz buntu przeciw stabilizacji,  konsumpcji  i wojnie w 
Wietnamie. Branie narkotyków miało stworzyć inny, lepszy świat, oderwać 
od rzeczywistości, wejść w bezmiar  cudownej iluzji. Rozwijająca się tech-
nika umożliwiła łatwość produkcji i różnorodność narkotyków, a ogromny 
rynek zbytu wśród sfrustrowanej młodzieży zaczął nabijać gotówką kieszenie 
producentów i dystrybutorów.

W Polsce po upadku komunizmu gwałtownie wzrósł popyt na narkotyki 
wśród młodzieży. Otwarcie granic i zwiększenie ruchu turystycznego spowo-
dowało skrzyżowanie głównych tras przerzutowych w handlu narkotykami. 
Część tego towaru pozostawała na naszym terenie. Domorośli producenci 
szybko wyczuli koniunkturę i wyspecjalizowali się w produkcji amfetaminy, 
stanowiącej obecnie polską specjalność. W czasie spotkań młodzieżowych, 
na dyskotekach, czy prywatkach do „dobrego tonu” zaczęło należeć zaapli-
kowanie „działki” narkotyku. Narkotyki stały się modne. Ponadto ubożenie 
społeczeństwa, bezrobocie, frustracja spowodowana nieumiejętnością od-
nalezienia swego miejsca w świecie pełnym wymogów, jak również upadek 
tradycyjnego systemu wartości, m.in. znaczenia rodziny, którą skutecznie 
zastąpiła grupa rówieśnicza stały się przyczyną zwrócenia młodych ludzi 
w kierunku narkotyków. Ten problem, który stanowi owo zjawisko, jest nie 
tylko domeną wielkich miast. Również małe miejscowości, a może głównie 
one, narażone są na tę chorobę społeczną. W miasteczkach lub wsiach bra-
kuje atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu przez młodzież. Na teren 
„opuszczony” przez dorosłych szybko wkradają się dealerzy, skutecznie 
pociągając za sobą młodych, zagubionych ludzi wpychając ich w sidła 
uzależnienia. A jeśli już to się stanie, nie wolno wpadać w panikę, trzeba 
reagować, najlepiej odpowiednio wcześniej, poszerzając swoją wiedzę.

Dlatego też w kolejnych odcinkach postaram się przybliżyć państwu  zjawi-
sko narkomanii, licząc, że nie pozostawi was ono obojętnymi na zagrożenia, 
jakie ze sobą niesie.

Jacek Gawroński

Autor niniejszego tekstu jest pedagogiem- terapeutą uzależnień w Po-
radni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 
i w Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.

Zwykle zdajemy sobie sprawę z istnienia bakterii w przyrodzie, gdy zaczy-
namy chorować. A przecież z niektórymi z nich żyjemy w symbiozie na co 
dzień, a inne są wręcz nieodzowne, by podtrzymać procesy zachodzące 
wewnątrz naszych organizmów.

Nie wszystkie jednak bakterie są nam przyjazne. Bywają zakażenia bakteryjne 
wysoce niebezpieczne dla zdrowia, bolesne i dokuczliwe. Parę lat temu 
przyjechała do mnie na zabiegi kobieta, która po przebytej operacji przez trzy 
lata chodziła z otwartą raną na nodze. Stwierdzono zakażenie gronkowcem, 
a wszelkie specyfiki, maści i zastrzyki – nie pomagały w zasklepieniu się 
tkanek. Po przeprowadzonym pierwszym zabiegu zakładała jeszcze suchy 
opatrunek w obawie, aby świeżo zabliźniona skóra nie doznała urazu. Po 
drugim zabiegu – na chorym miejscu pozostał mało widoczny ślad. Po 
miesiącu skończyły się uciążliwe opatrunki i ból jątrzącej się rany.  

Zapalenie ucha u dzieci jest bardzo bolesne. Wiele razy pomiędzy wizytą 
dziecka u pediatry, a w drodze ze skierowaniem do laryngologa udawało mi 
się skrócić cierpienie maluchów, a schorzenie ustępowało całkowicie. 

Wszelkie zatrucia pokarmowe i niestrawności również mijają podczas za-
biegu bioenergoterapeutycznego. Ustępują bóle, mdłości i zawroty głowy. 
Lepiej jednak unikać wszelkich ciężkostrawnych potraw, wód gazowanych, 
słodzonych i barwionych sztucznie soków, a także dań przygotowywanych 
w barach szybkiej obsługi. Ostatni posiłek jedzmy na parę godzin przed snem, 
a od posiłków starajmy się wstać z lekkim uczuciem niedosytu. To uczucie 
po kilku minutach minie, a unikniemy niestrawności, kłopotów ze snem, a 
także otyłości. 

W wyniku wielokrotnego stosowania kuracji antybiotykowych, zdarzyć 
się może infekcja dróg moczowych bakterią coli, która w normalnych 
warunkach powinna znajdować się tylko w jelicie grubym. Także i w takich 
przypadkach udawało mi się pomóc ludziom cierpiącym z tego powodu. 

Bioterapia, jak wynika z moich obserwacji, potrafi skutecznie przeciwstawić 
się niektórym szczepom bakterii, z którymi czasami przegrywają walkę naj-
silniejsze antybiotyki. Również dlatego, że wspomaga osłabiony przebytą 
chorobą organizm, który sam nie może już zwalczyć skutków ubocznych 
stosowanych leków chemicznych. Lecz w  tych przypadkach, gdy chory 
wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej i przeprowadzenia kuracji 
antybiotykowej – nie wolno nigdy zwlekać. Na przykład chory na anginę, 
natychmiast po poddaniu się bioterapii, musi udać się do lekarza i przejść 
całą kurację, aby uniknąć powikłań.

Takie samo postępowanie zalecam przy wszelkich chorobach nerek, które 
muszą być poddane nawet wielokrotnej kontroli, aż do całkowitego ustąpie-
nia objawów. Nie wolno lekceważyć nawet drobnych zmian, gdyż naczelną 
dewizą powinna dla nas wszystkich stać się maksyma: lepiej zapobiegać i 
leczyć drobne schorzenia niż stosować długie, kosztowne kuracje i cierpieć 
z bólu.

Maria Malanowska 
członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

przyjmuje w Warszawie, tel. (022) 679 07 11 lub 0606 743 777

ZIELARSKIE KURACJE NA KATAR
Amerykańska mikstura z chrzanu i cytryny
W ludowej medycynie amerykańskiej 
prostym lekarstwem przy katarze i za-
pchanym nosie było popijanie kilka razy 
dziennie mikstury złożonej z  łyżeczki 
drobno utartego chrzanu zmieszanego z 
sokiem z cytryny. Można trochę dodatko-
wo rozcieńczyć wodą. Codziennie trzeba 
przyrządzić świeżą miksturę, by była efek-
tywniejsza. Podobnie można przygotować miksturę z cebulą.

ZP
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - marzec
Marzec to czas przedwiośnia, zakwitają pierwsze rośliny cebulowe. Wysie-
wać rośliny liściowe, owocowe, kwiaty i zioła na rozsadnikach, w inspektach 
na wczesną rozsadę do 6, nieco mniej korzystny czas po od 8 do 11. Dla 
roślin korzeniowych, zwłaszcza selera i pora,  najkorzystniejsze dni będą w 
kwadrze korzenia od 8 do 11. Będzie to również dobry  czas do  przesa-
dzania i sadzonkowania roślin. Prace wykonywać najlepiej przed południem. 
W połowie marca gdy Księżyc ubywa od 8 do 19,  zwłaszcza w kwadrze 
uprawy,  można zbierać zioła korzeniowe. Najwcześniejsze siewy do gruntu 
roślin korzeniowych jednorocznych marchwi, pietruszki, pasternaku, skor-
zonery, rzodkiewki, także cebuli oraz zbóż można tym razem przeprowadzać 
po nowiu od 22 marca. Wtedy też warto sadzić dymkę. Sadzenie wiosenne, 
jeżeli mróz popuścił, drzewek przeprowadzać także w podobnym termi-
nie. Wtedy również przesadzać karpy roślin wieloletnich m.in. dzielżany, 
złocienie, paprocie oraz różne rośliny skalne i trawy ozdobne. Jeżeli jednak 
będzie za chłodno prace przesunąć, zwłaszcza siewy roślin korzeniowych i 
przesadzania roślin wieloletnich na początek kwietnia na Wielki Tydzień.

Ciąć drzewa, krzewy, formować korony, prześwietlać, usuwać suche gałę-
zie i pędy, skracać pędy młodych drzewek i krzewów, przycinać wcześnie 
kwitnące byliny i trawy, najkorzystniej gdy Księżyc ubywa  od 7 do 20 
(brak linii lub linia przerywana). W kwadrze korzenia można  przystąpić do 
przygotowania własnych sadzonek np. porzeczki, bukszpanu, jeżyn, ziół, 
roślin pokojowych.

Zrazy z drzew owocowych ścinać najlepiej przed pełnią od 3 do 5, także 
po pełni 8 i 9.

 Jeżeli tylko gleba trochę się osuszy warto przystąpić do jej uprawy. Wszelkie 
prace uprawowe w polu i ogrodzie, orki, przekopywania, bronowania, wało-
wania, niszczenie chwastów, szkodników, wykonywać najlepiej  w kwadrze  
uprawy, dobry czas też będzie w kwadrze korzenia po pełni  7. Jeżeli będzie 
zbyt chłodno warto wykonywać te prace w kwadrze liścia, najgorsza jest 
kwadra owocu. W powyższych terminach, zwłaszcza jednak od  13 do 19    
przerabiać komposty, nawozić pola, ogrody, łąki.

 Ptactwo domowe nasadzać na ekologiczny wylęg najlepiej od  7 i po 29. 
Ubijać zwierzęta  do 7 i po  20, szczególnie 1 i 2 oraz  23, 24 i 25. 

Prace w pasiekach, przeglądanie, podmiatanie uli przeprowadzać najlepiej 
od 8 do 19, w dni słoneczne, ciepłe, bezwietrzne. Szczególnie korzystny 
czas od  13 do 19. Podkarmiać korzystnie po 20. 

Do wędkowania i połowu ryb najlepsze dni 1,2 oraz od 9 do 12 oraz od 
19 do 25.

Zbigniew Przybylak

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbiorów 
i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sadzenia, 
wykonywania  przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne. 

RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgna-
cyjnych w pasiekach.

RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania i połowu 
ryb.

RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do węd-
kowania i połowu ryb

Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, zbiorów 
roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry owocu i 
korzenia. 

Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do siania, 
sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów i 
przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej 
kolejności kwadra korzenia. 

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbiorów 
roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, w 
trzeciej owocu. 

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas do sie-
wów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich jest to 
czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, tniemy 
drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni. Jest 
to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących 
nad ziemią.

Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). 
Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty. 

STAROPOLSKA METEOROLOGIA
Księżyc w lisiej czapie, wnet ci na głowę nakapie.

Czasu pogody bój się wielkiej wody.

PRZYSŁOWIA NA WIOSNĘ
Na wiosnę beczka deszczu, łyżka błota; na jesień łyżka deszczu, beczka 
błota.

Wiosna serce raduje.
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H O R O S K O P
Pogoda marzec

BARAN (21.03.-19.04.)

Zdobędziesz zaufanie osób doświadczonych i cieszących się autorytetem. 
Zmienisz dzięki temu swoje układy zawodowe. Sprawy sercowe będą ukła-
dać się pomyślnie.

BYK (20.04.-20.05.)

To dobry czas na podejmowanie trudnych decyzji zawodowych i finanso-
wych. Może będziesz mógł zmienić pracę na lepszą. Twoja energia znajdzie 
ujście w sporcie i stracisz kilka zbędnych kilogramów.

BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)

Musisz zapamiętać, że kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Może się uda 
zrealizować Twój pomysł na własną firmę. Czeka Cię, więc dużo pracy, ale 
i sukces finansowy. 

RAK(22.06.-22.07.)

Mimo trudności uwierz w Swoją szczęśliwą gwiazdę. Już niedługo ktoś 
dostrzeże Twoją pracowitość i zostaniesz doceniony. W życiu osobistym 
pełna harmonia i spokój. 

LEW (23.07.-22.08.)

Być może uda Ci się wreszcie spłacić swoje długi. Będziesz mógł odetchnąć 
i sprawić sobie jakąś przyjemność- kino, teatr lub spotkanie z przyjaciółmi. 
Zadbaj o zdrowie i idź na badania kontrolne.

PANNA (23.08.-22.09.)

Swoim dobrym nastrojem będziesz obdarzać innych wokół siebie. Pojawi 
się okazja zarobienia dodatkowych i to sporych pieniędzy. Skorzystaj z tego. 
W sprawach domowych idź na kompromis. 

WAGA (23.09.-22.10.)

Trzymaj język za zębami, bo możesz zranić osoby, na których Ci zależy. 
Okaż więcej czułości i zrozumienia swoim bliskim, a oni to docenią. Pod 
koniec tygodnia otrzymasz ciekawą propozycję wyjazdu. 

SKORPION (23.10.-21.11.)

Będziesz w dość wojowniczym nastroju, ale nie szukaj kłótni. Spotkasz 
dziwnych, nieznajomych ludzi, którzy będą Ci składać różne propozycje. 
Zanim z nich skorzystasz, starannie się nad nimi zastanów.

STRZELEC (22.11.-21.12.)

Masz dobry czas na załatwianie spraw w urzędach i sądach. Nie rób sobie 
zaległości w pracy i nie ulegaj namowom. Twój związek przechodzi trudny 
okres i być może trzeba się zastanowić nad ostatecznym rozstaniem.

KOZIOROŻEC (22.12.-19.01.)

Uważaj, co mówisz o innych, bo Twoje opinie są powtarzane dalej. Może 
to spowodować zamieszanie w domu lub w pracy. Nie ufaj tym, którzy już 
raz Cię zawiedli. Dlatego czas na zmiany w Twoim otoczeniu. 

WODNIK (20.01.-18.02.)

W tym tygodniu poznasz kilka nowych osób. Zrealizujesz niektóre swoje 
zamierzenia i plany. Będziesz kierować się bardziej intuicją niż zdrowym 
rozsądkiem, ale będzie to z korzyścią dla Ciebie. 

RYBY (19.02.-20.03.)

Musisz wziąć udział w grach losowych, bo możesz wygrać główną nagrodę. 
Odnowisz też znajomość z dawno niewidzianą osobą. Mogą się spełnić 
Twoje, nawet najbardziej nierealne, marzenia. Ale uważaj na zdrowie i po-
święć mu trochę czasu.

Słońce przesuwa się przed znakiem 
Ryb do 20 i o godz. 7.50 wkracza 
do znaku Barana rozpoczynając 
astronomiczną wiosnę.

Według dawnych reguł  ma-
rzec 2004 w kończącym się 
roku pod symbolicznym pa-
nowaniem Słońca i zaczynającym się roku Wenus, będzie stosunkowo 
zimny i suchy. W pierwszej połowie możliwe jeszcze mrozy. Sporo dni 
pogodnych, opady słabe.  Pierwsze większe ocieplenie  w  połowie 
miesiąca. Dłuższe okresy ładniejszej pogody również w końcu marca. 
Zimowy, z nocnymi mrozami, przymrozkami może być początek 
miesiąca. W dzień też chłodno. Mogą dokuczać wiatry. Na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady  zmiana pogody, odwilż, więcej chmur, opa-
dów głównie przelotnych. Potem znowu powinno przybywać dni po-
godnych. W  połowie miesiąca między 16 i 19 prawdopodobnie pojawi 
się wyraźniejsze ocieplenie. Potem na początku trzeciej dekady pogor-
szenie pogody, ochłodzenie, więcej opadów, chmur, wiatrów, typowej 
pogody marcowej. W końcu miesiąca dni ze słońcem ponownie więcej. 
Prognoza dodatkowa: Obserwujemy pogodę w końcu drugiej dekady, 
między 18 i 20. Jeżeli w tym czasie będzie dosyć ciepło, pogodnie można 
oczekiwać stosunkowo łagodnej wiosny i ciepłego lata, również dobrych 
urodzajów.

PRZEPOWIEDNIE LUDOWEJ 
METEOROLOGII
Co święty Józef głosi?

Z rodzaju aury 19 marca przewidywano również czy rok będzie suchy, 
czy mokry i w zależności od tego w różnych miejscach radzono sadzić 
ziemniaki:

„Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki, gdzie górki; a jak pogoda, 
to sadź, gdzie woda”. Innymi słowy można z tej rady wyciągnąć wniosek, że 
pochmurny św. Józef zapowiada mokre lato, natomiast pogodny, w domyśle 
wyżowy - suche.

W drugiej połowie marca w przyrodzie widać już liczne oznaki wiosny. 
Przypomina o tym kilka przysłów:

„Cóż święty Józef niesie? - kaczka pierwsze jaja niesie”

„Na święty Józef chłop wołami pochęka, a żuraw sobie pokrzęka”

„Święty Józef Oblubieniec niech ma z rozsady wieniec”

Według meteorologii ludowej wczesną wiosnę sygnalizowały przyloty bo-
cianów, w końcu drugiej dekady marca: „Gdy na św. Józef bocian przyleci, 
przynosi resztę śnieżnej zamieci”.

Zbigniew Przybylak
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W niedzielę, 22 lutego, w nasielskiej hali sportowej odbył się turniej piłkarski 
o Puchar Burmistrza, który rozegrały nasielskie zakłady pracy. Wzięło w nim 
udział 5 drużyn pięcioosobowych.

Wyniki turnieju: BUDMET – METAL MARKET 2:0, ELEKTROPLAST – BIN-
DER 4:2, DAR MAR – BUDMET 2:5. METAL MARKET – ELEKTROPLAST 
2:8, BINDER – DAR MAR 0:3, BUDMET – ELEKTROPLAST 2:5, METAL 
MARKET – BINDER 2:7, DAR MAR – ELEKTROPLAST 3:2, BUDMET 
– BINDER 4:2, METAL MARKET – DAR MAR 2:9.

Końcowa klasyfikacja:
1. Elektroplast

2. Budmet

3. Dar-Mar

4. Binder

5. Metal-Market

Tytuł króla strzelców wywalczył Paweł 
Wilga – 9 bramek z Dar-Meru. Najlepszym 
zawodnikiem został Marek Prusinowski z Budmetu. Za najlepszego bram-
karza uznano Andrzeja Koniora z Dar Maru.

Wszystkie drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz 
statuetki. Puchar Burmistrza zdobyła drużyna Elektroplastu.

AM

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
Szachy

Grand Prix Północnego Mazowsza
Zakończyła się III edycja turniejów szachowych o Grand Prix Północnego 
Mazowsza, w których również startowali zawodnicy nasielskiej Sparty. 
Ogółem w turniejach tych wzięło udział 98 zawodników. Odbywały się 
one w Pułtusku, Przasnyszu, Nasielsku, Wyszkowie, Bogatym i Ostrołęce. 
Nasielscy szachiści należeli do ścisłej czołówki. Uplasowali się na wysokich 
pozycjach. Wśród seniorów Krzysztof Sokołowski zajął 3 miejsce, a Wło-
dzimierz Kwiatkowski był 6-ty. 

W kategorii juniorów Wiktor Skłucki zajął 2 miejsce, a w kategorii juniorów 
młodszych (do lat 16) Marcin Turek uplasował się na 6 miejscu.

Drużynowo Sparta Nasielsk zajęła 2 miejsce.

WK

Turniej młodych talentów
W sobotę, 14 lutego, w lokalu czytelni nasielskiej biblioteki odbył się turniej 
„Młodych Talentów”, którego organizatorem była Miejsko - Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku. Zwyciężył w nim faworyt Marcin Turek, przed 
Pawłem Osińskim i Dawidem Różańskim.

Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez organizatorów.

Sekcja szachowa nasielskiej Sparty informuje, że treningi odbywają 
się w czytelni biblioteki w każdy piątek w godzinach od 17 – 20.

Mecze III ligi szachowej, w której występują zawodnicy Sparty, 
odbywają się również w bibliotece.

WK

Piłka nożna

Halowy turniej zakładów pracy

WYSTAWA NA LUDOWO
W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej w Nasielsku we środę, 
18 lutego br., otwarta została wystawa pt. „Wytwory sztuki ludowej”. Autora-
mi prezentowanych prac byli uczniowie klas pierwszych liceum i technikum. 

Wszystkie prace wykonane zostały w ramach zajęć wiedzy o kulturze. 

- Przesłaniem prezentowanej obecnie przez nas wystawy jest hasło: „Ocalić 
od zapomnienia” – powiedziała otwierając ekspozycję A. Szerypo, nauczy-
ciel przedmiotu wiedza o kulturze i komisarz wystawy.

Zwiedzających wystawę czekała miła niespodzianka, poczęstunek wyjątko-
wo komponujący się z tematyką ekspozycji: kawa zbożowa oraz słodkości: 
pączki i faworki. 

- Jestem pod du-
żym wrażeniem 
pomysłowości 
i pracowitości 
uczniów. Po-
kazywane tu 
prace dowodzą, 
że przedmiot 
wiedza o kul-
turze jest po-
trzebny, ponie-
waż kształtuje 
świadomość 
kulturową mło-
dzieży – mówił 
G. Duchnowski, 
dyrektor ZSZ. 

Wystawa bę-
dzie trwała do 
połowy marca. 
Zgromadzone 
tu eksponaty 
oglądać można 
w godzinach 
otwarcia biblioteki szkolnej. 

To już trzecia wystawa, którą prezentują uczniowie pod opieką A. Szerpo. 
Przy organizacji tego przedsięwzięcia „młodym artystom” pomagał pan 
Ryszard Zawada, plastyk z Warszawy. 

TM
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię mieszkanie M4 z balkonem na os. Warszawska 
tel. 023 691 20 29

Kupię używany traktorek sadowniczy z małą przyczepką 
tel. 0502 035 852

Zostań konsultantką AVON tel. 0604 337 414

Lekcje fortepianu profesjonalnie, niedrogo tel. 0501 216 608

Lokal do wynajęcia na działalność przy ul. Rynek 
tel. 691 27 20

Poszukuję domu do wynajęcia tel. 0600 442 361

Kupię dom. Nasielsk i okolice tel. 0604 904 228

Maszyny do cyklinowania i układania wykładzin 
tel. 0697 099 995

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką proeuropej-

ską do udziału w konkursie „Polska w Unii Europejskiej”.

Jego organizatorem jest Szkolny Klub Europejski działający przy Szkole 
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Cele Konkursu

- krzewienie idei jednoczącej się Europy,

- szerzenie wiedzy o historii i miejscu Polski w Europie (w aspekcie histo-
rycznym i współczesnym),

- aktywizacja sympatyków Szkolnego Klubu Europejskiego.

Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:

przedszkolaki i uczniowie klas „0”; uczniowie klas I-III; uczniowie klas IV-VI; 
uczniowie gimnazjum; młodzież szkół ponadgimnazjalnych; uczniowie z 
partnerami (rodzice, rodzeństwo, znajomi).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy:

- plastycznej w różnorodnych technikach i rozmiarach;

- pisemnej w dowolnym rodzaju i gatunku literackim;

- fotograficznej, filmowej, komputerowej.

Termin składania prac do 15 kwietnia 2004 roku.

Każda praca musi być podpisana:

Imię nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, do której autor uczęszcza 
z dopiskiem „Polska w UE”.

Prace mogą być oddawane osobiście do opiekuna SKE pani Elżbiety Wró-
blewskiej, codziennie w godz. 11.00 – 13.00, (tel. 691 25 56) lub przesłane 
na adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki 21, 
05-190 Nasielsk.

Prace zostaną ocenione do 23 kwietnia br. O wynikach pracy komisji kon-
kursowej uczestnicy zostaną powiadomieni.

Organizator konkursu
Szkolny Klub Europejski

przy SP w Nasielsku

UWAGA KONKURS!!!



14  15Życie Nasielska 27 luty - 4 marzec 2004 Życie Nasielska27 luty - 4 marzec 2004



(Lord of the Rings: The 
Return of the King, The) 
Fantasy/Przygodowy.

produkcja: Nowa Zelandia/
USA, dozwolony od lat: 12, 
czas trwania: 201 min.

reżyseria - Peter Jackson; 
scenariusz na podstawie 
powieści J.R.R. Tolkiena 
- Peter Jackson, Philippa 
Boyens; zdjęcia - Andrew 
Lesnie; muzyka - Howard 
Shore; scenografia - Grant 
Major.

Trzecia część Trylogii 
Władcy Pierścieni, w której 
dochodzi do konfrontacji 
sił Władcy Ciemności Sau-
rona ze zjednoczonymi 
siłami Ludów Śródziemia. 
Film opisuje ostateczne 
rozwiązanie, ciągniętej 
z epickim rozmachem, historii Pierścienia. W tej części wyjaśni się, czy 
Frodowi uda się wykonać powierzoną mu misję, a mianowicie zniszczyć 
Jedyny Pierścień.

Obsada: Elijah Wood - Frodo Baggins, Viggo Mortensen - Aragorn, Ian 
McKellen - Gandalf Biały, Sean Bean – Boromir, Sean Astin – Sam, Orlando 
Bloom – Legolas, Cate Blanchett - Galadriela, John Rhys-Davies – Gimli, 
Andy Serkis - Gollum, Liv Tyler – Arwen, Brad Dourif - Grima, Hugo Weaving 
- Elrond, Marton Csokas - Celeborn, Karl Urban – Eomer.

Kino NIWA 
ZAPRASZA

5-7 marzec godz. 17.00
„Tomcio Paluch”

27-29 luty godz. 18.00
„Władca Pierścieni: Powrót króla”

5-7 marzec godz. 19.00
„Marzyciele”

FOTO-PRZESTROGA
W Psucinie krowy są 
w poważnym niebezpieczeństwie

Le Petit poucet (Francja, 2001) Familijny; czas 86 min.Reżyseria: Olivier 
Dahan Scenariusz: Olivier Dahan, Agnes Fustier-Dahan.

Na podstawie książki: Charles Perrault

Dawno, dawno temu... w domku na wsi, mieszkał sobie z rodzicami i z 
czwórką starszych braci nieśmiały chłopiec o imieniu Tom. Stale nękany 
przez rodzeństwo, zaprzyjaźnia się z tajemniczą wróżką, Rose. Wojna do-
mowa niszczy i dzieli kraj, zdesperowani rodzice nie mogąc dłużej wyżywić 
swoich dzieci porzucają je w zaczarowanym lesie. Dzieci w obawie przed 
wygłodniałymi wilkami uciekają do zamku strzeżonego przez olbrzymiego 
ogra-kanibala, który jest ojcem Rose. Tylko odwaga i przebiegłość Toma 
może ocalić ich i królestwo...

The Dreamers (Wielka Brytania,Francja,Włochy, 2003), Dramat, 
czas: 130 min. Reżyseria: Bernardo Bertolucci, Scenariusz: Gilbert Adair.

1968 rok. W czasie majowej rewolty studenckiej francuskie rodzeństwo, 
prosi swojego amerykańskiego przyjaciela, aby nie wracał do Stanów, tylko 
został w Paryżu. Młodzi ludzie rozpoczynają niebezpieczne eksperymenty 
ze swoimi emocjami, uczuciami i seksualnymi doznaniami.


