PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ

BLOKUJĄ DROGĘ, BO NIE CHCĄ SPALARNI
Nasielsk inwestuje w szkoły

Henryk Kasperczak
odetchnął
po meczu ze Świtem
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Mamy jubileusz

Życie Nasielska ma już 10 lat

Zespół redakcyjny Życia Nasielska z 1995 roku. Od lewej: Andrzej
Zawadzki, Waldemar Kordulewski, Adam Stamirowski, Marian
Wasierzyński, Michał Grubecki.

Tak wyglądała okładka pierwszego numeru Życia Nasielska

1

kwietnia 1994 r. ukazał się pierwszy
numer „Życia Nasielska”. Już za
kilka dni mija dokładnie 10 lat od tej
ważnej dla nas i całej społeczności
naszej gminy daty.
Pomysł redagowania i wydawania lokalnego
czasopisma pojawiał się już wcześniej, przykładem tego były np. „Wiadomości Nasielskie”. Ale
dopiero stworzenie „Życia Nasielska”, w którym
uczestniczyli: Michał Grubecki, Waldemar Kordulewski, Adam Stamirowski, Marian Wasierzyński,
Andrzej Zawadzki i Tomasz Zawadzki, przyniosło konkretne efekty – wydawane co miesiąc
pismo.
Na początku, kiedy to zebrało się grono pasjonatów, ale przecież amatorów, nikt nie przypuszczał,
że pismo przetrwa. A jednak.
Skład redakcji ulegał zmianom. Pozostali Adam
Stamirowski, Marian Wasierzyński, Andrzej
Zawadzki i Tomasz Zawadzki a dołączyli Marek
Stamirowski i Marek Tyc. Kolejna zmiana zaszła
niedawno, w lutym tego roku.

Wielokrotnie w naszym czasopiśmie
ukazywały się prace
graficzne i malarskie
autorstwa Jacka
Gałężewskiego,
oraz poezja Jerzego
Różalskiego.

Przez wszystkie te lata „Życie Nasielska” podejmowało tematy dotyczące bezpośrednio
mieszkańców naszej gminy i samorządu
gminnego. Niewątpliwie przyczyniając się do
upowszechniania działalności radnych i władz
samorządowych kilku kadencji. Pisało też o
historii gminy i jej zasłużonych mieszkańcach,
a także o wszystkich ważnych wydarzeniach
jakie miały miejsce w życiu naszej społeczności.
Pokazywało relacje z imprez kulturalnych, sportowych, szkolnych. Było wszędzie tam, gdzie działo
się coś ważnego.
W 1999 r. świętowaliśmy skromne 5-lecie istnienia pisma, zaś w lipcu 2002 – wydanie setnego
numeru naszej gazety.
Nasze pismo cenią sobie nie tylko czytelnicy, docenili je także fachowcy – publicyści. Ogromnym
sukcesem „Życie Nasielska” było: zdobycie w
1996r. w I Płońskich Spotkaniach Prasy Lokalnej
głównej nagrody, którą był komputer, a w 1997
r. w kolejnej edycji tego konkursu zdobycie wy-

różnienia i nagród, tym razem były to: dyktafon i
aparat fotograficzny. Również w roku 1997 Sejmik
Samorządowy Województwa Ciechanowskiego
przyznał redakcji odznakę „ZA ZASŁUGI DLA
WOJEWÓDZTWA CIECHNOWSKIEGO”.
Od marca 2001 roku systematycznie ukazuje
się też czterostronicowy
dodatek redagowany przez
członków
Nasielskiego
Towarzystwa
Kultury pt.
„Notatnik nasielski”.
W lutym br.,
pismo przeszło
metamorfozę i
z miesięcznika
stało się ty- Odznaka „Za zasługi dla wojego d n i k i e m . wództwa ciechanowskiego”
Coraz bardziej
popularnym wśród mieszkańców Nasielska i
sąsiednich gmin, o czym świadczą sygnały: telefony, listy, maile napływające do redakcji „ŻN”.
Dziękujemy!
Jesteśmy z Wami, drodzy Czytelnicy już 10 lat!

Redakcja

26 marzec - 1 kwiecień 2004

Życie Nasielska

Czas na szkoły
R

emonty szkół są kosztowne, ale i
bardzo konieczne. Takiego zdania
są zarówno nauczyciele, jak i rodzice.
Na szczęście, ten problem zauważają
również władze Nasielska.

Rzeczywiście, coś drgnęło. W 2001 roku została
wymieniona kotłownia oraz instalacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 2
w Pieścirogach Starych. Inwestycja pochłonęła
blisko 200 tysięcy złotych, z czego 130 tys.
stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Rok później, za ponad ćwierć
miliona złotych zakończono budowę
budynku dydaktycznego z blokiem
żywieniowym przy Zespole Szkół Nr
1. Około czterech lat trwała rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Zakończono ją w ubiegłym roku - a
kosztowała ponad 600 tysięcy złotych.
2003 rok był wyjątkowy pod względem
inwestycji szkolnych. W Dębinkach udało się wykonać „stan zerowy” sali gimnastycznej. W tym samym czasie, za blisko
100 tysięcy złotych wyremontowano
dach na budynku Zespołu Szkół Nr 2
w Pieścirogach Starych. Warto dodać,
że ta szkoła już niebawem doczeka się
„Projektu rozbudowy”. Jak nas poinformowano w Urzędzie Miejskim ma ona
szansę stać się jedną z najładniejszych
i najbardziej funkcjonalnych szkół w
tej części powiatu nowodworskiego.
Burmistrz Nasielska zapewnia, że - rok
po roku, sukcesywnie będziemy zwiększać nakłady na inwestycje w szkołach.
Trzymamy go za słowo. W tym wypadku
warto inwestować. Szkoły powinny być
ładne i nowoczesne, a dzieciaki powinny
fot. M. Stamirowski
się w nich czuć bezpiecznie.

- Są zaniedbania. Przez wiele lat szkoły nie były
remontowane. Powód zawsze był ten sam – brakowało pieniędzy albo zainteresowania ze strony
odpowiedzialnych osób. Robimy wszystko, żeby
nadrobić stracony czas – mówi Bernard D. Mucha, burmistrz Nasielska.

Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych

Dariusz Panasiuk

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Szkoła Podstawowa w Nasielsku
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Zespół Szkół nr 1 w Nasielsku
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Możemy spać spokojnie?
Nad Europą wisi widmo terroru. Po ostatnim zamachu w Hiszpanii zawrzało również w Polsce.
Mieszkańcy naszego kraju zadają sobie pytania
– czy jesteśmy bezpieczni, czy i nam zagrażają
terroryści, czy możemy spokojnie czekać na pociąg, który ma nas dowieźć do pracy, czy gdzieś
obok nie wybuchnie bomba. Jeszcze rok temu

Polska znalazła się na liście krajów najbardziej zagrożonych atakami terrorystycznymi. Jesteśmy
zdani na czujność naszych służb wywiadowczych
i agencji zajmujących się bezpieczeństwem.
Do redakcji „Życia Nasielska” wpłynęło pismo
od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
które częściowo uspokaja nas, częściowo – bo

DZIAŁANIA SŁUŻB
ODPOWIEDZIALNYCH
ZA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

(INFORMACJA BIURA PRASOWEGO AGENCJI
BEZPIECZŃSTWA WEWNĘTRZNEGO)

W chwili obecnej służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa nie posiadają informacji o
zagrożeniu atakiem terrorystycznym na terenie
Polski.
Potencjalne zagrożenie zawsze istnieje, gdyż Polska
jest członkiem koalicji obecnej na terenie Iraku. Jest
to teoretyczne niebezpieczeństwo.
Od 11 września i rozpoczęcia działań w Iraku
wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa są nastawione na rozpoznanie
i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z
istnieniem zjawiska terroryzmu.
Działania wszystkich służb są koordynowane w
ramach roboczego zespołu funkcjonującego przy
Kolegium ds. Służb Specjalnych.
Działania tego zespołu doprowadziły do neutralizacji realnego zagrożenia, które miało miejsce w
grudniu 2003 roku.
Każdy zamach terrorystyczny na świecie jest
poddawany wnikliwej analizie, a wnioski z tego
płynące są uwzględniane w bieżącej pracy poszczególnych służb.
Istotnym elementem walki z terroryzmem jest
ścisła współpraca ze służbami innych krajów.

Amerykańskie czołgi w Iraku
takie pytania potraktowano by jako niedorzeczne,
a osobę, która je zadaje, za wariata albo człowieka
żyjącego w obsesji. Dzisiaj są one w pełni uzasadnione. Jesteśmy członkiem światowej koalicji
antyterrorystycznej. Nasi żołnierze są w Iraku.

wynika z niego, że wiele zależy od nas samych.
W obliczu zagrożenia terrorystycznego konieczna
jest współpraca społeczeństwa ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju.

Tekst i zdjęcie Dariusz Panasiuk

Nawet najsprawniej działające służby nie są w
stanie same przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym. Efektywne działania w tym zakresie
są możliwe tylko przy współudziale społeczeństwa poprzez informowanie o podejrzanie
zachowujących się osobach, pozostawionych
pakunkach itp.

W powiecie...

Teraz chce się grać!
Stadion w Nowym Dworze Mazowieckim ma
wreszcie oświetlenie z prawdziwego zdarzenia.
Kilka tygodni temu stanęły tu cztery nowoczesne
jupitery – dwa maszty po 46 metrów wysoko-

ści i dwa czterdziestopięciometrowe.
W sumie 188 lamp. Inwestycja kosztowała ponad 2,3 miliona złotych. Połowę tej
kwoty sfinansuje ministerstwo edukacji,
pieniądze mają
być przekazane
już w przyszłym
miesiącu. 300
tysięcy złotych
wyłoży ze swojej
kieszeni klub, a
resztę – 876 tys.
złotych – prawdopodobnie
zapłaci miasto
Nowy
Dwór
Mazowiecki. Prawdopodobnie, ponieważ władze
miasta poszukują jeszcze
ewentualnych sponsorów.
Nowodworscy kibice są
zadowoleni. Mówią, że
lepiej późno niż wcale
– bo, jak się okazuje,

tutejszy Świt był jedynym klubem ekstraklasy
pozbawionym stadionu ze sztucznym oświetleniem. Owszem, był gospodarzem wielu piłkarskich spotkań, ale przyjmował gości głównie na
stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. W tym
miesiącu mieliśmy okazję podziwiać „jasność”
podczas spotkań z Widzewem Łódź i w sobotę
– z Wisłą Kraków.

Tekst i zdjęcia Dariusz Panasiuk
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Na własne oczy

Niby jedna droga

Od kiedy pogoda nieco się poprawiła pracownicy Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej systematycznie prowadzą prace drogowe:
zasypując piachem i równając dziury na drogach gruntowych. Z różnych
stron naszego miasta dochodzą do nas sygnały od mieszkańców, którym
takie działania zdecydowanie ułatwiły życie.
- Nareszcie nie mam ubłoconych butów i nie muszę się obawiać o to,
że samochód ugrzęźnie mi w jakiejś dziurze – powiedział nam jeden
z mieszkańców ulicy Ogrodowej.
Nie wszyscy jednak mają powody do radości. Nie udało się np. wyrównanie
ulicy Wł. Jagiełły na os. Krupka. I nadal pozostały przy wjeździe w tą ulicę
potężne wyrwy, a dalej koleiny i błoto. Dlaczego? Niektórzy mieszkańcy nie
zgodzili się na poprawienie stanu tej drogi. Czyżby przeszkadzało im to, że
będzie się to drogą lepiej poruszać. Chyba nie. Najprawdopodobniej chodzi
o dość często praktykowane przez właścicieli niektórych posesji odprowadzanie ścieków do przydrożnego rowu zamiast do szamba. Wystarczy
wieczorem pospacerować nasielskimi ulicami, by przekonać się, że brzydko
pachnie nie tylko na Krupce. Jednak właśnie tu piasek mógłby zatkać rurki
ściekowe i trzeba byłoby płacić za wywóz nieczystości z szamba. Szkoda, że
nikt jak dotąd nie reaguje na takie oszczędnościowe praktyki...

KRONIKA
POLICYJNA

MK

fot. M. Stamirowski

SYLWETKI
Jerzy Lubieniecki

Urodził się w 1959 roku
w Miszewie gm. Nowe
Miasto. Wraz z żoną Anielą, mieszka w Lelewie.
Wychowali dwie córki,
22 letnią Monikę studentkę III roku wydziału
Filologii Polskiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej
w Pułtusku i 17 letnią Anetę
uczennicę I klasy Technikum Ekonomicznego
w Nasielsku.

11 marca w Nasielsku na ulicy Lipowej Arkadiusz K. wraz ze Zbigniewem
B. dokonali napaści na Michała M. i wymusili od niego pieniądze. Zrabowali
kwotę 2zł (słownie – dwóch złotych).
16 marca w pociągu relacji Warszawa Wola – Działdowo dokonano kradzieży
opraw świetlówek, koszy na śmieci, oparć siedzeń. Straty PKP oszacowano
na ok. 400 zł.
16 marca w Cieksynie nieznany osobnik podający się za funkcjonariusza
policji podstępem wdarł się do pomieszczenia barakowozu Piotra W. Zrabował pieniądze w kwocie ok. 100 zł oraz dokumenty.
Nocą z16 na17 marca w Andzinie nieznani sprawcy skradli 8 szt. butli gazowych o wartości 100 zł.

Pan Jerzy ma wykształcenie średnie techniczne. Jest
właścicielem gospodarstwa
rolnego o powierzchni
16ha. Prowadzi także hodowlę strusi afrykańskich.

18 marca z terenu stacji paliw przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku nieznani sprawcy skradli słupki lamp oświetleniowych. Straty oszacowano
na 1200 zł.
18 marca w mieszkaniu przy ul. Św. Wojciecha wybuchł pożar na skutek
którego zniszczeniu uległo wyposażenie mieszkania. Przyczyną tego incydentu było zwarcie instalacji elektrycznej.

W Radzie Miejskiej zasiada po raz pierwszy. Jest członkiem czterech
komisji: Infrastruktury i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rewizyjnej,
a także Oświaty, Kultury i Sportu. Ponadto wchodzi w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Drugą kadencję z rzędu pełni obowiązki
sołtysa. Sprawował także funkcję przewodniczącego Społecznego
Komitetu na Rzecz Budowy drogi Miękoszyn – Cieksyn. Jak twierdzi
„dużo zostało zrobione, jednak jest jeszcze wiele projektów czekających na realizację”. Niebawem rozpocznie się budowa wodociągów
w jego okręgu wyborczym - właśnie zakończyła się faza przetargów.
Plany na przyszłość to m.in. budowa lub modernizacja pozostałych dróg
oraz dokończenie budowy hali sportowej w Dębinkach, na którą stara się
pozyskać środki z „zewnątrz”. Za bardzo ważną inwestycję uważa także
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji, która tworząc lepsze warunki
dla inwestorów może mieć niebagatelny wpływ na redukcję bezrobocia
na terenie naszej gminy.

fot. M. Stamirowski

Nocą z 18 na 19 marca z niezagospodarowanej posesji przy ul. Warszawskiej nieznani sprawcy skradli pojemnik aluminiowy 1200 l. wartości
ok. 500 zł.

Pan Jerzy od dawna jest bardzo zaangażowany w prace na rzecz lokalnej
społeczności, zrobił już wiele dobrego i nie ma zamiaru na tym poprzestać.
Jest otwarty na wszelkie problemy i spostrzeżenia mieszkańców. Jako radny i sołtys stara się robić wszystko, co w jego mocy, aby ludziom żyło się
wygodniej i bezpieczniej.
Jego hobby to wędkarstwo i grzybobranie.
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Segragacja – jak nie utonąć w śmieciach?
W

łasne składowisko odpadów zlokalizowane na terenie gminy powinno sprawić, że wszędzie w mieście,
na wsiach, w lasach, przy drogach,
krótko mówiąc na terenie całej gminy
będzie czysto. Niestety ciągle jeszcze w
naszej gminie, w której mieszka blisko
20 tys. osób jeszcze tak nie jest. Ale akcja edukacyjna trwa. Koszy na śmieci
i pojemników na większe odpady jest
też już dość dużo. Natomiast to, że na
skwerach, chodnikach, czy tuż obok
kosza widać śmieci – to już zasługa
kultury osobistej, a raczej jej braku u
naszych ziomków.

Wtedy też przekazano worki foliowe w różnych
kolorach, ponieważ każdy z nich przeznaczony
jest do zbierania innego rodzaju odpadów: czarny- na odpady ogólne, biały na plastik, czerwony
– na szkło, niebieski – na papier.

Z zainteresowanymi zawierano umowy na odbiór
nieczystości stałych. Biorąc pod uwagę fakt, że
na terenie gminy znajduje się 65 sołectw i 1587
indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej
1ha), w tym 240 na terenie miasta warto było
walczyć o potencjalnych odbiorców. Do końca
lutego br. zawarto 632 umowy.
Są jednak miejscowości, w których nie podpisano
ani jednej umowy, choć wiadomo, że mieszkają
tam ludzie i coś ze swoimi odpadami muszą robić:
Aleksandrowo, Broninek, Cegielnia Psucka (265
mieszkańców), Dobra Wola (157 mieszkańców),
Wągrodno (108 mieszkańców). Są też takie
gdzie umowę podpisała tylko jedna osoba, np.
Winniki (na 40 mieszkańców), Popowo Północ
(40 mieszkańców), Siennica (382 mieszkańców),
Borkowo (223 mieszkańców). Po kilkanaście
umów zawarto: 16 w Budach Siennickich (135

W mieście od 2001 roku prowadzona jest systematyczna zbiórka surowców wtórnych i segregacja
odpadów. Mieszkańcy zdążyli się przyzwyczaić do
dużych pojemników, do których można wrzucać:
szkło, papier i plastik. I bardzo chętnie korzystają z
tej możliwości. To przecież duża oszczędność dla
domowych budżetów, bo odpady można wrzucać do nich za darmo. Na początku ustawiono 15
zestawów pojemników do segregacji,
pojawiły się one w miejscach, gdzie
mieszka najwięcej osób. Stąd aż
Liczba
cztery zestawy stoją przy ulicy WarL.p.
Sołectwo
umów
szawskiej, dwa przy ul. Piłsudskiego,
na ul. Kościuszki przy kinie „Niwa”, na
Aleksandrowo
0
1.
ul. Leśnej, czy też na parkingu przy
Andzin
9
2.
ul. Rynek. Pojemniki, choć często
Borkowo
1
3.
przewracane, obijane przez chuligaBroninek
0
4.
nów, wtopiły się w nasielski krajobraz
Budy Siennickie
16
5.
na tyle, że trzeba było zwiększyć ich
liczbę. Dlatego w 2003 roku pojawiły
Cegielnia Psucka
0
6.
się one także przy szkołach m.in. przy
Chechnówka
8
7.
szkole Podstawowej nr 2, przy Zespole
Chlebiotki
9
8.
Szkół nr 1, przy Zespole Szkół nr 2 w
Chrcynno
10
9.
Pieścirogach, przy Zespole Szkół nr 3
12
10. Cieksyn
w Cieksynie, przy Szkole Podstawo3
11. Czajki
wej w Dębinkach, Nunie, Popowie
Borowym.
7
12. Dąbrowa
Dębinki
16
13.
Skuteczność takiej segregacji jest
0
14. Dobra Wola
już widoczna. Dla porównania warto
przytoczyć kilka liczb: w 2001 roku
9
15. Głodowo
zebrano blisko tonę plastiku, a w
16
16. Jackowo Dworskie
2003 roku już 8,60 ton, papieru w
7
17. Jackowo Włościańskie
2001r. zebrano 5,51 ton, zaś w 2003r.
Jaskółowo
2
18.
– 17,60. Szkła w 2001 roku zebrano
9
19. Kątne
11,45 ton, a w 2003 już 62,20 ton.
3
20. Kędzierzawice
To najlepszy dowód, że po prostu
przyzwyczailiśmy się do segrego7
21. Konary
wania odpadów.
30
22. Kosewo
12
23. Krogule
Jednak odpady, to nie tylko problem
mieszkańców miasta. Dlatego też
5
24. Krzyczki Pieniążki
pracownicy ZGKiM przygotowali
10
25. Krzyczki Szumne
ulotki informacyjne oraz wdro5
26. Krzyczki Żabiczki
żyli cały system mający na celu
Lelewo
7
27.
usprawnienie gospodarki odpadami
4
28. Lorcin
na terenie gminy. Przede wszystkim
poprzez prowadzenie podczas zebrań
21
29. Lubomin
sołeckich pogadanek ekologicznych,
11
30. Lubominek
na których omawiano zagadnienia
8
31. Malczyn
dotyczące prowadzenia segregacji
Mazewo
Włościańskie
10
32.
surowców wtórnych oraz obowią11
33 . Mazewo Dworskie
zek prowadzenia zbiórki odpadów.

mieszkańców), 12 w Cieksynie ( 539 mieszkańców), 16 w Dębinkach (219 mieszkańców), 21 w
Lubominie (na 207 mieszkańców), 24 w Nunie
(na 307 mieszkańców), 31 w Psucinie (na 341
mieszkańców) i 95 umów w Mogowie gdzie
mieszka aż 624 mieszkańców.
Warto dodać, że na podstawie obowiązującego
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta i gminy Nasielsk” wszyscy właściciele nieruchomości, czy to w mieście, czy na wsi,
powinni mieć na terenie swojej posesji urządzenie służące do gromadzenia odpadów stałych,
np. pojemnik typu SM – 110 lub inne szczelnie
zamknięte urządzenie. Ponadto są zobowiązani
do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez ZGKiM.
Na razie, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców w gminie, to średnia ilość odpadów przekazanych do składowania przez jednego mieszkańca w ciągu całego roku wynosi 104 kilogramy.
A gdyby tak dodać jeszcze te, które wyrzucane
są gdzieś przy drogach i w lasach?

MK

Wykaz sołectw i ilość zawartych umów w 2003 roku
Liczba
ludności
bd
357
223
bd
135
265
87
90
168
539
135
24
219
157
122
196
146
192
233
151
153
345
162
119
55
133
126
154
207
bd
124
112
189

L.p.

Sołectwo

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Miękoszyn
Miękoszynek
Młodzianowo
Mogowo
Mokrzyce Dworskie
Mokrzyce Włościańskie
Morgi
Nowa Wieś
Nowa Wrona
Nowiny
Nuna
Paulinowo
Pianowo
Pieścirogi Nowe
Pieścirogi Stare
Pniewo
Pniewska Górka
Popowo Borowe
Popowo Północ
Popowo Południe
Psucin
Ruszkowo
Siennica
Słustowo
Studzianki
Toruń Dworski
Toruń Dworski 2
Wągrodno
Wiktorowo
Winniki
Zaborze
Żabiczyn

Liczba
umów
13
6
2
95
3
6
13
2
5
4
24
4
10
20
18
6
10
3
1
15
31
13
1
8
19
17
7
0
7
1
7
3

Liczba
ludności
208
141
55
624
24
45
198
bd
103
35
307
247
238
1182
685
63
bd
298
105
bd
341
63
382
88
376
142
78
108
82
40
183
155
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cena 210 legionowskiego Spółdzielczego Ośrodka Kultury była
miejscem, w którym odbyło się przesympatyczne spotkanie poetki Anny
Czachorowskiej z wielbicielami jej talentu. Poetka mieszka w Legionowie,
ale swe dziecięce i młodzieńcze lata
spędziła w Nasielsku. Tu ukończyła
Szkołę Podstawową nr 2 i Liceum
Ogólnokształcące. Do dziś z rozrzewnieniem wspomina swe nauczycielki
języka polskiego, panie: Barbarę Strogulską i Wandę Grotowską oraz obozy
harcerskie.
Spotkanie odbyło się w dziesiątą rocznicę wydania pierwszego tomiku jej wierszy ,,Byłam
różą Twojej zimy”. Rolę gospodarza imprezy
obok autorki pełniła dyrektorka Spółdzielczego
Ośrodka Kultury Jolanta Żebrowska. Gośćmi
Jubilatki byli m.in. piosenkarze Andrzej Rybiński, Jolanta i Tadeusz Woźniakowie, prezenterka
telewizyjna Krystyna Czubówna, młodzi adepci
sztuki – kółka teatralnego ,,Wóz Tespisa” i Ogólnokształcącej Szkoły Baletu z Warszawy. Piękne
recytacje, nastrojowe piosenki i etiudy taneczne
dostarczyły samej jubilatce i zebranym niezapomnianych przeżyć. W grupie baletowej wystąpił
syn pani Anny, Dominik.

Na jubileuszowe spotkanie autorka przygotowała
tomik ,,Zanim słońce zejdzie zboczem”. Jest to
już czwarty zbiór jej wierszy. Znalazły się w nim
wybrane utwory napisane w latach 1970 – 2003.
Tomik ten został już nagrodzony. Za ten piękny
i wzruszający tomik, jak napisano w uzasadnieniu
werdyktu, Jury pod przewodnictwem p. Senator
RP prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej przyznało

Planują imprezy

Annie Czachorowskiej Nagrodę Literacką FUNDACJI SZTUKI na rzecz ,,Integracji” w 10-lecie
twórczości autorki.

znawców literatury. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, uczestniczy w obradach senackiej
Komisji Kultury.

Czwarty tomik poezji Anny Czachorowskiej ma
jeszcze jeden nasielski akcent. Autorem rysunku
do jego I rozdziału jest Robert Karkowski zamieszkały w Pianowie Daczkach. Rysunek jest
portretem poetki, a jego autor wykonał go na
podstawie zdjęcia.

W spotkaniach autorskich Anny Czachorowskiej
często uczestniczą panie Bogumiła Barcińska
i Bogda Słupecka. Z życzeniami i gratulacjami
przyjechały także na imprezę jubileuszową. Gratulacje złożyli też przedstawiciele Towarzystwa
Miłośników Ziemi Nasielskiej. Poetka zapewniła,
że wkrótce przyjedzie do Nasielska na spotkanie
z miłośnikami poezji.

Nasielszczanka Anna Czachorowska została
dostrzeżona i doceniona przez profesjonalnych

ZA

Na początku marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie mające na celu opracowanie
harmonogramu imprez, które odbywać się będą
w tym roku w naszej gminie. Jego organizatorem
był burmistrz miasta.
Uczestniczyli w nim księża z Nasielska i Cieksyna,
dyrektorzy szkół oraz jednostek podległych gminie(ZGKiM, MGOPS, MGPB, NOK), Komendant
Policji, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej,
przedstawiciele klubu sportowego „Żbik”.
Ustalono wstępnie, że oprócz tradycyjnie już
organizowanych Dni Nasielska, Parafiady, oraz
uroczystości związanych z Bitwą nad Wkrą
w Borkowie, należy przygotować również szereg
innych ważnych dla mieszkańców naszej gminy
imprez. W tym roku należą do nich m.in.: obchody 100-lecia istnienia nasielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i 40 lecie klubu sportowego „Żbik”.
Ponadto Szkoła w Budach Siennickich będzie
obchodziła swoje 50 lecie, a szkoła w Pieścirogach Starych - 40 lecie istnienia. W związku z tym,
że rok 2004 został ogłoszony „Rokiem Stefana
Starzyńskiego”, Szkoła Podstawowa nr 2, której
patronuje S. Starzyński będzie organizatorem
spotkania szkół noszących to imię.

MA

fot. M. Stamirowski
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Protest na drodze

P

rotest Zakroczymia przeciwko budowie w tym mieście
spalarni odpadów niebezpiecznych jest coraz ostrzejszy. Mieszkańcy gminy blokowali drogę krajową Warszawa
– Gdańsk. Przez blisko trzy godziny chodzili po przejściu dla
pieszych.

czuwała nad sprawnym przebiegiem protestu, dbając o bezpieczeństwo,
zarówno kierowców, jak i pieszych. Nie było żadnych problemów. Jedni i
drudzy zachowywali się wzorowo. I taki właśnie miał być ten protest. Miał być
spokojny i jednocześnie zauważalny. Organizatorom udało się. O zabójczej
inwestycji, która ma powstać na Mazowszu, bo nie tylko o sam Zakroczym
tu chodzi, dowiedziała się cała
Polska. Byli tu dziennikarze radia,
telewizji i prasy – ogólnopolskiej
i lokalnej. Chcemy, żeby informacja o bandyckich zamiarach
urzędniczo-biznesowej mafii poszła w świat – mówili mieszkańcy
Zakroczymia. Rzeczywiście,
dokładna analiza dokumentów
i dotychczasowego przebiegu
wydarzeń związanych z realizacją
inwestycji wskazuje na zjawiska co najmniej!- dziwne.
O sprawie spalarni odpadów niebezpiecznych w Zakroczymiu
pisaliśmy w poprzednich dwóch
wydaniach „Życia Nasielska”.
Będziemy jeszcze do niej wracać
– przecież dotyczy ona również
mieszkańców Nasielska. Obok
zamieszczamy treść pisma, które
w imieniu mieszkańców, opublikowali Członkowie Sztabu Protestacyjnego Przeciwko Budowie
Zakładu Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych w Zakroczymiu.

Tekst i zdjęcia
Dariusz Panasiuk
Było bezpiecznie
Ta forma protestu nie była zbyt uciążliwa dla kierowców. „Piesi”, co jakiś
czas przepuszczali samochody. Dzięki temu udało się uniknąć wielokilometrowych korków. Komendant Stołeczny Policji nie wyraził zgody na
przeprowadzenie protestu. Mimo to policja, która cały czas była na miejscu,

„Protest przebiega spokojnie”- powiedział nadkomisarz Marek
Kwiatkowski, z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Dworze Maz.
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Wywiady, wywiady, wywiady... Informacja poszła w Polskę

DLACZEGO PROTESTUJEMY !!!?

ZDECYDOWANIE PROTESTUJEMY PRZECIWKO PLANOWANEJ BUDOWIE SPALARNI
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE MIASTA ZAKROCZYM
Inwestycja ta spowoduje całkowitą degradację
środowiska, zagrozi kwitnącej tu produkcji rolnej
oraz funkcjonującej w jej bezpośrednim sąsiedztwie zakładom przetwórstwa artykułów rolnych.
Będzie przyczyną stagnacji całej okolicy a przede
wszystkim stanie się zagrożeniem dla zdrowia i
życia ludzi.
Jeden z ekspertów stwierdził, że „ogromne ilości
spalanych odpadów niebezpiecznych spowodują
takie zagrożenie dla mieszkańców, że powinni się
wyprowadzić na odległość minimum dwudziestu
kilometrów”.
Zagrożenie dotyczy takich miast i gmin jak
Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin,
Pomiechówek, Nasielsk, Leoncin, Czerwińsk,
Łomianki, Legionowo, Załuski, Czosnów, a nawet
część Warszawy.
Należy bowiem pamiętać, że na tym terenie 85%
wiatrów wieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.
Na tych terenach żyje ponad milion mieszkańców.
Dlatego na plany budowy spalarni odpadów niebezpiecznych ODPOWIADAMY KATEGORYCZNIE NIE !!!
ME MA I NIE BĘDZIE PRZYZWOLENIA SPOŁECZNEGO DLA TEJ INWESTYCJI !!!

Jej efekt to emisja do atmosfery szeregu niebezpiecznych, związków, w tym dioksyn wywołujących ciężkie choroby - między innymi
nowotworowe prowadzące do kalectwa i śmierci
(przestrogą powinna być awaria w Seveso)
Spalarnia - z eksperymentalną technologią
nigdzie nie sprawdzoną w praktyce - ma być
wybudowana przez prywatnego inwestora
WBREW PLANOM ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY ZAKROCZYM
POMIMO WIELOKROTNYCH SPRZECIWÓW
WYRAŻANYCH PRZEZ RADĘ GMINY I BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM.
Swój protest wyraziła też w przyjętej Uchwale
m.in. Rada Powiatu Nowodworskiego
Zakroczym i okolice to oaza przyrody i wypoczynku dla mieszkańców Warszawy i innych
miast. W odległości około kilometra od planowanej
inwestycji spotykamy unikatowe rezerwaty przyrody, którymi objęta jest rzeka Wisła z dużą ilością
kęp porośniętych lasami łęgowymi oraz piękne
starorzecza - „raj” dla wędkarzy. Lasy łęgowe są
schronieniem dla ponad 62% ptaków, miejscem
ich lęgów i wypoczynku. Żyją tu bobry, dziki, sarny,
i inne ssaki. Puszcza Kampinowska - Park Narodowy „płuca” Warszawy i sąsiednich miast oddalona
jest tylko o 4,5 km W odległości 3 km znajduje się
Twierdza Modlin - historyczna budowla wpisana do
rejestru zabytków. Zdumiewające jest, że spalarnia
ma być zbudowana w sąsiedztwie Fortu Zakroczymskiego, też wpisanego do rejestru zabytków.
Wszystko wskazuje na to, że tak niebezpieczna
inwestycja zaprzecza trosce o dobro człowieka,
ochronie przyrody i zabytków.
My mieszkańcy Gminy Zakroczym wyrażamy
swój zdecydowany protest przeciwko budowie
spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie
naszego miasta.
Domagamy się respektowania zagwarantowanego
w Konstytucji i w ustawie samorządowej prawa do
obrony podstawowych wartości jakimi są dla nas:
zdrowie nasze i naszych dzieci, czyste i zdrowe środowisko, prawo decydowania o własnym losie.
Żądamy uszanowania i uwzględnienia sprzeciwu
lokalnej społeczności i władz gminy w tej sprawie.

9

Wśród przechodniów był Henryk Ruszczyk,
burmistrz Zakroczymia
Wzywaliśmy uprawnione do tego organy, do rozważenia przytoczonych przez nas wielokrotnie, w
trwającym od kilku lat postępowaniu, argumentów taktycznych i prawnych, które przemawiają
przeciwko wydaniu pozytywnej opinii dla decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod spalarnię odpadów niebezpiecznych w
Zakroczymiu.
Zmuszeni jesteśmy do sięgnięcia po tak drastyczne środki, ponieważ organy te nie zauważały naszych dotychczasowych protestów pisemnych i
oflagowanych pikiet mieszkańców. Pozostają one
głuche na argumenty merytoryczne.
PRECZ Z BEZPRAWIEM

W imieniu mieszkańców
Członkowie Sztabu Protestacyjnego
Przeciwko Budowie Zakładu Utylizacii
Odpadów Niebezpiecznych w Zakroczymiu

10
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HOROSKOP
BARAN 21.03.-19.04.

WAGA 23.09.-22.10.

W tym tygodniu nie będzie dla
Ciebie zadań nie do wykonania.
Z łatwością rozwiążesz wszystkie
problemy. Uważaj na sprawy finansowe i nie zgadzaj się zbyt pochopnie na każdą propozycje.

W pracy wszystko potoczy się po
Twojej myśli, choć początek był
trudny. Spotkaj się z przyjaciółmi, bo
w ich gronie najlepiej wypoczniesz.

BYK 20.04.-20.05.

SKORPION 23.10.-21.11.

Dobry czas na zdawanie egzaminów i
załatwianie spraw urzędowych. Panuj
nad emocjami a Twoje plany uda się
zrealizować. Poświęć trochę uwagi
najbliższym.

Przybędzie Ci dodatkowych
obowiązków. Może odwiedzi Cię
daleka rodzina. Otrzymasz interesującą wiadomość i konieczna będzie
zmiana Twoich planów i zamierzeń.

BLIŹNIĘTA 21.05.-21.06.

STRZELEC 22.11.-21.12.

Nie obrażaj się na wszystkich.
Kompromis jest czasem bardzo
potrzebny i korzystny. Czeka Cię
wiele spotkań, na których poznasz interesujące
nowe osoby.

Będzie okazja do zmiany pracy. Śmiało
z niej skorzystaj- to właściwa decyzja.
Zwróć uwagę na kogoś z Twojego
otoczenia, kto cierpliwie czeka na Twój
pierwszy krok.

RAK 22.06.-22.07.
Będziesz roztargniony i zamyślony.
Może to niekorzystnie wpłynąć na
Twoje układy zawodowe. W sprawach rodzinnych nie reaguj nerwowo. Najlepiej
pomyśl o przygotowaniu krótkiej wycieczki dla
domowników.

LEW 23.07.-22.08.
Najbliższy okres będzie Ci sprzyjać w sprawach zawodowych.
Poznasz kilka osób, ale pamiętaj,
że nowy znajomy nie zawsze musi być lepszy od
wypróbowanych przyjaciół.

KOZIOROŻEC 22.12.-19.01.
Wykorzystaj swój urok osobisty do
rozwiązania trudnej sprawy. Ale działaj
ostrożnie, bo możesz dużo stracić.
Uszanuj odmienny pogląd swojego partnera i
nie namawiaj go ciągle do zmiany zdania.

WODNIK 20.01.-18.02.
Przypadkiem usłyszysz opinię na swój
temat. Przyjmij ją spokojnie i starannie
rozważ. W domu atmosfera będzie Ci
sprzyjać. Zadbaj o zdrowie.

PANNA 23.08.-22.09.

RYBY 19.02.-20.03.

Twoja pracowitość i staranność
zostanie doceniona. Będziesz mógł
poświęcić więcej czasu bliskiej osobie. Wybierz się do kina, na spacer lub
spraw sobie coś nowego.

Nadejdzie dogodny moment
na wyjaśnienie nieporozumienia. Choć nie wszystkie plany
mogłeś zrealizować- nie przejmuj się. Przyjdzie
jeszcze lepszy czas. Teraz pomyśl o domownikach i zrób im niespodziankę.

STAROPOLSKA METEOROLOGIA
Kiedy słońce rano wstanie, nie wierz pogodzie, mospanie.
Cieple deszcze w kwiecień rokują pogodną jesień.
PRZYSŁOWIA
W niedzielę kwietną ( palmową) dzień jasny, jest to dla lata znak krasny ( dobry).
W kwietniu po brzegach lody niosą jęczmienia urody.

PRZEPOWIEDNIE LUDOWEJ METEOROLOGII
Po deszczowym kwietniu

Deszczowy kwiecień z reguły bywa zapowiedzią pogodnej jesieni:
„Ciepłe deszcze w kwietniu rokują pogodną jesień”.
Taki typ pogody również pozwala prognozować stan aury w maju:
„Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny”.
Warto również pamiętać, że:
„Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna”.
Tej przepowiedni nie należy jednak rozumieć dosłownie, raczej sygnalizuje ona ocieplenie i koniec
większych i trwalszych przymrozków kwietniowych.
Kwiecień to czas siewów. Przypomina o tym takie porzekadło:
„W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej”

Zbigniew Przybylak

Uwaga:
narkomania! (2)

Dziś spróbuję przedstawić państwu środek
najpopularniejszy na polskim rynku narkotykowym, tj. marihuanę. Jest to produkt uzyskiwany
z konopii indyjskich, które występują głównie w
klimacie tropikalnym, ale również przyjmuje się
w klimacie umiarkowanym, w jakim znajduje się
Polska. Konopie są rośliną zielną, rosnącą od 1 do
1,5 metra wysokości. Cykl wegetacyjny zbliżony
jest do kukurydzy. Wydzielina gromadząca się
na pokrytych włoskami liściach o konsystencji
żywicznej zawiera aktywne związki tzw. kannabinoidy, mające działanie halucynogenne. Z rosnących krzaków zbierane są szczytowe części
kwiatostanu i owocników, które po posiekaniu
i rozdrobnieniu są suszone. Jest to postawa do
uzyskania marihuany. Do organizmu podawana
jest głównie z dymem palonych papierosów lub
w specjalnych fajkach. Bezdyskusyjnym faktem
jest, że marihuana uzależnia psychicznie. Osoby
biorące doznają przeżyć porównywalnych do
upojenia alkoholowego. Do stanu takiego dochodzi się w wyodrębnionych lecz wzajemnie
zazębiających się fazach podniecenia i euforiiekstazy, snów na jawie i ogólnej błogości, stanu
depresyjnego, czasem snu. Po zażyciu następuje
utrata koordynacji ruchowej, wzmożona wesołkowatość oraz subiektywne wrażenia wyostrzenia
postrzegania zmysłowego.
Częste i systematyczne używanie marihuany prowadzi do omamów halucynacyjnych, głębokich
stanów lękowych, zaburzenia pamięci, czasu i
odległości, zaburzeń pracy serca i krwiobiegu
oraz pracy narządów i organów rodnych, aż do
wyniszczenia układu immunologicznego organizmu. Zażywanie marihuany w młodym wieku
powoduje niebezpieczeństwo utraty motywacji
życiowych i związanych z tym negatywnych
konsekwencji (niechęć do obowiązku szkolnego, ogólna apatia). Stosowanie marihuany skraca
czas możliwości skupiania uwagi, upośledza
zdolność do komunikowania się. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na oznaki użycia środka, jakimi są: słodkawa woń oddechu, włosów
i ubrania, chichot, euforia, przekrwione białka
oczu, powiększone źrenice, kaszel, zwiększone
łaknienie, suchość w ustach i gardle. odchodzenie
od nałogu powinno być prowadzone pod fachowym nadzorem.

Jacek Gawroński

KURACJE NATURALNE
Herbatka wzmacniająca włosy
Aby dokarmić włosy warto pić ziółka.
Bardzo korzystny
jest skrzyp. Filiżanka
herbatki ze skrzypu,
nawet fix, pita rano
i wieczorem już po
miesiącu dokona niekiedy prawie cudu i włosy
w widoczny sposób wzmocnią się. Można też
pić odwary. Łyżkę skrzypu zalać pół litra wrzątku.
Gotować na małym ogniu pod przykryciem nie
dopuszczając do wrzenia przez 5 do 10 minut.
Wypić odwar w ciągu dnia w dwu porcjach.

26 marzec - 1 kwiecień 2004

Życie Nasielska

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - kwiecień
Kwiecień to zawsze początek wiosny i zarazem
również miesiąc najbardziej intensywnych prac
w ogrodach i na polach. Rośliny jednoroczne

też będzie kwadra liścia i owocu w końcu kwietnia
po 20. Zanim korzenie drzewek i sadzonek trafią
w glebę wcześniej zamaczać je w gęstej gnojówce z czystego końskiego
nawozu i krowieńca.
Dodatkiem może być
deszczówka i glina.
Podane terminy też są
korzystne do sadzenia
roślin jagodowych m.in.
truskawek, poziomek,
jeżyn itp.
Cięcie i formowanie
drzew, krzewów, przyginanie gałęzi wykonywać
najlepiej po pełni po 5,
szczególnie w kwadrze
uprawy, dobry czas też
w kwadrze korzenia.
Szczepić rośliny przed
pełnią od 1 do 3, oraz
po pełni 6 i 7. Dobry
czas do ukorzeniania
sadzonek m.in. porzeczek, agrestu wielu
drzew owocowych
m.in. forsycji, bukszpanu w kwadrze korzenia,
później dosyć korzystna
będzie kwadra liścia.

owocujące nad ziemią, drzewka i krzewy, kwiaty
jednoroczne, zboża, zioła najlepiej siać i przesadzać na początku miesiąca w okresie przybywania księżyca w kwadrze owocu do 5 w dniach
oznaczonych jako korzystne. Najbardziej udane
zasiewy zgodnie z wielowiekową tradycją będą
też gdy wykonamy je w Wielkim Tygodniu, który
obejmuje tym razem kwadrę korzenia. Potem korzystny czas będzie jeszcze po 20 kwietnia.
Najbardziej korzystny czas siewu i sadzenia roślin
korzeniowych, cebulowych, bylin m.in. marchwi,
buraków, cebuli będzie także w wymienionych
wyżej terminach, a więc Wielkim Tygodniu
i kwadrze liścia, nieco mniej korzystne są kwadry
owocu.
Rośliny liściowe siać, rozsadzać najkorzystniej
w kwadrze liścia i w Wielkim Tygodniu, korzystna
te za kwadra owocu.
Drzewa owocowe, krzewy sadzić najlepiej
w kwadrze owocu do 5 i w Wielkim Tygodniu.
O ile liście nie rozwiną się za bardzo to korzystna

Wszelkie prace uprawowe w ogrodach i na
polu: orki, bronowanie,
spulchnianie, przekopywanie, rozgarnianie
kopczyków itp. także
niszczenie chwastów,
przeprowadzać najlepiej przy ubywającym
Księżycu, czyli od 5 do
19, szczególnie jednak
po Wielkanocy w kwadrze uprawy w dniach
zakreskowanych linią
przerywaną. Nawozić kompostami, gnojówką
też w tym czasie w dniach zakreskowanych,
szczególnie 15 i 16. Szkodniki niszczyć najlepiej
w połowie miesiąca kwadrze uprawy.
Gęsi, kaczki, kury najlepiej nasadzać na ekologiczny wylęg piskląt do 3 i po 27. Ubijać zwierzęta
do 4 i po 19.
Prace pielęgnacyjne w pasiekach przeprowadzać
od 5 do 19, zwłaszcza po Wielkanocy od 11 do
18. Dokarmiać intensywniej do 5 i po 19.

Zbigniew Przybylak

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH

POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbiorów i sadzenia.
RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne
dosiewów, zbiorów, sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne.
RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.
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RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze
do wędkowania i połowu ryb.
RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do wędkowania 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 siewów, 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.

Pogoda kwiecień
Słońce wędruje przed ognistym znakiem Barana
do 19, o godz. 18.52 pojawia się w ziemskim
znaku Byka.
Kwiecień 2003 będzie bardziej normalny,
od kwietnia z 2003 roku który był jeszcze zimowy w pierwszej połowie. Temperatury raczej
umiarkowane, opady powinny być dosyć spore,
powyżej normy. Okresy chłodniejsze, bardziej
pochmurne i z opadami będą liczniejsze na
przełomie pierwszej i drugiej oraz drugiej i trzeciej dekady.
Początek kwietnia dosyć pogodny. Potem pogorszenie aury, więcej zmian, deszczów. Niekiedy
opady mogą być dosyć obfite, pojawią się lokalnie
burze, zwłaszcza na południu. Dosyć niestabilna,
ale coraz ładniejsza pogoda potrwa kilka dni. Po
Wielkanocy kilka dni zimniejszych, wietrznych. Po
raz kolejny więcej chmur, deszczów na początku
trzeciej dekady. Opady niekiedy lokalnie mogą
być obfite. Stopniowo coraz bardziej ociepla się.
Zdarzą się dni z burzami.
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy pogodę
w okolicach Wielkiego Piątku. Jeżeli bywa w tym
okresie, pochmurno i deszczowo, można oczekiwać dosyć wilgotnej i ciepłej wiosny, także
spodziewać się dobrych urodzajów.

Zbigniew Przybylak
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Ekstraklasa: Męczarnie Wisły
W

SPORT

SPORT

isła Kraków pokonała Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2:1
(1:0) w meczu 15. kolejki ekstraklasy. Zespół zamykający tabelę I ligi sprawił nadspodziewanie wiele problemów
mistrzom Polski.

posłał do siatki Wisły. Niespełna dwie minuty później krakowskich piłkarzy
przed utratą drugiego gola uratował Tomasz Kłos wybijając piłkę zmierzającą
do bramki po strzale Wyczałkowskiego. Ten sam piłkarz w następnej akcji
silnie strzelił głową, ale piłka trafiła w poprzeczkę.

Przez 44 minuty spotkania ostatniej drużyny ekstraklasy z liderem nie było
widać żadnej różnicy. Gra toczyła się głównie w środku pola, chwilami ku
zaskoczeniu widzów lekką przewagę mieli gospodarze.

W 66 minucie doszło do krótkiej sprzeczki między Baszczyńskim a Radosławem Jasińskim. Arbiter obu piłkarzom pokazał żółte kartki. Dla gracza

W 3. minucie bramkarza Świtu strzałem zza linii 16
próbował zaskoczyć Mirosław Szymkowiak, ale była to
jedna z nielicznych próbą zaatakowania bramki rywali
ze strony Wisły. Goście mieli spore kłopoty ze zorganizowaniem gry. Po meczu trener Henryk Kasperczak
nie ukrywał, że za pierwsze 45 minut spotkania miał do
poczynań swoich zawodników sporo zastrzeżeń.
Im dłużej trwał mecz tym więcej z gry mieli gospodarze.
Między 20 a 30 minutą gry pod bramką Wisły dwukrotnie robiło się bardzo groźnie, po akcjach Aidasa Preiksaitisa i Artura Wyczałkowskiego. W pierwszym przypadku swojego kolegę z bramki Radosława Majdana mógł
zaskoczyć Arkadiusz Głowacki, którego interwencja
omal nie zakończyła się samobójczą bramką. W drugim
- pomocnik Świtu strzelił minimalnie niecelnie.
Wisła wypracowała sobie jedną okazję. Piłka, po główce
Głowackiego, minęła jednak bramkę Arkadiusza Malarza.
W doliczonym czasie gry pierwszej połowy, po szybkiej
wymianie podań między Maciejem Żurawskim i Mirosławem Szymkowiakiem piłka trafiła do Mauro Cantoro, który strzałem z 18
metrów pokonał bramkarza gospodarzy.
Na początku drugiej połowy Żurawski strzelił tuż nad poprzeczką. Kolejny
atak gości przyniósł Żurawskiemu piętnastą bramkę w sezonie - napastnik
Wisły wykorzystał błąd Jerzego Wojneckiego i z bliska trafił do siatki.
Utrata drugiej bramki podziałała na graczy trenera Władysława Stachurskiego
mobilizująco i niewiele brakowało, by Świt doprowadził do remisu. Najaktywniejszy w nowodworskim zespole Wyczałkowski w 55. minucie stanął
przed szansą strzelenia bramki, ale w dogodnej sytuacji trafił piłką w nogi
wybiegającego Majdana.
Kolejna próba przyniosła powodzenie. Po silnym podaniu Sergiusza Wiechowskiego, Marcin Baszczyński minął się z piłką, którą Artur Wyczałkowski

Terminarz meczy „Wkry Andzin”
rozgrywanych w Cieksynie
KL A okręg ciechanowsko-ostrołęcki

fot. Konrad Panasiuk

gospodarzy było to równoznaczne z opuszczeniem placu gry, ponieważ
w pierwszej połowie już jedną kartkę dostał.
Od chwili zejścia z boiska Jasińskiego Świt nie mógł już zaangażować większych sił w atak i nadzieje publiczności z Nowego Dworu na remis z Wisłą
nie spełniły się. Goście przez ostatnie 20 minut kontrolowali przebieg gry i
gdyby wykazali więcej precyzji to trzy kolejne akcje Mijaliovica, Damiana
Gorawskiego i Kalu Uche mogły spowodować, że zwycięstwo gości byłoby
znacznie bardziej okazałe.
Wisła męczyła się z outsiderem ekstraklasy i gdyby nie zejście z boiska
Jasińskiego, w Nowym Dworze Mazowieckim mogło dojść do sporej
niespodzianki.

PAP/sport.onet.pl

Urząd Miejski w Nasielsku zaprasza drużyny

na Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej

28.03.2004 Niedziela godz.15.30

Sokół Grudusk

o Puchar Burmistrza Nasielska

04.04.2004 Niedziela godz.11.00

Kurpik Kadzidło

Zawody odbędą się w niedzielę

10.04.2004 Niedziela godz.11.00

IBB Łyse

24.04.2004 Sobota godz. 12.00

MKS II Mława

08.05.2004 Sobota godz. 17.00

Start Lutocin

23.05.2004 Niedziela godz. 11.00

GKS Lipowiec

06.06.2004 Niedziela godz. 14.00

Tęcza Ojrzeń
Zarząd Klubu

4 kwietnia 2004
o godz. 14.00 w hali sportowej w Nasielsku.
Uwaga: W drużynie może występować maksymalnie
do dwóch zawodników z licencją.
Zgłoszenia są przyjmowane
do środy 31 marca w hali sportowej, tel. 69 30 865
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Piłka nożna

Baraże coraz bliżej!

ŻBIK WZNAWIA SEZON LIGOWY

W trzecim kolejnym meczu, mającym wyłonić reprezentanta Mazowsza do
baraży o II ligę, tenisiści stołowi Parafialnego Klubu Sportowego z Cieksyna,
pokonali na wyjeździe dotychczasowego lidera rozgrywek TTS „Start” Brwinów 10:4, obejmując tym samym prowadzenie w III lidze.
Wyjeżdżając na mecz, nasi zawodnicy byli bardzo bojowo nastawieni. Dla
nich ten mecz to było „być albo nie być”. Tylko zwycięstwo ich interesowało,
bowiem każdy inny wynik byłby porażką.
Liczono się z tym, że mecz będzie bardzo wyrównany i zacięty, a przemawiały za tym dotychczasowe wyniki Brwinowa. Zawodnicy tego zespołu
nie ponieśli do tej pory żadnej porażki, tylko jeden raz jesienią ub. roku
zremisowali z naszymi zawodnikami.
Poza tym, w ich składzie występują rutynowani i doświadczeni zawodnicy,
którzy są zaliczani do najlepszych amatorów w Polsce, w tym kilkakrotny
mistrz Polski amatorów, oraz zawodnik, który występował już w I lidze.

Po rozegraniu sparingów z drużynami: Legionovii II (2:2), Hutnika Warszawawa (3:2), MKS Mława (0:4), Nadnarwianką Pułtusk (4:2), Polonią II Warszawa
remis (2:2), Gwardią Warszawa (1:7) oraz Naprzód Zielonki (3:1) nasz drużyna
zakończyła okres przygotowań do rundy wiosennej.
W kadrze naszego zespołu pojawili się dwaj nowi zawodnicy: Tomasz Michalak oraz Marek Brakowiecki.
W zespole cały czas widoczna jest rywalizacja pomiędzy zawodnikami o
znalezienie miejsca w podstawowej jedenastce, co powinno mieć dobry
wpływ na prezentowaną przez nich formę.
20 marca nasz zespół podejmował drużynę OSTROVII OSTRÓW MAZOWIECKA. Zwyciężył 3:1. Po pierwszej połowie było 0:0, a drużyna gości
choć zajmuje w tabeli miejsce spadkowe dyktowała tempo na boisku. Nasi
zawodnicy wyglądali jakby nie przebudzili się jeszcze z zimowego snu
i ustępowali gościom szybkością. W przerwie trener Żbika, Robert Bugalski,
musiał mocno zmobilizować zawodników, bo później nasza drużyna z minuty na minutę uzyskiwała wyraźną przewagę nad przeciwnikiem. Najlepszym
tego dowodem były bramki zdobyte przez Jarosława Unierzyskiego, Huberta
Lewandowskiego i ponownie przez Jarosława Unierzyskiego.
Zwycięstwo mogło być wyższe lecz nasi zawodnicy zmarnowali kilka 100
procentowych okazji, a w końcówce popełnili błąd w obronie i goście
zdobyli honorową bramkę.
Zarząd klubu zwraca się do wszystkich o wsparcie finansowe statutowej działalności. Informacje, tel. 0 502 506 194
oraz 0 605 953 174.

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
Wyniki 16 kolejki

Marcin Krzemiński
Początek meczu nie zapowiadał sukcesu, ponieważ po pierwszych czterech
grach mimo wyrównanych pojedynków gospodarze objęli prowadzenie
3:1. Po dwóch, zdecydowanie wygranych przez naszych zawodników grach
deblowych był remis 3:3 i mecz jakby zaczął się od nowa. Do następnych
gier wyszli Artur Kujawa i Marek Stamirowski, a naprzeciw nich pierwsza
i druga rakieta Brwinowa. Były to mecze decydujące o całym spotkaniu.
Zawodnicy gospodarzy w dotychczasowych rozgrywkach nie przegrali
żadnej gry i raczej oni byli uważani za faworytów. Jednak sport rządzi się
swoimi prawami i póki mecz jeszcze trwa, wynik może być różny.
Nasi zawodnicy zagrali znakomicie. Artur Kujawa ograł zdecydowanie swego
przeciwnika Grzegorza Gajka, a Marek Stamirowski wygrał z pierwszą rakietą
gospodarzy Dariuszem Biernackim i w tym momencie teoretycznie mecz
się zakończył. W następnych grach Paweł Kowalski i Marcin Krzemiński dołożyli kolejne dwa punkty, po których przeciwnicy całkowicie się załamali.
Ich lider Biernacki zdobył jeszcze jeden punkt, a cały mecz zakończył się
zdecydowanym zwycięstwem naszych zawodników 10:4.
Punkty w tym meczu zdobyli: Marcin Krzemiński 3,5, Artur Kujawa 2,5,
Marek Stamirowski 2,5 i Paweł Kowalski 1,5.
Do zakończenia rundy rewanżowej pozostały jeszcze dwa spotkania
z Gostyninem i Sochaczewem, które zostaną rozegrane w Cieksynie lub
w Nasielsku. Mamy nadzieję, że zakończą się one też pomyślnie i pozostanie
jeszcze finał wojewódzki, który zadecyduje o tym, kto będzie reprezentował
Mazowsze w barażach o II ligę.

as.

MLKS ŻBIK NASIELSK - OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA
SKRA DROBIN – MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI
PIAST ZAP PIASTÓW - LEGIONOVIA II LEGIONOWO
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI - STOCZNIOWIEC PŁOCK
GKS STRZEGOWO - MAZOWSZE PŁOCK
KASZTELAN SIERPC - KORONA HID OSTROŁĘKA
TĘCZA 34 PŁOŃSK – MKS CIECHANÓW
ULKS CIÓŁKOWO - BORUTA KUCZBORK

3:1
1:1
0:2
3:0
0:0
4:0
5:0
0:2

TABELA LIGI PO 16 KOLEJCE
PKT.
1. MLKS ZBIK NASIELSK
38
2. PIAST ZAP PIASTÓW
34
3. MAZOWSZE PŁOCK
34
4. KASZTELAN SIERPC
32
5. LEGIONOVIA II LEGIONOWO
32
6. BORUTA KUCZBORK
31
7. KORONA HID OSTROŁĘKA
26
8. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI
26
9. MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI
22
10. TĘCZA 34 PŁOŃSK
21
11. SKRA DROBIN
17
12. MKS CIECHANÓW
15
13. OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA
10
14. GKS STRZEGOWO
10
15. STOCZNIOWIEC PŁOCK
8
16. ULKS CIÓŁKOWO
7
Drużyny z miejsca 1 i 2 awans do IV ligi.
Drużyny z miejsc 13,14,15 i 16 spadek do ligi okręgowej.

BRAMKI
44:18
45:21
39:12
42:24
35:19
35:24
36:41
34:17
26:31
34:23
32:31
30:44
16:47
27:56
16:44
21:60
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Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Płońska 43 tel./fax. (023) 6912364;
ul. Kilińskiego 6 tel./fax. (023) 691 2590

Szanowny Mieszkańcu gminy Nasielsk!
Czy Wiesz, że…
• To na Tobie, jeśli jesteś właścicielem lub administratorem nieruchomości
ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do
gromadzenia nieczystości. Urządzenia te, to np. pojemniki SM 110 lub inne
szczelnie zamknięte. Punkt gromadzenia powinien być estetyczny i mieć
zapewniony łatwy dostęp.

OGŁOSZENIA DROBNE
Lekcje fortepianu profesjonalnie, niedrogo tel. 0501 216 608
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku
os. Warszawska. tel. 0602 352 144
Zatrudnię fryzjerkę. Legionowo tel. 022 772 95 60
Sprzedam pasiekę 25 uli, warszawskie, poszerzone,
tel. 022 629 50 18
Sprzedam działki budowlane 1700 m2, 1200m2, 830m2,
tel. 023 691 21 15

• Zobowiązany jesteś również do zawarcia umowy na wywóz nieczystości
i w razie kontroli, przedstawić opłacane rachunki (osobie uprawnionej przez
Burmistrza).
• Osoby nie wywiązujące się w/w obowiązków podlegają karze grzywny.

Pilnie spzrzedam domek w Nasielsku z działką,
tel. 0604 584 043

Aby się z tych obowiązków wywiązać należy:
• Zgłosić się do naszego biura w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43, pok.6 lub
przy ul., Kilińskiego 6 celem podpisania umowy (do umowy potrzebny
jest Twój NIP lub PESEL).
• W przypadku braku w/w urządzeń zakupić pojemnik SM110 (po opłaceniu
możemy dowieźć na miejsce) lub pobrać worek foliowy 1201- czarny do
odpadów komunalnych.
• Prowadzić zbiórkę odpadów z uwzględnieniem segregacji korzystając z
zestawów ustawionych na terenie miasta lub kolorowych worków foliowych
(zbiórka worków kolorowych w każdą środę po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym).
• W wyznaczonym dniu wg grafiku udostępnić lub ustawić w miejscu dostępnym celem ich opróżnienia lub wywozu.
• Po otrzymaniu faktury uregulować należność w wyznaczonym terminie
(zwykle w rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym).
Aktualna cena:
- pojemnika SM 110 - 80 zł.
SM 110K - 100 zł. (na kółkach)
- wywozu z 1 pojemnika SM 110 -9,10 zł.
- wywozu worka foliowego czarnego 1201- 9,50 zł.
Worki kolorowe do segregacji i ich odbiór jest nieodpłatny.
Dyrektor ZGKiM

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 3 pokojowe (65m2),
na osiedlu Warszawska 51/53c, I piętro, tel. 0600 211 022.

Sprzedam tanio duże ilości marchwi tel. 0507 329 583
po 2000

Sprzedam siatkę ogrodzeniową i słupki, Nasielsk,
tel. 0607 697 306
Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy (jugosł.) napęd
na 4 koła. Dom drewniany z bali, kamienie różnego rozmiartu, tel. 022 793 18 81

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku
wynajmie lokal użytkowy o pow. 58 m2 - I piętro
w pawilonie handlowym przy ul. Warszawskiej 21

tel. 023 691 24 35

Bioenergoterapia
W piątek 26 marca w Nasielsku
Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne
co drugi piątek w kinie „Niwa” w Nasielsku, w godz. 10.00 - 18.00
pozostałe dni w Warszawie, ul. Janinówka 7, kom. 0 606 743 777.
W szczególnych wypadkach istnieje możliwość dojazdu do domu chorego
lub do szpitala.
Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
chorobach kręgosłupa i stawów, dyskopatii, torbielach (wątroba, nerki, jajniki),
chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie, chorobach serca i układu krążenia, owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy, złogach w nerkach, pęcherzyku
żółciowym, rwie kulszowej, zapaleniu korzonków, mięśniakach, urazach,
nerwicach, stanach lękowych, zakażeniach bakteryjnych.
Przeprowadzam także ocenę stanu zdrowia na podstawie fotografii oraz
w nagłych wypadkach wspomagam chorego na odległość. Polecam również usługi radiestezyjne.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

26 marzec - 1 kwiecień 2004
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FOTO-PRZESTROGA

Kino NIWA
ZAPRASZA
26-28 marzec godz. 18.00

„Ostatni Samuraj”

The Last Samurai (USA, 2003)
Akcja/Przygodowy,
czas 144 min.
Reżyseria: Edward Zwick,
Scenariusz: Marshall Herskovitz,

Obsada:
Kapitan Woodrow Algren: Tom
Cruise; Sierżant Zebulah Grant: Billy Connolly; Pułkownik Benjamin
Bagly: Tony Goldwyn; Simon Graham: Timothy Spall; Ohmura: Masao
Harada; Hasegawa: Togo Igawa
Japonia lata 70. XIX wieku. Kapitan
Nathan Algren (Tom Cruise), ceniony oficer amerykańskiej armii
zostaje zatrudniony przez cesarza,
aby stworzyć pierwszą w historii
kraju nowoczesną armię. Podczas gdy cesarz pragnie wytępić starożytnych
japońskich wojowników, kapitan Algren ku swojemu zaskoczeniu jest pod
ogromnych wrażeniem spotkanych samurajów. W środku zmagań między
dwoma światami, na przełomie dwóch er, amerykański oficer będzie miał
tylko swój honor za przewodnika.

2-12 kwiecień godz.18.00
3 kwietnia (sobota)
- godz. 17.30
9 kwietnia (Wielki PIątek)
- godz. 19.30
Przedsprzedaż
biletów
indywidualnych oraz zamówienia na bilety dla grup
zorganizowanych realizuje
kasa kina NIWA od dnia 16
marca w godz. 10.00-13.00,
16.00-19.00

„PASJA”

Cena biletów:

10 zł - szkolne i grupowe
12 zł - indywidualne
The Passion of Christ
(Włochy,USA, 2004)
Dramat
czas 125 min.
Reżyseria: Mel Gibson;
Scenariusz: Mel Gibson,
Benedict Fitzgerald

16-22 kwiecień godz. 17.00 i 19.00

„Nigdy w życiu”

(Polska, 2003); Komedia; czas 102 min.
Reżyseria: Ryszard Zatorski, Scenariusz: Ilona Łepkowska
Na podstawie książki „Nigdy w życiu”: Katarzyna Grochola

Obsada:
Danuta Stenka – Judyta; Artur Żmijewski – Adam; Jan Frycz - Tomasz,
były mąż Judyty; Joanna Brodzik - Ula, przyjaciółka Judyty; Krzysztof
Kowalewski - Ojciec Judyty

Tak wyglądają „zabezpieczone”
studzienki przy ulicy Warszawskiej

