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„Jest tak: 
nie otrzymujemy krótkiego życia, 
ale czynimy je krótkim
i nie brakuje nam życia,
ale je trwonimy.”
  [Seneka]

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom „Ży-
cia Nasielska”, w sposób szczególny mieszkańcom Gminy Nasielsk, a także 
szanownym gościom przybywającym do nas, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, 
aby Zmartwychwstały Chrystus wlał w serca wiarę, nadzieję i miłość, aby przyniósł każdemu pokój, aby każdy uwierzył  w sens swojego życia, swojej pracy, 
swojej nauki i swojego codziennego trudu. Życzę również smacznego święconego jajka oraz bardzo mokrego śmigusa-dyngusa. Niech te radosne Święta upłyną Państwu 
w miłym i rodzinnym nastroju, niech będzie to również czas dobrego odpoczynku dla nas wszystkich.

          Wesołego i radosnego Alleluja !
            Burmistrz Nasielska
            Bernard Dariusz Mucha

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego – w imieniu całej Rady 
Miejskiej w Nasielsku oraz swoim własnym – pragniemy złożyć mieszkańcom miasta i gmi-
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          Katarzyna Rusek            Wojciech Andrzej Królak

Święta Wielkanocne 
– od jajka do refleksji nad życiem
Minęła już Niedziela Palmowa, któ-

ra rozpoczyna najważniejszy dla 
chrześcijan tydzień. Tego dnia wędro-
waliśmy do kościoła, by poświęcić ko-
lorową palmę, mającą symbolizować 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. W ten 
sposób rozpoczyna się cały, zwycza-
jowo przyjęty, rytuał Świąt Wielkiej Nocy, 
w którym niebagatelną rolę odgry-
wa jajko, w każdej postaci, choćby 
wydmuszki. Jajko jest symbolem tych 
świąt. Jest metaforą ukrytego życia, od-
radzania się, początku wszystkiego.
Właściwie przez cały tydzień można przygotowy-
wać świąteczne ozdoby, w tym przede wszystkim: 
kolorowe pisanki, którymi potem obdarowywu-
jemy przyjaciół.

W Wielką Sobotę z jajkami, kromką chleba, kawał-
kiem kiełbasy w pięknie przystrojonym koszyczku 
idziemy do kościoła by poświęcić pokarmy. Świę-
kiem kiełbasy w pięknie przystrojonym koszyczku 
idziemy do kościoła by poświęcić pokarmy. Świę-
kiem kiełbasy w pięknie przystrojonym koszyczku 

conka pojawić się musi na naszym świątecznym 
stole, ponieważ podczas niedzielnego śniadania 
wraz ze składaniem życzeń dzielimy się z najbliż-
szymi jajkiem.

Według ludowych wierzeń połknięcie znajdującej 
się w poświęconej wcześniej w kościele palem-
ce bazi z gałęzi wierzbowych miało zapewnić 
zdrowie przez cały rok. Zaś delikatne uderzenie 
palemką powinno zapewnić szczęście. W Wielki 
Piątek nie powinno się pożyczać soli, ponieważ 
przez cały rok możemy klepać biedę. 

W drugi dzień świąt, poniedziałek, obowiązkowo 
czeka nas śmigus – dyngus, czyli polewanie wodą. 
Ten, kto wcześniej wstanie ma szansę zaskoczyć 
domowników. Obfite polanie wodą panny wróży 
jej szybkie wyjście za mąż, pozostałym ma przy-
nieść szczęście. Wszystkim zakochanym,  poleca-
my dodanie do potrawy, którą będzie spożywać 
ich sympatia trochę skorupki z pisanki, to powinno 
wzmocnić uczucie. Ale uwaga: skorupka powinna 
być starta na proszek!

Coraz częściej przyjmuje się już zachodni zwy-
czaj obdarowywania dzieci słodyczami, które 
podobno przynosi zajączek. Najczęściej są to: 
czekoladowe jajka, modne zresztą u nas przez 
okrągły rok, pod warunkiem, że kryje się nich 
niespodzianka, cukrowe baranki. 

Można się spierać na temat ważności Świąt Wielkiej 

Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Oczy-
wiście czas Bożego Narodzenia ma swoją niepo-
wtarzalną atmosferę (i kojarzy się z prezentami), to 
wiście czas Bożego Narodzenia ma swoją niepo-
wtarzalną atmosferę (i kojarzy się z prezentami), to 
wiście czas Bożego Narodzenia ma swoją niepo-

jednak z punktu widzenia chrześcijan ważniejsze 
jest przecież Zmartwychwstanie Chrystusa. Daje 
ono nam, grzesznikom nadzieję. 

Problem w tym, że nie mamy czasu, aby się tym 
zastanawiać, nie mamy czasu na refleksję. Wielu 
zmusiła do niej „piorunująco” efektowna „Pasja” 
według Mela Gibsona. Ale przecież nie wszyscy 
obejrzą film. 

Często tak bardzo staramy się, żeby podczas 
świąt naszym najbliższym niczego nie brako-
wało, że w wirze pracy zawodowej, domowych 
porządków, a potem kulinarnych szaleństw i całej 
tej obyczajowej otoczki z pisankami, zajączkami 
i cukrowymi barankami w tle, zapominamy o tym, 
co najważniejsze. Zapominamy, ponieważ dbając 
o to, by nikt się nie nudził i żeby tradycji było za-
dość nie starcza już czasu na refleksję nad swoim 
życiem. A kiedy może być lepszy czas, by choć 
na chwilę pochylić się nad cierpieniem Chrystusa, 
a na nasze codzienne troski spojrzeć z nieco innej 
perspektywy, jak nie w Wielkanoc? 

red.
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DROGA KRZYŻOWA
W piątek, 2 kwietnia, po wieczornej mszy św. mieszkańcy naszej gminy bardzo licznie uczestniczyli w Drodze Krzyżo-

wej. Jej szlak, podobnie jak w latach minionych, przebiegał ulicami naszego miasta. Wierni w skupieniu słuchali 
rozważań związanych z czternastoma stacjami Drogi Krzyżowej i śpiewali wielkopostne pieśni. Krzyż nieśli przedstawiciele 
różnych stanów, zawodów i organizacji. Nabożeństwo przygotowali księża nasielskiej parafii św. Wojciecha.

fot. M. Stamirowski
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ciąg dalszy na str. 5

fot. M. Stamirowski

Nasielsk inwestuje -Nasielsk inwestuje -Nasielsk inwestuje  wystarczy mieć dobry pomysł - wystarczy mieć dobry pomysł -
Od wielu lat staramy się o finansowe wsparcie in-
westycji realizowanych na terenie miasta i gminy 
Nasielsk ze źródeł zewnętrznych.  Z doświadczeń 
kilku poprzednich lat należy wyciągnąć wniosek, 
iż  głównym współfinansującym nasze inwestycje 
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
iż  głównym współfinansującym nasze inwestycje 
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
iż  głównym współfinansującym nasze inwestycje 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z form 
pożyczek, w części umarzalnych, korzystamy 
corocznie. Kwoty umorzone (po spłacie 50% 
pożyczek, w części umarzalnych, korzystamy 
corocznie. Kwoty umorzone (po spłacie 50% 
pożyczek, w części umarzalnych, korzystamy 

pożyczki) przeznaczane są na dofinansowanie 
corocznie. Kwoty umorzone (po spłacie 50% 
pożyczki) przeznaczane są na dofinansowanie 
corocznie. Kwoty umorzone (po spłacie 50% 

inwestycji proekologicznych. Trzeba zaznaczyć, 
że WFOŚiGW udziela pożyczek na inwestycje 
inwestycji proekologicznych. Trzeba zaznaczyć, 
że WFOŚiGW udziela pożyczek na inwestycje 
inwestycji proekologicznych. Trzeba zaznaczyć, 

związane z ochroną środowiska, nie można 
liczyć na dofinansowanie z tego funduszu budo-
wy dróg. Od 2000r.  przy współudziale środków 
WFOŚiGW w Warszawie:
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- wykonaliśmy kanalizację sa-
nitarną na osiedlu Piłsudskiego I 
i Piłsudskiego II w Nasielsku, 
(200 000,00zł z WFOŚiGW) 
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i Piłsudskiego II w Nasielsku, 

- wybudowaliśmy Stację Uzdatniania 
Wody w Cieksynie, (400 000,00zł z 
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WFOŚiGW)
Wody w Cieksynie, (400 000,00zł z 
WFOŚiGW)
Wody w Cieksynie, (400 000,00zł z 

- przeprowadziliśmy remont kotłowni i 
c.o. w budynku Zespołu Szkół w Sta-
rych Pieścirogach, (130 000,00zł z 
c.o. w budynku Zespołu Szkół w Sta-
rych Pieścirogach, (130 000,00zł z 
c.o. w budynku Zespołu Szkół w Sta-

WFOŚiGW)
rych Pieścirogach, (130 000,00zł z 
WFOŚiGW)
rych Pieścirogach, (130 000,00zł z 

- zrealizowaliśmy budowę międzyg-
minnego wysypiska odpadów komu-
nalnych w miejscowości Jaskółowo, 
(728 268,00zł z WFOŚiGW)
nalnych w miejscowości Jaskółowo, 
(728 268,00zł z WFOŚiGW)
nalnych w miejscowości Jaskółowo, 

- zwodociągowaliśmy miejscowości 
Cieksyn i Andzin (350 000,00zł z 
- zwodociągowaliśmy miejscowości 
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WFOŚiGW).
Cieksyn i Andzin (350 000,00zł z 
WFOŚiGW).
Cieksyn i Andzin (350 000,00zł z 

W roku  ubiegłym złożyliśmy wstępne 
wnioski, celem ubiegania się o dofinan-
sowanie w formie dotacji i pożyczek pla-
nowanych w budżecie 2004r. inwestycji. 
W odpowiedzi na nasze wystąpienia 
otrzymaliśmy promesy  (wstępne przy-
W odpowiedzi na nasze wystąpienia 
otrzymaliśmy promesy  (wstępne przy-
W odpowiedzi na nasze wystąpienia 

rzeczenia) z WFOŚiGW, potwierdzające 
otrzymaliśmy promesy  (wstępne przy-
rzeczenia) z WFOŚiGW, potwierdzające 
otrzymaliśmy promesy  (wstępne przy-

możliwość pozyskania tych środków, 
po spełnieniu określonych wymagań. 
Mamy możliwość skorzystania z dotacji  
na budowę wiaty na wysypisku w Jaskółowie oraz 
pożyczek na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w 
miejscowości Lelewo i Zaborze,
- budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej w Nasielsku,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Pieścirogach,
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
w Jackowie,
- uruchomienie studni Nr 3 dla SUW Jackowo.
Skuteczność ubiegania się o środki zewnętrzne 
jest widoczna poprzez pozytywne aplikowanie o 
dotację z Funduszu PHARE Spójność Społeczno 
Gospodarcza 2003. Praca przy sporządzaniu 
wniosku zaowocowała przyznaniem dotacji na 
projekt p.n.: „Poprawa warunków rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku”. Tytuł nie 
sugeruje, iż głównym elementem tego projektu jest 
budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitar-
nej, niemniej jednak to właśnie poprzez realizację 

tych inwestycji chcemy osiągnąć końcowy efekt 
zawarty w tytule projektu. Determinacja w działa-
niach o zewnętrzne  wsparcie finansowe ma swój 
wymierny skutek określony na kwotę 2 285 mln 
euro (75% wartości zadania). Taką dotację otrzy-
wymierny skutek określony na kwotę 2 285 mln 
euro (75% wartości zadania). Taką dotację otrzy-
wymierny skutek określony na kwotę 2 285 mln 

mamy na realizację naszego projektu. Obecnie 
przygotowujemy się do przetargu na wyłonienie 
wykonawcy budowy oczyszczalni ścieków i kana-
lizacji sanitarnej a w II połowie br. jest szansa na to, że 
środki unijne zasilą nasze działania inwestycyjne w 
ramach realizowanego projektu. Podkreślając sku-
teczność działań w tym zakresie należy jeszcze raz 
przypomnieć wszystkim, że Gmina Nasielsk jest 
jedyną gminą z województwa mazowieckiego, 
której wniosek o aplikowanie o środki unijne został 

rozpatrzony pozytywnie.

W roku 2002 realizowaliśmy budowę wysypiska 
odpadów komunalnych. Wartość tego zadania 
szacowaliśmy na blisko 3 mln złotych. Szuka-
liśmy innych źródeł finansowania i skutecznie 
„sięgnęliśmy” po środki finansowe z Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Również 
w pozyskiwaniu funduszy z tego źródła, jesteśmy  
w czołówce województwa mazowieckiego. Sko-
rzystaliśmy z bezzwrotnej pomocy w wysokości 
502 631,00zł. Należy w tym momencie podkre-
ślić, że takie wnioski nie są powtarzalne, każdy 
trzeba opracować indywidualnie.  Korzystając z 
pomocy bezzwrotnej szczególnie uważnie należy 
prowadzić monitoring płatności. W tym konkret-
nym przypadku, przez blisko rok, składaliśmy 
miesięczne sprawozdania z realizacji inwestycji 
i wydawanych środków. Po  zakończeniu inwesty-
cji poddani byliśmy (w drodze losowania) kontroli 
i wydawanych środków. Po  zakończeniu inwesty-
cji poddani byliśmy (w drodze losowania) kontroli 
i wydawanych środków. Po  zakończeniu inwesty-

wydatkowania przyznanej dotacji. Po kontroli nie 
wniesiono uwag do naszych działań.

W ubiegłym roku skorzystaliśmy z dofinanso-

wania budowy sieci wodociągowej z programu 
SAPARD, w wys. 194 626,09zł. W ramach tego 
wniosku wykonana została sieć wodociągo-
wa z przyłączami w miejscowościach Pniewo 
i Krzyczki Zabiczki (sieć – dł. 7952mb, przyłącza 
wa z przyłączami w miejscowościach Pniewo 
i Krzyczki Zabiczki (sieć – dł. 7952mb, przyłącza 
wa z przyłączami w miejscowościach Pniewo 

dł. 1854mb, szt.57).
i Krzyczki Zabiczki (sieć – dł. 7952mb, przyłącza 
dł. 1854mb, szt.57).
i Krzyczki Zabiczki (sieć – dł. 7952mb, przyłącza 

Również w roku ubiegłym, działając w oparciu 
o kierunki na 2004r. ustalone przez Radę Miejską 
w Nasielsku, złożyliśmy trzy wnioski do programu 
SAPARD o dofinansowanie budowy sieci wodo-
ciągowych. Wnioski zostały skontrolowane przez 
przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. W wyniku kontroli wszystkie trzy 
wnioski uzyskały pozytywne opnie. Nie oznacza 
to, iż wszystkie uzyskają dofinansowanie. Ocena 

wniosków odbywa się wg określonego „klucza”. 
Suma uzyskanych punktów decyduje o tym, na 
jakiej pozycji tzw. listy rankingowej wniosek zo-
stanie umieszczony. Przyznanie dofinansowania 
zależy potem od środków przeznaczonych na 
wsparcie z programu SAPARD oraz liczby i war-
tości zakwalifikowanych wniosków. W wielkim 
skrócie przedstawiony schemat ubiegania się o 
środki z SAPARDU nie odpowiada na pytanie, 
czy Gmina Nasielsk otrzyma dofinansowanie 
na wszystkie złożone wnioski. Na obecną chwilę 
wiemy, że na jeden wniosek otrzymaliśmy pro-
mesę o dofinansowaniu. 

Każdego roku składamy wnioski o dofinanso-
wanie budowy dróg stanowiących dojazd do 
pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na 
ten cel Urząd Marszałkowski nie posiada środków 
finansowych w imponującej wysokości, niemniej 
jednak  corocznie uzyskujemy z tego tytułu 
wsparcie finansowe. Dla przykładu w ubiegłym 
roku była to kwota 35 000,00zł.
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W tym zakresie nie mamy do chwili obecnej żad-
nego doświadczenia. Uważamy, że w przyszłości  
ze środków zewnętrznych przeznaczonych na 
termomodernizacje będą mogli skorzystać in-
westorzy także indywidualni, a my z pewnością 
podzielimy się z nimi swoimi doświadczeniami.

Pozyskanie środków zewnętrznych nigdy nie jest 
pewne. Zależy od wielu czynników zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych. Niemniej jednak 
podstawą powodzenia jest dobrze sporządzony 
wniosek, terminowość oraz fachowość działań w 
tym zakresie.

Na wymienionych przykładach widać, iż de-
terminacja w działaniach Burmistrza poprzez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
Wydziału Rozwoju Regionalnego obecnie 
a wcześniej Wydziału Inwestycji i Wydziału 
Planowania Przestrzennego, owocuje dużą sku-
tecznością i przekłada się na wymierne efekty w 
postaci inwestycji.

Małgorzata Rosłońska

Do ubiegłego roku mieliśmy szansę na otrzy-
manie dotacji na budowę nowych punktów 
świetlnych przy drogach innych niż gminne. Ko-
rzystaliśmy z tej możliwości równie skutecznie, 
jak z innych. W roku 2004 otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 15 tys. zł. Począwszy od tego roku 
ustawodawca nie przewidział takiej szansy dla 
gmin i dotacji nie będzie.

W strukturach samorządowych funkcjonują 
szkoły podstawowe, których siedziby wymagają 
wielu nakładów remontowych i inwestycyjnych. 
Aby podołać tym problemom, występujęmy do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z wnio-
skami o zwiększenie części oświatowej subwencji 
ogólnej z 1% rezerwy z tytułu remontów, z prze-
znaczeniem na remonty.

W tym roku złożone wnioski dotyczą Zespołu 
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, Zespołu 
Szkół Nr 3 w Cieksynie, Szkoły Podstawowej w 
Dębinkach i Szkoły Podstawowej w Nasielsku, 
ul. Kościuszki 21. Prośba o dofinansowanie nie-
zbędnych remontów w budynkach oświatowych 

opiewa na kwotę blisko 500 tys.zł.

Ponadto w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Departamentu Edukacji Pu-
blicznej i Sportu o dofinansowanie budowy sali 
gimnastycznej przy szkole w Dębinkach, ze 
środków Totalizatora Sportowego na rok 2004 
w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. 
Wyniki rozpatrywania wniosków mają być znane 
w najbliższym czasie.

Pracujemy obecnie nad przygotowaniem wnio-
sków o pozyskanie środków finansowych z fun-
duszy strukturalnych. Nie ma jeszcze rozporządzeń 
wykonawczych w tej kwestii, więc wg wniosku 
umieszczonego w komputerowej bazie ISEP pra-
cujemy nad jego opracowaniem. Wnioski będą 
dotyczyć projektów, na które została sporządzona 
dokumentacja projektowa. W posiadaniu Urzędu są 
projekty na drogi osiedlowe i gminne oraz projekty 
na rozbudowę obiektów szkolnych.

Czynimy starania o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na zadania termomodernizacyjne. 
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Miasto na targach
Promocja miasta i gminy Nasielsk może nie 

należy do najmocniejszych stron działania 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, niemniej jednak 
od jakiegoś czasu staramy się być widoczni rów-
nież w tej dziedzinie. Jest wiele technik i narzędzi 
promocyjnych, ale my staramy się wybierać te 
najmniej kosztowne i najbardziej wyraźne dla 
odbiorców.

Od ubiegłego roku rozpoczęliśmy promocję „na 
zewnątrz”. Udział w targach i wystawach jest waż-
ną stroną działalności gminy. Stwarza możliwość 
wszechstronnego zaprezentowania się nie tylko na 
forum lokalnym. Udział w targach i wystawach to 
także szansa nawiązania kontaktów, które trudno 
byłoby nawiązać w inny sposób. Przygotowując 
się do udziału skalkulowaliśmy koszty, kierując się 
uzyskaniem maksymalnego efektu przy zastoso-
waniu minimalnych środków, zapoznaliśmy się z 
miejscem naszej ekspozycji, oraz wybraliśmy 
formę prezentacji w sposób przyciągający uwa-
gę przechodzących osób. Ważnym elementem 
udziału w targach jest posiadanie materiałów 
promocyjnych w odpowiedniej ilości i jakości.  

Od marca do września 2003r.  siedmioosobowa 
grupa  (pracownicy Urzędu i radni) brała udział 
w cyklu szkoleń  w zakresie Nowoczesnego Za-
rządzania w Administracji Publicznej, w ramach 
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Były 
to zajęcia teoretyczno-praktyczne. W efekcie 
tych spotkań powstały  w grupach projekty, a 
wybrani przedstawiciele gmin zostali zaproszeni 
do zaprezentowania swoich projektów na Kon-
ferencji kończącej PAOW na Mazowszu. Grupa z 
Nasielska została zaproszona do tej prezentacji, co 
należy traktować jako wyróżnienie i pozytywną 
ocenę wniesionej pracy. Zaproszenie na Konfe-
rencję oraz możliwość prezentacji naszego terenu 
wykorzystaliśmy na miarę naszych możliwości, 

jako promocję miasta i gminy 
Nasielsk na terenie województwa 
mazowieckiego. Zaproponowa-
liśmy prezentację multimedialną, 

przedstawiając w krótkim opisie walory miasta i 
gminy Nasielsk oraz prezentację tzw. „stolikową”, 
na której znalazły się m.in. zdjęcia najpiękniejszych 
zakątków Nasielska i okolic. Wbrew różnym opi-
niom na temat bardziej i mniej urokliwych miejsc 
w naszej gminie, mamy się czym pochwalić.

W listopadzie 2003r. po raz pierwszy Gmina Nasielsk 
prezentowała swoje walory na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Stoisko zorganizowane na 
wielkiej hali, w ramach targów INWESTCITY 2003 
było małe, ale przyciągało uwagę wielu zwiedza-
jących. Przeprowadziliśmy w czasie targów wiele 
rozmów z potencjalnymi Inwestorami. Czy będą 
efekty tych rozmów, to się okaże z pewnością za 
jakiś czas. W efekcie udziału w takiej formie promo-
cji nie możemy mieć wygórowanych oczekiwań. 

Udział w wystawach i targach może być owocny, 
jednak jest to proces raczej złożony i nie od razu 
efektywny. Wskazana jest cierpliwość, szczególnie 
na początku takiego rodzaju działalności.

Efektem bytności na targach w Poznaniu było 
zaproszenie  nas do udziału w Międzynarodo-
wych Targach Nieruchomości i Finansów REFE 
we Wrocławiu. Należą one do największych im-
prez w Polsce i Europie i tematycznie związane 
są z rynkiem nieruchomości. Targi są okazją  do 
spotkania się z przedstawicielami rynku nierucho-
mości , przedstawienia  ofert oraz zapoznania się 
z ofertami innych uczestników imprezy. Na Tar-
gach we Wrocławiu będziemy prezentować  nasze 
oferty inwestycyjne, nie zapominając o promocji 
wszystkich walorów miasta i gminy Nasielsk. 

X Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Finan-
sów REFE odbędą się w dniach 7-9 maja br.

Małgorzata Rosłońska 

fot. M. Tyc
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Brakuje policjantów, mimo to jest bezpiecznie 
– Życie Nasielska rozmawia z nadkomisarzem 
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– Życie Nasielska rozmawia z nadkomisarzem 
Brakuje policjantów, mimo to jest bezpiecznie 

Wojciechem Wołkowiczem, Komendantem Komisariatu Policji 
w Nasielsku

Ilu policjantów pracuje w 
Nasielsku, a ilu powinno pra-
cować, żeby zapewnić miesz-
kańcom miasta przynajmniej 
poczucie bezpieczeństwa?

W Nasielsku powinno być 45 
funkcjonariuszy policji. Niestety 
jest mniej. Mimo to, gwarantuję, 
że bezpieczeństwo mieszkańców 
jest zapewnione w wystarczają-
cym stopniu. Znam oczekiwania 
mieszkańców, co do liczby eta-
tów w komisariacie. Zapewniam, 
że ja również chciałbym, żeby 
było ich więcej. 

Mieszkańcy miast, szcze-
gólnie tych dużych – np. w 
Warszawie - narzekają, że 
policjantów nie ma na ulicach, 
bo siedzą „za biurkami”.

Tak samo jest i u nas. Nadmiernie 
rozbudowana biurokracja jest na-
szą poważną bolączką. Siedzenie 
za biurkiem pochłania znaczną 
część czasu pracy policjanta. Nie 
jesteśmy w stanie tego zmienić, 
bo takie obowiązują nas proce-
dury. Biurokracja jest jedną z przyczyn tego, że 
nie zawsze widać nas w terenie. Cóż, doby nie 
da się wydłużyć.

Na początku roku, w wywiadzie dla jednej 
z gazet, Burmistrz Nasielska powiedział 
– „Chcemy wprowadzić na nasze ulice piesze 
patrole składające się z młodych absolwen-

tów szkół policyjnych. Będzie to dla 
nich forma stażu, a policja stanie się 
bardziej widoczna na naszych uli-
cach”. Pomysł nie wypalił?

Rzeczywiście, jest taki pomysł. Ja się 
pod nim podpisuję dwoma rękami. Za-
nim jednak pomysł będzie zrealizowany 
- trzeba go dokładnie rozważyć. Pociąga 
on za sobą spore koszty. Przecież tych 
młodych policjantów trzeba  zakwate-
rować i wyżywić. Na to są potrzebne 
pieniądze, które trzeba zapewnić w 
budżecie miejskim. Pomysł jest na 
pewno aktualny, nie odkładamy go do 
lamusa. Do sprawy patroli wrócimy w 
najbliższym czasie.   

Teraz trochę statystyki. Ile prze-
stępstw popełniono w pierwszym 
kwartale tego roku? Więcej, czy 
mniej niż rok temu?

W ubiegłym roku wszczęto 524 postę-
powania przygotowawcze. W ich toku 
stwierdzono, że czynów przestępczych 
było znacznie więcej, bo aż 573 takich 

Panie Komendancie, czy lubi Pan spacero-
wać późnym wieczorem albo nocą po ulicach 
miasta?

Lubię, ale rzadko mi się to zdarza. Jeżeli już to 
robię, to przeważnie ze względów służbowych.

Nie boi się Pan?

Nie, nie boję się.

Czy w Nasielsku jest bezpiecznie?

W porównaniu z innymi miastami – oczywiście, 
że tak. Nasielsk należy do grupy miast bezpiecz-
nych.

To pytanie zadaję nie bez powodu. Odkąd 
pracuję w Nasielsku, czyli od trzech miesięcy, 
nie spotkałem na ulicach ani jednego patrolu 
policyjnego – i to zarówno w ciągu dnia, jak 
i w nocy, bo często się zdarza, że w redakcji 
Życia Nasielska kończymy pracę w późnych 
godzinach wieczornych. Są to te dni, kiedy 
„zamykamy” kolejny numer gazety.

Służba patrolowa na terenie miasta i gminy Na-
sielsk jest pełniona przez całą dobę. Jest niemoż-
liwe, żeby na ulicach nie było patroli policyjnych. 
Są one stale przemieszczane z miejsca na miejsce. 
Muszę przyznać jednak, że obsada etatowa ko-
misariatu, w stosunku do potrzeb, jest niewystar-
czająca. Trudno więc oczekiwać, żeby policjanci 
byli w każdym miejscu, o każdej porze.

fot. M. Stamirowski
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Listy do redakcji

KRONIKA 
POLICYJNA

przypadków. Udało się ustalić blisko trzystu 
sprawców podejrzanych o popełnienie 340 
przestępstw – co daje blisko 60 - procentowy 
wskaźnik wykrywalności. Smutne, ale około 
pięćdziesięciu podejrzanych, to nieletni. Wobec 
dziewięciu podejrzanych sąd zastosował tymcza-
sowy środek zapobiegawczy w postaci aresztu. 
W pierwszym kwartale tego roku wszczęto już 
ponad 150 postępowań przygotowawczych. Od 
kilku lat daje się zauważyć wzrost przestępczości. 
Pocieszający jest fakt, że jednocześnie są coraz 
lepsze wyniki prac policji.

Jakie to są najczęściej przestępstwa?

Najczęściej mamy do czynienia z kradzieżami i 
włamaniami, czyli z przestępstwami przeciwko 
mieniu. Zdarzają się przypadki z kategorii – tych 
najcięższych. W tym roku  odnotowaliśmy już 
jedno zabójstwo – sprawca został tymczasowo 
aresztowany. Mieliśmy dwa  zbrodnicze podpale-
nia – sprawcę jednego z nich udało się aresztować. 

Byliśmy wzywani do kilkunastu rozbojów – dało 
się ustalić większość sprawców. 

Czy zdarza się, że Wy „łapiecie” sprawcę, a 
sąd go zwalnia?  O takich sytuacjach bardzo 
często można przeczytać w ogólnopolskich 
gazetach. Sami policjanci przyznają, że są to 
przypadki skandaliczne. 

Nie spotkałem się z takim przypadkiem, żeby 
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku odmówiła 
wystąpienia do sądu o zastosowanie  środka 
zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania w sytuacji, kiedy my o to wnio-
skujemy. Natomiast zdarza się, że sąd uchyla 
zastosowany wcześniej środek zapobiegawczy. 
Ale są to sporadyczne sytuacje. 

Praca policjanta, który jest twardym, „stu-
procentowym gliną”, jest bardzo stresująca 
i niebezpieczna. Czy ma to odzwierciedlenie 
w zarobkach?

Policja jest na służbie przez okrągły rok. Musi 
być do dyspozycji w dni robocze i świąteczne. 
Niestety, jeśli chodzi o zarobki, to są one zdecydo-
wanie za niskie. Policjant, który rozpoczyna pracę 
zarabia poniżej tysiąca złotych netto. Ten, z kilku-
letnim stażem zarabia około 1200 złotych. Trzeba 
dodać, że policjanci mają stałe uposażenie. Nie 
dostają wynagrodzenia za pracę poza ustawowym 
wymiarem czasu. Nie dostają również dodatku 
za dyżury w niedziele, w święta, w nocy. Dlatego 
cenny jest dla mnie każdy gest doceniający 
pracę policjantów. Na szczególne słowa uznania 
i podziękowania zasługuje burmistrz Nasielska 
- Bernard Mucha. Każdego roku, z okazji Święta 
i podziękowania zasługuje burmistrz Nasielska 
- Bernard Mucha. Każdego roku, z okazji Święta 
i podziękowania zasługuje burmistrz Nasielska 

Policji, funduje on nagrody rzeczowe wyróżnia-
jącym się policjantom naszej jednostki.

Zdarzyła się Panu jakaś ciekawa zawodowa 
przygoda?

Oczywiście, było ich wiele. Moim zdaniem, 
najciekawsze są sny. Otóż, całkiem niedawno 
śnił mi się piękny, wyremontowany, otynkowany, 
pomalowany budynek komisariatu nasielskiej po-
licji. Wszystko było w nim nowe i czyste. Dojeż-
dżam do pracy...sen się kończy. A budynek nadal 
wygląda, tak jak wygląda – każdy widzi.

Lubi Pan dowcipy o policjantach?

Lubię słuchać i opowiadać dowcipy. Tego, że 
policjanci są ich bohaterami, nigdy nie trakto-
wałem jako obrazy. Czy blondynki się obrażają? 
Z każdego dowcipu trzeba umieć się  śmiać 
i wyciągać naukę.

Czego życzy Pan mieszkańcom Nasielska 
i swoim kolegom na nadchodzące Święta 
Wielkanocne?

Życzę Mieszkańcom Nasielska, żeby te święta 
upłynęły im w miłej i spokojnej atmosferze, a 
policjantom, żeby nie musieli tego dnia wyjeż-
dżać do jakichkolwiek zdarzeń.

„Życie Nasielska” dziękuje za rozmowę 
i  przyłącza się do życzeń . Rozmawiał 

Dariusz Panasiuk. 

Nadkomisarz Wojciech Wołkowicz, ma 44 lata, 
w policji pracuje 18 lat – cały czas w Nasielsku. 
Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Płońsku.
w policji pracuje 18 lat – cały czas w Nasielsku. 
Żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Płońsku.
w policji pracuje 18 lat – cały czas w Nasielsku. 

Przesyłam foto „członków 
reprezentacji nasielskich 
bezpańskich psów”, może bezpańskich psów”, może bezpańskich psów”
ktoś wreszcie zrobi z tym po-
rządek. Tyle się o tym mówi 
i pisze, i nic. 

Chwilę po zrobieniu tego 
zdjęcia na moich oczach te 
„sympatycznie” wyglądają-
ce pieski zaatakowały dwóch 
rowerzystów.

Stały czytelnik

Powracamy do tematu bezpańskich psów. Trudno sobie wyobrazić ulice naszego miasta bez tych 
„przemiłych” czworonogów. Są one już stałym elementem nasielskiego krajobrazu. I nie byłoby 
w tym nic złego gdyby nie to, że potrafią być agresywne. 

Potwierdza to w swoim liście nasz czytelnik. Apelujemy do rowerzystów - omijajcie z daleka te na 
pozór leniwe zwierzaki. Za informa-
cję i za zdjęcie dziękujemy.

Redakcja

Życie Nasielska rozmawia z nadkomisarzem 
Wojciechem Wołkowiczem

31 marca w Nasielsku Grzegorz M. kierując 
Deawoo Matiz miał 0,47 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

31 marca zgłoszono na komisariat policji napad-
nięcie i pobicie Andrzeja K., któremu skradziono 
telefon komórkowy. Sprawcą okazał się miesz-
kaniec Nasielska, Wiesław J. Straty oszacowano 
na około 250 zł.

1 kwietnia w sklepie Mini Max trzech mieszkań-
ców Warszawy usiłowało dokonać kradzieży kart 
telefonicznych na kwotę 900 zł. Dzięki szybkiej 
reakcji pracowników sklepu złodzieje zostali 
zatrzymani na miejscu przestępstwa i przekazani 
policji. Zostali osadzeni w areszcie.

1 kwietnia z posesji przy ulicy Wiejskiej skradziono 
dwa rowery górskie wartości około 900 zł.

1 kwietnia w miejscowości Jaskółkowo nieznany 
sprawca skradł z garażu piłę elektryczną o wartości 
około 600 zł.

2 kwietnia w Pieścirogach Starych jadącego rowe-
rem Damiana J. zatrzymało dwóch mężczyzn. Po 
zastraszeniu chłopca skradli mu telefon komórko-
wy o wartości 280 zł. Sprawcy nie zostali ujęci.

W marcu br. w Miękoszynie Krzysztof P. przywłasz-
czył sobie dowód osobisty należący do Mirosława 
S. również mieszkańca tej miejscowości. Krzysz-
tof P. został zatrzymany na próbie wyłudzenia 
kredytu na podstawie skradzionego wcześniej 
dokumentu.

W okresie jesienno - zimowym  w miejscowości 
Nowiny, nieznani sprawcy okradli domek letniskowy 
należący do mieszakńca Warszawy. Złodzieje skradli 
kosiarkę elektryczną, kuchenkę gazową, przewody 
elektryczne. Straty oszacowano na około 600 zł.
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Siódme – nie kradnij
Pieniądze, biżuteria, dzieła sztuki, sprzęt domowy, samo-
chody, słupy z przewodami, most w kawałkach – jednym 
słowem wszystko można „zwinąć”. Jak mówią „z bran-
ży” - wystarczy chcieć i mieć zapewniony zbyt. Nie jest 
prawdą jedynie to, jakoby jacyś tam dwaj ukradli księżyc. 
Wystarczy w nocy spojrzeć na niebo, żeby się przekonać, 
że jest on cały czas na swoim miejscu. Pomysłowość i spryt 
złodziei czasami zadziwia. Nie trzeba daleko szukać. 

W naszym powiecie powstała ostatnio nowa formacja: 
„złodziej – specjalista w zakresie rolnictwa”. Bierze, co 
się da – maszyny, produkty rolne, inwentarz. W sąsied-
nich gminach ostatnio na topie jest cebula dymka. I nie 
ma w tym nic dziwnego, skoro jej cena dochodzi do 12 
złotych za kilogram. Złodziej przychodzi nocą. Ma do 
pokonania zamkniętą na cztery spusty bramę, zamknięty 
na tyleż samo spustów magazyn i szczekającego psa z 
zębami jak rekin. I co się dzieje? Tego nie wiemy. Nie wie 
też gospodarz, który rano idzie do magazynu, otwiera go 
i patrzy, i nie wierzy. Po odszukaniu szczęki, która w takich 
wypadkach najczęściej opada, dochodzi do wniosku, że 
czegoś tu brak. A brakuje kilkadziesiąt kilogramów, kilkaset, 
ponad tonę i więcej. Jeżeli przypadek jest zgłoszony ( bo 
czegoś tu brak. A brakuje kilkadziesiąt kilogramów, kilkaset, 
ponad tonę i więcej. Jeżeli przypadek jest zgłoszony ( bo 
czegoś tu brak. A brakuje kilkadziesiąt kilogramów, kilkaset, 

nie wszystkie), to przyjeżdża policja, bezradnie rozkłada 
ponad tonę i więcej. Jeżeli przypadek jest zgłoszony ( bo 
nie wszystkie), to przyjeżdża policja, bezradnie rozkłada 
ponad tonę i więcej. Jeżeli przypadek jest zgłoszony ( bo 

ręce i odjeżdża. Tajemnica bursztynowej komnaty albo 
jak w ruskim cyrku. 

Gdzie indziej giną traktory. Szczególnie pod koniec zimy, 
na początku wiosny. To najlepsza pora, bo wtedy bez ciągnika ani rusz. Potrzebny do pracy w polu. Pora najlepsza, ponieważ rolnik nie ma wyjścia 

– na pewno wykupi sprzęt.

Scenariusz jest taki: jednej nocy ginie traktor, a drugiej – o matko, cud! – się 
znajduje i to w tym samym miejscu, z którego odjechał. Jest tak już któryś 
tam z kolei sezon. A policja przyjeżdża, bezradnie rozkłada ręce i odjeżdża. 
Udaje, że o niczym nie wie. Rzadko przyjeżdża, bo ludzie coraz rzadziej 

zgłaszają kradzieże. Jak twierdzą – „szkoda zachodu”. W stanie wojennym, 
koło domów „myślących inaczej” czaiło się przynajmniej dwóch tajniaków. 
Teraz wystarczyłoby pół tajniaka, żeby dorwać złodzieja. Ale czy komuś na 
tym zależy.

 Człowiek „naoglądał” się amerykańskich filmów i myśli, że to takie proste. 
Tu podsłuch, tu obserwator, tu tajny informator, tu noktowizor i ... trzask prask 
... mamy go! A tu Polska właśnie.

Tekst i zdjęcie dar 

Dymka - znikający towar

Ciągnik warto zabezpieczyć

Gorzka cena cukru
Ludzie masowo wykupują cukier, jego ceny rosną w niewyobrażalnym 
tempie – czegoś takiego nie pamiętają najstarsi górale i handlowcy. 
Owszem, zdarzało się tak „za komuny”, ale to były zupełnie inne czasy 
i inna sytuacja gospodarcza. Teraz ponoć jest normalnie. Ponoć, bo sądząc 
po zachowaniach ludzi, daleko nam do takiego stanu. Jedno jest pewne – coś 
tu zwariowało, a może ktoś sprytnie wykorzystuje sytuację i czas. 

Zaledwie kilka tygodni dzieli Polskę od wstąpienia do Unii Europejskiej. Idzie 
nowe, nieznane. Wszyscy z niepokojem czekają na 1 maja. Co to będzie? 
Wystarczy jedna, nieprzemyślana i publiczna wypowiedź kogoś „na górze”, 
że coś zdrożeje i reszta leci z prędkością lawiny. Tak też się stało i w tym 
wypadku. Ludzi bardzo zaniepokoiły oficjalne informacje o możliwościach 
podwyżek cen cukru po naszej integracji z UE. Jeszcze kilka tygodni temu 
cena tego towaru spadała „na łeb na szyję”- w styczniu wynosiła 1,3 złote-
go za kilogram. Od lutego rośnie nieprzerwanie. Krajowa Spółka Cukrowa 
sprzedaje słodki produkt po cenie zbliżającej się już do trzech złotych! 
W niektórych warszawskich sklepach cena cukru dochodzi do 4 zł 
za kilogram. Podwyżki nie mają żadnego ekonomicznego uzasadnienia
– twierdzą ekonomiści i znawcy rynku. Dodają, że mamy przecież w kraju 
olbrzymie zapasy cukru. Ich pogląd podzielają przedstawiciele największych 
w Polsce sieci super i hipermarketów. Handlowcy, winą za wzrost cen obar-
czają cukrownie, które ich zdaniem „mają swoje niepowtarzalne 5 minut”. 
Jeden z nich powiedział nam: celowo podgrzewają atmosferę niepewności 
i lęku, żeby w ten sposób bezkarnie windować ceny i jednocześnie pozbyć 
się cukrowej góry zapasów; doskonale zdają sobie sprawę z tego, że taka 
okazja już nigdy może się nie powtórzyć. Nic dodać, nic ująć. Reszta jest 
niczym innym, jak tylko typową reakcją tłumu, którą – w tym wypadku 
– cukrownie perfekcyjnie przewidziały. Prawdą jest, że cukier należy do 
tej grupy towarów, której ceny po naszym wstąpieniu do Unii będą rosły. 
Jednak nie będą to jednorazowe, drastyczne podwyżki. Będzie to rozło-
żony w czasie, systematyczny, długotrwały proces – liczony „w groszach 
i w miesiącach”. To, co dzieje się teraz, jest najzwyklejszym w świecie 
rozbojem. Nie dajmy się zwariować, cukier stanieje i to już po świętach
– uspokajają eksperci. Oby mieli rację.

Dariusz Panasiuk
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„W nawiązaniu do tematu chodników w Nasielsku, to mam kolejną pro-
pozycję na inwestycję dla miasta. Podobnie jak na ul. Warszawskiej jest też 
niebezpiecznie dla pieszych na ul. POW na odcinku od przejazdu dawnej 

kolejki wąskotorowej do Siennicy. Chodzi tą ulicą wielu dorosłych i dzieci 
ze szkoły. Jesienią i wiosną w ciemne wieczory nie widać pieszych, którzy 
poruszają się dodatkowo złą stroną pobocza. Pamiętam, że kilka lat temu 
zginął tam pieszy. Podobne historie miały miejsce na ul. POW i wreszcie 
ktoś z władz się obudził, ale tu też były ofiary  śmiertelne i kilka innych 
zdarzeń drogowych.” Tyle nasz głos naszego Czytelnika. Rzeczywiście na 
tej trasie czekają nas same kłopoty. Dotyczą one wszystkich: kierowców, 
rowerzystów i pieszych. 
Po pierwsze nie wiadomo co robić z tym zapomnianym chyba przez 
wszystkich przejazdem kolejowym. Najwyraźniej PKP na dobre już prze-
stała inwestować w ten rodzaj przewozów pasażerskich. Od kilku dobrych 
lat nie kursuje już tędy kolejka wąskotorowa, która dawniej łączyła Nasielsk 
z Pułtuskiem. A tory pozostały, pozostały też, choć już mocno sfatygowane 
znaki drogowe np.: powyginany znak św. Andrzeja. 
- Już kilkakrotnie odbyły się spotkania przedstawicieli trzech gmin: Nasielska, 
Winnicy, Pułtuska w sprawie zagospodarowania torów kolejki z przedstawi-
cielami właściciela. Jednak, żeby można było ją uruchomić na całej długości 
musiałoby być zainteresowanie trzech stron. My jesteśmy tym zaintere-
sowani, pozostałe samorządy niekoniecznie. Wójt Winnicy zaproponował 
na przykład, żeby rozebrać tory i stworzyć na tej trasie ścieżkę rowerową
– informuje B.Mucha, burmistrz Nasielska. - Pomysł uruchomienia kolejki 
cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony nabywców nieruchomości 
w Chrcynnie i Krzyczkach. W najbliższych dniach zostanie zorganizowane 
spotkanie dotyczące tego tematu i być może powstanie grupa inicjatywna, 
której uda się coś zdziałać w tej sprawie - mówi burmistrz. której uda się coś zdziałać w tej sprawie - mówi burmistrz. której uda się coś zdziałać w tej sprawie
Innym poważnym problemem jest fatalna jakość drogi, na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania w Siennicy.
W granicach miasta ulica Polskiej Organizacji Wojskowej jest strasznie zanie-
dbana. Jej pobocza są popękane i dziurawe, a kierowcy jeżdżą tu slalomem, 
by ominąć większe wyrwy. Jeszcze kilka dni temu można tu było uszkodzić 
sobie samochód. Zdarzyło się to zresztą kilku osobom, w tym zagranicznemu 
przedsiębiorcy, który chciał na terenie naszej gminy inwestować. Niestety 
drogi u nas niespecjalne, więc odjechał do sąsiedniego powiatu. W ostat-
nich dniach rozpoczęto remont tej ulicy – po prostu połatano dziury. A na 
jak długo to wystarczy? Droga ta od skrzyżowania z ulicą Kościuszki aż do 
samego Pomiechówka jest drogą powiatową. - Awarie są powoli usuwane, 
ale stan naszych dróg dowodzi, że pomysł dotyczący przejęcia przez Za-
rząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej bieżącego utrzymania dróg 
znajdujących się na terenie gminy był zasadny. Po prostu szybciej bylibyśmy 
w stanie interweniować w razie potrzeby – twierdzi burmistrz.
Przyzwyczailiśmy się już do sytuacji, że kierowcy nie zwracają uwagi na 
tory kolejowe przejeżdżając przez nie bardzo szybko i dalej mkną w stronę 

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

SYLWETKI

  Na własne oczy

Ludzie listy piszą
Pomiechówka. A zbyt duża szybkość może okazać się tragiczna w skut-
kach, ponieważ bardzo często poboczem wędrują piesi. Niestety nie ma 
tu chodnika.
Budowa chodników leży w gestii właściciela drogi, w tym wypadku powiatu. 
Burmistrz Nasielska bardzo chętnie zgodziłby się na współfinansowanie tej 
inwestycji. Być może warto byłoby pokusić się więc o jakieś porozumienie 
skutkujące jego wykonaniem.
Kolejną sprawą dotyczącą tej drogi jest oświetlenie, a właści-
wie jego brak. Dotyczy to najbardziej newralgicznego jej frag-

mentu, od przejazdu kolejowego do skrzyżowania w Siennicy. 
A oświetlenie uliczne powinna zapewnić swoim mieszkańcom gmina. Co 
do tego, że jest ono na tym kilkudziesięciometrowym odcinku niezbęd-
ne nikt, komu zdarzyło się jechać tą trasą wieczorem i w ostatniej chwili 
zauważyć pieszych lub rowerzystów, nie ma wątpliwości. - Jesteśmy na 
etapie wykonywania projektów oświetleniowych. Pierwszym odcinkiem, 
na którym takie oświetlenie zostanie wykonane jest droga łącząca Na-
sielsk z Pieścirogami. W tym roku to powinno zostać ukończone. Wiem, 
że zainteresowanie oświetleniem przy tej drodze powiatowej od Nasielska 
do Siennicy jest duże i jeżeli pozostaną jakieś środki to będzie następna w 
kolejności inwestycja oświetleniowa. Jeżeli już nie w tym to z pewnością 
w następnym roku – zapewnia burmistrz.w następnym roku – zapewnia burmistrz.w następnym roku
Jak i kiedy uda się w satysfakcjonujący mieszkańców sposób rozwiązać te 
problemy trudno przesądzić. Wiele w tej kwestii zależy od samych miesz-
kańców gminy oraz od wybranych przez nich radnych zarówno gminnych, 
jak i powiatowych. Jedno jest pewne, zauważą to wszyscy odwiedzający 
nasze miasto, to przecież w jakimś sensie reprezentacyjny jego fragment. 
Lepiej byłoby dla nas, żeby nie zapamiętywali Nasielska z powodu kiepskich 

dróg i uszkodzonych samochodów. 
MK

Andrzej Pająk 
– urodził się w 1953 roku 
w Pieścirogach. Żona Barbara jest 
– urodził się w 1953 roku 
w Pieścirogach. Żona Barbara jest 
– urodził się w 1953 roku 

kierownikiem w Wydziale Gospo-
darki Przestrzennej Urzędu Miasta 
i Gminy w Nasielsku. Państwo Pająk 
mają dwóch synów. 24 letni Piotr 
skończy w tym roku studia na 
Wydziale Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej. 17 letni 
Paweł jest uczniem I klasy liceum.

Pan Andrzej  jest absolwentem 
Wydziału Nauk Społeczno Po-
litycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Prowadzi agencję 
ubezpieczeniową na wyłączność 

PZU. Wcześniej był dyrektorem Banku Spółdzielczego w Nasielsku. 

W Radzie Miejskiej zasiada po raz pierwszy. Pełni funkcję wiceprzewodni-
czącego Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. Jest także członkiem 
Komisji Gospodarki i Budżetu. Priorytetem dla niego, jak i całej gminy, jest 
budowa oczyszczalni ścieków. Wiążą się z tym także inne inwestycje, jak 
np. przebudowa kanalizacji w całym mieście, wymiana nawierzchni na 
chodnikach i ulicach. Budowa oczyszczali z pewnością przyczyni się do 
rozwoju naszego miasta poprzez przyciągnięcie inwestorów z zewnątrz, a co 
za tym idzie również poprawę sytuacji na rynku pracy. Inne ważne sprawy to 
m.in. ułożenie nawierzchni na ulicy Traugutta i pozostałych ulicach osiedla 
Piłsudskiego II. Budowa chodnika na ulicy Polnej celem ułatwienia dojścia 
dzieciom do szkoły. Niebawem zostanie ułożony nowy chodnik na ulicy 
Warszawskiej (od stacji CPN do osiedla Warszawska).
dzieciom do szkoły. Niebawem zostanie ułożony nowy chodnik na ulicy 
Warszawskiej (od stacji CPN do osiedla Warszawska).
dzieciom do szkoły. Niebawem zostanie ułożony nowy chodnik na ulicy 

Jako człowiek o lewicowych poglądach jest wrażliwy na ludzką krzywdę. Stara 
się w miarę swoich możliwości i zdolności pomagać ludziom rozwiązywać 
ich problemy. Deklaruje otwartość na wszelkie propozycje mieszkańców.

Wolne chwile poświęca na czytanie książek i pracę na działce.
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ciąg dalszy na str. 11

„Tradycja ciągle żywa...”
cyklem apeli i godzin wychowawczych poświę-
conych tematyce związanej z Konstytucją 3 Maja 
i parlamentaryzmem.

Tak więc p. Irena Skowronek przygotowała apel o 
twórcach Konstytucji 3 Maja, p. Lidia Chojnacka 
o treści i znaczeniu tej ustawy, a p. Zofia Fronczak 
– o historii szkoły.

Poszerzając wiadomości o dziejach polskiego 
parlamentaryzmu uczniowie wzięli udział w ape-
lu przygotowanym przez p. Izabelę Miller oraz w 
spotkaniu z posłem, Markiem Sawickim.

Pan Marek Sawicki ukończył Wyższą Szkołę Rol-
niczo – Pedagogiczną w Siedlcach na Wydziale 

Rolniczym. Wybrany został na posła 23 września 
2001 roku i zasiada w parlamencie już III kaden-
cję. Od początku związany jest z Polskim Stron-
nictwem Ludowym. Od 1990 roku jest samorzą-
dowcem – najpierw radnym, a potem Wójtem 
Gminy Sawice. Prowadzi także gospodarstwo 
rolne odziedziczone po ojcu. Obecnie zasiada w 
kilku komisjach, m. in. rolnictwa i gospodarki.

Na spotkanie z posłem, które odbyło się 5 
kwietnia w naszej szkole przybyli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Nasielsk – mgr inż. Bernard Dariusz 
Mucha, V – ce Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Andrzej Królak oraz Radni .

Hala wypełniona była po brzegi, licznie stawili się 
też przedstawiciele lokalnej prasy.

Spotkanie otworzyła p. Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 w Nasielsku – mgr Bożenna Zawadzka-
Roszczenko witając ciepłymi słowami przyby-

łych gości, a w szczególności posła Marka 
Sawickiego.

Całość spotkania zdominowała problema-
tyka parlamentarna. Pan poseł był na to 
przygotowany. Wiedział, że przyjeżdża do 
szkoły, która swoim imieniem nawiązuje do 
tradycji związanych z polskim parlamenta-
ryzmem. Gimnazjalistów interesowało m.in. 
w jakich sytuacjach może być posłowi ode-
brany immunitet, jak wygląda dzień pracy 
parlamentarzysty i dlaczego, obserwując 
posiedzenie parlamentu, widzimy niewielu 
posłów na sali obrad.  Uczniowie chcieli też 
wiedzieć, jakie są perspektywy rozwoju dla 
Nasielska, po wejściu Polski do UE. 

Pan poseł potrafił stworzyć przesympa-
tyczną atmosferę. Żartował z uczniami, 
Pan poseł potrafił stworzyć przesympa-
tyczną atmosferę. Żartował z uczniami, 
Pan poseł potrafił stworzyć przesympa-

zasugerował, np. iż 1 kwietnia Sejm obra-
dował nad nowym projektem ustawy do-
tyczącym zmiany trwania roku szkolnego: 
z dziesięciu miesięcy na dwa. Pomysł ten 
bardzo się uczniom spodobał.

Głos również zabrał Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Nasielsk – Bernard D. Mucha. Mówił, iż 

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”
Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja 1791 roku to symbol witalno-
ści Polaków, dowód możliwości cywilizacyjnych 
narodu, najpełniejszy, bo powstały w chwili dla 
niego najtrudniejszej, najcięższej – tragedii upadku 
państwa. 

Kontynuując te chlubne tradycje, 
drugiej po Stanach Zjednoczonych 
Ustawy Rządowej, 14 lat temu Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Nasielsku przyjęła 
imię Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj, kie-
dy dzieło tej ustawy jest szczególnie 
żywe, krzepiące i pobudzające wy-
obraźnię, w momencie, kiedy czekają 
nas diametralne zmiany związane w 
wejściem Polski do Unii Europejskiej, 
kiedy utrzymanie polskości będzie dla 
nas tak ważne, pragniemy, aby tradycja 
nadal trwała i dlatego Publiczne Gim-
nazjum przejmie i będzie nosiło z 
dumą imię tej sławetnej konstytucji.

W związku z tym od końca stycznia 
trwają przygotowania do tych ob-
chodów.

Nie tylko władze lokalne, mieszkańcy 
miasta, osoby prywatne, ale również 
sami uczniowie, pod patronatem Sa-
morządu Uczniowskiego Gimnazjum 
postanowili wesprzeć finansowo zakup nowego 
sztandaru dla szkoły.

Wykonali stroiki bożonarodzeniowe oraz wielka-
nocne, sprzedawali je w szkole i w kościele pod-
czas rekolekcji wielkopostnych. Zebrane pieniądze 
przeznaczyli w całości na zakup sztandaru.

Cały kwiecień poświęcony jest także tym, jakże 
ważnym dla szkoły, obchodom.

Ważność tego wydarzenia została podkreślona 

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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„Tradycja ciągle żywa...”
dokończenie ze str. 10

polska demokracja się rozwija i naszym zada-
niem, a w szczególności zadaniem uczniów, 
jest dobrze przygotować się do zaistnienia 
w UE. Należy uczyć się języków obcych, 
posługiwania się komputerem.

W debacie wziął udział także V-ce Przewodni-
czący Rady Miejskiej – Andrzej Królak. Mówił 
o funkcjonowaniu samorządu lokalnego 
i o pracy nasielskich Radnych.

Podsumowując całość spotkania p. Dyrektor 
podziękowała gościom za przybycie i wpro-
wadzenie uczniów w tajniki pracy polskiego 
parlamentu.

Spotkanie w Nasielsku odbywało się, jak już 
wcześniej wspominałyśmy, w hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1. To p. Dyrektor Bo-
żenna Zawadzka-Roszczenko i nauczyciele 
kierowanej przez nią placówki byli inicjato-
rami i organizatorami spotkania. Nic więc 
dziwnego, że po ogólnej debacie p. poseł M. 
Sawicki przyjął zaproszenie na spotkanie z Radą 
Pedagogiczną szkoły.

To było niezwykłe doświadczenie. Poprzez takie 
spotkania konteksty i symbolika 3 Maja stają się 
jeszcze bardziej wyraziste. Kolejny raz potwier-

dziła się teza, że młodzież nasielska zdołała 
zachować te wartości, o których my tak często 
i łatwo zapominamy.

Warto brać udział w tego typu spotkaniach, aby 
przypomnieć sobie to, co najprostsze i najlepsze 
zarazem, wrócić do źródeł, odnowić w sobie 
polskość.

Miejmy nadzieję, że obchody przejęcia imienia 
będą niezapomnianą podróżą, pełną duchowych 
przeżyć i – co nie bez znaczenia w tych naszych 
trywialnych czasach – także nauką dla pokolenia, 
które wchodzi w dorosłość.

Monika Bagińska 
Anna Rutkowska

fot. M. Stamirowski

Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza

05-190 Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10
tel. (023) 69 12 313

Informuje wszystkich zainteresowanych uczniów kończących gimnazjum, iż od 17 do 28 maja 2004 r. 
będzie prowadziło nabór do klas pierwszych.

Przyszłym uczniom liceum proponujemy:
• gruntowne zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach następujących przedmiotów wiodących, realizowanych w klasach:

  - biologiczno-chemiczna - przygotowanie do studiów przyrodniczych i medycznych
  - matematyczno-informatyczna - przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, administracyjnych
  - humanistyczna - przygotowanie do studiów humanistycznych

• rozszerzone programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
• wybór co najmniej dwóch ścieżek edukacyjnych w poszczególnych klasach spośród następujących:

   - edukacja medialna, -edukacja regionalna
   - wiedza o kulturze, -edukacja europejska,
   - edukacja ekologiczna, -edukacja prozdrowotna,
   - edukacja filozoficzna,

• innowacyjną organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (wykłady monograficzne, ćwiczenia warsztatowe, SKS, 
    harcerstwo),
• możliwość nawiązania w starszych klasach bliskich kontaktów z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi 
    współpracującymi z liceum,
• rodzinną życzliwą atmosferę szkolną oraz troskliwą opiekę wychowawczą,

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji t.j.:
• terminarz składania podań,

• zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
• rodzaj składanych dokumentów,

• rodzaj zwolnień oraz zasady w pierwszeństwie przyjęć,
można uzyskać codziennie (poniedziałek- piątek) w sekretariacie liceum 

w godz. 8.00 -16.00
oraz na stronie internetowej: www.nasielsk.f6.pl/rekrutacja

wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy na „Dzień otwarty” w liceum 7.05.2004r. godz.11.00 -13.00
DODATKOWY ATUT - DOGODNE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE!!!
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ków od Nieruchomości Ministerstwa Finansów 
rozstrzyga problem jednoznacznie: opodatko-
waniu podlegają pojazdy o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej 3,5 tony.

Nie zgadzają się z tym właściciele samochodów. 
Ich zdaniem zapis jest nieprecyzyjny.  Dopuszcza 
interpretację na niekorzyść podatnika. Twierdzą, że 
skoro w tej samej ustawie, gdy jest mowa o samo-
chodach cięższych, napisano: „opodatkowaniu 
podatkiem od środków transportowych podlega-
ją samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton”. Zwrot całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton”. Zwrot całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton”
„równej lub wyższej” to nie to samo, co „od”.

- Gdyby ustawodawca zapisał, że opodatkowaniu 
podlegają pojazdy o dopuszczalnej masie całko-
witej równej trzy i pół tony lub równej i powyżej 
3,5 tony, to nie byłoby problemu, lecz takiego 

zapisu nie ma w ustawie – komentuje Adam N., zapisu nie ma w ustawie – komentuje Adam N., zapisu nie ma w ustawie
rolnik z powiatu nowodworskiego. Jego zdaniem 
- ustawodawca, wprowadzając próg podatko-
wy na poziomie 3500 kilogramów, zastosował 
wartość masy całkowitej występującą w prawo-
dawstwie polskim przy znakach drogowych i 
uprawnieniach do kierowania pojazdami. W 
tych przypadkach samochód o masie równej 3,5 
tony mieści się w przedziale wagowym właśnie 
do 3500 kilogramów.

Pan Adam, jako posiadacz „spornego” samo-
chodu wielokrotnie był wzywany przez Urząd 
Gminy, w której mieszka, do zapłacenia podatku. 
Nie zapłacił i nie zamierza płacić. Nie zgadza się 

Płać i nie dyskutuj
Ile to jest 3,5 tony? Odpowiedź na Ile to jest 3,5 tony? Odpowiedź na Ile to pytanie, wbrew pozorom, nie Ile to pytanie, wbrew pozorom, nie Ile 
jest taka prosta. 

Zależy od tego, kto na nie odpowiada. 
Dla jednych jest to mniej niż 3500 kilo-
gramów, dla drugich jest to równo 3500 
kilogramów, jeszcze dla innych - więcej 
niż 3500 kg. Kto ma rację? Oczywiście, 
jak zwykle Ministerstwo Finansów.
„W dowodzie rejestracyjnym jest wpisane trzy 
i pół tony – trudno, ale trzeba płacić”- te słowa i pół tony – trudno, ale trzeba płacić”- te słowa i pół tony – trudno, ale trzeba płacić”
usłyszały w ubiegłym roku tysiące wściekłych 
właścicieli samochodów dostawczych. Byli 
wzywani, niektórzy nadal są (bo nie płacą), do 
właścicieli samochodów dostawczych. Byli 
wzywani, niektórzy nadal są (bo nie płacą), do 
właścicieli samochodów dostawczych. Byli 

zapłacenia podatku od środków transportu 
– czyli podatku drogowego. Nikt nie ma wątpli-
wości – podatki trzeba płacić. Ale w 
tym wypadku mamy do czynienia 
z „naginaniem” prawa.

Jeszcze do niedawna właściciele 
samochodów o dopuszczalnej 
masie całkowitej wynoszącej  
3,5 tysiąca kg nie musieli płacić 
podatku drogowego, podobnie 
jak właściciele samochodów oso-
bowych, motocykli i ciągników 
rolniczych. Ta wolność trwała od 
1998 roku, jednak przypomnia-
no sobie o ustawie z 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych. Zgodnie z jej zapisami 
(Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 
lokalnych. Zgodnie z jej zapisami 
(Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 
lokalnych. Zgodnie z jej zapisami 

ze zm.): „opodatkowaniu podat-
(Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 
ze zm.): „opodatkowaniu podat-
(Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 

kiem od środków transportowych 
podlegają samochody ciężarowe 
o dopuszczalnej masie całkowi-
tej od 3,5 tony i poniżej 12 ton”. 
To wystarczyło urzędom gmin-
nym, aby rozpocząć naliczanie 
podatku. Była tylko potrzebna 
odpowiednia interpretacja zapisu 
ustawy. 

Zrobiło to Ministerstwo Finansów, 
które w piśmie Departamentu 
Podatków Lokalnych i Katastru, 
skierowanym do jednej z gmin 
stwierdziło: „Zgodnie z przyję-
tymi zasadami przepisy prawa 
podatkowego należy interpreto-
wać ściśle. Jeżeli zatem środkiem 
transportowym jest (wskazany w art. 8 pkt 1 
wać ściśle. Jeżeli zatem środkiem 
transportowym jest (wskazany w art. 8 pkt 1 
wać ściśle. Jeżeli zatem środkiem 

ustawy) samochód ciężarowy i jego dopusz-
transportowym jest (wskazany w art. 8 pkt 1 
ustawy) samochód ciężarowy i jego dopusz-
transportowym jest (wskazany w art. 8 pkt 1 

czalna masa całkowita określona w dowodzie 
rejestracyjnym, w którym dokonano wpisów 
między innymi na podstawie świadectwa ho-
mologacji – wynosi 3,5 tony, oznacza to, iż 
pojazd taki podlega opodatkowaniu podatkiem 
od środków transportowych, a jego wysokość 
wyznaczają stawki określone w ustawie rady 
gminy”.

Ustawodawca użył krótkiego słowa „od”. Czy 
zatem chodzi o samochody o masie równej 
3,5 tony, czy powyżej 3,5 tony – np. 3501 kg?  
Katarzyna Tryburska, naczelnik Wydziału Podat-

z interpretacją ustawy przedstawioną przez resort 
finansów. Rolnik złożył odwołanie od decyzji Rady 
Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Warszawie. Sprawę przekazał również do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

- Nie uda się, to odwołam się do Strasburga 
– dodaje rolnik.

Tymczasem urzędy gminne wysyłają do 
opornych ostrzeżenia: „W razie nie wpłacenia 
należności we wskazanym terminie zostanie 
wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu 
przymusowego ściągnięcia należności w trybie 
egzekucji administracyjnej, co spowoduje do-
datkowe obciążenie kosztami egzekucji”.

Co w takiej sytuacji robić – albo uciekać z kraju, 
albo płacić. Jedyna nadzieja w radnych. Stawki 

podatku określają rady gminne. 
Nie mogą tylko przekroczyć kwot 
wskazanych w ustawie podatko-
wej. W przypadku samochodów 
o masie całkowitej 3,5 tony podatek 
może wynosić 500-600 złotych 
rocznie. Bije to szczególnie we 
właścicieli małych firm i rolników, 
których sytuacja finansowa nie jest 
najlepsza. Samochody ciężarowe 
(do 3,5 tony), są bowiem najpopu-
najlepsza. Samochody ciężarowe 
(do 3,5 tony), są bowiem najpopu-
najlepsza. Samochody ciężarowe 

larniejszymi środkami transporto-
wymi w gospodarstwach rolnych. 
Są pojemne, można je prowadzić 
mając prawo jazdy kategorii B, no 
i do niedawna nie trzeba było za 
nie płacić podatku drogowego. 
W Nasielsku, roczna stawka podatku 
od tych samochodów wynosi 450 
złotych i 375 zł (dotyczy samocho-
od tych samochodów wynosi 450 
złotych i 375 zł (dotyczy samocho-
od tych samochodów wynosi 450 

dów z katalizatorem). Na szczęście, 
złotych i 375 zł (dotyczy samocho-
dów z katalizatorem). Na szczęście, 
złotych i 375 zł (dotyczy samocho-

jest ona mniejsza, niż przewiduje 
ustawa. Jak nas poinformowano 
w tutejszym urzędzie miejskim 
w gminie jest około dwudziestu 
samochodów dostawczych (3,5 
w gminie jest około dwudziestu 
samochodów dostawczych (3,5 
w gminie jest około dwudziestu 

tony). Ich właściciele płacą i nie 
samochodów dostawczych (3,5 
tony). Ich właściciele płacą i nie 
samochodów dostawczych (3,5 

protestują. Gdzie indziej nie jest już 
tak grzecznie.

Jeżeli urzędnicy nie zmienią inter-
pretacji ustawy, to trzeba będzie 
płacić. Nie ma co liczyć na samo-
rządy. Wprawdzie od nich zależy 
ostateczna wysokość podatku, to 
jednak znając budżety – szczegól-

nie wiejskich gmin - i ich potrzeby, trudno sobie 
wyobrazić gminę, która zrezygnuje z tego źródła 
dofinansowania albo znacznie je ograniczy.

Dobrze byłoby jak najszybciej poprawić usta-
wę. Dwie pozornie błahe literki „od” zastąpić 
bardziej precyzyjnym zwrotem. Uczyniłoby to 
ustawę bardziej czytelną i zrozumiałą nie tylko 
dla urzędników, ale również dla zwykłych ludzi.

Na pewno będzie mniej kłótni w urzędach i „bez-
podstawnych” podejrzeń, że fiskus chce kolejny 
raz „wydoić” obywatela.

Tekst i zdjęcie DARIUSZ PANASIUK 
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KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ
z dnia 22 marca 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje i przypomina, że obywatele Unii 
Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, a także obywatele państw 
przystępujących do Unii, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego powinni najpóźniej do 13 kwietnia br. złożyć w tej sprawie 
wniosek w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.

Państwowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKAT
W związku z postanowieniem art. 12 Dyrektywy Rady Europejskiej 
93/1009/EC, określającym obowiązek poinformowania obywateli 
Unii Europejskiej (a także obywateli państw przystępujących do UE) nie 
93/1009/EC, określającym obowiązek poinformowania obywateli 
Unii Europejskiej (a także obywateli państw przystępujących do UE) nie 
93/1009/EC, określającym obowiązek poinformowania obywateli 

posiadających obywatelstwa polskiego o warunkach i szczegółowych 
ustaleniach w kwestii korzystania przez nich z praw wyborczych na tere-
nie Polski w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą 
się w dniu 13 czerwca 2004 r. informuję, iż na terenie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (przy wejściu, przy Sekretariacie Burmistrza oraz przy Wydziale 
się w dniu 13 czerwca 2004 r. informuję, iż na terenie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (przy wejściu, przy Sekretariacie Burmistrza oraz przy Wydziale 
się w dniu 13 czerwca 2004 r. informuję, iż na terenie Urzędu Miejskiego 

Spraw Obywatelskich) znajdują się plakaty i ulotki w języku angielskim, 
w Nasielsku (przy wejściu, przy Sekretariacie Burmistrza oraz przy Wydziale 
Spraw Obywatelskich) znajdują się plakaty i ulotki w języku angielskim, 
w Nasielsku (przy wejściu, przy Sekretariacie Burmistrza oraz przy Wydziale 

francuskim i niemieckim informujące o wspomnianej kwestii. 

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Wyborów i Referendów

mgr Marek Maluchnik

PRZYGOTOWANIA 
DO WYBORÓW

Z uwagi na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które 
zostały wyznaczone na dzień 13 czerwca br. pragnę poinformować, iż 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku rozpoczęły się działania związane 
z organizacją i przeprowadzeniem wspomnianych wyborów. Moim za-
mierzeniem jest, aby wiadomości o kolejno podejmowanych czynno-
ściach oraz informacje dla mieszkańców Gminy Nasielsk mogły dotrzeć 
do jak największej liczby osób. Stąd też na łamach naszego tygodnika 
„Życie Nasielska” będą ukazywać się aktualne wiadomości z przygotowań 
do jak największej liczby osób. Stąd też na łamach naszego tygodnika 
„Życie Nasielska” będą ukazywać się aktualne wiadomości z przygotowań 
do jak największej liczby osób. Stąd też na łamach naszego tygodnika 

do wyborów.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż osobą wykonującą w moim imie-
niu zadania w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów na terenie 
Gminy Nasielsk jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów 
– Pan Marek Maluchnik (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, 
Gminy Nasielsk jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów 
– Pan Marek Maluchnik (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, 
Gminy Nasielsk jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Wyborów i Referendów 

II piętro, pokój nr 21, tel. 69-12-574 lub 69-12-664 wew. 18). Pełno-
– Pan Marek Maluchnik (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, 
II piętro, pokój nr 21, tel. 69-12-574 lub 69-12-664 wew. 18). Pełno-
– Pan Marek Maluchnik (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Kilińskiego 10, 

mocnik będzie m.in. przyjmował od komitetów wyborczych zgłoszenia 
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zadania 
w zakresie prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców wykonuje 
natomiast Wydział Spraw Obywatelskich (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. 
w zakresie prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców wykonuje 
natomiast Wydział Spraw Obywatelskich (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. 
w zakresie prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców wykonuje 

Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 18, tel. 69-12-574 lub 69-12-664 wew. 
17). W korytarzu przy Wydziale Spraw Obywatelskich jest również dostęp-
Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 18, tel. 69-12-574 lub 69-12-664 wew. 
17). W korytarzu przy Wydziale Spraw Obywatelskich jest również dostęp-
Kilińskiego 10, II piętro, pokój nr 18, tel. 69-12-574 lub 69-12-664 wew. 

na informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. 

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ 
KOMBATANTÓW
30 marca w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyła się uroczystość z okazji 
60. rocznicy formowania się oddziałów polskich w Związku Radzieckim. 
Uhonorowani zostali przez Zarząd Główny Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP dwaj mieszkańcy naszej Gminy – Edward Deluga 
i Wiesław Trojnar. Honorowe dyplomy wręczył im Burmistrz Nasielska Ber-
nard Dariusz Mucha. Życzył jednocześnie wiele radości, dobrego zdrowia 
i Wiesław Trojnar. Honorowe dyplomy wręczył im Burmistrz Nasielska Ber-
nard Dariusz Mucha. Życzył jednocześnie wiele radości, dobrego zdrowia 
i Wiesław Trojnar. Honorowe dyplomy wręczył im Burmistrz Nasielska Ber-

oraz długich lat życia. W swoim krótkim wystąpieniu Burmistrz Nasielska 
podkreślił, iż jakkolwiek ważna jest przyszłość, to jednak nigdy nie można 
zapomnieć o przeszłości i wyrzec się jej. Bowiem to dzięki trudowi po-
niesionemu między innymi przez obu uhonorowanych panów, którzy z 1. 
Dywizją im. Tadeusza Kościuszki przeszli cały szlak bojowy od Lenino aż do 
Berlina, dziś możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. Ponadto, Bur-
mistrz Nasielska specjalnym dyplomem uznania oraz kwiatami podziękował 
Mariannie Wyrzykowskiej za bohaterską postawę jej męża, ś.p. Mieczysława 
Wyrzykowskiego w czasie wojny z bolszewickim najeźdźcą w 1920 roku. 

Po części oficjalnej wszyscy uhonorowani oraz członkowie Koła Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Nasielsku spotkali się 
z Burmistrzem Nasielska. Rozmawiano nie tylko o minionych latach, ale 
również o dniu dzisiejszym i bieżących problemach Nasielska.

UM

Zakaz wypalania!!!
Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody 
( tj. z 14.09.2001r. Dz. U. Nr 99, poz.1079 z późn. zm.) 
Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody 
( tj. z 14.09.2001r. Dz. U. Nr 99, poz.1079 z późn. zm.) 
Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody 

zabrania się
Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody 

zabrania się
Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody 

wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach 
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Za 
naruszenie powyższego przepisu osoba winna podlega karze aresztu albo 
grzywny zgodnie z art.59 wyżej cytowanej ustawy.

Burmistrz Nasielska

Najserdeczniejsze życzenia
członkom Koła Związku Kombatantów 

i Byłych Więźniów Politycznych RP 
i ich rodzinom

z okazji Świąt Wielkanocnych
składa

Zarząd Koła w Nasielsku

fot. M. Stamirowski
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Międzynarodowe  Targi Ogrodnicze HORI EXPO 2004
 już po raz dziewiąty

przetwory takie jak miód pitny: trójniak i dwój-
niak oraz produkty ziołolecznicze przygotowane 
z mleczka i kitu pszczelego. 

Będzie stoisko Polskiej Izby Owoców Miękkich. 

Na  Targach obecne będą także Agencja Rynku 
Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Rolnictwa. Na tych stoiskach będzie można 
dowiedzieć się o funduszach strukturalnych, 
o dopłatach do produkcji rolniczej słowem 
o wszystkich kwestiach związanych z integracją 
Polski z U.E.

120 wystawców, 3000 m2 powierzchni wysta-
wienniczej, ponad 25 tysięcy zwiedzających to 
dane z ubiegłorocznych targów Horti Expo.

W dniach od 16 do 18 kwietnia 2004 roku dzie-
wiąty raz spotkają się wystawcy branży ogrodni-
czej na Targach Horti Expo. W tym roku impreza 
zostanie rozszerzona o Targi Agroturystyczne. 
Odbędzie się także Kiermasz Dziedzictwa Wsi 
Mazowieckiej.

Co na Targach? 
Jak pokazały poprzednie Targi oferta targowa 
i kiermaszowa przypadła warszawiakom do 
gustu. Wielu mieszkańców Mazowsza traktuje 
wiosenny targowy wekheend jako doskonałą 
okazję na ciekawe spędzenie czasu, a także na 
okazjonalne zakupy. 

Wśród wystawców nie zabraknie hodowców 
i producentów kwiatów, roślin ozdobnych, owo-
ców i warzyw, maszyn, narzędzi ogrodniczych 
i rolniczych, środków do produkcji, urządzeń 
szklarniowych i infrastruktury ogrodowej. Na 
kiermaszu oferowane będą produkty eko-
logiczne, wyroby rękodzieła artystycznego, 
przewidywane są degustacje potraw regional-
nych, występy kapeli ludowych.

Nowością tegorocznej wystawy jest rozsze-
rzenie oferty o Targi Agroturystyczne.  Chętni 
na takie spędzenie wolnego czasu będą mogli 
zapoznać się z propozycjami gospodarstw 
Mazowsza, Podlasia, Kurpii i Mazur. Zbliżające się 
wakacje na pewno zachęcą do zainteresowania 
się tą formą wypoczynku. Wiele gospodarstw 
proponuje wczasowiczom nie tylko ciekawe 
spędzenie czasu, ale także smaczne, domowe 
i regionalne potrawy.

Planowane jest stoisko Polskiego Związku Pszcze-
larskiego. W ofercie będą miody z całej Polski, 

W czasie targów otwarta będzie giełda antyków 
i starci, gdzie koneserzy będą mogli pooglądać, 
ale i kupić bibeloty, meble, obrazy oraz artykuły 
dekoracji wnętrz z XIX i początków XX wieku.

Floryści zapowiadają prezentację kompozycji 
kwiatowych okazjonalnych oraz trwałych przy-
gotowanych z kwiatów doniczkowych służących 
dekoracji pomieszczeń.

Swoją obecność zapowiedziała Małgorzata 
Niska założycielka pierwszej w Polsce Szkoły 
Forystycznej, kształcącej mistrzów tego zawodu 
oraz Anna Nizińska  - prezes Klubu Florystów 
Polskich SITO.

Gdzie po informację?
Wszyscy zainteresowani programem targów, 
uczestnictwem w targach lub kiermaszu mogą 
kontaktować się z Międzynarodowymi Centrum 
Targowym w Warszawie tel. 022 617 41 91, 
e-mail: mct@mct.com.pl.

Informacjami o targach służą także pracownicy 
Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku 
Hurtowego S.A. Bronisze tel. 022 721 55 21, 
e-mail: bronisze@bronisze.com.pl. 

Patronami Targów są Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego 
oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Wojewoda Mazowiecki patronuje Targom 
Agroturystycznym.

Patronat medialny objęli: Telewizja Polska oraz 
Wydawnictwo Hortpress, wydawca magazy-
nów „Owoce, Warzywa, Kwiaty” oraz „Rośliny 
Ozdobne”.

H-E
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Aktualne ceny produktów ogrodniczych na War-
szawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym 
w Broniszach
Tanieją krajowe pomidory i ogórki. Ciepła pogoda w ostatnich dniach sprawiła, 
że podaż znacznie przewyższa popyt. Wprawdzie o utrzymaniu się tej tendencji 
do końca tygodnia trudno jest dziś wyrokować bowiem o cenie nowalijek przed 
świętami decydować będzie zainteresowanie kupców. 

Drogie są ogórki gruntowe – trzeba za nie zapłacić od 11 do 13 złotych za kilo-
gram. O połowę mniej kosztują ogórki spod osłon. W zbliżonej cenie są pomidory. 
Średnia cena kilograma pomidorów to siedem i pół złotego. 
gram. O połowę mniej kosztują ogórki spod osłon. W zbliżonej cenie są pomidory. 
Średnia cena kilograma pomidorów to siedem i pół złotego. 
gram. O połowę mniej kosztują ogórki spod osłon. W zbliżonej cenie są pomidory. 

Taniej, bo cieplej

Owoce krajowe

opakowanie Cena min. Cena max
gruszki Konferencja kg 5,00 zł 5,50 zł
gruszki Lukas kg 3,00 zł 4,50 zł
gruszki Paten kg 3,00 zł 4,50 zł
jabłka Alwa kg 1,33 zł 1,50 zł
jabłka Boiken kg 1,25 zł 1,50 zł
jabłka Cortland kg 1,20 zł 1,53 zł
jabłka Elstar kg 1,20 zł 1,46 zł
jabłka Gala kg 1,33 zł 1,66 zł
jabłka Gloster kg 1,20 zł 1,53 zł
jabłka Jonagold kg 1,20 zł 1,66 zł
jabłka Jonagored kg 1,20 zł 1,66 zł
jabłka Jonica kg 1,10 zł 1,66 zł
jabłka Ligol kg 1,45 zł 1,86 zł
jabłka Lobo kg 1,20 zł 1,66 zł
jabłka Sampion kg 1,20 zł 1,66 zł
orzechy laskowe kg 7,00 zł 9,00 zł
orzechy włoskieorzechy włoskie kgkg 2,00 zł2,00 zł 3,00 zł3,00 zł

Owoce importowane

opakowanieopakowanie Cena min. Cena max
ananasy dekoracyjne szt. 6,00 zł 7,00 zł
ananasy miodowe szt. 20,00 zł 22,00 zł
arbuzy szt. 4,50 zł 5,50 zł
banany kg 3,00 zł 3,50 zł
cytryny kg 3,00 zł 3,60 zł
grapefruity kg 4,50 zł 5,30 zł
gruszki imp. kg 5,00 zł 7,00 zł
jabłka imp. kg 5,50 zł 6,50 zł
kiwi kg 5,00 zł 7,70 zł
mandarynki kg 5,00 zł 6,00 zł
pomarańcze kg 3,50 zł 5,00 zł
truskawki imp. kg 11,00 zł 15,00 zł
winogrona białewinogrona białe kgkg 6,00 zł6,00 zł 10,00 zł10,00 zł

Warzywa importowane

opakowanieopakowanie Cena min. Cena max
brokuły kg 7,50 zł 8,50 zł
kalafiory sztuka 4,50 zł 5,00 zł
kalarepa sztuka 1,50 zł 2,00 zł
marchew kg 0,90 zł 1,00 zł
papryka czerwona i żółta kg 11,00 zł 15,00 zł
papryka zielona kg 11,00 zł 14,00 zł
pomidory kg 7,00 zł 8,00 zł
pory kg 3,40 zł 3,80 zł
rzodkiewka pęczek 2,00 zł 2,50 zł
sałata lodowa sztuka 3,80 zł 4,30 zł
sałata masłowa sztuka 1,70 zł 1,88 zł
ziemniaki młode kgkg 3,10 zł3,10 zł 3,50 zł3,50 zł

Warzywa krajowe

opakowanieopakowanie Cena min. Cena max
boczniaki kg 3,00 zł 7,00 zł
botwina pęczek 3,00 zł 3,50 zł
buraki ćwikłow kg 0,30 zł 0,40 zł
cebula biała kg 0,75 zł 0,90 zł
cebula czerwona kg 1,00 zł 1,30 zł
cebula ze szczypiorem pęczek 0,80 zł 1,00 zł
cykoria kg 5,30 zł 5,80 zł
czosnek sztuka 0,28 zł 0,50 zł
fasola jaś karłowy kg 4,50 zł 5,00 zł
kapusta biała kg 0,12 zł 0,20 zł
kapusta czerwona kg 0,50 zł 0,75 zł
kapusta kwaszona kg 1,00 zł 1,20 zł
kapusta pekińska kg 3,20 zł 3,60 zł
kapusta włoska kg 1,30 zł 1,80 zł
koperek pęczek 0,75 zł 0,90 zł
marchew kraj kg 0,50 zł 0,90 zł
natka pęczek 0,60 zł 0,80 zł
ogórki gruntowe kg 11,00 zł 13,00 zł
ogórki kwaszone kg 2,00 zł 2,40 zł
ogórki małosolne kg 19,00 zł 22,00 zł
ogórki spod osłon krótkie kraj kg 6,00 zł 6,50 zł
pieczarki kg 3,50 zł 4,50 zł
pietruszka kg 1,20 zł 1,60 zł
pomidory spod osłon kraj kg 6,50 zł 8,00 zł
pory kraj kg 1,70 zł 2,40 zł
rzodkiewka pęczek 1,50 zł 2,00 zł
sałata karbowana kraj sztuka 1,90 zł 2,10 zł
sałata masłowa kraj sztuka 1,90 zł 2,10 zł
seler kg 0,90 zł 1,40 zł
szczypiorek pęczek 0,70 zł 0,90 zł
szpinak kg 7,00 zł 8,00 zł
włoszczyzna sztuka 1,00 zł 1,50 zł
ziemniaki Irgaziemniaki Irga kgkg 0,33 zł0,33 zł 0,40 zł0,40 zł

kwiaty cięte

opakowanieopakowanie Cena min. Cena max
amarylis sztuka 8,00 zł 12,00 zł
anthurium imp sztuka 7,50 zł 11,00 zł
anthurium kraj sztuka 1,00 zł 8,00 zł
astry paczka 50,00 zł 55,00 zł
bez sztuka 2,00 zł 6,00 zł
calla sztuka 3,00 zł 6,00 zł
chryzantemy paczka 9,00 zł 10,00 zł
eustoma sztuka 3,50 zł 3,80 zł
frezje sztuka 1,00 zł 1,00 zł
gerbery sztuka 1,60 zł 2,40 zł
gipsówka imp paczka 60,00 zł 65,00 zł
gipsówka kraj paczka 45,00 zł 50,00 zł
helikonie sztuka 10,00 zł 11,00 zł
irysy sztuka 1,00 zł 1,20 zł
Kapusta ozdobna szt 3,00 zł 3,80 zł
lewkonie sztuka 2,00 zł 2,50 zł
liatris sztuka 2,00 zł 2,00 zł
lilie imp szt 3,00 zł 4,00 zł
lilie kraj sztuka 2,00 zł 6,00 zł
lwie paszcze sztuka 2,00 zł 2,80 zł
protea sztuka 14,00 zł 24,00 zł
róże imp sztuka 1,00 zł 4,00 zł
róże kraj sztuka 0,70 zł 5,50 zł
storczyki kraj sztuka 5,00 zł 33,00 zł
storczyki tajlandzkie szt 3,00 zł 3,00 zł
strelicje szt 10,00 zł 18,00 zł
słoneczniki sztuka 3,00 zł 4,00 zł
żonkile sztuka 0,60 zł0,60 zł 1,20 zł1,20 zł
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BARAN 21.03.- 20. 04.
W najbliższym czasie nie będzie żadnych rewolucyj-
nych zmian w Twoim życiu zawodowym i prywatnym. 
Przygotuj się jednak na wiosenne porządki w ogrodzie 
lub na działce. Pomyśl o nadchodzących świętach. 

BYK 21.04.- 20.05. 
Uporasz się z osobistymi problemami bez niczyjej pomocy. 
Przyjaciele okażą Ci swoje zainteresowanie, ale Ty będziesz 
samodzielny. Dobry czas na uprawianie sportu lub choćby 
wieczorny spacer.

BLIŹNIĘTA 21.05.-21.06.
Pamiętaj o swoich obowiązkach w pracy i nie zaniedbuj 
ich. Szczęście w Twoim związku zależy głównie od Cie-
bie. Dlatego niedawne nieporozumienia szybko wyjaśnij 
i zapomnij o nich. Będzie warto.

RAK 22.06.-22.07.
Problemy zostały już rozstrzygnięte i możesz o nich za-
pomnieć. Nadchodzi dobry czas dla Ciebie. Korzystaj z 
wiosennej, słonecznej pogody i spotykaj się z przyjaciółmi 
na świeżym powietrzu.

LEW 23.07.-22.08.
Jesteś na rozstaju dróg. Wahasz się, czy dobrze postąpiłeś 
i dokonałeś właściwego wyboru. Ale nie martw się. Każdy 
kolejny dzień będzie upewniać Cię w Twoim słusznym 
przekonaniu. Porozmawiaj o swoich rozterkach z part-
nerem. 

PANNA 23.08.- 22.09.
Jeśli nie będziesz sobie pobłażać osiągniesz zaplanowany cel. 
Najlepiej skorzystaj z rady przyjaciela lub pomocy domowni-
ków. Wtedy sukces będzie w zasięgu Twoich możliwości. 

WAGA 23.09.- 22.10.
Przestań zamartwiać się o rzeczy dawno wyjaśnione i rozwią-
zane. Zajmij się życiem codziennym. Przyjaciel czeka na Twoją 
pomoc. Pod koniec tygodnia spotka Cię niespodzianka. 

SKORPION 23.10.- 21.11.
Nadchodzi dobry czas dla Ciebie. Gwiazdy Ci sprzyjają. Umie-
jętnie to wykorzystaj. Zyskasz nowych przyjaciół, a sprawy 
finansowe pozwolą na zrealizowanie Twojego marzenia. 

STRZELEC 22.11.- 21.12.
Zachowaj umiar w postępowaniu, żeby nikogo do siebie nie zrazić. 
Potem będzie dużo kłopotów z przekonaniem osób, na których 
Ci zależy, że nie jesteś samolubem i egoistą. Czasami warto do-
strzegać innych i ich problemy. 

KOZIOROŻEC 22.12.- 19.01.
Nie poddawaj się pod naporem przeciwności losu i napoty-
kanych trudności. Musisz stawić im czoło. Szybko przekonasz 
się, że upór opłaca się i warto ciężko popracować. Koniecznie 
zadbaj o zdrowie. 

WODNIK 20.01.- 18.02.
Twoje starania przyniosą już wkrótce efekty. Nowe znajomości 
okażą się bardzo pomocne i wyjaśnisz swoją sytuację zawodową. 
Musisz tylko cierpliwie poczekać, a finanse ulegną poprawie. 

RYBY 19.02.-20.03.
Twoja dobra passa trwa. Ale musisz pamiętać o kłopotach i 
złych chwilach, które mogą zakłócić Twój spokój. Poświęć 
trochę uwagi rodzinie, a na pewno będziesz zadowolony 
ze wspólnie spędzonych, wolnych dni.

H O R O S K O P Kino NIWA 
ZAPRASZA

16-22 kwiecień godz. 17.00 i 19.00
„Nigdy w życiu”

(Polska, 2003); Komedia; 
czas 102 min.
Reżyseria:  Ryszard Za-
torski, Scenariusz:  Ilona 
Łepkowska
Na podstawie książki 
„Nigdy w życiu”:  Ka-
tarzyna Grochola

Obsada:
Danuta Stenka – Judyta; 
Artur Żmijewski

 – Judyta; 
Artur Żmijewski

 – Judyta; 
 – Adam; 

Jan Frycz - Tomasz, były 
mąż Judyty; Joanna Bro-
dzik - Ula, przyjaciółka 
Judyty; Krzysztof Kowa-
lewski - Ojciec Judyty

Judyta (Danuta Stenka) 
jest żoną nieźle prospe-
rującego biznesmena 
(Jan Frycz), ma dorastają-
rującego biznesmena 
(Jan Frycz), ma dorastają-
rującego biznesmena 

ca córkę i prowadzi rubrykę dotyczącą kontaktów z czytelnikami w piśmie 
dla kobiet. Pewnego dnia jej mąż oświadcza, że ma kochankę, która spo-
dziewa się dziecka. Judyta zgadza się na rozwód, kupuje działkę budowlaną 
pod Warszawą i stawia niewielki domek. Wkrótce w jej życiu pojawia się 
przystojny Adam (Artur Żmijewski).
pod Warszawą i stawia niewielki domek. Wkrótce w jej życiu pojawia się 
przystojny Adam (Artur Żmijewski).
pod Warszawą i stawia niewielki domek. Wkrótce w jej życiu pojawia się 

Centrum Medyczne w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 47

zaprasza:

14 kwietnia br. na bezpłatne badania płuc 
(spirometria)  od 14.30 -18.00

Zapisy na badania pod numerem tel. (0 23) 6912 514 
od 8.00 - 18.00
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
Tenis stołowy Piłka nożna

ZWYCIĘSTWO ŻBIKA
W sobotę, 3 kwietnia, o godz. 15.00 na stadionie miejskim w Nasielsku 
MLKS ŻBIK NASIELSK podejmował drużynę STOCZNIOWCA PŁOCK, która 
W sobotę, 3 kwietnia, o godz. 15.00 na stadionie miejskim w Nasielsku 
MLKS ŻBIK NASIELSK podejmował drużynę STOCZNIOWCA PŁOCK, która 
W sobotę, 3 kwietnia, o godz. 15.00 na stadionie miejskim w Nasielsku 

znajduje się w strefie spadkowej ligi mazowieckiej seniorów. Nasz zespół miał
w tym spotkaniu wyraźną przewagę, lecz w pierwszej połowie meczu zo-
baczyliśmy tylko jedną bramkę. Zdobył ją w podbramkowym zamieszaniu 
ofensywnie grający obrońca naszego zespołu Artur Bącik. Po przerwie 
nasza drużyna jeszcze bardziej podkręciła tempo meczu i osiągnęła 
wyraźną przewagę nad rywalami. Dowodem były zdobyte bramki przez 
Rafała Markiewicza i Marcina Gumowskiego. Przy tak pewnym prowadze-
niu trener dał odpocząć podstawowym rozgrywającym Brakowieckiemu 
i Unierzyskiemu, którzy ostatnio narzekali na drobne urazy. Te zmiany trochę 
wybiły nasz zespół z uderzenia i goście doszli do głosu zdobywając hono-
rową bramkę po błędzie w kryciu.  Zmobilizowało to  naszych zawodników, 
Markiewicz i Gumowski zdobyli 2 kolejne bramki ustalające wynik na 5:1. 

W tym meczu w naszym zespole na pozycji napastnika zadebiutował Rafał 
Markiewicz. Dotychczas był on mocnym punktem naszej obrony, a obec-
nie  jest jedym z  najskuteczniejszych zawodników. Obok niego do dawnej 
świetnej dyspozycji powraca M. Gumowski, nasz skrzydłowy. Należy tylko 
życzyć takiej formy wszystkim naszym zawodnikom w przyszłych meczach 
i pochwalić cały zespół za walkę, i zaangażowanie. 

W tym spotkaniu nasz zespół wystąpił w składzie: K. Prusinowski, A. Bącik, 
T. Michalak, D. Kordowski, C. Prusinowski, M. Gumowski, M. Brakowiecki, 
J. Unierzyski, M. Krzyczkowski, R. Markiewicz, H. Lewandowski, a na ławce 
zasiedli R. Załoga, D. Kulpa, T. Gumowski, I. Dzierżanowski i rezerwowy 
bramkarz R. Gródek. 

Najprawdopodobniej już na mecz Pucharu Polski z Legią II Warszawa do gry 
będzie gotowy Eresaba. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich 
sympatyków piłki nożnej. W drużynie gości będzie można zobaczyć zawod-
ników z I ligowej drużyny Legii. Spotkanie zostanie rozegrane w dniu

14.04.2004 roku o godz.15.30 (środa) na stadionie miejskim w Nasielsku.

Wyniki 18 kolejki spotkań

MLKS ŻBIK NASIELSK – STOCZNIOWIEC PŁOCK 5:1
ULKS CIÓŁKOWO - OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA 0:2
BORUTA KUCZBORK - MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI 3:2
SKRA DROBIN - MKS CIECHANÓW 4:1
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI - MAZOWSZE PŁOCK 1:2
TĘCZA 34 PŁOŃSK - LEGIONOWIA LEGIONOWO 2:3
GKS STRZEGOWO - KORONA HID OSTROŁĘKA 2:3
PIAST ZAP PIASTÓW - KASZLAN SIERPC
GKS STRZEGOWO - KORONA HID OSTROŁĘKA
PIAST ZAP PIASTÓW - KASZLAN SIERPC
GKS STRZEGOWO - KORONA HID OSTROŁĘKA

3:1

MAZOWIECKA LIGA SENIORÓW
TABELA PO 18 KOLEJKACH
1. MLKS ŻBIK NASIELSK 41 49:20
2. PIAST ZAP PIASTÓW 37 49:24
3. MAZOWSZE PŁOCK 37 42:15
4. BORUTA KUCZBORK 37 39:26
5. KASZTELAN  SIERPC 35 46:27
6. LEGIONOVIA II  LEGIONOWO 35 40:25
7. KORONA HID OSTROŁĘKA 32 41:44
8. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI

KORONA HID OSTROŁĘKA
PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI
KORONA HID OSTROŁĘKA

27 36:20
9. MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI 25 29:34
10. TĘCZA 34 PŁOŃSK 24 38:27
11. SKRA DROBIN 20 37:34
12. MKS CIECHANÓW 16 32:49
13. GKS STRZEGOWO 13 33:61
14. OSTROVIA OSTRÓW MAZOWIECKA 13 18:48
15. STOCZNIOWIEC  PŁOCK 11 19:50
16. ULKS CIÓŁKOWO 7 21:63

Mistrzostwa Mazowsza Juniorów

Kolejne zwycięstwo
W ostatnim meczu ligowym III ligi zawodnicy PLUKS Cieksyn odnieśli 
wysokie zwycięstwo, pokonując zespół z Sochaczewa 10:1.
Nasi zawodnicy mieli tak dużą przewagę, że w końcówce meczu „wstawili” 

dwóch kadetów. Nie przynieśli oni wstydu swym starszym kolegom. Mateusz 
Niedzielski i Artur Ziemiński zdecydowanie pokonali swoich przeciwników 
i walnie przyczynili się do zwycięstwa.
Dla Artura był to udany debiut w III lidze, miejmy nadzieję, że nie ostatni.

as

W sobotę, 3 kwietnia, w nasielskiej hali sportowej odbyły się indywidualne 
i drużynowe Mistrzostwa Mazowsza juniorów w tenisie stołowym. Ogółem 
w turnieju drużynowym wystartowało siedem klubów męskich i siedem 
kobiecych, a w turnieju indywidualnym 17 juniorek i 27 juniorów,
Wśród juniorek zdecydowane zwycięstwo odniosły zawodniczki z Nada-
rzyna, które zajęły trzy pierwsze miejsca w turnieju drużynowym, a indywi-
dualnie zwyciężyła Marta Smętek przed Magdą Sikorską obie z Nadarzyna, 
Martyną Orman z Piaseczna i Katarzyną Listwon z Nadarzyna. 

Natomiast wśród juniorów w turnieju drużynowym zwyciężył zespół SKS 
40 Warszawa I wyprzedzając kolegów z drugiego i trzeciego zespołu, oraz 
zawodników MKS-u Mazovia Mińsk Maz.
Indywidualnie cztery pierwsze miejsca zajęli zawodnicy SKS 40 Warszawa. 
Zwyciężył Grzegorz Janczewski, przed Łukaszem Paczkowskim, Piotrem 
Zielińskim i Krzysztofem Sylwestrzakiem.
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W schronisku w Chrcyn-
nie czeka na nowych, 
dobrych panów
Młodziutka, bardzo 
ładna owczarka o miłym 
usposobieniu

tel.784-05-34
774-27-71

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działki budowlane 1700 m2, 1200m2, 830m2, 
tel. 023 691 21 15

Pilnie sprzedam domek w Nasielsku z działką, 
tel. 0694 695 965

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

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

Sprzedam siatkę ogrodzeniową i słupki, Nasielsk, 
tel. 0607 697 306

Zatrudnię: operatora koparki i ładowarki; kierowcę kat. E 
tel. 0501 214 233

Sprzedam Passata 95/96 combi tel. 0508 300 607

Sprzedam dom drewniany z bala 14/11, różna ilość i jakość 
kamieni. Mały ciągniczek jugosłowiański z usprzętowieniem 
tel. 022 793 18 81

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku 
osiedle Warszawska. tel. 0602 352 144

Bioenergoterapia 
W piątek 16 kwietnia w Nasielsku

Zapraszam na zabiegi bioterapeutyczne 
tel. 0 606 743 777

Zabiegi bioenergoterapeutyczne są pomocne przy:
chorobach kręgosłupa i stawów, dyskopatii, torbielach (wątroba, nerki, jajniki), 
chorobach płuc, oskrzeli, bronchicie, astmie, chorobach serca i układu krąże-
nia, owrzodzeniach żołądka i dwunastnicy, złogach w nerkach, pęcherzyku 
żółciowym, rwie kulszowej, zapaleniu korzonków, mięśniakach, urazach, 
nerwicach, stanach lękowych, zakażeniach bakteryjnych.

Maria Malanowska
Członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów Polskich „Biopol”

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

NOWODWORSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ

SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE
ZAINTERESOWANE PANIE Z NASIELSKA I OKOLIC

Na spotkanie, które odbędzie się 19.04.2004r.
o godz. 17.30 w Przychodni „Życie”

05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8
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Miejsce na reklamę

Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43




