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Wybrano Wiceprzewodniczącą Rady
W kolejnym punkcie porządku obrad radni zgła-
szali swoje interpelacje i zapytania. Radna Anna 
Łapińska poprosiła o przygotowanie sprawozda-
nia z finansowania przez gminę samodzielnego 
niepublicznego ZOZ-u. Zaś radny Michał Wójciak 
pytał o to, jakie działania podjęto w kwestii domu 
pomocy społecznej, budowę kotłowni miejskiej, 
przygotowania koncepcji zaopatrzenia gminy w 
wodę, oraz powołanie w ramach prac publicznych 
brygady do produkcji kostki brukowej.

Po odpowiedziach, których udzielił Burmistrz, 
radny M. Wójciak zaproponował, by po wybo-
rach wiceprzewodniczącego opracować harmo-
nogram funkcjonowania Rady. Radni dyskutowali  
także nad odpowiedzialnością jaką ponoszą za 
wykonywaną przez siebie prace przewodniczący 
i wiceprzewodniczący Rady. Następnie powołano 
komisję skrutacyjną do wyboru wiceprzewodni-
czącego Rady. W jej  skład weszli radni: Andrzej 
Pająk, Michał Wójciak, Krzysztof Fronczak. 

Zgłoszona została tylko jedna kandydatura. Radna 
Katarzyna Rusek zaproponowała na wiceprzewod-

niczącą Rady Janinę Kownacką. W głosowaniu 
tajnym, w którym udział wzięło 15 radnych kan-
dydatka otrzymał następującą liczbę głosów: 8 na 
„tak”, jeden głos był nieważny, pozostałe na „nie”. 
– Chciałabym bardzo podziękować państwu za 
wybór. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudna 
rola, ale będę starała się jej sprostać – powiedziała rola, ale będę starała się jej sprostać – powiedziała rola, ale będę starała się jej sprostać
J. Kownacka, nowa wiceprzewodnicząca Rady 

W dalszej części obrad, w której uczestniczyła 
również M.Kowalska, starosta nowodworski, 
podejmowano temat przynależności gminy 
Nasielsk do sądu rejonowego. - Od początku 
kiedy powstał powiat nowodworski staraliśmy się 
skonsolidować powiat i wszelkie instytucje zloka-
lizować w mieście powiatowym, w tym również 
sąd, prokuraturę i księgi wieczyste. Zabiegaliśmy 
o to od lat. Ministerstwo oczekiwało odpowie-
dzi od samorządów dlatego w odpowiedzi na 
ostatnie pismo znalazła się informacja, że tylko 

powiat starał się o 
sąd i prokuraturę, 
a gmina Nasielsk 
nie. Oczekuję od 
państwa jedno-
znacznej decyzji 
w tej kwestii, by 
w kolejnych mo-
ich wystąpieniach 
nasze stanowisko 
było jasne – po-
wiedziała M. Ko-
walska.

Stanowisko Rady 
Miejskiej w Na-
sielsku dotyczące przynależności naszej gminy 
do sądu rejonowwego odczytał A. Królak. Napisa-
no w nim: że Rada przyjmuje i popiera stanowisko 
Burmistrza Nasielska, w którym uznano, że dla 
mieszkańców gminy Nasielsk najkorzystniejszy 
byłby sąd rejonowy w Nowym Dworze Maz. 
Radni nad przyjęciem tego stanowiska głosowali 
następująco: 11 „za”, 4 osoby „wstrzymały się” 
od głosu. 

Rada podjęła następujące uchwały: w sprawie 
zmian w budżecie 2004r.; w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki z WFOŚiGW, a także uchwałę 
zmian w budżecie 2004r.; w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki z WFOŚiGW, a także uchwałę 
zmian w budżecie 2004r.; w sprawie zacią-

w sprawie zasad i trybu tworzenia środków 
specjalnych oraz zasad gospodarki finansowej 
środkami specjalnymi; w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązku wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w 
art. 42, ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym 
również pedagogów, psychologów i reeduka-
torów oraz zasad udzielania i rozmiar zniżek, 
o których mowa w atr. 42, ust.6, ustawy Karta Na-
uczyciela; w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele 
nie związane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Przyję-
to także uchwałę w sprawie wydzierżawienia 
na 10 lat nieruchomości w Jaskółowie firmie 
Polkomtel. 

Wśród pism skierowanych do Rady znazło się  
pismo od przedsiębiorstwa „Węgielek”. 

W punkcie obrad pt. „Wolne wnioski i zapytania” 
radny Wojciech Krzyczkowski podziękował Bur-
mistrzowi za szkolenie w Broniszach, w którym 
uczestniczyli członkowie komisji rolnictwa. Radna 
A. Łapińska pytała o losy pisma A. Rogalskiej,daw-
nej skarbnik gminy, które dotarło do radnych. 
Przewodniczący Rady A. Królak stwierdził, że tym 
tematem zajmowała się komisja rewizyjna. A prze-
wodniczący komisji rewizyjnej Dariusz Leszczyń-
ski wszystkich zainteresowanych odesłał do biura 
rady, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty na 
dotyczące prac komisji.  Powiedział też że sprawa 
przeciwko byłej skarbnik została skierowana do 
sądu. Radny Wójciak domagał się sprawozdania 
komisji rewizyjnej oraz podjęcia przez Radę w tej 
kwestii określonego stanowiska.

W planach Rady jest powołanie nowej komisji – komisji 
do spraw komunalnych. Następna sesja Rady Mieskiej 
odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w lipcu. 

sic

XXVII sesja nasielskiej Rady Miejskiej odbyła się 
w poniedziałek, 14 czerwca br. Uczestniczyło 
w niej 15 radnych.

Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie ze 
swojej działalności pomiędzy sesjami przedsta-
wił Andrzej Królak, przewodniczący Rady. Wśród 
problemów z jakimi zwracają się do niego miesz-
kańcy gminy najczęściej pojawia się  bezrobocie 
oraz konieczność wykonania określonych inwe-
stycji na terenie gminy, np. oświetlenia. 

Następnie Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska 
poinformował obecnych o swoich działaniach. 
Przedstawił aktualną sytuację dotyczącą wypeł-
niania przez rolników wniosków o dopłaty bez-
pośrednie i pomocy jakiej udzielają w tej kwestii 
pracownicy gminy. Mówił również o rozmowach 
jakie prowadzi gmina z firmą „Sajmex”, właścicie-
lem terenów obok mającej powstać oczyszczalni 
ścieków oraz części nieruchomości przy ul Płoń-
skiej. Zlecono już wycenę tych nieruchomości, 
w tym także wycenę i ekspertyzę bloków przy 
ul. Płońskiej – gmina jest jedynym wierzycielem 

tej firmy, która teraz próbuje negocjować warun-
ki swojego zadłużenia na rzecz gminy. Burmistrz 
poinformował, że chce przejąć nieruchomość o 
wartości równej zadłużeniu firmy. 

Trwają przygotowania do przetargu na budowę 
oczyszczalni i kanalizacji. Otwarcie ofert odbędzie 
się 22 czerwca br. 

Burmistrz wspomniał także o budowie wodociągu 
w Cieksynie działki. Okazało się, że są osoby, któ-
re mimo tego, że dokonały wpłat na wykonanie 
przyłącza nie zostały uwzględnione w doku-
mentacji technicznej tej inwestycji. – Jest więcej 
rozgoryczenia niż zadowolenia. Mieszkańcy 
uważają, że pieniądze wpłacali na konto gminy, 
okazało się, że na konto społecznego komitetu 
- skomentował sprawę Burmistrz. 

Rozpoczęły się prace przy budowie wiaty na 
składowisku odpadów w Jaskółowie. 

Janina Kownacka

fot. M. Stamirowski
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ciąg dalszy na str. 4

Szykuje się dobra zabawa 
O Dniach Nasielska rozmawiamy z Bernardem D. Muchą, Burmistrzem Nasielska

Nasielsk, wszyst-
kich tych, którzy w 
znacznym stopniu 
przyczynili się do 
rozwoju, zarówno 
gospodarczego, 
kulturalnego jak 
i duchowego na-
szego miasta. 

Ile Lwów Nasiel-
skich będzie roz-
danych w piątek, 
kto je otrzyma?

Kto zostanie wy-
różniony Lwem 
– niech pozostanie 
jeszcze tajemnicą. 
Wszystko wyjaśni 
się w piątek. Mogę 
zdradzić jedynie 
to, że dwie mo-
siężne statuetki 
otrzymają osoby, 
które tu mieszkają 
i pracują, a to, co 
robią ma korzyst-
ny wpływ na losy 
m i e s z k a ń c ó w 
gminy. Jedna sta-
tuetka powędruje 
„na zewnątrz”. 
Chcemy, aby wrę-
czanie Lwów już 
na stałe wpisało 
się do kalendarza 
ważnych nasielskich uroczystości – są przecież 

ludzie, którym możemy właśnie w ten sposób 
podziękować za to, co zrobili dla naszej gminy. 

Dni Nasielska 2004 to aż trzy dni dobrej 
zabawy i ciekawych spotkań... 

Rzeczywiście, uroczystości rozpoczynamy 
w piątek wieczorem, a kończymy w środku nocy 
- z niedzieli na poniedziałek.

Który z tych dni jest- Pana zdaniem- naj-
ważniejszy?

Wszystkie są jednakowo ważne, składają się bo-
wiem na święto naszego miasta i każdy mieszka-
niec znajdzie dla siebie na pewno coś ciekawego. 
Będzie dużo muzyki oraz imprez sportowych. 
Organizatorzy zadbali już o to, żeby nikt się nie 
nudził. Szczególnie bogata w wydarzenia będzie 
niedziela – wystarczy zajrzeć do programu im-
prezy. Zresztą nie trzeba o tym mówić, trzeba 
po prostu przyjść na Dni Nasielska i osobiście się 
o tym przekonać.

Jednym z organizatorów tegorocznych 
uroczystości jest Burmistrz Nasielska. Kto 
jeszcze poza Panem?

Dni Nasielska organizujemy wspólnie z księdzem 
Dziekanem Kazimierzem Śniegockim oraz z za-
Dni Nasielska organizujemy wspólnie z księdzem 
Dziekanem Kazimierzem Śniegockim oraz z za-
Dni Nasielska organizujemy wspólnie z księdzem 

rządem klubu sportowego Żbik. Księża z Parafii św. 
Dziekanem Kazimierzem Śniegockim oraz z za-
rządem klubu sportowego Żbik. Księża z Parafii św. 
Dziekanem Kazimierzem Śniegockim oraz z za-

Wojciecha w Nasielsku przygotowali szereg im-
prez, podczas których dominować będzie sport 
i muzyka – sobota upłynie nam pod znakiem Pa-
rafiady. W niedzielę obchodzimy 40 lecie Żbika 
i muzyka – sobota upłynie nam pod znakiem Pa-
rafiady. W niedzielę obchodzimy 40 lecie Żbika 
i muzyka – sobota upłynie nam pod znakiem Pa-

Nasielsk. Niewątpliwą atrakcją dnia będzie mecz 
towarzyski, podczas którego zmierzą się piłkarze 
Żbika z reprezentacją zawodników nigeryjskich, 
towarzyski, podczas którego zmierzą się piłkarze 
Żbika z reprezentacją zawodników nigeryjskich, 
towarzyski, podczas którego zmierzą się piłkarze 

którzy grają w polskich drużynach.

W piątek, w czasie uroczystego otwarcia 
Dni Nasielska odbędzie się wręczenie Lwa 
Nasielskiego – to nowość.

To prawda, jest to nowa inicjatywa. Postanowi-
liśmy wyróżniać ludzi zasłużonych dla gminy 

O tym, kto zostanie wyróżniony tą szczególną na-
grodą, będzie w przyszłości decydować kapituła 

składająca się m.in. z osób, które wcze-
śniej uhonorowano Lwami Nasielskimi.

A małe Lwy Nasielskie?

Małymi Lwami zostaną wyróżnieni człon-
kowie Rady Miejskiej w Nasielsku.

Lwy, sport, występy artystyczne i co 
jeszcze ciekawego czeka Nasielsz-
czan?

...wiele atrakcji. Między innymi zobaczy-
my stary sprzęt wojskowy, a nawet będzie 
można przejechać się w nim. Wiem, że 
na ten pokaz szczególnie czekają dzieci. 
Na stoiskach wystawienniczych dorośli 
będą mogli zapoznać się z ofertą han-
dlową firm z Nasielska i z okolic. Wesołe 
miasteczko, konkursy, wystawy – jednym 
słowem dla każdego coś miłego.

Wiemy już co, gdzie i kiedy. Proszę 
powiedzieć jeszcze – po co?

Promocja, chęć pokazania tego, co dzieje 
się w gminie, no i oczywiście dobra zaba-
wa – są to, moim zdaniem, najważniejsze 

cele tego typu imprez, jak chociażby Dni Nasiel-
ciąg dalszy na str. 4

cele tego typu imprez, jak chociażby Dni Nasiel-
ciąg dalszy na str. 4

Żuki

Czerwony Tulipan

Fot. M. Balbuza
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dokończenie ze str. 3

ska. Goście oraz sami mieszkańcy mają niepowtarzalną możliwość zobaczyć 
efekty rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy. Uroczyste obchody 

święta Nasielska mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – integrują lokalną 
społeczność. 
Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia na Dniach Nasielska.  

Dariusz Panasiuk

Szykuje się dobra 
zabawa 

PROGRAMPROGRAM
18 czerwca 2004 r.(piątek) – sala kina „Niwa” w Nasielsku
Godz. 19.00
Uroczyste otwarcie Dni Nasielska.
Wręczenie statuetek Lwa Nasielskiego zasłużonym dla Gminy Nasielsk.
Wręczenie małych Lwów Nasielskich radnym Rady Miejskiej w Nasiel-
sku.
Godz. 19.20
Wieczór poetycko-muzyczny – zespół „Czerwony Tulipan” z Olsztyna.
W holu kina – wystawa prac malarskich artystów nasielskich.

19 czerwca 2004 r. (sobota) – Szkoła Podstawowa w Nasielsku, 
ul. Kościuszki 23
PARAFIADA – organizowana przez księży z Parafii Św. Wojciecha 
w Nasielsku. 
Godz. 11.00 – rozpoczęcie Parafiady, turniej piłki nożnej ministrantów.
Godz. 14.00 – wyścig kolarski.
Godz. 15.00 – gry, zabawy i konkursy dla dzieci.
Godz. 16.00 – Biesiada Lwowska.
Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.
Godz. 20.00 – 22.00 – zabawa taneczna (gra zespół CRAFT z Lipowca).
Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.
Godz. 20.00 – 22.00 – zabawa taneczna (gra zespół CRAFT z Lipowca).
Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.

Przez cały czas trwania Parafiady: loteria, wystawy, kiermasze, gastronomia. 

20 czerwca 2004 r. (niedziela)
Kościół Św. Wojciecha w Nasielsku, godz. 12.00 – Msza św. 
w intencji mieszkańców Gminy Nasielsk.

Stadion Miejski w Nasielsku ul. Sportowa:
Godz. 13.15 - otwarcie III dnia Dni Nasielska.
Godz. 13.20 – 14.20 - występ młodzieży z nasielskich szkół – Szkoła 
Podstawowa w Nasielsku, Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku, Liceum Ogól-
nokształcące w Nasielsku.
Godz. 14.20 – 14.40 - wręczenie nagród najlepszym uczniom szkół 
z terenu Gminy Nasielsk z związku z zakończeniem roku szkolnego.
Godz. 14.40 – 17.30 - obchody 40-lecia ŻBIKA Nasielsk (m.in. wrę-
z terenu Gminy Nasielsk z związku z zakończeniem roku szkolnego.

- obchody 40-lecia ŻBIKA Nasielsk (m.in. wrę-
z terenu Gminy Nasielsk z związku z zakończeniem roku szkolnego.

czenie nagród zasłużonym działaczom i sportowcom, towarzyski mecz 
piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii 
czenie nagród zasłużonym działaczom i sportowcom, towarzyski mecz 
piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii 
czenie nagród zasłużonym działaczom i sportowcom, towarzyski mecz 

grających w Polsce) – w przerwie meczu występ na murawie dzieci 
piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii 
grających w Polsce) – w przerwie meczu występ na murawie dzieci 
piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii 

z kółka tanecznego.
Godz. 17.30 – 18.30 - „Gwiazdor”
Godz. 18.30 – 19.20 - Nasielski hip-hop
Godz. 19.20 – 19.30 - rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Nasielsku
Godz. 19.40 – 20.00 - wręczenie certyfikatów uczestnictwa w Dniach 
Nasielska dla osób zaangażowanych, firm, instytucji, sponsorów.
Godz. 20.00 – 21.00 - Występ gwiazdy wieczoru: polscy Beatlesi – ze-
spół ŻUKI.
Godz. 21.00 – 24.00 - Zabawa taneczna (gra zespół CONSTANS z An-
dzina).

Ponadto:
stoiska reklamowe i handlowe,
wesołe miasteczko,
konkurs wiedzy o Nasielsku,
wystawy kolekcjonerskie,
rodzinne zdjęcie mieszkańców Nasielska wykonane z podnośnika stra-
żackiego,
ogródki gastronomiczne i piwne.

DNI NASIELSKA

18 - 20 czerwca

PARAFIADA
„Jestem zachwycony życzliwością mieszkańców Nasielska, mocno w to 
wierzę, że impreza się uda!” – tak o przygotowaniach do obchodów Dni 
Nasielska, a zwłaszcza Parafiady powiedział ksiądz Andrzej Rosiak.

Turniej piłkarski, wyścig kolarski, gry, zabawy i konkursy dla dzieci – wszyst-
ko to będzie możliwe 
miedzy innymi dzięki 
hojności sponsorów, 
którzy ufundowali 
nagrody dla zwy-
cięzców. Wszyscy 
poproszeni o pomoc 
przy organizowaniu 
Parafiady zgodzili się 
– poza (dosłownie) 
Parafiady zgodzili się 
– poza (dosłownie) 
Parafiady zgodzili się 

nielicznymi wyjątkami 
– wesprzeć finansowo 
tę imprezę. Za to na-
leżą się im serdeczne 
podziękowania. Ksiądz 
Andrzej szczególnie 
gorąco zaprasza 
mieszkańców Na-
sielska na koncert 
Tomka Kamińskiego 
wybitnego muzyka, 
śpiewającego pieśni o 
tematyce chrześcijań-
skiej – to właśnie on 
wykonuje przepiękny 
utwór „Ty tylko mnie 
poprowadź”.

Tomek Kamiński

Bielizna Skład
fot. M. Stamirowski
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KRONIKA 
POLICYJNA

W okresie od 30 maja do 5 czerwca z garażu OSP w Krzyczkach Pieniążkach  
nieznani sprawcy skradli akumulator z samochodu strażackiego.

Nocą z 4 na 5 czerwca z parkingu w Pieścirogach Nowych skradziono Audi 
80. Wartość pojazdu 18.000 zł.

5 czerwca w Pieścirogach Starych zatrzymano Waldemara L., który kiero-
wał Fiatem 126p po spożyciu alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,1 
i 0,75 mg/l.

6 czerwca na ul. Lipowej Andrzej i Jacek P. pobili Ryszarda L.

7 czerwca na ul. Kilińskiego nieznani sprawcy skradli rower górski o wartości 
600 zł.

9 czerwca w Pieścirogach Nowych skradziono rower górski „Romet” 
o wartości 400zł.

W okresie od 6 do 10 czerwca w Konarach nieznani sprawcy wyłamali 
rolety antywłamaniowe w domku letniskowym i kradli 5 szt. drzwi wewnętrz-
nych, sedes, umywalkę, baterię wannową, umywalkową. Straty oszacowano 
na10000 zł.

10 czerwca w Morgach Wojciech K. uderzył deską, a następnie cegłą 
Anastazję B. Poszkodowana z obrażeniami ciała została przewieziona do 
szpitala.

10 czerwca w Zaborzu doszło do zderzenia pojazdów: Lady Samary i Granda 
Cherokie. Pasażerowie Lady trafili do szpitala.

11 czerwca w Krzyczkach Szumnych nieznani sprawcy dokonali podpale-
nia stodoły. Częściowemu nadpaleniu uległy, ściana i dach budynku. Straty 
wyceniono na 3000 zł.

12 czerwca w Dobrej Woli na drodze publicznej grupa od 8 do 10 osób pod-
biła Radosława K., jego brata i kolegę. Następnie sprawcy skradli dwa telefony 
komórkowe, radioodtwarzacz, dwa głośniki, o wartości 550 zł i uszkodzili 
samochód ofiar. W wyniku działań policji ustalono pięciu sprawców.

12 czerwca Sławomir G. kierował motocyklem w stanie nietrzeźwym. 
Badanie alkomatem wykazało 0,91 i 0,92 mg/l.

Nocą z 12 na 13 czerwca w Mogowie zatrzymano Jacka J. i Piotra G. w czasie 
gdy okradali magazyn kolejowy.

Nocą z 13 na 14 w Andzinie nieznani sprawcy skradli motocykl Honda 
o wartości 8000 zł na szkodę Marcina S.

13 czerwca w Pieścirogach Starych Jan Ż. kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwym. Badanie alkomatem wykazało 0,91 i 0,98 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

14 czerwca w Cegielni Puckiej zatrzymano do kontroli drogowej Mariusza 
J. kierującego Polonezem. Badanie alkomatem wykazało 1,35 i 1,26 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zakończono śledztwo w sprawie kradzieży z włamaniami do domków let-
niskowych na terenie naszej i sąsiednich gmin. Udowodniono 18 czynów 
przestępczych Piotrowi J., Andrzejowi N., Tadeuszowi Ś. z Andzia, Pawłowi 
niskowych na terenie naszej i sąsiednich gmin. Udowodniono 18 czynów 
przestępczych Piotrowi J., Andrzejowi N., Tadeuszowi Ś. z Andzia, Pawłowi 
niskowych na terenie naszej i sąsiednich gmin. Udowodniono 18 czynów 

K. z Legionowa oraz Sławomirowi B. z Grabi, gm. Nowe Miasto.

Spokojnie... to tylko awaria

W zakładzie „Binder” we wtorek 15 czerwca br. około południa podczas 
prac przygotowawczych do rozpoczęcia sezonu pełnej produkcji stwier-
dzono rozszczelnienie instalacji. Załoga zauważyła, że z instalacji ulatnia się 
amoniak. Brygadzista powiadomił o tym kierownika zakładu. Natychmiast 
sprawdzono informację stwierdzając, że amoniak ulatnia się w ilości ok.2 
kg na minutę i stwarza zagrożenie w okolicy 150 m wokół zakładu. A przez 
cały ten czas  odbywał się ruch pojazdów na ulicach: Płońska, Cmentarna. 
Dopiero kiedy kierowca tankujący paliwo na stacji paliw stracił przytomność, 
a kilku pracowników zakładu zostało porażonych oparami amoniaku resz-
ta wycofała się na bezpieczną odległość, a o zdarzeniu powiadomiła straż 
i policję. Sytuacja wyglądała napradę groźnie. W pierwszej kolejności na 
miejsce awarii przybyło OSP Nasielsk i policja. Strażacy strumieniami wody 
chcieli zahamować rozprzestrzenianie się amoniaku. Burmistrz Nasielska zor-
ganizował ewakuację dla ludności z zagrożonego terenu. Policja wstrzymuje 
ruch pojazdów i zorganizowała objazdy. Na miejsce dotarły też: pogotowie 
ratunkowe, które natychmiast udzieliło pomocy poszkodowanym  oraz spe-
cjalistyczne jednostki PSP z Nowego Dworu Maz., w tym sekcja ratownictwa 
chemicznego. Po ponad godzinnej akcji udało się strażakom i operatorom 
chłodni naprawić awarię oraz zneutralizować rozlane paliwo. 

Spokojnie to tylko scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w celu sprawdzenia 
umiejętności współdziałania i koordynacji działań ratowniczych Państwo-
wej Straży Pożarnej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych 
służb, a także doskonalenia praktycznych umiejętności podejmowania 
decyzji przez kierownictwo Zakładu Chłodni „Binder”. Ćwiczenia prowa-
służb, a także doskonalenia praktycznych umiejętności podejmowania 
decyzji przez kierownictwo Zakładu Chłodni „Binder”. Ćwiczenia prowa-
służb, a także doskonalenia praktycznych umiejętności podejmowania 

dzone były w następujących miejscach: chłodnia „Binder”, stacji paliw przy 
ul. Płońskiej i SKR Nasielsk. Wszystko poszło zgodnie z planem, a strażacy 
zdali egzamin na szóstkę.

MK

Spokojnie... to tylko awariaSpokojnie... to tylko awaria

fot. M. Stamirowski
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W piątek 11 czerwca o godz. 18 w 
Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się 
koncert hip-hopowej grupy Bielizna 
Skład.
Nasielski skład hip hopowy „Bielizna Skład” 
nieoficjalnie powstał ok. 1997/8r. Chłopaki po-
stanowili zrobić coś swojego, coś niezależnego. 
Dwa pierwsze kawałki, które powstały to „Zwykłe 
życie” i „Problema nie ma”. Nagrania dokonano 
w nasielskim kinie „Niwa”.  Wzięło w nim udział 
7 osób. Jednak z czasem zostało ich tylko 3: Do-
malak, Stelmach i Piterek. 
W roku 2000 jako oficjalna „Bielizna Skład” zaczęli 

pracę nad swoją pierwszą amatorską płytą.
W maju 2001 roku ukazał się debiutancki album 
pt. – „Szelest rymu”. Wieść o powstaniu grupy i 
wydaniu pierwszego „nielegalna” rozeszła się 
szybko wśród znajomych. Choć jakość płyty 
nie była najlepsza, „Szelest rymu” stał się chlubą 
zespołu. 

W październiku 2002r. ukazał się drugi, o wiele 
lepszy pod wszelkimi względami krążek „Kolejny 
dotyk”, który odzwierciedlił niezwykły trud, jaki 
w nagranie tego materiału włożyli Domalak, Buli 
i Piterek. Znaleźli się na niej także goście: Kreska, 
Chrzanek i Okej. Szersze grono fanów hip hopu 
usłyszało o nasielskiej Bieliźnie. Na imprezach, 
szkolnych dyskotekach, można było usłyszeć 
„Malowane ściany”, czy „Reggaerap”. 
W maju 2003r. odbył się koncert „Bielizny” pro-
mujący trzecią płytę pt. „Betonu Szept”, a ściślej 
solowy album lidera grupy. Płyta była lepsza 
od dwóch poprzednich przede wszystkim pod 
względem technicznym. Na krążku znalazło się 
22 utwory, w tym także 3 remixy.

Kolejna płyta zespołu nosi tytuł „To co widzą 
moje oczy” jej prezentacja i promocja odbyła się 
w piątkowy wieczór w kinie „Niwa”.

W koncercie 
wystąpili również 
goście, którzy 
brali udział w na-
graniu płyty m.in.: 
RWS Pułtusk, 
RDZA Twier-
dza, MAŁOLAT 
SKŁAD Nasielsk, 
Zwierzak, Tolek, 
Resiu, Kinga i 

Lista polskich europarlamentarzystów 
Państwowa Komisja Wyborcza podała listę 54 osób wybranych do Parlamentu Europejskiego. 

Z list Platformy Obywatelskiej zostali wybrani: Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handz-
lik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Jan 
Olbrycht, Paweł Piskorski, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, 
Tadeusz Zwiefka. 

Z list Ligi Polskich Rodzin zostali wybrani: Filip Adwent, Sylwester Chruszcz, Maciej Giertych, Dariusz 
Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak, 
Wojciech Wierzejski. 

Z list Prawa i Sprawiedliwości zostali wybrani: Adam Bielan, Anna Fotyga, Mieczysław Janowski, Michał 
Kamiński, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański. 

Z list Samoobrony zostali wybrani: Marek Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, 
Jan Masiel, Leopold Rutowicz. 

Z list SLD-UP zostali wybrani: Lidia Geringer d’Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Marek 
Siwiec, Andrzej Szejna. 

Z list Polskiego Stronnictwa Ludowego zostali wybrani: Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Podkański, 
Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski. 

Z list Unii Wolności zostali wybrani: Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, Janusz Onyszkiewicz, Gra-
żyna Staniszewska. 

Z list Socjaldemokracji Polskiej zostali wybrani: Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Dariusz Rosati.

Bielizna Skład promuje nową płytę

DJ’e Krenio i Boligłowa.

Na parkiecie beakdance tańczyli EARTHOUAKE 
z Chotomowa i BREAK BOYS SKŁAD z Pułtu-
ska.
Sztukę naśladowania instrumentów głosem (tzw. 
beatbox) zaprezentował  MEMO z Modlina.
Sztukę naśladowania instrumentów głosem (tzw. 
beatbox) zaprezentował  MEMO z Modlina.
Sztukę naśladowania instrumentów głosem (tzw. 

Wiecej o zespole na stronie internetowej 
www.bsklad.tk

DJ
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Boże Ciało, czyli Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa - to święto obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (Zielonych Świątkach), 
w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Historia Bożego Ciała sięga XIII wieku. Po raz pierwszy uroczystość tę obchodzono w 1247 r. w 
belgijskim Liege. W tamtych czasach oglądanie hostii obnoszonej w procesji było dla wielu grzeszników jedyną formą uczestnictwa w Eucharystii.

Duży wpływ na ustanowienie tego święta miały objawienia mniszki Julianny de Retine, opatki klasztoru w Mont Cornillon, niedaleko Liege. Miewała wi-
dzenia jasnej tarczy z ciemną plamą. Interpretowano to jako domaganie się ze strony Jezusa specjalnego święta ku czci Eucharystii. Powiernikiem Julianny 
był archidiakon z Liege, Jacques Pantaleon z Troyes, który później został ogłoszony papieżem. Przyjął imię Urbana IV. Ustanowił on uroczystość Bożego 
Ciała świętem Kościoła powszechnego i w tym celu przygotował w 1264 roku specjalną bullę, która jednak z powodu jego nagłej śmierci nie została 
ogłoszona od razu.Do sprawy tej wrócił po latach papież Jan XXII. Nazwa święta pochodzi z XIII w., gdy ksiądz z Orvieto we Włoszech stracił wiarę. Kiedy 
odprawiał Mszę Świętą nie wierząc, że w Eucharystii jest obecny sam Chrystus, z trzymanej przez niego Hostii wypłynęła krew. Splamione krwią corporo 
ogłoszona od razu.Do sprawy tej wrócił po latach papież Jan XXII. Nazwa święta pochodzi z XIII w., gdy ksiądz z Orvieto we Włoszech stracił wiarę. Kiedy 
odprawiał Mszę Świętą nie wierząc, że w Eucharystii jest obecny sam Chrystus, z trzymanej przez niego Hostii wypłynęła krew. Splamione krwią corporo 
ogłoszona od razu.Do sprawy tej wrócił po latach papież Jan XXII. Nazwa święta pochodzi z XIII w., gdy ksiądz z Orvieto we Włoszech stracił wiarę. Kiedy 

- czyli materiał leżący na ołtarzu - do dziś przechowywany jest w Orvieto na pamiątkę tego cudu z 1263 r. Bulla Jana XXII nie wspominała o procesji jako 
głównym elemencie obchodów Bożego Ciała; jednak wiadomo, że w Kolonii wędrowała ona przez miasto już w roku 1277, a w Beuron w roku 1286. 
Procesja - w rozumieniu rzymskiej liturgii - to po prostu pochód ze śpiewem. W niektórych krajach modlono się przy okazji o dobre urodzaje i ochronę 
przed zarazą. W wieku XV procesje zatrzymywały się przy czterech ołtarzach symbolizujących cztery strony świata. Przy każdym odczytywano fragmenty 
Ewangelii. Z biegiem lat w procesjach zaczęto nosić obrazy i chorągwie. Pojawiły się także żywe obrazy ze scenami z życia Jezusa. 

Według słów o. Jędrzejewskiego, procesje - jako stały element obchodów święta - miały utwierdzić współwiernych w poczuciu obecności Chrystusa 
pod postaciami chleba i wina. W XIII w. Św. Tomasz z Akwinu napisał oficjum z tekstami towarzyszącymi modlitwom kontemplującym Eucharystię, 
Według słów o. Jędrzejewskiego, procesje - jako stały element obchodów święta - miały utwierdzić współwiernych w poczuciu obecności Chrystusa 
pod postaciami chleba i wina. W XIII w. Św. Tomasz z Akwinu napisał oficjum z tekstami towarzyszącymi modlitwom kontemplującym Eucharystię, 
Według słów o. Jędrzejewskiego, procesje - jako stały element obchodów święta - miały utwierdzić współwiernych w poczuciu obecności Chrystusa 

odmawianym podczas Bożego Ciała - wyjaśnił ojciec Jędrzejewski.

Sobór Trydencki (1545) wzmocnił znaczenie Bożego Ciała. Barokowe procesje nabierały coraz bardziej widowiskowego charakteru. W siedemnasto-
wiecznej Hiszpanii towarzyszyły im np. wielkie uliczne widowiska teatralne, zwane autos sacramentales. Ich scenariusze pisali najwięksi hiszpańscy poeci, 
z Calderonem na czele.

W Polsce święto Bożego Ciała wprowadzono najpierw w diecezji krakowskiej. Od tamtej pory czerwcowe procesje, budowane przez wiernych ołtarze, 
dziewczynki sypiące kwiaty i wędrujące ponad głowami tłumu chorągwie na stałe zrosły się z polskim krajobrazem.

Bożego Ciała stała się świętem całego Kościoła. W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto bp Nanker w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Od tamtej 
pory czerwcowe procesje, budowane przez wiernych ołtarze, dziewczynki sypiące kwiaty i wędrujące ponad głowami tłumu chorągwie na stałe zrosły 
się z polskim krajobrazem.

Źródło: www.sanktuariummstow.com

BOŻE CIAŁO W NASIELSKUBOŻE CIAŁO W NASIELSKU



10  11Życie Nasielska 18 - 24 czerwiec 2004 Życie Nasielska18 - 24 czerwiec 2004

Truskawki tanie, dorodne, ale kwaśne
Jak zapowiadają analitycy można spodziewać się du-
żych dostaw truskawek deserowych. Ceny są atrakcyjne 
dla konsumentów. Sklepy sprzedają truskawki po 8 złotych 
za łubiankę. Na Rynku 
Hurtowym w Broniszach 
(sprzedaż hurtowa) cena 
opakowania (2 kg) nie 
przekracza 4 złotych. Tru-
skawki są dorodne i pięk-
nie wybarwione, jednak 
chłody spowodowały, że 
są kwaśne.
W sprzedaży są deserowe owoce 
odmian:  Honey Gold i Elsanta. Dla 
porównania, roku temu odbiorcy 
płacili w Broniszach od 10 do 12 
złotych za łubiankę.

Dużo jest w sprzedaży czereśni. 
Kończą się tanie, ale mniej chętnie 
kupowane owoce odmiany Rivan 
po 1,5 do 2 złotych za kilogram. 
Duże, ciemne owoce odmiany 
Burlat kosztują od 4 do 5 złotych za kilogram ( w opakowaniach  5- 20 kilo-
Duże, ciemne owoce odmiany 
Burlat kosztują od 4 do 5 złotych za kilogram ( w opakowaniach  5- 20 kilo-
Duże, ciemne owoce odmiany 

gramów). Dostawy tej odmiany utrzymają się jeszcze przez dwa tygodnie
Burlat kosztują od 4 do 5 złotych za kilogram ( w opakowaniach  5- 20 kilo-
gramów). Dostawy tej odmiany utrzymają się jeszcze przez dwa tygodnie
Burlat kosztują od 4 do 5 złotych za kilogram ( w opakowaniach  5- 20 kilo-

Ruszyły dostawy krajowej papryki. Ceny są takie same jak warzyw impor-
towanych. W ciągu najbliższych tygodni zwiększy się podaż naszej papryki, 
ograniczając tym samym import.

W porównaniu z 2003 rokiem o 50 groszy droższe są ogórki spod osłon 
– kilogram kosztuje średnio 1,65 złotego. Taniej natomiast niż w ubiegłym 
roku można kupić pomidory. Średnia cena nie przekraczała 3,66 złote za 
– kilogram kosztuje średnio 1,65 złotego. Taniej natomiast niż w ubiegłym 
roku można kupić pomidory. Średnia cena nie przekraczała 3,66 złote za 
– kilogram kosztuje średnio 1,65 złotego. Taniej natomiast niż w ubiegłym 

kilogram. Duże są dostawy kala-
fiorów i kapusty. Przy większych 
zakupach cena za sztukę może 
zejść poniżej 1 złotego.

Od miesięcy stałe są ceny piecza-
rek. Zapotrzebowanie na grzyby 
jest w okresie całego roku stałe, 
nic więc dziwnego, że ceny są 
stabilne. Kilogram kosztuje od 3,5 
do 4,5 złotego

Delikatesowymi warzywami są: 
kalarepa, która kosztuje tyle ile 
kalafior oraz zielona fasolka - 8 
zł za kilogram -  dwa razy drożej 
niż żółta.

Bób oferowany jest po 10 złotych 
za kilogram. Jest to 1/3 ceny sprzed 
10 dni, kiedy na rynku pojawiły się 
dostawy tego warzywa.

Kończą się stare ziemniaki. Ceny są wysokie. Trzydziestokilogramowy 
worek kosztuje średnio 15 złotych. Ziemniaki młode sprzedawane są po 
1 złoty za kilogram.

Wnioski do końca czerwca
Ministerstwo Rolnictwa uzyskało 
zgodę od Komisji Europejskiej 
na przedłużenie o dwa tygodnie 
terminu składania wniosków 
o dopłaty obszarowe przez rol-
ników - poinformowało biuro 
prasowe resortu rolnictwa. 

Teraz rolnicy mają czas do 
30 czerwca. Po tym terminie 
przez 25 dni rolnicy będą mogli 
w dalszym ciągu składać wnio-
ski, ale za każdy dzień będzie im 
potrącany 1 % kwoty przysługu-
jącej im dopłaty.

Wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich rolnicy składają 
w Biurach Powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa właściwych ze 
względu na miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę Wnioskodawcy. 
Wniosek można składać oso-
biście lub przesyłając pocztą. 
W przypadku doręczenia 
wniosku pocztą, za datę złoże-
nia wniosku przyjmuje się datę 
stempla pocztowego.

Formularze wniosków o płat-
ności bezpośrednie dostępne są 
w Biurach Powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Moderenizacji 
Rolnictwa lub na stronie interne-
towej: www.arimr.gov.pl

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI
Moje miejsce w Europie za lat piętnaście

POWRÓT DO DOMU
Ostatni raz byłam w mojej rodzinnej miejscowości 
szesnaście lat temu. Zaraz po studiach wyjecha-
łam do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu 
„lepszego” życia. Chciałam uciec od tej, jak wtedy 
uważałam, szarej i nudnej rzeczywistości. Mniej 
więcej rok po moim wyjeździe Polska stała się 
członkiem Unii Europejskiej. Bardzo tęskniłam i 
chciałam wrócić do kraju, ale najpierw musiałam 
zrealizować swoje plany. Teraz po piętnastu latach 
podjęłam decyzję powrotu do Polski. Znowu je-
stem w ojczyźnie, w mojej rodzinnej miejscowo-
ści, w moim ukochanym domu...!

Pamiętam, kiedy wyjeżdżałam z Waszyngtonu, 
myślami byłam już w Polsce. Bardzo się wzru-
szyłam, gdy samolot dolatywał do Warszawy. 
Pierwsze słowa, jakie powiedziałam wysiadając 
z samolotu, brzmiały: „Witaj domku!”. Płakałam 
rzewnymi łzami, gdy zobaczyłam góralską kapelę 
grającą przy wejściu do portu. To było cudowne! 
W holu czekali na mnie moi rodzice. Bardzo się 
zmienili, widziałam w ich oczach ogromne 
szczęście i ulgę. Po długich i gorących powita-
niach wyruszyliśmy w drogę do mojej rodzinnej 
miejscowości - Pieścirogów. Po drodze zatrzy-
maliśmy się na stacji benzynowej, przy której był 
sklep. Poprosiłam o kilka produktów i usłyszałam: 
„Dwa euro”. Sięgnęłam po portfel i zapłaciłam 
odpowiednią sumę. To było dla mnie naprawdę 
niezwykłe, bo jeszcze szesnaście lat temu zapła-
ciłabym złotówkami.

Jadąc do domu, rozgląda-
łam się uważnie wokoło. 
Przy drodze roiło się 
od różnych bilbordów i 
reklam. Wszędzie było 
pełno samochodów z za-
granicznymi rejestracjami, 
mnóstwo słupów i innych 
niepotrzebnych rzeczy. 
Zauważyłam całkowity brak 
zieleni i drzew. To naprawdę 
mnie zażenowało. Tak było 
prawie przez całą drogę 
do Pieścirogów. Po około 
godzinie dojechaliśmy do 
Nasielska. Przy wjeździe 
do miasta „powitał” nas 
olbrzymi supermarket o 
jakiejś zagranicznej nazwie. 
Zaczęłam się niepokoić, 
bo przypomniałam sobie, 
jak wielu mieszkańców 
Nasielska utrzymywało 
się z handlu. Minęliśmy go 
szybko i nagle przed mo-
imi oczyma roztoczył się 
piękny widok. Na miejscu 
starego parku zobaczyłam 
ładny kolorowy ogród z 
ławkami i placem zabaw 

dla dzieci. Po całym mieście spacerowała straż 
miejska. Otoczenie wokół było zadbane i czy-
ste, wszędzie usytuowane były kosze na śmieci. 
Zachwyciła mnie liczna ilość zieleni, drzew oraz 
rabat z kwiatami. Dalej zobaczyłam duże centrum 
handlowe, w którym były kawiarnie i bary. T o ko-
lejny gmach nie bardzo pasujący mi do wizerunku 
Nasielska. Tak naprawdę, oprócz kilku nowych 
budynków, sklepów i osiedli mieszkalnych, na 
szczęście niewiele się zmieniło. Dojeżdżaliśmy 
do Pieścirogów i moje emocje sięgały zenitu, 
łzy wzruszenia cisnęły mi się do oczu. Wszyst-
ko, co widziałam; było bliskie memu sercu i tak 
dobrze znane...

Od razu zauważyłam nowy, duży budynek szko-
ły i znajdującą się obok niego halę sportową. 
Zobaczyłam także moją starą szkołę, która przy 
nowej wyglądała jak pudełko zapałek. Patrząc na 
nią, wspominałam moje najpiękniejsze chwile w 
życiu, moje smutki i radości. To właśnie był mój 
drugi dom. Jedynie mały kościółek pozostał taki 
sam. Wjechaliśmy w ulicę, przy której był mój 
rodzinny dom. Kiedyś droga ta po deszczu wy-
glądała jak jedno wielkie bajorko, teraz szeroka 
asfaltowa wiodła między domami i podwórkami, 
które pamiętam z dzieciństwa. Po jakimś czasie 
siedziałam już w moim ulubionym fotelu, z 
kubkiem ciepłej herbaty w dłoni. Chciałam być 
blisko mojej rodziny, poczuć ciepło domowego 

ogniska. Opowiadałam o swoim życiu w Stanach, 
o wrażeniach z całego dnia.

Następnego dnia przed południem wyszłam na 
spacer, aby bliżej przyjrzeć się okolicy. Zauważy-
łam kilka nowych domów i sklepów. Na łące przy 
szkole, niegdyś zaśmieconej i brudnej, znajdował 
się park z zadbanymi alejkami, miejscem zabaw 
dla dzieci, kawiarenką z ogródkiem. Wokół rosło 
wiele drzew i kwiatów, była tam również ładna 
fontanna, z której wesoło tryskała woda. To miej-
sce bardzo mi się spodobało. Kiedy poszłam dalej, 
zauważyłam bardzo duży budynek podobny do 
tego w Nasielsku. Później dowiedziałam się, że jest 
to miejsce, w którym jest wiele różnych barów, 
kawiarenek internetowych i miejsc na dyskoteki. 
Bardzo przykro mi było, że dopiero teraz ktoś 
pomyślał o rozrywce dla młodzieży, a kiedyś 
niestety, nikt o tym nie pomyślał. Pamiętam, jak 
chodziliśmy po ulicach i nie wiedzieliśmy co 
zrobić z wolnym czasem.

Długo spacerowałam po mojej rodzinnej miejsco-
wości, obserwując wszystko dokoła. Spotykałam 
znajome twarze i coraz bardziej utwierdzałam się 
w przekonaniu, że my, Polacy, wybraliśmy słuszną 
drogę, choć wiele jeszcze przed nami...

Olga Zawadzka
14 lat

Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych

Tekst laureatki II miejsca konkursu - „Moje miesjce w Europie za lat 15”

POWRÓT DO DOMU
Tekst laureatki II miejsca konkursu - „Moje miesjce w Europie za lat 15”

POWRÓT DO DOMU

„Malarstwo - moja pasja i zawód” - praca Eweliny Kobusiak, laureatki I miejsca „Malarstwo - moja pasja i zawód” - praca Eweliny Kobusiak, laureatki I miejsca „Malarstwo - moja pasja i zawód” - praca Eweliny Kobusiak, laureatki I miejsca 
w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Europie za lat 15”.w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Europie za lat 15”.w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Europie za lat 15”.w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Europie za lat 15”.
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Baran 21.03.- 19.04.
Przez najbliższe dni zachowaj spokój i nie daj się wciągać w 
kłótnie i spory. Pojawi się okazja do zarobienia dość dużych 
pieniędzy, ale będzie to wymagać wyrzeczeń i sporo pracy. Porozmawiaj 
szczerze z partnerem na temat waszych uczuć. 

Byk 20.04.- 20.05.
W pracy osiągniesz sukces, a wypracowany przez Ciebie kom-
promis wszystkich zadowoli. W życiu rodzinnym nastaną dobre 
dni. Będziesz mógł poświęcić więcej czasu partnerowi, dzie-
ciom albo przyjaciołom. W weekend pomyśl o zorganizowaniu 
spotkania towarzyskiego. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Posłuchaj rady przyjaciela i wspólnie znajdziecie wyjście 
z trudnej sytuacji. Czasem warto komuś zaufać. Nie od-
mawiaj udziału w spotkaniu biznesowym, w przyszłości 
może ono przynieść wymierne efekty finansowe. W sprawach osobistych 
nie reaguj zbyt pochopnie i nerwowo. 

Rak 22.06.- 22.07.
Gwiazdy Ci sprzyjają, dlatego zagraj w jakąś grę losową- 
pewna wygrana. Dobry czas na podjęcie się nowych 
obowiązków. Z łatwością poradzisz sobie w każdych 
okolicznościach. Decyzje podejmuj szybko i zdecydowanie. 

Lew 23.07.- 22.08.
Niezbyt szczery przyjaciel ciągle miesza się do Twoich 
osobistych spraw. Musisz z nim porozmawiać i dać mu do 
zrozumienia, że sobie tego nie życzysz. Być może dostaniesz 
propozycję ciekawej i dobrze płatnej pracy. Poważnie ją rozważ. 

Panna 23.08.- 22.09.
Postaraj się lepiej ułożyć współpracę z przełożonymi i podwład-
nymi. Od tego zależy efektywność i atmosfera w pracy. Sprawy 
finansowe ulegną poprawie. Powoli dojdziesz do porozumienia 
z partnerem w różniących was sprawach. 

Waga 23.09.- 22.10.
Czeka Cię dużo pracy i wysiłku, ale efekt końcowy będzie zado-
walający. Będziesz mógł pozwolić sobie na realizację niektórych 
marzeń. Ale nie zapominaj o swoich najbliższych. Poświęć im 
trochę uwagi. W wolny dzień wybierzcie się na wycieczkę 
rowerową lub spacer. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Wszystkie swoje obowiązki traktuj poważnie i dokładnie się z 
nich wywiązuj. Unikniesz nieprzyjemnych sytuacji i zaoszczę-
dzisz zdrowia. W najbliższych dniach korzystny czas na zawiera-
nie umów kredytowych i załatwianie spraw urzędowych. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nadchodzące dni nie będą należały do udanych. Mnóstwo zale-
głych spraw i nierozwiązanych konfliktów. Musisz szybko i zdecy-
dowanie działać. Inaczej czekają Cię niezbyt korzystne zmiany. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Koniecznie musisz odpocząć. Za dużo pracy, ciągle nie masz czasu 
i idziesz się spieszysz. Twój organizm dłużej nie wytrzyma. Pomyśl 
o wyjeździe na weekend do przyjaciół lub krewnych.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Zapanuj nad emocjami i nie okazuj niezadowolenia. Musisz być 
dyplomatą, wtedy więcej osiągniesz. Nie ryzykuj niepotrzeb-
nie. Propozycje Ci składane starannie rozważ i pamiętaj, że „nie 
wszystko złoto, co się świeci”. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Jak zawsze możesz liczyć na niezawodnych przyjaciół. 
Pewność siebie odzyskasz dopiero pod koniec tygodnia, 
wtedy możesz podejmować decyzje, dotyczące finansów. 
Pomyśl o swoim partnerze i wybierzcie się do teatru lub kina. 
Spędzicie miły wieczór. 

H O R O S K O P SPORT      SPORT      SPORT     

Świt w II lidze
W meczu 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Świt Nowy Dwór bezbramkowo 
zremisował na własnym boisku z Górnikiem Polkowice. Drużyna z Nowego 
Dworu spadła do drugiej ligi. Górnik Polkowice zagra w barażach.
Lukullus Świt Nowy Dwór zajął przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy.
Wysoka stawka meczu spowodowała, że w pierwszej połowie obydwie 
drużyny grały niemrawo. Z boiska wiało nudą i tylko od czasu do czasu jakiś 
strzał z daleka przerywał monotonię. Bramkarzy uderzeniami z kilkunastu 
metrów, próbowali pokonać m.in. Grzegorz Kaliciak, Aidas Preisaitis i Branko 
Rasic ze Świtu oraz Waldemar Żelazko z Górnika.
metrów, próbowali pokonać m.in. Grzegorz Kaliciak, Aidas Preisaitis i Branko 
Rasic ze Świtu oraz Waldemar Żelazko z Górnika.
metrów, próbowali pokonać m.in. Grzegorz Kaliciak, Aidas Preisaitis i Branko 

Druga część gry przyniosła dużo więcej emocji. Prawdziwy mecz zaczął 
się wtedy, gdy ze stadionu Polonii nadeszły wieści, że „Czarne Koszule” 
prowadzą 1:0 z Górnikiem Zabrze. Wówczas podopieczni Janusza Wójcika 
rozpoczęli atak, a drużyna z Polkowic zaczęła mądrze się bronić, wiedząc, 
że w tym momencie stawką meczu są baraże.
Kilka akcji Świtu było bardzo groźnych i miejscowi kibice z niedowierzaniem 
patrzyli, jak piłka uparcie nie chce wpaść do bramki gości. Janusz Wójcik 
mówił po spotkaniu, że pierwszy raz zdarzył mu się taki mecz, w którym wy-
pracowano wiele stuprocentowych sytuacji, a mimo to bramka nie padła.
Sygnał do ataku dał w 49 minucie Artur Wyczałkowski, który w sytuacji 
sam na sam strzelił za wysoko. Cztery minuty później zaatakował Górnik i 
Boris Peskovic wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności, broniąc strzał 
Tomasza Urbaniaka.
Chwilę później Jan Cios bliski był zdobycia gola, ale jego strzał głową trafił 
prosto w bramkarza. W następnej akcji Świtu, tuż przed bramką Górnika z 
Chwilę później Jan Cios bliski był zdobycia gola, ale jego strzał głową trafił 
prosto w bramkarza. W następnej akcji Świtu, tuż przed bramką Górnika z 
Chwilę później Jan Cios bliski był zdobycia gola, ale jego strzał głową trafił 

piłką minął się Karol Bilski. Po kolejnych kilku minutach ten sam zawodnik 
znów znalazł się w doskonałej sytuacji, ale strzelił obok bramki.
Im bliżej było końca meczu, tym coraz większe było napięcie na boisku. 
Pięć minut przed końcem spotkania piłkarze z Polkowic niemal cudem z 
linii bramkowej wybili piłkę, która chwilę później trafiła w spojenie słupka 
z poprzeczką. W ostatniej minucie dwukrotnie bliski zdobycia bramki był 
Wyczałkowski.
Desperacja piłkarzy Świtu w ataku była równie silna co determinacja Gór-
nika w obronie. Wysiłki podopiecznych Janusza Wójcika nie przyniosły 
efektu, zespół z Polkowic cel osiągnął i przedłużył nadzieje na pozostanie 
w pierwszej lidze.

PAP

Janusz Wójcik zostaje?
Trenerowi Świtu nie przyniosła szczęścia jego słynna brązowa marynarka, w 
której pokazywał się na meczach swojej drużyny – również podczas meczu 
z Górnikiem Polkowice. Teraz wszyscy kibice zastanawiają się czy Wójcik 
pozostanie trenerem drugoligowej drużyny z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Pytany o to, odpowiedział „Życiu Nasielska”, że decyzję w tej sprawie 
pozostanie trenerem drugoligowej drużyny z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Pytany o to, odpowiedział „Życiu Nasielska”, że decyzję w tej sprawie 
pozostanie trenerem drugoligowej drużyny z Nowego Dworu Mazowiec-

podejmie później 
– „razem z zarzą-
dem klubu”. Nie 
chciał powiedzieć 
od kogo będzie za-
leżeć decyzja – czy 
od niego, czy od 
zarządu. Jedno jest 
pewne -  w ponie-
działek widzieliśmy 
Janusza Wójcika w 
klubowym dresie na 
stadionie miejskim 
w Nowym Dworze 
podczas treningu 
zawodników Świtu. 
podczas treningu 
zawodników Świtu. 
podczas treningu 

Kibice mają nadzieję, 
że zostanie.

Tekst i zdjęcie 
Dariusz PanasiukJanusz Wójcik jest idolem młodych piłkarzy
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Piłka nożna

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO ŻBIKA
MLKS ŻBIK NASIELSK – ULKS CIÓŁKOWO 6:1
MARKIEWICZ - 3  RUCIŃSKI
KULPA, BRAKOWIECKI,
LEWANDOWSKI
12 czerwca o godz. 17.00 nasz zespół 
gościł drużynę ULKS Ciółkowo, która po 
zakończeniu sezonu spada do ligi okręgo-
wej. Mecz rozpoczął się z 15 minutowym 
opóźnieniem, ponieważ zespół gości nie 
dotarł na czas. Było to spotkanie o przy-
słowiową pietruszkę, dlatego nie stało na 
zbyt wysokim poziomie. Jednak kibice 
mogli być zadowoleni z jego przebiegu, 
bo zobaczyli siedem bramek. Sześć zdobyli 
nasi zawodnicy.

Dla Żbika bramki strzelali: Rafał Markiewicz, 
Hubert Lewandowski, Dariusz  Kulpa z kar-
nego, Marek Brakowiecki i ponownie dwie 
bramki Markiewicz. Jak widać Rafał Mar-
kiewicz w tym sezonie należał w naszym 
zespole do najskuteczniejszych piłkarzy.

Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, 
a sami zawodnicy z uśmiechem na twarzy 
mówią o podjęciu walki w IV lidze o awans 
do III ligi. 

Zarząd klubu w miarę możliwości finanso-
wych planuje wzmocnić drużynę trzema 
lub czterema zawodnikami, po to by zespół 
w przyszłym sezonie także odnosił sukcesy 
i przysparzał  kibicom miłych wrażeń. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i mieszkańców 
w niedzielę 20 czerwca od godz. 13. 00 na stadion w Nasiel-
sku na festyn z okazji Dni Nasielska, podczas którego jubileusz
40 - lecia będzie obchodził nasz klub. 

Rozegrany zostanie też mecz towarzyski pomiędzy MLKS Żbik 
Nasielsk, a drużyną złożoną z zawodników Nigerii grających 
w klubach naszego kraju.
ZARZĄD KLUBU ORAZ WSZYSCY ZWIĄZANI Z NASZYM 
KLUBEM SPONSORZY APELUJĄ DO  WŁAŚCICIELI  DUŻYCH 
I MAŁYCH FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE NASZEJ 
GMINY, ABY PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO WSPÓLNEGO SPON-
SOROWANIA KLUBU.
WSPARCIE KLUBU MOŻE POLEGAĆ NA PRZEKAZANIU 
DAROWIZNY NA KONTO LUB WYKUPIENIU REKLAMY 
FIRMY NA NASIELSKIM STADIONIE I NA STROJACH 
SPORTOWYCH ZAWODNIKÓW. 
WPŁATY MOŻNA PRZEKAZYWAĆ NA KONTO    97 8226 
0008 0000 6800 2000 0001  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W 
NASIELSKU Z DOPISKIEM „RADA SPONSORÓW”.
W CELU UZYSKANIA BLIŻSZYCH INFORMACJI MOŻNA 
KONTAKTOWAĆ SIĘ :
Prezes klubu Stanisław Gogolewski tel. 0 502 504 237,

Skarbnik klubu Marek Jóźwiak tel.0 607 209 920,

Członek zarządu Krzysztof Gogolewski 0 502 506 194,

Członek zarządu Dariusz Rakowski tel. 0 605 953 174

TABELA PO 29 KOLEJCE
Drużyna PKT. BRAMKI ZW. R. P.

1. MLKS ŻBIK NASIELSK 69 89:32 22 3 4

2. KASZTELAN  SIERPC 63 84:40 20 3 6

3. MAZOWSZE PŁOCK 59 77:29 19 2 8

4. PIAST ZAP  PIASTÓW 58 70:37 19 1 9

5. BORUTA  KUCZBORK 52 63:44 16 4 9

6. PODLASIE SOKOŁÓW PODLASKI 51 62:33 15 6 8

7. TĘCZA 34 PŁOŃSK 48 64:42 15 3 11

8. LEGIONOVIA  II LEGIONOWO 47 58:64 14 5 10

9. KORONA HID OSTROŁĘKA 43 51:56 13 412

10. MAKOWIANKA MAKÓW MAZOWIECKI 38 45:58 10 8 11

11. SKRA DROBIN 31 63:79 9 4 16

12. MKS CIECHANÓW 31 53:70 9 4 16

13. STOCZNIOWIEC PŁOCK 24 34:83 7 3 19

14. OSTROVIA OSTRÓW MAZ. 24 31:74 7 3 19

15. GKS STRZEGOWO 16 47:94 5 1 23

16. ULKS CIÓŁKOWO 13 33:103 4 1 24

Bramkarz ULKS Ciółkowo sześć razy wyjmował piłkę ze swojej bramki.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię używany traktorek ogrodniczy z kosiarką i przyczepką, 
tel. 0502 035 852
Sprzedam Volkswagena Passata, 1990, 1.8 benzyna + gaz, 
tel. 0605 953 174
Instalacje elektryczne od A do Z tel. 0692 87 43 46
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 69 31 442.
Sprzedam nieduży dom na działce 800 m. tel. 023 693 14 85 lub 
0505 599 735
Sprzedam samochód Opel Calibra 2.0 litry + gaz, pełna opcja, 
grudzień 1995, tel. 691 26 36
Dwa lokale do wynajęcia na działalność w Nasielsku; bardzo 
dobry punkt, tel. 69 31 903
Sprzedam samochód dostawczy marki Żuk, rok produkcji 1989, 
tel. 0692 255 577
Sprzedam gospodarstwo rolne w Gawłowie o powierzchni 
ponad 8 hektarów (sad wiśniowy) z budynkiem mieszkal-
nym, tel.0600153116.
Kupię dom w Nasielsku lub okolicy, tel. 0607 724 568
Sprzedam wózek dziecięcy ROAN, „dwa w jednym”, głęboki 
i spacerówka tel. 0606 881 474
Sprzedam suknię ślubną w idealnym stanie roz. 36/38, dodatki 
gratis, tel. 691 26 63; 693 02 61
Tłumaczenia - język rosyjski, tłumacz przysięgły Celina 
Stasiukiewicz, tel. (085) 676 00 80, 0501 265 198 
email: biuro@mobirex.pl
Sprzedaż części do samochodów ciężarowych i maszyn 
budowlanych, tel. 0502 432 900
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Nasielsku 
os. Warszawska, tel. 0602 352 144
Sprzedam akwarium panoramiczne z osprzętem i rybami, 
tel. 0509 375 080
Hydraulik + prawo jazdy B,C,E szuka pracy, tel. 0607 687 306

W schronisku w Chrcynnie 
czeka na nowych, dobrych 
panów

Grzeczny, przyjacielski, 
nieduży, młodziutki pie-
sek

tel. (022) 7742771

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

Kino NIWA 
ZAPRASZA

25-27 czerwiec godz. 19.00
„VAN HELSING”

(USA, 2004); Przygodowy/Fantasy; 
czas 130 min.
Reżyseria:  Stephen Sommers
Scenariusz:  Stephen Sommers

Osadzona w XIX-wiecznych realiach 
historia legendarnego pogromcy sił 
nieczystych, wezwanego w odle-
głe i niebezpieczne rejony Europy 
Wschodniej do “królestwa”, w którym 
zalęgło się zło.
Hugh Jackman - Gabriel Van Helsing
Kate Beckinsale - Anna
Richard Roxburgh - Hrabia Dracula
David Wenham - Carl
Will Kemp - Velkan/Człowiek-wilk
Shuler Hensley - Frankenstein

25-27 czerwiec godz. 17.00
„Lepiej późno niż później”

Something’s Gotta Give (USA, 2003), 
Komedia romantyczna
Reżyseria:  Nancy Meyers
Scenariusz:  Nancy Meyers

Harry Sanborn (Jack Nicholson) jest pod-
starzałym nauczycielem, który umawia 
się na randki jedynie z kobietami przed 
trzydziestką. W trakcie romantycznego 
weekendu w domu matki swej najnowszej 
miłości, Marin (Amanda Peet), Harry czu-
weekendu w domu matki swej najnowszej 
miłości, Marin (Amanda Peet), Harry czu-
weekendu w domu matki swej najnowszej 

je silne bóle klatki piersiowej. Matka Marin, 
Erica Barry (Diane Keaton) z ociąganiem 
je silne bóle klatki piersiowej. Matka Marin, 
Erica Barry (Diane Keaton) z ociąganiem 
je silne bóle klatki piersiowej. Matka Marin, 

zgadza się opiekować się nim do czasu 
wyzdrowienia. Kiedy zostają sami, Harry 
– ku swemu zaskoczeniu – stwierdza, że 
Erica naprawdę go pociąga. Romantycz-
na sytuacja komplikuje się nieco, gdy o 
uczucie Eriki zaczyna starać się także czarujący, trzydziestokilkuletni doktor 
Harry’ego, Julian Mercer (Keanu Reeves).
uczucie Eriki zaczyna starać się także czarujący, trzydziestokilkuletni doktor 
Harry’ego, Julian Mercer (Keanu Reeves).
uczucie Eriki zaczyna starać się także czarujący, trzydziestokilkuletni doktor 
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Miejsce na reklamę
Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43



                              PROGRAM
                                   
                                   – sala kina „Niwa” w Nasielsku
                    Godz. 19.00
                            Uroczyste otwarcie Dni Nasielska.
                Wręczenie statuetek Lwa Nasielskiego zasłużonym dla Gminy Nasielsk.
                    Wręczenie małych Lwów Nasielskich radnym Rady Miejskiej w Nasielsku.
                    Godz. 19.20
                    Wieczór poetycko-muzyczny – zespół „Czerwony Tulipan” z Olsztyna.
    W holu kina – wystawa prac malarskich artystów nasielskich.

     
        Szkoła Podstawowa w Nasielsku, ul. Kościuszki 23Szkoła Podstawowa w Nasielsku, ul. Kościuszki 23
                        PARAFIADA – organizowana przez księży z Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku. PARAFIADA – organizowana przez księży z Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku. 
               Godz. 11.00 – rozpoczęcie Parafiady, turniej piłki nożnej ministrantów.
                        Godz. 14.00 – wyścig kolarski.
                        Godz. 15.00 – gry, zabawy i konkursy dla dzieci.
                        Godz. 16.00 – Biesiada Lwowska.
                        Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.
                        Godz. 20.00 – 22.00 – zabawa taneczna (gra zespół CRAFT z Lipowca).

Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.
Godz. 20.00 – 22.00 – zabawa taneczna (gra zespół CRAFT z Lipowca).
Godz. 18.30 – koncert Tomka Kamińskiego.

                        Przez cały czas trwania Parafiady: loteria, wystawy, kiermasze, gastronomia. 

                              
               Kościół Św. Wojciecha w Nasielsku, 
               godz. 12.00  Msza św. w intencji mieszkańców Gminy Nasielsk.
               Stadion Miejski w Nasielsku ul. Sportowa:

Godz. 13.15 - otwarcie III dnia Dni Nasielska.
Godz. 13.20 – 14.20 - występ młodzieży z nasielskich szkół – Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku, Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku.
Godz. 14.20 – 14.40 - wręczenie nagród najlepszym uczniom szkół z terenu Gminy Nasielsk 
z związku z zakończeniem roku szkolnego.
Godz. 14.40 – 17.30 - obchody 40-lecia ŻBIKA Nasielsk (m.in. wręczenie nagród zasłużonym działaczom 
z związku z zakończeniem roku szkolnego.
Godz. 14.40 – 17.30 - obchody 40-lecia ŻBIKA Nasielsk (m.in. wręczenie nagród zasłużonym działaczom 
z związku z zakończeniem roku szkolnego.

            i sportowcom, towarzyski mecz piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii grających i sportowcom, towarzyski mecz piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii grających 
w Polsce) – w przerwie meczu występ na murawie dzieci z kółka tanecznego.
i sportowcom, towarzyski mecz piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii grających 
w Polsce) – w przerwie meczu występ na murawie dzieci z kółka tanecznego.
i sportowcom, towarzyski mecz piłkarski ŻBIK Nasielsk – reprezentacja graczy pochodzących z Nigerii grających 

                              Godz. 17.30 – 18.30 - „Gwiazdor”
                              Godz. 18.30 – 19.20 - Nasielski hip-hop
                              Godz. 19.20 – 19.30 - rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Nasielsku
                              Godz. 19.40 – 20.00 - wręczenie certyfikatów uczestnictwa w Dniach Nasielska dla osób zaangażowanych, Godz. 19.40 – 20.00 - wręczenie certyfikatów uczestnictwa w Dniach Nasielska dla osób zaangażowanych, 
      firm, instytucji, sponsorów.firm, instytucji, sponsorów.
      Godz. 20.00 – 21.00 - Występ gwiazdy wieczoru: polscy 
      Beatlesi – zespół ŻUKI.
       Godz. 21.00 – 24.00 - Zabawa taneczna 
      (gra zespół CONSTANS z Andzina).

  Ponadto:Ponadto:
  stoiska reklamowe i handlowe,
  wesołe miasteczko,
  konkurs wiedzy o Nasielsku,
  wystawy kolekcjonerskie,
  rodzinne zdjęcie mieszkańców Nasielska wykonane 
  z podnośnika strażackiego,
  ogródki gastronomiczne i piwne.


