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LWY NASIELSKIE ROZDANE
PO RAZ PIERWSZY
Fragment wystąpienia Burmistrza miasta Nasielska wygłoszonego podczas
uroczystości inaugurującej obchody Dni
Nasielska, która odbyła się w kinie Niwa
18 czerwca.

…„Dni Nasielska”, które dziś rozpoczynamy są
wyjątkowe. Oto po raz pierwszy przyznane zostaną
„Lwy Nasielska”. „Lew Nasielska” został ustanowiony jako nagroda dla osób, instytucji bądź też innych
podmiotów, które są w sposób szczególny zaangażowane we wspieranie i upowszechnianie idei samo-

Statuetka Lwa Nasielskiego

rządowej na terenie
Gminy Nasielsk, ale
też i w całym reBernard Dariusz Mucha
gionie Mazowsza.
Jest to tak samo wyjątkowa nagroda, jak wyjątkową osobą winien być
jej laureat. Tak jak lew na statuetce, laureat musi być silny, pełen zdecydowania i energii, ale też dostojny i opanowany. Jednocześnie cieszę
się, że nie brakuje tych, którym bliska sercu jest idea samorządu, tej

najniższej władzy, ale za to tej władzy tak najbliższej ludziom, którym
staramy się – my, wszyscy pracownicy samorządu – pomagać. Stąd
właśnie pomysł, by uhonorować osoby zaangażowane w działania na
rzecz dobra społeczności i samorządu nasielskiego.
Jestem niezwykle rad, iż ta piękna statuetka będzie mogła znaleźć się
– w mojej opinii – w dobrych rękach, w rękach tych, którym na sercu
leży dobro całej Gminy Nasielsk…

Pierwszymi w historii miasta laureatami „Lwa Nasielska” zostali:
ks. prałat Kazimierz Śniegocki
Janusz Konerberger
Adam Struzik
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KS. PRAŁAT KAZIMIERZ ŚNIEGOCKI
„Od początku, po przybyciu do nasielskiej parafii cały
czas aktywny, ciągle zapracowany; autorytet dla parafian
i mieszkańców; wspierający działania władz samorządowych swoją radą i doświadczeniem.”

Życie Nasielska
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JANUSZ KONERBERGER
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„Harcerz, od wielu lat działacz, społecznik, wielkie serce dla ludzi; prowadzi zakład zatrudniający ponad 100
osób, które są skrzywdzone przez los.”

fot. M. Stamirowski
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ADAM STRUZIK
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„Marszałek Województwa Mazowieckiego; wielki miłośnik Nasielska; nieoceniona była jego pomoc przy
staraniu się przez naszą Gminę o pozyskanie środków z funduszu Phare 2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza.”

Adam Struzik – ur. w 1957 r. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista z zakresu chorób
wewnętrznych, studia podyplomowe z zakresu organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia.

W wyniku konkursu w 1990 roku został dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, funkcję tę
pełnił do 1997 roku. W latach 1986-1990 radny gminy Duninów. Od 1990 roku piastował funkcję radnego miasta i gminy
Gąbin.
0d 1994 roku delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Senator II, III i IV kadencji Senatu RP, Marszałek
Senatu RP III kadencji. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu II kadencji. Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP.
Od 1998 roku radny Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
W latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Przewodniczący Rady Krajowego
Związku Kas Chorych.
W latach 2001-2002 Marszałek Województwa Mazowieckiego. W wyborach samorządowych w 2002 roku ponownie
wybrany do pełnienia tej funkcji.
Współzałożyciel Fundacji Pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Członek Towarzystwa Naukowego
Płockiego. Jest Członkiem władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Żonaty, dwoje dzieci.
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Bezpłatne badania –
Projekt 400 Miast rusza w Nasielsku
Mieszkańcy gminy Nasielsk mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach
Projektu 400 Miast. Od 28 czerwca do 2 lipca w tutejszej Przychodni Zdrowia przy ul. Sportowej 2 będzie można wykonać bezpłatne badania: ciśnienia tętniczego oraz sprawdzić poziom cholesterolu i glukozy w surowicy
krwi. Z dobrodziejstw projektu skorzysta 300 mieszkańców naszej gminy
– przewidziano przebadanie 60 osób w ciągu jednego dnia. Pacjenci mogą
zgłaszać się na badania w godzinach 8.00 – 15.00.

Nasi księża odchodzą
do innych parafii
Ksiądz Dariusz Multon – cztery
lata w Nasielsku, ksiądz Andrzej
Rosiak – jeden rok w parafii św.
Wojciecha.
Byli krótko, ale dali się poznać z jak najlepszej strony, zżyli się z mieszkańcami.
Polubili Nasielsk, a miasto polubiło ich.
Niestety, przyszedł czas rozstania. Decyzją
Biskupa Diecezji Płockiej zostają przeniesieni do innych kościołów. Jest to normalne
w pracy duszpasterskiej księży. Kapłan ma
służyć wszystkim ludziom, a nie konkretnemu miastu.
- Wielka szkoda, że odchodzą z Nasielska,
jeszcze mogli u nas zrobić wiele dobrego dla
parafian, a zwłaszcza dla młodzieży i dzieci
– to najczęstsze komentarze mieszkańców
naszego miasta do informacji o „zmianach
ks. Dariusz Multon
personalnych” w nasielskim kościele.

Uwaga: narkomania! (5)
Nie wszystkich młodocianych narkomanów stać na zakupienie pożądanego
narkotyku. W celu osiągnięcia stanu oszołomienia czy podniecenia sięgają
oni po środki wziewne takie jak kleje, rozpuszczalniki, lakiery, stosowane
powszechnie w gospodarstwach domowych. Do organizmu są wprowadzane za pomocą inhalacji oparów, wydzielających się z tych produktów.
Najpopularniejszą metodą jest stosowanie plastikowej torby („reklamówki”)
z wprowadzoną do wnętrza substancją. Worek umożliwia koncentrację oparów i toksykację grupową.
Szkodliwe skutki działania na organizm tych środków to głównie zatrucie
centralnego i obwodowego układu nerwowego, zaniki pamięci i znaczna
ograniczoność w przyswajaniu nowych informacji (kłopoty w nauce),
zapalenie nerwów, niezdolność logicznego myślenia, zaburzenie osobowości, zapalenie skóry i błon śluzowych, zaburzenia układu trawiennego i
krwionośnego, zakłócenie pracy serca, płuc nerek, wątroby. Przedawkowanie
tych środków zdarza się często i doprowadza do ataku serca czy utraty
przytomności. Środki wziewne powodują silne uzależnienie psychiczne
i fizyczne. Szczególnie bolesne jest to, że problem środków wziewnych
dotyczy najmłodszej grupy wiekowej narkomanów, czyli dzieci w wieku
8-15 lat.

Jacek Gawroński

ks. Andrzej Rosiak

W imieniu mieszkańców Nasielska pragniemy serdecznie
podziękować księdzu Dariuszowi i księdzu Andrzejowi,
za posługę kapłańską w naszej
Parafii, za ich wkład w umacnianie wiary, za ich dobre serca i życzliwość … i w ogóle
– za to, że byli z nami. Mamy
nadzieję, że nie rozstajemy się
na zawsze, że będzie jeszcze
wiele okazji do spotkań m.in.
podczas uroczystości religijnych w naszej, nasielskiej
świątyni. Ponadto wiemy, że
Diecezja Płocka nie jest duża,
a więc daleko nie odchodzą.
Będziemy ich odwiedzać.
Szczęść Boże!

Redakcja

KRONIKA
POLICYJNA
14 czerwca w Pieścirogach Starych Wojciech W. kierował rowerem w stanie
nietrzeźwym. Badanie alkomatem wykazało 1,11 i 1,16 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
15 czerwca w Andzinie Audi wymusiło pierwszeństwo na Fiacie 126p.
Wskutek czego doszło do kolizji. Kierująca Fiatem z obrażeniami ciała
została odwieziona do szpitala.
Nocą z 15 na 16 czerwca w Psucinie z niezamkniętego samochodu nieznani
sprawcy skradli odtwarzacz, głośniki samochodowe i dokumenty.
Od 14 do 16 czerwca w Lelewie z działki letniskowej nieznani sprawcy
zdemontowali i ukradli bramę z furtką.
Nocą z 16 na 17 czerwca w Studziankach, z terenu prywatnej posesji, nieznani
sprawcy skradli silnik trójfazowy wraz z przewodem.
17 czerwca w Dębinkach nieznani sprawcy skradli rower górski „GEPARD”
koloru wiśniowego o wartości około 300 zł.
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Muszą poczekać na wodę

Życie Nasielska
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W Cieksynie działa od kilku lat społeczny komitet
na rzecz wybudowania sieci wodociągowej dla
tej i okolicznych miejscowości. Powstała tam już
stacja uzdatniania wody, najwyższy więc czas na
podłączenie odbiorców. Budowa wodociągu trwa.
Została podzielona na kilka etapów Cieksyn, Andzin, Cieksyn – działki, kolejny etap to: Malczyn,
Konary, Wiktorowo, Mokrzyce aż pod Pieścirogi, a
potem Lelewo Zaborze oraz Borkowo. W przygotowaniu jest jeszcze dokumentacja na wodociąg
w Borkowie.
Ale dopiero podczas prac budowlanych okazywało się, że niektórzy mimo tego, że uiszczali stosowne wpłaty na konto komitetu wodociągu mieć
nie będą. Najwięcej, bo aż 15 osób, które chciały
mieć bieżącą wodę, opłaciły co trzeba, a mimo
to nie zostały ujęte w dokumentacji znalazło się
jak do tej pory w Cieksynie – działki.

- Dokumentacja jest przekazywana do urzędu
wraz z pozwoleniem na budowę, a załącznikiem
do niej jest lista osób ujętych w tej dokumentacji
z określonego terenu, na którym ma powstać inwestycja. Na tej liście są również uwidocznione
kwoty pieniężne jakie te osoby wpłaciły. Właśnie
na tej podstawie podpisywane są umowy z każdą
osobą. W sumie na kwotę 1400 zł. Określam też
termin realizacji przyłącza - wyjaśnia B.Mucha
Burmistrz Nasielska. – Te 15 osób wpłaciło pieniądze i mają na to potwierdzenia, ale nie było
ich na liście, jaką do urzędu gminy przekazał społeczny komitet. Nie zostały ujęte w dokumentacji
a więc nie mamy pozwolenia na budowę tych
przyłączy i nie możemy ich wykonać, a przetarg
jest rozstrzygnięty – dodaje.
Wiele osób już dawno temu dokonało wpłat.

Amator prania

fot. M. Stamirowski

Dysponują nawet bankowymi dowodami wpłaty,
tyle, że pieniądze wpłacali na konto społecznego
komitetu, a nie gminy. A komitet i urząd gminy
rozliczać się będą dopiero po zakończeniu całej
inwestycji.
- Dokumentacja jest przekazywana etapowo,
dlatego nie może nastąpić ostateczne rozliczenie komitetu. Na razie jest rozliczany cząstkowo.
Na koniec, kiedy otrzymamy kompletną dokumentację oraz dokonamy zestawienia wszystkich wydatków, które komitet poniósł zgodnie z
zawartymi umowami, np. na mapy, na projekt,
na odwiert, na stację uzdatniania wody możliwe
jest ostateczne rozliczenie finansowe pomiędzy

społecznym komitetem a urzędem gminy
– mówi Burmistrz.
Co z „pominiętymi”? Burmistrz zdecydował, że
tym ludziom, którzy od lat zabiegali o wodę i
wpłacili pieniądze na rzecz komitetu przyłącza
wodociągowe zostaną wykonane przez Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na
podstawie umów zawieranych z urzędem gminy.
Wszyscy będą musieli ponieść jednakowe koszty,
czyli zapłacić za przyłącze – 1400zł. Dlatego te
osoby, które wcześniej wpłaciły na konto komitetu
jakieś pieniądze powinny je z niego wycofać, by
dysponować całą sumą przy podpisywaniu
umowy.

MK

Na początku czerwca przez kilka dni po osiedlu przy ul. Warszawskiej grasował porywacz.
Najpierw uważnie, w biały dzień, przyglądał się
okolicy, dla niepoznaki prowadząc rower, a później
atakował…sznury z czystą bielizną i ubraniami. Jak
tylko nadarzyła się odpowiednia okazja i nikogo
nie było w pobliżu zgarniał suszące się rzeczy
do reklamówki. Potem wsiadał na rower i znikał.
W ten sposób zginęła kurtka oraz kilka sztuk
bielizny.
Pogłoski o amatorze świeżo upranej garderoby krążyły po osiedlu od jakiegoś czasu. Swojej własności
strzegli przede wszystkim mieszkańcy tych bloków,
w których nie ma balkonów. Oni swoje pranie muszą
bowiem suszyć przed budynkami. Do niedawna nie
trzeba było go pilnować. A teraz bywa już różnie.
- Nasze pranie ocalało tylko dzięki spostrzegawczości sąsiada z bloku obok, który zwrócił
uwagę na obcego mężczyznę kręcącego się przy
naszych rzeczach. Kiedy z kieszeni wyciągnął reklamówkę, sąsiad po prostu zaczął krzyczeć na
niego i w ten sposób go wystraszył - mówi pani
Maria mieszkanka osiedla. - Na szczęście ostatnio
nie słyszałam, żeby ten złodziej się znowu u nas
pojawił. Mam nadzieję, że wystraszył się już na
dobre.

MK

fot. M. Stamirowski
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DNI NASIELSKA W OBIEKTYWIE

Piątek - wręczanie małych Lwów Nasielskich radnym

Sobota, Parafiada - występ Tomka Kamińskiego

Niedziela - nagrody dla najlepszy uczniów i listy gratulacyjne dla
ich rodziców

Niedziela - wręczanie odznaczeń zasłużonym działaczom sportowym

Niedziela - atrakcje dla dzieci i dorosłych

Niedziela - pokaz sprawności ratowników strażackich
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DNI NASIELSKA
W OBIEKTYWIE
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Nasielsk, 2004-06-25

Dyrektorzy, Kadra Pedagogiczna
i Pracownicy Obsługi
oraz Uczniowie
Szkół Gminy Nasielsk

Dobiega końca rok szkolny 2003/2004. Był to
rok wytężonej pracy i dużego wysiłku ze strony pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów. Jednak
już niedługo wszyscy udadzą się na zasłużony wypoczynek – tak bardzo oczekiwane przez wszystkich
wakacje letnie.
Z okazji zakończenia roku szkolnego pragnę
najpierw pogratulować uczniom dobrych wyników
w nauce – to dzięki Wam, drodzy uczniowie, nauczyciele mają satysfakcję z dobrze wykonanej
pracy. Nauczycielom i pracownikom obsługi szkół
składam natomiast podziękowania za wytrwałość
i sumienność w dążeniu do właściwej edukacji naszego
młodego pokolenia.
Niedziela - coś dla przyszłych alpinistów

Wszystkim – nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi oraz uczniom – życzę słonecznego lata, uśmiechu i dobrego odpoczynku
w czasie wakacji. Nabierzcie nowych sił, by już
1 września zawitać w mury szkoły i ze zdwojoną
energią zabrać się do pracy. Natomiast tym uczniom,
którzy właśnie rozpoczną nowy etap swojej edukacji
w innych szkołach życzę powodzenia i szybkiego
przystosowania się w nowym środowisku.
fot. M. Stamirowski

Niedziela - poczciwy Wartburg nie dał się

Wszystkim osobom, firmom i instytucjom
zaangażowanym w organizację
i przeprowadzenie

Dni Nasielska
serdecznie dziękujemy!
Burmistrz Nasielska
Bernard Dariusz Mucha
Proboszcz Parafii św. Wojciecha
w Nasielsku
ks. prałat Kazimierz Śniegocki
Prezes MLKS Żbik Nasielsk
Stanisław Gogolewski

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

UWAGA

Czytelników dodatku „Notatnik Nasielski” informujemy, że
ukaże się on w następnym numerze naszego pisma.

Pogoda na lipiec
Lipiec może być dosyć ciepły, ale zarazem
wilgotny. Opady powyżej normy, niekiedy
deszcze bywają bardzo obfite. Więcej dni
pogodnych ze słońcem na początku, końcu i w środku miesiąca. Na początku lipca
kilka dni ładniejszych, ale zapewne parnych
i burzowych. Potem po lekkim ochłodzeniu fali deszczów aura zmienna. Dosyć ciepło, ale często niebo bywa zachmurzone. Kilka dni ze
słońcem w okolicach środka miesiąca. W końcu drugiej dekady kolejna
fala deszczów i kilka dni pochmurnych. Lokalnie opady mogą być obfite i wypełnić koryta rzek, zwłaszcza na północy i południu. W ostatniej dekadzie sporo dni będzie ciepłych, parnych i burzowych. Noce
też coraz bardziej ciepłe. Więcej słońca i upalnie w końcu miesiąca.
Prognoza dodatkowa. Obserwujemy pogodę na przełomie pierwszej
i drugiej dekady. Według ludowej meteorologii podobna aura ma szansę
utrzymać się w dalszej części lata, przez kolejnych 30 –40 dni.

10 Życie Nasielska
KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI
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Moje miejsce w Europie za lat piętnaście
Moje miejsce we Wspólnocie Europejskiej
Tekst laureata III miejsca konkursu - „Moje miesjce w Europie za lat 15”
Data 1 maja 2004 roku na zawsze zapisała się
w historii Polski, Europy i świata. Będąc krajem
położonym w Europie, tego właśnie dnia staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Wspólnota
Europejska powiększyła się o 10 państw. Cel
ten został osiągnięty po długotrwałych negocjacjach i dostosowaniu nowych przepisów do
prawa unijnego. W tym czasie wielu obywateli
naszego kraju miało dużo wątpliwości i obaw
przed dołączeniem się do Wielkiej Europejskiej
Rodziny. Obawy te były uzasadnione: bezrobocie, prywatyzacja firm, wyprzedaż ziemi,
niepewna sytuacja polskiego rolnictwa, konkurencja. Czynniki te czasami przeważały nad
ewentualnymi kompromisami takimi jak otwarcie
granic, praca w innym kraju, wzrost dobrobytu.
W referendum, które zostało przeprowadzone w
naszym kraju, jak i w pozostałych wstępujących
państwach, zdecydowana większość obywateli
opowiedziała się za wstąpieniem do Wspólnoty
Europejskiej. Polska, podzielona na optymistów
i pesymistów wstąpiła do Unii.
Dzisiaj, po 15 latach od tej historycznej daty
mam już inne spojrzenie na decyzję, jaką podjęli Polacy. Ja, Kamil Leszczyński założyłem
rodzinę, mam żonę Ewelinę i czteroletniego
syna Dawida. Mieszkam w nowoczesnym,
szybko rozwijającym się kraju, mam jednorodzinny dom na dużej, zalesionej działce
w Nasielsku. W międzyczasie ukończyłem
Liceum Ogólnokształcące, a następnie studia
wyższe o specjalności informatycznej. Dzięki
wstąpieniu do Unii studiowałem jak i część
moich znajomych, na uniwersytecie w Paryżu.
Tam też poznałem miłość mojego życia Ewelinę. Była to miłość od pierwszego wejrzenia.
Studia w Paryżu umożliwiły mi poznanie wielu
ludzi z różnych krajów. Znam język angielski i
francuski. Po studiach wróciłem z Eweliną do
Polski. Nawet przez moment nie przyszło mi do
głowy, aby zamieszkać w innym kraju. W Polsce
po roku 2004 w szybkim tempie rozwinęły się
możliwości dla młodych, wykształconych ludzi.
Stworzono warunki do pracy i godnego życia.
Jestem właścicielem firmy konsultingowej branży
komputerowej. Jej zadania to doradztwo, pomoc
w wyborze właściwych firm oraz wyposażenia
sal komputerowych, biur jak też wyposażenia
domowego. Zatrudniam 55 pracowników,
współpracujemy z 20 firmami z całej Europy.
Zarządzać firmą pomaga mi moja żona. Dzięki
stworzeniu właściwych warunków przez państwo
mam możliwość odpowiedniego wykorzystania
zdobytej wiedzy.

zatarły. Oczywiście, dbamy o narodowe tradycje, ko Polaków. Wymieniamy między sobą poglądy,
pielęgnujemy je i staramy się je przekazywać poznajemy swoje problemy i staramy się wspólnie
swoim dzieciom.
je rozwiązywać.
Jakie zmiany nastąpiły w Polsce? Po wstąpieniu
w 2015 roku do Unii pozostałych krajów europejskich, Europa jest jedną wielką ojczyzną.
Przez nasz kraj przebiegają autostrady: z północy
na południe, z wschodu na zachód. Mieszkają
w nim obywatele różnych narodowości, dzięki
czemu Polacy stali się narodem tolerancyjnym,
przyjaźnie nastawionym do innych w narodów.
Oczywiście, aby taki stan rzeczy miał miejsce,
zmieniły się również partie polityczne i ich liderzy.
Aby pójść z postępem czasu, ster władzy objęli
ludzie młodzi, wykształceni, odważni w dążeniu
do poprawy życia wszystkich obywateli.
Jestem dumny z tego, że udało mi się odnaleźć
w tej nowej sytuacji.
Zawdzięczam to
moim rodzicom,
którzy ciągle powtarzali mi, iż bez
nauki, zdobytej
wiedzy, w tej nowej
rzeczywistości, nie
jest możliwe osiągnięcie godnego
życia. Pomimo
tego, że mój syn
ma dopiero 4 lata,
już z żoną myślimy
o jego przyszłości,
na pewno będziemy mu wpajać, że
nauka jest podstawą
rozwoju człowieka.

Po piętnastu latach życia w Unii wiem kim jestem, wiem, co robię, znam cel swojego życia
i konsekwentnie go realizuję. Wiem również,
iż mój syn, dzięki mojej pomocy, będzie miał
jeszcze lepszy start życiowy. Oby tylko potrafił
go wykorzystać.
Decyzja o wstąpieniu do Unii była jedyną trafną
decyzją naszego kraju. Nawet niedowiarkowie
i przeciwnicy wstąpienia przekonali się o tym.
Jestem Europejczykiem.

Kamil Leszczyński 15 lat
Zespół Szkół nr 2
w Pieścirogach Starych

Jestem kibicem piłki
nożnej, nawet w tej
dziedzinie dzięki
rozwojowi Polski,
nasza liga piłkarska
należy do czołówki
lig w Europie. Istniejące firmy w Polsce,
również
moja,
sponsorują sport. Ja
jestem sponsorem
„Żbika” Nasielsk,
klubu, który należy do czołówki II
ligi piłkarskiej. Na
mecze przychodzą
całe rodziny, nie
ma żadnych bójek,
na trybunach panuje miła, rodzinna
„Ja w Madrycie” - praca Krystiana Wójcika (Publiczne Gimnazjum
atmosfera.

Nie tylko sytuacja materialna mojej rodziny uległa poprawie. W Polsce istnieje bardzo dużo firm
rodzinnych, są one konkurencyjne w stosunku
nr 1 w Nasielsku), laureata II miejsca w konkursie plastycznym „Moje
do zagranicznych państw. Różnice pomiędzy
Mam bardzo dużo
poszczególnymi państwami Unii praktycznie się
znajomych, nie tyl- miejsce w Europie za lat 15”.
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - LIPIEC
Lipiec to początek tradycyjnej kanikuły, najcieplejszej lipca. Żniwa zbóż zwłaszcza na nasiona do siewu
części lata. Dojrzewają teraz coraz liczniej owoce i warto przesunąć na ostatnią dekadę lipca, kwadrę owocu, wcześniej
dobry dosyć czas w
kwadrze liścia od 18 do
24. Dosyć dobry okres
do żniwowania będzie
również w sierpniu w
kwadrze korzenia.

warzywa przystępujemy więc do pierwszych większych ich zbiorów. Przy czym na domowe przetwory,
soki, wina, susze, octy najlepiej pozyskiwać maliny,
porzeczki, agrest, czereśnie, wiśnie, także inne owoce
w kwadrze owocu w drugiej połowie miesiąca, nieco
mniej korzystna kwadra liścia od 18 do 24 i kwadra
korzenia od 3 do 8. Nie sporządzać przetworów w
dniach wykreślonych, ponieważ będą się znacznie
szybciej psuć i będą mniej smaczne. W podanych
terminach warto też przygotowywać kwas chlebowy,
piwo domowe, będą najwartościowsze.
Powyższe zalecenia odnoszą się również do zbioru, warzyw liściowych i owocujących nad ziemią:
fasolki szparagowej, groszku, cukini, ogórków,
pomidorów, ziół, liści na suszenie np. pietruszki.
Wtedy też warto pozyskiwać nasiona różnych
roślin w tym traw, kwiatów, suszyć kwiaty.
Dobry czas do ścinania traw, koniczyn, lucern to
kwadra liścia i owocu, mniej korzystna jest kwadra
korzenia. Żniwa rzepaku najlepiej przeprowadzić
jeszcze do 8 lipca, potem dobry czas po 17
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rywanie pędów, obcinanie przekwitłych główek
kwiatów, pędów truskawek i poziomek, przycinanie zebranych krzaczków zebranej fasoli, grochu,
odgławianie ogórków, usuwanie bocznych pędów
pomidorów najlepiej przeprowadzać w czasie
ubywającego Księżyca, między pełnią i nowiem.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po
nowiu w kwadrze liścia, jeżeli pragniemy trawę
wzmocnić, ścinana w kwadrze korzenia i uprawy
Zbiory warzyw korzenio- będzie z kolei wolniej odrastać.
wych cebuli, czosnku, Ukorzenianie sadzonek np. róż i ziół m.in. lawendy,
wczesnych ziemniaków, melisy, szałwii, najlepiej przeprowadzać w kwadrze
także cebuli na dymkę korzenia, dobra też w miarę będzie kwadra liścia.
przeprowadzać najlepiej Szczepić w kwadrze owocu albo korzenia. Podobpo pełni po 2 w kwadrze ne terminy zaleca się przy oczkowaniu dziczek,
korzenia a zwłaszcza krzewów i drzew ozdobnych.
uprawy. Później dosyć
dobry czas przypadnie Lipiec to czas miodobrania. Najlepiej pozyskiwać
w kwadrze liścia. Czas miód od 3 do 16, szczególnie od 10 do 16. Unikać
ubywania Księżyca peł- zaś tej pracy 1 i 2 oraz po 17.
nia-nów, kwadry korze- Ryby w stawach i oczkach dokarmiać intensywnia i uprawy poleca się niej 1 oraz po 17.
do wyjmowania cebul
tulipanów. Kwadra korze- Najlepsze do wędkowania od 1, 5 do 7, 16 do 20
nia tuż po pełni korzyst- oraz 25 i 24.
Zbigniew Przybylak
na jest do rozsadzania i
dzielenia wieloletnich
OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
roślin korzeniowych.
Siewy, sadzenie roślin POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni nieliściowych, sałat, kapust, stosowne do siewów, zbiorów i sadzenia.
kalarep oraz siewy roślin RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne dona zielone nawożenie np. siewów, zbiorów, sadzenia, wykonywania przefacelii, łubinu i gorczycy tworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne.
dokonujemy najlepiej RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystw czasie przybywania niejsze do prac pielęgnacyjnych w pasiekach.
Księżyca (zaznaczone RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze
linią ciągłą), szczególnie do wędkowania i połowu ryb.
korzystnym terminem
jest kwadra liścia. Można RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najteż te prace zaplanować mniej korzystne do wędkowania i połowu ryb
w nieco mniej korzyst- Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas
nych kwadrach owocu, do sadzenia, siania, zbiorów roślin liściowych,
wcześnie
również w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
w kwadrze korzenia owocu i korzenia.
Również
wszelkie Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najleprośliny owocujące nad szy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin
ziemią i kwiaty sadzimy, siejemy, rozsadzamy, owocowych np. pomidorów, zbiorów i przetwarzanp. truskawki, w czasie przybywania Księżyca, nia owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra
najlepiej w kwadrze owocu przed pełnią.
liścia, w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Siewy roślin korzeniowych, np. rzodkwi, rzepy, sa- Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy
dzenie bulw ziemowitów dokonujemy najlepiej w czas do siania „zbiorów roślin korzeniowych”, w
drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, w
kwadrze korzenia lub liścia.
trzeciej owocu.
Nawozić grządki i pola pod kolejne uprawy, zasilać gnojówkami, płynnymi nawozami owocujące Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziejdrzewa, rozrzucać komposty na zagony truskawek niestosowny czas do siewów, sadzenia, zbiorów
(po owocowaniu) najlepiej w trakcie ubywania za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich jest to
Księżyca (pełnia-nów) od 2 do 17, szczególnie czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęw kwadrze uprawy. Cały okres zaznaczony linią gnacyjne, uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy
przerywaną jest najkorzystniejszy do wszelkich chwasty i szkodniki.
zabiegów uprawowych, spulchniania, orek, Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca
podorywek, bronowania, okopywania, graco- (od nowiu do pełni). Jest to najkorzystniejszy okres
wania, przygotowywania kompostów, niszczenia do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących
chwastów, tępienia owadów, szkodników m.in. nad ziemią.
zakładania opasek chwytnych. Rośliny podlewać Linia przerywana - czas niestosowny do siewów,
intensywnie po nowiu w kwadrze liścia.
zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać
Letnie cięcie żywopłotów, drzew np. wiśni, ob- glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Doskonały czas na zmiany zawodowe. W swojej dziedzinie
jesteś fachowcem i otrzymasz interesujące propozycje od
konkurencji. Możesz śmiało ryzykować. Gwiazdy Ci sprzyjają. W życiu rodzinnym pełna harmonia i porozumienie.

Byk 20.04.- 20. 05.

Kilka najbliższych dni to dobry czas dla Ciebie. Możesz zrealizować niektóre ze swoich planów i zamierzeń, ale pod warunkiem
podejmowania szybkich decyzji. Osiągniesz wytyczone cele i
będziesz promieniować energią. Sprawy osobiste także ułożą
się pomyślnie.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Musisz ograniczyć swoje kontakty towarzyskie, to nienajlepszy czas na spotkania. Masz problemy sam ze sobą i trudno
Ci się dogadać z innymi. Przeczekaj trudne chwile. Poświęć uwagęswojemu
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Może samotna wycieczka.

Rak 22.06.- 22.07.

Czekają Cię dodatkowe zajęcia i obowiązki. Ale z łatwością
sobie poradzisz i będziesz mieć czas dla rodziny. Sprawy
finansowe wyjaśnią się i możesz być spokojny o stabilność.
Nie bądź zbyt łatwowierny i każdą decyzję przemyśl.

Lew 23.07.- 22.08.

Panuj nad emocjami w miejcsu pracy, bo niepotrzebne słowa
wprowadzą tylko zamęt i niczemu nie służą. Atmosfera w pracy
i tak jest już napięta. Nie zaniedbuj obowiązków. Uważj na swoje
wydatki, bo możesz stracić płynność finansową. W sprawach osobistych nie
ufaj bezgranicznie nowemu partnerowi.

Panna 23.08.- 22.09.

Jesteś dobrym organizatorem i powinieneś poradzić sobie w tych
trudnych chwilach. Dodatkowe obowiązki nie przytłoczą Cię. ale
zachęcą do działania i szukania nietuzinkowych rozwiązań. Podczas najbliższych dni nie ryzykuj w niepewnych interesach, bo możesz
stracić niemało gotówki.

Waga 23.09.- 22.10.

Masz korzystny czas. Śmiało możesz podejmować nawet trudne
decyzje. Jeżeli odkładałeś jakieś spotkania, teraz możesz je odbyć,
a ich wynik będzie z korzyścią dla Ciebie. Dzięki intuicji osiągniesz
wszystko, co zaplanowałeś. W sprawach osobistych musisz popracować nad
swoim zachowaniem, a kłopoty będą Cię omijać.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Będą Cię otaczać ludzie nieodpowiedzialni. Musisz więc uważać na
podejmowane decyzje, podpisywane umowy i kontrakty, żeby nie
stracić pieniędzy i zaufania osób, na których Ci zależy. Poświęć więcej uwagi partnerowi i postaraj się zaufać mu, bo na to zasługuje.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Najbliższe dni spędzisz w spokoju i bez żadnych niespodzianek.
Wszystko będzie się toczyć po Twojej myśli. Będziesz mógł się
wybrać z rodziną na spacer lub do kina bez uczucia niepokoju, że
coś Wam przeszkodzi i zakłóci miły odpoczynek.

Koziorożec 22.12. - 19.01.

Nadchodzące dni nie będą dla Ciebie zbyt pomyślne. Wszystko
będzie Cię denerwować i irytować. Z błahych powodów będziesz
wpadać w gniew. Kłótnie będą na porządku codziennym. Musisz
ćwiczyć cierpliwość i pamiętać, że nie zawsze masz racje.

Wodnik 20.01.- 18.02.

Przestań rozpamiętywać przeszłość, rozżalać się nad sobą i myśleć o utraconych nadziejach. Pora zacząć działać. Weź sprawy
w swoje ręce i pokonuj przeszkody jakie los Ci sprawia.

Ryby 19.02.- 20.03.

Czeka Cię wyjazd służbowy lub wizyta u dalekich krewnych.
Będziesz mieć okazję do zainwestowania pieniędzy w
korzystnym biznesie. Przed podjęciem decyzji poradź się
najbliższych lub przyjaciół. Zadbaj o zdrowie.
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Kino NIWA
ZAPRASZA

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 podstarzałym 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 czuje silne bóle klatki piersiowej. Matka Marin,
Erica Barry (Diane Keaton) z ociąganiem
zgadza się opiekować się nim do czasu
wyzdrowienia. Kiedy zostają sami, Harry
– ku swemu zaskoczeniu – stwierdza, że
Erica naprawdę go pociąga. Romantyczna sytuacja komplikuje się nieco, gdy o
uczucie Eriki zaczyna starać się także czarujący, trzydziestokilkuletni doktor
Harry’ego, Julian Mercer (Keanu Reeves).

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 odległe 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

KURACJE DOMOWE

Gdy pot się leje

Ograniczające pocenie herbaty najczęściej
sporządza się z szałwii i pokrzywy. Jedną
łyżeczkę szałwi lub pokrzywy zalać szklanką
wrzątku. Odstawić. Rano wypić szklankę szałwi, łykami, najlepiej w dwu, trzech porcjach.
Wieczorem lub po południu z kolei szklankę pokrzywy, też w dwu, trzech porcjach.
Wolno do smaku słodzić miodem. Obydwa ziółka można również razem
wymieszać i stosować jako mieszankę. Pija się dziennie po dwie szklanki
herbaty sporządzonej z jednej łyżeczki najlepiej w kilku porcjach dziennie.
Kuracja winna trwać dwa, trzy tygodnie. Potem zrobić tygodniową przerwę
i powtórzyć. Zmniejszają potliwość również herbatki sporządzone z szałwi,
hyzopu i pokrzywy. Trzy zioła zmieszać w równej ilości. Łyżeczkę ziół
zalać szklanką wrzątku. Wypić szklankę rano i wieczorem po jedzeniu. Do
smaku można dodać do mieszanki odrobinę mięty. Można również lekko
dosładzać miodem.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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SPORT

Piłka nożna

SPORT

SPORT

SPORT

NASIELSK - NIGERIA 2:2
W niedzielę 20 czerwca podczas obchodów
40 – lecia Żbika Nasielsk rozegrany został towarzyski mecz piłkarski. Przeciwko sobie stanęły
reprezentacja Nigerii, składająca się z zawodników
tego kraju grających polskich klubach piłkarskich
i drużyna Żbika.
Mecz poprzedziło odegranie hymnów państwowych obu krajów.
W drużynie gości grali między innymi zawodnicy
z Legii Warszawa, GKS-u Katowice, Unii Skierniewice, MKS-u Ciechanów
i ze Stargardu Szczecińskiego.

A tak...

Po dziewięćdziesięciu minutach zaciętej walki mecz zakończył się remisem
2:2.
Dynamiczna gra zawodników obydwu drużyn i nieprzerwany doping nasielskich kibiców sprawiły, że publiczność nie mogła narzekać na brak wrażeń.
Zarządowi MLKS Żbik gratulujemy pomysłu. Mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się częściej.

Kibice
...Rowland Eresaba...

Urząd Miejski w Nasielsku
zaprasza wszystkich sympatyków i kibiców
do udziału

w Lidze Szóstek Piłkarskich
o Puchar Burmistrza Nasielska.
Zgłoszenia przyjmowane są

...strzelał wyrównującego...

na hali sportowej tel. 693 08 65
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
26 czerwca o godzinie 19.00
na Hali Sportowej.
ZAPRASZAMY!!!

ZAPROSZENIE

...gola...

Klub sportowy WKRA Andzin
zaprasza
w dniu 04.07.2004 (niedziela)
do Cieksyna na

festyn sportowo-rekreacyjny
W programie:
Turniej Drużyn Wiejskich o Puchar Burmistrza Nasielska.
...w niedzielnym spotkaniu.

Szczegółowy program imprezy podamy za tydzień.
fot. M. Stamirowski
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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię używany traktorek ogrodniczy z kosiarką i przyczepką,
tel. 0502 035 852
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 mieszkalnym, 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
Sprzedam małą przyczepkę z zamykaną klapą, zarejestrowana
i ubezpieczona, tanio, tel. 0605 070 839

STAROPOLSKA METEOROLOGIA
Kiedy psy trawę łapią, będzie deszcz.
Gdy się wieczór czerwienią, napisano nieba, w nocy, albo więc
jutro deszczu czekać trzeba.

PRZYSŁOWIA
Na Jakuba (25.07) wigilia jeśli jest pogodna, będzie chleb: tak
nam tuszy nadzieja swobodna.
Na św. Jakub strąków naskub.

Ceny nie zawierają podatku vat

ADOPTUJ PIESKA ZE
SCHRONISKA
W schronisku w Chrcynnie czeka
na nowych, dobrych panów
Starszy pies, bardzo szczupły (prawdopodobnie zaginął). Jest łagodny, miły,
czeka na swego właściciela lub kogoś
kto go przygarnie.

tel. (022) 7742771

25 czerwiec - 1 lipiec 2004

Miejsce na reklamę
Twojej firmy
zadzwoń 023 691 23 43
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Wręczanie Lwów Nasielska radnym

„Czerwony Tulipan”

Dzieci z nasielskiej szkoły podstawowej
Ksiądz Andrzej Rosiak i Tomek Kamiński

Nadzieja nasielskiej konferansjerki Monika Pająk i Marek Maluchnik

„Bielizna Skład”

„Żuki”

fot. M. Stamirowski

