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HACCP z kosmosu 
do Nasielska
W związku z przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej, 
wymogiem formalnym stało 
się przystosowanie naszych 
przepisów do wymagań aktów 
prawnych Wspólnoty. Oznacza 
to między innymi, że wszyscy 
przedsiębiorcy zajmujący się 
produkcją żywności, jej ob-
rotem, konfekcjonowaniem i 
transportem zobowiązani są do 
wdrożenia i stosowania zasad 
systemu HACCP. 
„Procedurom wdrażania Zasad Systemu 
HACCP w małym i średnim przedsiębior-
stwie sektora spożywczego” poświęcone 
było szkolenie, w którym uczestniczyli 

mieszkańcy Nasielska. W spotkaniu (od-
było się 14 stycznia w kinie Niwa) wzięło 
udział kilkudziesięciu przedstawicieli tu-
tejszego biznesu – właścicieli zakładów 
spożywczych i sklepów. Organizatorem 
seminarium był Urząd Miejski w Nasielsku, 
poprowadzili je pracownicy Fundacji Roz-
woju Obywatelskiego i Grup Inicjatywnych 
„FROGI” z Radzymina.

- „Członkostwo we Wspólnocie zobowią-
zuje i czy nam się podoba, czy nie - mu-
simy dostosowywać naszą gospodarkę do 
wymogów Unii Europejskiej” – powiedział, 
witając zebranych, Bernard Mucha, Bur-
mistrz Nasielska. 

Śmierć tylko dla 
bogaczy? – to 
niesprawiedliwe!
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Gdzie na studia?

Rozpoczynamy cykl prezentujący zasady rekrutacji na największe 
uczelnie warszawskie. W tym numerze Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego.
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Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Fundusze strukturalne – jak je ugryźć

HACCP z kosmosu do Nasielska

Są nowe pieniądze z Unii 
Europejskiej. Można już 

dojść do wniosku, że od 
ich nadmiaru boli głowa. 
Miliardy EURO czekają na 
ludzi przedsiębiorczych 
- jednak mało kto wie jak 
po nie sięgnąć. 
Jak przystało na brukselską biurokrację, 
skomplikowane procedury odstrasza-
ją chętnych. Pod tym względem 
jest jeszcze gorzej niż w przypadku 
funduszy przedakcesyjnych, bo 
trudniej. Sytuację tę wykorzystują 
firmy doradcze, które doskonale się 
orientują w zawiłościach unijnego 
prawa i – co najważniejsze – potrafią 
poprawnie przygotować wniosek o 
dotację. Panowie w eleganckich gar-
niturach za „niewielką” opłatą chętnie 

pomagają potencjalnym inwestorom 
przy opracowywaniu konkretnych 
projektów. Ich usługa kosztuje przed-
siębiorcę od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych. Niby dużo, a jednak warto w 
przypadku, kiedy staramy się o dużą 
kwotę wsparcia. 

O tym, jak ubiegać się o środki 
z funduszy strukturalnych UE i dzięki 
temu podnieść konkurencyjność 
przedsiębiorstwa rozmawiano pod-
czas konferencji zorganizowanej 
20 stycznia w Urzędzie Miejskim w 
Nasielsku. Poprowadzili ją eksperci 
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekono-
micznych oraz firm specjalizujących 
się w pozyskiwaniu unijnej kasy. W 
spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób prowadzących działalność go-
spodarczą w naszej gminie.

Polska może korzystać z kolejnego 
wsparcia finansowego Unii Europejskiej 
– tym razem z funduszy strukturalnych. 
Żeby je pozyskać, podobnie jak w wy-
padku środków przedakcesyjnych 
– ISPA, PHARE, SAPARD - należy 
posiadać wkład własny, ponieważ in-
westycja jest finansowana, zarówno ze 
środków własnych, jak i pożyczonych. 
Nowa pomoc UE, poza nielicznymi 
i rzadkimi przypadkami, które dotyczą 
osób fizycznych (np. młodych rolni-
ków), jest przekazywana inwestorom w 
postaci refundacji części poniesionych 
wydatków. 
Fundusze strukturalne są ofertą po-

mocy dla osób fizycznych, przed-
siębiorstw, instytucji samorządowych 
i innych organizacji działających na 
zasadzie „non-profit”.

Możliwości wykorzystania unijnych 
środków są bardzo szerokie. Można 
nimi dofinansować prawie każde 
przedsięwzięcie, które nie koliduje 
z prawem i służy szeroko pojmo-
wanemu rozwojowi. Pomoc jest 
kierowana głównie na: inwestycje 
w infrastrukturę publiczną, inwestycje 
w przedsiębiorstwach, ochronę śro-
dowiska, wsparcie zatrudnienia oraz na 
szkolenia i doradztwo. Chcąc w miarę 

szczegółowo opisać, na co można 
przeznaczać fundusze strukturalne 
szybko dojdziemy do wniosku, że na 
„mydło i powidło”. 

- Zrozumiałeś coś z tego?
- Tak, że to (k...) nie dla mnie.   

Jest to fragment rozmowy dwóch pa-
nów, którzy w trakcie szkolenia opusz-
czali salę konferencyjną nasielskiego 
urzędu. I jest to najlepszy komentarz 
przeciętnego polskiego inwestora 
do funduszy strukturalnych. Nic ująć, 
nic dodać. Nie ma wyjścia, po poradę 
trzeba się udać do specjalistów. 

Dariusz Panasiuk

HACCP to Anal iza Zagrożeń 
i  Krytyczny Punkt Kontrol i 
– z angielskiego Hazard Analysis 
and Critical Control Point. Jest to 
system przeznaczony do kontroli 
bezpieczeństwa żywności. Jego 
istota opiera się na:

- analizie i zapobieganiu powstawa-
nia zagrożeń mikrobiologicznych, 
technologicznych, chemicznych 
i fizycznych,
- ich eliminacji,
- redukcji,
- lub zapobieganiu intensyfikacji.

A wszystko po to, aby nie dopu-
ścić do skażenia produktu. 

Z materiałów, które otrzymali 
uczestnicy szkolenia wynika, że 
HACCP został początkowo opra-
cowany we wczesnym okresie 
amerykańskiego programu ko-
smicznych lotów załogowych 
(w latach 60-tych) w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa mi-
krobiologicznego żywności dla 
astronautów. System stworzyli 
naukowcy z Pillsbury Company, 
współpracujący z NASA i Labo-
ratorium Badawczym Armii Sta-

nów Zjednoczonych. Następnie 
firma ta zastosowała HACCP do 
własnych produktów żywnościo-
wych i wprowadziła system do 
przemysłu spożywczego. 

Hazard Analysis and Critical Control 
Point jest rekomendowany przez 
Światową Organizację Zdrowia 
(WTO) oraz wymagany ustawodaw-
stwem UE. Jest najskuteczniejszym i 
najbardziej efektywnym narzędziem 
zapewnienia wysokiego standardu 
higienicznego warunków produkcji 
i przetwarzania żywności. HACCP jest 
systemowym postępowaniem mają-
cym na celu identyfikację zagrożeń 
jakości zdrowotnej oraz ryzyka ich 
wystąpienia podczas wszystkich 
etapów procesu produkcji i dystry-
bucji żywności. To, co jemy jest cały 
czas „pod lupą” Inspekcji Sanitarnej 
i Weterynaryjnej – „od pola do ta-
lerza”. System chroni więc interesy 
konsumentów, dając im pewność 
bezpieczeństwa i wysokiej jakości 
zdrowotnej kupowanych produktów 
spożywczych. Chroni również inte-
resy producentów, którzy prowadząc 
w odpowiedni i udokumentowany 
sposób proces produkcyjny mogą 

udowodnić, że robią wszystko, aby 
wytworzyć produkt bezpieczny dla 
zdrowia.
I po co to wszystko?

Po to, żebyśmy my, konsumenci, 
w szczęściu i zdrowiu przez długie 
lata żyli. Producentom, zobowią-
zanym do wdrożenia i stosowania 

skomplikowanych i kosztownych za-
sad systemu HACCP pisany wieczny 
stres i nerwica.

Dariusz Panasiuk  

Bruksela. Budynek Komisji Europejskiej, za tymi drzwiami zapadją decyzje dotyczące budżetu UE
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fot. D. Panasiuk

Śmierć tylko dla 
bogaczy? 
– to niesprawiedliwe!
Papierosy zdrożały i będą 
drożeć. W większości 
sklepów jeszcze tego nie 
widać, ponieważ handlu-
ją one nadal towarem 
ze „starych zapasów”. 
Jednak już za kilka dni 
sprzedający zażądają od 
palaczy kilkudziesięciu 
groszy więcej za paczkę, 
niż zazwyczaj. Stanie się 
tak, kiedy do handlu trafią 
fajeczki z najświeższych 
dostaw.

Ministerstwo Finansów wydało w 
połowie stycznia rozporządzenie 
zwiększające stawki podatku ak-
cyzowego na wyroby tytoniowe. 
Podwyżki  cen już od dawna 
zapowiadały również zakłady 
tytoniowe. 

Według wstępnych i  bardzo 
ostrożnych szacunków, w zależ-
ności od firmy i marki towaru, 
papierosy w sprzedaży detalicznej 
zdrożeją średnio o 10 - 15 pro-
cent. Najbardziej wzrosną ceny 
wyrobów najtańszych i zarazem 
najgorszej jakości, a najmniej tych, 
które już teraz są drogie. Znawcy 
rynku nie są w stanie przewidzieć 
reakcji cen wyrobów tytoniowych 
na targowiskach – przemycanych 
zza wschodniej granicy. Jednak, jak 
nie trudno się domyślić, przemyt 
stanie się bardziej opłacalny.

W cenach tytoniu gonimy Unię 
Europejską. Podatek będzie stop-
niowo wzrastał przez najbliższych 
ki lka lat .  Akcyza uspokoi s ię 
dopiero w 2008 roku. Bowiem 
wtedy, zgodnie z założeniami 

Rekordowy import używanych samochodów
Stare, ale jare.
Blisko 900 tysięcy używa-
nych aut sprowadzono do 
Polski od dnia przystąpie-
nia naszego kraju do Unii 
Europejskiej. Najwięcej 
samochodów, bo blisko 
połowa trafiła na nasz 
rynek z Niemiec.
1 maja 2004 roku, to przełomowa 
data dla importerów samochodów. 
Tego bowiem dnia znikły bariery, 
ograniczające w znacznym stopniu 
dostęp zachodnich pojazdów do 
polskiego rynku. Sprowadzający 
używane samochody nie muszą już 
płacić 22 procentowego podatku 
VAT. Ponadto został zniesiony zakaz 
rejestracji samochodów niespełnia-
jących surowych, unijnych norm 
emisji spalin - Euro 2. 

Nasz rodak, wjeżdżając do kraju w 
używanej gablocie musi zapłacić 
podatek akcyzowy. Jego wysokość 
zależy od pojemności i wieku sa-
mochodu – nie może jednak prze-
kroczyć 65 procent deklarowanej 
wartości pojazdu. Warto przy tym 
podkreślić słowo „deklarowanej”. 
Dzięki temu zapisowi tak naprawdę to 
importer ustala sobie stawkę podatku 
akcyzowego, – bo co stoi na prze-
szkodzie, żeby zamiast faktycznie za-
płaconej kwoty, na przykład 2 tysiące 
Euro, podać 200 Euro. Wystarczy 

tylko dogadać się ze sprzedającym 
i taką kwotę wpisać w dokumen-
cie potwierdzającym zakup auta. 
Często się zdarza, że deklarowana 
wartość samochodu jest bardzo 
niska – śmiesznie niska. Zaskakuje 
nawet celników, którzy nie jedno już 
w swoim zawodowym życiu widzieli. 
Na porządku dziennym są sytuacje, 
kiedy importer eleganckiego samo-
chodu znanej marki przedstawia na 
granicy fakturę, z której wynika, że 
za pojazd zapłacił nie więcej niż 100 
Euro. Celnicy przytaczają też inne, 
bardziej nierealne przykłady. Na jed-
nym z niemiecko-polskich przejść 
granicznych padł swoisty cenowy 
rekord. Pewien jegomość zadekla-
rował (potwierdzając to fakturą), że 
za samochód zapłacił 1 Eurocent!. 
Trzeba dodać, że samochód był w 
bardzo dobrym stanie.

Ministerstwo Finansów chce jak 
najszybciej zastąpić podatek akcy-
zowy nowym podatkiem, który ma 
zależeć od wieku auta, pojemności 
silnika i norm emisji spalin. Nowe 
opłaty sprawią, że sprowadzanie 
niektórych samochodów będzie 
już nieopłacalne i prawdopodobnie 
całkowicie powstrzymają import 
starych samochodów. 

O zamiarach resortu wiadomo już od 
kilku miesięcy. Nic więc dziwnego, że 
pod koniec ubiegłego roku wywołały 

one panikę wśród 
importerów. Otóż 
w samym tylko 
grudniu sprowa-
dzono do Polski 
rekordową liczbę 
używanych aut 
– około 115 ty-
sięcy! Skorzystają 
na tym gminy 
– wzrosną im do-
chody z opłat za 
rejestrację samo-
chodów. Zarobią 
też właściciele 
warsztatów me-
c h a n i c z n y c h 
- bardzo dużo 
samochodów jest 
po stłuczkach. 

Niestety, na nasze 
drogi trafia już pra-
wie wszystko, „co 
się rusza”. Żeby się 
o tym przekonać wystarczy wybrać 
się na giełdę samochodową. Podaż 
znacznie przewyższa popyt. Poza 
prawie nowymi i w idealnym stanie 
technicznym, dużo jest samochodów 
coraz starszych i tańszych. Za kilka ty-
sięcy złotych można się stać posiada-
czem w miarę przyzwoitych „czterech 
kółek”. Doszło już do tego, że bardziej 
się opłaca kupić „nowy” - używany 
samochód, niż naprawiać stary. 

To, co dzieje się na krajowym ryn-
ku motoryzacyjnym jego znawcy 
nazywają „napływem staroci” albo 
„polskim złomowiskiem”. Jest w 
tym stwierdzeniu wiele przesady. 
Niewątpliwie eksperci mają rację z 
punktu widzenia ludzi bogatych i 
właścicieli firm handlujących no-
wymi pojazdami. Rzeczywiście, 
autosalony tracą na imporcie 
używanych samochodów - uby-
wa im z tego powodu klientów. Jest 

oczywiste, że każdy z nas chciał-
by jeździć nowym samochodem, 
z gwarancją, pachnącym jeszcze 
fabryką. Trudno, żyjemy w kraju, 
w którym jeszcze nie wszystkich 
na to stać. Może kiedyś, za kilka 
lat?

Dobrze się stało, że możemy wy-
bierać w tanich samochodach jak 
w ulęgałkach. Korzystajmy z tego, 
póki można.

WA

Swoje tajemnice samochód skrywa pod maską

resortu finansów, ma osiągnąć 
„unijny poziom”. Wówczas, jak 
oceniają eksperci, do kieszeni fi-
skusa z jednej kupionej przez nas 
paczki papierosów wpłynie tyle 
podatku, ile dziś kosztuje pudełko 
„elemów”. Najbliższe podwyżki 
prawdopodobnie spowodują, że 
najtańsze „śmierdziuchy” pod ko-
niec tego roku będą w dzisiejszej 
cenie tych „najlepszych|”.

Nadszedł już najwyższy czas, żeby 
rzucić palenie. Ci, którzy nie mogą 
tego zrobić muszą przestrzegać 
trzech zasad - niech nie częstują 
innych, niech nie odmawiają, gdy 
ktoś ich częstuje „cudzesem” i 
nich już dziś zaczną rozglądać się 
za lepiej płatną robotą. Śmierć bę-
dzie coraz bardziej kosztowna.   

WA 

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
05-190 Nasielsk ul. Płońska 43 tel./fax. (023) 691 23 64;
 ul. Kilińskiego 6 tel./fax. (023) 691 25 90

Szanowny Rolniku gminy Nasielsk ! Czy wiesz, że... *
• Korzystając z finansowej pomocy wspierania działalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) objętych 
planem rozwoju obszarów wiejskich – swoją działalność powinieneś pro-
wadzić zgodnie z zasadami „Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej” w oparciu o 
art.14 ust.2 rozporządzenia 1257/1999/WE.
• Musisz spełnić wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku w 
swoim gospodarstwie oraz posiadać urządzenie do gromadzenia nieczystości. 
Urządzenia te, to np. pojemnik SM 110 lub SM 110K. Punkt gromadzenia 
powinien być estetyczny i mieć zapewniony łatwy dostęp.
• Zobowiązany jesteś również do zawarcia umowy na wywóz nieczystości 
i w razie kontroli, przedstawić opłacane rachunki ( osobie uprawnionej przez 
Burmistrza).
• Osoby nie wywiązujące się w/w obowiązków podlegają karze grzywny 
oraz zmniejszenia lub wstrzymania płatności ONW
Aby się z tych obowiązków wywiązać należy:
• Zgłosić się do naszego biura w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43, pok.6 lub 
przy ul., Kilińskiego 6 celem podpisania umowy (do umowy potrzebny jest 
Twój NIP lub PESEL).
• W przypadku braku w/w urządzeń zakupić pojemnik SM110 (po opłaceniu 
możemy dowieźć na miejsce) lub pobrać worek foliowy 120l – czarny do 
odpadów komunalnych.
• Prowadzić zbiórkę odpadów z uwzględnieniem segregacji korzystając z 
zestawów ustawionych na terenie miasta lub kolorowych worków
foliowych (zbiórka worków kolorowych w każda środę po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym).
• W wyznaczonym dniu wg grafiku udostępnić lub ustawić w miejscu 
dostępnym celem ich opróżnienia lub wywozu.
• Po otrzymaniu faktury uregulować należność w wyznaczonym terminie 
( zwykle w rozliczeniu miesięcznym lub kwartalnym).
Aktualna cena - pojemnika SM 110 - 100 zł.
 SM 110K – 120 zł. (na kółkach)
- wywozu z 1 pojemnika SM 110 – 9,10 zł.
- wywozu worka foliowego czarnego 120l – 9,50 zł.
Worki kolorowe do segregacji i ich odbiór jest nieodpłatny.

 Dyrektor ZGKiM

*Podstawa prawna – Dz.U.1997.121.770 z póz. zm. oraz Dz.U.2004.73.657
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POLICYJNA
spacerkiem po Nasielsku... 

Nadal pod schodami
Przypominamy Czytelnikom 
i wszystkim naszym intere-
santom, że redakcja Życia 
Nasielska mieści się pod 
schodami w kinie Niwa, 
przy ulicy Kościuszki 12. 
Chcemy w ten sposób zdementować 
informacje jakoby redakcja miała się 
przenieść do nowego budynku Urzędu 
Miejskiego przy ulicy Elektronowej. 
Rzeczywiście były takie plany, aby jeden 
pokój przeznaczyć na potrzeby ŻN. I na 
tym się skończyło. 
Mamy jednak ciągle nadzieję, że Cza-

sopismo Samorządu Gminnego znaj-
dzie wreszcie własny, cichy i estetyczny 
kącik, w którym można by spokojnie 
pisać artykuły i – co najważniejsze 
– w godziwych warun-
kach przyjmować 
interesantów.

Redakcja 

Nasielsk,dn.2005-01-19

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. 
Zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XX/131/03 z 
dnia 23 grudnia 2003r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 lutego 2005r 
do 28 lutego 2005r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój Nr 
6, parter) w godz. od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2005r w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (pokój Nr 13, I piętro) o godz.1200.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.03.2005r.

BURMISTRZ  NASIELSKA
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Weź udział w castingu !!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz świetlica socjoterapeutyczna w Nasielsku
zaprasza chętną, utaletowaną młodzież 

do wzięcia udziału w eliminacjach 

do Zespołu Tańca Nowoczesnego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Kina „NIWA” 

w piątek 04.02.2005r. w godz. 17.00 - 17.45 
oraz 

we wtorek  08.02.2005r.  w godz. 17.00-18.00.

09-10.01. w miejscowości Pniewo 
nieznany sprawca wybił szybę w 
samochodzie Daewoo Matiz i skradł: 
trzy koła, lewarek, radio oraz piecząt-
ki. W wyniku działań policji sprawca 
został zatrzymany a skradzione przed-
mioty zostały odzyskane.
14-15.01. w pociągu relacji Legio-
nowo – Nasielsk nieznani sprawcy 
skradli Mariuszowi P. plecak z doku-
mentami.
03.01.na ulicy Leśnej nieznany 
sprawca skradł Jadwidze B. telefon 
komórkowy wartości 400zł.
13.01. na ulicy Koziej nieznani spraw-
cy skradli Wojciechowi S. bramę 
wjazdową wartości 350zł. W wyniku 
działań policji sprawców zatrzymano 
i mienie odzyskano.
16.01. na ulicy P.O.W. został zatrzy-
many do kontroli drogowej Robert 
K., który pomimo zakazu kierowania 
pojazdami samochodowymi wyda-
nego przez S.R. w Pułtusku, kierował 
Polonezem.
16.01. na ulicy Staszica nieznani 
sprawcy weszli przez okno do szatni 
w hali sportowej i skradli m.in. ubrania, 
telefon komórkowy, dokumenty, karty 
do bankomatu i pieniądze.
14.01. na ulicy Wiśniowej nieznani 
sprawcy włamali się do pomiesz-
czenia gospodarczego i skradli 
złom o wartości 200 zł. na szkodę 
Wojciecha C.
02-16.01. w miejscowości Pianowo 
Bargły nieznani sprawcy wycięli 
i skradli 8 stanowisk dla bydła z nieza-
bezpieczonej obory. Strat oszacowano 
na 900 zł.
16.01. w Nasielsku Tomasz J. kierował 
samochodem marki Polonez w stanie 
nietrzeźwym. (0,33 i 0,31 mg/l.)
16.01. na ulicy Sportowej Kazimierz P. 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wym. (0,27 i 0,30 mg/l.)
17.01. na ulicy Warszawskiej nieznany 
sprawca wyrwał Bogumile P. torebkę 
z dokumentami i pieniędzmi.
17.01. na ulicy Warszawskiej Marek Z. 
kierował rowerem w stanie nietrzeź-
wym (0,36 i 0,42 mg/l.)
17-18.01. w miejscowości Borkowo 
nieznani sprawcy włamali się do 
domu Wandy B. Najpierw skrępowali 
właścicielkęa następnie skradli: wód-
kę, papierosy, słodycze i pieniądze 
w kwocie 2700 zł.
18.01. w miejscowości Siennica 
Eugeniusz W. umyślnie uszkodził 
betonowe ogrodzenie na szkodę G.S. 
w Nasielsku.
19.01. w miejscowości Cegielnia 
Psucka nieznani sprawcy włamali się 
do magazynu T.W.S. Sp. z o. o i ukra-
dli podajnik ślimakowy z silnikiem 
o wartości 5000 zł.
W wyniku prac operacyjnych funk-
cjonariuszy K.P. Nasielsk ustalono i 
zatrzymano sprawcę kradzieży to-
rebek w okresie listopad – grudzień, 
który przyznał się do ww. kradzieży. 
Ponadto sprawca przyznał się również 
do innych czynów przestępczych.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      
Ponownie walczą o II ligę
W niedzielę 23 stycznia zakończyła 
się pierwsza runda rozgrywek III 
ligi mężczyzn w tenisie stołowym, 
w której występują tenisiści  Pa-
rafialnego Klubu Sportowego z 
Cieksyna.
Po nieudanych ubiegłorocznych 
barażach o II ligę, w których za-

wodnicy z Cieksyna zajęli 3 miejsce, 
a tylko dwie drużyny awansowały,  
nasi zawodnicy ponownie pukają 
do wrót II ligi.
Po pierwszej rundzie zajmują 1 miej-

sce i wyprzedzają lepszym bilansem 
punktowym w bezpośrednich 
spotkaniach zespoły Marymontu  
Warszawa i KS Stegny Wyszogród 
i tylko pomiędzy tymi drużynami  ro-
zegra się walka w rundzie rewanżowej 
o zwycięstwo w grupie.
Pozostałe zespoły: Nadwiślanin 

Płock, Orkan Sochaczew i Mazur 
Gostynin teoretycznie nie mają już 
szans, ponieważ ich strata do prowa-
dzącej trójki jest zbyt duża. 

AS

Nasielsk, ul.Spor-
towa. Aż trudno 
w to uwierzyć, ale 
podobno czasami 
jeszcze działa 
- dowiedzieliśmy 
się od okolicznych 
mieszkańców.

Uprzedzamy abo-
nentów, że wszyst-
kie ich rozmowy są 
podsłuchiwane 
przez ptaki.

Telekomunikacja - ptakom

Piłkarskie „piątki” w hali
W sobotę, 15 stycznia w hali sportowej w Nasielsku odbył się Turniej Halowej Piłki 
Nożnej „5” w kategorii wiekowej 1991 i młodsi. Zawodnicy walczyli o puchar Bur-
mistrza Nasielska. Wzięło w nim udział sześć drużyn. Zawody rozegrano systemem 
„każdy z każdym”. Pierwsze miejsce zajął zespół Orzeł Sypniewo, drugie Olimpia 
Warszawa, trzecie miejsce Wkra Andzin, czwarte- MKS Przasnysz, piąte – Legia 
Warszawa, szóstą, ostatnią pozycję zajęła drużyna Rotawia Nieporęt. Królem strzel-
ców został Michał Mierzejewski z CWKS Legia Warszawa, a najlepszym bramkarzem 
wybrano Mateusza Burzyńskiego z Wkry Andzin. 

kkk

W niedzielę, 16 stycznia w hali sportowej w Nasielsku odbył się Turniej Halowej Piłki 
Nożnej „5” w kategorii wiekowej 1990 i młodsi. Wzięło w nim udział siedem drużyn. 
Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu 21 spotkań pierw-
sze miejsce zajęła drużyna Dolcan Ząbki, drugie- KS Legionovia Legionowo, trzecie 
– UKS Victoria Nowe Miasto, czwarte – KS Żbik Nasielsk, piąte – KS Legionovia II 
Legionowo, szóste – Wkra Andzin, siódme – UKS Kamionek Warszawa. Królem 
strzelców turnieju został Arkadiusz Sawicki z UKS Victoria Nowe Miasto, a najlepszym 
bramkarzem wybrano Damiana Sadowskiego również z tego zespołu.

kkk

W sobotę, 22 stycznia w hali sportowej w Nasielsku odbył się  I Turniej Halowej 
Piłki Nożnej „5” w kategorii wiekowej 1988 i młodsi. Zawodnicy walczyli o puchar 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku. W turnieju udział 
wzięło osiem drużyn: UKS Karniewo, UKS Omega Jednorożec, UKS „Goliat” Le-
oncin, Dolcan Ząbki, Sona Nowe Miasto, MKS Szreńsk, Żbik Nasielsk, UKS Noeon 
Świercze. W finale spotkały się drużyny: UKS „Omega” Jednorożec z Dolcanem 
Ząbki. Zwycięzcą turnieju został zespół z Ząbek. Drugie miejsce zajął UKS „Omega” 
Jednorożec, a trzecie KS Sona Nowe Miasto. Królem strzelców został Piotr Rasiński 
z KS Dolcan Ząbki, zaś najlepszym bramkarzem – Rafał Wieczorkowski z KS Sona 
Nowe Miasto.

Skład drużyny, od lewej: M. Krzemiński, M. Stamirowski, M. Niedzielski, P. Kowalski, P. Sokolnicki, 
A. Kujawa. Na zdjęciu zabrakło P. Rutkowskiego.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku 
Nr 261, poz.  2603/, Uchwały Nr XXXIII/210/04 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 27 października  2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 16lutego 2005 
roku o godz. 900 w sali Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Kilińskiego 10 
odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,  sta-
nowiących własność Gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn.
1. Działka nr 127/10 o powierzchni 353 m2 za cenę wywoławczą 1.900,00 zł
- wadium w wysokości 200,00 złotych
2. Działka nr 127/11 o powierzchni 3238 m2 za cenę wywoławczą 17.500,00 zł
- wadium w wysokości 1.750,00 złotych
Dla nieruchomości oznaczonej jako:
1/  działka nr 127/10 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wy-
dział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 37628,
2/  działka nr 127/11 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wy-
dział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 38039. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 22%.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Prze-
strzennego gminy Nasielsk dotyczącą zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra 
Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, 
Nasielnej , zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIII/245/2002 Rady Miejskiej w Na-
sielsku z dnia 28 marca 2002 roku w/w nieruchomości położone są na terenie 
obiektów technicznych i obsługi rolnictwa.
Charakterystyka działek:
1/ Działka nr 127/10 -  nie jest zabudowana.
2/ Na działce nr 127/11 znajduje się murowany budynek portierni z dobu-
dówką  o łącznej powierzchni zabudowy 27,0 m2 i pozostałości fundamentu 
betonowego o wymiarach 6,0 z 10,0 m. Obiekty budowlane w złym stanie 
technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.
Obie nieruchomości nie ogrodzone. Istnieje możliwość podłączenia energii 
elektrycznej i wodociągowej. Dojazd drogą nie utwardzoną.
Pomimo, że działki stanowią odrębne nieruchomości objęte oddzielnymi księga-
mi wieczystymi to ze względu na kształt muszą być zagospodarowana łącznie.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium 
do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 11 lutego 2005 
roku do godz. 1500.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczony-
mi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w 
ciągu 3 dni od dnia zamknięcia  przetargu.
Burmistrz Miasta Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upływa 
najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosow-
nymi pełnomocnictwami.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie 
podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu ustnego.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, pokój nr 6 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon 
0 23 69-12-664, 69-12-547, 69-12-427 wew. 26.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.um.nasielsk.pl

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Cudze chwalicie, swego nie znacie
Drodzy Czytelnicy,
Po ukazaniu się kilku artykułów na 
łamach Życia Nasielska dotyczących 
wizerunku zaśmieconego terenu 
miasta i Gminy Nasielsk, nasuwa się 
odczucie, że tylko redakcja Życia 
Nasielska, a w szczególności Redaktor 
Naczelny jest zainteresowany realnym 
poprawieniem stanu czystości środo-
wiska naszej Gminy. W naszej Gminie 
nie brakuje wspaniałych, publicznych, 
zielonych terenów, z których mogli-
by korzystać w wolnych chwilach jej 
mieszkańcy. Jako przedstawiciel Fun-
dacji Centrum Ochrony Środowiska, 
niestety muszę potwierdzić publikacje 
Życia Nasielska, które ukazują nam 
prawdziwy obraz tych szczególnych 
miejsc. Prawie wszystkie są zdewa-
stowane, zniszczone, zaśmiecone. 
Sterty rozkładających się śmieci widać 
wszędzie: w przydrożnych rowach, 
lasach, krzakach czy parkach. Nie-
stety dotychczasowe działania osób 
odpowiedzialnych z ramienia władz 
gminy za stan naszego środowiska 
są nieskuteczne, czego dowodem 
jest tak znaczne zanieczyszczenie 
miasta i terenów podmiejskich. Fun-
dacja sprawuje opiekę ekologiczną 
między innymi na obszarze całego 
kompleksu leśnego w Chrcynnie oraz 
na terenach przyległych. Staramy się 
systematycznie sprzątać i utylizować 
masy śmieci z tego terenu, jednak 
to tylko wzmaga zaśmiecanie przez 
osoby, które nie mają szacunku dla 
przyrody. Amatorzy, którym trudno 
jest wyrzucić swoje śmieci do śmiet-
nika ryzykują poniesieniem kosztów 
surowych kar grzywny przewidzianej 
w przepisach prawnych. Mam na-
dzieję, że surowe kary a także nasze 
interwencje powstrzymają ludzi od tak 
bezmyślnych poczynań.

Chciałbym także złożyć podzię-
kowania Redakcji Życia Nasielska 
za publikację artykułów na tematy 
ekologiczne np. „Po wiedzę na 
śmietnik”, w którym przedstawio-

no realne możliwości edukacji z 
zakresu wiedzy ekologicznej dla 
młodzieży szkolnej. Szkoda tylko, 
że Urząd Miejski nie bardzo wie jak 
te możliwości wykorzystać. Poza 
ścieżką przyrodniczą usytuowaną 
na terenie wysypiska odpadów ko-
munalnych w Jaskółowie jest jeszcze 

Listy do redakcji

drugie miejsce, zaledwie 1,5 km od 
centrum Nasielska. Jest to teren 
Fundacji Centrum Ochrony Środo-
wiska w miejscowości Chrcynno. 
Z terenowych zajęć rekreacyjno-
edukacyjnych prowadzonych przez 
Fundację dla młodzieży szkolnej sko-
rzystało już w roku 2004 dziesiątki 
szkół z różnych gmin na terenie woj. 
mazowieckiego.

Niestety z przykrością stwierdzam, 
iż Urząd Miejski w Nasielsku w tym 
zakresie wciąż nie wykorzystuje 
i nie docenia tego, co jest zlokali-

zowane tak blisko Nasielska. Jest mi 
bardzo przykro, iż inne gminy ku 
ich ogólnemu zadowoleniu w pełni 
współpracują i wykorzystują poten-
cjał Fundacji w omawianym zakresie, 
tylko gmina Nasielsk praktycznie się 
tym nie interesuje. Dla przykładu 
podam, że w roku 2004 z gminy 
Nasielsk tylko kilka szkół (Nuna, 
Pieścirogi i S.P. Nasielsk) skorzystało 
z możliwości Fundacji, a i to tylko 
dzięki inicjatywie dyrektorów oraz 
niektórych nauczycieli tych szkół, 
za co im również składamy podzię-
kowania. W tym przypadku w pełni 
sprawdza się przysłowie „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Fun-
dacja jako jedna z nielicznych w 
kraju zdobyła w roku 2004 status i 
perspektywę działalności Organizacji 

Pożytku Publicznego, przez co nie-
zwłocznie rozpoczęła działalność w 
tym zakresie. Jedną z nich jest rozwój 
i organizowanie na rzecz młodzieży 
szkolnej terenowych zajęć ekolo-
gicznych połączonych z rekreacją 
oraz dobrą zabawą zwłaszcza dla 
najmłodszych dzieci. W ten sposób 

młodzież szkolna zdobywa praktycz-
ną wiedzę o ochronie środowiska, 
a w zespoleniu z ciekawą formą 
różnego typu zabawy i zwiedzania 
interesujących istniejących nieopo-
dal miejsc, aktywnie wypoczywa. 
Między innymi dzięki takim for-
mom działalności Fundacja szybko 
zdobyła uznanie, a władze miast 
i gmin dostrzegły możliwości 
i podjęły współpracę z nami. Uwa-
żam, iż Gmina Nasielsk też powinna 
w końcu zauważyć, docenić oraz 
przede wszystkim skorzystać 
z perspektywy jaką oferuje Fundacja 

Centrum Ochrony Środowiska, a tak-
że wykorzystać zakres takich działań, 
lokalizację Fundacji i fakt, że żadna 
inna gmina (w woj. mazowieckim, 
a w niektórych szczególnych 
przypadkach żadna gmina w kraju) 
nie może się tym pochwalić. Dla 
przykładu podam, iż możemy się 
poszczycić obecnością w muzeum 
(dzięki współpracy z Prywatną Kolek-
cją Techniki Wojskowej ARES Panów 
Stanisława i Macieja Kęszyckich) 
unikatowego, jedynego w swoim 
rodzaju czołgu z filmu „Czterej pan-
cerni i pies” jako jedną z wielu atrakcji. 
Załączone fotografie przedstawiają 
wyjątkowy klimat tego miejsca oraz 
wizytówkę Fundacji, którą Fundacja 
tradycyjnie promuje także jako wi-
zytówkę Gminy Nasielsk. 

Mam nadzieję, że artykuł ten wzbudzi 
w końcu zainteresowanie szczegól-
nie Władz Lokalnych, a także Szkół, 
Firm,itp. przez co zmobilizuje do 
podjęcia współpracy w ww. zakresie 
tak jak to uczyniły już dawno inne 
gminy. Dziękując Redakcji Życia 
Nasielska za dotychczasową i godną 
naśladowania pożyteczną współpra-
cę o tematyce ochrony środowiska, 
oznajmiamy, iż Fundacja również 
dołącza do akcji prowadzonej przez 
redakcję, zapraszając do współpracy 
tych, którzy chcieliby poprawić stan i 
wizerunek naszego środowiska. 
Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o kontakt z Redakcją 
Życia Nasielska lub Fundacją 
e-maill: fundacja4@op.pl; www.schro-
nisko99.republika.pl www.funda-
cja.elo.pl (strona aktualnie w przebu-
dowie).

Z wyrazami szacunku:
Krzysztof Łukaszewicz
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fot. M. Stamirowski

Małżeństwa na medal
Uśmiechają się do siebie - to znaczy, że 
są szczęśliwi i nie żałują, że ponad pół 
wieku temu powiedzieli sobie TAK! 
Dzisiaj mówią – Rozpoczynaliśmy 
życie w trudnych czasach, zupełnie 
inaczej niż dzisiejsza młodzież. Ciężką 
pracą trzeba było zapracować na ka-
wałek chleba, żeby utrzymać rodzinę. 
Bywało różnie. Ale bez względu na to, 
czy było lepiej, czy gorzej, to zawsze 
jedno mogło polegać na drugim. 
Najważniejsza była i jest rodzina!

Są to piękne wypowiedzi ludzi, którzy 
przeżyli okupacje -niemiecką i sowiec-
ką i wspólnie przeszli przez ciężkie lata 
powojenne. Słowa te mogą posłużyć 
jako motto dla tych współczesnych 
małżeństw, które dziś składają w są-
dach pozwy rozwodowe – po roku, 
po dwóch latach pożycia. Powody 
rozpadu dzisiejszej rodziny są różne: 

jeden z małżonków chce pieska, drugi 
nie; jedno chce samochód czerwony, 
drugie niebieski... . Może trudno to dziś 
zrozumieć, ale dla przedwojennego 
pokolenia „najważniejsza była rodzina 
i kawałek chleba”. 

18 stycznia 2005 roku w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku odbyła się 
uroczystość wręczenia „Medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Ponad 50 lat temu związek małżeński 
zawarli Państwo:

- Stanisław i Marianna Szatkowscy, 59 
rocznica;
- Józef i Aniela Mucha, 58 rocznica 
pożycia małżeńskiego;
- Czesław i Teresa Rączka, 57 rocznica;
- Zygfryd i Irena Obidzińscy;
- Władysław i Janina Kaczmarkowie; - Tadeusz i Stanisława Kamińscy

- Marian i Krystyna Błażejewicz.

Z tej okazji wszystkie Złote Pary 
zostały uhonorowane medalami 
nadanymi przez Aleksandra Kwa-
śniewskiego, Prezydenta RP. Od-
znaczenia wręczał Bernard Mucha, 
Burmistrz Nasielska. W uroczystości 
uczestniczył również Andrzej Królak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej.

Bożena Kobusiak, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Nasielsku, zwra-
cając się do Dostojnych Jubilatów 
powiedziała m.in.: - Minęło 50 lat od 
chwili, gdy związaliście się węzłem 
małżeńskim, przyrzekając sobie na-
wzajem dozgonną miłość, szacunek i 
przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z 
ufnością, że nie zawiedziecie się na so-
bie, że będziecie się wspomagać wza-
jemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się 

wspólną radością. Przyrzeczenia tego 
dotrzymaliście mimo wielu złożonych 
zdarzeń losowych. 

Było na pewno w ciągu tych długich lat 
wiele dni radosnych i pięknych. Było 
też wiele dni smutnych i przykrych. 
Wszystkie te przeżycia: radości i 
smutki, troski i obowiązki związały 
Was jeszcze bardziej. Teraz możecie 
podsumować swoje ponad 50 letnie 
wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one 
na marne, że daliście z siebie wiele ro-
dzinie, Państwu i społeczeństwu (...). 50 
lat to wiele, ale jakże szybko minęły te 
lata... Minęły we wspólnej trosce o za-
pewnienie codziennego bytu rodzinie, 
w trosce o dobre wychowanie dzieci i 
ich przyszły los.

Za trud i poświęcenie na pewno 
wdzięczne są Wam dziś Wasze dzieci, 
a Urząd Miejski w Nasielsku, w dowód 

społecznego uznania dla trwałości mał-
żeństwa i rodziny, wystąpił do Prezy-
denta RP o wyróżnienie Was, poprzez 
odznaczenie Medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska 
gratulując „nowożeńcom” złotej rocz-
nicy powiedział: - Pochylamy się nad 
tym wszystkim, czego dokonaliście w 
swoim życiu. Życzymy Wam zdro-
wia, radości i obyśmy się spotykali 
na kolejnych takich uroczystościach 
rocznicowych.

Żeby życzenia się sprawdziły wszyscy 
wypili po lampce szampana i odśpiewali 
tradycyjne „Sto lat!”.

Życie Nasielska przyłącza się do życzeń. 
Prosimy o nas pamiętać przy organizo-
waniu Brylantowych Godów. Z góry 
dziękujemy za zaproszenie. 

Dariusz Panasiuk
Kierownik USC Bożena Kobusiak, Burmistrz Bernard Mucha, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Królak 

Podporucznik Mucha
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej przybył 
nowy oficer. 

Nasielska – syn nowego podpo-
rucznika.

Redakcja Życia Nasielska serdecz-
nie gratuluje Panu Józefowi – ży-
czymy dużo zdrowia i kolejnych 
stopni oficerskich. 

Dariusz Panasiuk  

Sierżant Józef Mucha 
(nie będący w czynnej 
s łużbie wojskowej) , 
żołnierz Batal ionów 
Chłopskich w czasach II 
wojny światowej, został 
mianowany przez Pre-
zydenta RP na stopień 
podporucznika Wojska 
Polskiego. Pod doku-
mentem mianowania 
podpisał się gen. bryg. 
Włodzimierz Zieliński, 
Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w 
Warszawie. 

Miła uroczystość nada-
nia stopnia oficerskie-
go odbyła s ię w 18 
stycznia 2005 roku w 
Urzędzie Miejskim w 
Nasielsku tuż po od-
znaczeniu Złotych Par Medalami 
za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Uczestniczyli w niej m.in.: 
członkowie nasielskiego Koła 
Kombatantów, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej oraz Burmistrz 

Rocznica wyzwolenia Warszawy

powstania. Dali oni jednak całej Pol-
sce i światu wielkie świadectwo walki 
o wolność, okupione krwią wielu 
tysięcy zabitych.

Wyzwolenie przyszło 17 stycznia 
1945 r., kiedy to oddziały I Armii 
Wojska Polskiego, wspomagane 
przez jednostki Armii Czerwonej, 
wkroczyły do zniszczonej i opusz-
czonej stolicy. Warszawa znów była 
wolna, choć nie na taką wolność 
wówczas czekaliśmy. 

W związku z przypadającą w dniu 
17 stycznia 60 rocznicą wyzwo-
lenia Warszawy w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku, w dniu 20 stycznia 
miał miejsce apel poświęcony 
pamięci tych, którzy walczyli 
o wolną Warszawę i Polskę.

W uroczystości tej dużo miej-
sca poświęciliśmy patronowi 
naszej szkoły – Stefanowi Sta-
rzyńskiemu – prezydentowi 
stolicy, który we wrześniu 1939 
r. jako cywilny komisarz przy 
Dowództwie Obrony Warsza-
wy swymi apelami i osobistym 
przykładem mobilizował war-
szawiaków do walki. W ostatniej 
audycji radiowej powiedział: 
„Chciałem, by Warszawa była 
wielka. Wierzyłem, że wielka bę-
dzie. (...) nie za lat pięćdziesiąt, nie 
za sto, lecz dziś Warszawa broniąca 
honoru Polski jest u szczytu swej 
wielkości i chwały.”

Innym  zbiorowym  przykładem 
wielkiego heroizmu było Powstanie 
Warszawskie 1944 r. Powstańcy przy 
wsparciu ludności cywilnej stoczyli 
z okupantem nierówną walkę, 
zakończoną po 63 dniach klęską 

W programie słowno – muzycznym 
przygotowanym przez Lucynę Paw-
lak i Krzysztofa Maciasa, usłyszeliśmy 
wiersze: „Alarm”, „Uśmiech Warsza-
wy”, „Niezwyciężona”, „Warszawa” 
oraz szkolny hymn „Ballada o Ste-
fanie Starzyńskim”, w wykonaniu 
szkolnego chóru.

Dla zgromadzonych na apelu uczniów 
i nauczycieli była to z pewnością nie-
zapomniana lekcja historii. 

Krzysztof Macias  

Złote pary

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Gdzie na studia?
fot. D. Panasiuk

Oświatowy mętlik 
Jest jeszcze styczeń. Młodzież bawi 
się na studniówkach. Niebawem 
rozpoczną się zimowe ferie, po-
tem wiosna, zakwitną kasztany i ... 
matura. Tegoroczna wiosna będzie 
wyjątkowa, zarówno dla uczniów, 
jak i dla nauczycieli – o rodzicach już 
nie wspominając. Za kilka miesięcy 
czeka ich egzamin dojrzałości już na 
nowych zasadach i nowe przepisy na-
boru na wyższe uczelnie. Nie sposób 
się w tym wszystkim jeszcze połapać. 
Wiadomo, że w tym roku odbędą się 
dwie matury – „nowa”, którą ma 
zdawać blisko 320 tysięcy uczniów 
i „stara”, do której podejdzie około 
230 tysięcy osób. Wiadomo również, 
że uczelnie są zobowiązane do przyj-
mowania bez egzaminów wstępnych 
uczniów z „nową” maturą , jedynie na 

podstawie wyników zdobytych na 
egzaminie dojrzałości. Uczelnie będą 
mogły ewentualnie przeprowadzać 
sprawdziany testowe, które nie obej-
mą przedmiotów zdawanych na ma-
turze. Tradycyjne egzaminy wstępne 
uczelnie będą mogły organizować dla 
absolwentów ze „starą” maturą. Jedno 

już dziś jest pewne - młodzieży należą 
się wyrazy szczerego współczucia. 

O tym, jakie będą rezultaty „rewolucji” 
oświatowej, przekonamy się w połowie 
tego roku. Wtedy będzie już wiadomo, 
jak sobie poradziły na maturze i w stara-
niach o indeks nasze „króliki doświad-
czalne” – tegoroczni bohaterowie 
edukacyjnego zamieszania. Przekona-
my się również, czy egzamin dojrza-
łości zdadzą pracownicy ministerstwa 
edukacji narodowej. Trzeba przyznać, 
że w ostatnich latach nie brakuje im 
pomysłów na uzdrawianie oświaty. 
Co rok, to nowa koncepcja. Niektórzy 
nazywają to „bolesną operacją bez 
znieczulenia na organizmie, który do 
czasu położenia na stół był zdrowy”. 
Mówiąc prostszym językiem – każ-
dy kolejny minister chce przejść do 

historii Polski jako twórca nowej epoki 
oświecenia. Nic więc dziwnego, że w 
wielu polskich miastach akademic-
kich rusza już kampania informacyjna 
skierowana do uczniów i nauczycieli. 
Warto, żeby i jedni i drudzy brali w niej 
czynny udział.

WA

W tym roku 
paszportem na 
studia będzie nowa 
matura. Świadec-
two z egzaminu 
dojrzałości zastąpi 
egzaminy wstęp-
ne. Dodatkowe 
sprawdziany będą 
przeprowadzane 
jedynie na kierunki, 
które wymagają 
specjalnych, na 
przykład artystycz-
nych, predyspo-
zycji – zapewniają 
rektorzy szkół wyż-
szych. Nauczyciele 
akademiccy, mimo 
że zaakceptowali 
nową maturę za-
miast egzaminów 
jako podstawę 
przyjęcia na studia, 
to nie ukrywają obaw o przebieg te-
gorocznej rekrutacji. Sen z powiek spę-
dza im obawa o ewentualny „przeciek 
matur”, który może uniemożliwić wy-
bór najlepszych kandydatów na studia. 
„Wyciek” pytań egzaminacyjnych jest 
w ostatnich latach zjawiskiem dość po-
wszechnym.

Nowe zasady rekrutacji na studia były 
tematem spotkania informacyjnego 
rektorów warszawskich uczelni, które 
odbyło się w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Poza rektorami uczestniczyło w nim 
kilkuset dyrektorów i nauczycieli szkół 
średnich z Warszawy i z województwa 
mazowieckiego. 

Celem spotkania było zapoznanie 
przedstawicieli placówek oświatowych, 
zwłaszcza wychowawców klas matu-
ralnych, z wymaganiami stawianymi 
tegorocznym absolwentom szkół 
średnich przez największe warszaw-
skie uczelnie. Ponadto, rektorzy szkół 
wyższych mieli okazję zapoznać się z 
uwagami pedagogów na temat współ-
pracy z uczelniami w pierwszym roku 
funkcjonowania „nowej matury”. 

W prezentacji wzięli udział rektorzy 
i prorektorzy ośmiu warszawskich 
uczelni: Akademii Medycznej, 
Akademii Wychowania Fizycznego, 
Politechniki Warszawskiej, Szkoły 
Głównej Handlowej, Uniwersytetu Kar-
dynała St. Wyszyńskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. 

Począwszy od tego numeru, w naj-
bliższych wydaniach Życia Nasielska, 
będziemy prezentować Państwu zasa-
dy przyjęć na pierwszy rok studiów w 
roku akademickim 2005/2006. Cykl 
rozpoczynamy od Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Publiku-
jemy kilka ważnych informacji na 
temat tegorocznych zasad rekrutacji. 
Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy 
SGGW, podkreśla, że jest to dopiero 
PROJEKT. Dodaje jednak, że „bardzo 
prawdopodobny”. 

Dariusz Panasiuk          

1. Wszystko na to wskazuje, że SGGW będzie w 2005 roku uczelnią, która 
jako pierwsza rozpocznie rekrutacje i egzaminy wstępne. Prawdopodbnie eg-
zaminy rozpoczną się już 28 i potrwają do 30 czerwca. Natomiast, wcześniej 
tzn. 24 czerwca odbędzie się egzamin z rysunku. W przyszłym roku będzie 
to egzamin  nie w sali, a gdzieś w terenie - kandydaci będą rysować „jakiś” 
stały element w „jakimś” otoczeniu. Będzie to egzamin plenerowy. 
2. Nie będzie preferencji i odwołań ze względów społecznych. Kandydaci 
będą mogli odwoływać się tylko ze względów formalnych (np. ponowne 
spawdzenie pracy). 
3. Egzaminy będą zdawać absolwenci techników, maturzyści z poprzednich 
lat oraz gdy przedmioty na maturze nie pokrywają się z wymaganymi na 
określony kierunek studiów. 
4. Wszystkie egzaminy będą testowe, sprawdzane czytnikiem skanującym 
(automatycznie). Dzięki temu egzaminy są kompatybilne z maturą. 
5. Cała rekrutacja odbywa się drogą internetową: rejestracja, wyniki egza-
minów, listy rankingowe, listy kwalifikacyjne do składania dokumentów, listy 
zakwalifikowanych do przyjęcia. Ostateczne listy będą dostępne pod adresem 
http://www.rekrutacja.sggw.waw.pl
6. Kwalifikacja jest 3-etapowa, co oznacza tworzenie osobnych list rankin-
gowych dla poszczególnych kierunków na każdym jej etapie.
Rejestracja kandydatów:
• Od 4 maja do 19 czerwca 2005 r. rejestracja kandydatów, którzy przy-
stąpią do egzaminów, 
• Od 4 lipca rejestracja kandydatów z nową maturą. Kandydaci wskazują 
przedmioty, które zdawali na maturze, z których chcą się kwalifikować lub 
przedmioty, z których chcą zdawać egzaminy. 
• Przez cały czas kandydaci mają dostęp do swych danych i mogą 
w każdej chwili je zmieniać. W jednym momencie kandydat może być za-
pisany tylko na jeden kierunek studiów, ale może zmieniać kierunki w każdej 
chwili (zmienia kierunek na inne, to ze starego się wypisuje). Wolny dostęp 
do danych upływa 5 lipca - dla kandydatów z nową maturą, którzy będą 
kwalifikowani wyłącznie na podstawie wyników matury. 
• I etap - tworzenie listy rankingowej (powyżej limitu punktów) kandydatów 
zakwalifikowanych do składania dokumentów. Będą oni przyjęci na studia 
o ile do 15 lipca złożą w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych komplet 
dokumentów z oryginałem świadectwa maturalnego. 16 lipca 2005 r. zosta-
ną ogloszne listy kandydatów, którzy złożyli dokumenty i będą przyjęci na 
1 rok studiów. 
• II etap - uaktualnianie list rankingowych. Wznowiona będzie możliwość 
dokonywania wyborów i kierunków studiów (na te kierunki, gdzie będą 
jeszcze wolne miejsca). Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów, a byli 
w I etapie zakwalifikowani do ich składania, będą przepisywani na listy rankingowe 
bezkierunkowe. Mogą brać ponownie udział w rekrutacji pod warunkiem po-
nownego wskazania kierunku studiów (16 - 23 lipca). 23 lipca będą ogłoszone 
uzupełniające listy kandydatów, którzy będą przyjęci na 1 rok studiów. 
• III etap - w tym etapie (od 23 do 29 lipca) liczba osób zakwalifikowanych 
do składania dokumentów może przekroczyć liczbę pozostałych wolnych 
miejsc. Przyjęcia na te miejsca będą się odbywały do wyczerpania limitu, 
również na podstawie list rankingowych. 
• 1 sierpnia 2005 r. ogłoszone zostaną zbiorcze listy osób przjętych na 
1 rok studów na poszczególne kierunki. Taki system rekrutacji sprawi, że na 
SGGW zostaną przyjęci tylko najlepsi, czyli z największą liczbą punktów. 

Płońsk wśród najlepszych
I  Liceum Ogólnokształcące 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Płońsku znalazło się w czo-
łówce Ogólnopolskiego Rankin-
gu Szkół Średnich 2005. 

W skali kraju zajęło 66 miejsce, zajmując 
jednocześnie 12 pozycję wśród szkół 
województwa mazowieckiego. Płońskie 
liceum wyprzedziło wiele elitarnych 
placówek oświatowych z Warszawy. 
Listę ogólnopolską otwierają: 
1. XIII Liceum Ogólnokształcące 
w Szczecinie,
2. I Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi,
3. III Liceum Ogólnokształcące 
im. Marynarki Wojennej w Gdyni,
4. V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego w Kra-
kowie,

5. 2. Społeczne LO Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w Warszawie.

O pozycji szkoły w rankingu 
decydowały sukcesy uczniów 
w ogólnopolskich finałach olimpiad 
przedmiotowych. 

W gronie „szkól na medal” jest ponad 
400 liceów ogólnokształcących, 
techników i szkół równorzędnych, 
których wychowankowie osiągnęli 
w roku szkolnym 2003/2004 co 
najmniej dwa tytuły laureatów lub 
finalistów III etapu (centralnego) 
ogólnopolskich olimpiad. 

Ogólnopolski Ranking Szkół 
Średnich 2005 opracowała i opu-
blikowała „Rzeczpospolita” oraz 
„Perspektywy”.

WA 

Oni już mają indeksy

Konferencja: „MATURA - PASZPORT NA STUDIA”

fot. D. Panasiuk
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Korzystne przy tej dolegliwości 
są odwary z lipy. Łyżkę kwiatów 
lipy zaparzyć wrzątkiem. Potem 
ogrzewać na małym ogniu nie 
dopuszczając do wrzenia przez 
10-15 minut. Odstawić. Przece-
dzić i mocno wycisnąć kwiaty tak, 
by odciekł również śluz. Dodać 
do odwaru łyżkę miodu lipowego 
albo wielokwiatowego. Mieszaniną 
obficie przemywać skórę twarzy 
przez 7-10 dni. Kurację najlepiej 
przeprowadzać na leżąco.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

opadów śniegu, zawiei , 
zwłaszcza w górach. Potem 
stopniowo rozpogodzeń 
przybywa, ale nadal pogoda 
mało stabilna. 

Poprawa aury w pierwszej 
połowie ostatniej dekady. Wtedy 
możliwy powrót lekkiej zimy, prze-
cigającej się do końca miesiąca. 
Okresowa odwilż w połowie trze-
ciej dekady.

Luty 2005 może być stosunkowo 
ciepły jak na tę porę roku i mało 
przyjemny. Opady nadal dosyć 
spore. Nie brakuje zmian, chmur, 
wiatrów niekiedy bardzo silnych. 
Ładniejsza druga połowa. 

Powrót lekkiej zimy możliwy w 
ostatniej dekadzie. Na początku 
miesiąca  może na krótko s ię 
ochłodzić, pojawią się śniegi mro-
zy. Po 7 więcej chmur, przelotnych 

Prognoza dodatkowa: Obser-
wujemy pogodę od 18 do 22, 
jeżeli w tym okresie jest ciepło, nadeszła 
silna odwilż, można wkrótce oczekiwać 
ochłodzenia i niezbyt miłej wiosny.

Z. Przybylak

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - LUTY
Luty jest jeszcze często mroźny, 
zwłaszcza w pierwszej połowie. Dni 
stają się jednak już znacznie dłuższe, 
słonko mocniej przygrzewa, dlatego 
nasi przodkowie po święcie Matki 
Bożej Gromnicznej 2 lutego, wy-
znaczającym środek zimy, częściej 
pojawiali się w ogrodach.

W pierwszej połowie lutego wyko-
nuje się podobne prace jak w stycz-
niu. W końcu miesiąca, zwłaszcza 
gdy początek był mroźny, można 
przystąpić do zakładania ciepłego 
inspektu. Na początku miesiąca od 
2 do 8 wstrzymać się z sianiem, 
pikowaniem i przesadzaniem roślin 
w szklarniach lub na parapetach 
okiennych.  Dobry czas do tych 
czynności będzie 1 i później po 9. 
Wtedy również można rozpoczy-
nać pędzenie roślin cebulowych 
i warzyw. Przesadzać kwiaty i rozsadę 
najlepiej od 10 do 22 w dniach za-
znaczonych jako korzystne. Dosyć 
dobra jest również kwadra korzenia 
1 i potem od 24 do 28 lutego.

W przydomowym ogródku, na 
działce, cięcia prześwietlające drzew 
i krzewów, usuwanie suchych pędów 
malin, obcinanie pnączy, cięcie żywo-

płotów i winorośli, przygotowanie 
podłoża w cieplarniach prowadzić 
najlepiej w dni bez mrozu, w czasie 
ubywania Księżyca (do 8 i po 24), 
brak linii i linia przerywana. Karczo-
wanie drzew przeprowadzać najlepiej 
w okresie przybywania Księżyca od  
8 do 24. 

W kwadrze uprawy (podobnie 
jak w styczniu) po oskrobaniu pni 
z łuszczącej się kory można je bielić 
wapnem zmieszanym z gliną i kro-
wieńcem, a także zakładać opaski na 
drzewa przeciw szkodnikom. Wtedy 
też można osłaniać drzewka przed 
nadmiernym ogrzaniem od strony 
południowej papierem falistym lub 
deską.

Przed pełnią w kwadrze owocu warto 
już wysiewać nasiona roślin, z któ-
rych pragniemy otrzymać wczesną 
rozsadę. Rośliny liściowe, np. ka-
pustne, najlepiej wysiewać po nowiu 
w kwadrze liścia. Rośliny korzeniowe, 
które plonować będą jeszcze w tym 
roku, wysiewać najlepiej w kwadrze 
korzenia, w drugiej kolejności w kwa-
drze liścia, w trzeciej owocu. Rośliny 
owocowe, kwiatowe najlepiej wysie-
wać przed pełnią w kwadrze owocu 

PROGNOZA POGODY 

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

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

RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pie-
lęgnacyjnych w pasiekach.

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

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

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

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

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

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

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

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

(dwie linie ciągłe). 

Rośliny pokojowe, balkonowe 
m.in. pelargonie, sadzonkować, 
ukorzeniać najlepiej w kwadrze 
korzenia, w drugiej kolejności 
w kwadrze liścia.

Cięcie drzew w lasach z prze-
znaczeniem na opał, sprzęty 
najlepiej przeprowadzać do 
8 i po 24. Z kolei drewno bu-
dulcowe pozyskiwać w okresie 
przybywania Księżyca, szcze-
gólnie przed pełnią od 8 do 24.

Nawozić pola, łąki obornikiem, 
kompostem, zakładać inspekty 
najkorzystniej w kwadrze upra-
wy (linia przerywana). 

Kury, indyki, gęsi, kaczki na 
ekologiczny wyląg piskląt nasa-
dzać  najdogodniej od 16 do 23. 
Prace w pasiekach wykonywać 
najlepiej do 8 i po 24, a szcze-
gólnie od 2 do 8.

Do wędkowania najlepsze dni 
1 od  7 do 12, 14, 15, 19,20 oraz 
od 26 do 28 

Zbigniew Przybylak

KURACJE DOMOWE

Gdy skóra 
twarzy 
łuszczy się

Nasielsk , dnia 14. 01. 2005 r.

AB.FN. 7351 - 1 / 2005

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim 
Filia w Nasielsku - Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla „POLKOMTEL” S.A., 02-001 Warszawa, Al. Jerozo-
limskie 81, dotyczącej: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 
GSM nr BT-1 0650 JASKÓŁOWO, w skład której wchodzą następujące 
obiekty: wieża antenowa H = 50,5 m, kontener BT oraz ogrodzenie 
terenu stacji, na działce nr 384 położonej w miejscowości Jaskóło-
wo gm. Nasielsk (teren wysypiska śmieci), na wydzielonym terenie 
ok. 168,0 m2 - wydzierżawionym przez Inwestora od właściciela 
terenu działki.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni 
od daty ukazania się zawiadomienia, strony mogą zapoznać się 
z aktami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Filii Starostwa Nowodworskiego 
w Nasielsku, w pokoju nr 5 (siedziba w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
przy ul. Kilińskiego 10) w godz. 800 - 1600.

O G Ł O S Z E N I E
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SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
ŻBIK WYGRYWA 
W HALI
W dniu 15.01.2005 roku 
o godz.10.00 w hali sportowej 
w Płońsku odbył się turniej halowy 
w piłce nożnej seniorów z udziałem 
sześciu drużyn. Oprócz drużyny 
gospodarzy Tęczy 34 Płońsk i na-
szej, Żbika, w turnieju uczestniczyły 
drużyny: Mazowsza Płock, MKS 
Ciechanów, Kasztelana Sierpc oraz 
Błękitni Raciąż. 

Turniej rozegrany został systemem 
każdy z każdym. Zespół Żbika po-
prowadził nowy trener Grzegorz Zmi-
trowicz, a w drużynie zadebiutowało 
kilku nowych zawodników tj. bram-
karz Piotr Retkowski, Jan Kwiatkowski, 
Maciej Kwiatkowski, Alfred Keneth, 
a także nasi zdolni młodzi zawodnicy 
jak Karol Olbryś, Jarosław Jarząbkowski 
i Jakub Skurczyński. Drużynę uzupeł-
niali Dariusz Kulpa, Robert Gródek, 
Artur Bącik, Marek Brakowiecki, An-
drzej Sazonowicz, Jarosław Unierzyski, 
Rafał Załoga, Mariusz Krzyczkowski, 
Paweł Majewski, Dariusz Kordowski, 
Igor Dzierżanowski oraz Marcin 
Macias, który ponownie trenuje 
z naszym zespołem. Jak widać w na-
szym zespole zabrakło kilku piłkarzy, 
którzy z przyczyn osobistych nie 
mogli uczestniczyć w tym turnieju. 
Nasz zespół w turnieju odniósł pięć 
zwycięstw pokonując kolejno: 
2 : 1 Tęczę 34 Płońsk, 2 : 1 Kasztelana 
Sierpc, 2 : 1 MKS Ciechanów, 3 : 1 Błę-
kitnych Raciąż oraz 3 : 1 Mazowsze 
Płock i z kompletem 15 punktów oraz 
stosunkiem bramek 12-5 zajął I miej-
sce w płońskim turnieju. Najlepszym 
bramkarzem turnieju uznano Piotra 
Retkowskiego z naszej drużyny. 

Królem strzelców został zawodnik 
MKS Ciechanów Tomasz Karaś zdo-
bywca 7 bramek, który wyprzedził 
naszych zawodników Rafała Załogę 
5 bramek i Andrzeja Sazonowicza 
4 bramki. Pozostałe bramki dla na-
szego zespołu zdobyli Unierzyski 
1, Kulpa 1, Majewski Wszystkie 
drużyny i wyróżnieni zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Trener naszego zespołu 
był bardzo zadowolony z występu 
w turnieju jednak przyznał, że dru-
żynie brakuje typowego napastnika, 
który z zimną krwią wykorzystałby 
stwarzane sytuacje bramkowe. Dlate-
go z niecierpliwością czekamy na po-
wrót z Nigerii Rowlanda Eresaby. Or-
ganizatorów turnieju należy pochwa-
lić za perfekcyjną organizację zawo-
dów i można sobie tylko życzyć, aby 
i w nasielskiej hali turnieje miały taki 
przebieg i oprawę. Poniżej podajemy 
tabelę końcową.

TABELA KOŃCOWA TURNIEJU

1. MLKS ŻBIK NASIELSK 15 12 :5
2. MAZOWSZE PŁOCK 7 12 : 13
3. MKS CIECHANÓW 6 14:10
4. KASZTELAN SIERPC 6 14:10
5. TĘCZA 34 PŁOŃSK 6 7:11
6. LKS BŁĘKITNI RACIĄŻ 4 9:19

SPARING 
NAPRZÓD ZIELONKI : ŻBIK 3:2

ZARZĄD KLUBU ORGANIZUJE W DNIU 05.02.2005

BAL KARNAWAŁOWY SPONSORÓW KLUBU,
który odbędzie się Remizie OSP Nasielsk.

Serdecznie zapraszamy. Koszt 250 zł od pary. 
Zapisy pod nr tel.0-605-953-174 lub 0-502-506-194 

W dniu 22.01.2005 roku 
o godz.12.00 w Zielonkach Żbik 
rozegrał swój pierwszy sparing z 
miejscowym Naprzodem Zielonki 
zajmującym czwarte miejsce w V 
lidze mazowieckiej seniorów. Nasz 
zespół zanotował na swym koncie 
porażkę 3 : 2, a sparing rozegrano na 
bardzo ciężkim boisku. 

W sparingu w naszej drużynie 
zagrali: Piotr Retkowski, Krzysztof 
Prusinowski, Robert Gródek, Marek 
Brakowiecki, Tomasz Gumowski, 
Jarosław Unierzyski, Artur Bącik, 
Rafał Markiewicz, Dariusz Kordowski, 
Andrzej Sazonowicz, Rafał Załoga, 
Dariusz Kulpa, Igor Dzierżanowski, 
Maciej Kwiatkowski, Jakub Sowiński, 
Jakub Skurczyński, Karol Olbryś, 
Alfred Keneth. Trener Zmitrowicz 
próbował gry nowym ustawieniem 
i sprawdzał zawodników na po-
szczególnych pozycjach. Najlepiej 
w naszym zespole zaprezentowali 

się: Maciej Kwiatkowski, który pra-
cował na całym boisku i wyróżniał się 
w dobrym przerywaniu i zawiązywa-
niu akcji oraz Igor Dzierżanowski, To-
masz Gumowski oraz Karol Olbryś. 
Bramki dla naszego zespołu strzelił 
Igor Dzierżanowski oraz bramka 
samobójcza po uderzeniu z rzutu 
wolnego Jarosława Unierzyskiego 
obrońca gospodarzy skierował 
głową piłkę do własnej bramki. Jak 
wynika z wypowiedzi trenera na-
szego zespołu drużynie potrzebna 
jest świeża krew, aby spowodować 
większą rywalizację w drużynie i tym 
samym zmobilizować zawodników 
do większego zaangażowania się 
w pracę na treningach. Ostateczną 
selekcję kadry i nazwiska 20-22 
zawodników  trener ogłosi po spa-
ringu rozegranym przed wyjazdem 
na obóz. Następne sparingi rozegrane 
zostaną z Legionovią i Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki.

Cieksyn podwójnym mistrzem powiatu
12 i 14 stycznia uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej z 
Cieksyna reprezentowali 
naszą gminę na zawo-
dach powiatowych w dwa 
ognie usportowione.
Dziewczęta rozegrały swoje mecze w 
Pomiechówku, zdobywając tytuł mi-
strza powiatu na wyjeździe, natomiast 
chłopcy swoje boje toczyli w nasielskiej 
hali sportowej. Pokonali z dużą przewa-
gą Szkołę Podstawową z Pomiechów-
ka 27:14, a później drużynę ze Szkoły 
Podstawowej z Leoncina 50:20. Mecz 
Pomiechówek – Leoncin  zakończył się 
wynikiem 25:19 dla Pomiechówka.

Skład drużyn zwycięskich:
Dziewczęta
1. Sobczyńska Paulina
2. Ostrowska Ala
3. Waśniewska Sylwia

4. Trzaskoma Milena
5. Przeorska Ewelina
6. Trzaskoma Emilia
7. Haber Sandra
8. Dalecka Katarzyna
9. Ślubowska Aleksandra
10. Gocławska Agata
Chłopcy
1. Olczak Mateusz
2. Zembrzuski Damian
3. Białorudzki Kamil
4. Ostrowski Edwin
5. Ostaszewski Łukasz
6. Olczak Tomasz
7. Ziemiński Konrad
8. Gerasik Mateusz
9. Zakrzewski Damian
10. Szuliński Łukasz
Wielkie gratulacje dla Pani Izy Ro-
pielewskiej, opiekuna uczniów ze 
Szkoły Podstawowej z Cieksyna.

M.Kraszewski

Turniej piłki siatkowej gimnazjów
19 stycznia br. na hali sportowej w Nasielsku został rozegrany turniej piłki 
siatkowej. Wzięli w nim udział chłopcy i dziewczęta ze szkół gimnazjalnych z  
gminy Nasielsk. Po losowaniu zespoły przystąpiły do rozgrywek w systemie 
każdy z każdym. 

Klasyfikacja końcowa - dziewczęta:
I miejsce Publiczne Gimnazjum w Nasielsku
II miejsce Gimnazjum w Cieksynie
III miejsce Gimnazjum w Pieścirogach

Klasyfikacja końcowa - chłopcy:
I miejsce  Gimnazjum w Cieksynie
II miejsce Publiczne Gimnazjum w Nasielsku
III miejsce Gimnazjum w Pieścirogach

Turniej halowej piłki nożnej 
dla szkół podstawowych
17 stycznia na hali sportowej w 
Nasielsku odbył się halowy turniej 
piłki nożnej dla szkół podstawowych. 
Uczniowie-sportowcy reprezentowali 
następujące szkoły z gminy Nasielsk:
Szkołę Podstawową w Budach Sien-
nickich
Szkołę Podstawowa w Cieksynie
Szkołę Podstawową w Nasielsku
Szkołę Podstawową w Nunie
Szkołę Podstawową w Pieścirogach
W sumie rozegrano 16 emocjo-
nujących pojedynków w kategorii 
dla dziewcząt i chłopców. Wyniki 
wyglądały następująco:
W kategorii dziewcząt
I miejsce SP Budy Siennickie
II miejsce SP Nasielsk
III miejsce SP Cieksyn

IV miejsce SP Pieścirogi
V miejsce SP Nuna
W kategorii chłopców
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP Pieścirogi
IV miejsce SP Budy Siennickie
Składy zwycięskich zespołów:
Dziewczęta - SP Budy Siennickie: M. 
Lewandowska, M. Ślepowronska, A. 
Łuczak, A. Płochocka, M. Deoniziak, 
K. Deoniziak, J. Malinowska
Chłopcy - SP Nasielsk: M. Policiński, 
J. Policiński, K. Bielecki, A. Gierek, 
T. Raczkowski, K. Romanowicz, M. 
Paczkowski, D. Gołucki, M. Jakubiak, 
R. Branicki, M. Zalewski, K. Kraszew-
ski, M. Orłowski. 

M.K.

Brydż Rozgrywki ligowe
W dniu 9 stycznia odbył się drugi zjazd 
ligi okręgowej w brydżu sportowym. 
W zawodach tych wystąpiła drużyna 
„Sparty” Nasielsk.
Nasielscy brydżyści ponieśli dwie 
porażki z zespołami Okręgu Ostrołęc-
kiego i odnieśli zwycięstwo z drużyną 
z Ciechanowa.
„Sparta” – „Narew” Ostrołęka 10 : 20, 
„Sparta” – WKS WOSiR Wyszków 
13 : 17, „Sparta” – „Promyk” I Ciecha-
nów 18 : 12. 
Po dwóch zjazdach zespół z Nasielska 
zajmuje przedostatnie miejsce w tabe-
li, ale strata punktowa do czołówki jest 
niewielka i możliwa do odrobienia. 

Grand Prix Nasielska
To już szósty rok Klub Sportowy 
„Sparta” Nasielsk organizuje cykl 
turniejów dla brydżystów z Nasiel-
ska i okolic. Na pierwszym turnieju 
w 2005 roku puchar dla najlepszego 
brydżysty Nasielska ̀ 2004 otrzymał 
Stanisław Sotowicz. 

W styczniu odbyły się już dwa turnieje. 
W parach grających nastąpiły roszady, 
co dostarczyło jeszcze więcej emocji 
w jak zwykle zaciętej rywalizacji.
Wyniki turnieju pierwszego 
14.01.05r.:

1.J. Muzal - J. Wydra 148 pkt (61,67%)
2.P. Kowalski - G. Nowiński  
   137 pkt (57,08%)
3.W. Gnatkowski - M. Osiński   
   136 pkt (56,67%)
4.J. Dobrowolski - Z. Michalski  
   133 pkt (55,42%)
5.S. Sotowicz - P. Wróblewski  
   130 pkt (54,17%)
6.A. Banasiuk - T. Czeremużyński 
   122 pkt (50,83%)
7.J. Czyżewski - G. Kosewski  
   110 pkt (45,83%)
8.J. Krzemiński - M. Wojciechowski 
   103 pkt (42,92%)
9.J. Jeżółkowski - K. Michnowski 
   101 pkt (42,08%)
10.T. Brodowski - L. Ślubowski 
   100 pkt (41,67%)
11.K. Kowalski - K. Morawiecki 
   100 pkt (41,67%)

Wyniki turnieju drugiego 21.01.05 r.:

1.J. Czyżewski - G. Kosewski  
   92 pkt (63,89%)
2.M. Rębecki - P. Wróblewski  
   86 pkt (59,72%)
3.W. Gnatkowski - S. Sotowicz  
   77 pkt (53,47%)
4.J. Muzal - J. Wydra 76 pkt (52,78%)
5.S. Chojnacki - G. Nowiński  
   72 pkt (50,00%)
6.Z. Michalski - K. Michnowski 
   70 pkt (48,61%)
7.T. Brodowski - M. Osiński   
   66 pkt (45,83%)
8.A. Banasiuk - T. Czeremużyński 
   60 pkt (41,67%)
9.K. Kowalski - K. Morawiecki  
   49 pkt (34,03%)

PK

O G Ł O S Z E N I E
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Baran 21.03.- 20.04.
Najbliższym czasie nie 
będziesz musiał podejmować 
żadnych ważnych decyzji ani zbytnio 
przejmować się bieżącymi problemami. 
Masz trochę luzu i wykorzystaj go jak 
najlepiej potrafisz. Poświęć więcej uwagi 
swojemu zdrowiu i zadbaj o kondycję. 
Zapisz się na basen lub wybierz się na 
siłownię.

Byk 21.04.- 20.05.
Możesz śmiało podejmować 
się nowych wyzwań, bo 
jesteś w znakomitej formie 
intelektualnej. Potrafisz dokonać właściwego 
osądu i w każdej, nawet skomplikowanej, 
sytuacji znajdziesz rozsądną drogę 
kompromisu. Z bliską osobą będziecie 
wzajemnie się przyciągać, choć inaczej 
wolelibyście spędzać wolny czas.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Na najbliższe dni 
zrezygnuj z dodatkowych 
prac i obowiązków. 
Zabraknie Ci bowiem cierpliwości i 
wytrwałości. Dlatego lepiej zrobić mniej, 
ale za to dobrze. W życiu osobistym 
przekonasz się, że właściwie wybrałeś 
partnera. W trudnych chwilach z wielkim 
zrozumieniem będzie Cię wspierać.

Rak 22.06.- 22.07.
Musisz zmobilizować 
wszystkie swoje 
siły i podgonić z 
zaległymi obowiązkami. Inaczej 
będzie się powiększać grono osób 
niezadowolonych z rezultatów Twojej 
pracy. Spotkanie w gronie rodzinnym 
lub w towarzystwie przyjaciół doda Ci 
energii do działania. 

Lew 23.07.- 22.08.
Dobiegł końca czas, gdy 
korzystałeś z życzliwości 
gwiazd. Musisz teraz zacząć 
systematycznie pracować, 
żeby podołać obowiązkom. Będzie 
trochę trudniej, ale poradzisz sobie. 
Twoja ambicja nie pozwoli Ci na bycie 
w cieniu. Pod koniec tygodnia nowe 
ciekawe znajomości. 

Panna 23.08.- 22.09.
Twoje pomysły, właściwie 
podejmowane decyzje 
i celne uwagi zaskoczą 
wszystkich. Powiększy się 
grono osób, które będą chciały 
uczestniczyć w Twoim sukcesie. 
Pomyśl o zrealizowaniu jakiegoś 
marzenia i koniecznie poświęć więcej 
czasu rodzinie. 

Waga 23.09.- 22.10.
Nadchodzą dobre dni. 
W pracy osiągniesz 
zadowolenie. Twoje wysiłki 
zostaną docenione przez 
kierownictwo i możesz liczyć na 
nagrodę. Ciesz się swoim sukcesem. 
W życiu prywatnym zwróć uwagę na 
potrzeby swojego partnera. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Twoja wyobraźnia i „szósty 
zmysł” zamienią każdy 
pomysł w korzystny 
finansowo interes. Umiesz 
zjednywać sobie sprzymierzeńców i 
umiejętnie wpływać na ich decyzje. 
Wykorzystaj tą zdolność oraz 
przychylność gwiazd. Może już 
niedługo wszyscy usłyszą o Tobie. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Nadszedł czas realizacji 
własnych planów i pomysłów. 
Koniec stania z boku i 
przyglądania się innym. 
Zabierz się do pracy i bez obaw 
zadecyduj o przyszłym losie. Możesz 
teraz wiele osiągnąć. Czeka Cię także 
interesująca podróż z ukochaną osobą. 

Koziorożec 22.12.- 19.01. 
Zadbaj o swoją pozycję 
w pracy. Musisz trochę 
powalczyć o to, co się Tobie 
słusznie należy. Każdy ma 
prawo do obrony swojego zdania, 
tym bardziej, że racja jest po Twojej 
stronie. Doceń starania partnera, a miło i 
romantycznie spędzicie najbliższe dni. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy spotka Cię 
powodzenie, ale nie 
spoczywaj na laurach. Nie 
wszyscy ludzie, którzy Cię 
otaczają są Ci życzliwi. Są 
i takie osoby, które marzą o Twojej 
zawodowej pomyłce. Bądź czujny. W 
życiu osobistym pozwól partnerowi na 
podejmowanie własnych wyborów i 
decyzji, a będziecie stanowić dobraną 
parę. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Czeka Cię trochę zamieszania 
w pracy. Dokładnie wyjaśnij 
w s p ó ł p r a c o w n i k o m 
motywy swojego postępowania. Użyj 
przekonujących argumentów. Wtedy 
na pewno poprą Twoje propozycje. 
Nie przekreślaj obecnego związku i daj 
szansę partnerowi, żeby udowodnił swoje 
uczucie do Ciebie.

R e k l a m a

H O R O S K O P

Kino NIWA ZAPRASZA
4 - 6 LUTY godz. 18.00

„UPADEK”
Untergang, Der (Niemcy, 2004); Dramat 
wojenny; czas 150 min.
Reżyseria:  Oliver Hirschbiegel; Scenariusz:  
Bernd Eichinger; Na podstawie książek: 
„Inside Hitler’s Bunker”, Joachim Fest 
i „Z Hitlerem do końca”, Traudl Junge, 
Melissa Müller.

Film oparty na wspomnieniach ostatniej sekretarki 
Hitlera, Traudl Junge, oraz książce znanego niemiec-
kiego historyka Joachima Festa. Junge należała do 
wąskiego grona osób, które przebywały z Hitlerem 
w bunkrze pod kancelarią Rzeszy w Berlinie aż do 
jego samobójczej śmierci 30 kwietnia 1945 roku. 
Film pokazuje dziesięć ostatnich dni życia Hitlera i 
jego najbliższego otoczenia, m.in. szefa hitlerow-
skiej propagandy Josepha Goebbelsa.

7 - 10 LUTY godz. 18.00

„Aleksander”
Alexander (USA, 2004); Dramat historyczny; 
czas 175 min.; Reżyseria:  Oliver Stone; Sce-
nariusz:  Oliver Stone, Christopher Kyle, Laeta 
Kalogridis; OBSADA: Colin Farrell – Aleksan-
der; Jared Leto – Hefajstion; Anthony Hopkins 
- Ptolemeusz I Soter; Rosario Dawson – Rok-
sana; Angelina Jolie – Olimpias; Jonathan Rhys-
Meyers – Kassander; Val Kilmer - Filip II

Aleksander Wielki (Colin Farrell) wraz ze swoją nie-
zwyciężoną grecką i macedońską armią w ciągu 8 
lat przemierzył 35 tysięcy kilometrów, podbijając 90 
kolejnych krajów. Ukoronowaniem jego wysiłków było 
stworzenie gigantycznego imperium. W chwili śmierci 
w wieku 33 lat był panem ówczesnego świata. Film 
ukazuje także skomplikowane relacje, jakie łączyły go z 
matką Olimpias (Angelina Jolie), ojcem - królem Filipem II (Val Kilmer), a także przyjacielem, 
kochankiem, a zarazem dowódcą wojsk Hefajstionem (Jared Leto).

11 - 13 LUTY godz. 17.00

„Polarny Ekspres”
The Polar Express (USA, 2004); Animowany/Familijny; Reżyseria:  Robert 
Zemeckis; Scenariusz:  Robert Zemeckis, William Broyles Jr.; Na podstawie 
książki:  Chris Van Allsburg.

WAŻNE 
NUMERY
997 policja
998 straż pożarna
999 pogotowie ratunkowe
991 pogotowie energetyczne
992 pogotowie gazowe
913 informacja telefoniczna

Komisariat Policji w Nasielsku 
 (0 23) 691 23 77
 (023) 691 22 07
Komenda Powiatowa Policji
 (0 22) 775 22 01
Państwowa Straż Pożarna
 (0 22) 775 36 50
Urząd Miejski w Nasielsku
 (0 23) 691 26 64
Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
 (0 23) 691 23 64
Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.
 (0 23) 691 29 09
Starostwo Powiatowe 
 (0 22) 775 32 58
Urząd Skarbowy
 (0 22) 765 90 00
Urząd Statystyczny
 (0 22) 775 50 78
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 (0 22) 777 7599
Powiatowy Urząd Pracy
 (0 22) 775 92 43
Życie Nasielska
 (0 23) 691 23 43

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
JOGI –jestem kilkuletnim bardzo 
miłym jamnikiem krótkowłosym. W 
schronisku jestem od niedawna, 
czekam na swego pana (SZUKAJ 
MNIE, TĘSKNIĘ) lub kogoś, kto mnie 
przygarnie i pokocha.

Jeśli zaginą Twój pies zgłoś się do 
schroniska, być może właśnie tam 
na Ciebie czeka.

tel. 022 784 05 34; www.schronisko99.republika.pl

M U Z I N F 0
mazziech

KONCERT: Indios Bravos – Stodoła
Idios Bravos jest utożsa-
miany z Piotrem Bana-
chem i Gutkiem, a muzycz-
nie osadzony w reggae. 
Banach znany przede 
wszystkim jako ex-gitarzy-
sta Hey’a, natomiast Gu-
tek współpracuje bardzo 
mocno ze środowiskiem 
hip hop. To połączenie 
daje słuchaczom wypad-
kową w postaci Indios 
Bravos. 

„Dwóch Polaków pod hiszpańsko 
brzmiącą nazwą nagrywa piosenki 
rodem z Jamajki, których pierwsze 
szkice powstawały we Francji, Gre-
cji i Japonii” – indiosbravos.com.

Od czasów wydania drugiej płyty, 
zespół należy do ścisłej czołówki 
polskiego reggae. Zagrał już wiele 
koncertów oraz festiwali. Skład 
uzupełniają: basista Ryszard Łabul, 
gitarzysta Krzysztof Sak, klawiszo-
wiec Przemek Filipowski i perkusista 
Tomek Kubik. 

Warszawski koncert, który odbył się 
20 stycznia br., był potwierdzeniem 
tego, że znajdują się na fali wzno-
szącej. Publika przyjęła ich bardzo 
gorąco i wtórowała głosowo przy 
większości kompozycji. Repertuar 
oparty był oczywiście na tych naj-
bardziej znanych numerach: „Pom 

Pom”;  „Tak 
to tak”; 
„Mental Re-
volution”. 
S m a c z k u 
d o d awa l i 
pojawiający się goście. Co ciekawsze 
byli to artyście z zupełnie różnych od 
siebie nurtów muzycznych. 

Usłyszeliśmy „Rapowane ziarno” z 
Abradabem na vokalu oraz „To co 
czujesz” zaśpiewane przez Tomka 
Lipińskiego. Z jednej strony legenda 
punk rocka – Brygada Kryzys, a z 
drugiej legenda hip hop – Kaliber 
44. Od pewnego czasu takie połą-
czenia nie budzą kontrowersji, ale 
dopiero takie imprezy pokazują, że 
jest to bardzo płynne, ciekawe, i po-
prawne artystycznie widowisko. 

Tam, gdzie Banach muszą być też In-
dianie. Tym razem nie było inaczej. 
Pojawiła się trójka, która odtańczyła 
taniec rytualny. Barwne i okazałe 
pióropusze powiewały w rytmicz-
nych podskokach ich właścicieli. 
Klimat udzielił się również publicz-
ności. Chcąc wywołać zespół na bis, 
wszyscy zaczęli tupać w podłogę. 
Efekt piorunujący i majestatyczny. 
Poskutkowało! Po chwili zabrzmiał 
„Redemption Song” Boba Marley’a 
w wykonaniu Indios Bravos.

M.Kuś



Bal Karnawałowy 
w Przedszkolu 
W pogodną styczniową sobotę 15 
stycznia br. do Samorządowego 
Przedszkola w Pieścirogach Sta-
rych przybyły baśniowe i filmowe 
postacie. Celem ich wizyty była 
chęć wspólnej zabawy na Balu 
Karnawałowym 2005.
Kiedy na zegarze wybiła godzina dwunasta, 
na mini- scenę wkroczył Bartuś Wierzchoń 
i zaśpiewał piosenkę pt. „Przedszkole moim 

drugim domem jest”. Ten wesoły utwór sprawił, 
że wszyscy baśniowi i filmowi bohaterowie dali 
się porwać w wir zabawy. Na sali balowej doszło 
do integracji „białych” i „czarnych” charakterów. 
W tańcach i pląsach aktywnie uczestniczyli doro-
śli goście. Im także udzieliła się atmosfera zabawy 
i dziecinnej beztroski.

O godzinie 13.30 zaproszono wszystkich na 
poczęstunek. Po przerwie baśniowe i filmowe 
postacie ponownie pojawiły się na sali tanecznej. 
Wszyscy oczekiwali na przybycie szczególnego 
gościa z Laponii.

O godzinie 14.30 okrzykom radości nie było końca, 
ponieważ na salę wszedł Mikołaj. Choć podróż miał 
męczącą, uśmiech nie znikał z jego twarzy. Bardzo 
się ucieszył, że mógł poznać takie grzeczne dzieci. 

Podziękował przedszkolakom za miłe przyjęcie, 
za piękne piosenki i wierszyki, wręczył paczki ze 
słodkimi smakołykami i ...odjechał.
Tegoroczny Bal Karnawałowy zakończył się 
o godzinie 15.30. Do zobaczenia za rok!

Kamilla Dobrzyńska- Witkowska

Wigilia Koła Dzieci 
Niepełnosprawnych
W dniu 21 grudnia w Restauracji 
Stary Młyn w Nasielsku odbyło się 
spotkanie wigilijne członków Koła 
Dzieci Niepełnosprawnych.
Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Modzelewska- 
członek zarządu Koła, która przywitała dzieci oraz  
gości. Następnie  dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Nasielsku wystawiły Jasełka przygotowane pod 
kierunkiem Pań: Teresy Wrońskiej, 
Beaty Janiszek, Barbary Kamińskiej 
oraz  Lucyny Pawlak. Ciekawa treść, 
piękne stroje oraz  aktorski występ 
młodych artystów spowodował, że 
Jasełka były wysłuchane z dużym 
zainteresowaniem wszystkich 
zebranych.

Po występie dzieci w sali pojawił się 
Mikołaj, który częstował słodycza-
mi  zarówno gości, jak i artystów.

W dalszej części spotkania, Ks. Pa-
weł Waruszewski złożył dzieciom i 
ich rodzicom życzenia świąteczne, 
do których dołączyli się również 
obecni goście: Prezes AK- Halina 
Kamińska oraz Dyrektor MGOP- 
Anna Brzezińska. 

W ciepłej, wręcz rodzinnej atmos-
ferze wszyscy dzielili się opłatkiem 
składając sobie życzenia przy 
kolędach granych przez Beatkę 
Walasiewicz. 

Na zakończenie spotkania znów  
pojawił się  Mikołaj niosąc paczki 
ze słodyczami i niespodzian-
kami. Wszystkim dzieciom 
uśmiech zagościł na ustach. Członkowie Koła 
Dzieci Niepełnosprawnych pragną serdecznie 
podziękować wszystkim darczyńcom, którymi 
byli: Burmistrz Miasta  Bernard Dariusz Mucha, 
Dyrektor MGOPS- Anna Brzezińska, Akcja 
Katolicka w Nasielsku, Stowarzyszenie PARA-
FIADA, wieloletni sponsor  Janusz Jeleń, Bank 

Spółdzielczy w Nasielsku, Jacek Białorucki z 
Cukierni „Ptyś”, właściciel „Piknik Klubu 44” w 
Krzyczkach, Monika i Mariusz Szostak- właściciele 
hurtowni spożywczej, Bogumiła Barcińska-Ekler,  
Grzegorz Brzeziński, pracownikom socjalnym 
i wolontariuszom za pomoc okazaną przy orga-
nizacji spotkania. Dziękujemy także  wszystkim 
tym, którzy otworzyli swoje serce na potrzeby 
drugiego człowieka, szczególnie Januszowi Ko-

nerbergerowi, który był sponsorem i głównym 
pomysłodawcą spotkania wigilijnego dzieci  w 
Restauracji Stary Młyn.

Miła atmosfera, szczególny klimat pozostanie w 
naszej pamięci.  Mamy nadzieję, że uda nam się 
to powtórzyć w latach kolejnych.

Wioletta Kamińska

Dzień Babci i Dziadka fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

W poniedziałkowe popołudnie, 
24 stycznia br., dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Pieści-
rogach Starych gościły Babcie 
i Dziadków z okazji ich święta. 
Przedszkolaki przygotowały się do tego 
spotkania bardzo starannie. Były nie 
tylko wiersze i piosenki, ale także słod-
kie smakołyki, oraz upominki - serca 
i kwiaty własnoręcznie wykonane przez dzieci 
z kolorowego papieru. 

Każda grupa przedstawiła własny program 
artystyczny przygotowany pod okiem swojej 
opiekunki, potem były życzenia i zabawa przy 
muzyce. Dziewczynki prosiły do tańca swoich 
dziadków, a chłopcy babcie. 

Dzieci do występów przygotowywały pa-
nie opiekunki: Grażyna Ratajczak, Danuta 
Leśniak, Kamila Dobrzyńska - Witkowska 
i Monika Izbicka.
Było bardzo sympatycznie i wesoło.

MK


