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Wybrzeża pełne ciszy
– fragment cyklu „Pieśń o Bogu ukrytym” 

 Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. 
 Nie przefruniesz tamtędy jak ptak.
 Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej,
 aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. 

  Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci,
  nie powrócą oczy uwięzione. 
  Myślałeś, że Cię życie ukryje przed tamtym Życiem
  w głębiny przechylonym. 

 Z nurtu tego – to wiedz – że nie ma powrotu. 
 Objęty tajemniczym pięknem wieczności! 
 Trwać i trwać. Nie przerywać odlotów 
 cieniom, tylko trwać
 coraz jaśniej i prościej. 

  Tymczasem wciąż ustępujesz przed Kimś, co stamtąd nadchodzi
  zamykając za sobą cicho drzwi izdebki maleńkiej – 
  a idąc krok łagodzi 
  – i tą ciszą trafia najgłębiej.

Karol Wojtyła, 1944 rok 

Karol Wojtyła 1946 rok

Ufamy, że Jan Paweł II powiększy grono świętych 
i już dziś modli się za nas u tronu Bożego. 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
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ODSZEDŁ PASTERZ NASZ, 
CO UKOCHAŁ LUD
Biskupi polscy wraz z ca-

łym Kościołem z bó-
lem przyjęli wiadomość 
o śmierci Jana Pawła II, 
wielkiego Papieża, który 
przez niemal 27 lat gorli-
wie służył Bogu i prowadził 
Kościół bezpiecznymi dro-
gami wiary i Ewangelii. 
Dziękujemy Bogu za tego 264. 
niezwykłego Następcę św. Piotra, 
który na Stolicę Apostolską po-
wołany został z Krakowa w dniu 16 
października 1978 r. i odtąd służył 
Kościołowi i ludziom w sposób 
niezwykle nowoczesny, zachowu-
jąc przy tym wierność starożytnej 
tradycji apostolskiej. 

Stawał się często głosem pozbawio-
nych głosu i obrońcą najsłabszych 
oraz pokrzywdzonych, i dlatego 
bronił prawa do życia od poczęcia 
aż do naturalnej śmierci. Nieustan-
nie demaskował niesprawiedliwe 
konflikty wojenne, promował ini-
cjatywy pokoju i braterstwa wśród 
wszystkich religii i wszystkich ludzi. 
Wielki ewangeliczny humanizm Jana 
Pawła II promieniował autentycznym 
szacunkiem do każdego człowieka. 

Żarliwie miłował Boga, utwierdzał 
wiarę i dlatego szczerze kochał ludzi. 
Miał dla nich szacunek i czas, szukał 
ich i potrzebował do skutecznego re-
alizowania swojej misji. Dzięki niemu 
autorytet Kościoła stał się jeszcze 

większy i bardziej „bosko-ludzki”. 

Niech trwa modlitwa za śp. Umiłowane-
go Jana Pawła II – Pierwszego Papieża 
Polaka, którego pokornie polecamy 
Bożemu Miłosierdziu z ufnością pro-
sząc o wstawiennictwo za nas, aby-
śmy również mogli po godnym życiu 
z wiarą przekroczyć próg wieczności 
z nadzieją zmartwychwstania. 

W uroczystościach pogrzebowych 
w Watykanie wezmą udział biskupi 
polscy oraz wierni. (...)

Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski

abp Józef Michalik 
abp Stanisław Gądecki 

bp Piotr Libera 
Przemyśl - Warszawa, 2.04.2005 r. 

Świat pogrążony w żałobie
W Polsce została ogło-
szona żałoba narodo-
wa. Flagi państwowe są 
opuszczone do połowy 
masztu. Przed urzędami 
oraz w oknach prywat-
nych mieszkań wywie-
szono przewiązane kirem 
flagi biało-czerwone, pa-
pieskie oraz miejskie. 
Odwołane zostały imprezy roz-
rywkowe i sportowe, koncerty, 
przedstawienia teatralne, seanse 
kinowe. Nie pracuje wiele centrów 
handlowych. Żałoba potrwa do 
dnia pogrzebu Jana Pawła II. Tego 
dnia wstrzymana będzie praca 
w wielu instytucjach, przerwane 
zostaną zajęcia w szkołach.

Pogrzeb Jana Pawła II odbędzie 
się w piątek 8 kwietnia o godzinie 
10.00, a zostanie on pochowany 
w krypcie pod bazyliką św. Piotra 
- poinformował rzecznik Watykanu 
Joaquin Navarro-Valls.

Mszy żałobnej w piątek na Placu 
świętego Piotra o godzinie 10.00 
przewodniczyć będzie dziekan 
Kolegium Kardynalskiego, były 
prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 
kardynał Joseph Ratzinger. Mszę 
celebrować będą wszyscy obecni 
w Rzymie kardynałowie oraz pa-
triarchowie katolickich Kościołów 
obrządku wschodniego.

D. Panasiuk

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha w Nasielsku Ulica P.O.W.  

Urząd Miejski

ZARZĄDZENIE NR 27 4/05 
BURMISTRZA NASlELSKA 

Z DNIA 5 KWIETNIA 2005 ROKU
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity -Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§1.
W związku z ogłoszoną żałobą narodową oraz uroczystościami pogrze-
bowymi Ojca Świętego Jana Pawła II, ustala się jako dzień wolny od pracy 
piątek 8 kwietnia.

§2.
Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§3.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Sekre-
tarza Nasielska.

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

fot. M. Stamirowski
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Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował do kuratora o pozostawienie szkoły w Nunie

We czwartek, 31 marca 
br., odbyło się XLII sesja 
Rady Miasta Nasielsk. 

Obrady prowadził przewodniczą-
cy RM Wojciech Andrzej Królak. 
Tuż po ich rozpoczęciu radny Da-
riusz Leszczyński zgłosił wniosek 
o dokonanie zmian w porządku 
obrad, dotyczyły one przyjęcia 
stanowiska Rady Miejskiej w kwe-
stii wystąpień przewodniczącego 
RM. 
Radni zaakceptowali zmieniony porządek 
obrad. W pierwszej części posiedzenia nadko-
misarz W. Wołkowicz, komendant komisariatu 
policji w Nasielsku przedstawił „Informację 
dotyczącą bezpieczeństwa ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta i gminy Nasielsk 
w roku 2004”. Radny A. Zawadzki stwierdził, 
że nie czuje się bezpieczny w Nasielsku. Na-
tomiast radny W. Krzyczkowski dziękował 
za pracę nasielskiej policji, podobnie radna 
J. Jarząbek, podkreśliła dużą rolę w utrzy-
maniu bezpieczeństwa jaką w Cieksynie 
odgrywają piesze patrole policji. Radny 
M. Wójciak wnosił o rozważenie zainstalowa-
nia w mieście, a z biegiem czasu na terenie ca-
łej gminy, sytemu monitoringu. Zaproponował 
też by w nasielskim komisariacie utworzony 
został wydział ruchu drogowego. Obecny 
na sesji podinspektor W. Błażuk, komendant 
powiatowy policji, mówił o bardzo dobrych 
wynikach pracy nasielskiego komisariatu 
policji. Wyjaśnił, że nie ma możliwości for-
malno – prawnej na stworzenie w Nasielsku 
sekcji ruchu drogowego, ale obiecał więcej 
patroli na terenie naszej gminy. 

Przekazał też „Mandat zaufania” za propa-
gowanie idei bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym dla B. Muchy, Burmistrza Nasielska 
od komendanta stołecznego Warszawy. 
W dalszej części obrad przewodniczący RM 
A. Królak poinformował radnych o przebie-
gu swojej pracy pomiędzy sesjami Rady. 
Pokreślił, iż najwięcej zgłasza się do niego 
osób bezrobotnych, poszukujących pracy, 
monitowano też o przeniesienie do nowego 
biurowca urzędu biura pracy. 

Przed udzieleniem głosu rad-
nym przewodniczący RM wyja-
śnił czego dotyczy sprawa jego 
wystąpień do mazowieckiego 
kuratora oświaty. Powiedział, że 
jako reprezentant wsiNuna stanął 
w obronie mieszkańców, przy-
znał, że wystosował pismo jako 
przewodniczący Rady Miejskiej 
- Jako przewodniczący Rady, 
ale w imieniu mieszkańców. 
Prawo tego nie precyzuje, czy 
przewodniczącym Rady się jest 
na sesji, czy ogólnie(...). Źle się 
stało, że kiedy pisałem pismo 
nie było radcy prawnego, 
ale moralnie ono jest dobre 
- mówił W.A.Królak. A następ-
nie odczytał pismo. Znalazła 
się w nim informacja o prze-
słankach, których radni, jego 
zdaniem, nie uwzględnili przed 
podjęciem uchwał o zamiarze 
reorganizacji szkoły w Nunie. 
Dotyczyły one przede wszyst-
kim „bezpiecznych warunków dojazdu dzieci do 
innej szkoły”. W piśmie tym czytamy m.in. „Przed 
podjęciem uchwały w omawianym przypadku 

nie zwrócono uwagi na następujące sprawy: 
Rada Miejska nie zapoznała się z warunkami 
lokalowymi i całą bazą dydaktyczną szkoły. Nie 
dokonano wizytacji odcinka drogi, którą planuje 
się dowozić uczniów tejże szkoły po reorganizacji 
do szkoły w Budach Siennickich, zlekceważono 
zawarte w piśmie starosty nowodworskiego in-
formacje o faktycznym stanie drogi dojazdowej, 
a także przyszłościowych planów jej zagospoda-
rowania; mimo przedkładanych na posiedzeniu 
propozycji zmian obwodu szkolnego nie podjęto 
dyskusji na ten temat. Fakt, że nie uwzględniono 
powyższych uwarunkowań dotyczących szkoły 
w Nunie budzi wiele wątpliwości co do zasad-
ności podjętej w dn.25.02.2005r. uchwały Rady 
Miejskiej w Nasielsku”. Pismo podpisał i opatrzył 
swoją pieczątką przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku Wojciech Andrzej Królak. 

Stanowisko podpisane przez dziesięciu 
radnych Rady Miejskiej odczytał radny J.Lu-
bieniecki. „W związku z wystąpieniami do 
różnych instytucji życia publicznego Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, 
Pana Wojciecha Andrzeja Królaka, próbu-
jącymi podważyć w pełni świadome oraz 
odpowiedzialne pojęcie uchwał o zamiarze 
przekształcenia Szkół Podstawowych w: Pia-
nowie Daczkach, Żabiczynie i Nunie o struk-
turze organizacyjnej z klasami 0-3 w szkoły 
filialne przez organ stanowiący Gminy Na-
sielsk – Rada Miejska w Nasielsku stanowczo 
stwierdza, iż w/w uchwały podjęte zostały po 
wnikliwej analizie funkcjonowania systemu 
oświaty w całej Gminie Nasielsk, a wynikają 
one z konieczności zabezpieczenia zarówno 
prawidłowego rozwoju dziecka, poczucia 
bezpieczeństwa kadry nauczycielskiej, jak 
i równomiernego rozłożenia kosztów po-
szczególnych jednostek oświatowych. Rada 
Miejska w Nasielsku kategorycznie stwier-
dza, iż nie zaistniały jakiekolwiek przesłanki 
do zmiany jej stanowiska w w/w sprawach 
wyrażonego w uchwałach podjętych na sesji 
w dniu 25 lutego br. Rada Miejska w Nasielsku 
jednocześnie uznaje wystąpienie Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Nasielsku za 
naganne i nie mające oparcia w przepisie 
art.19 ust.2 ustawy z dnia 18 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym, a mogące na 
zewnątrz wywołać wrażenie, iż w w/w 
sprawach organ stanowiący Gminy Nasielsk 
wypowiadał się również po 25 lutego br. Rada 

Miejska uznaje również, iż wystąpienia Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku 
naruszają także przepis art.23a ust.1 ustawy 
o samorządzie gminnym, który w sposób 
jednoznaczny nakazuje radnemu repre-
zentowanie interesu publicznego wspólnoty 
mieszkańców całej gminy, a nie tylko jednej 
miejscowości, której jest on mieszkańcem. 
Rada Miejska w Nasielsku wyraża ubolewa-
nie, że nieodpowiedzialne wystąpienie Pana 
Wojciecha Królaka jako Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nasielsku mogą wpłynąć na 
bardzo niekorzystny obraz Gminy Nasielsk”. 
Po dyskusji nad zachowaniem przewodniczą-
cego, w której część radnych była zdania, że 
pismo to nie miało większego wpływu na 
decyzję kuratora stanowisko zostało przyjęte 
większością głosów. Do zaistniałej sytuacji 
odniósł się również Burmistrz informując 
radnych o licznych zapytaniach jakie wpły-
wają do urzędu w sprawie reorganizacji szkoły 
podstawowej w Nunie z różnych instytucji. 

Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie 
z działań jakie podejmował pomiędzy sesjami 
Rady – mówił między innymi o pracach remon-
towych jakie toczą się w szkołach: w Nasielsku 
i Cieksynie oraz o utrzymaniu porządku na 
terenie gminy. W ramach interpelacji radny 
A. Wierzchoń podziękował w imieniu mieszkań-
ców W.Sierzputowskiemu, dyrektorowi ZGKiM 
za utrzymanie dróg w dobrym stanie podczas 
tegorocznej zimy.

Rada podjęła też następujące uchwały: w spra-
wie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół 
nr 2 w Pieścirogach Starych oraz Zespołu 
Szkół nr 3 w Cieksynie; w sprawie Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnej dla uczniów zamieszkałych na te-
renie gminy Nasielsk; w sprawie dochodów 
własnych jednostek budżetowych gminy 
Nasielsk i zmian w budżecie 2005 roku. 

Następnie przewodniczący Rady poinfor-
mował zgromadzonych, iż wpłynęły trzy 
pozytywne opinie  mazowieckiego kuratora 
oświaty na temat reorganizacji sieci szkół 
w gminie Nasielsk. Na koniec obrad radny 
J. Lubieniecki złożył wniosek o odwołanie 
Wojciecha Andrzeja Królaka z funkcji prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. 

SicOd lewej: Komendant Powiatowy Władysław Błażuk, Komendant Wojciech Wołkowicz, Skarbnik Ludwina Turek, 
Sekretarz Zbigniew Rutkowski.

Mandat zaufania

fot. M. Stamirowski

OBRADOWAŁA RADA
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o miejscach parkingowych (tuż 
obok budynku) dla ludzi niepeł-
nosprawnych, a poruszających 
się samochodami. Rozwiązanie 

problemu nie pociąga za sobą 
dużych wydatków. Wystarczy 
„zakopertować” chociaż jedno 
miejsce lub postawić specjalne 
tabliczki i po sprawie.

D. Panasiuk 

fot. M. Stamirowski

BURMISTRZ NASlELSKA
W związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U z 2003 r ,Nr 80, poz.717 z 
późn.zm./ i stosownie do art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U z 1999r, Nr 15, poz. 139/ 
oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXIII/247/02 z 
dnia 28 marca 2002r

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmianę Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego miasta Nasielska i wsi podmiejskich dot. terenów 
położonych w mieście Nasielsku i we wsi Kosewo -polegającej na zmianie 
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania.

Plan obrazujący zakres zmian znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój Nr 214, II piętro) w dniach od 
18.04.2005r -do 13.05.2005r.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty do opracowanego pro-
jektu na piśmie w terminie nie dłuższym niż do 31.05.2005r do tutejszego 
Urzędu.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

KRONIKA 
POLICYJNA

Przewodnik po nowym Urzędzie
Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3; 05 – 190 Nasielsk

tel. (023) 693- 30 – 00; fax. (023) 691-24-70

parter
Biuro Obsługi Klienta – wew. 101, 121 (693-30-01 lub 693-30-21)
Ochrona – wew. 115 (693-30-15)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
pok. nr 3  – U. Goszczyńska, Ł. Gołębiewski (wew. 103) 693-30- 03
pok. nr 4 – W. Kamińska, M. Chmielewska (wew. 104) 693-30-04
pok. nr 5 – J. Pawluk, M. Nojbert (wew. 105) 693-30-05
pok. nr 6 – M. Marszałek, B.Szlaska, M.Witkowska (wew. 106, 107) 
  693-30-06 lub 693-30-07 
pok. nr 7 – M. Budnik, J.Pietruszczak (wew. 108) 693-30-08
pok. nr 8 – Dyr. A. Brzezińska 
pok. nr 9 – A. Kordulewska, J. Ziemkiewicz (wew. 110) 693-30-10 
pok. nr 10 – sala socjalna (wew. 111) 693-30-11

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
pok. nr 11 – M. Brzezińska, A. Pniewski (wew. 112) 693-30-12

Warta, KRUS 
pok. nr 12 – ( wew. 113) 693-30-13

PZU, Adamir 
pok. nr 14 – geodeta (wew. 114) 693-30-14

Starostwo Powiatowe
pok. nr 16   – Komunikacja – A. Obojska, B. Białoszewska (wew. 116, 117)
     693-30-16 lub 693-30-17
pok. nr 17 i 18 – Architektura – M. Rejchel, Ł. Kucharzewski (wew. 118, 119) 
     693-30-18 lub 693-30-19
pok. nr 19   – geodezja – B. Michalczuk, A. Smakulska (wew. 120, 122)
     693-30-20 lub 693-30-22

I piętro
pok. nr 101  – Wydz. Administracji Kontroli i Nadzoru – M. Maluchnik (wew. 150) 
   693-30-50
pok. nr 102  – Wydz. Administracji Kontroli i Nadzoru – M. Swojak, K. Swojak, 
   K. Miller (wew. 151, 152) 693-30-51 lub 693-30-52
pok. nr 103  – pomieszczenie gospodarcze – sprzątaczki
pok. nr 104  – Sekretariat – J. Lachendrowicz (wew. 222)
   Burmistrz – Bernard Dariusz  Mucha
   Sekretarz – Zbigniew Rutkowski
pok. nr 108  – Wydz. Rozwoju Regionalnego – M. Rosłońska (wew. 158) 
   693-30-58
pok. nr 109  – Wydz. Rozwoju Regionalnego  – F. Kuciński, P. Mychliński 
   (wew. 159, 160) 693-30-59 lub 693-30-60
pok. nr 110  – Wydz. Rozwoju Regionalnego – M. Biernacka, R. Kasiak
   (wew. 161) 693-30-61
pok. nr 111  – Biuro Rady – B. Saracyn, H. Pietrzak (wew. 162) 693-30-62
pok. nr 112  – sala konferencyjna i sala slubów
pok. nr 113  – pokój Radnych
pok. nr 114  – Skarbnik – L. Turek
pok. nr 115  – kasa – E. Górecka (wew. 166) 693-30-66
pok. nr 116  – Wydz. Budżetu i Finansów – A. Przybysz, J. Olbryś, D. Jarosławska 
   (wew. 167) 693-30-67
pok. nr 117  – Wydz. Budżetu i Finansów – I. Głogowska, E. Podgrudna 
   (wew. 168) 693-30-68

II piętro
pok. nr 201  – archiwum – B. Saracyn
pok. nr 203  – pion ochrony – kancelaria – Z. Zarański (wew. 201) 
   693-31-01
pok. nr 204  – Ref. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i OC  
   – A. Krzyczkowski, K. Łuczak (wew. 221) 693-31-21
pok. nr 205  – Wydz. Rozwoju Regionalnego – B. Ruszkowski, A. Lasocki 
   (wew. 202) 693-31-02
pok. nr 206  – Wydz. Budżetu i Finansów – T. Ambrosewicz, M. Mosakowska,
   A. Sierzputowska, A. Zaręba (wew. 203, 204) 693-31-03 
   lub 693-31-04
pok. nr 207  – Wydz. Budżetu i Finansów – J. Zalewska, A. Kalinowska, 
   M. Olbratowska, R. Tyc, B. Olbryś ( wew. 205, 206) 693-31-05
    lub 693-31-06
pok. nr 208  – informatyk – M. Bagiński (wew. 207) 693-31-07
pok. nr 209  – Wydz. Gospodarki Przestrzennej – B. Pająk ( wew. 208)
    693-31-08
pok. nr 210  – Wydz. Spraw Obywatelskich – Al. Żołnierzak, A. Żołnierzak 
   (wew. 209) 693-31-09
pok. nr 211  – Wydz. Spraw Obywatelskich – H. Głębowicz, E. Mikulska (wew. 210) 693-31-10
pok. nr 212  – USC, Biuro Dowodów Osobistych – K. Kurpiowska – Niezgoda, 
   I. Goszczyńska (wew. 211) 693-31-11
pok. nr 213  – USC – B. Kobusiak (wew. 212) 693-31-12
pok. nr 214  – Wydz. Gosp. Przestrzennej – M. Lewandowska, M. Romanowska, 
   B. Strzelecka (wew. 213, 214) 693-31-13 lub 693-31-14
pok. nr 215  – Wydz. Gosp. Przestrzennej  – E. Binkiewicz (wew. 215) 693-31-15
pok. nr 216  – pokój socjalny

Jedna uwaga
Nowy budynek UM, choć z ze-
wnątrz wygląda jak klocek z epo-
ki  „gierkowskiej”,  podoba s ię 
prawie wszystkim - szczególnie 

zachwyca czyste i nowoczesne 
wnętrze. Pisząc „prawie wszyst-
kim”, mamy na myśli kilku nie-
zadowolonych inwalidów, którzy 
z pretensjami przyszli do naszej 
redakcji. Rzeczywiście, pamięta-
no o wszystkim, ale zapomniano 

OCZYSZCZALNIA
Bliski finał rozwiązania śmierdzącego problemu
Prawdopodobnie już w maju roz-
pocznie się budowa oczyszczalni 
ścieków w Nasielsku  - poinformo-
wała Małgorzata Rosłońska z tutej-
szego Urzędu. Podpisanie umowy 
na wykonanie tej inwestycji nastąpi w 
pierwszej połowie kwietnia. Wszyst-
ko wskazuje na to, że Urząd Miejski w 
Nasielsku wreszcie uporał się z unij-
ną biurokracją. Szerzej o nasielskiej 
oczyszczalni ścieków w następnym 
wydaniu Życia Nasielska.

D. Panasiuk
W tym miejscu powstanie oczyszczalnia

Nocą 18/19 marca na ulicy Kościelnej 
nieznani sprawcy włamali się do ko-
mórki i skradli 200kg. węgla o wartości 
100zł. na szkodę Janiny R.

22/23 marca w Starych Pieścirogach 
nieznani sprawcy włamali się do bu-
dynku Barbary Z. i skradli m. in. butlę 
gazową 11kg., kuchenkę 3-palnikową 
i reduktor. Straty wynoszą 1000zł.

23 marca w pociągu relacji Kraków 
– Kołobrzeg w okolicach stacji Nasielsk 
Stanisław D. mieszkaniec Warszawy 
skradł Jerzemu D. torbę podróżną z 
przenośnym komputerem o wartości 
3200zł. Sprawca został ujęty przez 
funkcjonariuszy SOK Nasielsk.

22 marca w Cegielni Psuckiej nieznani 
sprawcy włamali się do mieszkania 
Anny A. i skradli m.in. telefon komór-
kowy i magnetofon. Straty wynoszą 
850zł.

22 marca w Mazewie Włościańskim 
Wiesław K. włamał się do stodoły i 
skradł rower o wartości 150zł.

Nocą 24/25 marca w Miękoszynie 
nieznani sprawcy skradli cielaka o wadze 
80kg. na szkodę Mariusza Sz.

24/25 marca w Krzyczkach Pieniąż-
kach nieznani sprawcy z niezabezpie-
czonej obory skradli cielaka o wadze 
50kg. na szkodę Wacława R.

27 marca przy ulicy Nowa wieś uległa 
spaleniu sterta słomy o wartości 1000zł. 
na szkodę Dariusza K.

W okresie 10 – 24 marca w Mazewie 
nieznani sprawcy włamali się do domku 
letniskowego Renaty S. i skradli telewizor 
o wartości 200zł.

28 marca nieznani sprawcy umyślnie 
wybili dwie podwójne szyby w oknach 
nasielskiego Gimnazjum.

29 marca w Miękoszynie nieznani 
sprawcy włamali się do budynku 
gospodarczego i skradli m.in. lewarek, 
wiertarkę, wulkanizator i klucze. Straty 
wynoszą 300zł. na szkodę Janusza Cz.

Nocą z 31 marca na 1 kwietnia na 
osiedlowym parkingu przy ulicy War-
szawskiej nieznani sprawcy wybili szyby 
w samochodzie Renault i skradli zestaw 
słuchawkowy, radioodtwarzacz i tablice 
rejestracyjne.

fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

fot. D. Panasiuk

UFFF jak gorąco!
Słońce nie będzie skąpe tego roku

obserwacji pogody z kilku ostatnich 
lat, jak również za pomocą najnowo-
cześniejszych urządzeń meteorolo-
gicznych. 

Zaledwie kilka deszczowych dni i 
średnia temperatura powietrza do-
chodząca do 30 stopni Celsjusza 
– taki ma być czerwiec. Zdaniem 
ekspertów miesiąc ten będzie wyjąt-
kowo sprzyjać turystom – mają być 
wręcz idealne warunki do spędzenia 
udanego urlopu nad morzem lub 
jeziorami. Szkoda tylko, że wakacje 
szkolne rozpoczynają się dopiero 
pod koniec miesiąca. Jednak niewiele 
stracą ci, którzy wyjadą później. Nie-
co więcej deszczu i „ochłodzenie” 
spodziewane jest w lipcu i sierpniu. 
Meteorolodzy przewidują, że śred-

nia temperatura w tych 
miesiącach spadnie (?) 
do 28 stopni, a parasol-
ka przyda się nam w tym 
czasie przez kilkanaście 
dni. W sierpniu dni będą 
gorące, zaś noce chłod-
ne – zwłaszcza w dru-
giej połowie miesiąca. 
Piękne i ciepłe dni będą 
również we wrześniu i w 
październiku. 

Zimą zacieraliśmy ręce 
i wołaliśmy z nadzieją 
– aby do lata. Teraz 
wszystko wskazuje na 
to, że upalne lato da 
nam się nieźle we znaki i 
już od początku czerwca będziemy 

Ciepło, cieplej, gorą-
co – tym razem to 

nie tylko dzieci będą tak 
wołać podczas zabaw, 
ale również i dorośli. Tak 
będziemy „stopniować” 
i odliczać najbliższe 
miesiące. Bowiem, jak 
informują synoptycy - a 
niektórzy nawet ostrze-
gają – tegoroczne lato 
zapowiada się wyjątkowo 
gorące. Na pocieszenie 
dodają, że mimo to bę-
dzie ładnie. 
Informacje o czekających nas 
niebawem kąpielach słonecznych 
są ponoć pewne i sprawdzone. 
Specjaliści opracowali swoje pro-
gnozy, zarówno na podstawie 

Znów się pali trawa

Czyżby znalazł się wreszcie sposób 
na „rozpalonych” rolników? 
Przyszła słoneczna 
wiosna, zrobiło się 
sucho i zaczęło się. 
Nie ma dnia, żeby 
gdzieś się nie paliło. 
Wystarczy spojrzeć 
na niebo – codzien-
nie widać unoszący 
się dym. Płoną rowy, 
łąki, zarośla. Amato-
rzy ciepłych wrażeń 
poszli z zapałkami 
w pola. Zapominają 
o tym, że skutki 
głupoty mogą być 
tragiczne. Nic nie 
dają powtarzane 
każdego roku proś-
by, apele i ostrzeże-
nia, że za wypalanie 
traw grozi kara do 
jednego miesiąca 
aresztu, a w wy-
padku zagrożenia 
dla środowiska – od 
trzech miesięcy do 
pięciu lat. Sprawcy 
mają to gdzieś. 
Rzadko się zdarza, żeby któryś z 
nich został złapany na gorącym 
uczynku. 

Tymczasem do każdej palącej się 
łąki wyjeżdżają strażacy. Być może 
w tym czasie, kiedy oni gaszą suche 
chwasty, ktoś naprawdę potrzebuje 
pomocy, być może płonie dom. 
Ciekawe, czy podpalacze zastana-
wiają się nad tym? 

Najczęstszy argument „wypala-
czy”, to ten, że popiół użyźnia 
glebę. Zdaniem ekspertów nie ma 
większej bzdury, bo – jak twierdzą 
– wypalanie pozbawia glebę ma 
materii organicznej, co ma znaczący 
wpływ na spadek plonowania. Wy-
soka temperatura niszczy próchni-

cę i wyjaławia wierzchnią warstwę 
ziemi. Ponadto w płomieniach giną 
organizmy żywe – zwierzęta i owady. 
Pociąga to za sobą fatalne skutki dla 
przyrody i rolnictwa. 

Skutecznej – miejmy nadzieję – wal-
ki z wypalaniem podjęła się Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Jak nas poinformowano w biu-
rze prasowym Agencji, za wypalanie, 
rolnik może zostać ukarany odebra-
niem praw do unijnych pieniędzy. 
Pomysł, bardzo prosty, może oka-
zać się zarazem bardzo skutecznym. 
Pracownicy Agencji będą sprawdzać, 
czy w gospodarstwach nie wypala się 
traw. Za udowodnienie podpalenia łąk, 
a jest to niezgodne z polskimi przepi-
sami, rolnikowi będą odbierane do-
płaty bezpośrednie. W naszym kraju 

obowiązuje rozporządzenie Rady 
Ministrów, które precyzyjnie określa 
wymagania dotyczące ochrony 
gleb. Zgodnie z nim rolnik ma prze-
strzegać zakazu wypalania ściernisk, 
słomy oraz resztek pożniwnych. 
Zakaz wypalania obejmuje również 
„roślinność na łąkach, pastwiskach, 
nieużytkach, rowach, pasach przy-
drożnych, szlakach kolejowych lub 
w strefie oczeretów i trzcin”. Jeżeli 
pracownicy ARiMR stwierdzą, że w 
gospodarstwie „stosuje” się wypala-
nie, to nie pomoże wtedy tłumacze-
nie - „to nie ja, to ktoś inny zrobił”. 
Rolnik traci dopłatę, a jeżeli już ją 
dostał, to będzie musiał ją zwrócić. 
Cóż więc robić, żeby pieniądze nie 
poszły z dymem? Odpowiedź jest 
prosta – NIE WYPALAĆ!

WA

wzdychać – aby do zimy. Na szczę-
ście prawie wszystkie prognozy 
pogody mają to do siebie, że rzadko 

się sprawdzają. I oby w naszych 
ogródkach nie wyrosły palmy.

WA

Tylko strusie nie mogą się doczekać lata.

Wiosenne porządki
się drogowcy. Systematycznie napra-
wiają zniszczoną nawierzchnię dróg. 
A przyznać trzeba, że mają co łatać. 
Slalom gigant utworzył się na ulicy 
Polskiej Organizacji Wojskowej, nie 
lepiej było też na drodze prowadzą-

cej do Studzianek, Siennicy 
i na wielu drogach i ulicach 
w mieście. Wiele już udało 
się naprawić. Na remonty 
– łatanie dziur - czekają 
kolejne odcinki dróg i ich 
użytkownicy. 

Nasielskie służby drogowe 
„urzędują” w tym roku tak-
że na drogach należących 
do powiatu. Teraz za stan 
dróg odpowiedzialny jest 
ZGKiM, który systema-
tycznie doprowadza te 
trasy do stanu używalności. 
Rozpoczęto też prace przy 
oczyszczaniu drzew. Od 
kilku dni trwają one przy 
POW-u. W tym względzie 
jest ogromnie dużo pracy 
w całym mieście. Poleca-
my szczególnej uwadze 

skwer w Rynku. Bardzo dobrze, że 
zieleń miejska z okazji wiosny będzie 
mogła przejrzeć na oczy. 

MK

Od momentu kiedy tylko zniknął śnieg 
i zrobiło się nieco cieplej na naszych 
ulicach pojawiły się pierwsze oznaki 
wiosny. A były nimi, gdzieniegdzie 
jeszcze są, potężne wyrwy i dziury 
w jezdniach. Dlatego służby drogo-

we szybko i sprawnie przystąpiły do 
wiosennych porządków. Na ulicach 
naszego miasta, oraz drogach do-
jazdowych do Nasielska i do innych 
miejscowości naszej gminy pojawili 
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Gdzie na studia
Szkoła Główna Handlowa
Kryteria rekrutacji stosowane wobec kandydatów legitymujących się maturą 
uzyskaną w 2005 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
Do postępowania rekrutacyjnego na studia dzienne dopuszcza się kandy-
datów, którzy złożą: podanie, życiorys, poświadczoną kserokopię dowodu 
osobistego, 5 fotografii typu legitymacyjnego, oryginał świadectwa dojrza-
łości, odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie, zaświadczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, dowód wniesienia 
na konto SGH bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej, oświadczenie wskazujące, 
które z przedmiotów maturalnych mają być uwzględnione jako podstawa 
kwalifikacji kandydata, a jeśli świadectwo maturalne kandydata nie spełnia 
warunków określonych w regulaminie przyjęć* - oświadczenie, z jakich 
przedmiotów kandydat chce poddać się sprawdzianom organizowanym 
przez komisję rekrutacyjną. 
KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW
Kandydaci posiadający świadectwa maturalne uzyskane w 2005 roku przyj-
mowani będą do SGH w oparciu o wyniki: 
• części pisemnych egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów zdawanych 
na poziomie rozszerzonym, a mianowicie z: matematyki, historii lub geografii 
(do wyboru), języka obcego** (tzw. pierwszego języka obcego), 
• części pisemnej egzaminu maturalnego z drugiego języka obcego** zdawa-
nego na poziomie podstawowym, 
• dodatkowego sprawdzianu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez SGH. 
Sprawdzian obejmować będzie swoim zakresem program przedmiotu liceal-
nego Podstawy przedsiębiorczości, a także będzie sprawdzać ogólne predys-
pozycje intelektualne kandydata do podjęcia studiów ekonomicznych. 
W przypadku, gdy kandydat legitymujący się maturą uzyskaną w 2005 roku 
nie zdawał żadnego lub też części egzaminów maturalnych, o których mowa 
powyżej, będzie miał obowiązek przystąpić w SGH do sprawdzianów z braku-
jących przedmiotów. Dotyczy to również takiej sytuacji, gdy kandydat zdawał 
na maturze egzaminy z właściwych przedmiotów, jednak nie na poziomie roz-
szerzonym (np. zdawał egzamin z matematyki na poziomie podstawowym). 
Wówczas w SGH będzie musiał podejść do sprawdzianu z danego przedmiotu 
lub też sprawdzianów z kilku przedmiotów.
Sprawdziany z poszczególnych przedmiotów będą organizowane i oceniane 
według odpowiednich standardów przyjętych dla pisemnych części egzaminu 
maturalnego.
Ze wszystkich sprawdzianów kwalifikacyjnych zwolnieni są laureaci Olim-
piady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca – osoby te 
przyjmowane są na podstawie złożonego w terminie kompletu wymaganych 
dokumentów, w tym podania o przyjęcie na studia.
Kandydaci na studia dzienne w 2005 roku mają obowiązek zgłosić swój udział 
w rekrutacji za pośrednictwem Internetu, dokonując elektronicznej rejestracji 
na stronie: https://serwis.sgh.waw.pl/rekrutacja/
Rejestracji można dokonać wyłącznie w określonych terminach:
• od 29 kwietnia do 31 maja 2005 r. – w przypadku osób posiadających 
świadectwa maturalne uzyskane przed 2005 r., 
• od 18 maja do 15 czerwca 2005 r. – w przypadku maturzystów z 2005 r.
W dniach od 1 do 5 lipca 2005 r. tegoroczni maturzyści mają obowiązek 
ponownie zalogować się na podanej powyżej stronie i w odpowiednich 
rubrykach wpisać wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego.
Komplety wymaganych dokumentów (w tym wydrukowany formularz z In-
ternetu) będzie przyjmować Dziekanatu Studium Podstawowego wyłącznie w 
dniach od 1 do 5 lipca 2005 r. 
Więcej informacji na temat elektronicznej rejestracji kandydatów i składania 
dokumentów znajdziecie na podstronie „Zgłoszenia do rekrutacji”.
Sprawdziany rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w dniach od 11 do 15 lipca 
2005 r. 
Od dnia zakończenia ostatniego sprawdzianu, czyli od 15 lipca, Komisja Re-
krutacyjna ma 14 dni na ogłoszenie wyników rekrutacji. 
W terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego 
kandydaci mogą składać odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 
Dni otwarte w 2005 r. odbędą się:
niedziela 10 kwietnia. O godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie w Auli Głów-
nej z władzami i innymi przedstawicielami uczelni, którzy odpowiadać będą 
na pytania kandydatów. 
* mowa o sytuacji, gdy kandydat legitymuje się maturą uzyskaną w 2005 r., 
jednak nie zdawał na niej odpowiednich przedmiotów na odpowiednich 
poziomach (rozszerzonym lub podstawowym - jak to zostało określone 
w kryteriach kwalifikacji osób z maturą z 2005 roku).
** uczelnia uwzględnia wyniki z egzaminu maturalnego wyłącznie z na-
stępujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 
rosyjski i włoski.

W małych szkołach małe dzieci
Kurator mówi – TAK
Wszystko wskazuje na to, że od 
września tego roku szkoły podsta-
wowe w Pianowie, Żabiczynie i w 
Nunie będą już po reorganizacji. 
Oznacza to, że dzwonek szkolny 
w tych placówkach zadzwoni tylko 
dla dzieci z klas I – III. Już jest w tej 
sprawie pozytywna opinia Ryszar-
da Raczyńskiego, Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. W piśmie skie-
rowanym do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz do Burmistrza 
Nasielska napisał on m.in.:

„Opiniuję pozytywnie zamiar prze-
kształcenia przez Radę Miejską w 
Nasielsku Szkoły Podstawowej (w 
Pianowie Daczki, w Żabiczynie, w 
Nunie – red.) o strukturze organi-
zacyjnej obejmującej klasy I – VI w 
szkołę podstawową (...) o strukturze 

organizacyjnej 
obejmującej 
klasy I – III z 
o d d z i a ł e m 
przedszkolnym 
dla dzieci 6 let-
nich z dniem 1 
września 2005 
roku”.

W uzasadnie-
niu swej opinii 
Mazowiecki 
Kurator Oświa-
ty napisał, że 
przedstawiona, 
przez władze 
Nasielska, dokumentacja jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami.

O planach reorganizacji szkół 

podstawowych w gminie Nasielsk 
szczegółowo pisaliśmy w numerze 
4 Życia Nasielska z 25 lutego 2005 
roku w artykule „Koło ratunkowe 
dla szkół”

Dariusz Panasiuk

Debata Konstytucyjna
 Dnia 21 marca 2005r uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego, Zespo-
łu Szkół Zawodowych -oraz grupa 
zainteresowanych osób środowiska 
lokalnego pod patronatem Burmistrza 
Nasielska uczestniczyła w debacie pod 
tytułem „ Z Konstytucją Europejską pod 
strzechy” zorganizowanej na Wydziale 
Nauk Politycznych w WSH w Pułtusku 
wspólnie przez Polską Fundację im. 
Roberta Schumana oraz Stowarzysze-
nie „Europa i My”.
 Celem tego typu spotkań jest 
angażowanie społeczeństwa obywatel-
skiego do debaty o systemie rządzenia 
europejskiego oraz o obywatelstwie eu-
ropejskim w kontekście Traktatu Konsty-
tucyjnego a także przygotowanie plat-
formy dyskusyjnej o roli społeczeństwa 
obywatelskiego w 
kształtowaniu po-
lityki rozszerzonej 
UE.
 Debatę w 
Pułtusku zaszczycił 
swoją obecnością 
europoseł, były 
minister spraw za-
granicznych prof. 
dr hab. Bronisław 
Geremek. Spotka-
nie otworzył oraz 
powitał uczestników Daniel Prędkopo-
wicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Europa i My”. Słowo wstępne wygłosił 
prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk 
– Dziekan Wydziału Nauk Politycz-
nych WSH. Udział w debacie wzięła 
także Rektor WSH Irena Szybiak a pre-
legentami byli Przemysław Jaroń (Polska 
Fundacja im. Roberta Schumana) oraz 
red. Robert Leszczyński (dziennikarz). 
W auli zgromadzili się przedstawiciele 
władz samorządowych, wśród nich 
starosta Tadeusz Nalewajk, działacze 
organizacji pro europejskich, studenci 
i ich wykładowcy oraz uczniowie 
szkół średnich wraz z nauczycielami. 
Słuchacze na wstępie zapoznali się 
z wykładem Przemysława Jaronia 
dotyczącym ogólnej prezentacji po-
stanowień Traktatu Konstytucyjnego, 

a następnie z wypowiedzi
 Roberta Leszczyńskiego (znane-
go jurora z telewizyjnego programu 
Idol) dowiedzieli się, dlaczego należy 
korzystać z praw wyborczych. Robert 
Leszczyński w czasie debaty oświad-
czył, że występuje jedynie jako oby-
watel. Dokonał on pewnej klasyfikacji 
słuchaczy-na osoby zdecydowane za-
głosować przeciwko lub za konstytucją 
oraz na tych, którzy nie podjęli jeszcze 
decyzji. Okazało się, że ponad połowa 
publiczności zaliczyła się do niezdecy-
dowanych. Wtedy dziennikarz wyjaśnił, 
że jego działanie polega na tym, żeby 
nie zmieniał zdania ludzi mających 
swoje poglądy, lecz aby zmieniał liczbę 
osób, które nie mają w ogóle zdania 
na ten temat. Przypomniał, że należy 

on do pokolenia, które w latach 80-
tych uwikłane było w spór polityczny 
a do obecnej młodzieży zwrócił się: 
„Absolutnie rozumiem, że wy nie 
jesteście zaangażowani politycznie, bo 
dziś polityka nie jest narzędziem walki 
o wolność”.
 Honorowy prelegent – prof. Bro-
nisław Geremek na początku nawiązał 
do wspomnień o swojej przyjaźni z 
Aleksandrem Gieysztorem, którego 
był uczniem. Następnie wyjaśnił jak na-
leży czytać konstytucję (umiejętność 
sięgania po potrzebne informacje), a 
w istocie wskazał, dlaczego konsty-
tucja jest dla młodych, którzy będą z 
tych wprowadzonych praw korzystać. 
Profesor wyjaśnił, dlaczego powinny 
się urzeczywistniać nasze interesy na-
rodowe w silnej organizacji ponadna-
rodowej – silniejsza Unia wspólnotowa 

leży w interesie strategicznym Polski 
jak, stwierdził „ tak aby Unia nie była 
tylko luźną koalicją, ale wspólnotą, w 
której jest poczucie solidarności i są 
fundusze solidarnościowe-strukturalne, 
spójnościowe, wspólna polityka rolna, 
te elementy, które są praktycznym 
wyrazem. To my potrzebujemy moc-
niejszej Unii, która będzie to świadczyła”. 
Mówca podkreślił jak bardzo ważny dla 
naszego kraju jest moment referendum 
konstytucyjnego. Dlatego, że od oby-
wateli będzie zależeć przyszłość narodu, 
profesor zwrócił się z apelem do mło-
dych o większe zainteresowanie, aby nie 
byli obojętni wobec tego wydarzenia.
 Dalsza dyskusja ujawniła problemy, 
z jakimi zwróciła się publiczność. Były 
pytania interesujące dziennikarzy, stu-

dentów, przedsiębior-
ców, działaczy samo-
rządowych i zwykłych 
obywateli. Pytano o 
termin referendum, o 
kampanię promującą 
wiedzę o konstytucji, 
o minusach konstytu-
cji, co dziś może być 
spoiwem dla Europy 
o wyższym poziomie 
integracji, jak trafić do 
szerszych grup spo-

łecznych, czy w UE są przestrzegane 
wszystkie cztery zasady swobodnego 
przepływu, szczególnie usług.
 Uczestnicy debaty zostali uświado-
mieni, że jesteśmy w Polsce w dalszym 
ciągu na etapie braku elementarnej wie-
dzy na temat tego, co się tak naprawdę 
dzieje w Unii. Stąd też w interesie nas 
wszystkich jest proces mądrego i 
szybkiego dojrzewania naszego społe-
czeństwa. Debata w Pułtusku odniosła 
zamierzony skutek i miejmy nadzieję, 
że wiedza o konstytucji dotrze również 
do szerszych kręgów społecznych, a 
szczególnie do ludzi młodych i tak jak 
zamierzyli organizatorzy projektu hasło 
„pod strzechy” nabierze wymownego 
znaczenia.

Elżbieta Wróblewska
Barbara Modzelewska
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Baran 21.-03. 20.04.
W niedługim czasie 
będziesz mieć propozycję 
służbowego wyjazdu. 
Przygotuj się do niego solidnie i rzeczowo. 
Może Ci on przynieść spore korzyści 
finansowe. Pomyśl również o szczerej 
i długiej rozmowie z partnerem, żeby 
pokonać pojawiające się teraz problemy.

Byk 21.04.- 20.05.
Masz chęć i energię do 
pracy oraz mnóstwo 
pomysłów. Ceń swoją 
wiedzę i umiejętności, 
wtedy i inni będą Cię szanować 
i należycie wynagradzać. Znajdź trochę 
czasu dla swojej rodziny i spokojnie 
wysłuchaj tego, co mają Ci do 
powiedzenia.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Bardzo korzystny 
czas. Bez problemów 
i szybko uporasz 
się ze wszystkimi 
swoimi obowiązkami i odniesiesz 
sukces zawodowy. Możesz także liczyć 
na zawarcie bardzo udanej znajomości, 
która z czasem może przerodzić się 
w wielką przyjaźń.

Rak 22.06.- 22.07.
Należy Ci się zasłużony 
o d p o c z y n e k . 
Po tak trudnych 
i  w y c z e r p u j ą c y c h 
spotkaniach służbowych i zawarciu 
korzystnego kontraktu, możesz pozwolić 
sobie na chwilę wytchnienia. Będziesz 
mieć teraz czas dla partnera i przyjaciół,z 
którymi dawno się nie widziałeś. 

Lew 23.07.- 22.08.
Jesteś pracownikiem 
p r z e d s i ę b i o r c z y m 
i pełnym pomysłów 
i inicjatyw. Dzięki tym 
cechom zrobisz karierę 
i osiągniesz sukces finansowy. Jest tylko 
jeden warunek – musisz tego chcieć i nie 
osiadać na laurach. Czeka Cię spotkanie 
z niecodzienną osobą, z którą połączy 
Was wspólna pasja.

Panna 23.08.-22.09.
Wykażesz się wytrzymałością na 
wysiłek fizyczny i zdolnościami 
organizacyjnymi. Przyniesie 
Ci to uznanie przełożonych 
i możesz liczyć na podwyżkę 
lub premię. W życiu osobistym spodziewaj 
się samych przyjaznych gestów ze strony 
partnera, rodziny i przyjaciół.

Waga 23.09.- 22.10.
Gwiazdy zapowiadają 
nieoczekiwane zmiany. 
Skończą się problemy 
finansowe i będziesz mógł 
zrealizować swoje plany i projekty 
zawodowe. Będziesz miał możliwość 
poznawania innych ludzi i spełniania 
marzeń najbliższych. Wykorzystaj ten 
czas jak najlepiej.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Czeka Cię dużo pracy 
i obowiązków. Lepiej zabierz 
się do ich wypełniania i nie 
marnuj czasu na zbyteczne 
rozmowy i zajęcia. Samotne Skorpiony 
mają szansę na spotkanie interesujących 
osób i przeżycie wiosennego 
zauroczenia.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Musisz uzbroić się w cierpliwość 
i spokojnie działać. Trochę czasu 
zajmie Ci uporządkowanie 
dokumentów, faktur i wizyty 
w urzędach. Prowadzenie 
własnej firmy nie zawsze jest 
łatwe i przyjemne, ale nie martw się, 
wszystko będzie w porządku. W życiu 
uczuciowym trochę zamieszania. 

Koziorożec 22.12.- 19.01. 
Nowi znajomi okażą się bardzo 
pomocni, więc nie bądź taki 
ostrożny i zaufaj im. Razem 
szybciej i łatwiej osiągniecie 
wspólny cel, który każdemu 
przyniesie zarówno zaspokojenie 
ambicji zawodowych, jak i korzyści 
materialne. Poświęcając tak dużo czasu 
pracy zaniedbujesz partnera. Popraw się.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Masz wiele nowych projektów 
i pomysłów na własną 
działalność i karierę zawodową. 
Szybko i rozważnie podejmuj 
decyzje, bo gwiazdy wróżą 
Ci same sukcesy w najbliższym czasie. 
Nie zapominaj jednak o potrzebach 
najbliższych i poświęć im trochę uwagi. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Masz dobry czas na 
załatwianie wszelkich 
spraw urzędowych czy to 
w sądzie, czy w urzędzie 
skarbowym. Każda decyzja będzie 
korzystna dla Ciebie. Życie uczuciowe 
dostarczy Ci pozytywnych wrażeń. 
Samotne Ryby urzekną zupełnie 
nieznane osoby. 

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N EH O R O S K O P

Kino NIWA 
ZAPRASZA

9 - 10 KWIETNIA godz. 18.00

„Aviator”
The Aviator (USA,Japonia, 2004); 
Dramat; czas 150 min.; Reżyseria:  
Martin Scorsese; Scenariusz:  John 
Logan; Obsada: Leonardo DiCaprio, 
Cate Blanchett, Kate Beckinsale, 
Gwen Stefani, Alec Baldwin, Jude 
Law, John C. Reilly, Willem Dafoe

15 - 17 KWIETNIA godz.18.00

„Za wszelką cenę”
Million Dollar Baby (USA, 2004); 
Dramat/Romans; czas 137 min.; 
Reżyseria: Clint Eastwood, Paul 
Haggis; Scenariusz:  Paul Haggis; 
Na podstawie oowiadań:  F.X. To-
ole; Obsada: Hilary Swank, Clint 
Eastwood, Morgan Freeman, Jay 
Baruchel, Anthony Mackie.

GMINA NASIELSK
05 – 190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

działając w oparciu o art. 40 ust. 1 i ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych – z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. poz. 
177) ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „Przebudowa 
drogi gminnej w mieście Nasielsk – ulice: Kwiatowa i Pniewska Górka”.
1. Zakres zamówienia obejmuje odcinek drogi o dł. ~720 m w tym:
a) Roboty przygotowawcze i ziemne;
b) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
c) Nawierzchnia bitumiczna;
d) Krawężniki i chodniki;
e) Pobocza;
f) Odwodnienie powierzchniowe;
g) Zjazdy oraz oznakowanie.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
3. Termin realizacji – 31 sierpień 2005 r.
4. Kryteria wyboru ofert:
•  Cena (koszt) – 100%
5. Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany do wniesienia 
wadium w wys. 3.000,00 zł.
6. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert, zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 109 w godz. 9.00-16.00 
– w cenie 20 zł.
8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami są Franciszek 
Kuciński i Piotr Mychliński – tel. (0-23) 69-33-060 lub (0-23) 69-33-059 
w godz. 9.00-16.00.
9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, pokój 
nr 109. w terminie do 30 maja 2005 r. do godz. 12.00.
10. Termin otwarcia ofert: 30 maj 2005 r., godz. 12.00.

GMINA NASIELSK
05 – 190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

działając w oparciu o art. 40 ust. 1 i ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych – z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dnia 9 lutego 2004 r. 
poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „Wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach 
gm. Nasielsk”.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych;

b) Montaż stolarki okiennej;

c) Montaż stolarki drzwiowej

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji – 31 sierpień 2005 r.

4. Kryteria wyboru ofert:

• Cena (koszt) – 100%

5. Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany do wniesienia 
wadium w wys. 3.000,00 zł.

6. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert, zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 109 w godz. 9.00-16.00 
– w cenie 20 zł.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami są Franciszek 
Kuciński i Piotr Mychliński – tel. (0-23) 69-33-060 lub (0-23) 69-33-059 
w godz. 9.00-16.00.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, pokój 
nr 109. w terminie do 30 maja 2005 r. do godz. 10.00.

10. Termin otwarcia ofert: 30 maj 2005 r., godz. 10.00.
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Posypały się kartki

Dla piłkarzy i kibiców zakończyła się zimowa przerwa w rozgrywkach piłkarskich. Wiosenną 
rundę rewanżową IV ligi piłkarze Żbika zainaugurowali spotkaniem na wyjeździe w Siedlcach 
z tamtejszą Pogonią. Mecz ten zakończył się wynikiem 0:0 i podziałem punktów. Kolejny występ 
zawodników Żbika musiał odbyć się również na wyjeździe. W Pucharze Polski Żbik Nasielsk 
zmierzył się z OKS OTWOCK(MLS). Po regulaminowych 90 minutach było 0:0. Rozstrzygnięcia 
nie przyniosła również dogrywka, zatem o wszystkim miały przesądzić karne. Lepsi okazali się 
w nich gospodarze wygrywając 5:4. Żbik Nasielsk odpadł z dalszych rozgrywek.

goście przeszli do ataku. Nasielscy piłkarze nie 
przebierali w środkach, aby powstrzymać ataki 
i w doliczonym czasie A.Sazanowicz zostaje 
ukarany żółta kartką. Wynik do przerwy nie 
uległ już zmianie. 

Jak się okazało później, końcówka I połowy 
była jedynie preludium do dramatu jaki miał 
miejsce w II połowie. Od samego początku 
piłkarze Łomianek grając z przewagą jednego 
zawodnika przeszli do szturmu na bramkę 
gospodarzy. W 50’ w polu karnym gości prze-
wraca się A.Sazanowicz, piłkarze Żbika doma-
gają się odgwizdania rzutu karnego, jednak ku 
ich zaskoczeniu sędzia pokazuje żółtą kartkę 
przewróconemu piłkarzowi. Jest to druga żółta 
karta tego zawodnika, więc Żbik będzie musiał 
grac w 9 przeciwko 11 piłkarzom z Łomianek, 
starając się utrzymać korzystny wynik 2:1. 

Na szczęście, Łomianki grały z przewagą dwóch 
zawodników jedynie 8 minut, ponieważ w 58’ 
drugiej połowy drugą żółtą kartkę otrzymał 
jeden z piłkarzy Łomianek. Grający z przewagą 
jednego zawodnika goście nie potrafili strzelić 
bramki, nie wykorzystując sytuacji z 61’ i 86’ 
minuty. Dzięki dobrej grze drużyny Żbika, która 
musiała cofnąć się do obrony i próbować swoich 
szans w kontratakch. Żadnej ze stron nie udało 
się zmienić wyniku i spotkanie zakończyło się 
szczęśliwym zwycięstwem Żbika 2:1. 

W spotkaniu tym sędzia pokazał w sumie 
9 żółtych kartek i 3 czerwone, w tym 5 żół-
tych i 1 czerwoną dla graczy KS Łomianki, 
4 żółte i 2 czerwone dla graczy Żbika Nasielsk. 
Zastanawiające jest, że nie było to brutalne 
spotkanie i tak duża ilość kartek może dziwić, 
być może sędzia chciał szybko ugasić zapał 
piłkarzy, jednakże wpłynęło to niekorzystnie 
na przebieg i poziom tego spotkania. W grze 
Żbika widać jeszcze brak rozegrania, przez co 
duża ilość podań jest przechwytywana i nie 
dochodzi do adresata. Miejmy nadzieję, że 
w kolejnych spotkaniach piłkarze z Nasielska 
dostarczą równie dużo emocji. Oby były one 
pozytywne i związane wyłącznie z doskonałym 
piłkarskim widowiskiem.

Jakub i Przemysław Olech 

Pierwszy mecz przed własną publicznością Żbik 
miał rozegrać 2 kwietna o godz. 15 w meczu 
przeciwko KS Łomianki, z którymi w poprzed-
niej rundzie wygrał z łatwością 2:0.

Początek meczu to starty piłki, niedokładne 
podania z obu stron i walka w środkowej strefie 
boiska. Pierwszą groźną sytuację przeprowadzili 
zawodnicy Żbika w 7’ A. Sazanowicz zagrywa 
prostopadłą piłkę do wychodzącego R.Erasaby, 
jednak dobra interwencja bramkarza KS Łomia-
nek nie pozwala na zdobycie gola. Na bramkę 
nie trzeba było długo czekać, ponieważ już 
w 8’ na prawej stronie M.Gumowski dochodzi 
do prostopadłego podania, dobiega do linii koń-
cowej, dośrodkowuje w pole karne, tam piłka 
trafia pod nogi A.Sazanowicza, który strzałem 
po ziemi umieszcza piłkę w bramce. Po stracie 
bramki piłkarze z Łomianek chcieli jak najszyb-
ciej wyrównać, jednak Żbik kontrolował grę i 18’ 
M.Krzyczkowski po prostopadłym podaniu 
A.Sazanowicza w sytuacja sam na sam z bra-
karzem podwyższa na 2:0 dla Żbika. Kolejne 
akcje piłkarzy z Nasielska, mogły zakończyć 
się bramkami, jednak w 22’ M.Kwiatkowski nie 
trafił do bramki z 11 metrów, a 37’ minucie na 
drodze do strzelenia bramki przez R.Erasabę 
stanął ponownie bramkarz gości. Gdy I połowa 
dobiegała do końca, mogło się wydawać, że 
będzie to bardzo łatwe spotkanie dla Żbika i na 
prowadzeniu 2:0 się nie skończy. 

W 38’ nasielski obrońca Obi otrzymuje żółtą 
kartkę, za faul na piłkarzu z Łomianek. Dwie 
minuty później goście oddają pierwszy groźny 
strzał na bramkę Żbika, który z trudem obronił 
bramkarz K.Prusinowski. W 44’ dochodzi do 
bardzo kontrowersyjnej sytuacji w polu kar-
nym Żbika. W zamieszaniu podbramkowym 
Obi interweniując podnosi za wysoko nogę, 
sędzia odgwizduje faul i karze Obiego drugą 
żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną. Na-
kazuje zawodnikowi Żbika opuszczenie boiska 
i wykonanie rzutu pośredniego przez Łomianki 
na 5 metrze od bramki. Niemalże cała drużyna 
Żbika staje murem w bramce, jednak po do-
skonałym rozegraniu piłki i strzale nad murem 
w samo „okienko” bramki Łomianki zmniejszają 
straty i jest 2:1. Zachęceni takim obrotem sprawy 

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
zaprasza

DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH
LIGI SIATKARSKIEJ

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 15 kwietnia 
(spotkanie organizacyjne - piątek 15 kwietnia, godz. 20)

Pierwsze mecze odbędą się 17 kwietnia o godz. 14.00
Wszelkich informacji udzialamy pod numerem telefonu: 023 693 08 65

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku

zaprasza do udziału w konkursie na 
„Najlepszego czytelnika”

Konkurs odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 31 października 2005r. 
Swoim zasięgiem obejmuje działalność Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku oraz 
Filii Bibliotecznych w Pieścirogach i w Cieksynie.

Konkurs odbywać będzie się w trzech kategoriach wiekowych: 6 - 12,13 - 20, powyżej 21 lat. 
Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa książkowe. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 
w dniu 15 listopada 2005r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w MGBP w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6.

Dyrektor MGBP w Nasielsku
mgr Stanisław Roman Tyc

OJCIEC I SYN
W lutym w hali sportowej w Nasielsku odbył się 
cykl turniejów w piłce nożnej po hasłem „Ojciec 
i syn”. Ojcowie wraz ze swoimi pociechami ry-
walizowali w trzech kategoriach wiekowych. 

6 lutego rozgrywki przeprowadzono w dwóch 
kategoriach - rocznik 1987 i młodsi oraz 1995 
i młodsi. W najstarszej kategorii zwyciężył Da-
riusz Leszczyński i syn Marcin, a wśród najmłod-
szych Grzegorz Charoś i syn Daniel.

20 lutego w turnieju zmierzyli się ojcowie 
z trzynastoletnimi synami. Najlpeszymi okazali 
się Krzysztof i Daniel Gogolewscy. 

Turniej zakładów trwa
TABELA ROZGRYWEK

Nazwa drużyny liczba 
spotkań Bramki Pkt.

1. TRUSZKOWSKI 5 16/6 15

2. BINDER 4 10/4 10

3. URZĄD MIASTA 4 11/6 7

4. 1 BDOW 4 8/7 7

5. ELEKTROPLAST 4 6/6 4

6. DAR MAR 5 8/6 3

7. WIN-BUD 5 6/19 3

8. ELZAR 5 5/15 0


