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Znajdźmy 
godne miejsce 

w naszym mieście

Rada Miejska postanowiła 
nadać imię Ojca Świętego 

Jana Pawła II godnemu miejscu 
na terenie Nasielska. Taka jest 
wola mieszkańców. Wynika ona 
z autentycznej i szczerej potrzeby 
serc. Jest to być może największe 
w historii miasta wyzwanie. 
Gdzie mamy uczcić pamięć Jana Pawła 
Wielkiego? – O tym niech zadecydują 
mieszkańcy  – powiedział  Burmistrz 
Nasielska, Bernard D. Mucha. Dodał, że 
w najbliższym czasie, za pośrednictwem 
Życia Nasielska, zwróci się do mieszkań-
ców z kilkoma propozycjami najgodniej-
szych miejsc w Nasielsku, które mogą 
nosić imię Jana Pawła II. 

Które to ostatecznie będzie miejsce, 
zadecyduje lokalna społeczność. Doko-
najmy najlepszego wyboru!

Odsłonięcie miejsca nastąpi w 2005 
roku, w rocznicę wyboru Kardynała 
Karola Wojtyły, Wiejkiego Syna Polskiej 
Ziemi, na Stolicę Piotrową. - czytamy 
w stanowisku Rady Miejskiej z 7 kwiet-
nia 2005r.

 Dariusz Panasiuk 

Nasielsk pożegnał 
Ojca Świętego

Habemus Papam - mamy Papieża
19 kwietnia 2005 roku. Nowym papieżem został niemiecki kardynał Joseph Ratzinger. Wybrał sobie imię Benedykta XVI. 
Drodzy bracia i siostry, po wielkim Papieżu Janie Pawle II księża kardynałowie wybrali 
mnie, prostego i skromnego robotnika winnicy Pańskiej. Pocieszam się faktem, że 
Pan potrafi posługiwać się i działać przy pomocy niedoskonałych narzędzi, a przede 
wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana zmartwychwstałego, 
ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego 
Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję - powiedział Benedykt XVI, zwracając 
się do wiernych, po czym udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi (miastu i światu). 

Kardynał Ratzinger został 265. następcą św. Piotra. Benedykt XVI jest najstarszym w chwili wyboru 
papieżem od 275 lat.

Nowy papież jest Niemcem. Urodził się w 1927 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1951 
roku. 
W roku 1977 był konsekrowany na biskupa, w tym samym roku został arcybiskupem Monachium 
i otrzymał od Pawła VI nominację kardynalską. 
Od 1981 roku pełnił funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Papieskiej Komisji Biblijnej i Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej. Sprawował funkcję dziekana kolegium kardynalskiego. 
Był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. 

Red.
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Nasielsk pożegnał Ojca Świętego

Jan Paweł II był u nas
Wśród mieszkańców 

Nasielska coś pę-
kło. W czwartek 

7 kwietnia wszyscy byliśmy 
razem. Wystarczył jeden 
sygnał – spotkajmy się, 
uczcijmy pamięć naszego 
zmarłego Ojca, pomódlmy 
się za jego Duszę. Nie trze-
ba było powtarzać. Ludzie 
natychmiast wyszli ze swo-
ich domów, na kilka godzin 
całkowicie oderwali się od 
swoich codziennych obo-
wiązków. Mieszkańcy tego 
miasta nie pamiętają dru-
giego takiego masowego 
zjednoczenia serc.
Setki, a nawet jak szacują niektórzy 
ponad dwa tysiące osób, zgromadzi-
ły się w okolicach Urzędu Miejskiego 
– przy samym budynku zabrakło 
miejsca. Wszyscy mieli ze sobą za-
palone znicze. Stali w milczeniu.

Tuż po godzinie dziewiętnastej, 
w otoczeniu tłumu, rozpoczęła się 
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady, Andrzej 
Królak odczytał Akt Oddania Hołdu 
Pamięci Ojca Świętego, Jana Pawła II 
– „Cały Naród Polski przyjął z naj-
głębszym żalem i smutkiem wieść 
o śmierci Jego Świątobliwości Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

W jego osobie, Syna Polskiej Zie-
mi i Papieża Słowianina, głosiciela 
Ewangelii Jezusa Chrystusa, świat 
utracił wielki moralny autorytet.

Opuścił nas człowiek niezwykły, Oj-
ciec i Nauczyciel. Został dany świa-

tu wtedy właśnie, kiedy był temu 
światu tak bardzo potrzebny”.

Po odczytaniu Aktu radni jednogło-
śnie przyjęli stanowisko Rady Miejskiej 
w Nasielsku w sprawie uczczenia pa-
mięci Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W przyjętym dokumencie czytamy: 
„Uznając wielki i niepodważalny 
autorytet moralny Ojca Świętego 
Jana Pawła II, Jego wkład w roz-
wiązywanie konfliktów społecz-
nych, politycznych i międzynaro-
dowych, nauczanie nakierowane 
na wielkie umiłowanie człowieka, 
dialog ekumeniczny i otwarte ser-
ce dla wyznawców innych religii, 
głęboką wiarę i całkowite oddanie 
woli Boga, Rada Miejska w Nasielsku 
postanawia nadać imię Ojca Świę-
tego Jana Pawła II godnemu miejscu 
na terenie Nasielska.

Odsłonięcie miejsca nastąpi w roku 
2005 w rocznicę wyboru Kardy-
nała Karola Wojtyły, Wielkiego 
Syna Polskiej Ziemi, na Stolicę 
Piotrową”.

Po nadzwyczajnej, uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej głos zabrał Burmistrz 
Nasielska. Bernard Dariusz Mucha 
powiedział między innymi:

„Szukałem Was, a teraz Wy przy-
szliście do mnie”. Ostatnie wypo-
wiedziane zdanie Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Później przyszła 
godzina 21.37. Serce Papieża 
przestało bić. Świat przerażony 
wstrzymał oddech.

Odszedłeś do Domu Ojca „w 
ostateczną przejrzystość i światło” 

– gdy rozpoczynało się liturgiczne 
Święto Bożego Miłosierdzia. Taka 
była wola Boga, więc się nie 
buntujemy, nie rozpaczamy, nie 
lękamy.

Dziękujemy, że była nam dana łaska 
ogromna przez długie lata tak wiele 
i tak niezasłużenie otrzymywać od 
Ciebie, Namiestnika Najwyższego. 
I nie przestajemy dziękować Wszech-
mogącemu za to, że byłeś z nami, że 
wytrwale i cierpliwie zabiegałeś o to, 
byśmy byli chociaż trochę lepsi.

Teraz jest czas płaczu, ale też 
czas spełniania obowiązku, który 
na nas nałożyłeś – obowiązku 
dorośnięcia do zadań przed nami 
stojących. Bacz z góry, byśmy 
zanadto nie błądzili. 

Niech zapłoną światła nadziei. 
Zanieśmy je do naszych świątyń, 
do naszych rodzin. Pójdźmy razem 

w Białym Marszu Wdzięczności za 
pontyfikat drogiego nam wszystkim 
Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Na koniec swojego wystąpienia 
Burmistrz Nasielska przypomniał 
fragment z Ewangelii według św. Łu-
kasza, słowa wypowiedziane przez 
Chrystusa do rozpaczających niewiast 
w drodze na Golgotę – „nie płaczcie 
nade mną, ale same nad sobą płacz-
cie i nad synami waszymi”. 

Po zakończeniu podniosłej uroczysto-
ści przed budynkiem Urzędu Miejskie-
go, mieszkańcy Nasielska w zupełnej 
ciszy, niosąc zapalone świece, przeszli 
ulicami miasta do kościoła pod we-
zwaniem Św. Wojciecha. W świątyni 
i w przylegających do niej uliczkach 
– bo kościół nie był w stanie wszystkich 
pomieścić – ludzie modlili się za duszę 

Ojca Świętego. Mszę świętą celebrował 
ksiądz Prałat Kazimierz Śniegocki.

Wzruszające spotkanie mieszkańców 
Nasielska zakończyło się w nocy. Przed 
kościołem i w jego wnętrzu zapłonęły 
tysiące lampek – świateł łączności z na-
szym ukochanym Ojcem.

Tego wieczora wszyscy wyraźnie to 
czuliśmy, że Ojciec Święty był razem 
z nami w Nasielsku.

Dariusz Panasiuk 

fot. M. Stamirowski

fot. D. Majewski
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Socrates Comenius w Nasielsku
Przedstawiciele krajów, które 

uczestniczą w programie So-
crates Comenius odwiedzili 

Nasielsk. Goście z Włoch, Węgier 
i Grecji zwiedzili Szkołę Podsta-
wową w Nasielsku. We wtorek, 19 
kwietnia, delegację przyjął również 
Burmistrz Bernard Dariusz Mucha.

Sprawy edukacji  i  współpracy 
szkół w ramach programu Sokra-
tes zeszły na drugi plan. Uczestni-
cy spotkania w Urzędzie Miejskim 
z autentycznym wzruszeniem 
okazywali swoją radość z faktu, że 
przebywają w Polsce, w ojczyźnie 
Ojca Świętego Jana Pawła II. 

- Zapoznałem się z systemem edu-
kacji polskiej, spotkałem się z ludźmi, 
którzy są mile nastawieni do świata 
i innych narodów. Cieszę się bardzo, 
że mogę być w kraju Kopernika, 
Szopena, a przede wszystkim Papie-
ża. Ci wielcy Polacy są najlepszym 
wzorem do naśladowania dla przy-
szłych pokoleń. Jestem wzruszony 
i dumny z tego, że mogliśmy oso-
biście być w Warszawie i zobaczyć 
to słynne miejsce, w których Jan 
Paweł II celebrował mszę świętą 
w 1979 roku – powiedział Stilianos 
Daliadakis z Grecji.

Przedstawiciel delegacji włoskiej 
podkreślił naturalną więź jaka łączy 
obydwa nasze kraje – za sprawą 
Jana Pawła II nasze społeczeństwa 
są sobie bardzo bliskie (…), podob-
nie jak Wy, my również boleśnie 
przeżyliśmy śmierć Ojca Świętego.

Socrates Comenius
Współpraca pomiędzy różnymi placówka-
mi oświatowymi stała się rzeczywistością 
w 18 państwach europejskich zaangażo-
wanych w działania programu SOCRATES, 
który został przyjęty przez Radę Ministrów 
U.E. w marcu 1995 roku. Celem programu 
SOCRATES, programu Unii Europejskiej dla 
transnarodowej współpracy w dziedzinie 
edukacji, jest poprawa jakości edukacji 
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 
umocnienie współpracy europejskiej i 
umożliwienie łatwiejszego dostępu do 
możliwości kształcenia w Europie. Program 
zapoznaje uczniów, niezależnie od wieku 
i pochodzenia społecznego, z wymiarem 
europejskim studiowanych przedmio-
tów. Zwiększa możliwości zdobywania 
własnych poglądów na temat innych 
państw europejskich. W rezultacie rozwija 
poczucie tożsamości europejskiej i zdolność 
do kształtowania i przystosowywania się 
do zmian gospodarczych i społecznych 
zachodzących we wspólnej Europie.
COMENIUS - komponent programu 
SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 ty-
sięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów 
tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające 
na celu podniesienie jakości edukacji szkol-
nej i promowanie świadomości wymiaru 
europejskiego w procesach edukacyjnych. 
Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie 
systemów edukacyjnych krajów uczestni-
czących. Pomaga uczniom i nauczycielom 
w kształtowaniu poczucia przynależności 
do szerszej i otwartej na świat społeczno-
ści europejskiej - społeczności o różnych 
tradycjach, mającej jednak korzenie we 
wspólnej historii.

Goście z Węgier, mimo że nie 
znają języka polskiego nie mieli 
problemu ze zrozumieniem po-
wiedzenia,  które przypomniał 
Bernard Mucha: „Polak Węgier 
dwa bratanki…”

Na zakończenie spotkania gospo-
darze i goście wymienili się upo-
minkami, po czym wszyscy zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie. 

D. Panasiuk

Jan Paweł II – pielgrzym nadziei
W dniach od 5 do 15 kwietnia w biblio-
tece Gimnazjum w Nasielsku mogliśmy 
oglądać wystawę znaczków i publikacji 
książkowych poświęconych Janowi 
Pawłowi II.
Wśród zwiedzających największą gru-
pę stanowili uczniowie nasielskich szkół. 
Jak powiedział nam Waldemar Miller 
pomysłodawca i współautor wystawy 
– Dzięki tej ekspozycji młodzież ma 
okazję poznać tylko niewielką część 
eksponatów filatelistycznych wydanych 
na cześć Wielkiego Papieża.
Najbardziej cennymi w kolekcji pana 

Znaczki pocztowe z wizerunkami papieży znane są od dawna. Żadnemu jednak 
z papieży nie poświęcono w tak krótkim czasie tylu walorów filatelistycznych 
co Janowi Pawłowi II. Jak nigdy dotąd nie ograniczyło się to tylko do Watykanu, 
ale objęło wszystkie kontynenty. To niezwykłe zjawisko niewątpliwie łączy się z 
licznymi pielgrzymkami papieża. Wpływa na to także intensywność działalności, 
nauczanie papieskie, niezwykła popularność i wielki autorytet. 

Te czynniki sprawiają, że także filatelistyczna dokumentacja tego Pontyfikatu 
jest tak ogromna. 

Waldemara są wspólne wydania 
znaczków Poczty Polskiej i Watykań-
skiej oraz znaczki wprowadzone do 
obiegu z okazji 25 rocznicy pontyfikatu 
Ojca Świętego.
Publikacje książkowe udostępnił zwie-
dzającym ks. Karol Koniecki z parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku. Były wśród nich 
między innymi prace autorstwa Jana 
Pawła II, encykliki, listy, albumy fotogra-
ficzne Adama Bujaka i innych znanych 
fotografików oraz książki biograficzne 
opisujące Życie Karola Wojtyły przed 
i po wyborze na Papieża.

Red.
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Boże coś Polsce 
odbrał Papieża.
Powiedz nam doką
Nasz Kraj będzie zmierzał.
 Co tam Prezydent
 Co tam i Rząd cały
 Ty byłeś obrońcą
 Naszej czci i chwały
Dzięki Ci o Boże
Za Ojca Świętego.
Którego wybrałeś
Z Narodu Naszego.
 Cudem dla nas było
 Twoje narodzenie,
 Cudem też się stało
 Twoje ocalenie.
Gdy człowiek bez wiary 
Podniósł rękę swoją,
Matka Cię chroniła
Dla nas ocalała.
 Byśmy z ochotą
 Służyli Ci Panie
 A ty nam w niebie,
 Dasz wieczne mieszkanie.
Choć z prochu jestem
I prochem się stanę
To w międzyczasie 
Chcę Ci służyć Panie.
 Twoje czyste gesty
 Twoje proste słowa
 Po Twoim odejściu
 Na wieki zachowam.
Brak nam twych słów
Gdzie są drogowskazy
Ty jesteś dla nas
Barankiem bez skazy.
      Grażyna Kocimska

Publikujemy wiersz naszej czytelniczki, który 
powstał na wieść o śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II.
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fot. M. Stamirowski

KRONIKA 
POLICYJNA

Klepisko w centrum miasta
Zorganizowanie placu zabaw 

przy ulicy Kościuszki to był 
doskonały pomysł. Był, bo 

jak pokazało życie, trochę z nim 
„nie wyszło” – mówią mieszkańcy 
Nasielska. 
W środku miasta, na ładnym niegdyś skwer-
ku, zamiast soczystej roślinności jest klepisko 
– z każdym dniem coraz większe. Na resztkach 
trawy ganiają się dzieci. A jest tak od Wielkiego 
Piątku 9 kwietnia ubiegłego roku. Tego bo-
wiem dnia pracownicy Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej zamontowali 
duże zabawki dla małych dzieci. Ustawiono 
wówczas 10 bujawek, huśtawek i innych 
zabawnych urządzeń. Radość rodziców i ich 
pociech była i jest nadal wielka. Już od ponad 
roku skwer jest najbardziej gwarnym miejscem 
w mieście. Od rana do wieczora gromadzą się 
tu dzieci. Każde marzy o tym, żeby sobie po-
zjeżdżać, pobujać się na koniu albo pohuśtać 
się. Jednym słowem „upragniony plac zabaw”, 
jak napisaliśmy w kwietniu ubiegłego roku w 11 

numerze Życia Nasielska. Nikt nie kwestionuje 
pomysłu. Bardzo dobrze się stało, że dzieci 
maja się gdzie bawić. Niektórych naszych czy-

telników zastanawia jednak wybór lokalizacji. 
– Dlaczego taki plac zabaw nie powstał cho-
ciażby między blokami przy ulicy Piłsudskie-
go, czy Warszwskiej, gdzie jest bezpiecznie, 
bo obok nie ma żadnej drogi – zastanawia 
się Pan Jacek. 

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście jest to dobry po-
mysł. Ubity teren, prawie żadnej zieleni, dużo 
wolnego miejsca. Takich międzyblokowych 
pustyń jest jeszcze kilka. Wszystkie się nadają 
– tym bardziej, że w bezpośrednim sąsiedztwie 
tych placyków mieszka wiele dzieci. A tu, w re-
prezentacyjnym punkcie miasta, na naszych 
oczach trawnik i mini park przekształcają się 
w „krajobraz po bitwie”. 

Aż trudno w to uwierzyć. Przy tej okazji warto 
zwrócić uwagę na drobny fakt - niedostępna 
dla przeciętnego mieszkańca ścieżka ekolo-
giczna na składowisku w Jaskółowie wygląda 
o niebo lepiej niż zieleń w centrum Nasielska. 

Dariusz Panasiukfot. M. Stamirowski

02.04. o godz. 19:40 na ul. Warszawskiej 
dwaj mężczyźni grożąc ekspedientce sklepu 
spożywczego Iwonie O przedmiotem przy-
pominającym broń skradli z kasy pieniądze 
w kwocie 775 zł. oraz telefon komórkowy. W 
wyniku działań operacyjnych policji jeden ze 
sprawców został zatrzymany.

02.04. w Krogulach nieznani sprawcy włama-
li się do domu Stefana S. i skradli pieniądze w 
kwocie 150 zł. 

02.04. w pociągu relacji Warszawa – Dział-
dowo w okolicach stacji Studzianki nieznany 
sprawca skradł Robertowi U. telefon komór-
kowy. W wyniku działań operacyjnych policji 
sprawca został zatrzymany (Daniel B.)

04.04. w Chrcynnie spaliła się plantacja świer-
ków. Straty wynoszą 15.000 zł. na szkodę 
Konstantego Sz.

04.04. na ul. Warszawskiej nieznani sprawcy 
skradli samochód Peugeot 406 o wartości 
30.000 zł. na szkodę Doroty K. z Pułtuska.

03-05.04. w Krogulach nieznani sprawcy 
włamali się do domu Andrzeja M. i skradli piłę 
spalinową o wartości 1679 zł.

04-05. 04. na ul. Leśnej nieznani sprawcy skra-
dli samochód Volkswagen o wartości 10.000 
zł. na szkodę Jacka F. z Warszawy.

06-07.04. w Miękoszynie nieznani sprawcy 
skradli 200 m. przewodu elektrycznego o 
wartości 1.000 zł. na szkodę Zakładu Energe-
tycznego w Płocku.

08-09.04. na ul. Kolejowej nieznani sprawcy 
skradli 13 sztuk jałowca i 8 sztuk tui. Straty wy-
noszą 400 zł. na szkodę Kazimierza R.

10.04. w Pianowie Daczki Krzysztof B. miesz-
kaniec Chmielewa kierował w stanie nietrzeź-
wym (0,32 i 0,30 mg/l).

09-10.04. w Mogowie nieznani sprawcy z po-
sesji Sylwestra S. skradli m.in. taczkę, kuchnię 
gazową z piekarnikiem i kuchenkę elektryczną. 
Straty wynoszą 500 zł.

08-10.04. w Nunie nieznani sprawcy skradli z 
sadu Leonarda D. 68 szt. drzewek owocowych. 
Straty wynoszą 2720 zł.

11.04. na ul. Kilińskiego nieznany sprawca 
ukradł nieletniemu telefon komórkowy o 
wartości 303 zł. oraz pieniądze w kwocie 2 zł. 
W wyniku działań operacyjnych policji sprawca 
został zatrzymany (Jacek H.)

12.03-12.04. na ul. POW nieznani sprawcy wła-
mali się do domku letniskowego Jadwigi Ch. z 
Warszawy i skradli m.in. butlę gazową i kosiarkę 
elektryczną. Straty wynoszą 350 zł.

15-16.04. w Konarach nieznani sprawcy wła-
mali się do gołębnika i skradli 110 szt. gołębi. 
Straty wynoszą 1.000 zł.

16.04. w Chechnówce Mirosław M. mieszka-
niec Krzyczek kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwym (1,51 i 1,48 prom).

10-17.04 w Miękoszynie nieznani sprawcy 
skradli dwa teowniki 12-to metrowe oraz druty 
zbrojeniowe. Straty wynoszą 500 zł. na szkodę 
Stanisława M.

17.04 na ul. Kolejowej Pawł M. mieszkaniec 
Mogowa kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwym (1,12 i 1,16 mg/l).

17-18.04. na ul. Warszawskiej nieznani sprawcy 
skradli samochód marki Daewoo Lublin o war-
tości 20.000 zł. na szkodę Janusza K.

Oczyszczalnia ścieków coraz bliżej!
Długa droga do rozpoczęcia budowy oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nasielsku ma swój 
koniec. Jeszcze w pierwszej połowie kwietnia zo-
stanie podpisana umowa na wykonanie tego 
zadania. Należy przypomnieć przebieg tej inwe-
stycji zaczynając od starań o środki finansowe na 
jej realizację.

W 2002 roku Burmistrz Nasielska powziął infor-
mację o możliwości ubiegania się o fundusze w 
ramach Programu Phare SSiG 2003. Podjął natych-
miastową decyzję o staraniu się przez Gminę Na-
sielsk o pozyskanie dofinansowania na największą 
inwestycję ostatnich lat, tak przez wszystkich ocze-
kiwaną. Szacunkowy koszt tego zamierzenia to ok. 
12 mln złotych. Bez pomocy z zewnątrz nierealne 
byłoby wykonanie tego zamierzenia.

Rozpoczęła się trudna praca związana z przygo-
towaniem wniosku (tzw. fiszki projektowej) oraz 
cała procedura jego uzgadniania i akceptacji. Do 
marca 2003r. wszyscy oczekiwali informacji o 
ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej. Dla osób 
zaangażowanych w ten projekt i odpowiedzialnych 
za jego powodzenie był to bardzo długi i trudny 
okres. W tym czasie odbywały się spotkania z 
przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, 
Urzędu Kultury i Integracji Europejskiej oraz Mini-
sterstwa Gospodarki. Ważnym momentem była 
wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pana 
Longaresa Bario, w Nasielsku ( wrzesień 2002r.).Po-
tem nastąpił moment oczekiwania na decyzję. 8 
marca 2003r. Pan Burmistrz otrzymał informację, 

że Nasielsk jako jedyna gmina z województwa 
mazowieckiego, została ujęta w Programie Phare 
2003 SSiG, z dofinansowaniem zadania w formie 
dotacji w wys. 75% wartości zadania.. 17 lipca  
2003r. zainteresowane strony (europejska i polska)  
podpisały  Memorandum Finansowe, w którym  na 
poz. 05.22 został umieszczony projekt Nasielska 
p.n. „Poprawa warunków rozwoju sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku”.

Po tym ważnym wydarzeniu nastąpiła lawina 
czynności związanych z wyłonieniem Inżyniera 
Projektu (firmy, która w imieniu Gminy Nasielsk 
wykonuje czynności związane z opracowaniem 
i zatwierdzeniem specyfikacji przetargowej, i nad-
zorem nad budową oczyszczalni, organizowaniem 
procedury przetargowej i jej przygotowaniem). Te 
wszystkie czynności zależne były od terminów 
uzgodnień i zatwierdzeń przez instytucje nadzo-
rujące: Władzę Wdrażającą i Komisję Europejską.

Po drodze były również niepowodzenia niezależne 
od nas. Pierwszy przetarg, który został przeprowa-
dzony w czerwcu 2004r., decyzją Komisji Euro-
pejskiej został unieważniony. Dla nas oznaczało to 
kolejny upływ czasu i niepewność, czy zdążymy 
zrealizować inwestycje w ściśle określonym termi-
nie ( listopad 2006r.) Wystąpiło wówczas szereg 
dodatkowych prac związanych z przeprowadze-
niem kolejnej procedury przetargowej. Powtórzyła 
się sytuacja uzgadniania i zatwierdzania procedury 
przetargowej. Na każdy dokument musieliśmy 

oczekiwać, nie mając wpływu na utracony czas.

15 luty 2005r. to dzień, w którym Komisja Prze-
targowa w nowym składzie, z udziałem przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego w Nasielsku, rozpoczęła 
prace nad wyłonieniem wykonawcy budowy 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w 
naszym mieście. 18 lutego Komisja sporządziła 
protokół z prac i przekazała go do zatwierdzenia 
Komisji Europejskiej. Tym razem przetarg zakoń-
czył się pozytywną opinią KE, ale... No właśnie, co 
jeszcze może się po drodze wydarzyć? Otóż w 
piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu napisano, 
że „ w związku z wprowadzeniem przez Komisję 
mechanizmu blokującego dot. m.in. zawierania 
umów, podpisanie umowy dla projektu Nasielska 
będzie możliwe dopiero po zniesieniu blokady”. 
Cóż to oznaczało? Kolejne  oczekiwanie i upływ 
cennego czasu, tak niezbędnego na wykonanie 
zadania.

Jednak tym razem  czekaliśmy niedługo na ważną 
dla nas informację. W dniu 4.04.2005r. otrzyma-
liśmy z Władzy Wdrażającej pismo, iż możemy 
wszcząć procedurę zmierzającą do podpisania 
umowy na realizację oczyszczalni ścieków i ka-
nalizacji sanitarnej w Nasielsku.

Wszystko wskazuje na to, iż w maju rozpocznie 
się realizacja tej istotnej dla naszego społeczeństwa 
inwestycji.

Urząd Miejski w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska
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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

317 tys. uczniów przystąpiło w całym 
kraju do egzaminu dojrzałości - poin-
formowało Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Nowa Matura, czyli egzamin 
maturalny, zastępuje dotychczasowy 
egzamin dojrzałości czyli tzw. starą 
maturę. W roku 2005 po raz pierwszy 
jest on obowiązkowy dla absolwentów 
ponadgimnazjalnych liceów ogólno-
kształcących i liceów profilowanych. 
W następnych latach obejmie również 
absolwentów ponadgimnazjalnych: 
techników, uzupełniających liceów 
ogólnokształcących i techników uzu-
pełniających.

Nowa matura jest egzaminem ze-
wnętrznym, jednakowym w całym 
kraju. 
Egzamin maturalny składa się z części 
ustnej, ocenianej w szkole oraz z części 
pisemnej, ocenianej przez egzaminato-
rów zewnętrznych.

Maturzyści, którzy nie zaliczą egzaminu 
ustnego, przystępują do egzaminów pi-
semnych. Niezdane przedmioty mogą 
spróbować zaliczyć w następnej (zimo-
wej) sesji egzaminacyjnej. 

Egzaminy ustne potrwają do 29 
kwietnia. Od 4 maja rozpocznie się 
część pisemna nowej matury. 

Red.

Zaczęły się matury

Ciuchcią donikąd 
Kiedyś jeździła tędy ciuchcia, a od 
kilku lat trwały przymiarki do stwo-
rzenia, przynajmniej na części trasy, 
ścieżki rowerowej, ale póki co nic 
konkretnego nie wiadomo.

Dziś o tym, że Nasielsk z Pułtuskiem 
łączyła kilkanaście lat temu kolejka 
wąskotorowa pamiętają nieliczni 
mieszkańcy naszej gminy, którzy 
korzystali z tego środka lokomo-
cji. Pamiętają też, a nawet przede 
wszystkim, rolnicy, którzy musieli, bo 
nikt ich pytał o to czy się zgadzają, 
oddać kawałek gruntu pod tory. 

Tak to było w latach pięćdziesiątych 
z prawem własności. Był plan narodo-
wy i trzeba było go wykonać. Zabrano 
więc rolnikom pas gruntu o szerokości 
14 metrów. Zapomniano jednak do-
konać prawidłowo wywłaszczenia, nie 
mówiąc już o odszkodowaniach.

Po prostu PKP uruchomiła sobie 
ciuchcię, przynoszącą zresztą wiele 
pożytku i atrakcji miejscowej ludności, 
tyle, że na całkowity koszt rolników, 
którzy nadal płacili podatek za część 
zaanektowanej pod tory działki.

W nowej rzeczywistości politycznej 
kiedy po 1989 roku prawo własności 
zaczyna być dostrzegane, rolnicy 
chcą wyjaśnienia swojej sytuacji 
prawnej. Niejednokrotnie przecież 
poprzez usytuowanie torów ponosili 
straty, nie mogli sprzedać ziemi po 
wyższej cenie, czy nie mogli zrobić 
wjazdu na swoją posesję tam gdzie 
byłoby poręczniej. Najlepiej gdyby 
ktoś teraz poczuł się odpowiedzialny 
za cały ówczesny ambaras i wypłacił 
ludziom odszkodowania za wielo-
letnie korzystanie z ich gruntu oraz 
uprzątnął torowisko. Ciuchcia nie jeździ 
już od kilkunastu lat. Funkcjonowanie 
tej linii zawieszono w połowie lat 90 
ze względu na jej nierentowność, ale 
nigdy jej nie zamknięto oficjalnie. Praw-
dopodobnie wiązałoby si to z koniecz-
nością zapłacenia przez PKP podatku 
od gruntu. O kolejce zapomniano. 

Pozostałością świadczącą niezbicie, 
że kiedyś funkcjonowała są, gdzie-
niegdzie już w znacznej części zde-
montowane, torowiska. PKP przestała 
się nimi interesować, jakoś nie przyszło 
do głowy nikomu z dyrekcji tej firmy, 
że można byłoby to, co niepotrzebne 

uprzątnąć. A może i przyszło, tylko 
okazało się, że rekultywacja kosztuje... 
Demontaż torów opłaca się - za 1 kg 
szyny w skupie złomu można dostać 
0,90zł, a 1 metr bieżący szyny waży 
92 kilogramy. Przy czym dwumetrowe 
odcinki szyn wyceniane są jako wsad 
hutniczy na 1,10 zł – 1,20 zł za 1 kg. 
Rolnicy mogliby więc nieco zarobić, 
tym bardziej, że przecież torowiska 
tak naprawdę należą do nich skoro nie 
było wywłaszczenia. Jednak gdy upo-
mnieli się w PKP o swoje, ta odpisała, 
że samowolny demontaż linii kolejowej 
będzie traktowany jako zabór mienia 
będącego własnością PKP. Spółka miała 
pertraktować ze starostwami powiato-
wymi, przez tereny których przebiega 
linia kolejki wąskotorowej – pułtuskie-
go i nowodworskiego.  Rozmowy nie 
przyniosły efektów. Starostwo powia-
towe w Pułtusku wystąpiło do Sądu 
Rejonowego o uznanie zasiedzenia 
działek pod torowiskiem (na terenach 
należących do niego terytorialnie). 
Wniosek oddalono. Niestety okazało 

się, że uznanie zasiedzenia jest moż-
liwe, ale dopiero około 2010 roku. 
Jednak starosta pułtuski nie zamierza 
już tego czynić.

Na spotkaniu właścicieli działek 
przez które przebiega linia kolejki 

wąskotorowej z powiatowymi 
i gminnymi władzami samorządo-
wymi, oraz przedstawicielami PKP 
S.A., które odbyło się 14 kwietnia br. 
w hali sportowej w Winnicy niczego 
nowego nie powiedziano. T. Nale-
wajk, starosta pułtuski wyjaśnił, że 
z prawnego punktu widzenia ziemia, 
przez którą przebiega linia kolejki 
wąskotorowej jest niczyja. A wszy-
scy, którzy będą chcieli dochodzić 
swojego prawa własności muszą to 
udowodnić przed sądem. Natomiast 
władze PKP obiecują, że do końca 
tego roku zdemontują tory, chcą 
też jak najszybciej doprowadzić do 
zatarcia śladów świadczących o tym, 
że ziemia ta była użytkowana przez 
tę spółkę. Jeśli właściciele gruntów 
zaczną się domagać odszkodowań, 
a sąd przychyli się do ich wniosków 
spółka może mieć kłopoty. 

Wychodzi na to, że śrubki, podkłady 
i tory są własnością PKP, a ziemia jest 
niczyja.

MK

Oni pierwszą część egzaminu maturalnego mają już za sobą
fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Nasze spotkania z Janem Pawłem II

1,2,3 - 1981, pierwsza po zamachu audiencja generalna na Placu 
Świętego Piotra; fot. Dariusz Panasiuk

1 2

3 4

4 - 1 sierpnia 2001, audiencja generalna na Placu Świętego Piotra; 
fot. Iwona Żyła

Dzieci Ojcu Świętemu
Z Jezusem na Golgocie XXI wieku  
- to tytuł wzruszającego Misterium 
Paschalnego, ktore mogliśmy po-
dziwiać w niedzielę, 17 kwietnia w 
kinie Niwa. Wystawienia tej trudnej 
sztuki  podjęli się uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej. Opiekę artystyczną 
nad przedsięwzięciem sprawowały: 

Malgorzata Komorowska, Katarzyna 
Cienkowska i Justyna Duczman.  Dzie-
ci zadedykowały swoje przedstawienie 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.  
Za profesjonalne wykonanie spektaklu 
i piękną scenografię młodym aktorom 
podziękował osobiście ksiądz Prałat 
Kazimierz Śniegocki. 

Po zakończeniu Misterium widzowie 
mogli obejrzeć wystawę „Misje dzisiaj” 
poświęconą pracy polskich księży 

misjonarzy. 
Podczas niedzielnego spotkania zbierane 
były ofiary, które w całości zostaną prze-

znaczone na zakup żywności dla dzieci 
żyjących w krajach trzeciego świata.

D. Panasiuk

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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Horti Expo 2005
Od 15 do 17 kwietnia na Warszaw-
skim Rolno-Spożywczym Rynku 
Hurtowym w Broniszach odbywały 
się X Międzynarodowe Targi Rolni-
czo-Ogrodnicze Horti Expo 2005 

Już po raz dziesiąty spotkali się 
producenci i dystrybutorzy branży 
ogrodniczej i rolniczej. W tym roku 
w targach uczestniczyło ponad 130 
wystawców z 5 krajów: Polski, Ho-
landii, Niemiec, Włoch i Litwy.

Swoje stoiska mieli producenci 
i dystrybutorzy maszyn i urządzeń 
rolniczych, ogrodniczych, kwiatów 
i roślin ozdobnych, środków do 

produkcji, urządzeń do szklarni i in-
frastruktury ogrodniczej. Obecni byli 
szkółkarze i producenci owoców. 

Podczas imprezy można było 
obejrzeć sprzęt ciężki stosowany 

w rolnictwie oraz drobne ogrodo-
we narzędzia, nasiona i sadzonki 
do produkcji amatorskich, ale 
i dla profesjonalistów. Niewątpliwą 
atrakcją targów były stoiska Klubu 
Florystów Polskich Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Ogrodnic-
twa. Można było na nich podpatrzeć 
przygotowywanie kompozycji 
florystycznych. Krajowe mistrzynie 
florystyki „o złotych rękach”, znane 

ze swojego kunsztu nie tylko w Pol-
sce, ale również w całej Europie, 
pokazywały jak przepiękne mogą 
być wiązanki czy bukiety wykonane 
często z najpospolitszych kwiatów. 

Podobnie jak w poprzednim roku 
duże stoisko miał Polski Związek 
Pszczelarski. Można było tu zapo-
znać się z narzędziami niezbędnymi 
do produkcji pasiecznej, dowiedzieć 
się o kosztach założenia pasieki. 

Ponadto w stoisku pszczelarzy do 
kupienia były fachowe publikacje 
oraz miody, preparaty ziołolecznicze 
z mleczka i kitu pszczelego. Oczy-
wiście największym powodzeniem 
wśród zwiedzających cieszyły się 
najprawdziwsze miody pitne.

Ogrodnicy mogli uczestniczyć 
w seminariach i konferencjach 
branżowych organizowanych m.in. 
przez Polski Związek Pszczelarski, 
Międzynarodowe Centrum Cebulek 
Kwiatowych i Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Ogrodnictwa 

oraz Platformę Logistyczną Bronisze. 
Dla przedsiębiorców były przygoto-
wane specjalne seminaria przygoto-
wane przez Stowarzyszenie Roz-
woju Przedsiębiorczości i Inicjatyw 
Lokalnych, podczas których mogli 
się oni dowiedzieć o funduszach 
pożyczkowych oraz sektorowych 
programach finansowania działalno-
ści mikroprzedsiębiorstw.

Najlepsze Firmy, które wystawiały 
swoje produkty na Targach otrzyma-
ły statuetki Złotego Hortusa przyzna-
wane przez Sąd Konkursowy oraz na-
grody ufundowane przez Patronów 
Targów: Ministra Rolnictwa, Rektora 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Prezesa SITO, Prezesa 
Wydawnictwa Hortpress – sponso-
ra medialnego imprezy oraz Prezesa 
Zarządu WR-SRH Bronisze.

Najwięcej osób odwiedziło otwarty 

kiermasz ogrodniczy, na którym 
można było kupić sadzonki, nawozy, 
nasiona oraz drobne sprzęty ogrod-
nicze. Wśród klientów byli również 
mieszkańcy z gminy Nasielsk. 

Już po raz drugi Targom Horti Expo 
towarzyszyły Targi Agroturystyczne 
– impreza skierowana do mieszkańców 
Warszawy i Mazowsza. Wystawcy tych 
Targów proponowali ciekawe formy 
spędzenia wakacji i krótkich urlopów. 
Prezentowali regionalne potrawy przy-
gotowane według rodzinnych receptur. 
Swoje oferty przedstawiło ponad 120 

gospodarstw agroturystycznych.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego – organizator Targów 
Agroturystycznych, zorganizował 
wiele atrakcji dla zwiedzających. Były 
pokazy obrzędów ludowych oraz 
Kiermasz Sztuki Ludowej, Żywności 
Tradycyjnej i Regionalnej.

W czasie Targów Horti  Expo 
czynne były stoiska i punkty kon-
sultacyjne między innymi Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa oraz Agencji Rynku 
Rolnego. Można się było w nich 
dowiedzieć o wszelkich możli-
wościach zdobywania funduszy 
unijnych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej związanej 
z rolnictwem. 

Już tradycyjnie, podczas HORTI EXPO 
oraz Targów Agroturystycznych od-
bywały się również Targi Antyków 

i Staroci. Szacuje się, że wszystkie 
imprezy targowo-wystawiennicze 
odwiedziło blisko 30 tysięcy osób. 
Wśród nich nie zabrakło oczywiście 
mieszkańców Nasielska. 

Kolejne, tym razem już XI Między-
narodowe Targi Rolniczo-Ogrod-
nicze odbędą się w dniach od 7 do 
9 kwietnia 2006 roku. Gospo-
darzem imprezy będzie również 
Warszawski Rolno-Spożywczy 
Rynek Hurtowy w Broniszach.

WA
Zdjęcia Dariusz Panasiuk 
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fot. D. Panasiuk

Przemoc rodzi przemoc
„Pomiędzy ludźmi, podobnie jak pomiędzy narodami, wzajemne poszanowanie dla praw drugiego człowieka jest 
gwarancją pokoju”. Benito Juarez

lęk przed zakładaniem kostiumu 
do ćwiczeń na lekcje wychowania 
fizycznego. Boją się dotykania, kulą 
się robią uniki. Kolejnym rodzajem 
przemocy jest przemoc emocjonal-
na. Prowadzi ona do zaburzenia lub 
zniszczenia pozytywnego obrazu 
własnej osoby (upokarzanie, igno-
rowanie, odrzucanie, izolowanie). 
Pojawiają się głosy, że ten rodzaj 
przemocy jest dotkliwszy niż prze-
moc fizyczna. Rodzice (opiekuno-
wie, krewni, nauczyciele) pozbawia-
ją dziecka kontaktu niezbędnego do 
prawidłowego rozwoju (przytulanie, 
głaskanie, obejmowanie, noszenie 
na rękach). Przemoc emocjonalna 
jest trudna do zdiagnozowania, 
współwystępuje z innymi formami 
przemocy. U dzieci objawia się po-
przez zaburzenia mowy, nadmierne 
podporządkowanie się dorosłym, 
nieadekwatny lęk przed konsekwen-
cjami różnych działań. Dzieci często 
zaczynają kłamać. Zaniedbywanie 
dzieci określane jest jako nieza-
spokojenie podstawowych potrzeb 
dziecka. Może to mieć dramatycz-
ne skutki nawet wtedy, gdy jego 
potrzeby związane z biologicznym 
przetrwaniem zostają w pełni zaspo-
kojone. Dzieci często są na długie 
godziny pozostawione same sobie, 
w skrajnych przypadkach porzucane, 
bezdomne. W ich obecności odby-
wają się awantury pijackie, libacje. Są 

niedostatecznie zabezpieczane przed 
zagrażającymi im trudnymi sytuacja-
mi. Są niedożywione, co może spo-
wodować nawet opóźnienie rozwoju. 
Często chorują. 

Najbardziej niebezpieczna dla dzieci 
staje się przemoc seksualna. Świa-
towa Organizacja Zdrowia definiuje 
przemoc seksualną wobec dziecka 
jako: „nadużywanie dziecka dla uzy-
skiwanie przyjemności seksualnej 
przez osoby dorosłe i starsze”. Nie 
chodzi tu tylko o kontakty seksualne, 
ale również np. o wypowiedzi o tre-
ści seksualnej kierowane do dziecka, 
ekspozycje anatomii i czynności 
seksualnych, oglądactwo (oglądanie 
dziecka podczas kąpieli, czynności 
fizjologicznej). Sprawcami w zdecy-
dowanej większości są osoby bliskie 
dziecku, których otoczenie nigdy by 
nie posądzało o takie zachowanie.

Czas na podjęcie działań zmie-
rzających do zmiany zachowania 
sprawców i ofiar przemocy. Musimy 
pamiętać, że trzeba zmienić również 
postawę osób, które nie są bez-
pośrednio uwikłane w zachowania 
przemocowe a zachowują tzw. „neu-
tralność”. Jesteśmy nimi my wszyscy, 
dlatego warto o tym pomyśleć. 

Jolanta Smolińska, nauczyciel 
Publicznego Gimnazjum nr 1 

w Nasielsku

Przemoc w rodzinie jest szczególnie 
drastycznym problemem w naszym 
kraju. Sprzyja jej bierność obywa-
teli i bezsilność służb publicznych. 
Zastanawiamy się dlaczego coraz 
częściej dzieci są sprawcami tej 
przemocy wobec innych. Dlaczego 
są agresywne, wagarują, uciekają z 
domu, wiążą się w grupy przestęp-
cze? Odpowiedź może nasunąć się 
sama. Już od najmłodszych lat dzieci 
są poddawane przemocy. Nie tylko 
w bajkach i filmach, które oglądają 
w telewizji, ale również w domach 
rodzinnych. Na miejscu jest więc 
sformułowanie, że „przemoc rodzi 
przemoc”. Najczęściej spotykanym 
rodzajem przemocy jest przemoc 
fizyczna. Są to zachowania , które 
możemy określić jako bicie ręką, 
tzw. „klapsy”, bicie pasem lub innymi 
przedmiotami, kopanie, obezwład-
nianie. Według E. Czyż w Polsce 
ponad 60% rodziców stosuje wobec 
dzieci dotkliwe kary fizyczne. Konse-
kwencjami stosowania tej przemocy 
są uszkodzenia ciała, widoczne ślady 
uderzeń sprzączką, sznurem, ślady 
szczypania, oparzeń papierosami, 
ugryzień, krwawe wylewy. 

Coraz częściej do szpitali trafiają dzieci 
z obrażeniami narządów wewnętrz-
nych, z licznymi złamaniami, urazami 
głowy. Zdarza się, że skutkiem pobicia 
jest zgon. Dzieci wobec , których sto-
sowana jest przemoc fizyczna mają 

Użytek ekologiczny „Psucin”
Niemal wszyscy wiedzą, 

co oznacza termin „re-
zerwat przyrody” lub „park 
narodowy”, natomiast 
określenie „użytek ekolo-
giczny” jest mało znane. 
Nazwa chyba niefortunna 
i nieco udziwniona. 
Nasze prawodawstwo ochrony 
przyrody przewiduje jednak po-
wstawanie takich terenów, dla za-
chowania rzadkich gatunków roślin 
i zwierząt oraz utrzymania w stanie 
mało zmienionym naturalnego 
środowiska przyrodniczego. Użytki 
ekologiczne to niewielkie obszary 
mające duże znaczenie jako lokalne 
ostoje zwierząt, lęgowiska i miejsca 

żerowania, a także kryjówki. Wolno 
na ich terenie prowadzić gospodarkę, 
jednakże nie wolno tam płoszyć ani 
zabijać dzikich zwierząt, niszczyć ani 
pozyskiwać dziko rosnących roślin, 
wylewać nieczystości (np. obornik, 
gnojowica) ani też palić ognisk czy 
wypalać roślinności.

Na terenie województwa mazowieckie-
go znajdują się 494 użytki ekologiczne, 
w tym tylko jeden w powiecie nowo-
dworskim(!) – w Psucinie. Psuciński 
użytek ekologiczny leży na obrzeżu 
wsi, na końcu ulicy Lipowej. Jest to 
znaczny obszar (9,12 ha) łąk, pól i po-

rastających teren malowniczych zarośli 
- młodych, rozwijających się krzewów 
i suchych sosnowych lasków. Typowy 
krajobraz rolniczy środkowego Mazow-
sza. Użytek ekologiczny otaczają inne 
obszary o podobnym charakterze, 
niemające jednak formalnego statusu 
obszaru chronionego. Prowadzona na 
obszarze użytku ekologicznego racjo-
nalna gospodarka ludzka powoduje, że 
mogą przebywać w tym miejscu dzikie 
zwierzęta. Opowiadano mi o spotyka-
nych często sarnach, dzikach , bażan-
tach, a nawet sporadycznie odwiedza-
jących te tereny łosiach. Widziałem 
unoszące się nad użytkiem jastrzębie. 
W lecie przylatuje tu nad niewielkie 
płytkie stawki czapla siwa, powodując 

spustoszenie wśród żyjących tu ryb 
(nie tylko zjada je, ale większe sztuki 
po zabiciu pozostawia). Nie stosuje się 
na terenie użytku ekologicznego nad-
miernego nawożenia pól ani łąk. Trawy 
kosi się bardzo późno, aby pozwolić na 
dojrzewanie i naturalne wysianie się 
nasion dzikich gatunków roślin. Przede 
wszystkim ważne jest, że na zwierzęta 
na tym terenie nie można polować, 
co podobno przed formalnym utwo-
rzeniem użytku ekologicznego (paź-
dziernik 1996r.) wcale nie było w tych 
stronach rzadkością.

Tekst i zdjęcie Jerzy Wysokiński

Bactofil – ekologiczna rewolucja 
w rolnictwie?
Czy można pogodzić produkcję 
zdrowej żywności z korzystnym 
rachunkiem ekonomicznym?

Okazuje się, że można. A 
wszystko za sprawą preparatu 
mikrobiologicznego Bactofil. 
Zdaniem naukowców, ten 
węgierski wynalazek zrewolu-
cjonizuje rolnictwo. Działanie 
tego rewelacyjnego środka jest 
proste – zamiast stosowania pod 
jeden hektar uprawy kilkuset 
kilogramów kosztownych na-
wozów azotowych wystarczy 
opryskać pole jednym litrem 
Bactofilu – jeden raz w ciągu 
roku. Zawarte w nim żywe 
bakterie potrafią wiązać azot z 
powietrza atmosferycznego i 
są w stanie dostarczyć do gleby 
blisko 100 kilogramów czystego 
azotu. Warto dodać, że wytwarzany 
przez bakterie azot jest bardzo łatwo 
i prawie w 100% przyswajalny przez 
rośliny. To nie jest jedyna korzyść ze 
stosowania Bactofilu. Żywe szczepy 
bakterii przyśpieszają m.in. proces 
przekształcania znajdującego się w 
glebie fosforu i potasu w jony – czyli 
w formy, które są pobierane przez 
rośliny. Ponadto aktywują i ułatwiają 
przyswajanie mikroelementów. 
Bardzo istotne znaczenie dla stanu 

upraw jest to, że bakterie wytwarzają 
hormony roślinne, które wspoma-
gają i przyspieszają kiełkowanie oraz 
wzrost roślin i wzmacniają ich od-
porność na choroby.  Oznacza to, że 
dzięki stosowaniu Bactofilu zbiory są 
znacznie wcześniejsze i obfitsze niż „u 
sąsiada”, a jest to szczególnie ważne 
na przykład w wypadku produkcji 
truskawek. Zmniejsza się też potrzeba 
stosowania środków ochrony roślin, 
można znacznie obniżyć, a nawet 
całkowicie zaniechać stosowania 

nawozów sztucznych. Jednym sło-
wem – zysk! Preparat zastosowany 
na ściernisko lub na pozostałości 
roślin (łodygi i korzenie) przyczynia 
się do ich szybkiego i całkowitego 
rozkładu.

Bactofil robi już furorę w niektórych 
krajach zachodnioeuropejskich. Po-
wolutku już trafia również na rynek 
polski. Jedna z pierwszych w kraju 
firm zajmujących się dystrybucją 
Bactofilu powstała w Serocku.

WA 

KONKURS OGÓLNOSZKOLNY
na plakat pod hasłem

„Jestem obywatelem Polski i Europy”

Organizator:  Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Termin zakończenia: 9 maja 2005r. (Dzień Europy)
Cele:
1. Zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji dla wspierania aktywnego obywatel-
stwa i demokracji z okazji ogłoszenia przez Radę Europy roku 2005 „Europejskim 
Rokiem Edukacji Obywatelskiej”.
2. Budowanie w młodych ludziach postawy zaangażowania i wiary we własne 
siły.
3. Przybliżenie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publiczne-
go.
4. Budzenie zainteresowania wydarzeniami publicznymi, np. wybory lokalne, 
parlamentarne, prezydenckie, debaty konstytucyjne, spotkania europejskie.
Prace – plakaty powinny być dokładnie podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa, 
adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, hasło konkursu) i oddane do pani Elżbiety 
Wróblewskiej w świetlicy szkolnej. Prace nie podlegają zwrotowi.
Do oceny zostanie powołana przez Dyrektora Szkoły komisja konkursowa.
Uroczyste wręczenie nagród przewiduje się na zorganizowanym w czerwcu 
2005r. w Szkole Podstawowej w Nasielsku podsumowaniu pierwszego roku 
współpracy tej szkoły w międzynarodowym projekcie w ramach Sokrates 
Comenius, realizowanym wspólnie ze szkołami w Grecji i na Węgrzech.
Pomocne informacje na temat EREO można uzyskać na stronach internetowych: 
www.coe.int/EYCE; www.menis.gov.pl; www.ceo.org.pl; 

Serdecznie zapraszamy
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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, 
zbiorów 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.

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY
Wskazówki na maj
Maj to najpiękniejszy miesiąc, 
dlatego polskie serca poświęciły 
go Maryi, niebieskiej opiekunce 
wszelkiego życia na ziemi i Królo-
wej Polski. W maju rozpoczynamy 
siewy i sadzenia ciepłolubnych 
roślin owocujących nad ziemią. 
Zgodnie z bardzo dawną polską 
tradycją należy to robić dopiero po 
św. Stanisławie, czyli 8 maja. W tym 
roku przypadnie to na kwadrę li-
ścia. Wysiewać więc warto fasolę, 
ogórki, dynie po 9 maja w dniach 
oznaczonych jako korzystne . Jeżeli 
będzie nadal chłodno, zwłaszcza na 
północy Polski nie zaszkodzi siewy 
wrażliwszych roślin ciepłolubnych 
nieco przesunąć, na kwadrę owo-
cu i potem jeszcze nawet korzenia.
 W maju przystępujemy do sie-
wu lnu, kukurydzy, prosa, gryki, 
kończymy siewy ziół, zbóż, 
łubinu i wielu kwiatów. Najlep-
szym terminem dla tych czyn-
ności będzie czas po 8 maja.
 Pomidory wysadzać do gruntu 
najlepiej w kwadrze owocu i kwa-
drze korzenia w końcu maja, nieco 
mniej korzystna kwadra liścia. Tuż po 
pełni będzie dosyć dobry okres do 
szczepienia.

Najlepszy czas do sadzenia roślin 
korzeniowych m. in. ziemniaków, 
rozsady brukwi i cebuli w kwadrze 
liścia. W kwadrze liścia, potem 
w kwadrze korzenia można jeszcze 
wysiewać rośliny korzeniowe na 
jesienny zbiór m. in. marchew, także 
rzodkiewki, rzodkiew letnią. 

Kwiaty jednoroczne siać, rozsa-
dzać najlepiej w kwadrze owocu 
(podwójna linia ciągła). Korzystna 
również kwadra liścia. Sadzić 
rozsadę roślin liściowych m. in. 
kapustnych, sałat w kwadrze liścia 
lub owocu, dosyć dobry termin też 
po pełni w kwadrze korzenia. Wy-
bierać wszakże przede wszystkim 
dzień dżdżysty, bo wtedy rośliny 
zdecydowanie lepiej się przyjmują. 
Siewy, sadzenia wykonywać przed 
południem, najlepiej rankiem.

Kwadra liścia i potem kwadra korze-
nia to najlepszy czas do rozmnażania 
roślin (także na balkonach) przez sa-
dzonki zielne i odkłady.

Okres zaznaczony linią przerywaną 
jest najkorzystniejszy do zwalcza-
nia szkodników, zbierania gąsie-
nic, oprysków drzew. W dniach 
zakreskowanych linią przerywaną 
najlepiej przeprowadzać wszelkie 
prace pielęgnacyjne wokół roślin, 
niszczyć chwasty w ogrodach i na 
polach m. in. w ziemniakach. Wtedy 
też okopywać, redlić, motykować. 
Jest to dobry okres do przerzedza-
nia kwiatów, usuwania zasychają-
cych kwiatów i kwiatostanów oraz 
zawiązków drzew, wykonywania 
przerywek, usuwania glonów 
z oczek wodnych. 

Cięcie trawników najlepiej przepro-
wadzać po nowiu w kwadrze liścia, 
jeżeli pragniemy trawę wzmocnić, 
ścinana w kwadrze korzenia i uprawy 
będzie z kolei wolniej odrastać. 

Maj to czas zbioru ziół, ponieważ 
są najwartościowsze. Pozyskuje się 
przede wszystkim liście, kwiaty i ca-
łe rośliny zielone. Zbiory przeprowa-
dzać najlepiej w czasie przybywania 
Księżyca, który wyznaczają linie 
ciągłe, możliwie w bliskości pełni, 
w kwadrze owocu (podwójna linia), 
szczególnie kwiaty. Mniej korzystna 
będzie kwadra liścia. Jeżeli zachodzi 
konieczność, zbiory można prowa-
dzić jeszcze w kwadrze korzenia. 
Najwartościowsze są zioła zbierane 
rankiem w dzień słoneczny po obe-
schnięciu rosy. Unikać pozyskiwania 
ziół w dniach zakreskowanych linią 
przerywaną. Warzywa liściowe m. 
in. rabarbar, szpinak, pędy szparagów 
są najwartościowsze, gdy pozyskuje 
się je w terminach podobnych jak 
u ziół, ale bardzo korzystna jest też 
kwadra liścia. 

 Kury, kaczki na ekologiczny wylęg 
piskląt nasadzać najlepiej od 16 do 
23. Bielić pomieszczenia inwentar-
skie w okresie zakreskowanym linią 
przerywaną. Dokarmiać ryby częściej 
w stawach i oczkach wodnych od 8 do 
23. Podlewać intensywnie ogrody, 
szczególnie młode kwitnące drzewka 
w kwadrze liścia po nowiu (8). 

Większość prac pielęgnacyjnych 
w pasiekach wykonywać najlepiej 
do 7, dosyć dobry czas też po 23. 
Unikać prac przy pszczołach od 9 do 
22, wtedy jednak można owady 
podkarmiać.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

ŚWIĘTO POLSKIEJ 
NIEZAPOMINAJKI

Maj 2005 roku podobnie jak 
maj 2004 roku zapowiada się 
jako miesiąc dosyć pochmurny, 
zmienny i deszczowy, choć nie 
za ciepły. To może sprawić, że 
opady mogą niezbyt nasączać 
wilgocią ziemię. Od czasu do 
czasu jeszcze może pojawić się 
ostrzejsze powietrze, zwłaszcza 
na wschodzie i  północy kraju. 
 W pierwszej dekadzie miesiąca dni 
pogodnych sporo, możliwy jednak 
też napływ ostrzejszego powietrza 
z północy i przymrozki. Na prze-
łomie pierwszej i drugiej dekady 

z m i e n n i e , 
przez kilka dni 
więcej chmur, 
d e s z c z ó w , 
nieprzyjemnych wiatrów. Potem 
nadal zmiennie, może zdarzyć 
się kilka dni cieplejszych z burza-
mi. Na początku trzeciej dekady 
miesiąca możliwy jeszcze napływ 
ostrzejszego powietrza chłodne 
noce. Potem zdecydowanie cie-
plej, a nawet może już upalnie, 
parno. Lokalnie burze mogą być 
gwałtowne z wichrami.

Zbigniew Przybylak 

Pan Andrzej Zalewski znany z au-
dycji „EKO RADIO” zaproponował 
w 2002 roku by 15 maja obcho-
dzone było ŚWIĘTO POLSKIEJ 
NIEZAPOMINAJKI. 

Święto zyskało już wielu zwolenni-
ków. Zachęcamy Czytelników do 
sadzenia niezapominajek, obdaro-
wywania tym uroczym kwiatkiem 
innych. 

Niech młodsi i starsi 15 maja przeka-
zują sobie wraz z kwiatkami serdecz-
ne życzenia sympatii, miłości i stałej 
pamięci. 

Zbigniew Przybylak

Już są
 Długość ciała około jednego me-
tra, rozpiętość skrzydeł około dwóch 
metrów, upierzenie białe, lotki skrzydeł 
czarne, dziób i nogi u osobników do-
rosłych czerwone. Nie jest trudno je 
rozpoznać. To bociany białe. Zwiastu-
ny prawdziwej wiosny już przyleciały z 
ciepłych krajów. Wiele z nich „mieszka” 
w okolicach Nasielska. Dużo jest tu tere-
nów podmokłych, gdzie ptaki te mają 
idealne warunki do życia. W naszej 
gminie jest około 30 bocianich gniazd. 
 Gniazda zakładają na dachach 

budynków, wysokich drzewach lub 
słupach albo na, specjalnie wykonanych 
dla nich przez ludzi, konstrukcjach – za-
wsze jednak w pobliżu domostw. Żyją w 
parach. Bocianie małżeństwa zajmują to 
samo gniazdo przez wiele lat. Każdego 
roku dobudowywują je, wzmacniają 
jego konstrukcję suchymi patykami. 
Waga tej wieloletniej budowli może 
dochodzić nawet do jednej tony.  Nikt 
dokładnie nie wie, ile jest tych ptaków. 
Niektórzy ornitolodzy szacują, że na 
całym świecie żyje ich blisko 200 ty-
sięcy par, z czego prawie jedna czwarta 
w Polsce.

Dariusz Panasiuk fot. M. Stamirowski
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O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N EH O R O S K O P

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) 693 30 00
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 75 99
Powiatowy Urząd Pracy
 (0 22) 775 92 43
Życie Nasielska
 (0 23) 691 23 43

Kino NIWA 
ZAPRASZA

22 - 24 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.

 29 KWIETNIA - 1 MAJA godz.18.00

„Trzeci”
(Polska, 2004); Dramat obyczajowy; Reżyseria:  Jan Hryniak; Scenariusz:  
Wojciech Zimiński; Obsada: Magdalena Cielecka - Ewa; Jacek Poniedziałek 
- Paweł; Marek Kondrat - Trzeci 
Paweł i Ewa są typowymi przedstawicielami tej części młodego pokolenia, która 
bez kompleksów realizuje swoje ambicje: on jest oddany bez reszty swojej pracy, 
pragmatyczny i ciągle żądny sukcesu; ona, kobieta atrakcyjna i inteligentna, jest 
nieco zmęczona życiem zawodowym męża. Wymarzone wakacje na jachcie mają 
być dla nich szansą na ponowne zbliżenie i powrót do tego, co było kiedyś między 
nimi najpiękniejsze. Wtedy w ich życiu pojawia się ten trzeci - starszy mężczyzna, 
który postanawia pomóc młodemu małżeństwu. Robi to jednak wbrew ich woli 
i używając dość radykalnych metod.

Baran 21.03.- 20.04.
W najbliższych dniach 
pojawi się szansa na 
zrobienie dobrego 
interesu. Nie przegap okazji i zainwe-
stuj. Swoim doświadczeniem i mądrą 
radą pomożesz bliskiej Ci osobie. Za-
powiada się bardzo udany weekend. 
Szczęście w miłości Cię nie opuści. 

Byk 21.04.- 20.05.
Najwięcej kłopotów 
przysporzą Ci sprawy 
rodzinne. Dojdzie do 
nieprzyjemnych niepo-
rozumień, a Ty będziesz pełnić rolę 
mediatora i szukać kompromisów. 
W pracy możesz liczyć na drobne 
sukcesy. Uważaj tylko na finanse. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W pracy czekają 
Cię interesujące 
propozycje. Nie na 
wszystkie musisz się zgadzać, ale 
niektóre mogą być dla Ciebie idealne. 
Uporządkuj sprawy osobiste. Będziesz 
musiał podjąć ważne decyzje. Nie po-
myl tylko miłości z zauroczeniem.

Rak 22.06.- 22.07.
Czeka Cię obiecujące 
spotkanie. Bądź szczery, 
ale ostrożny w swoich 
sądach. W sprawach 
osobistych unikaj niejasnych sytu-
acji. Nie ryzykuj, bo intuicja może 
Cię zawieść. Ważne decyzje odłóż 
do przyszłego tygodnia. 

Lew 23.07.- 22.08.
Przed Tobą tydzień 
nadrabiania zaległości. 
Warto zainwestować 
i zapisać się na jakiś 
kurs doszkalający. Możliwe zmiany 
w sferze uczuć. Odezwie się dawna 
miłość. Masz też szansę spotkać sta-
rego przyjaciela. 

Panna 23.08.- 22.09.
W tym tygodniu nie bę-
dziesz narzekać na nudę. 
Wszyscy ulegną Twojemu 
urokowi. Czekają Cię suk-
cesy zawodowe. Samotna 
Panna spotka kogoś, kto odegra 
ważną rolę w jej życiu.

Waga 23.09.- 22.10.
W pracy niestety małe 
problemy. Nie martw się 
jednak- możesz liczyć 
na pomoc przyjaciół. Ko-
niecznie wybierz się do kina lub na 
kawę, a poznasz kogoś wyjątkowego. 
Znajomość ta może być początkiem 
przyjaźni. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Po ostatnim pracowitym 
tygodniu możesz w 
końcu odpocząć. Skup 
się na życiu osobistym. 
Postaraj się odnowić przyjaźń z 
osobami, na których Ci zależy. 
Będziesz mieć okazję do prze-
myśleń. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Pozbądź się wreszcie po-
czucia zagrożenia. W pracy 
nikt nie zamierza z Ciebie 
rezygnować. Więcej uwagi 
poświęć sprawom uczucio-
wym. Spróbuj pójść na ustępstwa 
i dostosować się do opinii oraz 
upodobań partnera. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Gwiazdy Ci sprzyjają. Mo-
żesz liczyć na powodzenie 
w sprawach zawodowych. 
Wkrótce otrzymasz pod-
wyższę. W życiu prywatnym- sta-
bilizacja. Tworzycie związek idealny. 
Zadbaj o zdrowie i swoją kondycję 
fizyczną. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Przygotuj się na trudne 
rozmowy. Wykaż się 
stanowczością i profesjo-
nalizmem, a osiągniesz 
zamierzony cel. W życiu 
osobistym dobra passa. Partner za-
skoczy Cię i razem wybierzecie się 
na weekendową wycieczkę. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Przed Tobą więcej pra-
cy, ale także sukcesów. 
Będziesz mieć ciekawe 
pomysły, które przyniosą wymier-
ne korzyści. W sprawach rodzinnych 
nadchodzą dni pełne zrozumienia, 
miłości i szczęścia. 

Z okazji Złotych Godów
Sabinie i Stanisławowi

Gąsiorowskim
dużo zdrowia, pogody ducha i łask Bożych

na dalsze lata życzą
    Marianna i Zbigniew
                                  Milewscy z rodziną
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DERBY !!!
W sobotnie popołudnie 16.04 na stadionie przy uli-
cy Sportowej miały miejsce derby naszego regionu, 
pomiędzy Żbikiem Nasielsk i Nadnarwianką Pułtusk. 
Mecz zapowiadał się ciekawie, ponieważ obie dru-
żyny liczyły na komplet punktów, w szczególności 

goście, którzy chcieli zrewanżować się po porażce 
1:2 ze Żbikiem na własnym stadionie w rundzie 
jesiennej. 

Tak jak można było się spodziewać początek me-
czu to obustronna walka w środkowej strefie boiska 
i żadna ze stron nie stworzyła dogodnej sytuacji do 
strzelenia bramki. Trochę więcej animuszu wyka-
zywali jednak piłkarze Żbika, w 22’ i 24’ dwukrotnie 
po prawej stronie boiska M.Gumowksi dochodzi do 
prostopadłego podania wbiegając z piłką w pole 
karne próbując zagrywać do wychodzącego na 
pozycję strzelecką R.Erasabe. Niestety dwukrotnie 
podanie nie dochodzi do adresata, zostaje przejęte 
przez zawodników nadnarwianki.

Wydawało się, że strzelenie bramki przez Żbika 
to kwestia czasu. W 30’ marzenia licznie zebranej 
nasielskiej publiczności mogły się spełnić, z lewej 
strony boiska D.Kordowski bardzo dobrze do-
środkowuje piłkę w pole karne, piłka przelatuje nad 
bramkarzem i ląduje na głowie R.Erasaby, który dość 
nieszczęśliwie uderza ją i piłka po koźle przechodzi 
nad bramką gości. 

Po tej akcji piłkarze Nadanwrianki zaczęli bardziej 
zdecydowanie atakować bramkę Żbika stosując 
pressing i zagrażając głównie ze stałych fragmen-
tów gry. Jednak w 44’ to Żbiki ponownie stworzyły 
dogodną sytuacje strzelecką, po kilku zwodach na 
prawej stronie R.Erasaba wbiega w pole karne i za-

grywa do wchodzącego A.Sazanowicza, niestety 
uderzona przez niego piłka po rykoszecie od jedne-
go z obrońców Nadnarwianki trafia w słupek bramki. 
Próbujący dobijać piłkę R.Erasaba strzela niecelnie 
i piłka przechodzi kilka metrów nad bramką gości.

I połowa, obfitująca w walkę i sporadyczne sytu-
acje strzeleckie kończy się wynikiem 0:0. Mogło 
się wydawać, że w II połowie padną w końcu 
jakieś bramki. W 51’ bliska zmiany wyniku była 
Nadnarwianka, jednak po strzale piłka minimalnie 
mija słupek bramki gospodarzy. Aż do 77’ na 
boisku wiało nudą, mnożyły się niecelne podania, 
długie prostopadłe podania Żbika nie przynosiły 
skutku, a gracze znajdowali się pozycjach spalo-
nych. Impotencje strzelecką piłkarzy Żbika tego 
dnia potwierdził G. Puchacz, który po podaniu od 
M.Krzyczkowskiego z bliskiej odległości nie trafił do 
bramki Nadnarwianki. 

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się 
remisem, przebudzili się piłkarze z Pułtuska, w 86’ 
po błędzie obrońców Żbika Nadnarwianka nie wy-
korzystała 100% sytuacji. Na zmianę wyniku musie-
liśmy czekać tylko minutę. Wyprzedzając dwóch 
nasielskich obrońców M.Rembowski dochodzi 
do prostopadłego podania i wbiega w pole karne, 
strzela i jest 0:1. Kilka minut później mogło być 0:2 
jednak piłkarzy z Nasielska ratuje słupek. W ostatniej 
akcji Żbika, nawet wyjście nasielskiego bramkarza 
w pole karne gości nie pomaga strzelić bramki.

W lokalnych derby lepsi okazali się goście z Pułtu-
ska wygrywając 1:0. W przekroju całego meczu, to 
Żbik mógł strzelać bramki, jednak nie wykorzystał 
dogodnych sytuacji. Moment dekoncentracji 
w końcówce II połowy spowodował utratę bramki 
i stratę 3 ważnych punktów.

Początek rundy wiosennej w wykonaniu Żbika nie 
jest rewelacyjny, ale nie jest również beznadziejny. 
5 punktów w czterech meczach, duża liczba żół-
tych i czerwonych kartek, sporo niecelnych podań, 
niewykorzystanych sytuacji nie napawają jednak 
optymizmem przed następnymi meczami. Jedy-
nym osiągnięciem Żbika w tym spotkaniu to fakt, 
że nie odniósł już 10 remisu w 21 meczach......!

Jakub i Przemysław Olech 

Tenisowy tydzień
Miniony tydzień bez wątpienia można nazwać ty-
godniem tenisa stołowego, bowiem odbyło w nim 
się aż trzy turnieje tenisowe. Wszystkie w ramach 
turnieju o puchar 7 redakcji (dawniej Trybuny 
Mazowieckiej i Sztandaru Młodych), który jest naj-
popularniejszym i najliczniejszym pod względem 
masowym turniejem tenisa stołowego na Mazow-
szu, a może też w całej Polsce. Co roku startuje 
w nim kilka tysięcy uczestników, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z całego Mazowsza, 
podzielonych na trzy kategorie wiekowe, zarówno 
wśród dziewcząt i chłopców.

Aby zagrać w turnieju finałowym, do którego 
kwalifikuje się po 16 zawodników w każdej kate-
gorii wiekowej, trzeba przejść przez sito eliminacji 
w turniejach klasowych, szkolnych, gminnych, 
powiatowych i rejonowych.

Tegoroczny finał będzie szczególnie uroczysty, 
bowiem jest to 50 jubileuszowy turniej.

Wyrosło z niego wielu reprezentantów Polski 
w różnych kategoriach wiekowych. Niektórzy 
z nich nadal występują w klubach ekstraklasy 
i I lidze. Nasielszczanie czterokrotnie wygrywali 
w tej imprezie. 

Pierwszym nasielskim triumfatorem był Grzegorz 
Ciukszo, który wygrał ten turniej kiedy pierwsze 
kroki tenisowe stawiał najlepszy tenisista Polski 
wszechczasów Andrzej Grubba. Następnie 40. 
jubileuszowy turniej wygrała Klaudia Szadkowska 
i dwukrotnie w latach 1997 i 1998 Krzysztof Sta-
mirowski. 

W poniedziałek 11 kwietnia w hali sportowej w Na-
sielsku odbył się turniej gminny, w którym wzięło 
udział 58 zawodników i zawodniczek z sześciu 
szkól naszej gminy. W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli:

Dziewczęta klasy I-IV 1. Marta Rosłońska SP Nuna, 
2.Paulina Soboczyńska SP Cieksyn, 3.Diana Dublew-
ska SP Cieksyn. Klasy V-VI – 1.Anna Wóltańska, 
2.Marta Rucińska obie SP Nuna, 3.Olga Wieczorek 
SP Pieścirogi. Gimnazjum – 1.Angielika Wierzbow-
ska, 2.Karolina Ropielewska obie Gim.Cieksyn, 
3.Monika Ludwicka Gim. Pieścirogi.

Chłopcy klasy I-IV – 1.Adrian Żyła SP Nasielsk, 
2.Kamil Białorudzki SP Cieksyn, 3.Adam Walczak 
SP Nuna. Klasy V-VI – 1.Adrian Kozaczuk SP Ciek-
syn, 2.Adam Jasiński SP Nasielsk, 3.Paweł Obojski 
SP Pieścirogi. Gimnazjum – 1.Mateusz Niedzielski 
Gm. Nasielsk, 2.Arkadiusz Ziemiński Gm. Cieksyn, 

3.Paweł Czarnecki Gm. Nasielsk.

W środę 13 kwietnia odbył się turniej powiatowy. 
Niestety do udziału w nim nie zgłosiła się żadna, 
oprócz Nasielska, gmina z powiatu nowodwor-
skiego. Dlatego był on tylko wewnętrzną „sprawą” 
Nasielszczan, oraz rewanżem za turniej gminny. 
Dwie pierwsze osoby z tego turnieju zakwalifikowały 
się do rozgrywek rejonowych do Ciechanowa oraz 
dodatkowo w kategorii chłopców I-IV i gimnazjum 
po jednej osobie. W kategorii dziewcząt z gimna-
zjum dwie osoby.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
Dziewczęta klasy I-IV Marta Rosłońska przed 
Pauliną Sobczyńską. Klasy V-VI – Anna Wóltań-
ska przed Martą Rucińską. Gimnazjum – Karolina 
Ropielewska przed Angieliką Wierzbowską i Olgą 
Wieczorek. Chłopcy klasy I-IV- zwyciężył Adrian 
Żyła, przed Marcinem Włodarczykiem SP Dębinki 
i Damianem Kancerkiem SP Cieksyn. W klasach V-
VI pierwsze miejsce zajął Adrian Kozaczuk, przed 
Patrykiem Włodarczykiem SP Dębinki, a w klasach 
gimnazjalnych powtórka z turnieju gminnego 1.Ma-
teusz Niedzielski, 2.Arkadiusz Ziemiński, 3 Paweł 
Czarnecki.

Wszyscy zwycięzcy turnieju gminnego i powia-
towego otrzymali puchary ufundowane przez 
Nasielski Ośrodek Kultury oraz dyplomy.

W Ciechanowie 14 kwietnia odbył się turniej 
rejonowy, którego organizatorem był Tygodnik 
Ciechanowski. Ogółem w zawodach wystartowało 
96 zawodników i zawodniczek z powiatów: mław-
skiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, 
żuromińskiego i ciechanowskiego. Do centralnego 
turnieju finałowego kwalifikowały się dwie pierwsze 
osoby w każdej kategorii. Na 12 premiowanych 
awansem miejsc nasi reprezentanci zdobyli trzy, 
wszystkie w kategorii chłopców. W Nadarzynie 
23 kwietnia w turnieju finałowym wystartują: Adrian 
Żyła, Patryk Włodarczyk i Mateusz Niedzielski.

O ile awans Mateusza był niemal pewny, to Adrian 
i Patryk sprawili miłe niespodzianki. Życzymy im 
powodzenia i „połamania rakiet”. Jednak nie obie-
cujmy sobie zbyt dużo, ponieważ Mateusz będzie 
walczył w Nadarzynie z zawodnikami o dwa lata 
starszymi. Natomiast Adrian będzie o rok młod-
szy od swych przeciwników. Dla Patryka będzie 
to debiut w tak poważnej imprezie. Sam awans 
naszych zawodników do finału jest i tak bardzo 
dużym sukcesem.
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Mateusz wicemistrzem Mazowsza!
W sobotę 9 kwietnia w  Piasecznie odbyły 

się Indywidualne Mistrzostwa Mazowsza 
w tenisie stołowym w kategorii kadetów. Bar-
dzo dobrze w nich wypadł uczeń nasielskiego 
gimnazjum, członek parafialnego klubu spor-
towego w Cieksynie, Nasielszczanin Mateusz 
Niedzielski. W pięknym stylu pokonał wielu 
wyżej od siebie notowanych rywali zdo-
bywając srebrny medal i tytuł wicemistrza 
Mazowsza.

Nasz zawodnik chociaż jest wysoko sklasyfikowany 
na listach wojewódzkich nie należał do faworytów 
Jednak ciężka praca na treningach zaowocowała 
i trafił z formą w odpowiednim momencie.

W maju będzie reprezentował Mazowsze w półfi-
nale Mistrzostw Polski.

Mateusz sprawił wszystkim bardzo miłą niespo-
dziankę, a szczególnie swemu tacie, który poświę-
ca mu wiele czasu, wozi codziennie na treningi do 
Cieksyna i Płońska, by mógł trenować z lepszymi 

od siebie za-
wodnikami.

Bez wątpienia 
jest to najwięk-
szy sukces 
M a t e u s z a 
w dotychcza-
sowej karierze 
i jeden z więk-
szych wśród 
nas ie lsk ich 
sportowców. 
Od czasów 
K r z y s z t o fa 
Stamirowskie-
go i  Klaudi 
Szadkowskiej, liczących się obecnie zawodników 
w kraju, nie mieliśmy tak zdolnego tenisisty. Aby 
talent tego zawodnika nie został zmarnowany, na-
leżałoby już dziś pomyśleć o jego przyszłości.
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