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Fiskus szkoli dzieci

W marcu 2005 roku w powiecie
nowodworskim rozpoczęła się
akcja edukacyjna pod hasłem
„Skąd mamy na te wydatki?
- Wszyscy płacimy podatki”.
Zajęcia opracowano z myślą
o uczniach V klas szkół podstawowych.
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a kilka dni upływa
Z
czas na składanie
wniosków o dopłaty

PROMOCJA 2005

iesiąc kwiecień obfitował
M
w wydarzenia związane
z działaniami promocyjnymi na-

szej gminy. Urząd Miejski zgłosił
akces do udziału w dwóch wystawach promocyjnych: w XII

bezpośrednie.

W Biurach Powiatowych ARiMR
wyczuwa się jeszcze spokój. Jest to
jednak spokój przed burzą. Już niebawem ruszą tu szturmem rolnicy.
Na razie nie mają czasu, bo są zajęci
pracami polowymi. Ponadto trwają
jeszcze siewy, a we wniosku należy
podać strukturę zasiewów, czyli
informację o tym - co i na której
działce będzie uprawiane. W wielu
gospodarstwach trudno to jeszcze
jednoznacznie określić.
Rolnicy, którzy nie zostali jeszcze
zarejestrowani w Zintegrowanym
Systemie Zarządzania i Kontroli
(IACS) – czyli ci, którzy nie występowali jeszcze o dopłaty, ponieważ
rolnikami są od niedawna – muszą
złożyć w biurze powiatowym
wnioski o nadanie numerów ewidencyjnych gospodarstw.

Targach Nieruchomości REFE we
Wrocławiu oraz w X Targach Turystyki i Wypoczynku Lato 2005.
W tych drugich targach wspólnie
z innymi gminami i Starostwem
Nowodworskim reprezentowaliśmy ziemię nowodworską.
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Życie Nasielska

Przewodniczący odwołany
W

piątek, 29 kwietnia
br., odbyła się czterdziesta trzecia sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku.
Na posiedzeniu radni musieli
podjąć dwie bardzo ważne dla ich
dalszej pracy decyzje. Jedna z nich
dotyczyła udzielenia Burmistrzowi
Nasielska absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku.
Natomiast druga, wniosku o odwołanie Wojciecha Andrzeja Królaka
z funkcji przewodniczącego Rady
Miejskiej.
W pierwszej części obrad Bernard
Mucha, Burmistrz Nasielska przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2004. Przedstawiono opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Radni przyjęli
uchwałę w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi.
Po przerwie w tajnym głosowaniu
większością głosów Rada zdecydowała o odwołaniu Wojciecha Andrzeja Królaka z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku.
Wniosek dotyczący odwołania dotychczasowego przewodniczącego
RM został złożony przez grupę
radnych na sesji, która odbyła się 31
marca br. Przypomnijmy, że był on
konsekwencją przyjętego wcześniej
przez Radę stanowiska. Mimo że
jego treść opublikowaliśmy w 7 numerze Życia Nasielska z 8 kwietnia
br. warto do niego powrócić: „W
związku z wystąpieniami do różnych instytucji życia publicznego
Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Nasielsku, Pana Wojciecha Andrzeja Królaka,
próbującymi podważyć
w pełni świadome oraz
odpowiedzialne pojęcie
uchwał o zamiarze przekształcenia Szkół Podstawowych w: Pianowie
Daczkach, Żabiczynie
i Nunie o strukturze organizacyjnej z klasami
0-3 w szkoły filialne
przez organ stanowiący
Gminy Nasielsk – 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 poszczególnych jednostek oświatowych. Rada Miejska w Nasielsku
kategorycznie stwierdza, 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
Przewodniczącego 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 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
naruszają także przepis art.23a ust.1
ustawy o samorządzie gminnym,
który w sposób jednoznaczny nakazuje radnemu reprezentowanie
interesu publicznego wspólnoty
mieszkańców całej gminy, a nie
tylko jednej miejscowości, której
jest on mieszkańcem. Rada Miejska
w Nasielsku wyraża ubolewanie,

że nieodpowiedzialne wystąpienie Pana Wojciecha Królaka jako
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Nasielsku mogą wpłynąć na
bardzo niekorzystny obraz Gminy
Nasielsk”.

fot. M. Stamirowski

Prawdopodobnie na najbliższej sesji
Rady Miejskiej dowiemy się kto zastąpi Andrzeja Królaka na stanowisku Przewodniczącego Rady.
sic
fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Życie Nasielska - Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk - redaktor naczelny, Marek Stamirowski, Marek Tyc, Marian Wasierzyński;
Współpracownicy: Marcin Kuś, Przemek Olech, Kuba Olech, Dariusz Majewski
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19

Materiałów nie zamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

6 - 19 maja

PROMOCJA 2005
iesiąc kwiecień obfiM
tował w wydarzenia
związane z działaniami

tacja komputerowa uwzględniająca
najciekawsze propozycje turystyczne
ziemi nowodworskiej.

Targi Lato to prestiżowa impreza
turystyczna organizowana z myślą
o ostatecznym nabywcy. Wszyscy,
którzy chcą zapoznać się z ofertą
wyjazdów i spędzenia czasu w każdym zakątku Polski i świata, w ciągu
trzech dni targów mogli bezpośrednio
skontaktować się z przedstawicielami
biur podróży, gmin i powiatów.

XII edycja Międzynarodowych
Targów Nieruchomości i Finansów
REFE, tak jak poprzednie, odbyła się
w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym IASE we Wrocławiu.
Uroczyste otwarcie tego wydarzenia
odbyło się w dniu 22 kwietnia o godz.
11-tej w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym. Na tę chwilę
Główny hall centrum przypominał
„bankiet”. Były słowa powitania oraz
symboliczna lampka szampana.
Oficjalną część rozpoczął Bogdan
Rogatko, Dyrektor Krakowskiego
Instytutu Nieruchomości, który próbował znaleźć odpowiedź na pytanie
„Czy polski rynek stabilizuje się i jak
oceniamy potencjał inwestycyjny
rynku nieruchomości?” O perspektywach rozwoju poprzez inwestowanie w rynki nieruchomości mówiła

promocyjnymi naszej gminy. Urząd Miejski zgłosił
akces do udziału w dwóch
wystawach promocyjnych:
w XII Targach Nieruchomości REFE we Wrocławiu
oraz w X Targach Turystyki
i Wypoczynku Lato 2005.
W tych drugich targach
wspólnie z innymi gminami
i Starostwem Nowodworskim reprezentowaliśmy
ziemię nowodworską.

Życie Nasielska

mowaniu decyzji inwestycyjnych
oraz zaznaczenia swojego miejsca
na rynku nieruchomości. Wystawcami na Targach REFE są głównie
przedsiębiorstwa inwestycyjne, korporacje budowlano-deweloperskie,
urzędy miast i gmin z bogatą ofertą
najlepszych terenów inwestycyjnych, firmy doradcze zajmujące się
obrotem nieruchomościami i inni.
Co przyciąga do sali wystawowej
w dniach Targów REFE? Przede
wszystkim-możliwość zobaczenia
oferty, bezpośredni kontakt i okazja na
uzyskanie wyczerpującej informacji,
której nie można dokonać wirtualnie.
Targi mają walor przyciągania publiczności, inwestorów i mediów, stanowią
najlepszą formę promocji.
Te informacje w sposób ogólny
określają charakter Targów. Niemniej
jednak trzeba w nich wziąć udział, być
w centrum wydarzeń by odczuć wyjątkową atmosferę. Klimat panujący

wszystkim infrastruktura i uregulowany stan prawny. Jeżeli chodzi
o infrastrukturę, to już nie mamy
się czego powstydzić. W przypadku
uregulowanego stanu prawnego,
czeka nas jeszcze wiele pracy. Mimo
takich wątpliwości, na Targach były
osoby i firmy, które bardzo żywo
interesowały się Nasielskiem. Spodziewamy się w najbliższym czasie
wizyty firmy, która złożyła deklarację odwiedzenia miasta i dokonania
oględzin proponowanych lokalizacji
inwestycji.
W gronie miast i gmin jesteśmy
partnerem do rozmów.
Podczas XII edycji REFE nastąpił finał drugiego Konkursu Nagrody
REFE, w którym przyznawane są

3

prestiżowe nagrody Orły REFE. Statuetki to uhonorowanie inwestycji
budowlanych, uwzględniających
zasady funkcjonalności, nowoczesności rozwiązań technicznych
i technologicznych, jednocześnie
wyróżniających się walorami architektonicznymi i urbanistycznymi.
Laureat statuetki Orła, Gmina Będzin,
był wielokrotnym uczestnikiem Targów.
Należy mieć nadzieję, że uczestnictwo w Targach, promujących
Gminę Nasielsk przyniesie wymierne
efekty i przełoży się na rozwój społeczno - gospodarczy z korzyścią dla
mieszkańców.
Urząd Miejski w Nasielsku
Małgorzata Rosłońska

Drzewo dźwignią handlu
Po co są drzewa w mieście? Po to,
żeby wieszać na nich ogłoszenia.

Wśród propozycji wypoczynku i turystyki były zarówno wczasy
pod gruszą jak i ekskluzywne oferty
wyjazdowe, oraz krótkie wyjazdy
weekendowe.
Biura podróży mają szerokie
możliwości promocji. Dla powiatów
i gmin, to jedyna, niepowtarzalna
okazja na promocję miast i regionów z możliwością bezpośredniego
kontaktu z zainteresowanymi.
Targi Lato 2005 odbywają się
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Stoisko zorganizowane pod wspólną
nazwą ziemia nowodworska reprezentowane było przez przedstawicieli
Starostwo Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
i Urzędu Gminy w Zakroczymiu. Cieszyło się ogromnym powodzeniem.
Przygotowane materiały promocyjne
rozchodziły się niczym przysłowiowe
„ ciepłe bułeczki ”. Na stoisku przez
cały czas była eksponowana prezen-

Janina Bułaj, prezes Stowarzyszenia
DOSPON, podkreślając, że kolejna
edycja Międzynarodowych Targów
Nieruchomości REFE na pewno
będzie stwarzała ku temu duże możliwości.
W trakcie targów odbywała się
konferencja,, Inwestycje i Nieruchomości”. Tematy konferencji dotyczyły pozyskiwania inwestycji zagranicznych, rewitalizacji mieszkaniowych
zasobów komunalnych w gminach
oraz prezentacji potencjału inwestycyjnego miasta Olbia na Sardynii. Mnie
osobiście zainteresowały nowoczesne
techniki prezentacji nieruchomości.
Impreza cieszyła się międzynarodowym uznaniem i zgromadziła
inwestorów niemal z całego świata.
Targi REFE, według znawców, uważane są za największe i najbardziej
prestiżowe w Europie Centralnej. To
niepowtarzalna okazja do nawiązania cennych kontaktów i wymiany
informacji pomocnych przy podej-

w sali wystawienniczej w tych dniach
jest niepowtarzalny. Daje szansę na
bezpośredni udział w ważnym wydarzeniu.
Gmina Nasielsk, podobnie jak
w roku ubiegłym, była wystawcą
na Targach (pawilon wystawowy,
stoisko nr 307). Co miała do zaproponowania? Może to jeszcze nie ta
ostateczna oferta inwestycyjna, ale
jednak mamy kilka propozycji dla
inwestorów. Na terenie Nasielska
znajdują się cztery kompleksy, na
których można skoncentrować
działalność usługową i przemysł. Są
miejsca do zaadaptowania na cele
produkcyjne. Lokalizacja Nasielska
w bliskiej odległości od Warszawy
i w pobliżu przebiegającej trasy E-7
Warszawa Gdańsk to atuty niepodważalne. Na stoisku promocyjnym
Gminy Nasielsk można było uzyskać
materiały promocyjne oraz bezpośrednie informacje. Co najbardziej
interesuje inwestorów? Przede

Taką odpowiedź na pewno usłyszymy od kogoś, kto nie wyobraża sobie
sprzedaży lub kupna czegokolwiek
bez pośrednictwa drzewa. Wystarczy
kartka papieru, młotek, kilka gwoździ
albo taśma samoprzylepna i sukces
handlowy murowany. My jednak
zdecydowanie protestujemy przeciwko takiej formie reklamy. Powtarzamy hasło, które opublikowaliśmy
w 27 numerze Życia Nasielska z 24
września ubiegłego roku – ŁAPY
PRECZ OD DRZEW!
Drzewa mają zdobić miasto, a nie
szpecić. Patrząc na Nasielsk można
dojść do wniosku, że wiele osób
tego nie rozumie. Ogłoszenia są
przyczepiane nie tylko do drzew,
ale również do ogrodzeń, ścian,
słupów telegraficznych. Podobno robią to „ekolodzy”, którzy
szanują zieleń. Prowizorycznie
zaczepiona karta papieru ma
to do siebie, że wcześniej czy
później się odrywa i szybuje po
ulicach i chodnikach. Staje się
najzwyklejszym śmieciem.
Kilka miesięcy temu władze
zapowiadały podjęcie zdecydowanej walki z tymi, którzy
zaśmiecają miasto i wywieszają
ogłoszenia w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Groziły

surowymi karami pieniężnymi, a w
drastycznych przypadkach nawet
kierowaniem spraw do sądu. Niewiele to dało.
Może warto przypomnieć, że od
ponad pół roku w centrum Nasielska
stoją funkcjonalne słupy ogłoszeniowe. To na nich można i trzeba wywieszać wszelkie ogłoszenia. Warto,
bo zainteresowanie przechodniów
naklejonymi tam reklamami jest
duże. Ludzie chętnie zatrzymują się
i czytają, gdzie i co można tanio kupić. Publikacje na słupach docierają
do największej grupy mieszkańców.
I jeszcze jedna zaleta – miasto będzie
wyglądać ładniej.
Dariusz Panasiuk
fot. M. Stamirowski
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KRONIKA
POLICYJNA

Studzienka ściekowa przed kinem NIWA w centrum Nasielska – to poezja, która zwala z nóg

04-10.04. w Krogulach nieznani sprawcy
wycięli z lasu 45 szt. drzew sosnowych
o wartości 2.500 zł. na szkodę Lucyny K.
mieszkanki Brodów Parceli.

Łyknąć świeżego powietrza i umrzeć. Bynajmniej nie z powodu rozkoszy, a za sprawą smrodu
w centrum miasta. Już kiedyś o tym pisaliśmy, ale
warto wrócić do sprawy. Warto, ponieważ robi
się coraz cieplej, a za kilka tygodni synoptycy
przewidują upały. I co wtedy? Wtedy życie, mówiąc delikatnie, będzie bardziej aromatyczne.

10.04. na ul. Topolowej nieznani sprawcy
włamali się do niezamieszkałego budynku
należącego do Janusza G. i skradli metalowy
blat od kuchni o wartości 50 zł.

Nasielsk z niecierpliwością czeka na oczyszczalnię
ścieków, na porządną sieć kanalizacyjną – to już
ma być niebawem. Dlatego nie dziwi brak zainteresowania śmierdzącą dziurą przy ulicy Kościuszki
ze strony odpowiednich służb. Inwestycja powstanie jednak dopiero za kilka, może za kilkanaście
miesięcy. Czy przeżyjemy? Tymczasem można
by coś zrobić z tym śmierdzącym problemem – i
to jak najszybciej. Do diabła, są chyba jakieś metody płukania i czyszczenia zapchanych, starych rur.
A tak na marginesie – nocą ze studzienki wyłażą
jakieś zwierzęta i chociaż są duże jak krowy, to
ludzie twierdzą, że to tylko szczury.
Dariusz Panasiuk

12-13.04. w Miękoszynie nieznani sprawcy
skradli lampę oświetleniową o wartości 400
zł. na szkodę Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
16-18.04. w Borkowie nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego
Moniki J. mieszkanki Warszawy i skradli
garnki i patelnie aluminiowe oraz przewód
elektryczny.
fot. D. Panasiuk

Całoroczny problem
Właściwie to każdy z nas, jeśli nie kocha, to
przynajmniej lubi zwierzęta. Pewnie dlatego też
wiele osób ma jakiegoś zwierzaka w mieszkaniu. Najczęściej są to psy. Rasowe lub nierasowe,
większe lub mniejsze psiaki nie mogą jednak

całe dnie przebywać w zamknięciu, toteż
ich właściciele wychodzą z nimi na spacery.
Przy tej okazji zazwyczaj zwierzaki załatwiają
swoje potrzeby fizjologiczne. A efekty widać
na każdym trawniku w mieście. Zanieczysz-

czone psimi odchodami są skwery w centrum
miasta, przy osiedlach mieszkaniowych oraz
pasy zieleni znajdujące się przy prywatnych
posesjach.
- Moje dziecko niemal z każdego spaceru
wraca w ubrudzonych bucikach. Po prostu nie
da się przejść przez trawnik między blokami
na tym osiedlu, żeby nie wejść w psią kupę
– mówi Anna, mama trzyletniego Dominika.
– Ktoś to powinien sprzątać – dodaje.
Ktoś powinien. Tylko kto miałby to robić?
Oczywiście właściciele czworonogów powinni
nosić ze sobą papierowe torebki, czy też inne
„oprzyrządowanie” do sprzątania odchodów
swoich pupili. Może to i zabawne, ale o czystość
miejsc, w których przebywamy powinniśmy
dbać wszyscy. A jak na razie obowiązuje system
„załatwiania się” pod oknem sąsiada.
W dużych miastach, gdzie porządku i czystości
pilnuje straż miejska za taką psią „pozostałość”
można zapłacić mandat. A tam, gdzie straży
miejskiej nie ma wypada liczyć jedynie na
kulturę osobistą mieszkańców. Nasielskie
chodniki i trawniki dowodzą niestety, że nie
jest ona na najwyższym poziomie...
aj

fot. M. Stamirowski

Sprzątania czas
Zimą kiedy nawierzchnia szos i chodników
przypominała ślizgawkę posypywano ją piaskiem. Śnieg zniknął już parę tygodni temu, za
to piasek pozostał. Najwięcej zgromadziło się
go przy krawężnikach naszych szos. W wielu
miejscach piasek został już uprzątnięty, ale jeszcze nie wszędzie. Za to gdzieniegdzie pojawiła
się już trawa i za chwilę na szosach będziemy
mieli trawniki. Polecamy to szczególnej uwadze
drogowców.
Ostro do wiosennych porządków zabrał się Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Do czyszczenia poboczy i rowów wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt. Na zdjęciu jeden
z nowych nabytków, urządzenie Ferri TR13.
aj

fot. M. Stamirowski

18-19.04. w Miękoszynie nieznani sprawcy skradli ze słupów 200 m. przewodu
elektrycznego. Straty wynoszą 3.000
zł. na szkodę Zakładu Energetycznego
w Płocku.
19.04. na ul. Piłsudskiego nieznani sprawcy
skradli silnik elektryczny 7,5 Kw. o wartości
1.000 zł. na szkodę Jerzego S.
21.04. w Krogulach nieznani sprawcy
włamali się do domu Sławomira M. i skradli
telefon komórkowy o wartości 300 zł.
21.04. w Pieścirogach Piotr G. został złapany na „gorącym uczynku” kradzieży szyn
kolejowych.
24.04. w Cieksynie nieznani sprawcy wycięli 4 drzewa z działki letniskowej i uszkodzili płot. Straty oszacowano na 5.000 zł.
25.04. w Mazewie Dworskim Józef Ł. kierował ciągnikiem w stanie nietrzeźwym (0,82
i 0,62 mg/l.)
25-26.04. na ul. Kościelnej nieznani sprawcy włamali się do komórki Władysławy M.
i skradli 500 kg węgla o wartości 300 zł.
26.04. na ul. Młynarskiej Hubert B. mieszkaniec Mazewa pobił Grzegorza S. i skradł mu
telefon komórkowy o wartości 400 zł.
26.04. w Pieścirogach Andrzej K. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,52
prom.)
26.04. na ul. Pniewska Górka nieznani
sprawcy z niezabezpieczonej stodoły skradli
przewody elektryczne o wartości 1000 zł.
na szkodę Mirosława S.
20-27.04. w Nunie nieznani sprawcy skradli
32 szt. drzewek owocowych. Straty wynoszą 1.000 zł. na szkodę Piotra D.
27.04. w Pieścirogach Nowych nieznany
sprawca umyślnie wybił szybę w autobusie.
Straty wynoszą 500 zł. na szkodę Magdaleny P. mieszkanki Kondrajca Pańskiego.
27.04. w pociągu relacji Warszawa - Ciechanów pomiędzy stacjami Brody - Studzianki dwóch nieznanych sprawców
ukradło Jackowi M. telefon komórkowy
o wartości 700 zł.
28-29.04. w Miękoszynie nieznani sprawcy
włamali się do sklepu Mariana P. z Nasielska
i skradli m.in. papierosy, piwo i wędlinę.

6 - 19 maja
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Fiskus szkoli dzieci
W
marcu 2005 roku
w powiecie nowodworskim rozpoczęła się akcja edukacyjna
pod hasłem „Skąd mamy
na te wydatki? - Wszyscy
płacimy podatki”. Zajęcia opracowano z myślą
o uczniach V klas szkół
podstawowych. Skierowany do młodzieży program
to część ogólnopolskiej
akcji przygotowanej przez
Ministerstwo Finansów
a zaakceptowanej przez
Ministerstwo Edukacji Na-
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rodowej i Sportu.

Już dziś programem objęto 60
% klas naszego powiatu, w tym
także wszystkie z gminy Nasielsk.
Do wypełnienia tego zadania
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
wyznaczył dwóch pracowników
p. Agnieszkę Ciężkowską i p. Beatę Bobis. W kwietniu bieżącego
roku prowadzące zajęcia dotarły
do szkoły podstawowej nie tylko
w Nasielsku, ale także w Nunie,
Żabiczynie, Cieksynie, Pieściro-

Listy do redakcji
Do artykułu „Ciuchcią donikąd” z nr 8 wkradło się kilka nieścisłości, które
wypadałoby sprostować.
1. Stwierdzenie, że nieliczni mieszkańcy pamiętają kolejkę jest lekką
przesadą, chyba że autor MK pytał 10-cio latków.
2. Grunty zostały wyłączone z podatków, przynajmniej u tych rolników,
którzy o to zadbali. W Pułtusku był właściciel, który przez cały okres funkcjonowania Kolejki pobierał czynsz za dzierżawę gruntu, nie chcąc zrzec
się praw własności.
3. Ziemia przy kolei zawsze była więcej warta. Czym dzieci, rzekomo pokrzywdzonych rolników dojeżdżały do szkół. PKS niejednokrotnie zostawiał
je na szosie z braku miejsc.
4. PKP korespondowało w pierwszej połowie lat 90-tych ze starostwem
powiatowym w Pułtusku i Nowym Dworze Maz., chcą przekazać cały
majątek, ruchomości i nieruchomości. Starostwa na podstawie „Ustawy
o restrukturyzacji …” mogły i nadal mogą (Ustawa obowiązuje) przejąć
za darmo majątek Kolejki razem z gruntami. Zrobiły tak samorządy, które
odważniej patrzyły w przyszłość (Żnin, Ełk, Krasne i inne).

gach Starych, Popowie, Pianowie,
Dębinkach oraz Budach Siennickich
– w lekcjach uczestniczyło blisko
300 uczniów.
Wykorzystane w trakcie zajęć
pomoce dydaktyczne m.in.

„drzewo podatkowe” oraz prezentacja multimedialna miały na
celu pokazanie młodym ludziom
w jaki sposób podatki kształtowały
się w wybranych okresach historycznych, oraz jak dużą rolę pełnią

uczeń mógł zdobyć 50 punktów.
Warto było wypaść jak najlepiej,
ponieważ dzięki końcowej punktacji uczeń ma większe szanse
na dostanie się
do lepszej szkoły
średniej.
Uczniowie, którzy
z przyczyn losowych nie pojawili
się na egzaminie,
będą mogli przystąpić do niego w połowie czerwca.

W Warszawie zarejestrowało się Towarzystwo Przyjaciół Nasielskiej Kolei
Wąskotorowej. Może wypadałoby dać szansę tym młodym ludziom, z pomysłem ponownego uruchomienia kolejki. Jeżeli im się nie uda, zawsze
można wrócić do tematu likwidacji.

To tylko jedno pytanie z zestawu
zadań z części humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego. Potwierdza ono, że nie tyle wiedza
zdobyta w szkole, co nabyta inteligencja znów jest w cenie. Egzamin pisało w całym kraju blisko
550 tysięcy uczniów trzecich klas
gimnazjum. Zdali wszyscy, którzy
przyszli na egzamin – bez względu
na wynik. Nie było dolnego limitu
punktów.

Z poważaniem
Józef Zawadzki

Egzamin był obowiązkowy dla
wszystkich. Za każdą jego część

Na koniec kilka refleksji:
50% gruntów w całej Polsce, należące do PLK, ma nieuregulowany stan
prawny i nikt nie odważy się stwierdzić, że jest to ziemia niczyja.
Nikt nie podnosi tematu środowiska. Kolejka prowadziła jednorazowo
180 ton masy netto. Aby tyle przewieźć drogą kołową, należy podstawić
9 zestawów 20-to tonowych. Miesięcznie kolejka przewoziła nawet ponad
12 000 ton węgla. Stan dróg jest powszechnie znany. A co ze spalinami,
co z bezpieczeństwem, czy Pan Nalewajk spytał policji ilu ludzi zginęło na
drodze Nasielsk – Pułtusk.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Maz.
Antoni Krzysztof Sobczak

Gimnazjaliści 2005
- na razie mają fajrant
Hiszpańskie przysłowie: „Bóg daje
orzechy bezzębnym” mówi o
A. dobrodziejstwie losu;
B. złośliwości losu;
C. sprawiedliwości losu;
D. zmienności losu.

5. 1 mb szyny kolejki waży 39 lub 42 kg. 60 kg ważą szyny, po których
kursują ekspresy do Gdańska (skąd 92 kg).

obecnie i jakie mają znaczenie dla
prawidłowego funkcjonowania naszego państwa.

o podanie przykładowego zadania
z egzaminu gimnazjalnego.
Dariusz Panasiuk

- Naprawdę nie
pamiętam, test był
jakiś dziwny – tak
powiedział tuż po
egzaminie pewien
uczeń z Bud Siennickich poproszony

Sukces naszych kolegów
„Moja szkoła” ze Szkoły Podstawowej im. S. Starzyńskiego w Nasielsku zdobyła
III miejsce w kategorii gazetek szkół podstawowych w powiatowym konkursie
pt. „Wydajemy własną książkę i gazetę”.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 28 kwietnia br. Na pamiątkowym dyplomie jaki otrzymali laureaci konkursu znalazły się słowa A. Asnyka: „A ten zwycięzcą kto drugiemu da
najwięcej światła od siebie”.
Była to już IV edycja konkursu, który odbył się pod patronatem Jacka Kowalskiego Burmistrza Nowego
Dworu. Jego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa nr 5, Biblioteka Pedagogiczna oraz Metodyczny Punkt
Konsultacyjny w Nowym Dworze Maz.

Po ciuchci nie ma śladu, zostały tory i wspomnienia

fot. M. Stamirowski

Młodzi dziennikarze tworzący szkolne pismo pracują pod kierunkiem: Moniki Paluszek, Katarzyny Cienkowskiej, Elżbiety Wróblewskiej, Ewy Grenadier i Joanny Wiśniewskiej. Uczniom i ich opiekunom gratulujemy
sukcesu.
Red.
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Dopłaty – już „za pięć dwunasta”
omu, komu, bo idę do
K
domu – niczym jarmarczny kupiec zdaje się

wołać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Powód jest
i to poważny. Za kilka dni
upływa czas na składanie
wniosków o dopłaty bezpośrednie, a tu chętnych
niewielu.
W lutym tego roku Agencja rozesłała do wszystkich rolników
przesyłki polecone z wnioskami
o płatności bezpośrednie. W kopercie były również odpowiedzi
na pytania – co, gdzie i kiedy.
O terminach i o samych dopłatach cały czas informują: prasa,
radio, telewizja, urzędy gmin,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
W terenie działa poczta pantoflowa – bodaj najskuteczniejsza
forma informowania publicznego.
Jakby tego było mało, sam Wojciech Pomajda, prezes ARiMR,
od czasu do czasu pojawia się
w spotach reklamowych, namawiając rolników do korzystania
z unijnych dopłat i przypominając
im o szybko upływającym czasie.
Tak swoją drogą to bardzo dziwne,
że Agencja nie ma ciekawszych

pomysłów na wydawanie naszych,
bo budżetowych, pieniędzy. Ta reklama jest wyjątkowo droga, bo jest
emitowana w najlepszych porach
oglądalności – np. tuż po głównym
wydaniu wiadomości w programie
1 TVP. Wydanie kilkudziesięciu
tysięcy złotych – nieoficjalnie dowiedzieliśmy się w ARiMR – na coś,
o czym już i tak wszyscy wiedzą, to
wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Tymczasem w Biurach Powiatowych ARiMR wyczuwa się jeszcze
spokój. Jest to jednak spokój przed
burzą. Już niebawem ruszą tu szturmem rolnicy. Na razie nie mają czasu, bo są zajęci pracami polowymi.
Ponadto trwają jeszcze siewy, a we
wniosku należy podać strukturę zasiewów, czyli informację o tym - co
i na której działce będzie uprawiane.
W wielu gospodarstwach trudno to
jeszcze jednoznacznie określić.
Rolnicy, którzy nie zostaki jeszcze
zarejestrowani w Zintegrowanym
Systemie Zarządzania i Kontroli
(IACS) – czyli ci, którzy nie występowali jeszcze o dopłaty, ponieważ
rolnikami są od niedawna – muszą
złożyć w biurze powiatowym wnioski
o nadanie numerów ewidencyjnych
gospodarstw. Dopiero po uzyskaniu

Cebulowe łzy
- Płakać się chce, ale nie ma innego wyjścia – powiedział Jan Z.,
ogrodnik z powiatu nowodworskiego, i „wykiprował” na polu
przyczepę wypełnioną po brzegi
dorodną cebulą. Na pryzmie leży
już około 20 ton cebuli, a w okolicy – kilkaset, z tego większość na
śmietniskach. Rolnik pociesza się,
że za kilka miesięcy będzie miał
dzięki temu wyśmienity nawóz
pod uprawy sadownicze. To chyba
jedyne i wątpliwe pocieszenie. Tak

nieudanego sezonu producenci cebuli nie pamiętają. Mówią, że „gorzej
czy lepiej, ale schodziła”.
Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach, piętnastokilogramowy worek
cebuli producenci sprzedają za 2 złote, co daje około 13 groszy za kilogram. W ciągu doby można sprzedać
maksymalnie kilka woreczków. Wypada więc zestawić „zarobek” (kilka,
kilkanaście złotych) z samą tylko
opłatą wjazdową na rynek, która za

fot. M. Stamirowski

tych numerów mogą występować
z wnioskami o dopłaty.
Warto więc zapamiętać – wnioski
o dopłaty bezpośrednie można
składać w Biurach Powiatowych

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 maja.
Agencja rezerwuje jeszcze dodatkowych 25 dni dla tych, którzy nie „wyrobią” się w terminie
i z wnioskami przyjdą dopiero po

pierwszej połowie maja. Nie warto jednak z tego dobrodziejstwa
korzystać. Za każdy dzień zwłoki
spóźnialscy będą mieli potrącany
jeden procent od kwoty należnych
im dopłat.
WA

Żuka wynosi 40 złotych – a paliwo,
a pozostałe koszty produkcji?

– ze łzą w oku przypomina pan
Zygmunt.

Dokładnie rok temu, w czasie
siewów nikt nie przypuszczał, że
większość zbiorów, najlepszej jakościowo polskiej cebuli, trzeba będzie
wyrzucić.

Tak było kiedyś. Tymczasem
w ostatnich latach większość towaru
była sprzedawana na rynkach hurtowych – najwięcej w Broniszach.
Odbierali ją właściciele hurtowni
warzyw, sklepikarze, no i oczywiście
kupcy zza wschodniej granicy. To oni
byli główną siłą napędową dobrej
koniunktury w handlu warzywami
i owocami. Po duże partie towaru
przyjeżdżali tirami i małymi samochodami dostawczymi importerzy
z Rosji, Białorusi i z Ukrainy. Przyjeżdżali, ale już nie przyjeżdżają
– przynajmniej nie tak licznie jak
w poprzednim roku. Jak twierdzą
eksperci, głównym powodem tego
kryzysu są utrudnienia związane
z przekraczaniem granic. To z kolei
jest następstwem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie wypada
o tym nie wspomnieć w rocznicę
akcesji. Sytuację tę skrzętnie wykorzystują mieszkańcy wsi, którzy
byli przeciwni integracji. Pani Maria,
handlująca warzywami na targowisku
w Nowym Dworze, mówi wprost
– Wyłazi szydło z worka, sami tego
chcieliśmy; zamknęli wschodnią
granicę, a tam był nasz największy
rynek zbytu. Żadne dopłaty unijne
nie zrekompensują nam strat.

średnicy od 11 do 15 milimetrów)
w obrocie hurtowym ogrodnicy
dostają około jednego złotego
– w ubiegłym roku jej cena była
dziesięciokrotnie wyższa. Cena
tzw. „trójki” (o średnicy do dwóch
milimetrów) spadła ostatnio do (!)
50 groszy za kg – rok temu przekraczała 5 złotych. Niezrozumiałe
w tym wszystkim jest to, że nie
ma w ogóle chętnych na cebulkę
najdrobniejszą o średnicy 5-10
milimetrów. W ubiegłym roku był
to najbardziej poszukiwany i najdroższy towar.

– Za komuny byliśmy potęgą handlową w Europie. Nasz towar kupowali zarówno na wschodzie, jak i na
zachodzie. Cebula była w naszym
powiecie wizytówką eksportową

fot. M. Stamirowski

Nie zarobią w tym roku również
producenci cebuli dymki, przeznaczonej do dalszych nasadzeń
– traktowanej jako materiał siewny.
Obecnie, za kilogram dymki (o

Co się stało w tym wypadku? Handlowcy mówią zgodnym głosem
– załamanie eksportu do Europy
Wschodniej przy jednoczesnym imporcie dymki z Holandii. Importerzy
jednak poniosą olbrzymie straty. Nie
przewidzieli aż tak głębokiego kryzysu. Za towar i jego transport zapłacili
więcej niż jest on teraz wart.
W porównaniu z cebulą konsumpcyjną – uprawa dymki jest znacznie
kosztowniejsza i bardziej skomplikowana. Nie wchodząc w szczegóły
wystarczy porównać tylko koszt
nasion potrzebnych do obsiania
jednego hektara. W wypadku tej
pierwszej wysiewa się około 4 kilogramów, w przypadku drugiej – od
100 do 150 kilogramów. Cena kilograma nasion znacznie przekracza
100 złotych.
Leją się szczere cebulowe łzy.
WA
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WIELKA IMPREZA URODZINOWA
sobotę, 14 maja, CAW
NAL+ zaprasza abonentów na wielką urodzi-

nową imprezę z udziałem
gwiazd. Na warszawskich
„Wyścigach” przed 10-tysięczną widownią wystąpi
m.in. brytyjska formacja
Faithless oraz Kayah, zostanie też zaprezentowany
niecodzienny muzyczny
projekt z wykorzystaniem
40 instrumentów perkusyjnych i multimedialnych
wizualizacji, zainspirowany oprawą muzyczną
CANAL+.
Relacja z imprezy zostanie pokazana w ramach specjalnego 10-dniowego programu jubileuszowego,
emitowanego od 15 do 24 maja
w CANAL+.
Obchodom 10. urodzin CANAL+
towarzyszy największą w historii
stacji akcja promocyjna dla abonentów. Pod hasłem „Szczęśliwe
10 na 10-lecie CANAL+” przy-

gotowano dla widzów konkursy z
wyjątkowymi nagrodami. Działania
promocyjne w szczególny sposób
wyróżniły „najwierniejszych” abonentów CANAL+. Dla tych, którzy
oglądają stację od 1995, prezentami
w pierwszej urodzinowej promocji
były: 10 miesięcy gratisowego
abonamentu dla 1000 osób oraz
10 tygodni – dla 5000 osób.
Dla wszystkich obecnych abonentów stacja miała do wygrania
aż 10 000 biletów na najnowsze
filmy do Multikina oraz nagrodę
specjalną – 10 lat abonamentu
CANAL+ za darmo dla 10 osób.
W kolejnej odsłonie konkursów
abonenci będą mieć za zadanie
wymyślenie urodzinowego hasła
dla CANAL+, a do wygrania są
m.in. bilety na mecze i zawody
żużlowe, koszulki polskich i europejskich klubów piłkarskich oraz
drużyn NBA, rękawice bokserskie
Tomasza Adamka i płyty z filmami
DVD.

Życie Nasielska
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Szczegóły konkursów można
znaleźć m.in. na stronach internetowych www.canalplus.pl;
www.cyfraplus.pl w drukowanym
magazynie PLUS+ oraz w elektronicznym MAGAZYNIE+.
Obchodom 10-lecia towarzyszy
specjalna oprawa: stworzono m.in.
okolicznościowe logo CANAL+
oraz elementy oprawy antenowej
do majowego programu.
CANAL+ to pierwszy w Polsce kanał premium. Stacja ruszała etapami.
W styczniu 1995 emitowane były
pierwsze programy z Paryża, w lutym zaś CANAL+ zaczął nadawać
z Warszawy. W marcu rozpoczęto
produkcję własnych programów,
a w kwietniu przeprowadzono
pierwszą własną transmisję sportową. 10. rocznicę uruchomienia
CANAL+ świętuje od marca do
maja br. Nadawcą CANAL+ jest
CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o.
Marta Jóźwiak
Canal+

fot. D. Panasiuk

O obchodach dziesięciolecia poinformował dziennikarzy Arnaud de Villeneuve prezes
zarządu i dyrektor generalny Canal+

Kryzys wychowania młodego pokolenia

Potrzeba świadków
kwietniu w Domu
W
Polonii w Pułtusku
miała miejsce prelekcja

ks. prof. Stanisława Wielgusa, biskupa płockiego
na temat: „O odrodzenie
wychowania”. Organizatorami spotkania było
Starostwo Powiatowe oraz
Akcja Katolicka miasta
Pułtuska. Wśród licznych
uczestników obecna była
również grupa nasielszczan (m.in. przedstawiciele nasielskiej Akcji
Katolickiej).
Kryzys w wychowaniu młodego
pokolenia to temat bardzo często
podejmowany w ostatnich latach.
Zwykle jedynie podkreśla się, że
kryzys ten istnieje. Ciągle jednak
brakuje konkretnych wskazań jak
go przezwyciężyć. Na te ostatnią
kwestię szczególną uwagę zwró-

cił ks. bp w swoim wystąpieniu.
- Wobec kryzysu – stwierdził
– dostrzega się obecnie wielkie
wołanie o odrodzenie, o renesans
wychowania. Wskazał również, że
punktem wyjścia nie jest bynajmniej zjawisko tzw. powszechnej
pedagogizacji, czyli przeznaczenia dużego wkładu finansowego
i wysiłku wychowawczego w
proces kształcenia młodego
pokolenia. Okazuje się bowiem,
że rezultaty tego procesu nie są
adekwatne do podejmowanego
wysiłku. - Intensyfikacja form
wychowania nie rozwiąże już
kryzysu wychowania – stwierdził
ks. bp – Obecnie potrzebne są
lepsze rodzaje wychowania, a
nie więcej wychowania. Wskazał jednocześnie trzy obszary w
procesie wychowawczym, gdzie
widoczne są największe braki. Są

nimi: cele wychowania, środki wychowania oraz sami wychowawcy
i ich postawy etyczne.
Cele wychowawcze, takie jak:
przekazanie wiedzy, umiejętności, przekonań czy wartości
moralnych, są co prawda obecne
w programach nauczania oraz
przepisach prawnych. Jednak
braki w tej dziedzinie odnoszą się
do samych wychowawców, wśród
których zanikła wola przekazywania tych celów i własnego modelu wychowania. Ks. bp podkreślił
również fakt, że nadal stosuje
się mniej skuteczne środki wychowawcze i wszechobecny jest
werbalizm, czyli ograniczanie się
do słownego przekazu, tak w szkole, jak i w rodzinie. Jedynie słowna
perswazja nie jest przekonująca.
Musi być ona potwierdzona postawą wychowawcy. - Wychowawca

Paliwa będą drożeć – twierdzą eksperci

Benzyna znów do góry?
Wszystko za sprawą gwałtownych
podwyżek cen ropy na światowych
rynkach. Nie bez winy jest również
nasza złotówka. Jeszcze do niedawna mocna, zaczęła słabnąć. Dolar
nieznacznie zdrożał. Efektem tego
splotu niekorzystnych zdarzeń jest
coraz to droższe tankowanie.
Według znawców paliwowego rynku, w najbliższych dniach cena litra
najpopularniejszej etyliny bezołowiowej – Pb 95 znacznie przekroczy 4 złote. Teraz kosztuje około
3,9 zł. – cena zależy oczywiście
od stacji.

Trudno jeszcze przewidzieć, jak
ostatecznie ukształtują się ceny paliw. Jedno jest pewne – w najbliższych
miesiącach nie należy się spodziewać
ich obniżek. Oby jednak nie sprawdził
się ten czarny scenariusz. Bowiem
wiadomo, że droższe paliwa, to
droższe życie. Wzrost cen benzyny i
oleju napędowego pociągnie za sobą
podwyżki cen artykułów przemysłowych i spożywczych.
A tak chciałoby się jeszcze kiedyś
zawołać na stacji – DO PEŁNA POPROSZĘ!
D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

nie może być
jedynie drog ow s k a z e m
– wzywał ks.
bp – który co
prawda wskazuje drogę,
ale sam stoi
w
miejscu.
Współczesny
wychowawca
powinien być
gwiazdą betlejemską, która
sama idzie w
kierunku, który wskazuje.
Tym samym
ks. bp podkreślił ważność
powołania nauczyciela. Jest
to
bowiem
zawód, który
niesie ze sobą
duże obciążeKSIĄDZ BISKUP STANISŁAW WOJCIECH WIELGUS
nie psychiczne
bo od niego młodzież przejmuje
i fizyczne, a mimo to nadal wiele
najważniejsze wartości: miłość,
osób trafia do niego w sposób
wolność, godność osoby ludzkiej
zupełnie przypadkowy.
czy sens życia. Nie wystarczy jed- Kryzys wychowania młodego nak mówienie o tym co ważne.
pokolenia nie jest skutkiem wy- Przede wszystkim samemu trzełącznie kryzysu szkół czy rodzin ba realizować głoszone wartości,
– reasumował ks. bp – ale całego wyrażać je własnym życiem.
społeczeństwa. Dlatego potrze- Podświadomie bowiem młodzi
ba odrodzenia całej społecznej szukają autorytetu i od dorokultury. Człowiek bowiem sam słych oczekują jednoznacznego,
siebie nie kształtuje, ale jest pod obiektywnego wskazania co jest
wpływem instytucji społecznych, dobre, a co złe. - Potrzebne jest
które tworzą jego osobowość. Są autentyczne świadectwo życia
nimi przede wszystkim: państwo, rodziców, nauczycieli, społeczeńszkoła, Kościół, społeczeństwo i stwa – mówił ks. bp – ono leży u
grupa rówieśnicza. Potrzeba od- podstaw wszelkich procesów
rodzenia całego społeczeństwa, wychowawczych.
Anna Obojska
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6 - 19 maja

Życie Nasielska
Kochanym rodzicom

Celinie i Marianowi Mieszkowskim

WAŻNE
NUMERY
997
998
999
991
992
913

z Popowa Północ
z okazji

Złotych Godów

policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie energetyczne
pogotowie gazowe
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

dużo zdrowia, pomyślności i Bożego Błogosławieństwa
oraz doczekania w zdrowiu następnych jubileuszy
życzą córka i synowie z rodzinami

Kino NIWA ZAPRASZA
13 - 19 MAJA godz.17.00

„Zebra z klasą”
Racing Stripes (RPA,USA, 2005); Bajka
animowana; Reżyseria: Frederik Du Chau;
Scenariusz: David Schmidt, Steven P. Wegner, Kirk De Micco, Frederik Du Chau

Film o zebrze, która dorasta w przekonaniu, że jest koniem wyścigowym. Z pomocą
dwóch much - kumpli z obejścia i nastolatki
marzącej o karierze dżokeja zebra przezwycięża stereotypy, uprzedzenia i zwątpienie
we własne siły, by zrealizować swoje marzenie o bieganiu łeb w łeb z rumakami
pełnej krwi.
20 - 22 MAJA godz.18.00

„Sahara”
(USA, 2005) Akcja/Przygodowy; czas 127 min.; Reżyseria: Breck Eisner;
Scenariusz: Thomas Dean Donnelly, Matthew Faulk, Josh Friedman
Dirk Pitt (Mathew McConaughey) i jego ekscentryczny przyjaciel Al Giordino (Steve
Zahn) udają się do Afryki, w poszukiwaniu „Statku śmierci” - okrętu wojennego
konfederatów, który wiózł równie tajny, co bezcenny ładunek. Przy okazji udaje im
się udaremnić zamach na wysłanniczkę ONZ-u Evę Rohas, piękną i odważną panią
doktor, która zgłębia tajemnicę dziwnej epidemii wyniszczającej ten niebezpieczny
region Afryki. Jednocząc siły, wspólnie poszukują statku, w którego istnienie nikt nie
wierzy, oraz źródła tajemniczej zarazy, która oficjalnie wcale się nie szerzy.

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

Lew 23.07.- 22.08

Będziesz bardzo zajęty
wprowadzaniem w życie
nowych
projektów,
planów i przedsięwzięć. Skorzystaj
z doświadczeń innych osób, które mogą
Ci pomóc i ułatwić niektóre sprawy.
W życiu uczuciowym kieruj się intuicją.
Koniecznie zadbaj o kondycję fizyczną
– może zacznij jeździć na rowerze.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Masz
dobry
czas
na
realizowanie
poważnych
planów.
Śmiało możesz zwierać
umowy
i podpisywać
kontrakty.
Wszystko przyniesie Ci wymierne
korzyści materialne. Natomiast w życiu
uczuciowym mogą pojawić się
przejściowe kłopoty. Trzeba cierpliwie
je przeczekać.

Najbliższe dni będą korzystne
dla Twoich interesów. Załatwisz
każdą sprawę w urzędzie,
sądzie lub w innej instytucji.
Później wybierz się z rodziną
na zasłużony wypoczynek
i pomyśl o zorganizowaniu przyjęcia
dla przyjaciół i znajomych- może
majówka.

Szczęście sprzyja Bykom
poszukującym
pracy.
Możecie
liczyć
na
ciekawe propozycje, które
zaspokoją Wasze ambicje
zawodowe i dają szanse na szybki
awans. Okażcie więcej zainteresowania
swoim najbliższym i razem zorganizujcie
majową wycieczkę.

Panna 23.08.- 22.09.
Nie zwracaj uwagi na
krytyczne oceny Twoich
poczynań ze strony innych
osób. Konsekwentnie pracuj
dalej i bądź w porządku wobec samego
siebie. Samotne Panny będą mieć okazję
na spotkanie z atrakcyjną osobą, z którą
spędzą miłe chwile.

Zastanów się nad swoim
postępowaniem.
Zwróć
uwagę, na działania innych
i podejmij
przemyślane
decyzje.
Nie
reaguj
impulsywnie. Postaraj się przekonać
niezdecydowanych do swoich racji,
używając
mądrych
argumentów.
Osiągniesz wtedy ogromny sukces.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.

Waga 23.-09.- 22.10.

Czeka Cię spotkanie
koleżeńskie lub jakaś
oficjalna uroczystość.
Poznasz tam osobę,
która wpłynie na Twoje losy. Będziesz
mieć, niestety, kłopoty finansowe, ale
poradzisz sobie i już wkrótce będziesz
mógł zrealizować niektóre marzenia.
Tymczasem spotkaj się z przyjaciółmi.

Wodnik 21.01.- 18.02.

Skorzystaj
z propozycji
przełożonych i weź udział
w kursach,
podnoszących
kwalifikacje zawodowe. Twój wysiłek
i praca zostaną docenione i możesz
liczyć na premię lub podwyżkę.
W miłości czeka Cię zaskakująca, ale
i miła niespodzianka. Zaufaj partnerowi.

Nie
daj
się
wciągać
w niejasne interesy osób
obiecujących Ci przysługi.
Pilnuj własnych spraw i bądź
nieugięty w negocjacjach. Wsparciem
będą dla Ciebie przyjaciele i rodzina.
Możesz liczyć na ich odpowiedzialność
i szczerość intencji.

Skorpion 23.10.- 21.11.

Ryby 19.02.- 20.03.

Byk 20.04.- 20.05.

Rak 22.06.- 22.07.

Musisz
uzbroić
się
Zdołasz rozwiązać niedający Ci spokoju od w cierpliwość i spokojnie
dłuższego czasu problem.
pokonywać
pojawiające
Jak zwykle możesz liczyć
się trudności. Osiągniesz
na dobre rady przyjaciół.
zamierzony
cel,
ale
Czasem warto pójść na
poniesiesz dodatkowe koszty i dłużej to
kompromis i nie upierać się przy swoim potrwa. Twój partner będzie Cię wspierać
zdaniu. Twoja elokwencja zrobi ogromne i możesz liczyć na jego zrozumienie,
wrażenie na nowych znajomych.
pomoc i radę.

ADOPTUJ PIESKA
ZE SCHRONISKA
BARI - jestem bardzo ładnym psem
o charakterystycznej urodzie. Mam
około 2 lat, więc jestem młody i w pełni
sił, a przy tym mam już trochę doświadczenia i życiowej mądrości. Jestem
bardzo czujny i potrafię zdecydowanie reagować, zatem
doskonale wywiążę się z obowiązków stróża.
(TELEFON 7729286); www.schronisko99.republika.pl

KONKURS OGÓLNOSZKOLNY
na plakat pod hasłem
„Jestem obywatelem Polski i Europy”

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Poświęć trochę uwagi
swoim współpracownikom
i postaraj się im pomóc.
Z Twoją wiedzą i umiejętnościami
będzie się Wam efektywniej pracować.
Zyskasz pomocników dla siebie. W życiu
uczuciowym nie angażuj się zbyt mocno.
Pierwsze wrażenie może mylić.

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 obywatelstwa 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 publicznego.
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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ŻBIK NASIELSK- Wisła Płock II

WIATR W ŻAGLE
o porażce 0:1 z Nadnarwianką
P
Pułtusk, wszyscy zastanawiali
się jak zaprezentuje się Żbik w śro-

dowym spotkaniu rozegranym 20
kwietnia z rezerwami Wisły Płock.
Mecz rozgrywany był przy silnym
wietrze.
Już w 10’ Wisła objęła prowadzenie, gol padł
po szybkim rozegraniu piłki przed polem karnym Żbika miedzy zawodnikami z Płocka. Po
utracie bramki, płocczanie nabrali pewności
siebie, lepiej ustawiali się na boisku i więcej
biegali podwajając krycie. Szybo utracona
bramka i dobra gra gości uniemożliwiała
piłkarzom Żbika stworzenie, jakiejkolwiek
sytuacji strzeleckiej, w szczególnosci, gdy
nie mieli oni pomysłu na przełamanie dobrze
spisującej się obrony przeciwnika.
Gdy wydawało się, że na kolejne bramki dla
Wisły nie będziemy musieli długo czekać
w 32’ minucie A.Sazanowicz dobrze zagrał
piłkę do wychodzącego R.Erasaby, który
wbiegł z nią w pole karne, ominął obrońców, zwodem w prawo „położył” bramkarza
i oddał strzał na bramkę. Pomimo interwencji
obrońcy piłka wpada do siatki, ku uciesze
kibiców było 1:1.
Do końca pierwszej połowy wynik się nie
zmienił. Przez 45 minut piłkarze Żbika grali
pod wiatr, więc zdobycie wyrównującej
bramki i wiatr w „plecy” powinny pozwolić
im na dużo lepszą grę niż przez pierwsze 30
minut. Tak też się stało, w 49’ Żbik objął pro-
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Kolejny sukces Mateusza!

W niedzielę 24 kwietnia w Nadarzynie, odbyły Należy wspomnieć, że przed laty medale na
się półfinały do Mistrzostw Polski LZS w tenisie Mistrzostwach Polski LZS zdobywali: Edyta Dawadzenie. A. Sazanowicz doszedł do prosto- stołowym, w kategorii kadetów. W zawodach nisiewicz i Marek Stamirowski, po następnych
padłego podania ze środka boiska, w sytuacji wziął udział nasz najlepszy obecnie tenisista kilku latach Krzysztof Stamirowski i Klaudia
„sam na sam ” z bramkarzem Wisły, piłkarz młodego pokolenia Mateusz Niedzielski.
Szadkowska. Teraz liczymy na Mateusza.
Żbika strzelił pewnie do bramki zmieniając
MS
wynik spotkania na 2:1. Po zdobyciu bramki, Trzech najlepszych
piłkarze Wisły chcąc wyrównać wyszli bar- zawodników z tego
dziej do przodu zostawiając w swoim polu turnieju kwalifikowało
się do Mistrzostw Polkarnym więcej miejsca piłkarzom Żbika.
ski. Mateusz odniósł
Grający z większym zaangażowaniem, kolejny sukces. Mimo
dokładniej Żbik stwarzał sobie okazje do że nasz zawodnik jest
podwyższenia wyniku. W 56’ ładny strzał pierwszy rok kadetem
A.Sazanowicza zza pola karnego z trudem i przyszło mu walczyć
obronił bramkarz Wisły. Do końca meczu to ze starszymi przeciwniŻbik przeważał stwarzając groźne sytuacje kami. W pięknym stylu
w 88’ minucie R.Erasaba nie wykorzystał odniósł niespodziewane
sytuacji „sam na sam”, podobnie jak M.Bra- zwycięstwo, po którym
kowiecki w 90’ nie zdołał pokonać płockie- pierwszy raz w życiu
go bramkarza.
wystartuje w Mistrzostwach Polski.
fot. M. Stamirowski
Zwycięstwo na pewno cieszy, jednak gra
piłkarzy z Nasielska, a szczególnie ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia.
Ale zwycięzców nie powinno się osądzać.
Miejmy nadzieję, że wiatr z II połowy wie- Zakończyły się rozgrywki Ligi Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej. Niekwestionowanym
jący w plecy naszym zawodnikom, będzie zwycięzcą została drużyna TRUSZKOWSKI.
im towarzyszył w innych spotkaniach, szczególnie w najbliższym wyjazdowym meczu
Ilość rozegraBilans
z Mazurem Karczew.
Nazwa drużyny
Z/R/P
Pkt.
nych mecz
bramkowy
Jakub i Przemysław Olech

Koniec rozgrywek

Wiatr nadal wieje. W wyjazdowym spotkaniu z Mazurem Karczew Żbik wygrał 1-3.
Bramki dla gości strzelili Markiewicz (72`),
M. Gumowski (78`) oraz M.Kwiatkowski
(83`). Oby tak dalej.

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W

I GRAND PRIX NASIELSKA
W TENISIE STOŁOWYM
KOBIET I MIĘŻCZYZN

1. TRUSZKOWSKI

7/0/0

21

7

24/8

2. 1 BDOW
LEGIONOWO

4/1/2

13

7

15/12

3. DAR MAR

4/0/2

12

7

27/13

4. URZĄD MIEJSKI
NASIELSK

3/2/2

11

7

17/13

5. BINDER

3/1/3

10

7

14/23

6. ELEKTROPLAST

1/3/3

6

7

14/17

7. WIN-BUD

1/1/5

4

7

9/25

8. ELZAR - SANIBUD

1/0/6

3

7

10/19

W NASTEPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH :

DO 16 LAT (wpisowe wynosi 5,00 zł)
POWYŻEJ 16 LAT (wpisowe wynosi 10,00 zł)

ROZGRYWKI ODBĘDĄ SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
08.05.2005 r. o godz.10.00
15.05.2005 r. o godz.10.00
22.05.2005 r. o godz.10.00

Zapisy przyjmujemy w Hali Sportowej w Nasielsku
lub telefonicznie pod numerem (023) 69 30 865

HALA SPORTOWA W NASIELSKU
ZAPRASZA

DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH
LIGI SIATKARSKIEJ
PIERWSZE MECZE 08.05.2005 r.
(NIEDZIELA) GODZ. 16.00
ZGŁOSZENIA DRUŻYN PRZYJMUJEMY
DO 6 MAJA
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAMY
POD NUMEREM TELEFONU: (023) 69 -30 865

