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Przewidywany koszt adaptacji 1000 - 1200 zł za m2

DNI NASIELSKA 2005
Trwają przygotowania do obchodów dni naszego miasta. Na mieszkańców Nasielska 
czeka wiele atrakcji. Wsród zaproszonych gwiazd, które już potwierdziły swój udział 

w imprezie będą między innymi: Antonina 
Krzysztoń, Alicja Majewska, Kabaret pod 
Wyrwigroszem, Magda Anioł i Ramolsi. 
Od 17 do 19 czerwca na pewno nie będą 
się Państwo nudzić.
Szczegółowy program imprezy zamieści-
my w następnym numerze ŻN. 

Dni Nasielska to doskonała okazja nie tyl-
ko do rozrywki, ale również do promocji 
i reklamy. 

Organizatorzy zapraszają do współpracy 
wszystkich przedsiębiorców z terenu 
gminy Nasielsk i nie tylko. Wszelkie in-
formacje dotyczące stoisk reklamowych 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pok. 110, 
tel. 6933061.

PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

fot. Wiktor Gutt
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Małe kotłownie - sposób na zimne rury
Jest jeszcze wiosna, 

przed nami upalne 
lato, a nasielscy samo-
rządowcy już myślą o 
zimie. Wbrew pozorom 
czasu pozostało niewiele 
– zważywszy na zapropo-
nowany przez nich sposób 
rozwiązania problemu cie-
płownictwa. Po ostatnich 
zimnych doświadczeniach 
dla mieszkańców Nasiel-
ska każde rozwiązanie 
jest dobre – byle tylko 
było ciepło.  
Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska tutejszej 
Rady Miejskiej opowiada się za 
„złożeniem wniosków do Mazo-
wieckiego Zakładu Gazowniczego 
sp. z o.o., o określenie warunków 
przyłączenia do sieci gazowej 
w celu zaopatrzenia w energię 
cieplną zasobów komunalnych”. 
Pismo w tej sprawie wystosował 
do Bernarda D. Muchy, Burmistrza 
Nasielska, przewodniczący komi-
sji Michał Wójciak. Sprawa zaczęła 
nabierać rumieńców już w lutym 
tego roku. Wówczas Wojciech 
Sierzputowski, dyr. Zarządu Go-

spodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej zwrócił 
s ię do Komisj i  GKiOŚ 
z prośbą o „wyrażenie 
zgody na odłączenie się 
od dostawcy ciepła jakim 
jest PPHU WĘGIEŁEK i 
jednoczesne wyrażenie 
zgody na uruchomienie 
własnych lokalnych 
ciepłowni”. Na reakcję 
komisji nie trzeba było 
długo czekać. W proto-
kóle z jej posiedzenia, 
czytamy dalej – „Komisja 
jednogłośnie przychyla 
się do prośby Dyrektora 
ZGKiM, Pana Wojciecha 
Sierzputowskiego, jed-
nocześnie wskazuje, aby 
uniezależniać się od Pana 
Tyskiego i iść w kierunku 
uruchomienia lokalnych 
kotłowni”.

Oznacza to, że budyn-
ki wchodzące w skład 
zasobów komunalnych 
będą miały własne, małe 
ciepłownie. 

Dariusz Panasiuk Ten widok z okien UM spędza sen z powiek tutejszym urzędnikom

Szanowni Państwo

W związku z tym, iż Gmina 
Nasielsk przejęła na własność 
nieruchomość wraz z obiek-
tami przeznaczonymi na cele 
mieszkaniowe znajdujące się 
w Nasielsku przy ul. Płońskiej, 
istnieje możliwość adaptacji 
tych budynków i ich zasie-
dlenia przez mieszkańców 
w szczególności naszej Gmi-
ny. Sposób przeprowadzenia 
remontu kapitalnego w tych 
obiektach jest uzależniony 
od liczby rodzin chcących 
uczestniczyć w kosztach 
budowy. Wg naszych wstęp-
nych analiz koszt 1m2 kształtować się będzie w przedziale 1,0 tys. zł. – 1,2 tys. zł. Przewidujemy 
w chwili obecnej tylko jedyną formę pozyskania mieszkań w tych obiektach tj. nabycie na 
własność w drodze sprzedaży przez Gminę. 

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców chętnych brać udział we wspólnej realizacji tak 
dużego przedsięwzięcia o pisemne zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elek-
tronowej 3, do Wydziału Rozwoju Regionalnego. Samo zgłoszenie nie jest wiążące dla stron. 
Wiążącym stanie się dopiero podpisanie w przyszłości protokołu uzgodnień stanowiącego 
dla nas podstawę do rozpoczęcia procesu realizacji projektu. Bardzo proszę o potraktowanie 
sprawy jako niezwykle pilnej. O każdym etapie realizacji projektu będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco w sposób bardzo szczegółowy. 

 Myślę, że działając wspólnie stworzymy szansę otrzymania pierwszego, tak wyczekiwa-
nego własnego mieszkania dla młodych rodzin.

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Nasielska

Bernard Dariusz Mucha

Szanowni Państwo

 7 kwietnia 2005 roku spotkaliśmy się na Białym 
Marszu Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II. Były 
nas tysiące. Z zapalonymi zniczami udaliśmy się do Ko-
ścioła Św. Wojciecha na wspólną modlitwę. Chcieliśmy 
być razem żegnając Naszego Papieża Rodaka. Tego dnia 
Rada Miejska w Nasielsku przyjęła uchwałę o nadaniu 
najbardziej godnemu miejscu w naszej Gminie imienia 
Jana Pawła II.

 W związku z powyższym zwracam się do Państwa 
z gorącym apelem o zgłaszanie na piśmie propozycji 
miejsc, które miałyby nosić imię Papieża Polaka – Jana 
Pawła II, do Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elek-
tronowej 3, bezpośrednio do Sekretariatu Burmistrza Na-
sielska.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska

Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, 7 kwietnia fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

Nauczyciele – 21 godzin
21 godzin tygodniowo 
– tyle maksymalnie będą 
mogli pracować nauczy-
ciele w gminie Nasielsk. 
Wprowadzenie ograni-
czeń czasu pracy peda-
gogów od września tego 
roku zapowiada Bernard 
D. Mucha, burmistrz Na-
sielska. 
Nie będzie już sy-
tuacj i ,  że jeden 
nauczyciel  „ma” 
półtora etatu, a drugi 
wcale. Jego zdaniem 
wszyscy nauczyciele 
muszą mieć zagwa-
rantowaną pracę na 
etatach. Wygospoda-
rowane dzięki temu 
pieniądze będzie 
można przeznaczyć 
na dodatkowe zajęcia 
dla dzieci oraz na za-
trudnienie wszystkich 
nauczycieli w pełnym 
wymiarze pracy. 

Rachunek jest  pro-
sty. Zgodnie z „kartą 
nauczyciela” etat 

wynosi 18 godzin tygodniowo. 
Do tego dojdzie możliwość prze-
pracowania dodatkowych 3 godzin 
(tzw. miejsko-gminnych). 

Zdaniem tutejszych władz „21 go-
dzin” to optymalne rozwiązanie. 
Skorzystają na nim nauczyciele i 
poprawi się poziom wykształcenia 
dzieci. Ponadto przyczyni się do 
racjonalnego gospodarowania 

publicznymi środkami na szkol-
nictwo i – co najważniejsze – do 
lepszego wykorzystania subwencji 
oświatowej, która nie przewiduje 
pieniędzy na etaty „ponadwy-
miarowe”. 

Mówiąc wprost – zmniejszą się 
wydatki bieżące, a zwiększą się 
subwencje. 

Dariusz Panasiuk 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Jednolity tekst Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami /, Uchwały Nr XI/102/
98 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie zbycia 
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U Nr 207, poz. 2108 /  

zawiadamiam
że w dniu 30 maja 2005 roku o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się III przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku :
I  Przy ulicy Grabowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1. Działka nr 1394/16 o powierzchni 1060 m2 za cenę wywoławczą 
18.100,00   złotych  
- wadium w wysokości 1.810,00 złotych
2. Działka nr 1394/17 o powierzchni 1059 m2 za cenę wywoławczą 
18.000,00   złotych
- wadium w wysokości 1.800,00 złotych
3. Działka nr 1394/18 o powierzchni 1029 m2 za cenę wywoławczą 
15.900,00   złotych
- wadium w wysokości 1.590,00 złotych
II. Przy ulicy Gajowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1. Działka nr 1394/20 o powierzchni 1074 m2 za cenę wywoławczą 
16.600,00 złotych
- wadium w wysokości 1.660,00 złotych
2. Działka nr 1394/21 o powierzchni 971 m2 za cenę wywoławczą 
15.000,00  złotych
- wadium w wysokości 1.500,00 złotych
Postąpienie ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 22%.
Przedmiotowe nieruchomości uregulowane są w Księdze Wieczystej KW 
Nr 26022.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/80/99 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 16 
sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska w/w nieruchomości 
położone są na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi 
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Charakterystyka działek:
Dojazd do działek od asfaltowej ulicy Warszawskiej zapewnia nie urządzona 
droga gruntowa.
Działki nr 1394/20 i 1394/21 przylegają bezpośrednio do torowiska kolejki 
wąskotorowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wa-
dium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3  najpóźniej 
do dnia 25 maja 2005 roku do godz. 1500.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg za-
licza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie 
zwrócona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy 
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium 
upływa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Bur-
mistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie 
podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane 
z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska. Skargę wnosi się 
na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Osoba 
reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi 
pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 
w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu (0 23) 69-33-215. oraz na 
stronie internetowej http://www.umnasielsk.bip.org.pl

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk czyta dzieciom
Biblioteka Miejska w Na-
sielsku, zachęcając do 
wspólnej lektury z dziećmi, 
zaprosiła znane osobisto-
ści z terenu gminy do gło-
śnego czytania dzieciom. 
Można było posłuchać bajek 
czytanych przez Burmistrza - B. 
Muchę, Sekretarza - Zbigniewa 
Rutkowskiego, Komendanta Policji 
- Wojciecha Wołkowicza. W akcję 
zaangażowała się również Janina 
Kownacka, Bogumiła Barcińska-
Ekler, Danuta Bagińska i Barbara 
Jankowska. Nie zabrakło oczywi-
ście przedstawicieli naszej gazety. 
Celem spotkań organizowanych 
w bibliotece jest pokazanie, że 
nawyk czytania i zapał do książek 
trzeba kształtować w dzieciństwie, 
czytając dziecku na głos.

Dziś prościej jest posadzić dziecko 
przed telewizorem, niż poświęcić mu 
czas na głośne czytanie. Przeciętnie 
dzieci spędzają 20 godzin przed 
ekranem, niektóre nawet 40 i więcej... 
Telewizja niszczy ważne elementy 
dzieciństwa. Lansuje wzorce cynizmu, 
bezwzględności, pogardy. Prawie co 
ósme małe dziecko wychowuje się 
bez kontaktu z książką, a co piąte ma 
z nią styczność raczej sporadycznie. 
W efekcie dzieci coraz gorzej znają 
język, nie rozumieją prostych tekstów. 
Świat jest coraz bardziej skomplikowa-
ny, szybko rośnie ilość informacji. Kto 
nie czyta nie nadąża nad zmianami. 
Badania naukowe potwierdzają, że 
głośne czytanie dziecku zapewnia 
emocjonalny rozwój dziecka, uczy 
myślenia, poprawia koncentrację, uła-
twia naukę, uczy wartości moralnych.

Do czytania dziecku powinniśmy 
wybierać książki ciekawe, napisa-
ne poprawną i ładną polszczyzną, 
uczące racjonalnego myślenia. 
Książki powinny być dostosowane 
do wrażliwości dziecka, unikające 
stereotypów kulturowych związa-
nych z rasą, płcią itp. Według Bur-
mistrza ważne jest, aby promowały 
pozytywne wzorce postępowania 
i niosły przesłanie szacunku wo-
bec dziecka, ludzi, innych istot, 
prawa. Jest to potrzebne w dzi-
siejszym świecie zdominowanym 
przez agresywne wzorce masowej 
kultury i pogoń za pieniądzem.

Podczas akcji powstała Złota Lista 
książek polecanych do głośnego 
czytania dzieciom. Umieszczono 
na niej tytuły, które rozwijają wy-
obraźnię, doskonalą język, pobu-
dzają do refleksji lub śmiechu. Na 
liście można znaleźć m.in. wiersze 
i  bajki  Jana Brzechwy, baśnie 
Andersena, utwory Małgorzaty 

Strzałkowskiej i Małgorzaty Mu-
sierowicz. Komendant nasielskiej 
Policji szczególnie poleca książkę 
„Serce” autorstwa Edmunda de 
Amicisa.

Głośne czytanie jest tak ważne, 
jak codzienne przytulanie dziecka 
i okazywanie mu miłości - twier-
dzą specjaliści. Nikt nie rodzi się 
czytelnikiem, czytelnika trzeba 
wychować, codziennie czytając 
dziecku dla przyjemności. Czyta-
nie powinno się dziecku kojarzyć 
z radością, nigdy z przymusem, 
karą czy nudą. 

Według najnowszych badań  akcję 
„Cała Polska czyta dzieciom” zna już 
77% Polaków. Kampania rozpoczęła 
się już 1 czerwca 2001 roku. Zainicjo-
wała ją Fundacja ABC XXI „Program 
zdrowia emocjonalnego”. W akcję 
włączyły się instytucje ze świata kul-
tury, artyści, wydawnictwa. 

Katarzyna Ziemiecka

Wojciech Wołkowicz czyta dzieciom

fot. M. Stamirowski
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i finansowe – w tym 
wypadku bolesne dla 
właściciela niezasz-
czepionego psa. 

Wścieklizna inaczej 
zwana wodo-
wstrętem jest ostrą 
chorobą zakaźną 
większości zwierząt 
i człowieka. Powodu-
je wirusowe uszko-
dzenia ośrodkowego 
układu nerwowego. 
U zwierząt objawia 
się agresywnością, 
skłonnością do 
kąsania, ogólnym 
p o d n i e c e n i e m , 
porażeniem mięśni 
żuchwy, języka 
i oczu, a następnie 
tułowia i kończyn. 
Wirus wścieklizny 
przenosi się przez 
ślinę chorych zwie-
rząt – głównie przy 
pokąsaniu. Badania 
naukowe udowod-
niły, że w ślinie zaka-
żonego wścieklizną 
psa wirusy są już 
widoczne na dwa tygodnie przed wystąpie-
niem typowych objawów choroby. Charak-
terystyczne objawy choroby u człowieka, 
to: ślinotok, trudności w połykaniu, niepokój, 
porażenie mięśni oraz osłabienie czynności 
serca. Okres rozwoju wirusa trwa od czterech 
do dwunastu tygodni. Schorzenie może być 
przerwane, jeżeli człowiekowi zostanie udzie-
lona w tym czasie pomoc lekarska. Niezbędne 
jest podawanie surowicy i antybiotyków.

Wściekliźnie można skutecznie zapobiegać stosu-
jąc przymusowe, coroczne szczepienia ochronne 

Chodniki w naszym 
mieście wołają o po-
mstę do nieba. Niemal 
wszystkie nadają się do 
gruntownego remontu. 
Z pewnością wszyst-
kie te, które znajdują 
się w centrum miasta, 
a szczególnie przy ul. Ki-
lińskiego i Warszawskiej. 
Chodniki są połamane, 
dziurawe, wyglądają nie-
estetycznie i utrudniają 
życie przechodniom. 
Najwięcej kłopotów 
z chodzeniem po nich 
mają osoby starsze oraz wszyscy poruszający 
się na wózkach. W tym przede wszystkim 
matki, które mają małe dzieci i „transportują” 
je przy okazji spaceru czy zakupów w wóz-
kach. 

- Jeszcze przepchnąć tędy wózek, który ma 
opony z trudem, ale jakoś można, lecz dla 
spacerówki z plastikowymi kołami to już 
prawdziwy tor przeszkód. Cały czas trzeba 
patrzeć pod koła, żeby któregoś nie urwać 
– mówi mama dwuletniego Karola. – Nie-
stety nie możemy ominąć tego chodnika, bo 
w Nasielsku wszystkie wyglądają mniej więcej 
podobnie – dodaje.

fot. D. Panasiuk

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

Nie wściekaj się – zaszczep psa
Podobnie jak w ubiegłych 

latach, również i w tym roku 
trwa masowa akcja szczepienia 
psów przeciwko wściekliźnie. 
O tym gdzie i kiedy informują 
plakaty porozwieszane w naj-
bardziej widocznych miejscach 
w każdym mieście, wsi. Więk-
szość mieszkańców przychodzi 
ze swoimi pupilami „pod sklep”, 
bo tam najczęściej czeka na nich 
weterynarz. Ci, którzy nie mają 
czasu w dzień masowych szcze-
pień umawiają się z lekarzami na 
indywidualne spotkania. 
Niestety, są również i tacy, którzy nie mają 
zamiaru szczepić swoich psów. Upominani 
wściekają się. Maja na to jeden, ich zdaniem, 
niepodważalny argument: „moje psy są cały 
czas w ogrodzonym podwórzu, nigdzie nie la-
tają, to i wścieklizna im nie grozi”. Bzdura! Takie 
rozumowanie jest bardzo niebezpieczne – tym 
bardziej, że nadal jeszcze powszechne. Częste są 
przypadki – na co ze zgrozą zwracają uwagę le-
karze weterynarii – swoistego cwaniactwa. Otóż 
właściciele kilku psów (4 – 5 i więcej ) szczepią 
tylko jednego albo dwa. Pytani dlaczego – od-
powiadają bezczelnie, że to „taka podkładka na 
wszelki wypadek, gdyby kogoś pogryzł, to i tak 
liczy się sztuka”. Aż trudno w to uwierzyć, ale 
są to fakty, które potwierdzają weterynarze. Kil-
kanaście złotych, bo tyle kosztuje zaszczepienie 
psa, dla tych ludzi jest więcej warte niż ludzkie 
zdrowie, a może nawet i życie. Do czasu... . 

Obowiązek szczepienia psów nakłada na ich 
właścicieli polskie ustawodawstwo. Poza pra-
wem jest jeszcze zdrowy rozsądek. Wścieklizna 
jest bardzo niebezpieczna zarówno dla zwierząt, 
jak i dla ludzi. Krótki kontakt naszego psa z cho-
rym zwierzęciem może spowodować łańcuch 
nieszczęść. Pół biedy jeśli wszystko kończy się 
długotrwałym i bolesnym leczeniem osoby po-
krzywdzonej. Może być znacznie gorzej – pomi-
jając przy tym oczywiście konsekwencje karne 

psów oraz poprzez likwidację chorych, dzikich 
zwierząt. 

W niektórych gminach Mazowsza (na przykład 
w powiecie płońskim ) do sprawdzania, czy psy 
zostały zaszczepione, zaangażowano policjantów. 
Chodzą od domu do domu, od gospodarstwa 
do gospodarstwa i sprawdzają. Tam, gdzie nie 
ma aktualnej dokumentacji szczepień albo liczba 
zaświadczeń nie zgadza się z liczbą psów sypią się 
mandaty, znacznie (!) przewyższające wartość 
szczepionki. Pomysł jest dobry. Warto by go 
upowszechnić w pozostałych gminach.

WA

Do Nasielska przyjechał ktoś ważny?
Wzmocnione oddziały policji w centrum 
miasta, osłupieni przechodnie, fotorepor-
terzy. I wreszcie są. Ulicą POW przejeż-
dża kolumna – przeważa kolor niebieski. 
W eskorcie policji, w środku zamieszania 
pojawia się wóz...ek – dwukółka. Ciągnie 
go trzech Panów, którzy w niczym nie 

przypominają funkcjonariuszy Biura Ochro-
ny Rządu. Są skromnie odziani, a i mięśnie 
nie te. Nie oni chronią, a sami są ochraniani. 
A w „pojeździe” nie ma VIP-a, lecz łup.

To pechowcy albo, bardzo delikatnie mówiąc, 
amatorzy w swoim fachu. Dali się przyłapać 
w biały dzień na kradzieży fragmentów torów. 
Kawałki metalu są teraz na wózku. Wszyscy 
zmierzają do Komisariatu Policji w Nasielsku. 
„Kolekcjonerów” spotka kara. Teraz zapłacą 
jak za zboże, ponieważ łup został wyceniony 

nie jako złom lecz jako materiał użytkowy.

A wszystko to wydarzyło się 4 maja.
Dariusz Panasiuk

Wózek na plecy

Rzeczywiście lepiej jest po Nasielsku przeje-
chać się samochodem niż spacerować. Raz 
dlatego, że specjalnie nie ma gdzie i po co, bo 
parki jakoś nie przyciągają tłumów spragnio-
nych cienia drzew, a dwa, bo po prostu nie ma 
po czym. Można by zaproponować wszystkim 
zdesperowanym rodzicom jeżdżenie pobo-
czami całkiem przyzwoitych (w każdym razie 
o lepszej jakości niż chodniki) szos, tyle, że to nie-
bezpieczne i grozi mandatem. Niestety póki co 
nie wymyślono jeszcze terenowych wózków 
dziecięcych. I swoją drogą ciekawe co nastąpi 
szybciej wymiana chodników w Nasielsku, czy 
moda na wózki dziecięce przystosowane do 
jazdy w trudnych warunkach terenowych? 

30.04. na ulicy Elektronowej Marcin R. pobił Ma-
rzenę K.  i skradł jej telefon komórkowy.

30.04. w Pieścirogach Nowych Mirosław G. 
mieszkaniec Konar usiłował wyłudzić piwo od 
właściciela baru Andrzeja F. grożąc mu śmiercią 
i spaleniem baru.

30.04. w Jackowie Dworskim nieznani sprawcy 
włamali się do budynku mieszkalnego Anny B. 
i skradli piłę spalinową.

01.05. w Kątnych w bezpośrednim pościgu 
zostali zatrzymani: Marek D., Paweł D. i Staniśław 
D. mieszkańcy Słustowa, którzy pobili drewnianą 
pałką Mariusza Ł. i Krzysztofa L.

02.05. w Borkowie nieznani sprawcy włamali 
się do pomieszczeń gospodarczych Andrzeja 
G. i skradli m.in. kosiarkę spalinową, podkoszarkę 
spalinową, piłę łańcuchową, wiertarkę i szlifierkę. 
Straty wynoszą 5,5 tys. zł.

07.05. w Słustowie Krzysztof L. i Mirosław Ł. skradli 
Pawłowi D. telefon komórkowy o wartości 250 zł.

08-09.05 w Pieścirogach Nowych nieznani 
sprawcy skradli dziewięć sztuk lamp solar. z bateria-
mi. Straty wynoszą 300 zł. na szkodę Mirosława T.

09.05. w Morgach nieletni Marcin W. wraz z dwo-
ma kolegami skradł Dariuszowi W. rower o wartości 
400 zł.

Nocą z 09 na 10.05. z posesji przy ulicy Prostej 
nieznani sprawcy skradli samochód osobowy 
Renault. Straty wynoszą 24000 zł. na szkodę 
Zbigniewa O.

10.05. w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się 
do domku letniskowego Adama Z. i skradli m.in. 
telewizor 28 cali i dekoder telewizji satelitarnej.

10.05. w Wiktorowie nieznani sprawcy włamali się 
mieszkania Andrzeja K. i skradli trzy złote obrączki 
i zegarek. Straty wynoszą 3200 zł.

14.05. na ulicy Wąskiej Dariusz W. mieszkaniec Na-
sielska pobił oraz poważnie okaleczył Roberta C.

fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski

Myśli kilka o pewnym spotkaniu…
Nuda. Intelektualna 

jałowość. Posługi-
wanie się w komunikacji 
międzyludzkiej myślową 
kalką zabijającą wszelką 
odrębność. Zawierzenie 
medialnej papce, która 
skutecznie bombardu-
je nasze umysły i coraz 
bardziej zwalnia z chęci 
pielęgnowania własnego 
„ja”, krytycznego postrze-
gania i oceniania świata, 
po prostu z myślenia. Oto 
naprędce skreślony por-
tret nas samych - miesz-
kańców wsi, miast i mia-
steczek; właścicieli twarzy 
przyklejonych do ekranów 
telewizyjnych.
A może by na chwilę uciec od 
wszechwładnego szklanego mentora 
i pójść na spotkanie?

Byłam na takim spotkaniu. Leniwie 
wyszłam z bezpiecznych domo-
wych pieleszy, w autobusie ospale 
wtuliłam się w siedzenie, a następnie 
z obojętnym nastawieniem weszłam 
do Nasielskiego Domu Kultury, gdzie 
miało odbyć się misterium: „Z Jezu-
sem na Golgocie XXI wieku”.

Kiedy w sali kinowej zgasło światło, 
a reflektory oświetliły scenę, kiedy 
na tle muzyki rozległ się łagodny 
głos 12-letniej aktorki i jej żarliwie 
brzmiące wyznanie wiary, z łatwością 
pozwoliłam unieść się wzruszeniu 
i poddać się mu do końca trwania 
spektaklu. Uległam magii przed-

stawienia tak silnie, że 
umilkły na chwilę trudne 
pytania, a pięknie i przej-
mująco zabrzmiały proste 
słowa o miłości Boga do 
człowieka, o cierpieniu 
Boga dla człowieka, 
o obecności Boga w na-
szym życiu, o naszych 
zmaganiach ze słabo-
ściami w imię prawdziwej 
miłości, o potykaniu się 
na życiowej golgocie. 
Gdy milkły wyznania 
i opowieści człowieka XXI 
wieku, wkraczali na scenę 
bohaterowie odwiecznej, 
a ciągle żywej historii 
o życiu i męce Pana (w 
spektaklu posłużono się 
fragmentami Ewangelii 
wg św. Mateusza). Dwie 
rzeczywistości przenika-
ły się wzajemnie; sacrum 
wkroczyło w zwykłe 
życie, aby przypomnieć, 
jak bardzo niedoskonali 
jesteśmy, jak trudna droga 
przed nami w pokonywaniu siebie, je-
śli zawierzyliśmy słowom tego, który 
dźwigał krzyż.

Nie tylko słowo wygłaszane dzie-
cięcym, wibrującym od emocji 
głosem wzruszało do łez. Na tle mu-
zyki skrzypiec pojawiały się ruchome 
obrazy, które czasami nieruchomiały 
(scena ukrzyżowania), aby wyrazić 
to, co sugestywniej wypowiedzieć 
można właśnie znakami ikonicznymi. 

Moim zdaniem, ten element wido-
wiska (w połączeniu ze scenografią) 
był jego wielkim walorem i dowiódł, 
iż autorzy ze znawstwem potrafią 
operować teatralnymi środkami 
pozawerbalnymi.

Sztuka jest po to, żeby wzruszała, 
kształtowała duchowość, pomagała 
człowiekowi zatrzymać się na chwilę 
w ciszy i pomyśleć… Okazuje się, że 
można ją spotkać również w naszym 
skromnym miasteczku. 

To było naprawdę udane spotkanie. 
O dobrym spotkaniu można mówić, 
gdy pomiędzy jego uczestnikami 
istnieje pewna więź. W tym przy-
padku (głęboko w to wierzę) było to 
spotkanie ludzi, których łączy chęć 
uczestniczenia w kulturze tworzonej 
tu i teraz. Marzą mi się wydarzenia 
kulturalne, o których się rozmawia, 
z pasją dyskutuje, a potem budzą 
się apetyty na następne twórcze 
przedsięwzięcia i rodzi coraz większa 

chęć wyjścia z domu po wzruszenie, 
refleksję…

W spotkaniu mogliśmy uczestniczyć 
dzięki: 

Młodym uroczym aktorom z klas 
V i III Szkoły Podstawowej nr 1 w Na-
sielsku i paniom: Małgorzacie Komo-
rowskiej i Katarzynie Cienkowskiej 
– reżyseria i scenografia, Justynie 
Duczman – efekty dźwiękowe.

Mirosława Mleczak

VII FESTIWAL ROCKOWY
W sobotę, 14 maja, 

w nasielskim kinie 
NIWA obyło się kolejne 
spotkanie fanów mu-
zyki rockowej. W tym 
roku na festiwalowej 
scenie mogliśmy zoba-
czyć i usłyszeć cztery 
zespoły. 
Jako pierwsza nasielskiej pu-
bliczności zaprezentowała się 
grupa ZAJEZDNIA INFLANC-
KA z Warszawy. Następnie mo-
gliśmy posłuchać twórczości 
nasielskich zespołów: Dropsy 
i HEYDAY.

Gwiazdą tegorocznego Fe-
stiwalu była formacja TRZY-
CZWARTE. Grupa powstała, 
aby przypomnieć fanom rocka 
klasyczne hard rockowe brzmienie 
nawiązujące do brzmienia grup 

takich jak Budgie, Grand Funk Rail-
road, Cream czy Led Zeppelin. Jed-
nak w muzyce TrzyCzwarte słychać 

również wyraźne 
wpływy tego, co 
dzieje się obecnie 
w świecie rocka.

Początki zespo-
łu sięgają roku 
2000, ale właści-
wa historia zaczy-
na się w styczniu 
roku 2004, kiedy 
uformował się 
obecny skład: 
Jarosław Szczu-

dłowski - śpiew, gitara basowa, 
Łukasz Owadowski - śpiew, gitara, 
Robert Kubajek - perkusja.

Według opinii przeważającej części 
widowni był to jeden z najlepszych 
zespołów, jakie gościły na nasielskiej 
scenie rockowej. Widowisko, które 
stworzyli na pewno pozostanie 
długo w pamięci nasielskich fanów 
mocnego uderzenia.

Już za rok kolejna edycja Festiwalu. 
Miejmy nadzieję, że znów będzie-
my mogli usłyszeć solidną dawkę 
porządnego rockowego grania.

WIDZ
Zajezdnia Inflancka

TRZYCZWARTE

Luka w pamięci
Maj to miesiąc rocznic. Dawnej o nich pamiętano, w tym roku było cicho 
i sennie, kto mógł uciekał z miasta. Pierwszego przypada święto pracy, 
trzeciego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i akurat w tym roku 
minął rok naszego człon-
kostwa w UE. Z pewnością 
w szkołach rocznicę 3 maja 
dostrzeżono. Ale poza tym 
był jeszcze 9 maja dzień 
zwycięstwa. W tym roku 
przypadała 60 rocznica 
zakończenia II wojny świa-
towej. Dla wielu to kontro-
wersyjna data, twierdzą, że 
popadliśmy z jednej niewoli, 
niemieckiej, w drugą, so-
wiecką. Sporo w tym racji, 
jednak nie można chyba 
zapominać o tych, którzy 
zginęli podczas II wojny 
światowej. Przyjęło się od 
kilku lat świętować w Na-
sielsku hucznie obchody 
bitwy nad Wkrą, która 
miała miejsce w 1920 roku. 
Bardzo to chwalebne. Przez 
wiele lat bowiem zupełnie 
pomijano milczeniem, to ważne dla mieszkańców naszej gminy, wyda-
rzenie. Jednak trudno przyjąć, że po roku 1920 zaraz był rok 1989 i nagle 
nastąpiły przemiany demokratyczne, i nagle mamy III RP. Jakoś zabrakło mi 
w tym roku może nie wielkiej gali, ale choćby skromnego apelu poległych 
i złożenia kwiatów na obelisku upamiętniającym poległych w II światowej. 
Dla przypomnienia dodam, że znajduje się on na skwerze miejskim przy 
ul. Kościuszki. 

Władysław B., stały czytelnik ŻN

Listy do redakcji

fot. M. Stamirowski
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Wąż wężowi nierówny
Jednego można przytu-

lić, od drugiego lepiej 
trzymać się z dala. 
Naszym najpospolitszym wężem jest 
zaskroniec zwyczajny. Ten niejadowi-
ty wąż ma szarozielonkawe zabarwie-
nie, na skroniach charakterystyczne 
duże żółte plamy. Warto zapamiętać 
jego ubarwienie, ponieważ odróżnia 
go ono od żmii. Samce zaskrońca 
są szczuplejsze, osiągają 1 metr 
długości, samce do półtora metra. 
Doskonale pływają. Łowią przede 
wszystkim płazy, większe owady 
i myszy. Ich ulubione łowiska stanowią 
brzegi wód stojących i bieżących. Po 
pokarm zapuszczają się również 
w lasy liściaste oddalone od wód. Jaja 
składają do zagłębień w ziemi albo do 
kompostu. W momencie zagrożenia 
wydala z gruczołów kloacznych 
cuchnącą, gęstą i białawą substan-
cję. Jednym słowem – wroga bierze 
smrodem. Wydzielane przez niego 
„perfumy” rzeczywiście mogą być 
przez niektórych uznane jako szcze-
gólnie jadowite – na szczęście tylko 
dla naszego powonienia. Zaskrońce 
są w Polsce pod ochroną.

Równie pospolitym w naszym kra-
ju wężem jest żmija zygzakowata. 
Dorasta do jednego metra długości. 
Wprawdzie jej ubarwienie jest zmien-

ne, to i tak znacznie odbiega od barw 
zaskrońca. Powszechnie występują 
osobniki brązowoszare z rdzawym 
rysunkiem, ale także brązowoczar-
ne z białymi tarczkami na górnej 
wardze. Zamieszkuje polany i łąki 
górskie oraz wyręby. Bardzo często 
można ją spotkać wygrzewającą się 
w promieniach słonecznych, przede 
wszystkim rano i po południu. Jest ja-
jożyworodna. Młode rodzą się żywe 
albo opuszczają jaja zaraz po ich 
złożeniu. Okres zimy spędza w gru-
pach, w kryjówkach ziemnych. Gdy 
robi się ciepło, opuszcza kryjówki już 
wczesną wiosną – nawet wtedy, kie-
dy na ziemi są jeszcze resztki śniegu. 
Gody odbywa w kwietniu i w maju.

Tego węża nie warto tulić. Nie bez 
powodu o niektórych ludziach mówi 
się – „ty żmijo”. Ukąszenia żmii 
mogą być zabójcze dla człowieka. 
Szczególnie niebezpieczne są dla 
dzieci i osób o słabym zdrowiu. Nic 
się złego jednak nie stanie, jeśli nie 
będziemy jej prowokować. Żmija 
unika ludzi. Kąsa tylko wówczas, 
gdy czuje się zagrożona albo kiedy 
się na nią nadepnie. Jest pożyteczna, 
ponieważ tępi duże liczby gryzoni 
– lubi głównie myszy. Poza parkami 
narodowymi i rezerwatami nie pod-
lega ochronie gatunkowej.
Jedyna rada na węże – polubić i omi-
jać je szerokim łukiem. 

WA 

Horror w centrum miasta
Nasielsk, osiedle Piłsudskiego. Wtorek, 3 maja. Godziny wieczorne. Wszechogar-
niający strach sparaliżował miasto. Ludzie stali osłupieni w bezruchu. Każdy zadawał 
sobie pytanie – co z nami teraz będzie? Czy to już koniec? Na szczęście znalazł się 
ktoś przytomny i wezwał pomoc. Przyjechali dzielni i uzbrojeni po zęby policjanci. 
Natychmiast obezwładnili przeciwnika. Nie było łatwo, ale udało się.

Tak wyglądałaby relacja z wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w Nasiel-
sku, gdyby przeciwnikiem był smok wawelski, a nie ... (jak się później okazało) 
zaskroniec. Ten biedny, bezbronny i nieszkodliwy wężyk prawdopodobnie zo-
stał podrzucony przez jakiegoś żartownisia w okolice bloków mieszkalnych. 
Podrzucony, bo jest mało prawdopodobne, żeby zaskroniec sam zawędrował 
na miejskie osiedle – to nie jest jego naturalne miejsce do życia.

Historia podrzutka skończyła się szczęśliwie dla wszystkich. Nikt nie zginął, a gad 
trafił w ręce fachowców, do ZOO. Prawdopodobnie został już wypuszczony 
na wolność i teraz pełza sobie po mokradłach w okolicach Parku Kampino-
skiego. 

D. Panasiuk

Świt walczy
Powrót do I ligi – to ma-
rzenie Jerzego Masztale-
ra, trenera nowodworskiej 
drużyny. Tego pragną pił-
karze – no i oczywiście 
kibice. Ci ostatni coraz 
liczniej i coraz głośniej 
dopingują Swoich Chłop-
ców podczas rozgrywek 
na płycie Miejskiego Klu-
bu Sportowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
Czy to wystarczy? Zdaniem komenta-
torów sportowych Świt nie ma więk-
szych szans na przejście do ekstraklasy. 
Drużyna jest młoda, w ubiegłym roku 
odeszło z niej wielu dobrych i znanych 
piłkarzy. Bajera, Cios, Reginis, Konopka, 
Wysocki i doskonały bramkarz Świtu 
– Rafał Misztal, to tylko kilku piłkarzy, 

którzy mogą zapewnić doj-
ście, do (co najwyżej) baraży 
– twierdzą obserwatorzy no-
wodworskiego klubu. Pozostali 
zawodnicy uczą się dopiero gry 
zespołowej.  Z każdym meczem 
są coraz lepsi. Zgranie drużyny 
wymaga jednak sporo czasu. 

W ostatnich tygodniach druży-
na odniosła kilka spektakular-
nych zwycięstw. Wygrała z Wi-
dzewem Łódź (2:1), rozgromiła 
Kujawiak Włocławek (4:0), bez 
większego problemu pokonała 
zespół Górnik Polkowice (2:0). 
Jak twierdzą kibice teraz będą 
„schody”. Zaczęło się od 
przegranej z Podbeskidziem 
Bielsko Biała (1:2). W najbliższą, 
sobotę 21 maja, Świt zmierzy się na nowodworskim 

stadionie z KSZO 
Ostrowiec Świętokrzy-
ski. W opinii ekspertów 
jest to mocny przeciw-
nik i trudno go będzie 
pokonać. Nie można 
jednak tracić nadziei. 
Może się uda.

Po XXVIII kolejce II 
ligi w sezonie 2004/
2005, MKS Świt zaj-
muje 8 pozycję w ta-
beli. Jest to odległe 
miejsce, ale rozgrywki 
trwają i wszystko jesz-
cze może się zdarzyć. 
Trzymamy mocno 
kciuki. 

Dariusz Panasiuk

Jerzy Masztaler, trener Świtu

Rzut karny w meczu z Polkowicami. Piłkę w siatce umieszcza Jan Cios. fot. D. Panasiuk

Twoje cielaki – twój 
problem
- Zamówiłem w Agencji 
Restrukturyzacji w Po-
miechówku kolczyki 
dla dwóch cielaków 26 
kwietnia br. Nie można 
tego robić telefonicznie 
więc specjalnie tam 
pojechałem. Agencja 
zamawia te kolczyki 
w jakiejś firmie. Wszyst-
ko miało trwać dwa ty-
godnie. Kolczyków nie 
ma do tej pory, cielaki 
rosną jak na drożdżach, 
a urzędniczka z ARiMR 
kazała mi procesować 
się z firmą, która nie do-
słała na czas kolczyków 
– mówi pan Stanisław 
z Popowa.

Każda krowa musi być 
zewidencjonowana, żeby było 
wiadomo, w razie jakiejś choroby, 
z którego gospodarstwa pochodzi. 
W tym celu są one kolczykowane, 
posiadają też paszporty. Podobnie 
jest z cielakami. Najpierw w ciągu 
siedmiu dni od urodzenia muszą 
zostać zarejestrowane w ARiMR, 
muszą też posiadać kolczyk i pasz-
port. Jest to potrzebne choćby do 
ich sprzedaży. A żeby można było 
je sprzedać za granicę waga cielaka 
nie może przekraczać 75 kg. 

- Problem polega na tym, że jak 
będę na kolczyki dla cielaków cze-
kał całymi tygodniami, to po prostu 

ich nie sprzedam, bo będą zbyt duże. 
A nie zamierzam hodować więcej 
krów. ARiMR powinna pomagać 
rolnikom, a nie utrudniać im życie 
– dodaje pan Stanisław.

Z Nasielska do Pomiechówka nie 
jest daleko, jednak takie wyjazdy nie 
tylko kosztują, ale i zabierają, cenny 
dla rolników w porze prac polowych, 
czas. Najwyraźniej nie ma innego 
wyjścia skoro telefonicznie urzęd-
nicy wysyłają rolników do sądu. 
Kolczyki to towar, który nie psuje 
się szybko, może warto byłoby za-
mówić o kilka sztuk więcej i zawsze 
mieć coś w zapasie. 

mk

fot. D. Majewski

fot. D. Majewski

Piotr Ziemiński , pracownik warszawskiego ZOO przekazuje węża policjantom.

fot. D. Panasiuk
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Nasielsk na Paradzie Schumana
Niedziela 15 maja 2005 r. to dzień 
wyjątkowy dla grupy 80 uczniów 
nasielskich szkół i ich nauczycieli 
opiekunów – byli oni bowiem 
reprezentantami naszego miasta na 
XII Polskich Spotkaniach Europej-
skich w Warszawie zorganizowanych 
przez Polską Fundację im. Roberta 
Schumana. To szczególne w tym 
roku uczestnictwo grupy młodych 
Nasielszczan jest wynikiem kilku-
letniej owocnej współpracy władz 
samorządowych i placówek oświa-
towych Nasielska w dziedzinie 

integracji europejskiej z niezwykle 
zasłużoną na tym polu organizacją 
pozarządową jaką jest Polska Fun-
dacja im. R. Schumana. 

W pierwszym roku po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej w Nasiel-
sku w dwóch szkołach (Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
i w Zespole Szkół Zawodowych) 

rozpoczęto realizację partnerskich 
programów edukacyjnych w ra-
mach Socrates Comenius. Na tere-
nie miasta aktywnie działają Szkolne 
Kluby Europejskie (w Gimnazjum 
im. Konstytucji 3 Maja i w ZSZ). Stąd 
też tak chętnie ich przedstawiciele 
wzięli udział w tegorocznej Paradzie 
Schumana. 

Inicjatywę uczestnictwa nasielskich 
uczniów w tej imprezie organiza-
cyjnie i finansowo wsparł Urząd 
Miejski i Burmistrz Nasielska Bernard 
Dariusz Mucha.

W barwnym europejskim korowo-
dzie uczniowie i nauczyciele ubrani 
w niebieskie koszulki z nadruko-
wanym na żółto herbem miasta, 
niosąc flagę Nasielska przema-
szerowali z Placu Konstytucji pod 
Pałac Kultury i Nauki. Symbolem 
tegorocznej Parady była ponad 300 
metrowa pomarańczowa wstęga 

pokoju i jedności Europy. Na niej 
to uczestnicy parady spontanicznie 
utrwalili swoją obecność i zapisywali 
przesłanie jedności. Wstęga ta została 
przekazana uczestnikom III Szczytu 
Rady Europy. 

W czasie przemarszu ulicami stolicy 
cała nasielska grupa była pod wielkim 
wrażeniem gdy z megafonów rozle-
gły się pozdrowienia od Prezes Zarzą-
du Polskiej Fundacji im. R. Schumana 
Róży Thun i Przewodniczącego tej 
fundacji Piotra Nowiny – Konopki. 
Tegoroczne Spotkania Europejskie 

nawiązywały do 
Roku Polsko – Nie-
mieckiego, Roku 
Ukrainy w Polsce, 
prezydencji Polski 
w Radzie Europy 
oraz Europejskie-
go Roku Edukacji 
Obywatelskiej.

 Wszystkich uczest-
ników Parady 
przybywających 
do miasteczka 
e u r o p e j s k i e g o 
urządzonego na 
placu pod Pałacem 
Kultury i Nauki wi-
tała znana prezen-
terka telewizyjna 
Jolanta Fajkowska. 
Następnie głos 

zabrała Prezes Fundacji  Róża 
Thun, która powitała uczestników 
parady. Po odśpiewaniu „Ody do 
radości” w niebo wzbiły się setki 
białych, czerwonych, niebieskich 
i żółtych balonów. Na scenie tuż 
pod Pałacem zabrali głos: Danuta 
Hubner komisarz Unii Europejskiej 
oraz Sekretarz Generalny Rady 

Europy Terry Davis. 
Wręczono także 
Polską Nagrodę 
Europejską ks. Ada-
mowi Bonieckiemu 
redaktorowi naczel-
nemu „Tygodnika 
Powszechnego”. 
Po części oficjalnej 
odbył s ię koncert 
muzyki hip – hopo-
wej, który prowadził 
Robert Leszczyński. 
Na estradzie wystą-
pi l i :  GREENJOLLY, 
DUŻE PE, OLAL, 
52 DĘBIEC, MEZO i 
inni. Imprezę wzbo-
gaciły występy 
zespołów taneczno 
– ludowych, chó-
rów, atrakcyjne po-
jazdy i szczudlarze. 
Uczestnicy mogli 
wziąć udział w kon-
kursach europejskich, zabawach 
sportowych i innych atrakcjach. 

Każdy z uczestników mógł zwiedzić 
miasteczko europejskie rozmiesz-
czone w namiotach wokół sceny. 
Wśród licznych stoisk informacyjno 
– promocyjnych dumnie na stoisku 
nr 2 prezentowała się gmina Nasielsk. 
Stoisko to zostało zorganizowane 
przez Urząd Miejski i nasielskie szkoły 
uczestniczące w realizacji programu 
Socrates Comenius. Przedstawiciele 
szkół udzielali zainteresowanym 
informacji o programie jego celach 
i zadaniach oraz prezentowali swój 
dorobek związany z tematyką eu-
ropejską.

Również swoją ofertę zaprezento-
wała gmina Nasielsk przekazując 

zainteresowanym informacje w for-
mie: folderów, płyt CD, pocztówek, 
kalendarzy i archiwalnych numerów 
„Życia Nasielska”. 

Udział w tym międzynarodowym 
spotkaniu to wspaniała lekcja wycho-
wania obywatelskiego angażująca 
młode pokolenie do życia w nowej 
europejskiej rzeczywistości opartej 
na poszanowaniu zasad demokracji, 
solidarności i odpowiedzialności za 
siebie i innych.

Więcej informacji o uczestnictwie 
Nasielska w Paradzie Schumana 
na stronie internetowej www.schu-
man.org.pl.

Elżbieta Wróblewska
Monika Pająk

Krzysztof Macias

Franz Fischler doktorem honoris causa SGGW 
Dr Franz Fischler, komisarz 
Unii Europejskiej w latach 
1995-2004 otrzymał tytuł 
doktora honoris causa 
Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. 
Senat SGGW przyznał 
Franzowi Fischlerowi ten 
tytuł za wybitne osiągnię-
cia dla rozwoju rolnictwa 
europejskiego, reformę 
Wspólnej Polityki Rolnej 
i nadanie wysokiej rangi 
polityce wsparcia obsza-
rów wiejskich. 
Uzasadniając swoją decyzję członko-
wie Senatu uczelni podkreślali wkład 
Franza Fischlera w proces rozszerze-
nia Unii Europejskiej i całą Jego dzia-
łalność zmierzającą do umocnienia 
międzynarodowej pozycji rolnictwa 
europejskiego. 

Rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz 
Borecki otwierając uroczystość 
wręczenia doktoratu F. Fischlerowi 
mówił o Jego ogromnym wkładzie 
w promowanie wielofunkcyjnego 
modelu rolnictwa, zrównoważo-
nego rozwoju wsi oraz działalności 

zmierzającej do zapewnienia kon-
kurencyjności rolnictwa Unii Eu-

ropejskiej. Rektor Tomasz Borecki 
powiedział, że „dzięki integracji Pol-

ska jest z narodami Europy, a młodzi 
Polacy nie są w gorszej sytuacji niż 
młodzież niemiecka, francuska czy 
portugalska”.

W swoim wystąpieniu zatytułowa-
nym „Europa potrzebuje Polski, 
Polska potrzebuje Europy” doktor 
Franz Fischler powiedział, że „… 
to Polacy nie pozwolili wygasnąć 
płomykowi nadziei w najstraszliw-
szych czasach wojny, a potem nieśli 
przed sobą pochodnię, gdy syrena 
w rękach Lecha Wałęsy w Gdańsku 
oznajmiła koniec reżimu radzieckie-
go”. Franz Fischler przypomniał tak-
że, że to właśnie Papież Jan Paweł II dał 
nam wskazówkę na wspólną drogę, 
mówiąc, że „rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej tylko wtedy będzie funkcjo-
nować, gdy uda nam się wypracować 
wspólną wizję kultury i etyki”. 

Uroczystość nadania tytułu doktora 
honoris causa Franzowi Fischlerowi 
odbyła się podczas Dni SGGW, 13 
maja 2005 roku, w Auli Kryształo-
wej Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. 

dr inż. Krzysztof Szwejk

Franz Fischler (59 l.) urodził się 
w austriackim Tyrolu, w rodzinie o trady-
cjach rolniczych. Szkołę średnią ukończył 

u ojców franciszkanów w Hall, a studia 
na Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Wied-
niu. W 1978 roku uzyskał tytuł doktora. Jego 
praca zawodowa zawsze była związana 
z rolnictwem. Był między innymi dyrekto-
rem Tyrolskiej Izby Rolniczej, sprawował 
urząd Federalnego Ministra Rolnictwa 
i Leśnictwa w Austrii oraz był członkiem 
Komisji Europejskiej i komisarzem odpo-
wiedzialnym za rolnictwo i rybołówstwo. 
F. Fischler jest doktorem honoris causa 
Kalifornijskiego Stanowego Uniwersytetu 
Hayward, Uniwersytetu w Bolonii, 
Sofijskiego Narodowego Uniwersytetu 
Ekonomii Światowej, Uniwersytetu 
Rolniczego w Jełgawie na Łotwie oraz 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.Na pierwszym planie stoją od lewej: Franz Fischler i rektor SGGW Tomasz Borecki
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Brydż
Wyniki turnieju siódmego 15.04.2005 r.:
1.Kazimierz Kowalski - Janusz Muzal  +24 IMP 
2.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński  +19 IMP
3.Piotr Kowalski – Zbigniew Michalski  +4 IMP
4.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski  +3 IMP
5.Stanisław Sotowicz - Piotr Turek  - 4 IMP 
6.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński - 9 IMP
7.Stanisław Makowski - Dariusz Rzucidło  - 37 IMP
Wyniki turnieju ósmego 22.04.2005 r.:
1.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski  +37 IMP
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  +21 IMP
3.Jerzy Krzemiński - Krzysztof Morawiecki  +19 IMP
4.Tadeusz Czeremużyński - Waldemar Gnatkowski +11 IMP
5.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski  - 10 IMP 
6.Janusz Czyżewski – Janusz Muzal  - 11 IMP
7.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński  - 27 IMP
8.Stanisław Makowski - Dariusz Rzucidło  - 40 IMP

Czołówka klasyfikacji po ośmiu turniejach:
1-2. Piotr Kowalski   63 pkt
 Grzegorz Nowiński   63 pkt
3. Janusz Czyżewski   58 pkt
4. Grzegorz Kosewski   55 pkt
5. Maciej Osiński   51 pkt
6. Tadeusz Czeremużyński  44 pkt
7-8. Zbigniew Michalski   41 pkt
 Paweł Wróblewski   41 pkt
9. Stanisław Sotowicz   40 pkt
10. Adam Banasiuk   37 pkt   

PK

MISTRZOSTWA REJONU 
W TENISIE STOŁOWYM

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

11 kwietnia w hali GOSiR Piaseczno 
odbyły się międzypowiatowe zawo-
dy w tenisie stołowym. Powiat no-
wodworski reprezentowała drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach. 
W rywalizacji drużynowej chłopcy 
uzyskali następujące wyniki:

SP nr 5 Piaseczno - SP Dębinki 3:0
SP Serock - SP nr 3 Kobyłka 0:3
SP Dębinki - SP nr 3 Kobyłka 0:3
SP nr 5 Piaseczno - SP Serock 3:1
SP Serock - SP Dębinki 0:3
SP nr 3 Kobyłka - SP nr 5 Piaseczno 3:0

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Kolejność:
1. SP nr 3 Kobyłka
2. SP nr 5 Paiseczno
3. SP Dębinki
4. SP Serock

Zwycięska drużyna z Ko-
byłki będzie uczestniczyła 
w mistrzostwach Mazowsza.
Drużyna z Dębinek występowała w skła-
dzie: Patryk Włodarczyk, Sebastian
Suska, Cezary Kostro. Jej opiekunem był 
Robert Bugalski.

MK

25 kwietnia na stadionie miejskim 
w Nasielsku odbyły się gminne 
zawody sportowe w czwórboju 
lekkoatletycznym dla dziewcząt 
i chłopców. Czwórbój LA to rywali-
zacja sześcioosobowych zespołów 
w czterech konkurencjach sporto-
wych tj. bieg na 60 m., rzut piłeczką 
palantową, skok w dal lub wzwyż (do 
wyboru przez zespół) i bieg na dy-
stansie 600 m. dla dziewcząt i 1000 
m. dla chłopców. Wyniki każdego 
zawodnika z zespołu są przeliczane 
na punkty według specjalnej tabeli, 
a następnie sumowane. Po podsumo-
waniu odrzuca się najsłabszy wynik, 
osiągnięty przez zawodnika z zespo-

TURNIEJ COCA-COLA 
CUP W NASIELSKU

łu, a pozostałe 
5 sumuje się, co 
w konsekwencji 
daje nam wynik 
ostateczny.

Wyniki 
w czwórboju 
lekkoatletycz-
nym wyglądały 
następująco: 

Dziewczęta
I miejsce SP Na-
sielsk - 731 pkt
II miejsce ZS nr2 Pieścirogi -708 pkt
III miejsce ZS nr3 Cieksyn -610 pkt
IV miejsce SP Nuna - 495 pkt

Chłopcy
I miejsce SP Nasielsk - 751 pkt
II miejsce ZS nr3 Cieksyn - 731 pkt
III miejsce ZS nr2 Pieścirogi - 607 pkt

MK

Skrzeszew - Nieporęt 8:1
Skrzeszew - Pomiechówek 3:3
Nasielsk - Nieporęt 10:1

I miejsce SP Nasielsk 9 pkt
II miejsce SP Skrzeszew 4 pkt
III miejsce SP Pomiechówek 4 pkt
IV miejsce SP Nieporęt 0 pkt

Skład zespołu zwycięskiego: 
Policiński Marek, Policiński Jarek, 
Bielecki Krzysztof, Gołucki Dawid, 
Branicki Robert, Zalewski Michał, 
Mateusz Paczkowski, Gerek Artur, 
Kraszewski Krystian, Romanowicz 
Karol, Orłowski Maciej, Raczkowski 
Tomasz, opiekun Mariusz Kraszew-
ski.

MK

Powiatowy turniej piłki nożnej dziewcząt

Nasielsk był organizato-
rem I etapu rundy eli-

minacyjnej mini-turnieju 
piłkarskiego Coca_Cola 
Cup 2005. We wtorek 26 
kwietnia br. na stadionie 
miejskim w Nasielsku 
spotkały się ze sobą 
reprezentacje szkół z Po-
miechówka, Skrzeszewa, 
Nieporętu oraz Nasielska 
by walczyć o awans do II 
rundy rozgrywek.
Po ustaleniu kolejności meczy przy-
stąpiono do rozgrywek.

Oto wyniki poszczególnych meczy:

Skrzeszew - Nasielsk 2:9
Pomiechówek - Nieporęt 3:1
Pomiechówek - Nasielsk 1:4

SP Leoncin - SP Pomiechówek 4:1
SP Budy Siennickie - SP Pomiechó-
wek 0:1
SP Budy Siennickie - SP Leoncin 0:6

I miejsce SP Leoncin 6 pkt

II miejsce SP Pomiechówek 3 pkt 

III miejsce SP Budy Siennickie 0 pkt

CHŁOPCY Z SP NASIELSK MISTRZAMI

27 kwietnia na stadionie miejskim 
w Nasielsku odbył się powiatowy 
turniej mini-piłki nożnej dziewcząt. 
Udział w turnieju wzięły, reprezentant-
ki gmin z Leoncina, Pomiechówka 
oraz Nasielska (SP Budy Siennickie). 
Po losowaniu i ustaleniu kolejności 
meczy przystąpiono do rozgrywek. 
Wyniki poszczególnych spotkań 
wyglądały następująco: 

Skład drużyny zwycięskiej: Martyna 
Wosińska, Patrycja Burzyńska, An-
gelika Gajdzicka, Żaneta Hołdak, 
Marta Lewandowska, Agnieszka 
Gajdzicka, Aldona Stalczewska, 
Patrycja Orzechowska, Agnieszka 
Bolczak, Dorota Stankiewicz, Mał-
gorzata Kowalczyk, opiekun Jacek 
Gzel.

MK

sielskiem, a Nowym Dworem Maz., 
w którym to, w ostatniej minucie 
spotkania z rzutu rożnego, Marek 
Policiński strzelił bramkę, która zdecy-
dowała o wygranej drużyny z Nasielska 
w grupie. Na pochwałę w całym turnieju 
zasługuje dwóch niewysokich zawodni-
ków z Nasielska, wspomniany wcześniej 
Marek Policiński oraz Dawid Gołucki. Są 
to chłopcy, którzy mają wzorową tech-
nikę piłkarską oraz ducha sportowego, 
dzięki któremu ich zespół awansował na 

W deszczową pogodę 28 kwietnia 
2005 na stadionie miejskim w Nasielsku 
odbył się powiatowy turniej piłki nożnej 
dla chłopców ze szkół podstawowych. 
Wzięli w nim udział mistrzowie gmin 
z Nowego Dworu Mazowieckiego, Za-
kroczymia, Leoncina, Pomiechówka 
i Nasielska. Był to bardzo emocjonujący 
turniej, w którym walka toczyła się do 
ostatnich minut i często decydowała 
o losach danej drużyny. Tak to miało 
miejsce w meczu pomiędzy Na-

wyższy szczebel rozgrywek.

Zespoły zostały podzielone na dwie 
grupy:
Grupa I 
1. SP Nowy Dwór Maz.
2. SP Leoncin
3. SP Nasielsk

Grupa II
1. SP Pomiechówek
2. SP Zakroczym
W meczu o III miejsce spotkały się; SP 
Nowy Dwór Maz. i SP Zakroczym (4:1)

Mecz finałowy:
SP Nasielsk - SP Pomiechówek 3:3 
(6:3) po rzutach karnych
Wyniki końcowe
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Pomiechówek
III miejsce SP Nowy Dwór Maz.
IV miejsce SP Zakroczym
V miejsce SP Leoncin
Skład zespołu zwycięskiego: Policiński 
Marek, Policiński Jarek, Bielecki Krzysztof, 
Gołucki Dawid, Branicki Robert, Zalewski 
Michał, Gerek Artur, Kraszewski Krystian, 
Romanowicz Karol, Orłowski Maciej, 
Raczkowski Tomasz, Mateusz Pacz-
kowski, opiekun Mariusz Kraszewski.

M.K.Drużyna SP Nasielsk

Mini – piłka siatkowa
W dniu 19 kwietnia w hali sportowej w 
Nasielsku odbyły się powiatowe zawo-
dy w mini – piłce siatkowe dziewcząt. 
Do rywalizacji przystąpiły trzy druży-
ny: SP Pieścirogi, SP Pomiechówek i SP 
nr 5 Nowy Dwór Mazowiecki. Repre-
zentujące naszą gminę dziewczęta po 

wyrównanej grze musiały uznać wyż-
szość rywalek, które dysponowały lep-
szymi warunkami fizycznymi. Zespół 
SP Pieścirogi wystąpił w następującym 
składzie: Sylwia Bodalska, Klaudia Ci-
chowicz, Katarzyna Daniluk, Justyna 
Jędrzejewska, Ewelina Wrzeszcz, 
Karolina Ludwicka, Paulina Melaniuk i 

Anna Rajkowska. Opiekunem drużyny 
był Piotr Kowalski.

Końcowa kolejność:
1.SP nr 5 Nowy Dwór Maz. 4 pkt
2.SP Pomiechówek 3 pkt
3.SP Pieścirogi  2 pkt

PK
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 Na początku miesiąca może 
być stosunkowo ciepło. Potem 
na przełomie pierwszej i drugiej 
dekady możliwe nagłe załamanie, 
silne ochłodzenie poprzedzone 
gwałtownymi opadami i burzami. 

Potem aura zmienna, 
sporo chmur,  a le 
coraz cieplej .  Na 

p r z e ł o m i e 
d r u g i e j 

i  t r ze -
c i e j 

o r a z 
na początku trzeciej  dekady 
możliwa kolejna fala silnych burz, 
ulew z gradem. Opady lokalnie 
obfite. Potem parno, deszczowo 
i pochmurnie do końca miesiąca. 
Czasami zdarzy się ładny dzień. 

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

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 czerwiec

Czerwiec to miesiąc, 
kiedy słońce najdłu-

żej przebywa na niebie, 
to czas słonecznej pełni, 
religijnie - czas wielbienia 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Stanowi również 
początek lata, początek 
sianokosów i pierwszych 
zbiorów owoców. 
Tym razem najwartościowsze 
będą te zrywane w kwadrze owo-
cu. Można też z powodzeniem 
pozyskiwać owoce w dniach 
korzystnych w kwadrze l iścia, 
unikać natomiast kwadry uprawy. 
Wtedy też najlepiej wykonywać 
przetwory, które przeznaczymy 
na przechowanie. Owoce będą 
wówczas bogatsze w cenne skład-
niki. Zbiory najlepiej wykonywać 
w dzień słoneczny po południu. 
Dosyć korzystny czas do zbio-
rów przypadnie też w kwadrze 
korzenia.

W czerwcu w dalszym ciągu 
trwają zielarskie żniwa. Zgodnie ze 
wskazaniami ludowej tradycji zio-
ła najlepiej zbierać do 24 czerwca, 
szczególnie w okresie przybywa-
nia Księżyca, czyli od 8 do 21, 
szczególnie korzystna jest kwadra 
owocu. Można też zbierać zioła 
w kwadrze korzenia po 23 czerw-
ca. Rośl iny zielne pozyskiwać 
najlepiej w początkowej fazie kwit-
nienia, rankiem, po obeschnięciu 
rosy. Rośliny aromatyczne ścina 
się nieco później  w okolicach 
południa, bo mają wtedy więcej 
olejków leczniczych. 

Czerwiec to również czas trady-
cyjnych sianokosów. Wyznacza 
go zasadniczo wstępne stadium 
kwitnienia traw. Dobrze byłoby 

zaplanować te prace od 7 do 22, 
potem dobry czas jest też w kwa-
drze korzenia od 23 do 27.

Korzystny czas do siewów, sadze-
nia roślin owocujących nad ziemią 
np. prosa, fasoli, ogórków na póź-
niejszy zbiór przypada w kwadrze 
owocu. Nieco mniej korzystne są 
kwadry liścia i korzenia.

Rośliny kwiatowe m.in. dwuletnie, 
a więc stokrotki, bratki, malwy, 
byliny, orliki, łubiny warto siać, 
także inne kwiaty przesadzać oraz 
zbierać z nich nasiona (jeśli już są) 
również w powyższych okresach. 
Dla rozsadzania, zbioru roślin li-
ściowych najlepszy okres to kwa-
dra liścia, potem kwadra owocu.

Rośliny korzeniowe m.in. brukiew 
rozsadzać najlepiej na początku 
miesiąca w kwadrze liścia. Jeżeli 
jednak rozsada jest mała, można 
poczekać do kwadry owocu, 
a zwłaszcza korzenia. Jest to też 
dobry czas do siewów roślin ko-
rzeniowych w formie poplonu, na 
zbiór jesienny. 

W kwadrze korzenia, wcześnie 
w kwadrze liścia, sporządzać sa-
dzonki z bylin i krzewów. 

Cięcie trawników najlepiej prze-
prowadzać po nowiu w kwa-
drze liścia. Jeżeli chcemy trawę 
wzmocnić, ścinana w kwadrze 
korzenia i uprawy będzie z kolei 
wolniej odrastać.

 Podlewać rośliny intensywniej od 
7 do 15. Ograniczyć podlewanie 
w kwadrze owocu, szczególnie 
przed pełnią (22), by nie zwiększać 
zagrożenia wystąpienia chorób 
grzybowych.

W sadzie zwalczać szkodniki , 
mszyce, gąsienice, stosując opry-
ski najlepiej po pełni, szczególnie 
w kwadrach uprawy (linia przery-
wana). Najbezpieczniej i najtaniej 
stosować preparaty wykonane 
domowym sposobem z roślin lub 
szarego mydła (20-30 g mydła 
rozpuścić w litrze letniej wody, 
można dodać nieco oleju rzepa-
kowego lub denaturatu; zwalcza 
skutecznie mszyce i gąsienice). 
W kwadrze uprawy wycinać też 
odrosty korzeniowe, przerywać 
zawiązki. Jest to również najlepszy 
okres do nawożenia niektórych 
roślin kompostami, gnojówkami 
roślinnymi np. z pokrzywy, żywo-
kostu. W wyżej podanych termi-
nach również warto nawozić łąki 
kompostami.

Prace uprawowe: redlenie, pod-
orywki, niszczenie chwastów np. 
wycinanie ostu, przerywki roślin, 
najkorzystniej wykonywać w kwa-
drze uprawy (linia przerywana). 
Wtedy też przygotowywać nowe 
pryzmy kompostowe. Dokarmiać 
intensywniej ryby od 6 do 22.

Strzyc owce w okolicach nowiu 
6. Dbać o czystość w oborach, 
stajniach, chlewach. Zabiegi higie-
niczne najlepiej przeprowadzać 
przed nowiem do 6 i po 28.

W pasiekach większość prac pielę-
gnacyjnych wykonać najlepiej do 
6 i po 22 , szczególnie jednak do 
6 i po 28. Wstrzymać się od nie-
pokojenia owadów od 6 do 22. Do 
wędkowania najlepsze dni od 7 do 
10, od 18 do 20 oraz 23,24 i od 
26 do 28.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY NA CZERWIEC 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

Słońce przesuwa się 
przed zodiakalnym 
znakiem Bliźniąt do 

21, w tym dniu o godz. 
8.47 pojawia się w wil-
gotnym znaku Raka i z tą 
chwilą za-
czyna się 
astrono-
miczne 
lato. 
Czerwiec 
powinien 
być okresa-
mi bardzo 
ciepły, a na-
wet już upal-
ny i deszczowy. Zmiany pogody 
mogą być bardzo gwałtowne, 
szczególnie w drugiej połowie. 
Deszcze i burze lokalnie niekiedy 
bardzo intensywne z wichrami, 
szczególnie na południu Polski. 
Dni  pochmurnych, parnych 
sporo. 

DOMOWE 
KURACJE 
NATURALNE
Domowym lekiem wzmacniającym, 
poprawiającym odporność organi-
zmu jest wino pokrzywowe. Spory 
pęk świeżego ziela, solidną garść 
pociętych świeżych liści pokrzywy 
zalać butelką czerwonego wina gro-
nowego najlepiej domowej roboty. 
Z powodzeniem można stosować też 
wino z dzikiej róży. Osłodzić kilkoma 
łyżkami miodu wielokwiatowego. Od-
stawić na 24 godziny. Potem gotować 
na małym ogniu pod przykryciem nie 
dopuszczając do wrzenia przez 5-10 
minut. Przechowywać w chłodnym 
ciemnym miejscu. Odcedzić. Pić 
profilaktycznie codziennie 3 małe 
kieliszki. Jeżeli chcemy wino przecho-
wywać dłużej wina nie słodzić. Miód 
dodawać dopiero przed użyciem. Po 
trzech tygodniach zrobić kilkudniową 
przerwę i kurację powtórzyć. Doraźnie 
przy atakach astmy wypić pół szklanki 
dziennie łykami w kilku porcjach.

Zbigniew Przybylak
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Baran 21.03.-20.04.
W najbliższym czasie 
planety będą Ci sprzyjać. 
Będziesz mógł zdobyć 
lepszą posadę, uzyskać podwyżkę 
lub wziąć udział w ciekawych 
przedsięwzięciach. Wszędzie Twoim 
atutem będzie odpowiedzialność 
i sumienność. W życiu uczuciowym 
sprawy ułożą się pomyślnie dla Ciebie.

Byk 21.04.- 20.05.
Twoja serdeczność 
i wyrozumiałość zjedna 
Ci życzliwość otoczenia. 
Powiodą się sprawy, które 
wymagają współpracy z innymi ludźmi. 
Możliwe niezapowiedziane wizyty 
krewnych lub znajomych- niekoniecznie 
tych najbardziej lubianych.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Uważaj na 
poczynania osób ze 
swojego otoczenia, 
które zazdroszczą 
Tobie stanowiska i  innych przywilejów. Nie 
powierzaj im żadnych swoich spraw. Załatw 
wszystko sam. Przyda Ci się odrobina 
egoizmu. Nie musisz zawsze poświęcać 
się dla wszystkich. Zadbaj o siebie i swoje 
potrzeby.

Rak 22.06.- 22.07.
Twoje poglądy na życie nie 
podobają się niektórym 
osobom z Twojego otoczenia. Możliwe 
są konflikty i drobne nieporozumienia. 
Czasem warto pójść na kompromis 
i oszczędzić zdrowia oraz nerw. Przybędzie 
Ci obowiązków w pracy, wymagających 
podejmowania szybkich decyzji.

Lew 23.07.- 22.08. 
W końcu szef doceni 
Twoje wysiłki i pomysły 
ulepszenia pracy. 
Cierpliwość popłaca. Będziesz mógł 
zrealizować niektóre ze swoich marzeń 
albo zainwestować gotówkę na przyszłość. 
Życie osobiste układa się dobrze, choć brak 
Ci dowodów uczuć ze strony partnera. 

Panna 23.08.- 22.09.
Uda Ci się załatwić kilka 
ważnych spraw. Niestety 
Twoje codzienne obowiązki 
wydadzą Ci się bardzo 
nudne i nie będziesz z tego zadowolony. 
Za to zapowiada się wspaniały czas 
w życiu uczuciowym. Spotkasz osobę, 
która stanie się Twoim wielbicielem 
i będzie zasypywać Cię komplementami 
i prezentami. 

Waga 23.09.- 22.10.
Nareszcie nadszedł dobry 
czas na działanie. Możesz 
teraz wystartować z ambitnym 
przedsięwzięciem, które przyniesie 
Ci korzyści w przyszłości. Koniecznie 
musisz porozmawiać z partnerem na 
temat Waszych nieporozumień. Jeszcze 
wszystko można naprawić, ale obie strony 
muszą tego chcieć.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Nie wymagaj od siebie zbyt 
wiele. Ambitne plany zamiast 
mobilizować Cię do działania- 
zniechęcają.Uporządkuj 
swoje plany i podejmij 
właściwe decyzje. Życie osobiste przyniesie 
Ci mnóstwo satysfakcji i zadowolenia.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W pracy postępuj rozważnie. 
Nie wywieraj presji na szefa 
i nie kłóć się o drobiazgi. 
Możesz wiele stracić, a mało 
zyskać. Skoncentruj się na życiu 
osobistym. Czeka Cię ważna 
uroczystość rodzinna i wiele dodatkowych 
obowiązków. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym będziesz 
zmuszony do kompromisu 
i współdziałania z osobą, za 
którą nie przepadasz. Samotne 
Koziorożce mają szansę na 
spotkanie interesującej osoby 
na randce w ciemno. Czasem warto 
zaryzykować, to może być początek 
przyjaźni lub miłości. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Komuś zależy na opóźnianiu Twoich 
planów. Nie zniechęcaj się 
przeciwnościami i cierpliwie 
dąż do celu. Nawet plotki 
i nowe wiadomości mogą 
być pomocne, jeśli zrobisz z nich mądry 
użytek. W życiu osobistym wzajemne 
zrozumienie. Spraw partnerowi miłą 
niespodziankę.

Ryby 19.02.- 20.03.
W kontaktach z bliską osobą 
nie poruszaj drażliwych 
tematów. Poważne 
rozmowy odłóż na przyszły tydzień. 
Także w pracy zachowuj powściągliwość 
i nie zadrażniaj sytuacji. Musisz przeczekać 
ten niekorzystny czas. Poświęć go na 
poprawienie swojej kondycji fizycznej lub 
na spotkanie w gronie przyjaciół. 

Miejsko - Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku

zaprasza do udziału w konkursie 
na „Najlepszego czytelnika”

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

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

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

Dyrektor MGBP w Nasielsku
mgr Stanisław Roman Tyc

H O R O S K O P

Kino NIWA ZAPRASZA
 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.

 23 - 25 MAJA godz.18.00

„Genesis”
(Francja,Włochy, 2004); Dokumentalny; czas 81 min.; Reżyseria:  Claude 
Nuridsany, Marie Pérennou
Najnowszy dokument twórców „Mikrokosmosu”. Afrykański czarownik w 
jaskini opowiada legendę o powstaniu świata. Twórcy idąc w ślad za nim po-
kazują nam narodziny wszechświata, jego piękno i przemijanie: począwszy 
od tańca godowego koników morskich, gier miłosnych żab, a skończywszy 
na walkach kameleonów i legwanów morskich.

27 - 29 MAJA godz.18.00

„PitBull”
(Polska, 2004); Dramat sensacyjny; czas 100 min.; Reżyser:  Patryk Vega; 
Scenariusz:  Patryk Vega; Obsada: Weronika Rosati - Dżemma, Marcin 
Dorociński - Despero, Rafał Mohr - Nielat, Janusz Gajos - Benek, Andrzej 
Grabowski - Gebels, Małgorzata Foremniak - Kryśka 
Wor, który w świecie przestępców pełni rolę sędziego, chce wyeliminować 
Saida, odpowiedzialnego za liczne porwania i morderstwa ormiańskich han-
dlarzy. Ten jednak ukrywa się za granicą. Wor postanawia więc wykorzystać do 
swoich porachunków warszawskich policjantów. W tym celu wybiera oficera 
Wydziału Zabójstw, Despero, któremu „wystawia” córkę Saida - Dżemmę. 
Gdy jedna noc niespodziewanie przeradza się w romans, zwabiony Said wraca 
do Warszawy. 

ADOPTUJ PIESKA 
ZE SCHRONISKA
BARY - to moje imię, nie ma 
drugiego psa o tak niezwykłej 
urodzie, mam miękkie futro o 
fantazyjnym niepowtarzalnym 
ubarwieniu. Jestem piękny, a 
przy tym mam wiele innych zalet, z których za najważniejsze 
uważam przyjazny stosunek do ludzi i pogodne usposobie-
nie. Bardzo pragnę mieć swój własny dom i pana, którego 
pokocham całym swym spragnionym miłości sercem.
TELEFON 022 7824770 LUB  022 7840534; 
www.schronisko99.republika.pl

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

Nasielski Osrodek Kultury 
zaprasza na koncert

65 LAT PRACY NA ESTRADZIE
CZYLI 65 KAPELUSZY

HANKA BIELICKA I JEJ GOŚCIE
28 maja godz. 16.00

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kinie NIWA
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„Raz na wozie, raz pod wozem...” 
Rozgrywki IV rozkręciły się już na dobre. Na prze-
łomie kwietnia i maja piłkarze musieli rozgrywać 
mecze niemalże co 3 dni. Ostatnio gra piłkarzy na-
sielskiego Żbika jest podobna do pogody- w kratkę. 
Zwycięstwa przeplatają się z przegranymi. Po wygra-
nych z Wisłą Płock II 2:1 i z Mazurem Karczew 1:3, 
Żbik w środowym spotkaniu 27 kwietnia przegrał 
3:0 na wyjeździe z Szydłowianką Szydłowiec, 
która udowodniła, że wiosną na własnym boisku 
jest bardzo groźna. 

27 kwietnia
Szydłowianka Szydłowiec 
- Żbik Nasielsk 3:0
A.Koniarczyk, Wiśnios, M.Kowalczyk

Trzy dni później Żbik podejmował lidera GLKS 
Nadarzyn. Do tego meczu piłkarze przystąpili 
w nieco zmienionym składzie, ponieważ za 
czerwona kartkę w meczu z Szydłowianką nie 
zagrał Erasaba. Natomiast między słupkami stanął 
Retkowski. Mecz rozpoczął się nie najlepiej. Tuż 
po gwizdku w 4’ Żbik strzelił bramkę, niestety sa-
mobójczą, a w roli głównej wystąpił Kordowski. 
Na szczęście 2 minuty później po dośrodkowa-
niu z rzutu wolnego na wysokości pola karnego, 
podyktowanego po zagraniu ręką jednego z pił-
karzy GLKS, piłka trafiła na głowę Obiego, który 
bez problemu umieścił ją w siatce gości. I było już
1:1. Zapowiadał się wyśmienity mecz, zwłaszcza, 
że akcje piłkarzy Żbika nabierały tempa, były skład-
ne, a zawodnicy dobrze uzupełniali się na boisku. 
Jednak ostatnio bolączką Żbika jest skuteczność, 
co potwierdziło się w 21’ i 22’, kiedy to Żbik nie 
wykorzystał dobrych akcji do zdobycia bramki. 

Chwila dekoncentracji nasielskiej obrony i bramka-
rza w 33’ minucie i Żbik przegrywa 1:2. Wbiegający 
w narożnik pola karnego Gajewski strzelił, piłka po 
kilku kozłach wpadła w długi róg bramki, a Retkow-
ski odprowadził ją jedynie wzrokiem. Gdy nasielscy 
piłkarzy nie zdołali otrząsnąć się jeszcze po utracie 
bramki w 36’ musieli wyjmować piłkę z siatki po raz 
drugi, kiedy dobre dośrodkowanie w pole karne 
Żbika wykorzystał Sokół. Zanosiło się na ‘konocko-
ut’ zespołu z Nasielska, w 39’ po błędach obrony 
Zbrzeźniak wyprzedzał z łatwością nasielskich 
obrońców i w sytuacji sam na sam z bramkarzem 
podwyższył na 1:4 dla GLKS Nadarzyn.

Na szczęście I połowa skończyła się tylko wyni-
kiem 1:4. Wszyscy kibice na stadionie liczyli, że 
po przerwie Żbik powalczy i spróbuje zmienić 
niekorzystny wynik. W pierwszej połowie zawio-
dła obrona, która grała dość niepewnie podobnie 
zresztą jak bramkarz Retkowski, który w II połowie 
został zmieniony na bardziej doświadczonego Pru-
sinowskiego. 

W drugiej połowie jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki, nasielscy piłkarze zaczeli grać, 
a nawet dominować na boisku. Po gwizdku roz-
poczynającym II połowę drużyna Żbika rzuciła 
się do ataku, już w 48’ Sazanowicz oddał dobry 
strzał i piłka minimalnie przeszła obok słupka 
bramki gości, w kolejnej akcji w 52’ na listę 
strzelców mógł wpisać się Bącik jednak strzał 
ponownie okazał się niecelny. Zaangażowanie 
i nieustępliwość zaowocowały w 61’, kiedy po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzałem głową 

R.Markiewicz zmienił wy-
nik na 2:4. Kolejna bramka 
mogła paść w 63’, Krzycz-
kowski doszedł do prosto-
padłego podania jednak po 
jego strzale piłka przeleciała 
ponad bramką.

W 67’ Załoga wykorzystał 
prostopadłe zagranie i w sy-
tuacji sam na sam pokonał 
bramkarza z Nadrzyna. Do-
prowadzenie do remisu lub 
nawet wyjście na prowadze-
nia nabrały realnego kształtu. 
Składne i dynamiczne akcje 
piłkarzy z Nasielska, co jakiś 
czas zagrażały bramce gości. 
Wyrównujący gol, mógł 
paść w 71’ jednak sędzia 
główny, w przeciwieństwie 
do liniowego, odgwizdał 
pozycję spaloną piłkarza 
Żbika, gdy ten wychodził 
na dogodną sytuację sam 
na sam z bramkarzem GLKS. 
Do końca II połowy to Żbik 
atakował, a GLKS ograniczał się do sporadycznych 
kontrataków.

Na wyrównanie jednak nie starczyło już czasu 
i Żbik Nasielsk przegrał z GLKS Nadarzyn, liderem 
IV ligi, po pasjonującym meczu 3:4. Szkoda, pomi-
mo bardzo dobrej gry Żbika w tym meczu, to na 
wynik całego spotkania wpłynęły błędy z I połowy 
i strata w „głupi” sposób 3 bramek. GLKS Nadarzyn 
pomimo wygranej nie prezentował wielkich umie-
jętności, był po prostu drużyną skuteczniejszą.

30 kwietnia, 
Żbik Nasielsk 
- GLKS Nadarzyn 3:4
Obi, Markiewicz, Załoga, Kordowski(s), Ga-
jewski, Sokół, Zbrzeźniak

Po dwóch porażkach nasielskim piłkarzom 
przyszło zmierzyć się z dwoma zespołami bro-
niącymi się przed spadkiem do MLS tj. 3 maja 
z Koroną Góra Kalwaria, zajmującą 18 miejsce 
i 7 maja z Kasztelanem Sierpc zajmującym 17 
miejsce. 

Wyjazdowe spotkanie z Koroną zakończyło się 
wynikiem 0:9! Bramki dla Żbika strzelali: 

Obi 4’ (k), T.Gumowski 5’, Załoga 6’, 30’, Bra-
kowiecki 44’, M.Gumowski 53’, Unierzyski 60’, 
Olbryś 80’, 85’. Zwycięstwem tym Żbik sprawił, 
że Korona nie ma już nawet hipotetycznych 
szans na utrzymanie się w IV lidze. Siódmy 4-
ligowy sezon z rzędu dla Korony Góra Kalwaria 
zakończył się spadkiem, która po wysprzedaniu 
piłkarzy w przerwie zimowej, grając właściwie je-
dynie juniorami, wyraźnie zajęła ostatnie miejsce 
w naszej lidze. 

3 maja
Korona Góra Kalwaria 
- Żbik Nasielsk 0:9
Obi(k), T.Gumowski, Załoga 2, Brakowiec-
ki, M.Gumowski, Unierzyski, Olbryś 2

Po tak wysokim zwycięstwie, spodziewano się 
znowu łatwych 3 punktów zdobytych na kolej-
nej drużynie skazanej raczej na spadek z IV ligi 
- Kasztelanie Sierpc. Od samego początku inicja-
tywa należała do Nasielszczan, już w 2’ mogła paść 
bramka jednak dobrego podania w polu karnym 
od Gumowskiego nie wykorzystał Załoga. Ten sam 
zawodnik w 21’nie potrafił umieścić piłki w siatce 
z najbliżej odległości po podaniu Bącika, który 
prawdę mówiąc mógł sam strzelać jednak nie-
potrzebnie zdecydował się na podanie. 2 minuty 
później gości z Sierpca ratuje słupek. Żbik przeważał 
na boisku, oddawał strzały na bramkę, atakował wy-
dawało się, że zdobycie bramki to kwestia czasu.... 
Jednak bramkę w 41‘ zdobywa Kasztelan! 

W 40’ minucie piłkarz z Sierpca nie wykorzystał 
100% sytuacji pudłując z 5 m. Co nie udało 
się w 40’, powiodło się w 41’ szybki przerzut 
piłki z lewej na prawą stronę pola karnego Żbika 
wykorzystał nie kryty przez nikogo Mouzi, da-
jąc prowadzenie gościom 0:1. Każdy z kibiców 
przecierał oczy ze zdumienia, ponieważ Kasz-
telan zajmujący 17 miejsce w tabeli mógł w 45’ 
minucie objąć prowadzenie 0:2, na szczęście 
bardzo dobra interwencja nasielskiego bramkarza 
Prusinowskiego nie pozwoliła, aby piłka wpadła 
w długi róg bramki.

I połowa w wykonaniu piłkarzy Żbika przypo-
minała „walenie głową w mur”, brak pomysłu, 
a przede wszystkim skuteczności zadecydowały, 
że gospodarze nie strzeli żadnej bramki. Natomiast 
goście wykorzystali swoją najlepszą sytuację i pro-
wadzili do przerwy 0:1. Po przerwie trener Żbika G. 
Zmitrowicz dał szanse gry Erasabie i Obiemu. 

Po przerwie Kasztelan stracił bramkę i 1 za-
wodnika. W 47’ dośrodkowanie w pole karne 
i dogranie piłki głową wykorzystał Sazanowicz 
strzelając bramkę efektownym „szczupakiem”. 
Kilka minut później zawodnik z Sierpca za faul 
na Unierzyskim dostał drugą żółta kartkę, 
a w efekcie czerwoną i Żbik do końca meczu 
grał z przewagą 1 zawodnika. Pomimo przewagi 
i dogodnych sytuacji nie udało się strzelić bram-
ki kolejno: w 52’ po główce Obiego obrońca 
Kasztelana wybił piłkę z linii bramkowej, w 54’ 
z kilku metrów nie trafił Erasaba i dwukrotnie 
M.Gumowski - w 60’ niecelnie uderzył z głów-
ki, a w 62’ był bliski przelobowania bramkarza. 

Dopiero w 65’ złe piąstkowanie bramkarza gości 
wykorzystał Załoga, który lobem pokonał go i dał 
Żbikowi prowadzenie 2:1. Minutę później mogło 

być 3:1 jednak sędzia nie zauważył faulu na Erasa-
bie w polu karnym gości. Wynik spotkania na 3:1 
ustalił w 73’ M.Gumowski wykorzystując sytuację 
sam na sam. 

Mecz z Kasztelanem Sierpc dostarczył kibicom na 
pewno wiele emocji, jednak wszyscy woleliby, aby 
Żbik nie tracił zawsze pierwszy bramki, a potem 
musiał odrabiać straty, ale wygrywał zdecydo-
wanie i wykorzystywał wiele stworzonych przez 
siebie sytuacji.

7 maja
Żbik Nasielsk 
- Kasztelan Sierpc 3:1
Sazonowicz, Załoga, M.Gumowski, Mouzie

Na pewno cieszą wygrane nad drużynami z Góry 
Kalwarii i Sierpca, ale zespoły te nie postawiły zbyt 
wysoko poprzeczki, co odzwierciedla ich pozy-
cja w tabeli. Pomimo że Żbik zajmuje środkową 
strefę tabeli, to punkty są mu potrzebne. Utrzy-
mująca się słaba forma ‘naszych II i III-ligowców’ 
sprawia, że gdyby dzisiaj był koniec sezonu - to 
naszą IV Ligę opuściłoby aż 7 ostatnich drużyn! 
Obecnie bardzo blisko MLKS są: oprócz wyżej 
wymienionych, KS Łomianki i Pilica Białobrze-
gi. O utrzymanie w lidze walczą jednak prawie 
wszystkie drużyny od 4 miejsca w dół tabeli...

Z ostatniej chwili!!!
W sobotę, 14 maja, zajmujący 7 pozycję w ta-
beli Żbik Nasielsk rozegrał spotkanie z zajmują-
cą 14 pozycję Olimpią Warszawa. W spotkaniu 
tym Żbik miał sytuacje strzeleckie, ale ich nie 
wykorzystał... i przegrał 0:2. Bramki dla Olimpi 
strzelili: Kurmanowski 41’, Felski 71’. 

Po przegranej z Olimpią, po 28 kolejkach Żbik zaj-
muje 10 miejsce z 42 punktami, 49 zdobytymi 
i 50 straconymi bramkami! Z tego wynika, że w 
spotkaniach z udziałem Żbika pada dużo bramek, 
przez co mecze są efektowne. Szkoda tylko, że 
czasami nie dla nasielskich kibiców. Na fotel lidera, 
po rozegraniu zaległych spotkań, z 64 punktami 
powrócił Dolcan Ząbki. Środkowa cześć tabeli jest 
bardzo spłaszczona i do zajmującego 7 pozycję 
Mazura Karczew Żbik traci jedynie 2 punkty, ma-
jąc jednocześnie 5 punktów przewagi nad 11-stą 
Pogonią Siedlce. 

18 maja o godz. 17 Żbik Nasielsk podejmo-
wać będzie broniącą się przed spadkiem Pilicę 
Białobrzegi.


