
17-19 czerwca
DNI NASIELSKA 2005
Na mieszkańców 
Nasielska czeka wiele 
atrakcji. Wsród zapro-
szonych gwiazd, które 
już potwierdziły swój 
udział w imprezie będą 
między innymi: Anto-
nina Krzysztoń, Alicja 
Majewska,  Kabaret 
pod Wyrwigroszem, 
Magda Anioł i Ramolsi. 
Od 17 do 19 czerwca 

na pewno nie będą s ię 
Państwo nudzić.
Szczegółowy program 
imprezy w następnym 
numerze Życia Nasielska 
i na plakatach. 
Dni Nasielska to dosko-
nała okazja nie tylko do 
rozrywki, ale również do 
promocji i reklamy. 

Organizatorzy zapraszają 
do współpracy wszystkich 
przedsiębiorców z terenu 
gminy Nasielsk i nie tylko. 
Wszelkie informacje doty-
czące stoisk reklamowych 
można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku 
ul .  Elektronowa 3, pok. 
110, tel. 6933061.

PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

fot. Wiktor Gutt
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ZESPÓŁ RAMOLSI

Antonina Krzysztoń

Z uśmiechem i w kapeluszu
W sobotę, 28 maja, w ki-

nie „Niwa” pod tytułem 
„65 lat pracy na estradzie 
czyli 65 kapeluszy” odbył 
się koncert Hanki Bielickiej 
i jej gości. 
Swoje umiejętności wokalne zapre-
zentował 11 letni Jakub Bandurka, a 
przez cały czas spotkania śpiewem i 
grą na gitarze bawił publiczność Jerzy 
Filar. 

Hanka Bielicka, udowodniła, że choć 
może nie widać i nie słychać jej już 
tak często to nadal jest w doskonałej 
formie i oczywiście w stosownym ka-
peluszu. Mocnym głosem, jak zwykle 
w zawrotnym tempie, opowiadała za-
bawne sytuacje, które spotkały ją w 
ostatnich latach kiedy to jeździła po 
świecie, by pożegnać się ze swoją 
publicznością. Nie zabrakło odnie-
sień do aktualnych wydarzeń poli-
tycznych. Była też wspaniała, znana 
wszystkim ze swych zabawnych 
monologów - Dziunia Pietrusińska. 

Na pożegnanie wszyscy zaśpiewali 
Hance Bielickiej „sto lat”. W spotkaniu 
z 90 letnią aktorką, która mimo upału 
nie odwołała swojego występu uczest-
niczyło ponad sto osób. Słynna artystka 
estradowa zawitała do Nasielska po raz 
drugi. Przed laty gościła u nas wraz z 
„Podwieczorkiem przy mikrofonie”. 

Kp.fot. M. Stamirowski

TRAGEDIA W ZABORZU

str. 4

fot. D. M
ajewski

Rusza budowa
oczyszczalni ścieków

Ścieżka otwarta

Sesja z przerwą
str. 2
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Rada, na wniosek Katarzyny Ru-
sek, przegłosowała kilkudniową 
przerwę w obradach.

Radni podjęli uchwały o zmianie 
struktury organizacyjnej szkół 
podstawowych w Pianowie Dacz-
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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

Sesja z przerwą
W poniedziałek, 30 

maja odbyła się 44 
sesja Rady Miejskiej w 
Nasielsku. Radni zajęli 
się szkołami i gminnym 
budżetem. 

Te dwie sprawy zdominowały spo-
tkanie, choć, dla wielu uczestni-
ków posiedzenia, najważniejszym 
punktem porządku obrad miał być 
wybór nowego przewodniczącego 
rady. Do tego jednak nie doszło. 

kach, w Żabiczynie oraz w Nunie 
– z klas 0 – VI na klasy 0 – III. 
Zgodnie z przyjętymi uchwałami, 
szkoły te zostały przekształcone w 
placówki filialne:

- SP w Pianowie Daczkach w Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej w Na-
sielsku;

- SP w Żabiczynie w Szkołę Filial-
ną Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym;

- SP w Nunie w Szkołę Filialną 
Szkoły Podstawowej w Budach 
Siennickich.

Ponadto RM przyjęła uchwały: - w 
sprawie zmian w budżecie 2005 
roku;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego z Banku Go-
spodarstwa Krajowego.
44 sesja Rady Miejskiej w Na-
sielsku będzie kontynuowana w 
piątek, 3 czerwca – taki bowiem 
termin ogłosiła Janina Kownacka, 
wiceprzewodnicząca RM, która 
przewodniczyła obradom.

sic

Nadal czeka na właściciela
fot. M. Stamirowski

SKANDALU 
CIĄG DALSZY
Co Państwo na to?

Pozostawiamy to bez komentarza. 
(Ogłoszenia tej treści zostały wywieszone w niektórych nasielskich 
blokach mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego i Warszawskiej) 



2 Życie Nasielska 3 - 16 czerwca  3Życie Nasielska3 - 16 czerwca

fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
Zinformatyzowany Nasielsk 

ceprezes firmy 
Newitech, sys-
tem NIL e-Urząd 
przynosi dwojakie 
korzyści. Pierwsza 
z nich oznacza 
łatwy dostęp do 
konkretnych pro-
cesów obywate-
lom i firmom, co 
pozwoli w przy-
szłości świadczyć 
przez urząd usługi 
elektroniczne (np. 
wnoszenie spraw 
do urzędu przez 
Internet). Druga 
korzyść to otwar-
cie drogi w urzę-
dzie w Nasielsku 
do szybkiego 
wdrożenia norm jakościowych ISO, 
które dodatkowo mogą usprawnić 
działanie urzędu.

NIL e-Urząd będzie w Nasielsku 
wykorzystywany przez około 
stu użytkowników. W pierwszym 
etapie, który rozpoczął się w mar-
cu w systemie odzwierciedlono 
strukturę organizacyjną urzędu oraz 
zaimplementowano kilka procedur. 
Równolegle rozpoczęły się szko-
lenia dla pracowników, którzy będą 
administrować systemem. Docelowo 

Urząd Miasta w Nasielsku kończy 
wdrożenie systemu informatyczne-
go NIL e-Urząd. Rozwiązanie wpły-
nie na jakość funkcjonowania urzędu, 
usprawni wewnętrzne procedury 
oraz zwiększy możliwości obsługi 
obywateli i firm. System dostarczyła 
warszawska firma informatyczna 
Newitech, która odpowiada za jego 
wdrożenie.

Proces informatyzacji placówki ad-
ministracyjnej powinien przebiegać 
na podstawie analizy zachodzących 
w niej procesów oraz zależności po-
między wykonywanymi procedura-
mi. Skuteczną metodą informatyzacji 
urzędów jest wdrożenie systemu, 
który wspomaga zarządzanie proce-
sami. System taki powinien pozwalać 
definiować poszczególne procedury, 
którym przypisywane są odpowied-
nie elektroniczne formularze, doku-
menty oraz osoby odpowiedzialne 
za konkretne czynności. Wdrożone 
rozwiązanie staje się narzędziem 
codziennej pracy większości urzęd-
ników od szczebli operacyjnych po 
burmistrza. W urzędzie w Nasielsku 
najpierw wyodrębniono kilkadziesiąt 
procedur, które opisano w systemie. 
Rozdzielne zarządzanie procesami 
pozwoli usprawnić zarządzanie 
przepływem pracy w urzędzie oraz 
sprawować kontrolę nad jakością 
pracy. Jak mówi Jarosław Jerke, wi-

system będzie koordynował i moni-
torował przebieg ponad czterdziestu 
odrębnych procesów i procedur.

Wzmożona informatyzacja polskich 
urzędów wiąże się z unijnymi wy-
mogami prawnymi oraz polskimi 
przepisami, które zmieniają się 
pod wpływem unijnych dyrektyw. 
Plan e-Europe 2005 tworzy ramy 
dla zbudowania – także w Polsce 
– społeczeństwa informacyjnego. 
Jedną z jego cech ma być możliwość 
wnoszenia spraw do urzędów admi-
nistracji publicznej drogą elektronicz-

ną. Zarówno obywatele, jak i firmy 
powinny mieć także udostępnione 
narzędzia, które za pośrednictwem 
Internetu pozwolą sprawdzać, na 
jakim etapie znajduje się wniesiona 
do urzędu sprawa. Polskie przepisy, 
w tym nowa ustawa o informaty-
zacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne, ustawa 
o biuletynie informacji publicznej, 
o podpisie elektronicznym oraz 
o ochronie danych osobowych mają 
stwarzać właściwy klimat i wytyczać 
urzędom kierunek informatyzacji.

Jarosław Jerke, Newitech

Do roboty!
Najbliższa sobota, 
4 czerwca, jest normal-
nym dniem roboczym 
w tutejszym Urzędzie 
Miejskim. 
Wszystkie wydziały będą pracować 
tak samo, jak w dni powszednie. 
A wszystko za sprawą ostatniego 
długiego weekendu, który trwał 
aż od Bożego Ciała (26.05) do 
niedzieli 29 maja. Gdzieś tam 
w środku tego terminu zaplątał 
się piątek – 27.05 (czarna kartka 
w kalendarzu). I to właśnie ten 
dzień teraz trzeba będzie odpraco-
wać. Podobnie jak UM w Nasielsku 
postąpiła większość urzędów i in-
stytucji w całym kraju. 

Tym, którzy nie lubią zbyt dużo 
pracować przypominamy, że ko-
lejny długi weekend już w sierpniu 
– bowiem 15.08 jest święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny. Potem dopiero w listopadzie. 
Wszystkich Świętych przypada we 
wtorek. Poniedziałek będzie więc 
na pewno wolny – jednak też 
trzeba będzie go odpracować.

D. Panasiuk 

Kierowco, uważaj 
na oczyszczalnię!
Już nie tygodnie, a godziny dzielą nas 
od rozpoczęcia budowy oczyszczal-
ni ścieków komunalnych i związanej 
z nią sieci sanitarnej. Będzie to jedna 
z największych, w ostatnich latach, 

inwestycji komunalnych Nasielska. 
Nic więc dziwnego w tym, że to 
ogromne i zbawienne dla miasta 
przedsięwzięcie da się we znaki 
mieszkańcom – a zwłaszcza tym 
zmotoryzowanym. Władze miasta 
i sami wykonawcy inwestycji prze-

widują, że mogą wystąpić poważne 
utrudnienia w ruchu pojazdów na 
drogach dojazdowych do miejsca 
budowy. Żeby ułatwić życie kierow-
com, Burmistrz Nasielska zapowiada 

zorganizowanie objazdów. Być może 
dzięki temu nie będzie korków na uli-
cach, a na budowie – przestojów.

Kierowcom życzymy cierpliwości. 
Dla tej inwestycji czasami warto 
będzie chwilę postać w korku.

D. Panasiuk 

Rusza budowa
oczyszczalni ścieków

Swoje podpisy pod dokumentem 
złożyli: Bernard D. Mucha, Burmistrz 
Nasielska i Jerzy Żyła, prezes Inżynie-
rii Rzeszów – firmy, która jest wyko-
nawcą inwestycji.  Podpisanie umo-
wy umożliwi wreszcie rozpoczęcie 

25 maja 2005 roku, w 
Urzędzie Miejskim została 
podpisana umowa na 
wykonanie oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji sa-
nitarnej w Nasielsku. 

pierwszych prac budowlanych - i to 
już w tym tygodniu. 
Przedsięwzięcie jest współfinanso-
wane pieniędzmi z Programu PHARE 
SSIG 2003.

DP

Umowę podpisują: B. Mucha, Burmistrz Nasielska i Jerzy Żyła, Prezes Inżynierii Rzeszów.
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fot. M. Stamirowski

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Majewski

fot. M. Stamirowski

16.05. na ulicy Szkolnej nieznani sprawcy z sa-
mochodu skradli radioodtwarzacz o wartości 
1000 zł. na szkodę Lidi K.

18-19.05. na osiedlu przy ulicy Warszawskiej 
nieznani sprawcy włamali się do piwnicy Woj-
ciecha Cz. i skradli rower o wartości 500 zł.

18-20.05. na osiedlu przy ulicy Warszawskiej 
nieznani sprawcy włamali się do piwnicy Ireny 
G. i skradli dwa rowery.

19-21.05.w Dąbrowie nieznani sprawcy skradli 
piłę spalinową i pistolet do malowania z budyn-
ku Janusza G. W wyniku prac operacyjnych 
policja ustaliła sprawcę (Cezary S.).

Nocą z20 na 21 maja w Mazewie trzech 
nieznanych mężczyzn pobiło i okradło Ka-
zimierza P.

20-23.05. w Głodowie ze stodoły Wojciecha 
K. nieznani sprawy skradli 220 litrów oleju 
napędowego.

22.05. w Pieścirogach Nowych Paweł W. i Łu-
kasz P. pobili Waldemara Z.

22-23.05. w Cieksynie nieznani sprawcy wła-
mali się do domku letniskowego i skradli m.in. 
wiertarkę, szlifierkę i plastikowe drzwi. Straty 
wynoszą 3900zł.

23.05. w czasie przeszukania mieszkania u Le-
cha W. policjanci znaleźli narkotyki.

23.05. nieznani sprawcy włamali się do domu 
i skradli m.in. kino domowe, radoodtwarzacz 
samochodowy, wzmacniacz samochodowy 
i złotą biżuterię. Straty wynoszą 2180zł. W wy-
niku działań interwencyjnych policji sprawcy 
zostali ustaleni (Cezary S. i Mariusz L.).

23.05.z zaparkowanego samochodu na ulicy 
POW Cezary S. ukradł telefon komórkowy 
o wartości 600zł.

23.05. w Zaborzu utopił się 10 letni Patryk J.

23-24.05. na ulicy Kilińskiego nieznani spraw-
cy włamali się do sklepu chemicznego.

25.05. na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy 
skradli z samochodu Opel dwa lusterka. Straty 
wynoszą 500zł na szkodę Artura D.

26.05. w Jackowie około godz. 22 spłonął Fiat 
126p.

31.05. na skrzyżowaniu w Pniewie kierowca 
Seicento wymusił pierwszeństwo na jadącym 
od strony Nasielska Cinquecento. Skutki zde-
rzenia możemy zobaczyć poniżej. Na szczęcie 
nikt nie odniósł obrażeń.

TRAGEDIA W ZABORZU

Chodziło o zakład?
Porażenie prądem, uraz głowy i kręgosłupa, 
to skutki wchodzenia na … słup kolejowej 
sieci trakcyjnej. Marcin K., „śmiałek, który 
próbował tego dokonać, w ciężkim stanie 
został przetransportowany do warszawskiego 
szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

Do wypadku doszło we wtorek, 31 maja, w oko-
licach wiaduktu kolejowego w Pieścirogach.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy prawdo-
podobnie „poszło” o zakład. Marcin K., Adam 
R., Daniel Z. i Radek Z. założyli się o 100 zło-
tych, który z nich wejdzie na słup. Marcin oka-
zał się „najodważniejszy”. Niestety, udało mu 
się wdrapać tylko do połowy słupa. Porażony 
prądem spadł na leżące wokół słupa kamienie. 
Wezwana natychmiast na miejsce zdarzenia 
karetka pogotowia nie była w stanie udzielić 

mu wystarczającej pomocy. Uszkodzenia 
ciała były zbyt poważne. Lekarz pogotowia 
niezwłocznie podjął decyzję o wezwaniu 
śmigłowca. 

Po wypadku, koledzy Marcina byli w szoku. Nie 
chcieli tego powiedzieć wprost, ale prawdopo-
dobnie tym razem Marcin przegrał zakład. 

MarS fot. D. Majewski

W Zaborzu, Czajkach i Dębin-
kach żałoba. Dziesięcioletni 
Patryk z Czajek, utopił  s ię 
w poniedziałek, 23 maja br. 
we Wkrze. 
Tego dnia dzieci z klasy III Szkoły Pod-
stawowej w Dębinkach spotkały się po 
lekcjach u swojej koleżanki, mieszkającej 
w Zaborzu.

Pogoda była wyjątkowo piękna, było ciepło 
i słonecznie, dlatego niektóre dzieci wybrały 
się nad rzekę. Tu, trzech chłopców postano-
wiło się wykąpać. Prawdopodobnie dwóch 
z nich zaraz po wejściu do wody zaczęło się 
topić. Jednego udało się utratować, drugie-
go porwał silny nurt zdradliwej rzeki, której 
głębokość miejscami dochodzi nawet do 6 
metrów. Stan wody w rzece nadal jest wy-
soki dlatego 10 letni chłopiec bez pomocy 
dorosłych nie miał szans na przeżycie. 
Niestety, stojące na brzegu rzeki dzieci nie 
umiały mu pomóc.  

Powiadomiona o wypadku policja prowa-
dziła poszukiwania Patryka od poniedział-
kowego popołudnia, aż do środy, kiedy to 

odnaleziono ciało chłopca. Uczestniczyła 
w nich m.in.: policja, straż pożarna. Na 
miejscu zdarzenia byli także płetwonurko-
wie, a w środę w akcji poszukiwawczej brał 
udział także policyjny śmigłowiec. 

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie 
śmierci chłopca.

CK

fot. M. Stamirowskifot. D. Majewski
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BURMISTRZ NASIELSKA
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 
2603 ze zmianami), Uchwały Nr XL/260/05 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 
roku w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam ustny 
przetarg nieograniczony na wydzierżawienie gruntu przeznaczonego do 
lokalizacji tymczasowych obiektów pod działalność gospodarczo-handlo-
wą nieuciążliwą, położonego w mieście Nasielsku przy ulicy Elektronowej 
róg Czereśniowej, na działkach oznaczonych nr 2236 i 2237.
Szczegółowa lokalizacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do powołanej wyżej 
uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku.
Proponowana powierzchnia gruntu do wydzierżawienia pod zabudowę 
18m2 dla każdego obiektu. Przewiduje się lokalizację 5-ciu pawilonów.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy dla obiektu :
1/ Nr 1 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18m2 wynosi 126,00 zło-
tych plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 % tj. 27,72 
złotych.
 Wadium w wysokości 12,60 złotych.
2/ Nr 2 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych 
plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.
3/ Nr 3 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych 
plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.
4/ Nr 4 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych 
plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.
5/ Nr 5 wynosi 7,00 złotych za 1 m2, co za 18 m2 wynosi 126,00 złotych 
plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% tj. 27,72 złotych.
Wadium w wysokości 12,60 złotych.
Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) postąpienie 
ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość czynszu może być aktualizowana w okresie nie krótszym niż 
jeden rok.
Umowa dzierżawy lokalu może być zawarta na okres 10 lat z możliwością 
jej przedłużenia w formie aneksu na dalszy okres poprzez podjęcie sto-
sownej uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą 
wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej do dnia 24 
czerwca 2005 roku do godz. 1500.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczony-
mi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone 
zostanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepada w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, 
który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy 
dzierżawy.
Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się sto-
sownymi pełnomocnictwami.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 roku o godz. 900 w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku ul. Elektronowa 3, sala konferencyjna. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon 
0 23 69-33-115, 69-33-108.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej 
http://umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Ścieżka otwarta
Dzieci dostały oryginal-

ny prezent. 1 czerwca 
(Dzień Dziecka) nastąpiło 
wreszcie oficjalne otwar-
cie ścieżki ekologicznej 
na wysypisku odpadów 
komunalnych w Jaskóło-
wie. 
Symbolicznego wprowadzenia do 
„bajecznej krainy ekologii” doko-
nali Edward Trojanowski, wójt Wie-
liszewa i Bernard Mucha, burmistrz 
Nasielska. 

Ścieżka ekologiczna jest wspólnym 
przedsięwzięciem tych dwóch gmin. 
Nasielsk sfinansował i wykonał wiatę 
belownicy służącej do zgniatania po-
segregowanych odpadów, a reszta jest 
zasługą Wieliszewa. 

Praktyczna szkoła ekologii – bo tak nie-
którzy mówią o ścieżce – podoba się 
wszystkim. Dzieci z okolicznych szkół 
będą miały okazję mile spędzić czas 
w otoczeniu przepięknej roślinności, 
a jest tu niczym w ogrodzie botanicz-

nym. Na uczniów i nauczycieli czeka 
wiele atrakcji przyrodniczych i nie tyl-
ko. Półtorakilometrowy odcinek ścieżki 
na pewno zachwyci różnymi gatunka-
mi drzew i krzewów, wrzosowiskami, 
piaskowymi murawami pokrytymi 
dywanami kwitnących roślin. Ponadto 
dla zwiedzających przygotowano staw 
i oczka wodne. Nie zabrakło drewnia-

nych altan i grilla. Jednym słowem jest 
wszystko to, co jest potrzebne do cie-
kawego i miłego spędzenia czasu. 

Warto od czasu do czasu wybrać 
się do Jaskółowa – na najbardziej 
romantyczne wysypisko odpadów 
w Polsce.

Dariusz Panasiuk

Rodziny dzieci niepełnosprawnych
Kiedy ma urodzić się dziecko na 
ogół nikt nie spodziewa się, że bę-
dzie niepełnosprawne. Nawet gdy 
lekarze mają pewne powody do 
obaw związane z występowaniem 
w rodzinie chorób genetycznych, 
starszego wieku rodziców, czy ich 
złego stanu zdrowia; rodzice mają 
nadzieję, że będzie piękne i zdrowe. 
Tylko nieliczni decydują się na ba-
dania prenatalne. Stosunkowo mało 
wad rozwojowych wykrywalnych jest 
również w momencie narodzin: wady 
anatomiczne, przepukliny, zaburzenia 
krążenia, niektóre wrodzone defekty 
metabolizmu. Ewentualne wady i za-
burzenia mogą się ujawnić później 
w toku rozwoju.

Różne niepokojące zachowania no-
worodków i niemowląt: brak dłuż-
szego zatrzymania wzroku na twarzy 
ludzkiej, brak zainteresowania przed-
miotem i ożywienia na widok osoby 
dorosłej, brak aktywności ruchowej, 
wiotkość albo sztywność mięśniowa, 
długotrwały płacz, trudności ze ssa-
niem, spaniem itp. skłaniają rodziców 
do konsultacji z lekarzem.

Diagnoza, niezależnie od wieku 
dziecka, że jest chore: ma porażenie 
mózgowe, zespół Downa, autyzm, 
niedosłuch czy inne zaburzenia ruj-
nują marzenia rodziny o normalnym 
szczęśliwym życiu. Podobnie jest, 
gdy dziecko ulega wypadkowi i staje 
się niepełnosprawne. Sytuacja staje 
się bardziej trudna, gdy rodzice szu-
kają sprawców swojego nieszczęścia; 
wzajemnie się oskarżają, wskazują 
„winnych” w rodzinie męża lub żony. 
Jest wielkim szczęściem, jeśli rodzice 
w trudnej sytuacji potrafią być razem 
i dawać sobie wzajemne wsparcie. 

Bardzo częstym problemem jest 
izolacja społeczna. Najczęściej jest 
ona wynikiem lęku. Rodzice boją 
się wyjść z dzieckiem na ulicę, po-
kazać z nim u znajomych, czasem 

powiedzieć o swoim problemie 
rodzinie. W tym okresie korzystne 
gdy znajdują wsparcie społeczne, 
zwłaszcza pochodzące od osób 
najbliższych, znajomych. Im szersze 
i bardziej autentyczne jest wsparcie 
środowiska, tym większa nadzieja, że 
rodzice przestaną koncentrować się 
na własnym bólu, a zaczną wspierać 
rozwój dziecka.

Problemów, z którymi spotykają się 
rodziny dzieci niepełnosprawnych jest 
wiele. Nie zawsze ośrodki rehabilita-
cyjne niosą pomoc w domu. Częste 
wyjazdy związane z leczeniem nie 
tylko wnoszą wiele niepokoju do ży-
cia rodziny, ale stanowią również duże 
obciążenie finansowe. W czasie terapii 
powstaje wiele problemów i wątpli-
wości, konieczne jest więc udzielanie 
rodzicom profesjonalnego wsparcia. 
Dużo rozterek i wątpliwości mają 
również rodzice oddający dziecko do 
ośrodków szkolno-wychowawczych, 
gdzie z kolei dziecko jest pod facho-
wą opieką, ale nie ma zapewnionych 
w pełni potrzeb psychologicznych. 
„Delegowanie” matki do terapii i wy-
łącznego zajmowania się chorym 
dzieckiem ujemnie wpływa na rela-
cje małżeńskie. Również rodzeństwo 
dzieci niepełnosprawnych staje przed 
różnymi problemami. Cierpi poczucie 
krzywdy i opuszczenia, jeśli chory brat 
czy siostra jest wyraźnie w centrum 
uwagi rodziców. Czasami rodzice 
obciążają zdrowe dzieci obowiąz-
kami, co ogranicza zaspokajanie ich 
własnych potrzeb.

Bywa, że ciężar opieki nad dzieckiem 
jest tak duży, iż przekracza siły jednej 
osoby, czy pary małżeńskiej.

Dla rodziny rozłożenie miłości, czasu 
i opieki, finansów równo na wszystkie 
dzieci staje się trudnym problemem 
do rozwiązania. Jest to możliwe, 
gdy kochająca się rodzina w sposób 
otwarty rozmawia o swoich kłopo-

tach i znajduje dla każdego członka 
takie miejsce, w którym czuje się war-
tością i ma poczucie wkładu w życie 
rodziny na miarę swoich potrzeb.

Łatwiej to uczynić jeśli rodzina otrzy-
muje fachową pomoc psycholo-
giczną i wsparcie swego najbliższego 
otoczenia. Nie czuje się odizolowana, 
sfrustrowana i obciążona. Rodzice nie 
łączą wtedy wychowania niepełno-
sprawnego dziecka z poczuciem 
nieszczęścia. Świadomość, że sta-
rają się swojemu dziecku stworzyć 
maksymalnie korzystne warunki do 
rozwoju i są obdarzani przez nie miło-
ścią i radością jego istnienia może być 
źródłem ogromnej satysfakcji. Mogą 
cieszyć się z każdego najmniejszego 
sukcesu swojego dziecka, bo dziecko 
niepełnosprawne, to nie znaczy dziec-
ko gorsze – lecz sprawne inaczej, ob-
darzone innymi możliwościami.

Jedną z dróg zmiany sytuacji tych 
dzieci jest idea integracji.(Duże zasługi 
w tej dziedzinie mają środki masowe-
go przekazu, gdzie emitowane są pro-
gramy o osobach niepełnosprawnych 
podnoszące świadomość i wrażliwość 
społeczną). Dzieci niepełnosprawne 
mają prawo cieszyć się kontaktami 
z rówieśnikami. Uczą je wrażliwości 
na problemy innych ludzi, tolerancji 
dla odmienności, umiejętności niesie-
nia pomocy. Idea integracji pojawiła 
się w polskiej oświacie na początku 
lat dziewięćdziesiątych, dając moż-
liwość tworzenia klas integracyjnych 
polegających na łączeniu w jednej 
grupie lub klasie dzieci o różnych 
możliwościach intelektualnych i roz-
wojowych, łączeniu treści programo-
wych i metod nauczania.

Prawdziwie pełna integracja społecz-
na stwarza lepsze możliwości rozwoju 
dziecka, a rodzicom wiele powodów 
do radości i lepszego funkcjonowania 
rodziny.

 Jadwiga Michnowska
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MAŁA MISS

Agata Forma 
- 12 lat 
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Zainteresowania: 
Moje hobby to fryzjerstwo i zbieranie 
słoników, gdyż przynoszą szczęście. Lubię 
jeździć konno, bardzo lubię opiekować się 
zwierzętami. 

Agnieszka Podbielska 
- 11 lat
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
Zainteresowania: 
Najbardziej interesuje się tańcem i śpiewem 

Mój ulubiony przedmiot to muzyka. 

Anna Krzyczkowska 
- 11 lat 
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Zainteresowania: 
Kocha zwierzęta, a najbardziej psy i koty. 
Interesuje się dobrą książką, malarstwem i 
śpiewem. Jej ulubione przedmioty to mate-
matyka i j. polski. 

Anna Wrońska 
- 11 lat 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
Zainteresowania: 
Jej hobby to rysowanie i śpiew. 
Lubi zwierzęta i dlatego opiekuje się swoim 
królikiem. 

Katarzyna Kaczubej 
- 12 lat 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Zainteresowania: 
Moje hobby to gra w siatkówkę. Uwielbiam 
jeździć konno. W wolnych chwilach słucham 
muzyki i jeżdżę na rowerze.

Ewa Adamska 
- 10 lat 
Zespół Szkół w Pieścirogach 
Zainteresowania: 
Jej ulubione zajęcie to czytanie książek przy-
rodniczych.  Lubi opiekować się kwiatkami. 
Uprawia sport. 

Ewelina Rosłońska 
- 10 lat
Szkoła Podstawowa w Nunie 
Zainteresowania: 
Interesuje się muzyką i tańcem. Lubi recytować 
wiersze i występować w przedstawieniach 
teatralnych. 

Karolina Czop 
- lat 9 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach 
Zainteresowania: 
Lubi rysować i czytać bajki. 
Moje hobby to nauka języka angielskiego. 

Kinga Makowska 
- 12 lat 
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
Zainteresowania: 
Kocha taniec nowoczesny. Bardzo lubi 
grać w siatkówkę, pływać oraz jeździć na 
nartach. 

Magda Borzyńska 
- 7 lat 
Szkoła Podstawowa w Żabiczynie
Zainteresowania: 
Lubi czytać książki i malować. Kocha 
zwierzęta, zwłaszcza psy i otaczającego 
mnie przyrodę. 

Marta Rosłońska 
- 11 lat 
Szkoła Podstawowa w Nunie 
Zainteresowania: 
Uwielbia taniec i śpiew. Kocha przyrodę 
i zwierzęta. Lubi pomagać innym ludziom. 

Martyna Frąckewicz 
- 6 lat 
Szkoła Podstawowa w Pianowie 
Zainteresowania: 
Uczy się jeździć rowerem co bardzo lubi.  
Jej ulubione zajęcie to zabawa lalkami i 
oglądanie bajek. 

Natalia Wilga 
- 10 lat 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
Zainteresowania: 
Lubi zajmować się zwierzętami, 
a  szczególnie psami.  Uwielbia długie spa-
cery ze swym psem. Jej hobby to zbieranie 
pluszowych zabawek. 

Sylwia Gołębiewska 
- 12 lat 
Szkoła Podstawowa w Nunie 
Zainteresowania: 
Lubi jazdę na rowerze i grę w piłkę nożną. 
Jej hobby to zbieranie figurek porcelano-
wych.

Wiktoria Bryzek 
- 11 lat 
Zespół Szkół w Pieścirogach 
Zainteresowania: 
Moje hobby to taniec, wymyślam własne  
układy choreograficzne do różnej muzyki.  
Uwielbiam pływać i wykonywać różne rzeczy 
z plasteliny i modeliny.

Finalistki konkursu
Miejsko - Gminne Wybory Miss Nasielska 2005 - II Edycja 
To już druga edycja konkursu na najładniejszą mieszkankę naszej gminy. W tym roku w eliminacjach brało udział 250 kandydatek ze wszystkich szkół z naszej gminy. 
Do finału wybraliśmy 30 kandydatek. Połowa z nich będzie brało udział w konkursie o tytuł Małej Miss 2005r, zaś druga część walczyć będzie o tytuł Miss Nastolatek. 
Finał konkursu przewidziany jest na 25 czerwca 2005r. na godzinę 12.00 w kinie NIWA. 

Poniżej prezentujemy sylwetki  kandydatek do tytułu Małej Miss 2005r.  
Łukasz Gołębiewski

Wszystkich widzów zapraszamy na finał i do głosowania, które odbędzie się podczas naszej imprezy.  Drugą część finalistek zaprezentujemy w przyszłym numerze. 
Organizatorzy: 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
MOPS 
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zajączka, to zostawmy go tam, 
nie przenośmy w inne miejsce. Na 
pewno nie zostawiła go matka i jest 
gdzieś w pobliżu. Po prostu czeka na 
odpowiedni moment, żeby go na-
karmić. Wyjątkiem są „podopieczni” 
Konrada. Ich matkę zagryzły psy.

Dariusz Panasiuk 

jadłospisu i do nowych metod kar-
mienia. Po kilku karmieniach udało 
się. Puszkowi i Brzuszkowi posma-
kowało nowe jedzenie. Przestały 
się bać i to do tego stopnia, że 
na widok domowników zaczęły 
skakać do góry, uderzać pyszcz-
kami w nogi – dając w ten sposób 
jednoznacznie do zrozumienia, że 
... znów są głodne. Z czasem Kon-
rad urozmaicił ich „menu”. Zaczął 
podawać im listki mleczu, drobno 
pociętą marchewkę i skrawki owo-
ców. To też polubiły.

Są śmielsze od małych piesków, 
czy kotków. Najbardziej rozrabiają 
wieczorami. Gdy już wszyscy kładą 
się spać, potrafią wskakiwać na łóżka 
i skutecznie namawiać „przybranych 
rodziców” do zabawy. Nie ma na to 
rady. Po prostu trzeba się z nimi, cho-
ciaż przez chwilę pobawić.

Pociechy będą wychowywać się w 
domu Konrada jeszcze przez kilka dni 
– do czasu, aż staną się w miarę do-
rosłymi zającami, mogącymi sobie 
radzić (już samodzielnie) na swobo-
dzie. – Trochę szkoda, ale wcześniej 
czy później trzeba je będzie wypu-
ścić na wolność, tam, gdzie będzie im 

najlepiej – ze smutną miną 
mówi Konrad. Dodaje, że 
przyzwyczaił się już do 
nowych domowników. 
Boi się, że jak je wypuści, 
to zastrzelą je myśliwi. No 
cóż, tak też może być. 

Rodzicom Konrada po-
czątkowo nie podobał się 
pomysł ich syna zaopie-
kowania się zwierzątkami, 
z jednego tylko powodu. 
Otóż mają sad, w którym 
kuzyni Puszka i Brzuszka 
każdego roku wyrządzają 
sporo szkód. Mówiąc de-
likatnie - nie lubią zbytnio 
dorosłych zajęcy. Trudno 
im było oprzeć się uro-
kowi małych futrzanych 
kuleczek. Po prostu zaak-
ceptowali je.

Historyjka opowiedziana 
przez Konrada jest bardzo wzru-
szająca. Mimo to warto pamiętać, 
że zwierzęcych dzieciaków nie po-
winno się jednak zabierać do domu, 
nawet gdyby były niewiadomo jak 
sympatyczne. Jeżeli znajdziemy 
gdzieś przy miedzy maleńkiego 

fot. D. Panasiuk

Puszek i Brzuszek
Ich matkę zagryzły psy, 

a one same ledwo uszły 
z życiem. Jeden z nich 
został prawie wyrwany z 
paszczy psa. Drugi, moc-
no przestraszony skrył się 
pod kępką trawy. Przeżyły. 
Tę makabryczną historię 
wspomina trzynastoletni 
Konrad. Z dumą opowia-
da o tym jak dwa tygo-
dnie temu walczył o życie 
dzikich i bezbronnych 
zwierzątek. Akcja, niczym 
z horroru, zakończyła się 
szczęśliwie – zarówno dla 
niego, jak i dla dwóch 
głównych bohaterów 
tamtego dnia – dwóch 
zajączków. 
Puszek i Brzuszek, bo takie imiona 
nadał im chłopiec, czują się świetnie. 
Są zdrowe i w doskonałej kondycji. 
Tuż po makabrycznej walce o ich 
życie trafiły do domu Konrada. 
Teraz mieszkają w największym 
pokoju. Duża przestrzeń sprzyja ich 
rozwojowi, mają się gdzie wyhasać. 

Mają tam specjalny kącik, w którym 
jest zawsze świeża trawa i legowisko 
z wełnianych gałganków. Mimo że 
w mieszkaniu jest przez to bałagan, 
to rodzice nie protestują. Pomagają 
synowi.

Jak mówi Konrad, najtrudniejsze 
były pierwsze godziny. Maleńkie, 
kilkudniowe zajączki były prze-
rażone i zestresowane. Siedziały 
skulone na dywanie pod stołem. 
Wtedy zastanawiał się, co dalej z 
nimi zrobić. Przecież nie mógł ich 
wypuścić na pole – nie przeżyły-
by ani godziny. Miał tylko jedno 
wyjście – pozostawić je w domu i 
zaopiekować się nimi. I zaczęło się. 
Karmienie, sprzątanie, karmienie, 
sprzątanie – i tak, co kilka godzin. 
Karmił je przy pomocy maleńkich 
smoczków świeżym mlekiem z 
dodatkiem specjalnej odżywki. Po-
czątkowo było ciężko. Zajączki nie 
były przyzwyczajone do sztucznej 
matki. Broniły się skutecznie. Kon-
rad musiał używać delikatnej siły, 
żeby przyzwyczaić je do nowego 

LETNIE SZALEŃSWO BARW
przetaczniki, zatrawiany i nawłocie. Nie 
zabrakło oczywiście królowej kwiatów 
– róży.

Inspiracją dla florystów, jak sami podkre-
ślali, były letnie podróże. Ich zdaniem, 
kompozycje kwiatowe mają cieszyć 
oko i odzwierciedlać atmosferę waka-
cji, campingu i przydomowego ogro-
du. Podczas pokazu zaproponowano 
aranżacje zgodne z letnim stylem. 
Poza awangardą przygotowano również 
znacznie spokojniejsze propozycje na 
różne okazje.

Floryści podpowiedzieli, jak i czym 
można ozdobić zwykłe przyjęcia 
ogrodowe oraz te, związane z uroczy-
stościami weselnymi i komunijnymi. 
Przedstawili aranżacje wiązanek na 
Dzień Matki, dla druhen i bukietów ślub-
nych. Pokazali jak można udekorować 
wnętrze sali weselnej oraz samochód 
młodej pary. 

Jednym z elementów 
pokazu było nowatorskie 
podejście mistrzów flo-
rystyki do obowiązującej 
w tym sezonie kolorystki. 
Zdecydowanie opowiadają 
się za dominacją kolorów 
jaskrawych, łagodzonych 
domieszką pastelowych 
odcieni. Kompozycje 
kwiatowe mają być z prze-
pychem nasycone kolorami. 
Po prostu ma to być „letnie 
szaleństwo barw”. 

Głównymi bohaterami po-
kazu byli: Richard Haslam i 
Johan Huisman oraz przed-
stawiciele Polskiej Szkoły 
Florystycznej.

Floryści z Polskiej Szkoły Flo-
rystycznej – absolwenci tej 

To hasło tegorocznego 
Międzynarodowego 
Pokazu Florystycznego. 

W kolorowej imprezie wzięli 
udział mistrzowie florystyki 
z Irlandii i Holandii oraz stu-
denci Polskiej Szkoły Flory-
stycznej. Światową stolicą 
kwiatów przez jeden dzień 
był Warszawski Rolno-Spo-
żywczy Rynek Hurtowy w 
Broniszach – gospodarz 
i jeden z organizatorów 
wydarzenia.
Czarodzieje kwiatów pokazali wszystko 
to, co tylko da się ułożyć z najrozmait-
szych roślin. Udowodnili, że piękno tkwi 
nie tylko w tych najszlachetniejszych, 
mało znanych przeciętnemu człowie-
kowi, ale również w najpospolitszych, a 
nawet w kwiatach polnych.

Artyści poddali misternej obróbce 
między innymi złocienie, chryzantemy, 

R. Haslam po-
chodzi z Irlandii. 
Podczas tego-
rocznego Spring 
Florist Event 
w Birmingham 
(Anglia) został 
l a u r e a t e m 

„Nagrody Doskonałości” – jednego 
z najbardziej prestiżowych wyróżnień 
dla florystów. Swoją karierę „kwiaciar-
ską” rozpoczął w 1973 roku w Horti-
culture, później pracował dla Floristy. 
Wykładał podczas licznych seminariów 
i szkoleń m.in. w Lyonie we Francji, w ja-
pońskiej szkole florystycznej Hybyia. 
Wykłada w Athenry Voc School Fetac 
w Irlandii. Ma na swoim koncie wiele 
nagród i wyróżnień. Uzyskał dyplomy 
NDSF – Państwowego Towarzystwa 
Florystycznego, Amerykańskiego 
Instytutu Projektów Florystycznych, 
Królewskiego Towarzystwa 
Ogrodniczego. Prowadzi znaną 
w Irlandii kwiaciarnię Branch Flowers 
w Galway.

J. Huisman 
m i e s z k a 
w Holandii. 
Twierdzi, że 
„kwiaty są 
doskonałym 
prezentem, 
ale cała war-
tość kwiatów 
polega na ich 
umiejętnym eksponowaniu”. Kocha 
ciepłe kolory. Swoje prace prezentuje 
w większości krajów europejskich, 
w Nowej Zelandii oraz na kontynencie 
amerykańskim. W 1985 roku zwyciężył 
w Mistrzostwach Świata Teleflora. 
Prowadzi kwiaciarnię w Balk. Ma 
w niej olbrzymią pracownię, w której 
przygotowuje kompozycje.

szkoły otrzymują dyplomy honorowa-
ne na wszystkich rynkach europejskich. 
Są doskonałymi fachowcami w zakresie 
kompozycji kwiatowych. Najlepsi z nich 
uczestniczą w międzynarodowych po-
kazach i mistrzostwach. Założycielką 
szkoły jest Małgorzata Bukalska. 

Szkoła współpracuje z Niemiecką 
Federacją Florystyczną (FDF). Wykła-
dowcami są miedzy innymi floryści 
z Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i 
Norwegii. Kształcenie odbywa się na 

trzech poziomach – młodszy florysta, 
florysta i mistrz florystyki. Absolwen-
ci muszą zdać egzamin teoretyczny z 
wiedzy zawodowej oraz praktyczny.

Organizatorami Międzynarodowego 
Pokazu Florystycznego „Letnie sza-
leństwo barw” byli: Warszawski Rol-
no-Spożywczy Rynek Hurtowy w 
Broniszach, Biuro Kwiatowe Holandia 
i Smithers Oasis Denmark wraz z firmą 
Danpool.

WA 
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Baran 21.03.-20.04.
Najbliższe dni spędzisz 
na snuciu planów 
i rozliczaniu się 
z niewykonanych obowiązków. Dzięki 
cierpliwości uda Ci się wreszcie zrobić 
porządek w papierach i dokumentach. 
Zwróć uwagę na potrzeby swoich 
bliskich, Ty i Twoje problemy nie zawsze 
są najważniejsze.

Byk 21.04.-20.05.
Byki mogą pozwolić sobie 
na wypoczynek. Po tak 
ciężkich i pracowitych 
dniach, z czystym 
sumieniem, możecie poświęcić więcej 
czasu na spotkania z przyjaciółmi, 
spacer lub kino. Zakochanym Bykom 
będzie sprzyjać szczęście.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Rozwój sytuacji 
sprawi, że 
dojdziesz do 
wniosku, iż nie ma 
sensu się spieszyć czy denerwować. 
Wszystko ułoży się po Twojej myśli i bez 
Twojego udziału. Po prostu gwiazdy Ci 
sprzyjają. Może spróbuj szczęścia w grze 
pieniężnej. Trochę gotówki zawsze się 
przyda.

Rak 22.06.-22.07.
Przez najbliższe dni nie 
będziesz przejmować 
się swoimi obowiązkami. Nawet coraz 
większe zaległości nie zmuszą Cię do 
pracy. Swoją energię i pomysłowość 
wykorzystasz do układania planów 
weekendowych. Czeka Cię także kilka 
wizyt przyjaciół i krótkich podróży.

Lew 23.07.-22.08.
Spotkasz pewną osobę, 
która zrobi na Tobie 
ogromne wrażenie 
i zmusi do zastanowienia 
się nad otaczającym Cię światem. 
Będziesz rozmyślać o tym, co dobrego 
a co złego Cię spotkało. Wyciągniesz 
korzystne dla siebie wnioski i być może 
nie będziesz popełniać głupich błędów.

Panna 23.08.- 22.09.
Bardzo aktywnie spędzisz 
najbliższe dni. W pracy czeka 
Cię awans lub podwyżka. 
Twoje pomysły dadzą 
Ci mnóstwo satysfakcji i przyniosą 
powodzenie. Warto teraz zaplanować 
krótki wyjazd z rodziną i pobyć trochę 
razem.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym musisz 
patrzeć partnerom na ręce. 
Nie wszyscy mają uczciwe 
zamiary. Nie daj się oszukiwać. 
W osiągnięciu porozumienia i sukcesu 
pomoże Ci twoja intuicja i szczerość. 
Lepsze dni czekają Cię w życiu 
osobistym i uczuciowym.

Skorpion 23.10.-21.11.
Skorpiony muszą się 
przygotować na wiele 
niespodzianek i przygód 
zarówno w życiu 
zawodowym jak i osobistym. Będziecie 
łamać wszelkie reguły i konwenanse. 
A wszystko dla osiągnięcia wytyczonych 
celów. Rezultaty przekroczą Wasze 
oczekiwania i przyniosą korzyści.

Strzelec 22.11.-21.12.
Przed Tobą pracowite i pełne 
wrażeń dni. Spotkasz osoby, 
które bezinteresownie 
pomogą Ci w trudnych 
sprawach. Nie wahaj się 
i skorzystaj z ich pomocy. 
W życiu osobistym miłe spotkanie 
z dawna niewidzianym przyjacielem. 
Może warto odnowić kontakty.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Masz korzystny czas na 
załatwianie służbowych 
i urzędowych spraw. 
Pisanie podań nie sprawi Ci 
żadnych trudności. Będziesz 
mieć wiele wspaniałych pomysłów 
i znajdziesz w końcu czas na odpisanie 
na zaległą korespondencję. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Czeka Cię trudny czas. 
Przybędzie Ci nowych 
obowiązków i spraw do 
załatwienia na wczoraj. 
Niektóre z nich okażą się wielce 
kłopotliwe i wymagające podejmowania 
szybkich decyzji. Uporasz się z nimi 
dosyć sprawnie i w efekcie dużo zyskasz 
na przyszłość.

Ryby 19.02.- 20.03.
Niespodziewanie zakończy się pewna 
trudna sprawa, która 
nie dawała Ci spokoju. 
Pojawi się także ktoś, 
kto pomoże ominąć 
kłopoty i będzie towarzyszem do długich 
rozmów. Lepiej jest robić wszystko we 
dwoje niż samemu. Samotne Ryby mają 
szansę na miłość.

H O R O S K O P

Kino NIWA ZAPRASZA
10 - 13 CZERWCA godz.18.00

„Królestwo Niebieskie”
Kingdom of Heaven (USA,Maroko, 
2005); Dramat wojenny/Romans; 
Reżyseria:  Ridley Scott; Scenariusz:  
William Monahan; Obsada: Orlando 
Bloom - Balian z Ibelinu, Eva Green 
- Sybilla, Liam Neeson - Godfrey 
z Ibelinu, Jeremy Irons - Tyberiusz, 
Edward Norton - Król Baldwin IV
Przeznaczenie dosięga Baliana, gdy w jego 
życie wkracza wielki rycerz Godfrey z Ibelin 
(Liam Neeson), krzyżowiec, który na krótko 
powraca do ojczystej Francji po walkach na 
Wschodzie. Godfrey wyznaje, że jest ojcem 
Baliana, pokazuje mu prawdziwe oblicze 
rycerskości i zabiera w długą podróż do 
mitycznej Ziemi Świętej. W Jerozolimie 
tamtych lat – między drugą a trzecią 
krucjatą – panuje chwiejna równowaga i względny pokój, a wszystko to za sprawą 
wysiłków chrześcijańskiego króla Baldwina IV (Edward Norton) i jego doradcy Tiberiasa 
(Jeremy Irons), którym udało się zawrzeć rozejm z Saladinem (Ghassan Massoud), 
niechętnym niepotrzebnemu przelewowi krwi legendarnym przywódcą muzułmanów. 
Dni Baldwina są jednak policzone, bo na przeszkodzie zawartemu rozejmowi coraz 
częściej stają fanatyzm, chciwość i zazdrość, które szerzą się wśród krzyżowców.

W dniach 17 - 19 CZERWCA zapraszamy na DNI NASIELSKA

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
Diana - jestem młodą, średniej 
wielkości suczką o eleganckim, 
czarnym z białym akcencikiem 
futerku. Jestem bardzo łagod-
nym i miłym psiakiem. Szybko i 
bez kłopotów przywiążę się do 
nowej rodziny i będę oddana i 
wierna.Bardzo tęsknię za kimś, kto 
ofiaruje mi dom,przyjaźń, za któ-
re odpłacę całym spragnionym 
uczucia psim serduszkiem.
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

SPORT      SPORT      SPORT
MISTRZOSTWA REJONU 
„PIĄTKI PIŁKARSKIE”
W dniu 11 maja br.  drużyna ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku repre-
zentowała powiat nowodworski na 
zawodach międzypowiatowych w 
mini –piłce nożnej. Zawody odby-
ły się w Piasecznie. Spotkały się ze 
sobą reprezentacje następujących 
powiatów:
Powiat Wołomiński - SP 7 w Woło-
minie
Powiat Legionowski – SP w Łajskach
Powiat Piaseczyński – SP w Złoto-
kłosach
Powiat Nowodworski – SP w Na-
sielsku

Wyniki poszczególnych meczy:
SP Złotokłosy – SP Łajski 4:0
SP Złotokłosy – SP Nasielsk 1:0
SP 7 Wołomin – SP Łajski 3:2
SP 7 Wołomin – SP Nasielsk  1:2
SP Łajski – SP Nasielsk 2:3
SP Złotokłosy - SP 7 Wołomin 1:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Złotokłosy 9 pkt.
II miejsce SP Nasielsk 6 pkt.
III miejsce SP 7 Wołomin 3 pkt.
IV miejsce SP Łajski 0 pkt.

M.K.

Trójbój siłowy
Na przełomie kwietnia i maja w 
Wyszkowie odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w trójboju siłowym, 
w których wystartowali zawodnicy z 
naszej gminy - uczniowie nasielskie-
go Liceum Ogólnokształcącego. 

W silnie obsadzonym turnieju nasi 
zawodnicy wypadli  
bardzo dobrze. 

W kategorii 
wagowej do 
82,5 kg Kon-
rad Olszewski 
z wynikiem 
385 kg zajął 

czwarte miejsce, a w kategorii do 
75 kg Marcin Szemborski z wynikiem 
330 kg był ósmy. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów

SM

Szanowni Państwo!
W imieniu naszych dzieci zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Dziecka. Nasze dzieci są 
inaczej sprawne, ale tak samo jak ich zdrowi rówieśnicy pragną się ba-
wić. Rzadko mają ku temu okazję. Swoją ofiarnością możecie Państwo 
umożliwić im przeżycie radosnych chwil, przyczynić się do wywołania 
uśmiechu na ich twarzach.
Bardzo prosimy o pomoc finansową lub rzeczową. Każde wsparcie 
będzie mile widziane.

      Dziękujemy
    Rodzice i dzieci 
    z Koła Dzieci  Niepełnosprawnych Ruchowo 
    w Nasielsku
Nr konta: 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku - 72822600080010650020000001

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy brali udział 

w poszukiwaniach Patryka Jasek 
serdecznie dziękujemy.

   Rodzice i rodzina
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fot. Archiwum/M. Stamirowski

„Ciągle pada ...”
18 maja w deszczowe popołudnie Żbik Nasielsk 
podejmował broniącą się przed spadkiem Pilicę 
Białobrzegi. Mecz rozpoczęli z dużym animu-
szem gospodarze. Jednak to goście mogli objąć 
prowadzenie w 12’. Gdyby nie rewelacyjna in-
terwencja bramkarza Prusinowskiego w sytuacji 
sam na sam, to Pilica objęłaby prowadzenie 1:0. 
Żbik mógł odpowiedzieć w 17’, gdy po podaniu 
od Markiewicza, Erasaba wychodził na pozycję 
sam na sam, został bezpardonowo zatrzymana 
przez obrońcę Pilicy. Sędzia w takim przypadku 
powinien ukarać gości czerwoną kartą. Jednak 
sędzia liniowy dopatrzył się pozycji spalonej 
nasielskiego piłkarza, w rezultacie główny po-
kazał tylko żółtą kartkę i nakazał rozpocząć grę 
piłkarzom Pilicy.

Ciągle padający deszcz 
nie sprzyjał dobrej grze, 
po podaniu piłka nabierała 
szybkości i była trudna do 
opanowania. Odzwier-
ciedlało się to grze obu 
zespołów, z których ża-
den nie potrafił stworzyć 
i wykorzystać dogodnej 
sytuacji strzeleckiej. 
W 20’ Sazanowicz strzelał 
niecelnie z rzutu wolnego 
z przed pola karnego, 
a 5 minut później nikt nie 
doszedł do dobrego do-
środkowania w pole karne 
od Gumowskiego. Zaan-
gażowanie Żbika objawia-
ło się atakowaniem gości 
dużą liczbą zawodników, 
z tego powodu w obronie 
pozostawało 3 obrońców, co pozwalało Pilicy 
na przeprowadzanie szybkich i groźnych kontr, 
tak jak w 35’, kiedy goście nie wykorzystali za-
mieszania pod bramką Żbika i obrońcy zdołali 
oddalić niebezpieczeństwo.

W I połowie Żbik próbował wszystkiego, oprócz 
podań, dośrodkowań, strzałów z wolnych, nawet 
strzał zza pola karnego w 43’ Unierzyskiego był 
niecelny. W przerwie trener Żbika G. Zmitrowicz 
zmienił Markiewicza na Kordowskiego. Zmiana 
ta podyktowana była zapewne faktem, że Mar-

kiewicz niezbyt dobrze radził sobie w ofensywie, 
jak również w 5’ otrzymał żółta kartkę za brutal-
ny faul, zresztą nie pierwszy w tej rudzie. 

W II połowie również padało, tylko, że oprócz 
deszczu były to nieskuteczne strzały Erasaby. 
Widać było, że zawodnik ten chce się przełamać, 
ponieważ ostatnio nie strzela za dużo bramek. 
Biegał za dwóch i efektownymi zwodami mijał 
obrońców, jednak jego strzał w 46’ po interwen-
cji obrońcy nie trafił w światło bramki, następnie 
w 50’ nie był wstanie z 5 metrów umieścić fut-
bolówki w siatce. 

Jednak wszystko ma swój kres. W 56’ piłkarze 
Żbika wykorzystali zderzenie dwóch piłkarzy 

Pilicy, Gumowski otrzymał dobre podania 
na prawą stronę boiska, podciągnął z piłką 
kilkanaście metrów, dośrodkował w pole 
karne, piłka „zawisła” w powietrzu na chwilę, 
by Erasaba mógł strzałem głową umieścić ją 
w bramce gości.

Strzelona w końcu bramka dodała sił piłkarzom 
z Nasielska, którzy chcieli od razu strzelić kolej-
ną. Taką okazję mieli już minutę później, jednak 
w identycznej akcji Erasaba po strzale szczupa-
kiem spudłował. Akcję Gumowskiego i Erasaby 

chcieli skopiować również Załoga i Sazanowicz, 
jednak ten ostatni minimalnie przestrzelił.

Na drugą bramkę nie musieliśmy długo cze-
kać. W 61’ po faulu na Sazanowiczu tuż przy 
narożniku pola karnego, wolny wykonywał 
wprowadzony po przerwie Kordowski, ładnie 
dośrodkował w pole karne, gdzie najwyżej 
wyskoczył Bącik, a po jego strzale głową piłka 
trafiła w poprzeczkę i odbita od pleców bram-
karza wylądowała w siatce. Trzy minuty później 
wynik podwyższyć mógł Sazanowicz, niestety 
nie trafił do bramki z 7 m.

Piłkarze Pilicy, po bardzo ładnej, dynamicznej 
i przemyślanej grze w I połowie, w drugiej nie 

potrafili się odnaleźć i stwo-
rzyć jakiejś dogodnej sytuacji. 
Dopiero w 72’ zawodnik Pilil-
cy w ekwilibrystyczny sposób 
oddał strzał w polu karnym 
i Prusinowski znów uratował 
Żbika przed utratą bramki. To 
wszystko, na co było stać Pilicę 
w drugiej połowie, kto wie jak 
mógłby się potoczyć mecz, 
gdyby strzelili bramkę w 12’.

Do końca spotkania Żbik mógł 
strzelić jeszcze 2 bramki jednak 
ponownie dogodnych sytuacji 
w 75’ i 88’ nie wykorzystał 
Erasaba. Po dużo lepszej II po-
łowie drużyna Żbika wygrywa 
zasłużenie 2:0, z dobrze grają-
cą Pilicą Białobrzegi. Punktów 
do utrzymania w lidze goście 
będą musieli jednak szukać na 
innych stadionach, co przy ich 

dobrej grze w rundzie wiosennej jest możliwe.

Podsumowując Pilica odpłynęła z Nasielska 
z bagażem 2 bramek, jest to najmniejszy wy-
miar kary, jaki mógł spotkać gości. W kolejnych 
dwóch spotkaniach piłkarze nasielskiego Żbika 
nie będą mieli już tak łatwo, ponieważ rozegrają 
je na wyjazdach z dużo bardziej wymagającymi 
rywalami, tj. Polonią II Warszawa i liderem Do-
lcanem Ząbki. Miejmy nadzieję, że wrócą do 
Nasielska z punktami i zdobytymi bramkami. 

Jakub i Przemysław Olech

Niestety piłkarzom Żbika, nie udało się przy-
wieź choćby jednego punktu z wyjazdowych 
meczy z rezerwami Polonii i Dolcanem. 
22 maja, ulegając Poloni II 1:0 po bramce 
w 38’ Chomickiego oraz 28 maja przegry-
wając z Dolcanem 2:1. Bramki dla gospodarzy 
strzelili w 52’ Rzepecki oraz w 59’ Piorun, dla 
Żbika bramkę zdobył w 67’ Unierzyski.

Po 31 kolejkach w tabeli nie nastąpiły wielkie 
zmiany. Liderem z 4 punktami przewagi nad 
drugim GLKS Nadarzynem pozostał Dolcan 
Ząbki. Żbik z 45 punktami zajmuje bezpieczną 
10 pozycję, mając 5 punktów przewagi nad 
Pogonią Siedlce.

Powoli krystalizuje się sytuacja, i wiemy już kto 
spadnie z III i zasili szeregi IV ligi. Do spadko-
wiczów: Okęcia Warszawa, Legionovii w mi-
nioną sobotę dołączyła Gwardia Warszawa po 
przegranym ‘meczu na dnie’ z Kozienicami 
1:2 ten utytułowany klub odnotował najgor-
szą porażkę w swojej historii. Po raz pierwszy, 
bowiem zagra w IV lidze... choć i to stoi pod 
znakiem zapytania... Nieoficjalnie wiadomo, 
że kierownictwo sekcji piłki nożnej z Racławic-
kiej zastanawia się nad wycofaniem drużyny 
seniorów z rozgrywek. Chodzi o to, ażeby 
w klubie zostały tylko sekcje młodzieżowe. 
W ten sposób klub mógłby, bowiem liczyć na 
pieniądze z gminy na sport młodzieżowy.

PS: Spadek Gwardii przesądza, że z IV ligi na 
pewno spadnie 6 ekip! Nie wiadomo jednak, 
czy nie będzie ich 7 - o ligę wciąż walczy jak 
na razie udanie MZKS Kozienice! W takim 
przypadku z naszej grupy spadłyby drużyny: 
Korona Góra Kalwaria, Kasztelan Sierpc, KS 
Łomianki, Pilica Białobrzegi, Wisła II Płock 
oraz Olimpia Warszawa. Wciąż utrzymania nie 
mogą być pewne Szydłowianka Szydłowiec 
i Pogoń Siedlce. 

4 czerwca o 17.00 Żbik będzie podejmował, 
zajmującą 8 miejsce z 48 punktami, KS War-
kę. Mecz zapowiada się ciekawie, a  zwycięzca 
może zapewnić sobie utrzymanie w IV lidze. 
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19 maja br. byliśmy  organizatorami II etapu Turnie-
ju Piłkarskiego Coca-Cola Cup. Turniej odbył się na 
stadionie miejskim w Nasielsku. Spotkały się ze sobą 
następujące szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Płońska, Szkoła 
Podstawowa z Dąbrówki i Szkoła Podstawowa 
z Nasielska.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Dąbrówka
III miejsce SP 2 Płońsk

Skład drużyny zwycięskiej: Bielecki Krzysztof, 

Policiński Marek, Policiński Jarosław, Zalewski Mi-
chał, Raczkowski Tomasz, Gołucki Dawid, Jaku-
biak Marcin, Paczkowski Mateusz, Romanowicz 
Karol, Kraszewski Krystian, Lisicki Krzysztof, 
Orłowski Maciej, Branicki Robert.

M.K.
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Daszczyńskiego i Arka Żyłę.
Powyżej 16 lat zwyciężył Kamiński Michał, przed 
Pawłem Czarneckim, Jackiem Skwarczyńskim 
i Kamilem Dałgiewiczem.

W kategorii „open” pierwsze miejsce zajął Jacek Fa-
lęcki (wygrał wszystkie turnieje); przed Zbigniewem 
Chodkowskim, i Markiem Malitą. Miejsce czwarte 
zajęli: Iwona Żyła i Mateusz Kamiński.

Zdobywcy trzech pierwszych otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody rzeczowe, które w imieniu 
władz samorządowych wręczał radny Andrzej Pa-
jąk. Fundatorami nagród byli: Burmistrz Nasielska 
i Nasielski Ośrodek Kultury.

MS

Przez cztery kolejne niedziele maja w hali 
sportowej w Nasielsku odbywały się 
turnieje tenisa stołowego o Grand Prix 
Nasielska w kategorii kobiet i mężczyzn, 
których organizatorem była hala spor-
towa. Ogółem w czterech turniejach 
wzięło udział 83 zawodników i zawod-
niczek z Nasielska, Legionowa, Serocka, 
Pułtuska, Zegrza, Nowego Dworu Maz. 
i innych mniejszych miejscowości. Wśród 
kobiet turnieje odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej 16 lat. 
Natomiast mężczyzn podzielono na trzy grupy: do 
lat 12, do lat 16 i powyżej 16 lat kategoria „open”, 
w której mogli grać zarówno mężczyźni, jak i też 
kobiety. Do końcowej klasyfikacji zaliczano trzy 
najlepsze turnieje.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
Kobiety do 16 lat:. Sadowska Aleksandra przed swoja 
siostrą Sadowską Anną. 
Kobiety powyżej 16 lat:. Żyła Iwona przed Szad-
kowską Klaudią. 
Wśród chłopców do lat 12 bezkonkurencyjny 
był Adrian Żyła, który wygrał wszystkie turnieje, 
wyprzedzając Kamila Białorudzkiego, Mateusza 


