
PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

Będę na 
Dniach 
Nasielska
Od piątkowego wieczoru do nocy 
w niedzielę nie będę oglądał telewizji, 
nie będę słuchał radia – po prostu nie 
będę siedział w domu. Idę na Dni Na-
sielska. Zbyt wiele atrakcji i ciekawych 
wydarzeń czeka na mnie „na mieście”, 
żeby spędzać wolny czas w pokojowym 
fotelu.
Dni Nasielska nie są codziennie. To 
tylko trzy dni w roku i byłoby wstyd je 
zmarnować. Jestem mieszkańcem tego 
miasta i nie mogę mówić, że to impreza 
nie dla mnie – niech idą inni. Wiele razy 
byłem na podobnych uroczystościach 
w Niemczech, we Włoszech i we Francji. 
Tam nie trzeba nikogo namawiać. Ludzie 
wychodzą z założenia, że jeśli jest święto 
ich miasta, to po prostu trzeba być. Na uli-
cach są tłumy, mieszkańcy lubią i potrafią 
się bawić. Festyn na kilkadziesiąt godzin 
jednoczy wszystkich – bez względu na 
kieszeń czy narodowość, a mieszkają 
tam ludzie ze wszystkich zakątków 
świata. Podobnie powinno też być i u nas, 
w Nasielsku. Wierzę, że do kina „Niwa” i na 
stadion przyjdą całe rodziny. 
Organizatorzy Wielkiego Pikniku Nasiel-
skiego zadbali o to, żeby nie było nudno. 
Atrakcje czekają na dorosłych i na dzie-
ci. Będą dobrze nam znane z ekranów 
telewizorów gwiazdy – m.in.: Antonina 
Krzysztoń, Alicja Majewska, Kabaret 
Pod Wyrwigroszem, Ramolsi. Będą 
gwiazdy mniej znane, te nasze, z Nasiel-
ska. Ich też warto posłuchać i obejrzeć 
– naprawdę mimo że są amatorami, to 
poziomem artystycznym dorównują 
już profesjonalistom.
Jestem pewien, że w najbliższy weekend 
będzie super impreza. 
Do Redakcji Życia Nasielska mam 
prośbę: wydrukujcie program imprezy 
– niech ludzie zobaczą, że WARTO! 
Do zobaczenia na Dniach Nasielska.

Czytelnik
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Pomoc materialna dla uczniów
Decyzją Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 30 marca 2005 r. 
została zwiększona dotacja celowa 
na pokrycie kosztów edukacyjnej 
pomocy materialnej dla uczniów 
najuboższych, udzielanej w formie 
przedmiotowej: pokrycie kosztów 
zajęć wyrównawczych lub eduka-
cyjnych oraz pomoc rzeczową.

Do 30 stycznia 2005 roku 
można było składać wnioski do 
Burmistrza w sprawie stypendiów 
socjalnych i zasiłków szkolnych. 
Pomoc materialną mogli uzyskać 
uczniowie zamieszkujący na te-
renie gminy Nasielsk, znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności,  gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długo-
trwała choroba, wielodzietność, 
a także gdy rodzina jest niepełna 
bądź wystąpiło zdarzenie losowe. 

806 ze 1002 wniosków o sty-
pendium socjalne zostało 
pozytywnie zaopiniowanych. 
O zasiłek szkolny starało się 11 

osób, z czego 3 sprawy po-
zytywnie rozpatrzono. 

Stypendium szkolne będzie 
udzielane w formie całko-
witego lub częściowego 
pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych, wy-
kraczających poza zajęcia re-
alizowane w szkole w ramach 
planu nauczania,  a także 
udziału w zajęciach eduka-
cyjnych realizowanych poza 
szkołą. Stypendium może 
pokryć zakup podręczni-
ków, lektur, encyklopedii, 
słowników i innych książek 
pomocniczych, a także ze-
szytów, długopisów, piórników, 
plecaków, stroju sportowego 
i innego wyposażenia uczniów 
wymaganego obligatoryjnie przez 
szkołę. Inne faktury nie będą brane 
pod uwagę przy rozliczeniach.

Stypendium szkolne jest przyzna-
wane na okres nie dłuższy niż od 
września do czerwca w danym 
roku szkolnym. Zasiłek szkolny 
natomiast przyznawany będzie 

w formie świadczenia pieniężnego 
na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub 
w formie pomocy rzeczowej.

Kwota dotacji przyznanej na 
tej cel w marcu 2005 r. wyno-
si 82.889,00 zł. Dotychczas 
z sumy tej wpłynęło 49733 zł. Ko-
misja Stypendialna zdecydowała 
o przyznaniu 61,53 zł na ucznia.

Środki finansowe zostaną wypła-

Przewodniczący wybrany
W piątek,30 maja br., 
Rada Miejska w Na-
sielsku uczestniczyła 
w drugiej części  czter-
dziestej czwartej sesji, 
która została przerwana 
w poniedziałek 23 maja. 
Zasadniczym punktem 
porządku tej części ob-
rad był wybór nowego 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
W piątkowej sesji udział brało 13 

radnych. Zanim przystąpiono do 
zgłaszania kandydatur na prze-
wodniczącego RM radni przyjęli 
kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: 
stawek opłat za wykonanie przy-
łączy kanalizacyjnych; taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzenie ścieków. Radni 
zatwierdzili też uchwałą nazwę 
dla jednej z nowo powstałych ulic 
w obrębie miasta. Teraz nosi ona 
nazwę - Gwiaździsta.

Podczas zgłaszania kandydatur 
na przewodniczącego Rady 
Miejskiej jako pierwsza zgłoszona 
została wiceprzewodnicząca RM 
Janina Kownacka. Jednak radna 
podziękowała i odmówiła kan-
dydowania uzasadniając swoją 
decyzję  względami osobistymi. 
Następnie zgłoszono radnego 
Dariusza Leszczyńskiego, który 
wyraził zgodę na kandydowanie na 
funkcję przewodniczącego RM. 

Nad prawidłowym przebiegiem 
głosowania czuwała,  wybrana 
spośród radnych, komisja skru-
tacyjna, w skład której wchodzili: 
W.Krzyczkowski, J.Lubieniecki, S. 
Śmietański. 

Kiedy komisja skrutacyjna przy-
gotowywała kartki do głosowania 
radny A.Zawadzki wypytywał kan-
dydata na przewodniczącego RM 

o to, czy będzie w stanie połączyć 
obowiązki przewodniczącego RM 
z obowiązkami zawodowymi. 
W głosowaniu tajnym i w obec-
ności dwojga radców prawnych 
radni większością głosów (10 za, 
3 przeciw) na nowego przewod-
niczącego nasielskiej RM wybrali 
Dariusza Leszczyńskiego.

 sic
Katarzyna Rusek - pierwsza przewodnicząca Wojciech Andrzej Królak - drugi przewodniczący

Dariusz Leszczyński - nowy przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Leszczyński 
Urodził się w 1962 roku w Miszewie 
gm. Nowe miasto. Od 1967 roku 
mieszka w Pieścirogach Nowych. 
Ukończył Wyższą Szkołę Policji w 
Szczytnie, a także Wyższą Szkołę Hu-
manistyczną w Pułtusku uzyskując 
tytuł magistra Nauk Politycznych o 
specjalności Administracja Publiczna.

Jest zatrudniony na stanowisku naczel-
nika sekcji dochodzeniowo śledczej w 
Komendzie Powiatowej Policji w No-
wym Dworze Mazowieckim. 

W Radzie Miejskiej Zasiada po raz 
pierwszy. Uczestniczył w tworzeniu 
Statutu Gminy.

cone w kasie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, przy ul. Elektronowej 
3, po przedstawieniu faktury zakupu, 
w następujących terminach:

-faktury złożone do dnia 15 każdego 
miesiąca płatne będą od dnia 29 do 
30 danego miesiąca,

-faktury złożone w terminie od 16 do 
końca danego miesiąca płatne będą 
od 8 do 9 następnego miesiąca.

KZ
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z wędlinami i napojami. 

Zachęcamy do częstego odwiedzania 
Jaskółowa, najbardziej romantycznego 
wysypiska odpadów w Polsce. 

Dariusz Panasiuk

fot. D. Panasiuk

fot. M. Stamirowski

Edukacja na składowisku
Kiełbaska z grilla na składowisku od-
padów smakuje tak samo, a może 
nawet bardziej (bo w plenerze), niż 
w niejednym luksusowym hotelu 
– przekonali się o tym uczestnicy 

otwarcia Ścieżki Edukacji Ekolo-
gicznej w Jaskółowie. Uroczystość 
odbyła się 1 czerwca. 

O tym, że w dniu swojego święta 

dzieci dostały orygi-
nalny prezent pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu 
Życia Nasielska. Jednak 
dopiero dziś możemy 
pokazać Państwu kilka 
zdjęć z tamtego wyda-
rzenia. 

Po ścieżce ekologicznej 
zaproszonych gości 
oprowadzali i symbolicz-
nego przecięcia wstęgi 
dokonali „gospodarze” 
wysypiska w Jaskółowie: 
Edward Trojanowski, 
Wójt Wieliszewa i Bernard 
Mucha, Burmistrz Nasielska. 

Ścieżka Edukacji Ekologicznej jest 
bowiem wspólnym przedsięwzię-
ciem tych dwóch gmin. Praktycz-
na szkoła ekologii podobała się 
wszystkim - zarówno dzieciom 
jak i pozostałym gościom, wśród 
których byli przedstawiciele in-
stytucji zajmujących się ochroną 
środowiska – m.in. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
W obecności wielu zaproszonych 
osób obiecali oni pomoc w zała-
twieniu środków finansowych na 
wyposażenie ścieżki w najnowo-
cześniejszy sprzęt dydaktyczny. 
Wypada trzymać ich za słowo! 

Uczniowie szkół z Wieliszewa i Na-
sielska na pewno będą tu z chęcią 
spędzać czas w otoczeniu przepięk-
nej roślinności, której nie powsty-
dziłby się niejeden ogród botanicz-
ny. Na uczniów i nauczycieli czeka 

wiele atrakcji przyrodniczych i nie 
tylko. Półtorakilometrowa ścieżka 
i jeziorko są w stanie zachwycić 
każdego. Dla zmęczonych i zgłod-
niałych pobudowano drewniane 
altany i grill. Brakuje tylko sklepu 

Bernard D. Mucha - Burmistrz Nasielska i Edward Trojanowski - Wójt Wieliszewa

Modlin – coraz bliżej nieba

Budowa nowego lotniska pod Warszawą już przesądzona 
Prawdopodobnie już 

pod koniec przyszłego 
kwartału rozpocznie dzia-
łalność cywilne lotnisko w 
Modlinie, w powiecie no-
wodworskim. Informację 
tę potwierdzają zarówno 
władze samorządowe, jak 
i instytucje zainteresowa-
ne powstaniem nowego 
portu. Nikt nie chce albo 
jeszcze nie jest w stanie, 
podać konkretnej daty 
tego wydarzenia, dlatego 
w nieoficjalnych wypowie-
dziach padają określenia 
– „pod koniec wakacji” 
albo „na przełomie lata 
i jesieni”. 
Wstrzemięźliwi mówią po prostu 
– „jeszcze w tym roku”. Jedno jest 
pewne, o czym pisaliśmy w numerze 
6 Życia Nasielska, że planowany na 7 
lipca tego roku odlot pierwszego sa-
molotu z Modlina jest nierealny. Według 
wstępnych założeń (sprzed kilku mie-
sięcy) lotnisko miało ruszyć pełną parą 
właśnie na początku lipca. Tymczasem 
na lotnisku i wokół niego jeszcze jest 
bałagan, rosną krzewy i chwasty i, co 
najbardziej niepokoi potencjalnego, 
przyszłego pasażera – obiekt prawie w 
ogóle nie jest strzeżony. Na jego teren 

bez problemu można się 
przedostać przez dziury w 
płocie, a właściwie przez 
„to coś”, co pozostało po 
ogrodzeniu. 

Jedno jest pewne - woj-
skowe lotnisko w Modlinie, 
którym do tej pory zarzą-
dzała Agencja Mienia Woj-
skowego, już za kilka mie-
sięcy stanie się lotniskiem 
cywilnym. Przesądziła o 
tym doskonała lokalizacja. 
Jest ono położone około 35 
kilometrów od Warszawy, 
tuż obok międzynarodo-
wej trasy E 77, ponadto 
dochodzą do niego tory 
kolejowe, które dają moż-
liwość bezpośredniego 
połączenia z linią kolejową 
Warszawa – Gdańsk.

 Lotnisko będzie przezna-
czone do obsługi tanich linii 
lotniczych, cargo oraz lotów 
czarterowych. Wszyscy 
wiążą z tym duże nadzieje. 
Samorządowcy z okolicznych gmin, 
przedsiębiorcy oraz sami mieszkańcy 
liczą, że uruchomienie lotniska spo-
woduje rozwój gospodarczy powiatu 

nowodworskiego, wpłynie na zmniej-
szenie bezrobocia i, że „wreszcie coś 
się zacznie u nas dziać”. Ta ostatnia 
opinia jest najczęściej powtarzana przez 
mieszkańców.  

Lotnisko, to jednak nie tylko same 
korzyści, ale również i utrudnienia. 
Żyjący w jego okolicach ludzie muszą 
liczyć się z uciążliwością obiektu. Ha-
łas lądujących i startujących maszyn 

na pewno da się im we znaki – tym 
bardziej, że większość lotów (jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy) ma się 
odbywać nocą. 

WA

Już dziś wartoby zadbać o bezpieczeństwo przyszłych pasażerów.
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POLICYJNA
01.06. w Krogulach Marcin K. i Rafał J. usiłowali 
wyłudzić pieniądze od Marcina Ś.

02.06. w pociągu relacji Kraków – Kołobrzeg 
został zatrzymany Krzysztof W. który ukradł 
bagaż.

 02.06. w Kędzierzawicach nieznani sprawcy 
skradli kabel elektryczny o wartości 500zł. na 
szkodę Alicji W. W wyniku prac operacyjnych 
policji sprawców udało się zatrzymać (Cezary 
S. i Mariusz L.)

05.06. w Kędzierzawicach Cezary S. i Ma-
riusz L. skradli poidło aluminiowe na szkodę 
Sławomira K.

3-4. 06. z pomieszczenia gospodarczego przy 
ulicy POW nieznany sprawca skradł rower gór-
ski o wartości 400 zł. na szkodę Mirosława D.

06.06. w Miękoszynie nieznani sprawcy pod-
palili sklep spożywczy w wyniku czego uległ 
on zawaleniu. Straty wynoszą 45000 zł. na 
szkodę Doroty P.

04.06. na ulicy Piłsudskiego nieznani sprawcy 
z samochodu Fiat 126p skradli m.in. radiood-
twarzacz, wycieraczki i oprawę kierunkowska-
zu. Straty wynoszą 300 zł. na szkodę Mirosława 
J. z Pułtuska.

07.06. w budynku stacji PKP nieznani sprawcy 
skradli Arturowi Sz. telefon komórkowy o war-
tości 450 zł.

10.06. na ulicy Rynek Mariusz R. kierował 
motocyklem w stanie nietrzeźwym (1,06 
i 1,14mg/l.).

11-13.06. nieznani sprawcy weszli przez właz 
w dachu do Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Kościuszki i zalali wodą magazynek sportowy. 
Straty wynoszą 600 zł.

Robi się ciepło i kolorowo
Na targowiskach z owocami i warzywami do-
minuje czerwień. Wystarczyło kilka cieplej-
szych, bezdeszczowych dni, żeby sypnęło 
truskawkami i czereśniami. Chłody ostatnich 
tygodni wpływały na mniejszą podaż tych 
owoców, a co za tym idzie, na utrzymywanie 
się stosunkowo wysokich ich cen. Teraz, jak 
mówią handlowcy, sytuacja wraca do normy, 
bo towaru dużo i jest coraz tańszy. Oczywiście 
jest tak, że to, co cieszy handlowców, nie jest 
powodem do radości dla ogrodników. Produ-
cenci obawiają się, że jeśli tendencja spadkowa 
cen utrzyma się przez najbliższych kilka dni, to 
zbiory owoców mogą się stać nieopłacalne. 

Na początku tego tygodnia za kilogram tru-
skawek trzeba było zapłacić od 2 do 4 złotych 
– poinformowano nas na Warszawskim Rolno-
Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach. 
Cena zależała od urody owoców – im większe 
i świeższe, tym droższe. W ubiegłym roku o tej 
porze cena truskawek nie przekraczała dwóch i 
pół złotego za kilogram. Na razie w sprzedaży 
są owoce z produkcji przyśpieszanej, spod 
osłon foliowych. Lada dzień na rynku powin-
ny pojawić się truskawki z „odkrytego” gruntu. 
Tak więc będzie jeszcze taniej - co oznacza, że 
gospodynie muszą się jeszcze wstrzymać kil-
ka, kilkanaście dni z robieniem truskawkowych 

przetworów. Jak twierdzą 
eksperci, w tym sezonie 
nie powinno zabraknąć 
surowca na konfitury. Ich 
zdaniem ceny spadną do 
jednego złotego za kilo-
gram – pod warunkiem, 
że pogoda nie spłata 
żadnego figla.

W porównaniu z czerw-
cem ubiegłego roku 
znacznie droższe są 
czereśnie. W sprzeda-
ży są owoce odmian 
drobnoowocowych: 
Majówka i Rivan. Ceny, 
w zależności od grubości 
miąższu, wahają się od 2,5 
do 7 złotych za kilogram. 
Najtańsze są – jak mówią 
handlujący – „pestki po-
wleczone cienką skórką”. 
Ogrodnicy zapowiadają, 
że już za kilka dni doj-
rzeją czereśnie odmian 
wielkoowocowych: Van i 
Burlat. Jednak, jak doda-
ją, ich pojawienie się na 

rynku nie powinno spowodować znaczących 
zmian cen tych owoców, których jest mniej niż 
w poprzednim sezonie. . 

Na rynku hurtowym w Broniszach jest już w 
sprzedaży młoda marchew. Największe ilości 
tego towaru dostarczają ogrodnicy z powiatu 
nowodworskiego – „marchwianego zagłębia”. 
Za pęczek dorodnych korzeni tego warzywa 
odbiorcy hurtowi płacą około półtora złotego. 
Pęczkowana marchew schodzi jak świeże bu-
łeczki. Po ten towar przyjeżdżają do Bronisz kup-
cy nawet z najodleglejszych zakątków kraju. 

Niestety, nadal są drogie młode ziemniaki – za 
kilogram płaci się od jednego do 2,5 złotego 
– czyli dwu, a nawet trzykrotnie więcej niż 
przed rokiem.

WA

Jak za dawnych lat
czytelnikowi załatwiać sprawę jego życia. 

Red.

(...)

„W ostatnim czasie kupiłem stary samochód. 
Żeby go zarejestrować na siebie udałem się do 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Zabrałem ze sobą wszystkie 
potrzebne dokumenty – byłem tu już wcześniej 
i wiedziałem, co jest potrzebne. Pomyślałem, 
że załatwienie sprawy zajmie kilka, kilkanaście 

minut. Nic z tego. (...) Trwa-
ło to kilka, męczących 
dni. Za każdym razem 
okazywało się, że coś jest 
nie tak.(...)

Przez kilka dni biegałem 
z jęzorem wywieszo-
nym do pasa. Kilka razy 
dziennie. Pamiętam, że 
któregoś dnia byłem o 
godzinie 15.30. Pani z 
okienka, u której byłem 
kilkadziesiąt minut wcze-
śniej, powiedziała, że już 
za późno i stanowczym 
głosem pożegnała mnie. 
Dała mi do zrozumienia, 
że w ogóle odzywając się 
do mnie, robi mi wielką 
łaskę. Byłem wdzięczny 
za tę łaskę, choć wiedzia-
łem, że (do jasnej cholery!) 
pracują do 16.00. 

Nie mogę nie wspomnieć o sukcesie. Otóż, 
za którymś tam razem wreszcie wręczono mi 
tymczasowy dowód rejestracyjny. Po kilku ty-
godniach od tego ważnego wydarzenia, w roz-
mowie telefonicznej dowiedziałem się, że mogę 
zgłosić się już po stały dokument Nie mogłem w 
to uwierzyć. Szczęśliwy pojechałem do starostwa 
... i znów figa. Dowiedziałem się, że nie dostanę 
dowodu, bo właśnie dwa dni temu skończył się 
termin ważności przeglądu technicznego mojego 
samochodu. (...) Na nic się zdały tłumaczenia.

Prawie żadnych kolejek, a jeżeli już są, to spo-
radycznie, sprawna i profesjonalna obsługa, 
przestronne pomieszczenie w Urzędzie Miej-
skim, okienka na wprost wejścia do budynku i 
wygodne krzesełka dla interesantów – to tylko 
niektóre zalety nasielskiej filii wydziału transportu 
i komunikacji starostwa powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Biuro jest czynne w dni 
robocze od godziny 8.00 do 15.00.

Mieszkańcy Nasielska nie zdają sobie sprawy z 
luksusu, jaki maja tuż obok, „pod nosem” –

i wcale nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesa-
dy. Przekonaliśmy się o tym po przeczytaniu listu, 
który otrzymaliśmy od (proszącego o anonimo-
wość) czytelnika mieszkającego w sąsiedniej gmi-
nie. Rzecz dotyczy wydziału komunikacji w stolicy 
powiatu, w starostwie w Nowym Dworze Maz.

Nie będziemy publikować całego pisma, ponie-
waż jest dość długie i „nerwowe w swojej treści”. 
Zacytujemy jedynie kilka jego fragmentów, które 
– naszym zdaniem – nie wchodzą zbyt głęboko 
w procedury biurokratyczne i oddają atmosferę 
miejsca i czasu, w którym przyszło naszemu 

Przekonałem się, jak niewiele brakuje, żeby przez 
- jak najbardziej legalnie i uczciwie - kupiony sa-
mochód (WART KILKASET ZŁOTYCH) stracić 
zdrowie. (...)

Trzeba dodać, że na kilka okienek w nowo-
dworskiej „komunikacji” – czynne były tylko 
dwa. Dwa na prawie cały powiat!!! Załatwienie 
jednego klienta zajmuje średnio kilkadziesiąt 
minut. Wiem, bo spędziłem tam w kolejkach 
wiele godzin i osobiście sprawdzałem czas 
oczekiwania z zegarkiem w ręku. W tym czasie 
Dwie Panie z Okienka nie tylko „załatwiają” 
klientów, ale również odbierają telefony – są-
dząc po minach, zdarzają się również prywatne. 
Ponadto, co pewien czas trafia się np. jakaś Pani 
Agnieszka”, która mówi, że przed chwilą tu stała 
i musiała tylko na momencik po coś wyjść. Oka-
zuje się, że jest dobrą znajomą Pani z Okienka. 
I tak dalej..., i tak dalej. Podobno są takie chwile 
w ciągu miesiąca ,że nie ma tu kolejek – według 
mnie jest to niemożliwe. 

Ta, już unijna, instytucja ma swojego szefa. Jej 
kierownik przechadza się co jakiś czas od swo-
jego gabinetu do łazienki – chociażby po to, żeby 
umyć filiżankę po kawie. Człowiek ma wtedy 
ochotę zawołać – „CZY TY TO WIDZISZ?” 

Kilka lat temu byłem w Niemczech, żeby kupić 
samochód. Nie znając języka wszelkie formal-
ności w tamtejszym urzędzie załatwiłem w ciągu 
kilkudziesięciu minut. Poczęstowano mnie nawet 
kawą, a na koniec uśmiechnięty urzędnik życzył 
mi po angielsku szczęśliwej drogi.      
Jeszcze kilkanaście lat temu w obecnej siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim mieścił się lokalny komitet Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Budynek 
był nowodworskim bastionem socjalizmu, i – z 
tego, co widzę-  nadal nim jest. Broni się sku-
tecznie przed zmianami, które mają ułatwiać 
życie ludziom. Przez te kilkanaście lat wiele 
się nie zmieniło. Niby nowi lokatorzy, a nadal 
obowiązują tu stare, socjalistyczne metody 
traktowania interesantów.

wk
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku 
ul. Warszawska 21 ogłasza przetarg na:

1. Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz-
kalnego nr 39 w budynku przy ul. Warszawskiej 51/53A położonego na 
IV piętrze o powierzchni użytkowej 62,54 m2 oraz wysokości wkładu 
budowlanego.

 Lokal nie jest obciążony kredytem bankowym.

Cena wywoławcza wkładu budowlanego określonego na podstawie war-
tości rynkowej wynosi 69.369 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. War-
szawskiej 21 w Nasielsku w dniu 22.06.2005 r. o godz. 900

2. Ustanowienie spółdzielczego prawa własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego nr. 8 w budynku przy ul. Piłsudskiego 12/16D położonego 
na III piętrze o powierzchni użytkowej 63,63 m2 oraz wysokości wkładu 
budowlanego

 Lokal nie jest obciążony kredytem bankowym.

Cena wywoławcza wkładu budowlanego określonego na podstawie war-
tości rynkowej wynosi 75.400 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. War-
szawskiej 21 w Nasielsku w dniu 22.06.2005 r. o godz. 9.30 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto 
Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP o/Ciechanów 521020 1592 0000 
2402 0012 4461

Dowód wpłaty należy przedstawić do godz. 9.00 w dniu przetargu.

Bliższe informacje o ww. lokalach można uzyskać w biurze Spółdzielni lub 
pod nr tel. (023) 6912435.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny w każdej fazie przetargu.

Prezes Zarządu
Hanna Wróblewska

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/285/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 3 czerwca 2005

TARYFA NA 2005 r.
- cena za 1m3 dostarczonej wody w zł/m3

- cena za 1 m odebranych ścieków w zł/m3

- opłata abonamentowa za wodomierz za miesiąc

GMINA NASIELSK

L.p. Taryfa, grupa odbiorców Rodzaj cen 
i stawek opłat

Ostatni rok ob-
rotowy 2004

Rok obowią-
zywania taryf 

2005

Opłata abo-
namentowa 
za wodo-

mierz 2005

1.
WODA
Odbiorcy indywidualni
(gospodarstwa domowe)

Wskaźnikowa 
opłata roczna 
m3 sprzedanej 

wody

1,76 +
7% VAT

1,88 zł/m3

1,76 +
7% VAT

1,88 zł/m3

1,00 +
7% VAT

1,07 zł/m-c

2. Pozostali odbiorcy 
(duże i małe firmy)

Wskaźnikowa 
opłata roczna 
m3 sprzedanej 

wody

1,76 +
7% VAT 

1,88 zł/m3

1,76 +
7% VAT

1,88 zł/m3

5,00 +
7% VAT

5,35 zł/m-c

1.
ŚCIEKI
Dostawcy indywidualni
(gospodarstwa domowe)

Wskaźnikowa 
opłata roczna 
m3 sprzedanej 

wody

2,28 +
7% VAT

2,43 zł/m3

2,28 +
7% VAT

2,43 zł/m3

2. Pozostali dostawcy
(duże i małe firmy)

Wskaźnikowa 
opłata roczna 
m3 sprzedanej 

wody

2,28 +
7% VAT

2,43 zł/m3

2,28 +
7% VAT

2,43 zł/m3

UCHWAŁA NR XLIV/285/05
Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 3 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie 

miasta i gminy Nasielsk dla ZGKiM w Nasielsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-

prowadzenie ścieków w wysokości określonej w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Taryfy obowiązują w okresie od dnia 01.07.2005 r. do dnia 

30.06.2006 r.
§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVI/181/01 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny wody i ścieków z sieci 

komunalnej.
§ 4

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ogłosi 
zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo 

przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ
mgr Janina Kownacka

MALI MATEMATYCY GMINY NASIELSK
W  poniedziałek, 30 

maja, w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasiel-
sku odbył się drugi etap 
Międzyszkolnej Olimpiady 
Matematycznej dla klas II 
i III szkół podstawowych 
gminy Nasielsk. Organi-
zatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa w Na-
sielsku, natomiast koordy-
natorami nauczyciele tej-
że szkoły: Ewa Grenadier 
i Ewa Boczkowska.
Realizacja zadań związanych z przy-
gotowaniem i przebiegiem konkursu 
miała na celu rozwój zainteresowań 
matematycznych u dzieci w młod-
szym wieku szkolnym, rozwijanie 
logicznego myślenia, wyrabianie 
wytrwałości podczas wykonywania 
trudnych zadań, a także przyczynić 
się do integracji dzieci z różnych szkół 
i wdrażania ich do zdrowej rywalizacji.

W etapie gminnym uczest-
niczyło 43 dzieci z następu-
jących szkół: Szkoły Podsta-
wowej w Budach Siennickich, 
Szkoły Podstawowej w Ze-
spole Szkół nr 3 w Cieksynie, 
Szkoły Podstawowej w Dę-
binkach, Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół nr 2 w Pieści-
rogach i Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. Byli to finaliści 
etapu szkolnego, który odbył 
się w wymienionych placów-
kach 27 kwietnia bieżącego 
roku. Uczniowie rywalizowali 
w ciągach klasowych. Każdy 
uczestnik rozwiązywał w ciągu 
60 minut zestaw 5 zadań.

Zgromadzonych gości powitała 
wicedyrektor szkoły Maria Bu-

galska. Skierowała serdeczne słowa do 
najmłodszych i życzyła im sukcesu 
oraz powodzenia w rozwiązywaniu 
zadań. Nad przebiegiem konkursu 
czuwała komisja, w skład której we-
szli: koordynatorzy przygotowujący 
olimpiadę oraz dwóch nauczycieli 
przybyłych wraz z uczestnikami: p. 
Bogumiła Rybicka ze Szkoły Pod-
stawowej w Budach Siennickich oraz 
p. Hanna Golnik z Zespołu Szkół nr 
2 w Pieścirogach. Powołana komisja 
sprawdzała prace dzieci, wyłoniła 
laureatów i spisała protokół z prze-
biegu konkursu.

Wyniki konkursu:
Kategoria klas drugich:
I miejsce – Kornel Prusik ze Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku,
II miejsce – Filip Ostrowski ze Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku,
III miejsce – Renata Dalecka ze 
Szkoły Podstawowej w Budach Sien-
nickich i Agata Rutkowska ze Szkoły 

Podstawowej w Nasielsku.

Kategoria klas trzecich:
I miejsce – Artur Skoroszewski ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku,

II miejsce – Michał Bugalski ze Szko-
ły Podstawowej w Nasielsku i Marcin 
Latkowski ze Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich,

III miejsce – Patryk Kostewicz ze 
Szkoły Podstawowej w Pieścirogach 
i Michał Kownacki ze Szkoły Podsta-
wowej w Nasielsku.

17 czerwca 2005 roku odbędzie się 
uroczyste podsumowanie olimpiady. 
Zwycięzcom zostaną wręczone na-
grody książkowe ufundowane przez 
organizatorów. Wszyscy uczestnicy 
etapu gminnego otrzymają dyplo-
my, a nauczyciele przygotowujący 
uczniów do etapu gminnego po-
dziękowania imienne.

Ewa Boczkowska
Ewa Grenadier
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MISS NASTOLATEK

Milena Trzaskoma
11 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Interesuje się tańcem i śpiewem. Lubi grać 
w piłkę nożną i siatkową. 
W przyszłości chciałaby zostać modelką.

Paulina Dębska
13 lat Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Interesuje się architekturą krajobrazu  i 
z tym wiąże swą przyszłość.
Lubi słuchać muzyki oraz czytać książki 
przygodowe.

Klaudia Charzyńska
12 lat Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym.
Jej ulubionym zajęciem jest taniec. 
W wolnych chwilach lubi jeździć na 
rowerze.

Angelika Wierzbowska
14 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Interesuje się tańcem, sportem oraz 
śpiewem. Jej ulubiona muzyka to hip 
hop oraz muzyka klubowa.

Marta Gers
12 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Uwielbia rysować, oraz grać w tenisa 
stołowego. Kocha zwierzęta zwłaszcza 
psy. W przyszłości chce zostać wetery-
narzem. 

Joanna Ziemińska
14 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Interesuje się grą w piłkę siatkową, 
tańcem i śpiewem. Lubi pomagać 
mamie w pracach związanych z 
zagospodarowaniem działki. Słucha 
muzyki hip hop oraz techno.

Sylwia Sokolnicka
16 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Jej największą pasją jest muzyka 
współczesna. Lubi również dobre książki 
zwłaszcza przygodowe. Jest otwartą i 
bardzo komunikatywną osobą.

Milena Rutkowska
13 lat. Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym.
Interesuje się przyrodą. Bardzo kocha 
zwierzęta. Wolny czas spędza na dłu-
gich spacerach po lesie lub jeżdżąc na 
rowerze.

Joanna Wójcik
16 lat Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach.
Uwielbia taniec i śpiew. Jest osobą ener-
giczną, zawsze uśmiechniętą. Jej pasją 
są książki o różnej tematyce.

Martyna Ciuchcińska
14 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Interesuje się tańcem i sportem. Bardzo 
kocha zwierzęta a w szczególności ko-
nie. Jej hobby to zbieranie pocztówek 
z różnych krańców świata.

Katarzyna Dalecka
16 lat Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach.
Interesuje się głównie sportem oraz 
muzyką. Uwielbia śpiew oraz taniec. 
W przyszłości chciałaby zostać dzien-
nikarką lub prezenterką telewizyjną.

Margareta Kopycińska
14 lat Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Interesuje się wspinaczką górską. W przy-
szłości chciałaby zdobyć szczyt górski i 
nazwać go własnym nazwiskiem. 

Milena Piotrowska 
12 lat Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Jej hobby to taniec nowoczesny. Lubi 
uczyć się języków obcych a w szcze-
gólności j. Angielskiego. W przyszłości 
chciałaby studiować lingwistykę.

Małgorzata Świderska 
14 lat Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Lubi czytać książki, a w szczególności 
powieści przygodowe i fantastyczne. 
W wolnych chwilach pisze wiersze i 
słucham muzyki.

Emilia Płomińska 
13 lat Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich.
Interesuje się sportem, nauką i muzyką. 
Jej hobby to rysowanie, malowanie i gra 
na komputerze.

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  Miss Nastolatek2005r.  
Łukasz Gołębiewski

Wszystkich widzów zapraszamy na finał i do głosowania, które odbędzie się podczas naszej imprezy.   
Organizatorzy: 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
MOPS 
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Nasielszczanka w TOPtrendy 2005
Po raz trzeci w sopockiej Operze Le-
śnej odbędzie się Festiwal TOPtrendy. 
To niewątpliwie najważniejsze mu-
zyczne wydarzenie roku 2005. Trwa 
dwa dni: pierwszy dzień to koncert 
TOP (24 czerwca 2005), drugi – kon-
cert „trendy” (25 czerwca 2005).
Festiwal, który narodził się nie tak daw-
no zdążył już zdobyć uznanie zarówno 
krytyki, jak i publiczności. Jest to – jak do 
tej pory pierwszy i chyba jedyny, który 
w tak obiektywny sposób podsumo-
wuje muzyczny rynek w Polsce.
W tej dwudniowej imprezie wezmą 
udział artyści nominowani do tytułu 
Trendy oraz wykonawcy mogący 
poszczycić się najlepszą sprzedażą płyt 
w ubiegłym roku - artyści największego 
formatu, którzy są tak bardzo trendy, że 
od wielu lat znajdują się na TOPie.
W drugim dniu o miano artysty Tren-
dy walczyć będzie sześciu z dwunastu 
wykonawców.
Celem tego koncertu jest poszukiwanie 
i promowanie młodych i utalentowa-
nych twórców. Wstępnego wyboru 
uczestników najpierw dokonały naj-
większe wytwórnie fonograficzne 
w Polsce, wysuwając 36 kandydatów, 
spośród których, patron Festiwalu – Sto-
warzyszenie Menadżerów Artystów 
Polskich (SMAP), nominował wymie-
nioną dwunastkę artystów. Ostatecz-
nego wyboru laureatów po raz kolejny 
dokonają widzowie głosując za pomo-
cą smsów. A tegoroczne nominacje 
otrzymali: DELONS, DREAMLAND, 
HANA, KANGAROS, KULTURKA, 
MOSQITOO, PTAKY, SIDNEY POLAK, 
THE CAR IS ON FIRE, VAVAMUFFIN, 
ZAKOPOWER, ŻYWIOŁY.
W tym roku, o występ na sopockiej 
scenie walczy zespół MOSQITOO, 
z którym udało nam się porozmawiać.

- TOPtrendy, to niewątpliwie naj-
ważniejsze muzyczne wydarzenie 
roku 2005 za sprawą, którego Mo-
nika Głębowicz znalazła się na 
ustach całego Nasielska. Wszyscy 
mówią o szansie Mosqitoo w So-
pocie. Powiedzcie, jak długo trwały 
przygotowania do tej imprezy i jak 
to wyglądało?
Monika Głębowicz - Pomysł zapre-
zentowania naszej muzyki na festiwalu 
TOPtrendy pojawił się przed dwoma 
miesiącami. Zbiegło się to z bardzo 
ważnym dla nas wydarzeniem 
– podpisaniem kontraktu z wytwórnią 
KAYAX… i właściwie od tej pory cały 
czas trwają gorące przygotowania do 
koncertu Trendy, które przeplatają się 
z nagraniami naszego debiutanckiego 
albumu.

Rafał Malicki - Zaczęło się od zgłosze-
nia naszej piosenki na ten festiwal przez 
firmę fonograficzną. Potem dostaliśmy 
się do 12-stki zespołów prezentowa-
nych szerzej w mediach przez Polsat, 
Vivę itd. W międzyczasie podpisaliśmy 
kontrakt z firmą KAYAX. Prócz nagrania 
w studiu singla przy okazji festiwalu 
przygotowaliśmy cover Eurytmiks 
– „Sweet Dreams”.

-Dlaczego Mosqitoo?
M.G -Mosqitoo powstało po kilkumie-

sięcznej pracy nad materiałem, 3 lata 
temu. Mieliśmy już niewielki dorobek, 
ale ciągle jeszcze poszukiwaliśmy 
w muzyce samych siebie, bawiliśmy 
się w tworzenie czegoś, co nie będzie 
schematyczne, ale zaciekawi, wręcz 
zaintryguje. W ten sposób przez ostat-
nie pół roku powstał materiał, który 
kąsa jak komar… Nie pozostawia 
jednak nieprzyjemnych śladów, stąd 
zmiana pisowni.. 

-Od dawna się znacie?

M.G -Znamy się tyle, ile wspólnie pra-
cujemy, czyli 3 lata

-Co z komponowaniem i teksta-
mi?

M.G -Właściwie wszystko, co doty-
czy Mosqitoo robimy wspólnie. Jak 
też wspólnie założyliśmy, że teksty 
mają być przede wszystkim tożsame 
z muzyką, jaką wykonujemy, stąd też 

pojawiają się w nich głównie dobrze 
brzmiące hasła.

Kompozycje w pierwszej wersji prze-
ważnie są pomysłami Rafała, do któ-
rych wspólnie układamy linię wokalu, 
po czym Rafał nadaje im ostateczny 
kształt…

R.M -Muzyka i słowa są naszym 
wspólnym dziełem. Oczywiście ja 
bardziej zajmuję się muzyką, bo prócz 
komponowania jestem producentem 
Mosqitoo. Monika z racji śpiewu natu-
ralnie bardziej interesuje się tekstami. 

-Jakie są wasze inspiracje mu-
zyczne?
M.G- Każde z nas słucha muzyki pod 
swoim kątem. Ja przeważnie zachwy-
cam się powykręcanym wokalem, 
który ostatnio dała nam usłyszeć na 
swojej solowej płycie Gwen Stefani. 
Urzeka mnie również Basement Jaxx. 
Kiedyś zachwycałam się tym, ile kto 
może, tzn. rozpiętością skali, teraz 
przełożyło się to na jakość poruszania 
się po swoich możliwościach, twórcze 
podejście do własnego śpiewania, aby 
mogło być ono charakterystyczne, 
a jednocześnie ciekawe. 

R.M -Słuchamy bardzo dużo nowej 
muzyki. Mamy świadomość, że aby 
się rozwijać muzycznie trzeba słuchać 
bardzo wiele całkiem różnej stylistycz-
nie muzyki. Jest miejsce i na popowe 
płyty w stylu Gwen Stefani jak i na bar-
dziej hiphopowe produkcje Outkast. 
Wiele muzyki klubowej jak Chemical 
Brothers, Basement Jaxx.

-O muzyce, którą gracie Robert 
Sankowski z „Gazety Wybor-
czej” napisał, że jest to „w pełni 
profesjonalna produkcja, która 
udowadnia, że pop wcale nie 
musi być bezmyślny i bezbarw-
ny”. Przyznam szczerze, że tak 
naprawdę trudno jest znaleźć 
jedno określenie, które w pełni 
oddawałoby styl Waszej grupy. 
Czy możesz powiedzieć coś więcej 
o dźwiękach, które tworzycie?

R.M -Słowa Roberta Sankowskiego 

w Wyborczej rok temu były dla nas 
komplementem w czasie, gdy dyspo-
nowaliśmy jedynie demem domowej 
produkcji. Teraz naturalnie za sprawą 
pracy nad płytą z najlepszymi artystami 
współpracującymi m.in. z Kayah nasza 
płyta na pewno będzie profesjonalna, 
ale i również bardzo ciekawa i przebo-
jowa. Wygięte dźwięki łatwo przyswa-
jalne. Pop i awangarda, r’n’b i hip hop, 
elektronika i cieple gitary akustyczne. 
Bardzo energetyczne beaty wciskają-
ce w fotel.

-Żeby pokazać się w TOPtrendy 
trzeba było nagrać teledysk. Jak 
wam się razem pracowało przy 
jego tworzeniu?
M.G - Nagrywaliśmy pierwszy teledysk 
w życiu, więc było to dla nas coś nowe-
go, ale i niesamowitego. Nowa sytuacja, 
ale chyba daliśmy radę.

R.M -To było wyczerpujące 12 godzin 
na planie zdjęciowym.(…) Pracowali-
śmy z Pawłem Przybyłem i jego ekipą. 
Bardzo serdeczni i zdolni ludzie, którzy 
potrafili zadbać byśmy na planie czuli 
się dobrze.

-Co oprócz muzyki pasjonuje 

Monikę Głębo-
wicz…?
M.G -Najsil-
niejsza jest we 
mnie muzyka 
i w tej chwili 
jest to nie-
mal jedynie 
czynna pasja, 
ale odkrywam 
w sobie oczy-
wiście różnego 
rodzaju potrzeby 
i zaniedbania, jak czy-
tanie, nauka angielskiego, 
a przede wszystkim długie rozmowy 
z najbliższymi…

-Jakie jest Twoje największe ma-
rzenie?
M.G -Moje marzenia wydają się bardzo 
oczywiste, ale chciałabym, aby Mosqi-
too znalazło swoich odbiorców, a tak 
prywatnie to marzę o zdrowej i silnej 

przystani, jaką jest rodzina.

-Plany artystyczne zespołu Mosqi-
too na najbliższą przyszłość.
R.M -Obecnie pracujemy w studiu 
nad płytą, która ukaże się jesienią. Przy 
okazji powstanie kolejny teledysk oraz 
drugi singiel. Razem z firmą Kayax, 
która bardzo w Nas wierzy, będziemy 
chcieli dotrzeć z naszą muzyką do jak 
największej liczby słuchaczy mając 
świadomość, że muzycznie w wielu 
kwestiach idziemy pod prąd. Chcemy 
pokazać, że warto robić coś nowego, 
interesującego muzycznie. Chcemy 
udowodnić, że warto nagrywać to, 
co się chce bez kalkulacji. Oczywiście 
mało jest firm, które pozwalają na taką 
swobodę artystyczną. My mieliśmy 
to ogromne szczęście trafić do takiej 
wytwórni.

-Mówi się o Was, że jak na de-
biutantów macie całkiem spore 
doświadczenie sceniczne. Opo-
wiecie o tym bliżej?
M.G - Myślę, że można tak powiedzieć, 
bo często grywamy w warszawskich 
klubach i to pomaga nam oswoić się ze 
sceną, z publicznością i daje niesamowi-
tą przyjemność.

-Opolskie 
Debiuty, Wy-

stęp na Gali Fryderyków, Falcade we 
Włoszech (snow music show), Akcja 
„Wyborczej” Gra Muzyka, warszawskie 
kluby a ostatnio fajna Impreza w Empi-
ku, gdzie zagraliśmy obok Krzysztofa 
Kiliańskiego i Zakopower. W sumie 
wiele ciekawych doświadczeń sce-
nicznych, które są bezcenne. 

-Co daje Ci takie poczucie bezpie-
czeństwa, że podejmujesz wyzwa-
nia, nie bojąc się porażki?
M.G -Zawsze, mimo ogromnego zapału 
pojawia się gdzieś lampka z pytaniem, 
„a jeżeli się nie uda?” Zawsze znajdzie 
się ktoś lub coś, co będzie chciało nam 
przeszkodzić, ale my musimy wiedzieć, 
że to, co robimy jest dobre i nie może-
my się dać zastraszyć, bo wtedy sami dla 
siebie przestalibyśmy być wiarygodni.

-Dużo śpiewacie po angielsku. 
W Polsce z założenia piosenki 
śpiewane nie po polsku znacznie 
zawężają grupę odbiorców. Czy 
nie obawiacie się tego, że bę-
dziecie skazani na tzw. muzyczną 
niszę?
M.G -Musimy zaryzykować, zresztą, być 
niszą w Polsce to tylko komplement.

R.M -Na pewno łatwiej byłoby trafić do 
odbiorcy z językiem polskim. Nasza 
muzyka lepiej brzmi jednak po angiel-
sku. Jest teraz coraz więcej młodych lu-
dzi, którzy na pewno zrozumieją, o co 
nam chodzi. A chociażby singiel I feel 
You. Przecież tam jest bardzo prosty 
tekst, będący jedynie uzupełnieniem 
muzyki. Każdy go zrozumie nawet 
instynktownie.

-Co dla Mosqitoo oznaczałoby 
dostanie się do Sopotu?
R.M -Występ w ścisłym finale jest bar-
dzo ważny pod względem promocji 
nowego zespołu na rynku muzycz-
nym. Obejrzałoby nas kilka milionów 
ludzi przed telewizorami. Chociaż nawet 
bez tego występu dzięki promocji TOP 
trendy mamy szansę zasygnalizować, 
że jest Mosqitoo. To dobry początek 
przed jesienną promocją płyty. Poza 
tym Trendy to nobilitacja, bo nie każdy 
może brać udział w takim festiwalu.
Trzymamy kciuki. Dziękuję za 
rozmowę...
A naszych Czytelników zachęcamy do 
głosowania na nasielszczankę i Mosqi-
too za pomocą sms o treści 6 na nr: 
7232  (koszt SMS-a to 2,44zł z VAT).

z Mosqitoo rozmawiała 
A. Żurawska

Monikę Głębo-

w sobie oczy-
wiście różnego 
rodzaju potrzeby 
i zaniedbania, jak czy-
tanie, nauka angielskiego, 

R.M 
-Opolskie 
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BURMISTRZ NASIELSKA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 
z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Nr XL/258/05 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości 
podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

Zabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 1382/1, 1383/1, 
1384/3, 1383/3, 1384/5 o ogólnej powierzchni 409 m2, posiadająca KW 
39829 i 20046.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest w centralnej części miasta 
Nasielska przy ulicy Kilińskiego 10.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3 kondygnacyj-
nym, częściowo podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regular-
ny. Dostosowany do kształtu budynku biurowego. Budynek biurowy jest 
ścianą frontową - zlokalizowany wzdłuż granicy z ulicą. Wjazd na zaplecze 
budynku odbywa się wąskim przejazdem ze wschodniej strony budynku. 
Uzbrojenie techniczne terenu pełne.

Budynek biurowy:

- powierzchnia zabudowy : 273,10 m˛

- powierzchnia użytkowa : 626,55 m˛

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Nasielska uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08. 
2000r określa w/w nieruchomość w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi 
użyteczności publicznej.

Wartość zabudowanej nieruchomości wynosi 475.000,00 złotych

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 22%.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku w okresie od dnia 15.06.2005 roku do dnia 07.07.2005 roku.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha 

List otwarty

Szanowni Państwo
 Mijający rok szkolny 2004/2005 to pierwszy rok 
współpracy zatwierdzonej na trzy lata przez Komisję Eu-
ropejską w ramach programu UE Sokrates Comenius

• Koordynator – Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku

• Partnerzy – Szkoła w Grecji, na Węgrzech i we 
Włoszech.

Więcej o programie na stronie: www.socrates.org.pl

Typ projektu: projekt rozwoju szkoły

Typ projektu: Environmental Edukational Teaching Tools (Metody i technika w edukacji środowiskowej)

Licza osób realizujących projekt:
Nasielsk (Polska) – 15 nauczycieli oraz 148 uczniów
Heraklion (Grecja) – 11 nauczycieli oraz 100 uczniów
Veszprem (Węgry) – 12 nauczycieli oraz 162 uczniów
Gagliano (Włochy) – 12 nauczycieli oraz 155 uczniów

We wrześniu 2004 r. w poszczególnych krajach agencje narodowe przekazały roczne środki finansowe na 
realizację projektu:
- dla koordynatora (Nasielsk) – 2000 euro
- dla partnerów – po 1500 euro

Dotychczas partnerzy spotkali się na wizytach roboczych dwukrotnie, w listopadzie 2004 r. na Krecie oraz w 
kwietniu 2005 r. w Nasielsku.
Zachęceni wspólnymi ustaleniami partnerów nauczyciele wraz z uczniami naszej szkoły chcieliby realizować 
jak najwięcej ciekawych pomysłów w zakresie tematyki dotyczącej: integracji europejskiej, ekologii, zdrowia, 
sportu, kultury, technologii informatycznej, nauki języków obcych.
Zamierzamy w ramach realizacji projektu: redagować gazetki szkolne (w tym kontynuować redagowanie gazetki 
„Moja szkoła”), wydawać książki, nakręcać filmy video, wykonywać zdjęcia foto i płyty CD, tworzyć strony inter-
netowe www, organizować występy artystyczne (koncerty, spektakle), urządzać wystawy plastyczne, organizować 
wycieczki.
Efekty międzynarodowego projektu mogą być doskonalsze o ile dodatkowo zaangażują się partnerzy stowarzy-
szeni. Aktualnie status partnera stowarzyszonego posiada Urząd Miejski w Nasielsku. Zapraszając do współpracy 
w zakresie integracji europejskiej w ramach naszego projektu edukacyjnego zachęcamy wszystkich tych, którzy 
mogą udzielić nam pomocy finansowej lub organizacyjnej do zgłoszenia się na listę potencjalnych partnerów 
stowarzyszonych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia (w załączniku).
Dziękując za każdą formę udzielonej pomocy życzymy, aby działania te przyniosły Państwu oczekiwaną satysfak-
cję. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynią się do sponsorowania naszego projektu z przyjemnością 
wpiszemy na Listę Honorowych Sponsorów zamieszczona w naszej księdze pamiątkowej a w przyszłości po 
zakończeniu realizacji projektu postaramy się o jej opublikowanie.

Dyrekcja i nauczyciele
Szkoły Podstawowej

im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

KARTA ZGŁOSZENIA NR….........(wypełnia szkoła)

na listę potencjalnych partnerów stowarzyszonych do realizacji projektu edukacyjnego ramach programu UE 

Socrates Comenius

Nazwa partnera stowarzyszonego

.....................................................................................................................

Adres do korespondencji

....................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (stanowisko)

.....................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów (stanowisko)

.....................................................................................................................

Telefon kontaktowy.....................................................................................

Krótko o przewidywanej pomocy (forma, termin, uwagi itp.)................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Data.................................       Podpis ...........................................

KOMUNIKAT Nr 1
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim 
działając na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90 poz. 575 z późniejszymi zmianami), oraz rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i upra-
wiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 poz. 358), a także rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 16.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 poz. 1530) w oparciu o wyniki badań wód z kąpielisk 
przeprowadzonych w miesiącach kwiecień – maj 2005 r. informuje, że:

nie dopuszcza do kąpieli kąpielisk:
1) rzeka Wkra – Berencizna  gm. Pomiechówek
2) rzeka Wkra – Lelewo  gm. Nasielsk
W miejscu, gdzie woda nie może być wykorzystywana do kąpieli należy 
umieścić tablice informujące o zakazie kąpieli.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina, że w wodzie, w 
której widoczne są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic nie wskazana jest 
kąpiel.
dopuszcza do kąpieli kąpieliska:
1) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. - przy Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym
2) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. - przy targowisku
3) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. - ul. Mieszka I
4) Jezioro Dolne – Kazuń Bielany - gm. Czosnków
5) rzeka Wkra – Borkowo  - gm. Nasielsk
6) rzeka Wkra – Dobra Wola - gm. Nasielsk
7) rzeka Wkra – Cieksyn  - gm. Nasielsk
8) rzeka Wkra – Zaborze  - gm. Nasielsk
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sa-
dzenia, wykonywania  przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne. 

RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pie-
lęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania 
i połowu ryb.

RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do 
wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, 
zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry 
owocu i korzenia. 

Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do sia-
nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów 
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w 
trzeciej kolejności kwadra korzenia. 

Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbio-
rów roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, 
w trzeciej owocu. 

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas 
do siewów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich 
jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, 
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 

Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni). 
Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonują-
cych nad ziemią. 

Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-
niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY
Wskazówki na lipiec
Lipiec to czas kwitnienia wonnych 
lip. Zaczyna się letni skwar, dawniej 
ten najcieplejszy okres lata nazy-
wano kanikułą. Rozpoczynają się 
żniwa. W ogrodach dojrzewają 
teraz coraz liczniej owoce i warzy-
wa. Przystępujemy do pierwszych 
większych ich zbiorów. Przy czym 
na domowe przetwory, soki, wina, 
susze, octy najlepiej pozyskiwać 
maliny, porzeczki, agrest, czere-
śnie, wiśnie, także inne owoce w 
kwadrze owocu  w połowie mie-
siąca od 15 do 20, nieco mniej 
korzystna kwadra liścia od 8 do 
12 i kwadra korzenia od 23 do 27. 
Nie sporządzać przetworów w 
dniach wykreślonych, ponieważ 
będą się znacznie szybciej psuć i 
będą mniej smaczne. W podanych 
terminach warto też przygotowy-
wać kwas chlebowy, piwo domo-
we, będą najwartościowsze.

Powyższe zalecenia odnoszą się 
również do zbioru, warzyw liścio-
wych i owocujących nad ziemią: 
fasolki szparagowej, groszku, cuki-
ni, ogórków, pomidorów, ziół, liści 
na suszenie np. pietruszki. Wtedy 
też warto pozyskiwać nasiona róż-
nych roślin w tym traw, kwiatów, 
suszyć kwiaty. 

Dobry czas do ścinania traw, koni-
czyn, lucern to kwadra liścia i owo-
cu, mniej korzystna jest kwadra 
korzenia. Żniwa rzepaku najlepiej 
przeprowadzić jeszcze po 7 lipca. 
Żniwa zbóż  zwłaszcza na nasiona 
do siewu warto przesunąć na  dru-
gą  połowę lipca na kwadrę owo-
cu, wcześniej dobry dosyć czas w 
kwadrze liścia. Dosyć dobry okres 
do żniwowania będzie również w  
kwadrze korzenia.

Zbiory warzyw korzeniowych ce-

buli, czosnku, wczesnych ziemnia-
ków, także cebuli na dymkę prze-
prowadzać najlepiej na początku 
miesiąca do 6, potem po pełni po  
21 w kwadrze korzenia a zwłaszcza 
uprawy. Wcześniej dosyć dobry 
czas przypadnie w kwadrze liścia. 
Czas ubywania Księżyca pełnia-
nów, kwadry korzenia i uprawy 
poleca się do wyjmowania cebul 
tulipanów. Kwadra korzenia tuż po 
pełni korzystna jest  do rozsadza-
nia i dzielenia wieloletnich roślin 
korzeniowych.

 Siewy, sadzenie roślin liściowych, 
sałat, kapust, kalarep oraz siewy 
roślin na zielone nawożenie np. fa-
celii, łubinu i gorczycy dokonuje-
my najlepiej w czasie przybywania 
Księżyca (zaznaczone linią ciągłą), 
szczególnie korzystnym terminem 
jest kwadra liścia. Można też te 
prace zaplanować w nieco mniej 
korzystnych kwadrach owocu i 
korzenia  Również wszelkie rośli-
ny owocujące nad ziemią i kwiaty 
sadzimy, siejemy, rozsadzamy, np. 
truskawki, w czasie przybywania 
Księżyca, naj lepiej  w kwadrze 
owocu przed pełnią.

Siewy roślin korzeniowych, np. 
rzodkwi, rzepy, sadzenie bulw zie-
mowitów dokonujemy najlepiej w 
kwadrze  korzenia lub liścia.

Nawozić grządki i pola pod kolejne 
uprawy, zasilać gnojówkami, płyn-
nymi nawozami owocujące drzewa, 
rozrzucać komposty na zagony tru-
skawek (po owocowaniu) najlepiej w 
trakcie ubywania Księżyca (pełnia-
nów) do 6 i po 21, szczególnie w 
kwadrze uprawy. Cały okres zazna-
czony linią przerywaną jest najko-
rzystniejszy do wszelkich zabiegów 
uprawowych, spulchniania, orek, 

podorywek, bronowania, okopywa-
nia, gracowania, przygotowywania 
kompostów, niszczenia chwastów, 
tępienia owadów, szkodników m.in. 
zakładania opasek chwytnych.  Ro-
śliny podlewać intensywnie po nowiu 
w kwadrze liścia. 

 Letnie cięcie żywopłotów, drzew np. 
wiśni, obrywanie pędów, obcinanie 
przekwitłych główek kwiatów, pędów 
truskawek i poziomek, przycinanie 
zebranych krzaczków zebranej fa-
soli, grochu, odgławianie ogórków, 
usuwanie bocznych pędów po-
midorów najlepiej przeprowadzać 
w czasie ubywającego Księżyca, 
między pełnią i nowiem do 6  i po 
21, najlepiej w kwadrach uprawy. 

Cięcie trawników najlepiej prze-
prowadzać po nowiu w kwadrze 
l iścia,  jeżel i  pragniemy trawę 
wzmocnić, ścinana w kwadrze 
korzenia i uprawy będzie z kolei 
wolniej odrastać.

Ukorzenianie sadzonek np. róż i 
ziół m.in. lawendy, melisy, szałwi, 
najlepiej przeprowadzać w kwa-
drze korzenia, dobra też w miarę 
będzie kwadra liścia. Szczepić w 
kwadrze owocu albo korzenia. 
Podobne terminy zaleca się przy 
oczkowaniu dziczek, krzewów i 
drzew ozdobnych. 

Lipiec to czas miodobrania. Naj-
lepiej pozyskiwać miód do 6  i po 
21, szczególnie po 28. Unikać zaś 
tej pracy od  6 do 21.

Ryby w stawach i oczkach dokar-
miać intensywniej od 6 do 21.

Do wędkowania najlepsze dni od 
5 do 9 oraz 15 do 17 i od 23 do 
25.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY NA LIPIEC
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Lipiec może obdarzyć 
nas bardzo niestałą, 
wietrzną, raczej  chłod-
ną pogodą, Z drugiej 
strony mogą być też dni 
bardzo upalne. General-
nie możliwe bardzo duże 
skoki temperatury.
Niektóre noce są bardzo ciepłe, ale 
zdarzą się też bardzo zimne, nawet 
z temperaturą w pobliżu 0 stopni 
Celsjusza. Sporo dni z deszczem. 
Opady mogą być dokuczliwe i 
częste ale zazwyczaj w wielu re-
gionach nie za obfite, co sprawi, 
że gleba nie 
będzie nasy-
cona za do-
brze wilgocią i 
mogą wystąpić 
lokalnie okre-
sowe posuchy 
na polach, 
zwłaszcza w 
centrum Pol-

DOMOWE KURACJE 
NATURALNE

Nadmierne 
pocenie
Przy nadmiernym poceniu po-
mocne bywa picie herbat zioło-
wych na przemian z szałwi i po-
krzywy. Napary z wymienionych 
ziół sporządza się bardzo prosto. 
Jedną łyżeczkę szałwi lub pokrzy-
wy zalać szklanką wrzątku. Odsta-
wić. Rano wypić szklankę szałwi, 
łykami, najlepiej w dwu, trzech 
porcjach. Wieczorem  lub po po-
łudniu z kolei szklankę pokrzywy, 
też w dwu, trzech porcjach. Wolno 
do smaku  słodzić miodem. 

Obydwa ziółka można również 
razem wymieszać i  s tosować 
jako mieszankę. Pija się dziennie 
po dwie szklanki herbaty sporzą-
dzonej z jednej łyżeczki najlepiej 
w kilku porcjach dziennie. Kuracja 
winna trwać dwa, trzy tygodnie. 
Potem zrobić tygodniową prze-
rwę i powtórzyć.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

ski. Z drugiej strony lokalnie też 
może padać i grzmieć bardzo sil-
nie, zwłaszcza na południu Polski. 
Lokalnie więc pojawi się groźba 
powodzi. 

Więcej dni pogodnych ze słońcem 
na początku i w środku miesiąca. 
Gwałtowne burze, także z gradem 
silnymi wichrami liczniejsze na 
przełomie drugiej i trzeciej deka-
dy. Sporo dni z chmurami do końca 
miesiąca.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK
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Baran 21.03.-20.04.
Będziesz mieć dużo 
pracy i całe mnóstwo 
spraw do załatwienia, za 
którymi nie przepadasz. Nie będziesz 
mógł odpocząć, a więc zmobilizuj 
wszystkie siły i przystąp do działania. 
W natłoku zajęć pamiętaj o ukochanej 
osobie.

Byk 21.04.-20.05.
Niektórym osobom 
nie odpowiada Twoje 
postępowanie. Nie musisz 
ciągle popisywać się swoją 
wiedzą i umiejętnościami. Zaproponuj 
wspólne działanie, a spotkasz się z 
pozytywną reakcję. Sprawy sercowe 
mają szansę na poprawę.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
W pracy szaleństwo zmian i małe 
zamieszanie. Ale 
nie martw się, 
Ty możesz tylko 
zyskać. Czeka Cię 
wyższe stanowisko pracy, premia lub 
inna ciekawa propozycja. Wszystko 
dokładnie przemyśl i podejmij 
rozsądną decyzję. Życie osobiste 
dostarczy Ci samych radosnych 
chwil.

Rak 22.06.-22.07.
Nie daj się prowokować 
do lekkomyślnych 
działań. Sam podejmuj 
decyzje i nie zamartwiaj 
się tym, że w trudnych negocjacjach 
poniosły Cię nerwy. Wszystko da się 
wyjaśnić i na pewno Twoja firma na tym 
skorzysta.

Lew 23.07.-22.08.
Postaraj się skrupulatnie 
wykonywać swoje 
obowiązki. Jesteś, 
bowiem pilnie 
obserwowany przez przełożonych. 
Mają wobec Ciebie jakiś plan. Lepiej się 
pokazać z dobrej strony. Nie unikniesz 
jednak konfliktów z partnerem. 
Spokojnie przeczekaj ten czas.

Panna 23.08.-22.09.
W najbliższych dniach 
będziesz miał dużo 
zawodowych spotkań. 
Będziesz planować 
przyszłość firmy i jej dalszy rozwój. 
Spotkasz się z bardzo interesującą 
ofertą. Dokładnie wszystko sprawdź. 
Choć jeden dzień wygospodaruj dla 
partnera i porozmawiaj z nim.

Waga 23.09.-22.10.
Nie unikniesz służbowych 
wyjazdów i spotkań. Solidnie 
i merytorycznie się do nich 
przygotuj, a być może przełożeni 
docenią Twoje starania. Przed wakacjami 
przyda się dodatkowy zastrzyk gotówki. 
Nie angażuj się w przypadkowe miłości, 
bo możesz stracić szansę na prawdziwe 
uczucie. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Czeka Cię dobry czas. 
Bądź konsekwentny w 
działaniu i nie poddawaj 
się zbyt szybko. Gwiazdy 
Ci sprzyjają i osiągniesz 
wszystko, o czym marzyłeś. Potem 
pomyśl o bliskiej osobie i wybierzcie się 
razem na romantyczną wycieczkę. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Niestety zapomnisz o 
zdrowym rozsądku i popełnisz 
kilka błędów. Będzie Cię to 
sporo kosztować. Wyjaśnianie 
nieporozumień nie będzie 
ani łatwe ani przyjemne. Tylko 
szczera rozmowa przyniesie wymierne 
korzyści. Nie zwlekaj i zabierz się do pracy.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W życiu zawodowym spotkasz 
interesujące osoby, które 
wpłyną nie tylko na Twoją 
karierę, ale także na życie 
osobiste. Uda Ci się połączyć 
przyjemne z pożytecznym. 
Ale we wszystkim zachowaj umiar. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Masz korzystny czas na podejmowanie 
ważnych decyzji. Każdą sprawę 
doprowadzisz do 
szczęśliwego zakończenia i 
wszyscy będą zadowoleni. 
Wykorzystaj jak najpełniej 
ten czas i nie zmarnuj 
żadnej szansy. Przestań zamartwiać się 
problemami z przeszłości, skup całą 
uwagę na teraźniejszość. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Nie daj się wykorzystywać i naucz 
się mówić nie. 
Dokładnie zapoznaj 
wszystkich z zakresem 
swoich obowiązków 
zawodowych i przestrzegaj tych zasad. 
Inni też mogą dłużej zostać w pracy i 
nadgonić zaległości. W życiu osobistym 
skończ z flirtami, bo czas na poważny 
związek. 

H O R O S K O P

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
FIGA - jestem dwumiesięczny-
m,ślicznym szczeniaczkiem o ra-
dosnym usposobieniu. Wyrosnę 
na ładnego i mądrego pieska 
średniej wielkości. Kundelki są 
najzdrowsze, a zadbane i ko-
chane nie ustępują urodą raso-
wym kolegom. Gdy w dodatku 
jest to kundelek - suczka i przez 
mądrego właściciela zostanie 
wystrylizowana, nie ma milszego, 
bardziej oddanego i niekłopotli-
wego stworzenia. Zabierz mnie ze schroniska,bardzo marzę 
szczęśliwym dzieciństwie i dorastaniu we własnym domu.
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

Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do wspólnego redagowania stałych publikacji na łamach 
„Notatnika” (dodatku do „Życia Nasielska”) pt.: „Wpisani w historię Na-
sielska”, „Nasielscy twórcy nieprofesjonalni”, „Zabytki naszego regionu” 
i „Rodem z Nasielska”. Oczekujemy, że nasz apel spotka się z Państwa 
zrozumieniem i włączycie się Państwo w proces tworzenia zapisu kart 
historii naszego regionu, udzielając informacji bądź użyczając materia-
łów do wykorzystania w/w publikacjach. Przypominamy, że w publikacji 
„Wpisani w historię Nasielska” przedstawiliśmy sylwetki n/w osób kierując 
się w wyborze przyjętą zasadą, że musi to być osoba, która w widoczny 
sposób przyczyniła się do rozwoju naszego regionu i jest osobą nieżyjącą: 
Jadwiga Rostkowska, ks. Bronisław Dobrowolski, Feliks Rostkowski, Paweł 
Kaczyński, Feliks Grzebski, Stefan Jaworski, Aleksander Kurtz, Franciszek 
Władysław Wójcik, Henryk Sitek, Stanisław Jędraszko, Tadeusz Jerzełkowski, 
Stanisław Pujdo, Kazimierz Białorucki, Aleksy Retkin, Wacław Sokolnicki, 
Antoni Sochaczewski, Adam Szelążek, Wiktor Wejcher.

W rubryce twórcy nieprofesjonalni przedstawiliśmy techniki i prace osób: 
Macieja Modzelewskiego, Jana  Witkowskiego, Sławomira Umińskiego, 
Jacka Gałężewskiego  i Mai Grubeckiej. 

„Zabytki naszego regionu” to szczegółowe informacje o: dworku w Kose-
wie, Pianowie i zespole pałacowo – parkowym w Chrcynnie.

Mamy nadzieję, że Państwa informacje przyczynią się do wskazania syl-
wetek osób oraz zabytkowych miejsc i obiektów obciążonych przeszłością 
historyczną do naszych stałych publikacji.

Nasielskie Towarzystwo Kultury pragnie również utrwalić dawny obraz 
naszego regionu. Zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają stare 
fotografie o użyczenie ich do publikacji.  

Prosimy o kontakt telefoniczny zainteresowane osoby pod  numery: 
693 01 37, 0 887 034 473, 691 29 28.  

      Redakcja NTK

Informujemy, że 
książki są do na-
bycia w Bibliotece 
Miejskiej, będzie 
je można również 
kupić podczas Wiel-
kiego Pikniku Nasiel-
skiego „DNI NASIEL-
SKA” w dniach 18, 
19  czerwca br. na 
stoisku Nasielskiego 
Towarzystwa Kul-
tury i Nasielskiego 
Ośrodka Kultury

Niezmierny nasz dług wdzięczności…
„… Jakże nie płonąć w podzięce

za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

(K.I. Gałczyński)

Pani Dorocie Sierzputowskiej 
wyrazy serdecznego podziękowania 

za oddaną pracę i troskę 
o rozwój uczniów kl. III a gim. 

z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
Składają wdzięczni wychowankowie i rodzice.

Wiemy, jak Wam ciężko
Bywa nieraz z nami.
Lecz choć ciężka droga,
Wzniosłe nasze cele
Serce, co nas kocha,
Niech przebaczy wiele.
  (Jerzy Korolec)

Serdeczne podziękowania Dyrekcji, 
Radzie Pedagogicznej oraz pracownikom 
administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 2 

w Starych Pieścirogach
    Składa
  Ukochana i podziwiana kl. III a gim.

Nasielski Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” 
zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców 

do udziału w akcji poboru krwi.
Ambulans RCKiK będzie w sobotę 18 czerwca 
na stadionie miejskim w godz. 15.00 - 18.00.

Niech wrażliwość na potrzeby ludzi chorych 
pozwoli podzielić się tym najcenniejszym lekiem jakim jest krew.
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Wyniki turnieju dziewiątego 06.05.2005 r.:
1.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   158 pkt (65,83%)
2.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski  152 pkt (63,33%)
3.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  145 pkt (60,42%)
4.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal     129 pkt (53,75%)
5.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński  126 pkt (52,50%)
6.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński   122 pkt (50,83%)
7.Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski 121 pkt (50,42%)
8.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski  111 pkt (46,25%)
9.Teodor Brodowski - Marek Rębecki  111 pkt (46,25%)
10.Krzysztof Gałek - Andrzej Lenart   108 pkt (45,00%)
11.Stanisław Makowski - Dariusz Rzucidło  100 pkt (41,67%)
12.Jerzy Krzemiński - Lech Ślubowski    93 pkt (38,75%)
13.Grzegorz Kosewski - Stanisław Zapert    84 pkt (35,00%)
Wyniki turnieju dziesiątego 20.05.2005 r.:
1.Adam Banasiuk - Tadeusz Czeremużyński  92 pkt (63,89%)
2.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   89 pkt (61,80%)
3.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski  88 pkt (61,11%)
4.Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski  74 pkt (51,39%)
5.Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński   73 pkt (50,69%)
6.Teodor Brodowski - Marek Rębecki  60 pkt (41,67%)
7.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  58 pkt (40,28%)
8.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski  58 pkt (40,28%)
9.Lech Ślubowski - Krzysztof Michnowski  56 pkt (38,89%)

Czołówka klasyfikacji po dziesięciu turniejach:
1-2.Piotr Kowalski    85 pkt
      Grzegorz Nowiński   85 pkt
3.Janusz Czyżewski   74 pkt
4.Maciej Osiński    64 pkt
5.Tadeusz Czeremużyński   63 pkt
6.Grzegorz Kosewski   62 pkt
7.Paweł Wróblewski   60 pkt
8.Stanisław Sotowicz   59 pkt
Na następny turniej zapraszamy  24.06.2005 r. na godz. 18.30. do hali sportowej

PK

MAZOWIECKI TURNIEJ COCA-COLA CUP
Turniej piłkarski Coca-Cola Cup 

jest jednym z największych tur-
niejów organizowanych w naszym 
kraju. W bieżącym roku wzięło 
w nim udział 2399 zespołów ze 
szkół podstawowych. Do fina-
łów wojewódzkich zakwalifiko-
wało się 288 drużyn. 1 czerwca 
w Dzień Dziecka uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
uczestniczyli w Finale Wojewódz-
kim Coca-Cola Cup 2005. Zawody 
odbyły się na stadionie miejskim 
w Legionowie. 
Spotkało się ze sobą 18 najlepszych drużyn z woje-
wództwa mazowieckiego. 
Nasza szkoła rozlosowana 
była w grupie ze Szkołą 
Podstawową nr 321 
z Warszawy i ze Szkołą 
Podstawową z Kobieli. 
Drużyna warszawska nie 
dotarła, w związku z tym 
o awansie decydował 
pojedynek ze szkołą 
z Kobieli. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 5 : 3 dla 
Nasielska. W ten sposób 
znaleźliśmy się w następ-
nym etapie rozgrywek. 
Po losowaniu i ustaleniu 
kolejności meczy, spo-

tkało się ze sobą 8 najlepszych zespołów, które 
toczyły swoje pojedynki systemem pucharowym 
(przegrywający odpada). Naszym przeciwnikiem 
został zespół z Jednorożca, z którym przegraliśmy 
1:6. Jak się później okazało, byli to wicemistrzowie 
województwa mazowieckiego. Ostatecznie zajęli-
śmy miejsce 5-8. Chłopcy otrzymali od organiza-
tora piłki nożne, koszulki oraz napoje. 

Skład drużyny nasielskiej: Bielecki Krzysztof, 
Policiński Marek, Policiński Jarosław, Zalewski 
Michał, Raczkowski Tomasz, Gołucki Dawid, 
Jakubiak Marcin, Paczkowski Mateusz, Orłowski 
Maciej, Gerek Artur. 

M.K.

Trójbój LA
Kategoria chłopców:
I miejsce Rafał Milewski SP Nasielsk

II miejsce Kamil Grzybikowski SP Piescirogi

III miejsce Konrad Zieminski SP Cieksyn

IV miejsce Krzysztof Podlasinski SP Nasielsk

V miejsce Daniel Murawski SP Pieścirogi

Kategoria dziewcząt:
I miejsce Ilona Zasadzińska SP Nasielsk

II miejsce Sandra Haber SP Cieksyn

III miejsce Ewelina Jakubiak SP Pieścirogi

IV miejsce Sylwia Szymańska SP Nasielsk

V miejsce Magda Pydyn SP Nasielsk
M.K.

Trójbój lekkoatletyczny są to 
zawody sportowe dla klas IV 

ze szkół podstawowych. Na trój-
bój składają się trzy dyscypliny 
sportowe tj.: bieg na 60 m, rzut 
piłeczką palantową oraz skok 
w dal. O miejscu zawodnika/
zawodniczki decyduje suma wy-
ników (zamienionych na punkty 
wg tabel LA) z poszczególnych 
konkurencji. 
10 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku zostały rozegrane w/w zawo-
dy. Udział w nich wzięli uczniowie ze szkół 
podstawowych z gminy Nasielsk. W trójboju 
uczestniczyło 38 zawodników i zawodni-
czek. Najlepsze wyniki osiągnęli następujący 
uczniowie:

BRYDŻ

Sukces nasielskich siłaczy!
Pod koniec maja w Knurowie odbyły się Mistrzostwa Polski w kategoriach młodzieżowych 
w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Wśród startujących byli również zawodnicy z naszej gminy. Największy sukces odniósł uczeń 
nasielskiego liceum Paweł Kaczmarczyk. Wśród młodzików wadze do 56 kg wynikiem 90 kg 
zdobył srebrny medal. Na tych samych zawodach Karol Brzeziński w wieku do 17 lat w wadze 
do 60 kg z wynikiem 77,5 kg zajął 6 miejsce, a Marcin Szemborski w wieku do lat 18, w wadze 
do 67.5 kg został sklasyfikowany na 10 miejscu.

MS

MISTRZ MAZOWSZA
W dniach 4 - 5 czerwca 2005r., w Ostrołęce odbyły 
się Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w Boksie. 

Wystąpiło w nich ponad 60 zawodników z 10 
klubów województwa mazowieckiego (UOLKA 
Ostrów Maz, Legia Warszawa, Gwardia Warszawa, 
Nokaut Warszawa, Inżynieria Płońska, Broń Radom, 
Hubal Chlewiska, MAG Ostrołęka, Champion War-
szawa, Victoria Ostrołęka). W dwudniowych zawo-
dach odbyło się 46 walk w kat. wiekowych: młodzik, 
kadet, junior a także jedna walka seniorów. 

Wśród zwycięzców turnieju nie zabrakła nasielsz-
czanina. Kategorię kadetów do 60 kg wygrał Seba-
stian Wiśniewski, który w finale, w trzejciej rundzie, 
przez RSC, pokonał zawodnika MAG Ostrołęka.

Sebastian trenuje od roku. Jest wychowankiem 
Inżynierii Płońsk. Jego trenerem jest Waldemar 
Wróblewski.

MT


