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LOTNISKO NASIELSK

W ciągu najbliższych trzech
tygodni ma
powstać spółka, w której
część udziałów będzie
posiadał
Urząd Miasta i Gminy Nasielsk.
Pozostali partnerzy to Aeroklub War-

szawski i Agencja Rozwoju Mazowsza SA.
11 maja odbyło się spotkanie Sekretarza
Nasielska Zbigniewa Rutkowskiego z Jarosławem Ołowskim, Prezesem Zarządu
Agencji Rozwoju Mazowsza SA, i Markiem
Sudomirskim z Aeroklubu Warszawskiego.

Omawiano problemy pojawiające się na
obecnym etapie powołania podmiotu.
Kolejne rozmowy odbędą się 18 maja.
Więcej na ten temat w następnym numerze
„Życia Nasielska”.
KZ

do Sierpca

Jak informują Koleje Mazowieckie, już wkrótce
na linii Nasielsk–Sierpc zostanie przywrócone
połączenie kolejowe.
Dotychczas na tej trasie funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza. Od czerwca
na szlak wyjadą autobusy szynowe typu
VT-627. W sumie będzie to pięć par pociągów.
Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpi 1 czerwca
o godz. 9.30 na stacji PKP w Nasielsku. Nastepnie zaproszeni goście udadzą się szynobusem
do Sierpca, gdzie czekać ich będzie zwiedzanie sierpeckiego skansenu.

fot. M. Stamirowski

T

r wa j ą ko l e j ne s p o t k a n i a
w sprawie modernizacji lotniska w Chrcynnie. 9 maja br. na
posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego z udziałem
Burmistrza Nasielska Bernarda
Dariusza Muchy omawiano
s p ra w ę
utworzenia
w Chrcynnie
Centrum
Sportów Ekstremalnych.

Szynobusem
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Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa
tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku
tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie
tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

19 maja–1 czerwca

Chodnikiem bezpieczniej

fot. K. Ziemiecka

Ruszyła budowa chodnika przy ul.
Płońskiej. Zostanie on ułożony z kostki brukowej na długości 550 m – od
skrzyżowania przy Domu Pomocy
Społecznej, czyli ulicy Płońskiej z ulicą Kościuszki, do skrzyżowania ulicy
Płońskiej z ulicą Lipową. Roboty
wykonuje firma Mil-Mak, Z. Pietrzaka
z Siennicy. Inwestycja kosztować będzie około 200 tys. zł.
Od kilku lat mieszkańcy tej części miasta wskazywali na problemy, jakie mają
z przejściem z jednej strony ulicy Płońskiej na drugą. Bardzo ruchliwa jezdnia
stwarza zagrożenie przede wszystkim
dla mieszkających tu dzieci, które jej
poboczem wędrują do szkoły lub
próbują przedostać się na chodnik
znajdujący się po drugiej stronie
drogi. Najniebezpieczniejsze miejsce
to przede wszystkim zakręt przy stacji
paliw Lotos, a także skrzyżowanie przy
przychodni zdrowia, gdzie dochodziło
już do tragicznych wypadków z udziałem pieszych.
Prawdopodobnie chodnik zostanie
ułożony w ciągu najbliższych tygodni. To dobra wiadomość, bo nie
brakowało już głosów powątpiewających w realizację tej obiecywanej

od dawna inwestycji w tym roku.
Warto przypomnieć, że budowa
prowadzona jest w ulicy należącej
do Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, a do tych należą
główne ulice miasta, i jest realizowana na zasadach porozumienia.
Materiał budowlany zapewnia

zarządca drogi, natomiast wykonanie inwestycji leży w gestii gminy.
Dobrze, że powoli przybywa w naszym mieście nowych chodników,
ale ciągle jeszcze jest ich zbyt mało.
Przy okazji budowy chodnika na ulicy Płońskiej, gruntownych remontów
w przychodni zdrowia i budowy

Znani, ważni i poważni czytają
P

od takim hasłem Miejsko-Gminna Biblioteka
w Nasielsku rozpoczęła
akcję promującą głośne czytanie. Kampania
„Cała Polska czyta dzieciom” prowadzona jest
od czterech lat. Zachęca
dorosłych do codziennego czytania swoim pociechom. Nasielska biblioteka włączyła się w akcję
po raz drugi.
9 maja w Urzędzie Miejskim w Nasielsku pierwszoklasiści słuchali bajek
czytanych przez Burmistrza Bernarda
D. Muchę. Burmistrz mówił o tym, jak
ważne jest czytanie książek, i zachęcał ich do lektury. Opowiadał również
o swojej pracy. Dzieci pytały, co trzeba zrobić, aby zostać burmistrzem,
i czy w Nasielsku będzie basen. Na

dzieciom!

koniec razem z burmistrzem
wyrecytowały wiersz Jana
Brzechwy „Pomidor”.
10 maja w Piknik Club 44
w Krzyczkach opowieści
o huzarze i o głupiej żonie
czytała aktorka Teatru Narodowego i Teatru Polskiego w Warszawie Joanna Sobieska-Gessler. Pani Joanna
związana jest z teatrem od
1968 r. Studiowała m.in.
z Andrzejem Sewerynem,
Piotrem Fronczewskim
i Maciejem Englertem.
Ponad 30 lat słuchaliśmy
jej w powieści radiowej
„W Jezioranach”. W Krzyczkach razem z mężem
Adamem otwiera restaurację,
której potrawy przygotowywa-

Dyżury nocne nasielskich aptek:
15–31 maja
Apteka ARNICA, ul. Rynek 21
tel. (023) 691–21–30

1–14 maja

Apteka Prywatna,
ul. Kilińskiego 1/3
tel. (023) 691–23–23
fot. K. Ziemiecka

kanalizacji ściekowej może warto
zwrócić uwagę na zapomniany
kawałek ul. Sportowej. Przed laty
najwyraźniej komuś zabrakło asfaltu, a może chęci, żeby wjazd w tę
ulicę dokończyć. Teraz nadarza się
do tego doskonała okazja.
MK

ne będą wyłącznie z produktów
ekologicznych. Uważa, że czytanie
jest niezmiernie ważne, ponieważ
rozwija wyobraźnię. Dopełnieniem
pikniku pierwszaków było ognisko
i przejażdżka wozem.
Następnego dnia dzieci ze szkoły
podstawowej w Nasielsku spotkały
się w bibliotece z przedstawicielami
Kolei Mazowieckich. Pani Donata
Nowakowska, rzecznik prasowy
spółki, czytała utwory Juliana Tuwima „Abecadło”, „Murzynek Bambo” i „Słoń Trąbalski”. Konduktor,
Przemysław Nowakowski odczytał
dzieciom wiersz „Lokomotywa”.
W spotkaniu uczestniczył również
dyrektor ds. Przewozów i Promocji
Grzegorz Kuciński. Pierwszoklasiści
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fot. K. Ziemiecka

otrzymali firmowe gadżety, maskotki, przekładki do książek i lizaki.
Do końca maja „znani, ważni
i poważni” będą czytali dzieciom
z terenu naszej gminy. MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku prowadzi akcje czytelnicze,
aby zachęcić dzieci do książek
i przypomnieć rodzicom o wspólnej lekturze. Pamiętajmy, głośne
czytanie uczy myślenia, rozwija
język, pamięć i wyobraźnię, buduje
i umacnia więź pomiędzy rodzicem
a dzieckiem, zapewnia emocjonalny
rozwój dziecka, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czytania i zdobywania
wiedzy na całe życie.
KZ
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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19 maja–1 czerwca

Po pierwsze – kanalizacja

Rozmowa z Janiną Wiśniewską i Zenonem Wiśniewskim, sołtysem wsi Pieścirogi Nowe
Na niedawnej sesji Rady Miejskiej
przyjęto założenia do Planu rozwoju miejscowości Stare i Nowe Pieścirogi. Dlaczego akurat Pieścirogi
przygotowały taki dokument?
Trzeba było opracować plan rozwoju
miejscowości, bo Pieścirogi to miejsce szczególne. O przygotowaniu
planu nie decydowały żadne względy
formalne, żadne wymogi zewnętrzne
– tylko potrzeba chwili. Chodzi o to,
żeby coś dla tych ludzi zrobić.
Na czym polega szczególny charakter wsi?
Pieścirogi to wieś-sypialnia. Bardzo
ludna, na zaledwie 89 hektarach
mieszka tu ok. 1400 osób, jest tu
400 budynków. Wieś jest zatem
bardzo zagęszczona. Mamy w Pieścirogach szkołę, kościół, dworzec – i to
wszystko. Poza tym nie ma tu nic.
Przypomnijmy najważniejsze założenia planu. Jako sprawy priorytetowe wymienia on:
– bezpieczeństwo i działalność
rekreacyjno-sportową (wykonanie
oświetlenia ulic, placu zabaw, boiska,
parkingu);
– warunki dla rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości (budowa kanalizacji, dróg i chodników, sieci gazowej);
– edukację i integrację mieszkańców
(organizacja pikników, festynów, rozgrywek sportowych).
Do tego potrzebne jest jakieś miejsce
do spotkań mieszkańców – do tej
pory nie ma takiego… Ujęta w planach modernizacja drogi to stary
pomysł. Jej poszerzenie zakładała decyzja Burmistrza miasta Nasielska z 16
maja 2001 r., o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jest tu
mowa o modernizacji odcinka drogi
wojewódzkiej nr 571 na odcinku od
km 28 + 400 do km 32 + 350
w miejscowości Pieścirogi–Nasielsk:
poszerzenie jezdni do szerokości 6,0
m, 7,0 m – przejście przez miejscowości Pieścirogi i Nasielsk, chodniki,
ciągi pieszo-rowerowe itd. Dotąd nie
zostało to zrealizowane. A ścieżka rowerowa jest konieczna: z Pieścirogów
do Nasielska i do Borkowa.
Czy to będzie według Planu pierwsza inwestycja?
Moim zdaniem, w sytuacji takiego

zagęszczenia wsi, główna sprawa – to
kanalizacja. Musi być z tym porządek.
Mówi się potocznie, że ścieki, gdy są
wylewane do rowu, nie szkodzą,
bo „użyźniają”. A to nieprawda, są
w nich także detergenty, i to stanowi
problem.

A przy szkole nie ma boiska?

Za wylewanie nieczystości grożą
przecież kary…

Co więc może robić w wolnym czasie młodzież w Pieścirogach?

Tak, ale nasza społeczność nie jest
bogata, więc, jak mówi burmistrz,
nie można ludzi rygorystycznie
karać finansowo. To prawda, jednak
za pozbywanie się gdzie bądź nieczystości w ostatecznym rachunku
płacimy wszyscy. Poza tym, brak
kanalizacji nie tylko prowokuje do
takich zachowań, ale i hamuje nam
remont dróg.
Dlaczego?
Nie ma sensu kłaść nowych nawierzchni, jeśliby trzeba było je
niszczyć, żeby robić kanalizację. Po
co wykonywać te same prace dwa
razy. A drogi są nie najlepsze i aż się
proszą o remont.
Ścieki z Pieścirogów mają trafiać do
budowanej oczyszczalni…
Takie są plany i tak byłoby najlepiej.
Oczyszczalnia, aby należycie działać, powinna przerabiać 2000 m3
ścieków dobowo. Z Nasielska będzie 1200 m3, reszta powinna być
z Pieścirogów. Ale czy tak faktycznie
będzie? Pod koniec maja ma się odbyć spotkanie burmistrza Nasielska
Bernarda Muchy z mieszkańcami
naszej wsi. Może wtedy usłyszymy
konkrety: czy są pieniądze z Fundusz
Norweskiego czy jakiegoś innego,
w związku z tym – czy kanalizacja
będzie, a jeśli nie, to też chcemy to wiedzieć, żebyśmy mogli
np. zaopatrzyć się w oczyszczalnie
przydomowe.
Kanalizacją jest zatem główną
bolączką. A poza tym?
Brak urządzeń sportowych. W takich
np. Czechach przy szkołach, nawet
w małych miejscowościach, są boiska, korty tenisowe. A u nas nie ma
nic. Kilka lat temu były plany, żeby
przeznaczyć kawałek placu na boisko
do piłki siatkowej czy koszykowej. Miał
to być teren prywatny, użyczony na
ten cel, w pobliżu dworca PKP. Ale
ostatecznie właściciel zrezygnował.

Owszem, jest, ale nie jest ono ogólnie dostępne. Dyrekcja jest przeciwna
wpuszczaniu tam osób spoza szkoły.
I trudno się jej dziwić, utrzymanie
takiego terenu kosztuje. Obiekty
sportowe powinny być gminne.

Cóż, albo „podpierać” dworzec, albo
stać gdzieś z butelką piwa… Ale na
boisko teren już jest. Należący do
gminy, w innym miejscu: przy drodze
do Nasielska, niedaleko szkoły.
Czy zdarzają się w Pieścirogach
wybryki chuligańskie?
Jak wszędzie. Zdarza się, że młodzież
niszczy np. kosze na śmieci. A przecież gdyby wyładowała nadmiar
energii na boisku, byłoby lepiej. Teraz
– zwyczajnie im się nudzi. Staramy się
zwracać uwagę nie tylko na wybryki,
ale nawet na rzucane na ulicy papierki.
To są małe sprawy, ale od takich właśnie trzeba zaczynać.
Teren koło dworca PKP cieszy się
złą sławą. Między innymi z powodu śmieci.
Walka o śmieci koło dworca trwa
od dłuższego czasu. Właścicielem
terenu jest Zakład Nieruchomości
PKP. Jego siedziba mieści się w Warszawie. A stamtąd nie widać, w jakim
stanie jest dworzec w Pieścirogach…
Sprawy nie poprawiają też np. krzaki,
które porastają prywatny plac niedaleko stacji. Dobrze byłoby je usunąć
i jakoś ten teren zagospodarować, ale
nie ma na to środków.
Odkąd zaczyna się teren gminy
przy stacji?
Teren PKP zamyka się ulicami: Srebrną, częściowo Kolejową i Reja.

Jak się żyje w Pieścirogach?
Dobrze. Ale nie wszystkim. Jest tu
wysokie bezrobocie – mimo że
jest stąd dobry dojazd we wszystkie strony i można szukać zajęcia
poza wsią. W samym Nasielsku bez
pracy jest ok. 20%, mieszkańców,
a w Pieścirogach – ponad 20%.
Wiele jest osób trwale bezrobotnych. Otrzymują zapomogi, ale
niestety zdarza się wśród nich
i pijaństwo.

Czy to może się zmienić?
Szansą byłoby powołanie lotniska
CARGO w Modlinie, pozwoliłoby to
na powstanie w okolicy wielu agencji
celnych.
Dlaczego został Pan sołtysem?
Moje sołtysowanie wzięło się
– z wodociągów. Kładziono sieć
wodociągową w Pieścirogach,
a nasza ulica, Diamentowa, została
bez wody. Skrzyknęliśmy się, zebraliśmy pieniądze na projekt, gmina
zorganizowała przetarg, i woda jest.
Mamy ją z ujęcia głębinowego, jest
nawet lepsza niż w Nasielsku, a nie
mamy kanalizacji…
Rozmawiała: Agata I. Wojtko

Co z oczyszczalnią ścieków?
ak wynika z informacji otrzymanych z Urzędu
J
Miejskiego, oczyszczalnia ścieków na terenie
naszej gminy zacznie działać, tak jak to planowa-

no, jeszcze w tym roku. Wykonano już sporo prac:
ogólne zaawansowanie robót wynosi 60%. Przewidywanym terminem rozruchu technologicznego
jest druga połowa lipca br.
fot. M. Stamirowski

W sprawie śmieci przy dworcu
można więc tylko interweniować?
Tak. Odbyłem wiele rozmów telefonicznych z panem Kępką, naczelnikiem Zakładu Nieruchomości PKP.
Ale do porządków kolej bierze się
niezbyt chętnie.
Gdyby ludzie nie rzucali śmieci
gdzie bądź, nie byłoby tego problemu.
Ale na razie nawet nie wszyscy mają
przy domach pojemniki na śmieci.
Mało kto też segreguje odpady.
A warto to robić. Zakład Gospodarki
Komunalnej daje specjalne worki do
tego celu. Odbiór worka 100-litrowego z posegregowanymi śmieciami
kosztuje 8 zł, a przecież w ten sposób
odciąża się „zwykły” pojemnik. Nie
mówiąc już o tym, ile zyskujemy jako
społeczeństwo.
Jakie inne problemy trapią Pieścirogi?
Każdej zimy walczymy o odśnieżanie przystanków. Mimo licznych
interwencji, ciągle pozostaje nieza-

fot. M. Stamirowski

łatwiona sprawa starych słupów
telekomunikacyjnych na naszej
ulicy, które Telekomunikacja
dawno już powinna usunąć.
Chcielibyśmy także mieć częstsze
kontroli policji drogowej. Szczególnie koło szkoły, bo właśnie tam kierowcy
mają często „ciężką
nogę”, no i jeżdżą
tam motocykliści – „dawcy”.
Policja powinna
też częściej kontrolować dworzec
PKP. Przychodzą
tam różni ludzie,
wysiadują na schodkach, piją piwo,
choć nie można na dworcu spożywać alkoholu. Policja zagląda tam
rzadko.

Kończone są roboty budowlane obiektów kubaturowych oraz sieci
technologiczne międzyobiektowe. Sieć kanalizacyjna skończona jest
w 90%, pozostały jeszcze do wykonania trzy przewierty oraz montaż
pompowni. Zatem jesienny termin oddania do użytku zostanie jak najbardziej dotrzymany.
Moc przerobowa oczyszczalni będzie wynosiła 2000 metrów sześciennych na dobę. Odbiornikiem ścieków, zgodnie z Projektem Technicznym
oczyszczalni, jest rzeka Nasielna. Ścieki będą posiadały parametry założone
w projekcie, pozwalające na takie ich odprowadzanie. W chwili obecnej
korzystać będzie część miasta Nasielska; docelowo – Nowe i Stare Pieścirogi
i inne miejscowości. Są one w trakcie przygotowania do podłączenia.
LAN
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BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/11/03-06

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 (Jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603), Uchwały
Nr XL/258/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 27 czerwca 2006 roku
o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 odbędzie się
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Nasielsk, położonych w mieście Nasielsku przy ulicy Kilińskiego 10.

19 maja–1 czerwca

Siła bezwładu
Przejazd kolejowy w drodze łączącej Nasielsk
z Pieścirogami spędza sen z powiek wszystkim
tym, którzy muszą go pokonywać kilka razy dziennie. Jego stan jest fatalny, obok jednej wyrwy
szybko tworzą się następne i trzeba uważać, żeby
nie uszkodzić samochodu, przejeżdżając tamtędy.
– Czy naprawdę nie ma szans,
by ktoś w końcu doprowadził
ten kawałek drogi do porządku?
Przecież udało się drogę wyre-

dużo mówiło się o mających nastąpić gigantycznych inwestycjach
w miejscach takich przejazdów.
Były plany dotyczące budowy

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o powierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1, 1383/1,
1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 r.) do ceny uzyskanej
w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Nasielska przy
ulicy Kilińskiego 10.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym 3-kondygnacyjnym, częściowo
podpiwniczonym. Kształt zespołu działek dość regularny. 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 pełne.

09–10.05. na ulicy sportowej nieznani sprawcy skradli samochód
osobowy o wartości 8500 zł na
szkodę Rafała F.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do dnia 23 czerwca 2006 roku
(do godz. 1400) do pokoju nr 215 Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę, która wygra w przetargu, od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.

montować, a tu, przy torach, nie
można było tego zrobić? – pytają
mieszkańcy Nasielska.
Problem w tym, że zarządcą tego
skrawka terenu jest PKP, której,
jak widać, nie zależy na jakości
drogi. Poza tym do niedawna

fot. M. Stamirowski

wiaduktów. Na planach jednak
się skończyło. Lata mijają, prezesi
w PKP zmieniają się, a nam pozostają dziurami utkane przejazdy
kolejowe, którymi nikt nie chce
się zająć.
MK

Kolejny wypadek
W sobotę 13 maja, około godziny 10,
na drodze Dębe–Nasielsk, w pobliżu
miejscowości Nuna doszło do wypadku drogowego. Samochód ford
fiesta podczas wyprzedzania uderzył
w skręcającego w lewo poloneza.
Uderzony samochód dachował
i znalazł się w pobliskim rowie.
W wyniku wypadku ranne zostały
3 osoby: pasażer poloneza i dwójka
dzieci podróżująca fordem. Osoby
te zostały przewiezione do szpitala
w Nowym Dworze Mazowieckim.

10.05. na ulicy Młynarskiej funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzymali
podczas zażywania narkotyków
Pawła G. z Chrcynna i Grzegorza T.
z Nasielska.
11–12.05. nieznani sprawcy włamali się do salonu Plus GSM i skradli
30 telefonów komórkowych. Straty
wynoszą 22 151 zł na szkodę firmy
Elmax.
13.05. w Nunie doszło do wypadku
drogowego

Prawdopodobnie przyczyną wypadku była nadmierna prędkość
i brak wyobraźni kierującej fordem.
Niestety, nie jest to pierwszy wypadek
w tym miejscu. Gładka nawierzchnia
niedawno wyremontowanej drogi
prowokuje kierowców do rozwijania nadmiernej prędkości. Jednak,
jak pokazuje powyższy przykład,
zbytni pośpiech na drodze może
stać się przyczyną nieszczęścia.
LAN

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 215 w godz. 900–1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69-33-115, 69-33-108.
Zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, która będzie zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości, może wejść na obiekt budynku po uzyskaniu zgody wydanej
przez Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: umnasielsk.bip.org.pl

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

05–08.05. w Borkowie spaleniu uległa skrzynka elektryczna
o wartości 1000 zł na szkodę Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.

08.05. na ulicy Kościuszki nieznany sprawca skradł rower o wartości
440 zł. W wyniku prac operacyjnych policji odzyskano skradzione
mienie oraz ustalono sprawcę
– Cezary S.

Opis nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 42 750,00
złotych (słownie: czterdzieści dwa tysięce siedemset pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku w Banku Spółdzielczym w Nasielsku nr konta 27 8226 0008 0000
1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 22 czerwca 2006 roku do godz. 1400.

03–14.05. w Andzinie nieznani
sprawcy włamali się do garażu
i skradli piłę spalinową i 10 m kabla elektrycznego. Straty wynoszą
2500 zł.

06–07.05. z terenu budowy
oczyszczalni przy ulicy Kolejowej
nieznani sprawcy skradli przewód elektryczny. Straty wynoszą
20 000 zł na szkodę firmy D.P. System z Warszawy.

Cena wywoławcza ogółem wynosi 427 500,00 złotych.

Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r. określa ww. nieruchomość
w strefie miejskiej – nieuciążliwe usługi użyteczności publicznej.

KRONIKA
POLICYJNA

fot. D. Majewski

13.05. w Pieścirogach na ulicy Kolejowej Rafał K., mieszkaniec Czajk,
kierował samochodem w stanie
nietrzeźwym (0,53 mg/l).
R

E

K

L

A

M

A

5

AKTUALNOŚCI

19 maja–1 czerwca

Egzamin dojrzałości 2006
W czwartek, 4 maja,
maturzyści przystąpili do
pierwszych egzaminów.
Trochę przestraszeni, zmęczeni i pełni wątpliwości.
Choć przygotowywali się
do matury, nie są pewni,
czy wiedza, którą zdobyli, wystarczy do zdania
nowej matury. Martwią
się też, czy liczba zdobytych punktów zapewni im
miejsce na wymarzonej
uczelni.
W tym roku nową maturę w Nasielsku zdają 174 osoby, 108 z Zespołu
Szkół Zawodowych i 66 z Liceum
Ogólnokształcącego. Nowa matura
to egzamin zewnętrzny, jednakowy
w całym kraju. Obowiązkowo trzeba
zdać egzamin z języka polskiego
i obcego (ustny i pisemny)
oraz z wybranego przedmiotu (tylko pisemny).
Wśród języków obcych
najpopularniejszy jest angielski. Zadania w części
pisemnej przygotowuje
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).
W części ustnej zestawami
zadań z języka obcego
wraz z kryteriami oceniania i punktacją zajmują się
okręgowe komisje egzaminacyjne, czyli też ciało
zewnętrzne. Poziom podstawowy jest dla wszystkich. Ci, którym potrzebna
jest większa liczba punktów,
żeby dostać się na wymarzoną uczelnię, pisali również egzamin na poziomie rozszerzonym.

w Londynie, analiza tekstu o życiu
najpopoularniejszych amerykańskich bliźniaczek i pocztówka
z obozu sportowego – to zadania,
z którymi musieli się zmierzyć Po
raz pierwszy test w tym roku miał
trzy warianty I tu uczniowie nieco
się zawiedli. O zmianach powinno
się informować – mówili niektórzy.
Nieco obaw wśród maturzystów
wzbudzały komisje egzaminacyjne,
w skład których wchodzą przedstawiciele innych szkół ponadgimnazjalnych. Zdaniem uczniów to
większy stres, a według dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku Grzegorza Duchnowskiego,
wprowadzenie do zespołów nadzorujących i egzaminujących nauczycieli z innych szkół to dodatkowy
element obiektywizmu.

O

Następnego dnia „nowomaturzyści”
pisali egzamin z języka angielskiego.
List do przyjaciela, który mieszka
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Działasz lokalnie? Działasz aktywnie,
ale brakuje Ci pieniędzy na realizację
pomysłów? Chcesz zacząć działać
dla innych? Weź udział w konkursie
grantowym „Działaj Lokalnie”!
Stowarzyszenie Europa i My jako
Lokalna Organizacja Grantowa zaprasza do udziału w konkursie grantowym w ramach Programu „Działaj
Lokalnie V” Polsko–Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Wnioski przyjmowane są
do 8 czerwca 2006.

Egzaminy maturalne rozpoczęły
się na początku maja i potrwają do
końca miesiąca. To ciężka praca

jest niemożliwe, twierdzi Zdzisław
Suwiński, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Większość
nauczycieli pracuje ponad ten
limit i nikt im za to nie płaci
Matura nowa, ale związane z nią
przesądy wciąż takie same. Maturzyści nie obcinają włosów od
studniówki, zakładają czerwoną
bieliznę, pożyczają coś od
przyjaciela i przed egzaminem
dostają kopniaka na szczęście.
Mamy nadzieję, że te zabiegi,
ale przede wszystkim wiedza
zdobyta przez wszystkie lata
szkoły średniej, pomogą nasielskim maturzystom dostać
się na wybrane uczelnie. Trzymamy kciuki!
KZ

Wypracowanie podczas egzaminu
z języka polskiego można było
napisać o Makbecie – bohaterze
dramatu Szekspira lub powieści
Władysława Reymonta „Chłopi”.
Abiturienci musieli również rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem
odnoszący się do artykułu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wychodzący
z egzaminu maturzyści nie byli
bardzo zadowoleni. Jedni już myśleli
o poprawce, inni z uśmiechem na
twarzy mówili: Jakoś to będzie.

fot. K. Ziemiecka

również dla
nauczycieli.
Obowiązek
przepro wadzenia
egzaminu
spoczywa
na szkołach. Ministerstwo
Edukacji
w y m aga ,
aby nauczyciele
zaangażowani przy
maturze
nie przekroczyli
40 godzin
pracy, co

Terminy pozostałych egzaminów pisemnych
19 maja

Piątek

Historia sztuki

22 maja

Poniedziałek

Język rosyjski

23 maja

Wtorek

Informatyka

24 maja

Środa

Języki mniejszości narodowych, język kaszubski,
język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura
antyczna, język szwedzki, język portugalski,
język słowacki

25 maja

Czwartek

Język hiszpański
i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

26 maja

Piątek

Historia muzyki

29 maja

Poniedziałek

Język włoski

30 maja

Wtorek

Wiedza o tańcu

Środa

Kultura Hiszpanii (historia, historia sztuki i geografia
w języku hiszpańskim w klasach dwujęzycznych)

31 maja

W konkursie „Działaj Lokalnie V”
uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe mające status fundacji lub
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucje publiczne posiadające
osobowość prawną, takie jak: szkoły, domy kultury, biblioteki, a także inicjatywy obywatelskie i grupy nieformalne działające przy szkołach, domach
kultury, bibliotekach, klubach sportowych, parafiach działające na terenie
powiatów: grodziskiego, pułtuskiego i gminy Nasielsk. Preferowane
przy ocenie będą projekty realizowane na terenie wsi i miast do 20 tys.
mieszkańców.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących realizacji
ważnych społecznie i ciekawych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lub minimalizowania problemów istniejących lokalnie.
Stowarzyszenie Europa i My dofinansuje w ramach konkursu co najmniej 10 projektów lokalnych. Dofinansowanie projektów wyniesie do
5000 zł i stanowić będzie do 75 % wartości projektu.
Projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny:
– wynikać z potrzeb lokalnej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze
zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przyczyniać się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych, np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju
lokalnego i innym,
– być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
– umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Termin realizacji projektów: od 10 czerwca do 30 listopada 2006 r.
Miejsce i termin składania wniosków: Wnioski należy przesłać do siedziby
Stowarzyszenia Europa i My, ul. Na Skarpie 12/36, 06–100 Pułtusk, w terminie do 8 czerwca 2006 r., z dopiskiem na kopercie „Działaj Lokalnie V”
(liczy się data stempla pocztowego).
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: konkurs@europaimy.org, tel. 0606 131
593 – odpowiemy i pomożemy wypełnić wniosek. Nie czekaj na czyjąś
aktywność, DZIAŁAJ LOKALNIE! Weź udział w konkursie.
Daniel Prędkopowicz
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Europa i My
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Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo, najprościej mówiąc,
polega na tym, że jakaś inna osoba (nazywana pełnomocnikiem) dokonuje
czynności prawnej w naszym imieniu
(mocodawcy) i na nasz rachunek.
Oznacza to, że czynność dokonana
przez przedstawiciela w naszym imieniu wywołuje skutki w naszej sferze
prawnej, nie zaś w sferze naszego
pełnomocnika.

umocowanie do dokonywania czynności określonego rodzaju. Typowym
przykładem może być zawieranie
umów o pracę w imieniu pracodawcy.
Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do dokonywania konkretnej,
indywidualnej i jak na to wskazuje już
sama nazwa – szczególnej czynności
prawnej, takiej jak np. sprzedaż określonej nieruchomości.

Aby jednak ta inna osoba mogła dokonać tej czynności w sposób skuteczny,
musi mieć stosowne umocowanie do
działania za nas. Umocowanie to nic
innego jak oświadczenie woli osoby,
którą pełnomocnik ma reprezentować. Aby móc zostać pełnomocnikiem, wystarczy mieć przynajmnie
ograniczoną zdolność do czynności
prawnych i uzyskać umocowanie.
Ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mają osoby między 13 a 18
rokiem życia oraz osoby, które zostały
ubezwłasnowolnione częściowo.

Bardzo istotną kwestią jest forma udzielenia pełnomocnictwa. W zasadzie pełnomocnictwo może być udzielone
w każdej formie. Jednakże istnieją od
tej zasady pewne wyjątki. Dla przykładu
pełnomocnictwo ogólne powinno być
pod rygorem nieważności udzielone
na piśmie. Prawo stanowi również, że
jeżeli do ważności czynności prawnej
potrzebna jest szczególna forma,
pełnomocnictwo do dokonania tej
czynności powinno być udzielone
w tej samej formie. I tak do ważności
przeniesienia własności nieruchomości (np. jej sprzedaży) konieczne jest
sporządzenie umowy w formie aktu
notarialnego. W przeciwnym wypadku umowa taka będzie nieważna i nie
wywoła skutków prawnych w niej
zamierzonych. Dlatego jeżeli zamierzamy udzielić pełnomocnictwa do
sprzedaży nieruchomości, umocowanie nasze winno być udzielone również
w formie notarialnej. Należy przy tym
pamiętać, iż szczegółowe przepisy
prawne wymagają często określonej

Pełnomocnictwo może mieć charakter pełnomocnictwa ogólnego,
rodzajowego bądź szczególnego. Pełnomocnictwo ogólne daj umocowanie
do dokonywania przez pełnomocnika
tzw. czynności zwykłego zarządu,
np. do przeprowadzenia bieżącego
remontu, pobierania czynszu, ale już
nie do przeprowadzenia generalnego
remontu lub sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnictwo rodzajowe daje

formy dla określonych rodzajów pełnomocnictw, np. pełnomocnictwo do
zawarcia małżeństwa.
Każde pełnomocnictwo udzielone
w formie pisemnej powinno zawierać
datę sporządzenia pisma – aby nie było
żadnej wątpliwości, kiedy zostało ono
udzielone; tytuł – by wskazać, o jaki
rodzaj pełnomocnictwa chodzi; treść
zawierającą umocowanie pełnomocnika do działania w interesie mocodawcy
oraz podpis mocodawcy.
Pełnomocnictwo co do zasady może
być w każdym czasie odwołane.
Również zasadą jest, że wygasa ono
w przypadku śmierci mocodawcy lub
pełnomocnika. Od tych sytuacji przewidziane są pewne wyjątki. W każdym
razie po wygaśnięciu umocowania
pełnomocnik obowiązany jest zwrócić
mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może jednak żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu i co istotne,
wygaśnięcie umocowania powinno
być na takim odpisie zaznaczone, aby
nie było wątpliwości, że upoważnienie
jest już nieaktualne.
Należy stwierdzić, że pełnomocnictwo
jest w obecnie panujących warunkach
społeczno-ekonomicznych instytucją
bardzo przydatną. Pozwala bowiem
dokonywać szeregu czynności prawnych bez konieczności osobistego
uczestnictwa w ich zawieraniu.
Marek Rączka

Terminy przedawnienia należności
Istotny sens przedawnienia polega
na tym, że po upływie określonego
w ustawie terminu ten, przeciwko
komu kieruje się roszczenie (dłużnik),
może uchylić się od jego zaspokojenia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe (np. czynsz)
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– trzy lata.
Takie zasady wynikają z art. 118
Kodeksu cywilnego. Trzeba jednak
pamiętać, że mają one zastosowanie
tylko wtedy, gdy „przepis szczególny
nie stanowi inaczej”, czyli gdy inna
ustawa nie reguluje tego w sposób
odmienny.
Oto kilka przykładów sytuacji najczęściej spotykanych:
1. Należności zasądzone wyrokiem
lub nakazem zapłaty:
Zdarza się, że po uzyskaniu korzystnego wyroku czy nakazu zapłaty nie decydujemy się – przynajmniej na razie
– na oddanie sprawy do komornika.
Pamiętajmy, na wyegzekwowanie należności mamy sporo czasu – z reguły
dziesięć lat.
2. Roszczenia o zapłatę ceny przy
umowie sprzedaży:
Jeśli sprzedaż nie była związana
z działalnością gospodarczą sprzedawcy, to roszczenie o zapłatę
ceny przedawni się w terminie
10 lat, licząc od dnia, gdy stało się

ono wymagalne (gdy zapłata miała
nastąpić).
3. Odsetki za opóźnienie w zapłacie:
Zasadą jest, że odsetki przedawniają się
po trzech latach. Jeśli jednak wierzyciel
dopuści się przedawnienia należności
głównej (co często następuje już po
dwóch latach), to jest równoznaczne
z dopuszczeniem do przedawnienia
wszystkich odsetek.
4. Należności z umowy o dzieło:
Roszczenia wynikające z umowy
o dzieło przedawniają się z upływem lat
dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli
dzieło nie zostało oddane – od dnia,
w którym zgodnie z treścią umowy
miało być oddane.
5. Należności z umowy zlecenia:
Przedawniają się z upływem dwóch lat.
Termin ten dotyczy tylko przypadków,
gdy żądane jest wynagrodzenie za
czynności spełnione przez osobę
trudniącą się stale czynnościami danego rodzaju lub prowadzącą przedsiębiorstwo. W innych przypadkach
ma zastosowanie art. 118 Kodeksu
cywilnego.
6. Rachunki telefoniczne i za Internet:
Roszczenie przedsiębiorców
telekomunikacyjnych o zapłatę
należności uwidocznionych na rachunkach telefonicznych przedawni
się po trzech latach, licząc od dnia,
w którym zapłata powinna była
nastąpić. W przypadku comiesięcznego abonamentu nastąpi to

po trzech latach.
7. Rachunki za energię elektryczną
i gaz:
Do sprzedaży energii (elektrycznej, gazowej, cieplnej) należy stosować odpowiednio przepisy o sprzedaży, dlatego
roszczenia z tego tytułu przedawniają
się z reguły po dwóch latach.
8. Niespłacony kredyt bankowy:
Roszczenia banku o zapłatę należności z tytułu niespłaconego kredytu
bankowego przedawniają się po trzech
latach.
9. Opłaty za jazdę bez biletu.
Za jazdę bez biletu należy uiścić nie
tylko należność za przewóz, ale także opłatę dodatkową. tzw. „mandat za
jazdę na gapę”. Takie roszczenia przewoźnika w większości przedawniają się
po roku. Bieg terminu przedawnienia
rozpoczyna się dopiero trzy miesiące
od wezwania dłużnika do zapłaty, co
w sumie stanowi 15 miesięcy. Dopiero
po tym czasie można powołać się na
przedawnienie.
10. Roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej czynem niedozwolonym:
Roszczenie to ulega przedawnieniu
z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do
jej naprawienia. Jednakże w każdym
wypadku roszczenie przedawnia
się z upływem lat dziesięciu od dnia,
w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.
Marek Rączka
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Sezon na alergie
iosna to nie tylko buW
dzenie się przyrody
do życia, ale dla wielu

ludzi także – początek
sezonu alergii. Jakkolwiek nie brak głosów, że
uczulać może wszystko,
wiadomo, że niemało
czynników uaktywnia się
wraz z obecną porą roku.
Podobno problem alergii
dotyczy już co czwartego
Polaka. Lekarze mówią, że
co 10 lat liczba alergików
się podwaja.
Mianem alergika określamy osobę, której organizm reaguje w nietypowy sposób na jakąś substancję
zwykle tolerowaną przez innych.
Np. noszenie niewinnego z pozoru niklowanego zegarka może
u uczuleniowców wywoływać
pokrzywkę, a kontakt, powiedzmy, z proszkiem do prania – atak
astmy. Taka substancja, czyli alergen, może stać się źródłem poważnych kłopotów. Uczulać mogą
różne rzeczy: sierść lub naskórek
zwierząt, leki, związki chemiczne
i różne pokarmy. Jednak niektóre
alergeny w szczególny sposób
uaktywniają się wraz z nadejściem
wiosny.
Jednym z nich w pewnym sensie
jest… słońce. Należy na nie uważać, ponieważ grzeje teraz mocniej
niż zimą. Może ono „prowokować” reakcje alergiczne u osób,
które m.in. przyjmują pewne leki.
Na przykład wchodzący w skład
niektórych z nich dziurawiec pod
wpływem promieni słonecznych

sce pyłków – mamy w powietrzu
coraz więcej pleśni.
Także niektóre owoce sezonowe,
zjawiające się na naszych stołach
wiosną i latem, mogą powodować
uczulenia. Klasycznym przykładem
są truskawki, nierzadko wywołujące pokrzywkę. Podobnie można
zareagować na nowalijki, po które
chętnie sięgamy, złaknieni po zimie
świeżych warzyw. W ich przypadku
dodatkowym czynnikiem mogą
być… chemikalia, którymi niektórzy
producenci nowalijek „doprawiają” je
obficie.
Często trudno stwierdzić, co wywołało reakcję alergiczną. Jeśli problemy
pojawiają się regularnie po zjedzeniu
truskawek albo po zastosowaniu
konkretnego kosmetyku, sprawa
jest prosta. Łatwo wówczas pozbyć
kłopotów, wystarczy bowiem wyeliminować alergen: odstawić kosmetyk (przestać jeść truskawki, zdjąć
zegarek z uczulającym niklem itp.).
Nie zawsze jednak daje się określić
przyczynę alergii.
Pomocne mogą być wówczas
specjalistyczne badania. O nich jednak powinien zdecydować lekarz
alergolog. Można wykonać testy
z krwi (badanie całkowitego poziomu przeciwciał IgE, umożliwiające
określenie właściwego alergenu) lub
też testy skórne (sprawdza się reakcję
po naniesieniu próbek alergenów na
skórę).
Bywa, w przypadkach gdy kontaktu
z alergenem nie można wyeliminować (jak np. pyłków roślinnych), że

Truskawki są smaczne, ale mogą uczulać

może stać się przyczyną uczulenia i może powodować reakcje
podobne do oparzenia.
Przyczyną alergii są także pyłki
roślin. Uczulenie na nie może
pojawić się w każdym wieku, lecz nierzadko występuje
u dzieci cierpiących wcześniej na
alergię pokarmową. Wygasa ona
ok. 3 roku życia, a w jej miejsce
zjawia się – wziewna, w tym również uczulenie na pyłki roślinne.
W naszym klimacie jako pierwsza
pyli leszczyna, zazwyczaj jeszcze
w lutym. Po niej kolejno drzewa
i trawy, aż do jesieni, gdy w miej-

niezbędne jest przyjmowanie
odpowiednich leków. Zwykle są
to środki przeciwhistaminowe
i przeciwzapalne. Nieraz wystarczy ich sezonowe przyjmowanie,
ale zdarza się, że alergik bierze je
na stałe.
Z alergii nie można się wyleczyć.
Co gorsza, w przypadku uczulenia
na jakąś substancję łatwo uczulamy
się i na inne, ponieważ skłonności
do alergii zachowujemy do końca
życia. Na szczęście można jednak
w znacznym stopniu złagodzić jej
objawy.
A. I. Wojtko
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Srebrna rocznica niezależności

W tym roku 12 maja przypadła 25.
rocznica rejestracji Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych
„Solidarność”. Uroczyste obchody
tej rocznicy zainaugurował Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując na
10. posiedzeniu 26 kwietnia br. uchwałę w tej sprawie. Także w Senacie została
otwarta wystawa „Chłopska droga do
wolności”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, którą można
oglądać do piątku 19 maja.
Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przygotowała w ubiegłym tygodniu uroczyste
obchody rocznicy. Odbyły się one
w Puławach i Warszawie.
Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Prezydent RP, Prymas Polski,
Prezes Rady Ministrów.

Wspólnotach Rolników. 18 czerwca
1983 roku w Niepokalanowie zwrócił
się do nich słowami:
Wiem, że w tym dzisiejszym zgromadzeniu biorą liczny udział przedstawiciele wsi, polscy rolnicy.
Są tu – jak mnie poinformowano
– „uczestnicy duszpasterskich wspólnot
rolników pracujących nad odnową wsi
w łączności z Kościołem”. Niektórzy
z was odwiedzili mnie w czasie mojej
choroby w rzymskim szpitalu Gemelli,
dziś spotykamy się na modlitwie na
tej franciszkańskiej i Maksymilianowej
ziemi.
Wiem, że ożywia was myśl o odnowie
najlepszych tradycji kulturalnych wsi,
o chrześcijańskim życiu we wzajemnej miłości, o doskonaleniu się przez
wspólną modlitwę, że tworzycie kręgi
wzajemnej pomocy, uczestniczycie

wiciela polskiej wsi, Wincentego Witosa:
„Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy
wartości dały podstawę do stworzenia
państwa. Bez nie moglibyśmy go mieć.
Gdzie chłop stanął, tam się podstawa
przyszłego odrodzenia ostała” (Słowa
wypowiedziane w Wierzchosławicach,
w 1928 roku).
Stańcie z miłością przy Bogu!
Chrystus, który siebie nazywał krzewem
winnym, o Nim, o Bogu, swoim Ojcu,
powiedział, „że jest tym, który uprawia”
– rolnikiem.
Trwajcie w Chrystusie i przynoście
owoc obfity, w Nim możemy uczynić
wszystko (por. J 15, 1-5).
Bądźcie uprawą Bożą!
I z miłością stójcie przy ziemi, przy tej
naszej matce i żywicielce.

Przemarsz członków NSZZ RI „Solidarność” z katedry do gmachu sądu, 12 maja 1981 r.

Wam, w szczególny sposób, powierzył
Stwórca wszelką roślinę przynoszącą

Świętowanie Srebrnego Jubileuszu
rozpoczęło się w Puławach, w siedzibie
IUNG-u Międzynarodową Konferencją
z udziałem przedstawicieli europejskich
rolniczych związków zawodowych,
skupionych w COPA-COGECA. Mówiono głównie o ich roli i zadaniach
w Unii Europejskiej.

Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki
waszej pracy ma rodzić pokarm, ma
przynosić chleb dla człowieka. To jest
szczególnym źródłem godności pracy
na roli. Waszej godności.
„Solidarność” RI została zarejestrowana 12 maja 1981 roku. 25 lat to dużo
czasu i dużo ważnych wydarzeń zaszło
od tamtej pory. Stan wojenny, represje,
przejście czołowych działaczy związku do podziemia, wreszcie początek
działalności Duszpasterskich Wspólnot
Rolników skupiających członków zdelegalizowanej przez ówczesne władze
„Solidarności”. To pierwsze po wojnie
Jasnogórskie Dożynki. To ludzie, którzy
Związek Zawodowy Rolników budowali – m.in. Józef Slisz, Piotr Baumgart,
Roman i Piotr Bartoszcze, Gabriel
Janowski. Wśród założycieli związku
byli również rolnicy z naszego powiatu – Andrzej Łuszczewski, Janusz
Byliński.
Dariusz Panasiuk

W sobotę 13 maja ulicami Warszawy
przemaszerował pochód rolników od
Al. Solidarności 127 – gmachu Sądu
dla Miasta Stołecznego Warszawy – do
Archikatedry Św. Jana, gdzie została odprawiona Msza Św. celebrowana przez
Jego Eminencję Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, w intencji
rolniczej „Solidarności”.
Delegacje rolników złożyły wieńce
i kwiaty przed Grobem Nieznanego
Żołnierza i pomnikiem Prymasa Tysiąclecia.
Wieczorem delegacja rolników została
przyjęta przez Prezydenta RP, który odznaczył zasłużonych działaczy rolniczej
„Solidarności”.
14 maja w Wilanowie po uroczystej
mszy świętej w kościele św. Anny rolnicy zaprosili mieszkańców Warszawy
do wspólnej zabawy.
O rolnikach zawsze pamiętał Ojciec
Święty Jan Paweł II. Podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski spotkał się
z członkami rolniczej „Solidarności”,
działającymi wtedy w Duszpasterskich

Przemawia Jan Kułaj, 12 maja 1981 r.

ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo,
którego owoc ma w sobie nasienie, by
były dla wszystkich pokarmem (por.
Rdz 1, 29).

Gabriel Janowski (z lewej) i Piotr Baumgart, 12 maja 1981 r.

w rekolekcjach, dokształcacie się,
zapoznajecie się ze społeczną nauką
Kościoła. Pragniecie w ten sposób
odkryć na nowo wasze szczególne
posłannictwo, pracy na roli przywrócić właściwą jej godność i w jej trudach
odnajdywać radość.
Pozwólcie, że zwrócę się do was ze słowami wielkiego męża stanu, przedsta-

Rolnictwo, środowisko i pieniądze
opiero co zakończyła
D
się akcja składania
wniosków o przyznanie

płatności bezpośrednich
do gruntów rolnych, a już
można składać papiery
o kolejne pieniądze.
Producenci, którzy będą się ubiegać o wsparcie z tytułu przedsięwzięć rolno-środowiskowych,
mogą składać wnioski już od 15
maja do 31 sierpnia tego roku. Dotyczy to rolników, którzy wnioski
będą składać po raz pierwszy, a realizację przedsięwzięcia rozpoczną po 1 marca 2007 r – poinformowała Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Rolników na pewno ucieszy kilka
zmian. Otóż, zgodnie z nowymi
przepisami, dla wszystkich działek rolnych i stref buforowych
położonych na całym obszarze
Natura 2000 będzie przysługiwać zwiększenie płatności o 20

proc. Dotychczas powiększone
płatności przysługiwały tylko dla
obszarów tzw. „Ptasiej” Natury
2000 (czyli obszarów ochrony
siedlisk dzikich ptaków). Większa
płatność obejmie sprawy wszczęte
od 1 marca 2006 roku.

To nie jedyna nowość. Zmianie
uległ przepis, zgodnie z którym
w przypadku wykrycia nieścisłości
zmniejszana była płatność rolnośrodowiskowa za cały realizowany
pakiet. Nowa regulacja wprowadza
zasadę, że sankcją będzie objęta
tylko ta część pakietu, w stosunku do której stwierdzono nieprawidłowość (np. w stosunku do
działki rolnej, strefy buforowej,
zwierzęcia).
Nowelizacja rozporządzenia znosi
limity powierzchni użytków rolnych w strefach priorytetowych.
Przed wprowadzeniem tego przepisu limit taki określony był odrębnie dla każdego województwa.

ARiMR zapewnia, że decyzje administracyjne dla wniosków złożonych
od 15 maja do 31 sierpnia 2006 r.
będą wydawane od 1 września do
15 grudnia br. (w poprzednich latach
termin wydawania decyzji mijał
z końcem lutego kolejnego roku). Jak
wyjaśnia Agencja, zmiana ta wynika
z kończącego się okresu programowania Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004–2006 i ma
na celu optymalne wykorzystanie
środków przeznaczonych na ten
cel z budżetu PROW.
Nowy termin składania wniosków
wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lipca
2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich na
wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt.
AW
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Jubileusz szkoły w Pieścirogach
S

zkoła im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Pieścirogach ma już
85 lat. 12 maja 2006 r.
obchodziliśmy jubileusz
jej powstania i 10-lecie
nadania szkole imienia.
Obchody rozpoczęły się od
Mszy Świętej z udziałem ks. biskupa Romana Marcinkiewicza,
ks. proboszcza Jan Majewskiego,
ks. proboszcza Józefa Szczecińskiego i ks. Karola Kanieckiego.
Dyrektor Teresa Skrzynecka powitała zaproszonych gości i podzię-

kowała za przybycie. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele
władz powiatowych i gminnych,
kuratorium oświaty, pracownicy
szkoły i absolwenci. Nauczyciele,
Piotr Kowalski i Barbara Jaskulska,
przedstawili krótką historię szkoły. Część artystyczna odwoływała
się do symboli narodowych
i postaci patrona szkoły. Program
przygotowali uczniowie pod kierownictwem Bożeny Majewskiej
i Barbary Sotowicz. Pani dyrektor
dziękowała wszystkim, którzy włożyli wiele serca i wysiłku w to, aby
dzieci mogły zdobywać wiedzę

w godnych warunkach. Potem
były przemówienia i kwiaty.
Taki jubileusz dla absolwentów to
okazja do wspomnień. To oni są
sercem każdej szkoły. Świadczą o jej
dokonaniach i pozycji w środowisku
lokalnym, są wzorem dla młodszych.
Szkoła w Pieścirogach ma się czym
pochwalić. Wykształciła lekarzy,
inżynierów, prawników, nauczycieli,
działaczy i społeczników.
Z okazji jubileuszu wydano
książkę. Sporządzenie monografii
szkoły trudnym i czasochłonnym
przedsięwzięciem. Podjął się tego

zespół redakcyjny pod kierownictwem Hanny Golnik, powołany
już na początku października
2005 r. Ogromną pomocą przy
zbieraniu dokumentów i opracowaniu historii służył Stanisław
Tyc, dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
Przy przygotowaniu poublikacji
pracowali również wszyscy nauczyciele szkoły w Pieścirogach.
Książka przybliża historię miejscowości Pieścirogi, losy Józefa
Poniatowskiego oraz historię
placówki.
KZ

Bardzo się cieszę, że tyle osób
przybyło na uroczystość. Ci, którzy
nie mogli dotrzeć, dzwonili i gratulowali. To ogromne dowartościowanie nie tylko dla mnie, ale dla
wszystkich pracowników szkoły.
Jestem zadowolona, że mogliśmy
wyróżnić tych, którzy przez całe
swoje życie pracowali dla szkoły.
Byłam niezmiernie wzruszona, że
ksiądz biskup znalazł czas na modlitwę z nami. Usłyszeliśmy od niego wiele słów mobilizujących do
dalszej pracy. Serdecznie dziękuję,
że na obchody jubileuszu przybyły władze. Dziękuję osobom, które
pomagały w przygotowaniu uroczystości oraz wszystkim, którzy
nie szczędzili sił, pomagali i nadal
pomagają szkole.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Księcia Józefa
Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
mgr Teresa Skrzynecka

Józef Poniatowski
(1763–1813) – książę, polski
generał, minister wojny i wódz
naczelny, marszałek Francji. Wychowany w Wiedniu i Pradze, stał
się Polakiem z wyboru. Wstąpił
do wojska austriackiego i został
adiutantem cesarza Józefa. Chociaż kariera w armii cesarskiej
zapowiadała się obiecująco, Poniatowski nie wahał się, gdy w 1789 r.
na życzenie króla i sejmu wezwany
został do służby w wojsku polskim.
Poświęcił się pracy na polu organizacji i poprawy stanu małej, zaniedbanej armii polskiej i wyćwiczenia
wojska, uzyskując w tym zakresie
znaczne sukcesy i dowodząc
swych wybitnych umiejętności
wojskowych. Dał przykład męstwa w bitwie pod Połonnem,
pod Zieleńcami. Był współzałożycielem Szkoły Lekarskiej, która
stała się częścią Uniwersytetu
Warszawskiego. Doprowadził do
załamania się ofensywy armii austriackiej. Zajął Lublin, Sandomierz,
Zamość i Lwów. Zdobył zaufanie
Napoleona i szacunek Francuzów.
Walczył pod Smoleńskiem, Borodino, Czyrykowem i Winkowem.
Tworzył wojsko polskie. Zginął
w rzece Elsterze pod Lipskiem.
Jego zwłoki złożono w katedrze
na Wawelu.
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Szkoły w Pieścirogach
Początek działalności placówki w Pieścirogach przypada prawdopodobnie na rok
1919. Nie można dokładnie określić daty,
ponieważ część zbiorów archiwum uległo
zniszczeniu podczas powodzi w Pułtusku.
Szkoła znajdowała się w drewnianym
domu przy ulicy Kolejowej, u zbiegu
z ulicą Mikołaja Reja. Kierowniczką była
Zofia Dobrowolska. Do szkoły przyjeżdżali
uczniowie ze Świercz, Ruszkowa, Mokrzyc
i Morgów.
Później szkołę przeniesiono do budynku
starego dworca kolejowego. Następni
kierownicy szkoły to Józef Gulatowski
i Jan Bóll. Kiedy zajmowane pomieszczenia stawały się zbyt ciasne, wynajmowano kolejne w prywatnych mieszkaniach
i adaptowano je na klasy. Z inicjatywy
pana Bólla, gmina rozpoczęła budowę
nowej szkoły. Budynek był drewniany,
podobny do baraku, w którym mieści się
Biblioteka Publiczna. Znajdował się kilkanaście metrów za biblioteką, w kierunku
dzisiejszej szkoły.
Budowę przerwał wybuch wojny, a hitlerowcy rozebrali szkołę.W latach 1945–48
miejscowe dzieci uczęszczały do szkoły
w Nasielsku.W 1948 r. rodzice zaczęli budowę nowej szkoły i już 5 września rozpoczęto
w niej naukę. W budynku znajdowało się
siedem klas lekcyjnych, pokój nauczycielski
i pomieszczenie higieny osobistej. Istniała
również biblioteka szkolna. Kierowniczką
szkoły została Czesława Żbikowska.
W 1950 r. w szkole uczyło się 247 uczniów.
Kolejnymi kierownikami placówki byli Józef
Podlasin, Wanda Jankowska i Zdzisław
Nawrocki.
Powołano Komitet Budowy nowej szkoły.
W 1959 roku uzyskano zgodę na budowę
na rozległym placu w podworskim parku
przy ulicy Kolejowej. Liczba uczniów systematycznie się zwiększała. Na przełomie
1963/1964 r. na okres ferii zimowych zaplanowano przeprowadzkę do nowego
budynku szkolnego. Znajdowało się w nim
dziewięć izb lekcyjnych, pokój nauczycielski,
gabinet kierownika, gabinet dentystyczny,
pomieszczenie dla woźnych, sanitariaty
– męski, damski i dla nauczycieli, natryski,
kuchnia i sala sportowa. Przygotowano
utwardzony plac apelowy i boisko szkolne. Oddano do użytku dom nauczyciela,
w którym znajdowały się mieszkania dla
trzech rodzin.
W 1964 roku kierownikiem szkoły został Jan
Gołębiewski, a rok później Marian Menich.
Zmieniła się struktura szkół.Wprowadzono
ośmioklasową podstawówkę.W 1971 r. odnowiono budynek szkoły, a w roku 1973
szkoła w Pieścirogach stała się Gminną
Szkołą Zbiorczą. Uruchomiono stołówkę.
W 1975 r. zastępcą dyrektora Mariana
Menicha została Teresa Skrzynecka. Dwa
lata później dyrektorem szkoły została Irena
Bocian. Do dopełnienia funkcji dyrektora
powołano Jadwigę Zakrzewską. Zaczął
działać szczep harcerski.
Lata 1977-91 to dalsze remonty: wymiana
instalacji elektrycznej, naprawa dachu,
malowanie ścian. Po przemianach polityczno-gospodarczych w 1989 r. do szkół
wróciła religia. W 1991 r. dyrektorem zostałaTeresa Skrzynecka, a wicedyrektorem
Anna Golnik. Dzięki ofiarności rodziców
dobudowano nowe skrzydło do budynku
szkoły. Kolejnym wicedyrektorem została
Alicja Bednarczyk. W 1993 r. otworzono
szatnię. Stanowisko wicedyrektora
w 1994 r. objęła Wanda Wasilewska. Co
roku kadra nauczycielska powiększała się.
Dzieci coraz częściej uczestniczyły w konkursach i olimpiadach. Pojawiły się nowe
przedmioty nauczania, m.in. informatyka.
Obecnie w placówce zatrudnionych jest 34
nauczycieli. Działają organizacje uczniowskie i koła zainteresowań.
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Nasielscy uczniowie lubią Europę
aczął się właśnie kolejZ
ny, trzeci rok we wspólnej Europie. Co nam dały

dwa lata w Unii? Przypadająca na początku maja
rocznica jest dobrą okazją
do podsumowań.
W ostatnich miesiącach najmłodsi mieszkańcy naszego miasta,
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego, intensywnie włączali się do „europejskich”
działań. To właśnie oni zorganizowali 21 kwietnia 2006 r. w naszym
mieście happening „ekologicznie
i po europejsku”, radośnie ożywiali,
wraz z przedszkolakami, przemarsz
ulicami Nasielska, a ich zielona estrada urządzona na rynku zachęcała
wszystkich do stosowania „Dobrych
rad na odpady”.
29 kwietnia 2006 r. w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku odbyło się podsumowanie konkursu gminnego
„Zabytkowe obiekty naszego regionu”. Na uroczystości obecny
był gość honorowy – prezes Stowarzyszenia Europa i My Daniel

Monika Głogowska,
lat 10; Ewelina Sawicka, lat 10; Natalia
Jaskulska, lat 10, Damian Mikulski, lat 10
i Michał Kownacki,
lat 11) pod kierunkiem nauczycielki
Elżbiety Wróblewskiej wykonała na
konkurs
plakat.
Młodzi nasielszczanie zajęli III miejsce
na szczeblu krajowym.

Wręczenia nagród dokonali:
– Jacek Safuta (Dyr.
Biura Informacyjnego Parlamentu
E u r o p e j s k i e g o Nasielszczanie na Paradzie Schumana
w Polsce),
ka. Ruszyliśmy z Krakowskiego
– Danuta Hübner (Komisarz Unii Przedmieścia, sprzed kościoła św.
Europejskiej ds. Polityki Regio- Anny; trasa przemarszu prowadziła
nalnej),
ulicami: Świętokrzyską, Mazowiec– Róża Thun (Szef Reprezentacji ką, Pl. Piłsudskiego, Moliera, a kończyła się na Pl. Teatralnym. Tam
Komisji Europejskiej w Polsce),
– Marzenna Guz-Vetter (Dział urządzono Miasteczko Europejskie
– kolorowe, wesołe i atrakcyjnie.
Jednak przede
wszystkim było
ono wspaniałą
okazją, by poznać instytucje
i organizacje
związane z Unią
E uro p e j s k ą .
Razem z innymi
odśpiewaliśmy
„Odę do radości”, uczestniczyliśmy
w c e re m on i i
wręczenia Polskiej Nagrody
Europejskiej,
w ko n k u r s i e
„Masz pomysł
na
Paradę”,
„Moja
firma

Laureaci konkursu „Prawa dziecka w Unii Europejskiej”

Prędkopowicz, który podkreślił
znaczenie poznawania poprzez
historię okolicy i regionu historii
kraju ojczystego.
Miłym wyróżnieniem było otrzymanie przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Nasielsku od Reprezentacji Komisji Europejskiej
w Polsce zaproszenia na ceremonię wręczenia nagród w dniu
9 maja 2006 r. w Warszawie
w związku z rozstrzygnięciem
konkursu „Prawa dziecka w Unii
Europejskiej”. Ogłoszony w Internecie przez Komisję Europejską
konkurs był skierowany do dzieci
i młodzieży. Uczestnicy przygotowywali plakaty zawierające logo,
ilustrującego ideę ochrony, przestrzegania i promocji praw dziecka
w obrębie Unii Europejskiej. Grupa dzieci z Nasielska ze świetlicy
szkolnej (Edyta Głogowska, lat 12;

polityczny Reprezentacja Komisji
Europejskiej).
Uczniowie otrzymali również „europejskie” upominki. Plakat będzie
publikowany we wszystkich krajach
UE, w ramach akcji informacyjnych
o tematyce dotyczącej zagadnień
praw człowieka. Jego przesłaniem
jest zachęta do refleksji i dyskusji
o prawach człowieka i ich ochronie.
13 maja 2006 r. po az kolejny, aby
uczestniczyliśmy w Spotkaniach
Europejskich w Warszawie, organizowanych po raz trzynasty przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.
Przejazd ufundował Urząd Miejski,
a w imprezie brała udział grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej i z Zespołu
Szkół Zawodowych. Uczestników
spotkania powitali: Danuta Hübner,
Róża Thun i Piotr Nowina-Konop-
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w Unii Europejskiej”, „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”.
Bawiliśmy się także wspaniale na koncercie „Aktywna Europa na scenie”,
z udziałem takich wykonawczyń, jak:
Natalia Kukulska i Kasia Cerekwicka
Uczestnicząc w Paradzie Schumana,
daliśmy wyraźny sygnał, że troszczymy się o wspólną przyszłość.
Nasielsk jest już znany i widoczny
w Europie. W ramach trwającej 2 lata
współpracy w projektach UE Socrates
Comenius odbywają się zaplanowane wizyty robocze w partnerskich
szkołach. Nauczyciele z ZSZ majowy
weekend spędzili w Czechach, wspólnie z partnerami z Portugalii. Z Włoch
wróciła zaś po kilkunastodniowym
pobycie delegacja Szkoły Podstawowej;
nasielszczanie gościli tam, aby uzgodnić
wspólne wytyczne do powstającego
poradnika dla szkół polskich, węgierskich, greckich i włoskich. Polski Dzień
zaprezentuje w Nasielsku zaproszonym
partnerom 1 czerwca 2006 r. młodzież
z ZSZ, a w Szkole Podstawowej pokażemy, jak pracujemy nad tym, aby „Żyć
i uczyć się w Europie”.
Elżbieta Wróblewska
L
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Śniadanie na trawie
Kolejny raz przeczytałam listę. Znajdowało się na niej tyle pozycji, że
nie powinnam iść po zakupy sama.
Jednak poza Frankiem wszyscy byli
zajęci. Piotrek tkwił nad papierami
z pracy, Zosia w kuchni, a Kasia przy
lekcjach. Zaczęłam się zastanawiać:
iść do sklepu dwa razy? Mimo
wszystko coś skreślić? Brutalnie odciągnąć kogoś od zajęć? Ta ostatnia
możliwość wydała mi się najbardziej
pociągająca… I wtedy ktoś zadzwonił do drzwi.

Ani trzaskająca pokrywkami Zosia,
ani skupiony nad projektem Piotrek
nie słyszeli dzwonka. Otworzyłam
więc ja. Na progu stała Ludwika
z dziećmi. Minę miała dzielną, ale
od razu poznałam, że płakała. Jurek
i Marcelinka chyba nie byli tego
świadomi, bo po prostu rzucili mi
się na szyję, a potem pobiegli do
Kasi i Franka. Po chwili wszystkie
wnuki zniknęły w ogrodzie. Wzięłam
synową do mojego pokoju i kazałam
opowiedzieć, co się stało.
Otóż Ludwika przed tygodniem pojechała ze swoją klasą na wycieczkę,
podczas której dowcipni uczniowie
wysłali do swojej wychowawczyni
kartkę z pozdrowieniami. Napisali,
jak bardzo żałują, że jednak nie
pojechała z nimi, bo w górach było
świetnie. Ludwika dowiedziała się
o tym dopiero wtedy, gdy pocztówka trafiła do rąk Karola. Mój syn nie
poznał się na żarcie. Wykrzyczał, co
sądzi o żonie, która go okłamuje, że
jedzie z klasą, a w rzeczywistości…
– No, właśnie – zainteresowałam się
– on myślał, że gdzie byłaś?
– Nie wiem gdzie, ale wiem z kim.

Karol ubzdurał sobie, że pojechałam
gdzieś z nauczycielem plastyki.
– A nie pojechałaś?
– Mamo! – Ludwika znów zaczęła
płakać.
– No, no, żartowałam – powiedziałam szybko. Synowa, która od roku
uczy muzyki, rzeczywiście opowiadała nieraz o koledze, z którym
czasami wspólnie przygotowywali
lekcje. Zdaje się, że dobrze im się
razem pracowało. Zdziwiło mnie
tylko, że Karol okazał się takim zazdrośnikiem.
– I krzyczał, że go oszukuję – synowa nadal chlipała, a ja przyjrzałam się
jej uważnie. Tak, Ludwika jest bardzo
ładna. Artystka… W sumie nic dziwnego, że Karol był zazdrosny, mimo
że nie miał podstaw.
– Chodź do dzieci, zrobimy sobie
śniadanie na trawie.
Odpowiedział mi kolejny wybuch
łkań.
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– Że urządzam sobie jakieś śniadania
na trawie…
– Taaak? To urządzisz. Tylko umyj
twarz. Drugie śniadanie zjemy wszyscy w ogrodzie. Wprawdzie nie ma
prawie nic do pieczywa, ale upiekłam
dziś domowy chlebek, więc nie szkodzi. Zjemy go z samym masłem.
Ledwie zaczęliśmy posiłek, gdy
otworzyła się furtka i do ogródka
wszedł Karol. Zosia i Piotrek na ten
widok przerwali rozmowę. Wszyscy

Kino NIWA ZAPRASZA
19–21 MAJA godz. 18.00

„Na psa urok”
The Shaggy Dog (USA, 2006); Komedia; Reżyseria: Brian Robbins; Scenariusz: Tim
Allen, Jack Amiel, Judd Apatow, Michael Begler, Tom Brady, Matthew Carroll, Gregory Poirier, Geoff Rodkey, Cormac Wibberley, Marianne Wibberley
Wiecznie zajęty prawnik, Dave Douglas, zaniedbuje rodzinę, poświęcając się bez
reszty pracy. Pochłania go m.in. sprawa dotycząca instytutu badawczego, w którym prowadzone są eksperymenty na zwierzętach. W trakcie wizyty w laboratorium zostaje zainfekowany tajną szczepionką zmieniającą cechy genetyczne, co
skutkuje tym, że zamienia się w… psa pasterskiego. Zmiana nie jest ostateczna:
Dave wraca do ludzkiej postaci, ale po to tylko, by jakiś czas później znów znaleźć
się w psiej skórze. Obserwując z nowej perspektywy swoją rodzinę, zapragnie
stać się lepszym ojcem i mężem.

1–7 CZERWCA godz. 17.00

„EPOKA LODOWCOWA 2”
The Ice Age 2 (USA, 2006); Animowany; czas 90 min.; Reżyseria: Carlos Saldanha; Scenariusz: Jon Vitti
Epoka lodowcowa ma się ku końcowi. Lody pękają, śniegi
topnieją, a zwierzęta cieszą się nowo zdobytą wolnością.
Maniek chce założyć rodzinę, dawno jednak nie spotkał na
swej drodze żadnego innego mamuta i boi się, że może być
ostatnim przedstawicielem swojego gatunku... a wtedy
poznaje Elę, ostatnią panią mamutową na Ziemi. Problem
w tym, że Maniek i Ela serdecznie się nie znoszą, a jakby
tego było mało, Ela uważa, że jest oposem.

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.

byliśmy ciekawi, co będzie dalej. Karol spojrzał na żonę, zrobił obrażoną
minę, a potem przeniósł wzrok na
chlebek.
– Z kminkiem! – zawołał. – Przecież
wiesz, że nie lubię kminku – powiedział do mnie z wyrzutem. Ale po
chwili usiadł przy Ludwice i zajadał
razem z nami.
Niech sam sobie piecze chleb
z makiem, skoro jest taki mądry,
pomyślałam. Jednak uczniom
Ludwika powinna zdecydowanie
zmyć głowy.
Babcia Jadzia

Domowy chleb
1 kg mąki (warto użyć pół na pół
pszennej i żytniej), 4 dkg drożdży,
łyżeczka miodu, 2 łyżki oleju, ok.
0,5 l ciepłej (nie gorącej!) wody,
łyżeczka soli, mleko (lub woda) do
posmarowania chlebka, kminek do
posypania (może być też mak lub
sezam)

– Karol też mówił… – usłyszałam.
– Co mówił?

19 maja–1 czerwca

Drożdże utrzeć z miodem (lub cukrem), dodać 0,1 l wody i odstawić
do wyrośnięcia. W misce wymieszać mąkę z solą. Dodać zaczyn,
olej i resztę wody, wyrobić ciasto.
Odstawić przykryte do wyrośnięcia.
Uformować 2 nieduże chlebki, ułożyć na blasze, przykryć i ponownie
pozwolić im wyrosnąć. Posmarować
je mlekiem i posypać jeden z chlebków kminkiem, a drugi makiem lub
sezamem. Piec ok. 30 minut w temperaturze 220 st. C.

W najbliższym czasie czeka Cię więcej pracy i przybędzie Ci obowiązków.
Nawiążesz nowe kontakty zawodowe i podpiszesz korzystne kontrakty,
które w przyszłości przyniosą znaczne zyski. Szybko podejmij ważną
decyzję i już nie zwlekaj. W uczuciach bez zmian.

Byk 20.04.- 20.05.
Posłuchaj rad osób postronnych, bo czasem świeże spojrzenie daje
wiele do myślenia i pomaga w ocenie sytuacji. Szybko i sprawnie
uporasz się ze wszystkimi sprawami. Choć działasz rutynowo, nie
zapominaj o jakości.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Ciągle będziesz mieć sporo pracy. Musisz uzbroić się w cierpliwość
i przeczekać ten czas, bo sam nic na to nie poradzisz. Postaraj się
sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a przełożeni na pewno
docenią Twoje starania i będziesz mieć szansę na awans lub nagrodę.

Rak 22.06.—22.07.
Masz korzystny czas w interesach. Wszystkie sprawy będą się układać
po Twojej myśli. Możesz zacząć realizować swoje plany zawodowe.
W życiu uczuciowym, niestety, aż tak dobrze nie będzie. Zastanów
się nad swoim postępowaniem.

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym na razie żadne zmiany się nie szykują. Nie
podejmuj się też żadnych nowych przedsięwzięć, bo możesz nie
zakończyć ich na czas. Zajmij się bieżącymi sprawami. W miłości
niewielkie zawirowania, które wiele wyjaśnią i poprawią Twoje
samopoczucie.

Panna 23.08.- 22.09.
Nadchodzące dni przyniosą Ci wiele emocji w życiu zawodowym
i osobistym. Pamiętaj, konfliktów nie da się uniknąć, ale można ich nie
wywoływać. Czasami lepiej pomilczeć, bo poza kwalifikacjami liczy się
też dyscyplina i umiejętność słuchania. Zastanów się nad tym.

Waga 23.09.- 22.10.
Nie zrażaj się niepowodzeniami i łatwo nie rezygnuj z własnych
planów. Możesz liczyć na pomoc przyjaciół. Z ich wsparciem
poradzisz sobie ze wszystkim. W miłości przyda się więcej egoizmu.
Ty też jesteś ważny i masz prawo do własnego zdania.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Korzystny czas do załatwiania spraw w urzędach. W pracy będziesz
mieć niespodziankę. Doceniając Twoją pracę i wysiłki, przełożeni
zaproponują CI służbowy wyjazd dla wyróżniających się pracowników.
W uczuciach nie masz powodów do zazdrości.

Strzelec 22.11..- 21.12.
Przyłóż się uczciwie do wykonywanych obowiązków i niczego nie
zaniedbuj. Nie pozwól, żeby życie osobiste wpływało na jakość Twojej
pracy. Koniecznie wyjaśnij z partnerem wszystkie nieporozumienia,
a inne sprawy same się ułożą.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Postaraj się przeczekać ten trudny czas i nie tracić pewności siebie.
Zabierz się do pracy i zacznij realizować zlecenie, jeśli chcesz zdążyć
z terminem. Samotne Koziorożce mają szansę poznać osoby, które
wywrą na Was ogromne wrażenie.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Nie bądź zbyt łatwowierny, bo ktoś będzie chciało to wykorzystać
i obarczyć Cię swoimi obowiązkami. Drobiazgi nie powinny Cię aż
tak niepokoić. Poświęć więcej czasu rodzinie. Zrób wszystko żeby
w życiu osobistym zapanowała zgoda i harmonia.

Ryby 19.02.- 20.03.
Wciąż czekasz, aż przełożeni dostrzegą i docenią Twoje umiejętności
zawodowe. Możesz czas samemu się pochwalić. Wolne Ryby spotkają
niezwykle ciekawe osoby. Nie zmarnujcie szansy, bo do odważnych
świat należy. Może więc romantyczna kolacja lub spacer?

PORADY

19 maja–1 czerwca

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY
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Porady na czerwiec

zerwiec to w kalenC
darzu przyrodniczym
wczesne lato. Jego począ-

tek najczęściej ma miejsce w pierwszej dekadzie
czerwca i wyznacza go
kwitnienie bzu czarnego.
Czerwiec to czas najdłuższych dni, czas słonecznej
pełni. W katolickim kalendarzu liturgicznym miesiąc
poświecony jest kultowi
Najświętszego Serca Pana
Jezusa, swego rodzaju
ożywczego słońca dla
chorej ludzkiej duszy.
W czerwcu przypada początek sianokosów i pierwszych zbiorów owoców.
Tym razem najwartościowsze będą te
zrywane w kwadrze owocu. Można też
z powodzeniem pozyskiwać owoce
w dniach korzystnych w kwadrze liścia,
unikać natomiast kwadry uprawy. Z racji pełni słonecznej korzystna będzie do
zbiorów też kwadra korzenia. Wtedy
też najlepiej wykonywać przetwory,
które przeznaczymy na przechowanie. Owoce będą wówczas bogatsze
w cenne składniki. Zbiory najlepiej
wykonywać w dzień słoneczny po
południu. Dosyć korzystny czas do
zbiorów przypadnie też w kwadrze
korzenia.
W czerwcu w dalszym ciągu trwają
zielarskie żniwa. Zgodnie ze wskazaniami ludowej tradycji zioła najlepiej
zbierać do 24 czerwca, szczególnie
w okresie przybywania księżyca, czyli
do 11 i po 25, szczególnie korzystna
jest kwadra owocu. Można też zbierać
zioła w kwadrze korzenia, po 11 czerwca. Rośliny zielne pozyskiwać najlepiej
w początkowej fazie kwitnienia, rankiem, po obeschnięciu rosy. Rośliny

aromatyczne ścina się nieco później,
w okolicach południa, bo mają wtedy
więcej olejków leczniczych.

w kwadrze owocu, szczególnie przed
pełnią (11), by nie zwiększać zagrożenia
wystąpienia chorób grzybowych.

Czerwiec to również czas tradycyjnych
sianokosów. Wyznacza go zasadniczo
wstępne stadium kwitnienia traw. Dobrze byłoby zaplanować te prace do 11,
potem dobry czas jest też w kwadrze
korzenia: od 12 do 17.

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

Korzystny czas do siewów, sadzenia roślin owocujących nad
ziemią, np. prosa, fasoli, ogórków
na późniejszy zbiór, przypada
w kwadrze owocu. Nieco mniej
korzystne są kwadry liścia i korzenia.
Rośliny kwiatowe, m.in. dwuletnie,
a więc stokrotki, bratki, malwy, byliny,
orliki, łubiny, warto siać, także inne
kwiaty przesadzać oraz zbierać z nich
nasiona (jeśli już są) również w powyższych okresach. Dla rozsadzania, zbioru roślin liściowych najlepszy okres to
kwadra liścia, potem kwadra owocu.
Rośliny korzeniowe, m.in. brukiew, rozsadzać najlepiej na początku miesiąca
w kwadrze liścia. Jeżeli jednak rozsada
jest mała, można poczekać do kwadry owocu, a zwłaszcza korzenia. Jest
to też dobry czas do siewów roślin
korzeniowych w formie poplonu, na
zbiór jesienny.
W kwadrze korzenia, wcześniej
w kwadrze liścia, sporządzać
sadzonki
z bylin
i krzewów.
Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać po nowiu w kwadrze liścia. Jeżeli
chcemy trawę wzmocnić, ścinana
w kwadrze korzenia i uprawy będzie
z kolei wolniej odrastać.

Na początku miesiąca może być
bardziej pochmurno. Szybko jednak
przybędzie dni pogodnych, możliwe jednak, że od czasu do czasu
przechodzić będą burze. Podobny
typ pogody utrzyma się w drugiej
dekadzie. Wtedy będzie dosyć ciepło,
burzowo, parno. Deszcze mogą być

Strzyc owce w okolicach nowiu.
Dbać o czystość w oborach, stajniach,
chlewach. Zabiegi higieniczne najlepiej
przeprowadzać przed nowiem od 18
do 25.
W pasiekach większość prac pielęgnacyjnych wykonać najlepiej
od 12 do 24 , szczególnie jednak od 18
do 24. Wstrzymać się od niepokojenia
owadów do 11 i po 25.

Podlewać rośliny intensywniej do
4 i po 25. Ograniczyć podlewanie

PROGNOZA POGODY NA CZERWIEC
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Czerwiec powinien być bardzo ciepły, a okresami już upalny z licznymi
burzami. Opady mogą być niekiedy,
zwłaszcza w ostatniej dekadzie, obfite,
grożą podtopienia, zwłaszcza na południu Polski. Zmiany pogody mogą być
dosyć częste, dni parnych, pochmurnych sporo.

Prace uprawowe: redlenie, podorywki, niszczenie chwastów, np. wycinanie
ostu, przerywki roślin najkorzystniej
wykonywać w kwadrze uprawy (linia
przerywana). Wtedy też przygotowywać nowe pryzmy kompostowe.
Dokarmiać intensywniej ryby do
11 i po 25.

Zbigniew Przybylak

DOMOWE
KURACJE NATURALNE

Ocet jabłkowy

na żylaki
niekiedy obfite, ale niebyt długotrwałe.
Na przełomie drugiej i trzeciej dekady
zmiennie, ale nadal dosyć ciepło.
Opady lokalnie obfite w okolicach
świętego Jana, w połowie ostatniej
dekady. Potem parno, deszczowo,
burzliwie i pochmurnie do końca miesiąca. Słońca mało.
Zbigniew Przybylak

Hildegarda z Bingen, sławna zakonnica, pisarka, kompozytorka
i zielarka niemiecka, żyjąca 900
lat temu, na żylaki zalecała kurację
octem winnym lub jabłkowym.
W chore miejsca delikatnie wcierać
ocet rano i wieczorem. Jednocześnie warto pijać dwa razy dziennie
szklankę wody z rozpuszczonymi
w niej dwiema łyżeczkami octu.
Kuracja trwa 4–6 tygodni.
Zbigniew Przybylak

IMIENNIK „Życiowy”
Iwona

Karol

imieniny obchodzi: 23.05
zdrobnienia: Iwonka, Ika
pochodzenie imienia: francuskie

imieniny obchodzi: 30.05 i 3.06
zdrobnienia: Karolek, Karlik
pochodzenie imienia: germańskie

Jest odporna i nie załamuje się byle niepowodzeniem. Łatwo
przystosowuje się do nowych warunków. Lubi być blisko natury.
Osoby o tym imieniu mają niełatwy charakter, są materialistkami,
lubią pieniądze i zaszczyty. Są bardzo subiektywne i niesłychanie
przekorne. Cechuje je wyjątkowa aktywność.

Imię to znaczy: mąż. Karol jest człowiekiem szlachetnym, kulturalnym,
inteligentnym i dobrze wychowującym dzieci. Jest przywiązany do
rodziny i domu. Lubi nieraz podróżować. Jest wielkim oryginałem. Z
przekonań jest konserwatystą, ale w sposobie bycia – człowiekiem
postępowym. Chętnie udziela rad i pomocy drugim, wychowuje
młodzież na wzorach tradycyjnych, jest pedagogiem.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych 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 zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny czas

do siewów, sadzenia, zbiorów z 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 plonujących
nad ziemią.

Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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PO GODZINACH

8 FESTIWAL ROCKOWY

Po występach grup młodych i troszkę
starszych nadszedł czas na występ
„starszaków” – oczywiście mam
tu na myśli głównie doświadczenie
muzyczne członków zespołu. A jest
się czym pochwalić, bo zespół Mech
(www.mech.art.pl) powstał (po raz
pierwszy) w 1977 roku! Największe

Na przełomie marca i kwietnia w Hali Sportowej w Nasielsku rozgrywana
była Liga Drużyn Wiejskich oraz Liga Drużyn Amatorskich. Łącznie w całej
imprezie uczestniczyło szesnaście drużyn, a spotkania rozgrywane były przez
sześć kolejnych niedziel systemem każdy z każdym.

wykaz

lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.
Lp.
1

1.

2

Nasielsk
ul. Starzyńskiego 3

Numer księgi
wieczystej

3

4

774/5

17064

Numer
lokalu
5

16

Opis lokalu mieszkalnego
6
Lokal mieszkalny o powierzchni
użytkowej 35,00 m2, w budynku
murowanym, wielorodzinnym, wraz
z przynależnym udziałem wynoszącym 5/100 części w nieruchomości
wspólnej obejmującej części wspólne
w budynku mieszkalnym i działkę nr
744/5 o pow. 1078 m2. Lokal składa
się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,
łazienki z wc. Lokal nie posiada
pomieszczeń przynależnych.

Cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
wczęściachwspólnych
nieruchomości
7

33 500,00 zł

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres od dnia 15 maja
do dnia 6 czerwca 2006 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Bramki

Wygrane

Remisy

Porażki

Punkty

1. Kosewo
2. Nuna
3. Andzin
4. Toruń D.
5. Mazewo
6. Cieksyn
7. Konary
8. Studzianki

7
7
7
7
7
7
7
7

21-13
29-19
18-10
27-9
14-10
13-17
14-26
10-44

6
5
5
4
4
2
1
0

0
0
0
1
0
1
0
0

1
2
2
2
3
4
6
7

18 pkt.
15 pkt.
15 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
7 pkt.
3 pkt.
0 pkt.

Wygrane

Remisy

Porażki

Punkty

Liga Drużyn wiejskich: Król Strzelców - Kućmiński Paweł (Nuna), Najlepszy
Bramkarz - Wilczyński Daniel (Toruń Dw.)
Końcowa Tabela Ligi Drużyn Amatorskich
Bramki

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 1 /06
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości

Mecze

Końcowa Tabela Ligi Drużyn Wiejskich

Wracając
do
koncertu – po
All My Heroes
zagrały Dropsy
(www.dropsy.of.pl).
Nie wiem czy to
już przyzwyczajenie i dobra znajomość muzyki, czy
też jakiś fenomen
powoduje,
że
fot. D. Majewski
podczas występu Piotr „Dziki” Chancewicz – zespół MECH
Dropsów zaczyna się bawić najwięcej lata świetności zespołu przypadały na
ludzi. Grupa zagrała dobrze znane początek lat osiemdziesiątych – wtedy
„ważkom fankom i muszkom” utwo- właśnie zostały wydane dwie legendarry, usłyszeliśmy m.in. „Trzy listy”, „W ne płyty: „Bluffmania” i „Tasmania”. Pomoim państwie”, czy „Zabronił mi tem nastąpiła długa przerwa, właściwie
rząd”. Warto wspomnieć, że zespół zespół przestał istnieć. Tak było do roku
w tym roku planuje zagrać duży, uro- 2004, wtedy właśnie zespół powrócił
dzinowy koncert. Jeśli w planach pojawi w nowym składzie (Maciej Januszko

Numer
działki

jący wcześniej m.in. w takich grupach
jak Syndia, Closterkeller czy Albert
Rosenfield. Specyficzne „szoł” (efekty
w postaci wentylatora i opowiadane
przez wokalistę dowcipy) podziałało na
nasielską publiczność, pod sceną było
gorąco... Maciej Januszko zapytany po
koncercie o wrażenia, odpowiedział,
że to chyba nie jego powinnam pytać,
a samą publiczność, gdyż to ona jest
wyznacznikiem artysty i zrozumienia
jego twórczości. Sądząc po tłumie pod
sceną, chyba obie strony świetnie się
zrozumiały.
Martyna Pielecka

KONIEC ROZGRYWEK

Nasielsk, 2006-05-12

Położenie
nieruchomości

– śpiew, Piotr „Dziki” Chancewicz – gitary, Krzysztof Najman – bas, Piotr „Posejdon” Pawłowski – perkusja) i z nową
płytą wydaną w 2005. Płyta jest zatytułowana po prostu „Mech” i zawiera
kilka starych utworów w nowych aranżacjach oraz nowe kawałki utrzymane
w tradycyjnej stylistyce hardrockowej.
Do tego dochodzi charakterystyczny
wokal Macieja Januszki, nie ma co
ukrywać– bardzo podobny do śpiewu Ozzyego Osbournea. Pozostali
członkowie dzisiejszego zespołu Mech
to również doświadczeni muzycy, gra-

Mecze

Kolejnym festiwalowym zespołem był
coraz bardziej znany nasielski All My
Heroes (www.all–my–heroes.com).
Nie wiem czy określenie „nasielski”
jest na miejscu, ponieważ obecnie
członkowie grupy studiują w różnych
miastach. W związku z tym mają mniej
czasu na wspólne próby i opracowanie

się pomysł zaproszenia gości, to może
warto zwrócić uwagę na propozycję
All My Heroes...

Drużyna

6. maja na scenie wystąpiły cztery zespoły. Pierwszym z nich był De La Core
(www.delacore.kdm.pl) z Mińska Mazowieckiego. Grupa wystąpiła w składzie: Piotrek Juszczak – śpiew i gitara,
Agnieszka Korusiewicz – śpiew, Kamil
„Ryba” Kaźmierczak – gitara, Paweł
„Kalinoś” Kalinowski – gitara basowa
oraz Marcin „Szczepan” Szczepaniak
– perkusja. De La Core to według
zespołu eksplozja uczuć, dźwięków,
formy, komunikacji, muzyka prosto
z serca będąca połączeniem energetycznego rocka z tekstami o pozytywnym przesłaniu. Zespół ma na
swoim koncie spore osiągnięcia: wydanie płyty oraz zwycięstwa na wielu
przeglądach i festiwalach muzycznych,
m.in. w Olsztynie, Warszawie. Olecku.
Mimo że nasielska publiczność nie
przyjęła ich zbyt entuzjastycznie, wrażenia po festiwalu były pozytywne.
Stwierdzili, że wiedzą jak to jest grać
jako pierwsza kapela, zwłaszcza gdy
jest to kapela z zewnątrz. Poza tym
Mińsk Mazowiecki również nie jest
zbyt dużym miastem i trzeba naprawdę duzego nakładu prac żeby zaistnieć
gdzieś dalej, a trzeba przyznać, że De
La Core się to udało.

nowych utworów. Na koncercie zagrali siedem starszych kawałków i dwa
nowe: „Tylko muzyka” i „Szatobordo”.
Tomek powiedział, że z chęcią zagraliby wszystkie swoje utwory, a może
nawet w przyszłości jakieś covery
Dropsów, ale po prostu nie mają czasu na częstsze próby. Mimo to All My
Heroes deklarują, że chcą i będą grać.
Warto wspomnieć, że pierwszy koncert zespołu odbył się dwa lata temu,
właśnie na festiwalu
rockowym. Trzeba
przyznać, że widać
znaczne postępy
w rozwoju grupy,
zarówno w kwestii
doskonalenia techniki, jak też w realizacji własnych
zamierzeń – mam
tu na myśli choćby inwestowanie
w sprzęt i ciągłość
w prowadzeniu
aktualnej strony
internetowej.

Drużyna

Maj, który tak bardzo kojarzy nam
się z wiosną, maturami, słoneczkiem
i wszechogarniającą zielenią na pewno budzi u niektórych jeszcze jedno
skojarzenie: festiwal rockowy! W tym
roku Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował festiwal już po raz ósmy
(latka lecą...).

19 maja–1 czerwca

1.Bad Boys
2.Bronx
3.Partyzanci
4.Katalonia
5.UrządTeam
6.GreenTeam
7.Manhatan
8.Bącik Team

7
7
7
7
7
7
7
7

29-8
23-10
19-11
26-16
15-23
9-17
13-25
4-23

7
6
4
4
2
2
1
1

0
0
1
0
0
0
1
0

0
1
1
3
5
5
5
6

21 pkt.
18 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
6 pkt.
6 pkt.
4 pkt.
3 pkt.

Liga Drużyn amatorskich: Król Strzelców - Mariusz Załoga (Nasielsk); Najlepszy Bramkarz - Paweł Wlaszczyk (Nowy Dwór Maz.)
Wszystkie drużyny uczestniczące w obu ligach zostały nagrodzone dyplomami, natomiast za pierwsze cztery miejsca i osiągnięcia indywidualne
ufundowane były puchary oraz pamiątkowe statuetki. Dziękujemy wszystkim
drużynom za ambicję i emocje, jakich nam dostarczyły, jak również za to, iż
tak licznie stawiły się do naszych rozgrywek. Do zobaczenia za rok!
M.CH

Zaproszenie
Klub Sportowy „Wkra” Andzin zaprasza drużyny piłkarskie
do Ligi Szóstek Piłkarskich, którą planujemy rozpocząć
21.05.2006 r. (niedziela) o godz. 1500 w Cieksynie.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17.05.2006 r. (środa) w Hali
Sportowej w Nasielsku pod numerem tel. 0 23 693 08 65 lub
0 606 423 338.
Uwaga: W drużynach nie mogą występować zawodnicy
czynnie grający w klubach sportowych, mogą natomiast
występować zawodnicy spoza gminy Nasielsk.
Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
KS „WKRA” Andzin
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiątego” 05.05.2006 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
3. Waldemar Gnatkowski – Janusz Wydra
4. Jacek Jeżółkowski – Maciej Osiński
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński
6. Grzegorz Kosewski – Marek Rębecki
7. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski

+ 39 IMP
+ 25 IMP
+ 23 IMP
– 4 IMP
– 23 IMP
– 30 IMP
– 30 IMP

Czołówka klasyfikacji po dziewięciu turniejach:
1–2. Waldemar Gnatkowski
Janusz Wydra
3–4. Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński
5.
Grzegorz Kosewski
6–7. Stanisław Sotowicz
Paweł Wróblewski
8–9. Kazimierz Kowalski
Krzysztof Morawiecki
10. Janusz Czyżewski

53 pkt.
53 pkt.
51 pkt.
51 pkt.
49 pkt.

43 pkt.
43 pkt.
42 pkt.

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK
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OGŁOSZENIA

PRZYGARNIJ

OGŁOSZENIA
DROBNE

ZWIERZAKA

Kupię ziemię rolną, tel. 0 692 70
85 07, 0 600 782 773

W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ RÓŻNEJ WIELKOŚCI, BARWY I PŁCI ZWIERZAKI, JEDNAKOWO MOCNO
TĘSKNIĄCE ZA WŁASNYM DOMEM!

Sprzedam dom jednorodzinny,
budynki gosp., działka 0,5 ha
w miejscowości Świerkowo, 300
m od szosy, tel. 0 603 329 687

AZOREK - jest młodym, ładnym psem.
To zwierzak o zrównoważonym charakterze, zdyscyplinowany, ładnie chodzi
na smyczy. Lubi ludzi,
będzie wiernym i oddanym towarzyszem.
Doskonale będzie
sie czuł w domku
z ogródkiem.Pomóżcie go uratować!

Sprzedam mieszkanie własnościowe 30m2 (parter) z piwnicą,
garażem oraz działką 5-arową,
tel. 0 22 794 43 86
KOREPETYCJE JĘZYK POLSKI,
TEL. 0 698 629 339

TELEFON 0-23 693 10 81 lub 0 660 277 648
MILKA – to młodziutka,
roczna koteczka o wielkim uroku osobistym.
Została znaleziona przy
bloku w Legionowie. Jest
zdrowa, została WYSTERYLIZOWANA. To wyjątkowy
pieszczoch, uwielbia
siedzieć na kolanach
i słodko mruczeć.Szukamy dla niej dobrego troskliwego domu, w którym
byłaby jedynaczką ( jest zazdrosna o uczucia ludzi do innych
zwierząt).
TELEFON 0-22 784 05 34 lub 0 509 469 222

Jesteśmy największą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w Polsce istniejącą od 1993 r.
posiadającą certyfikat ISO 9001:2000.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą w sektorze usług finansowych i chciałbyś rozszerzyć ofertę o nasze produkty :

zostań Agentem SKOK im. F. Stefczyka
działającym na terenie :
Warszawa, Płońsk, Pruszków, Piaseczno, Piastów, Pułtusk, Nasielsk,
Nowy Dwór Mazowiecki , Łomianki, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek,
Łochów, Ząbki, Zielonka , Wołomin, Góra Kalwaria, Serock, Zakroczym,
Wyszogród, Raciąż, Legionowo, Tłuszcz, Mszczonów, Brwinów, Błonie,
Ożarów Mazowiecki, Węgrów, Sokołów Podlaski, Łuków, Łosice.
Oferujemy współpracę w zakresie sprzedaży pożyczek w oparciu
o umowę agencyjną oraz wynagrodzenie prowizyjne zależne od
wyników sprzedaży.
Zapewniamy szkolenie wstępne (koszty szkolenia po stronie SKOK
Stefczyka), stałą opiekę Kierownika Regionalnego.
Od kandydatów oczekujemy jedynie:
• niekaralności,
• zaangażowania w prowadzeniu własnego biznesu.

Reklama i ogłoszenia
w „Życiu Nasielska”
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podziękowania (2 moduły)
drobne
artykuł promocyjno–reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
sprzedaż opracowanego przez ŻN ogłoszenia do innych gazet

Cena netto zł
30,00
60,00
30,00
0,00
600,00
0,10
300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona

19 maja–1 czerwca

- 10%
- 25%
- 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%

wymiary kolumny: 254 x 360 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 99 mm
x 47 mm

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń (list motywacyjny, CV, informację o posiadanym lokalu) w terminie 10 dni od daty
ukazania się ogłoszenia na adres: SKOK im. F. Stefczyka – Centrala Regionu Mazowieckiego ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa. Tel./Fax.
(022) 696-76-80 do 82 Magdalena.Szewczyk@skokstefczyka.pl
lub Iwona.Krupa@skokstefczyka.pl

Sprzedam PolonezTRUCK, r. prod.
1996, 1,6, nowy gaz, wspomaganie kierownicy, aluminiowe burty
– TANIO, tel. 0 504 672 105
Poszukuję garażu do wynajęcia
przy ul. Warszawskiej lub Starzyńskiego, tel. 023 693 01 11
Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedam gosp. rolne 15000 m2
z możliwością przekwalifikowania
na
działkę
budowlaną.
Wiadomość
w redakcji.
Mieszkanie do wynajęcia,
tel. 0 609 810 427
Sprzedam suknię ślubną 3-częściową, roz. 38, cena 500 zł, tel.
0 668 347 959
Sprzedam ciągnik C-330M, stan
bardzo dobry, rok 1992, tel. 0 607
607 905

Nasielski
Ośrodek
Kultury
zaprasza
na koncert zespołu

BUTELKA
http://www.mfk.torun.pl/butelka/

niedziela 21 maja
kino NIWA
godz. 19.00
Ceny biletów:
przedsprzedaż 4 zł
w dniu koncertu 5 zł

19 maja–1 czerwca

OGŁOSZENIA
DROBNE
Szukam domu lub mieszkania do
wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 502
681 747
Poszukuję ekipy murarskiej
do
budowy
magazynu,
tel. 0 602291523
Kupię trociny z drzew iglastych
(z dowozem do domu), tel.
kom. 0 502 035 852
Sprzedam samochód ford
escort, 1993 r. prod.,1,3 CL, autoalarm, srebrny metalik. Cena
do uzgodnienia. Tel. 0 600 942
018 po 20.00
Wynajmę lokal użytkowy – pawilon wolno stojący, pow. 55m2 przy
ul. Kilińskiego 2a, tel. 0 600 942
018 po 20.00.
Sprzedam siano w kostkach, tel.
022 787 02 01 po 2000
Sprzedam samochód Żuk skrzyniowy, w dobrym stanie, rok
prod. 1981, z instalacją gazową,
cena 800 zł, tel. 0 604 996 848
Zatrudnię pracowników do pielenia i zbierania truskawek, tel. 022
787 02 01, po 2000
Działki budowlane – Stare Pieścirogi, ul. Makowa, za linią 110
kV – albo działki pod działalność
godpodarczą (stacja paliw) przy
trasie do Płońska, tel. 023 693 07
54
Poszukuję kobiety z autem
(może być spoza Nasielska) do
opieki nad dwuletnimi dziećmi
przez 1,5 - 2 godziny rano +
odwiezienie do przedszkola.
Kontakt tel. 0-600-384-607
(cały dzień). PILNE !!!
Posiadam do wynajęcia M3 na
ulicy Warszawskiej w Nasielsku,
tel. 023 691 20 29, 0 601 718
872
Przyjmę każdą ilość ziemi z wykopów, tel. 0 23 611 06 62
Oddam duże ilości gruzu za
sprzątnięcie, tel. 0 23 611 06 62
Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691
22 75, ceny promocyjne
Sprzedam kontener na budowę,
tel. 0 503 171 219
Sprzedam działki budowlane
w Miękoszynie, koło stacji PKP
Studzianki, tel. 0 692 895 040
Sprzedam działki budowlane
koło Nasielska, tanio, tel. 0 665
229 265

REKLAMA

15

SPORT

SPORT

SPORT

Mini Olimpic Games 2006
W sobotę, 6 maja, w hali sportowej w Nasielsku odbył się finał wojewódzki największej
tenisowej imprezy w Polsce dla dzieci do lat
12. Do Nasielska zjechało się 70 najlepszych
tenisistów i tenisistek w tej kategorii wiekowej
z całego Mazowsza, a wśród nich mistrzowie
i medaliści Mistrzostw Polski Młodzików.
Organizatorem turnieju był Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Urząd Miejski
w Nasielsku.
W turnieju tym wystąpiło również ośmiu reprezentantów z naszej gminy.
Pierwszych ośmiu zawodników i zawodniczek z tych rozgrywek zakwalifikowało się do
turnieju półfinałowego, który odbędzie się
w Białymstoku.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT
fot. A. Żurawska

Zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt
najlepszymi okazali się zawodnicy, którzy na
co dzień systematycznie trenują w klubach
i ośrodkach. Nasi zawodnicy byli o rok młodsi
od najlepszych, technicznie niewiele im ustępowali, ale niestety zabrakło im większego
turniejowego ogrania.

Z naszych reprezentantów najwyżej zostali
sklasyfikowani Adrian
Żyła i Kamil Białorudzki
na miejscach 17/24,
oraz Damian Kancerek
Mateusz Olczak i Damian
Zembrzuski na miejscach
Wśród chłopców zwyciężył Mikołaj Werecki 25/32.
z Piaseczna przed Antonim Witkowskim z Nadarzyna, Kamilem Jędrasikiem ze Spójni Warszawa Na zakończenie turnieju
i Marcinem Sankowskim z Jaktorowa.
pierwszych ośmiu zawodników i zawodniczek
Wsród dziewcząt najlepsze okazały się zawod- otrzymało puchary, dy- Przewodniczący Rady Dariusz Leszczyński gratulował Katarzynie Nowocin
niczki z Nadarzyna, które zajęly cztery pierwsze plomy i upominki, które wręczyli: przewod- Leszczyński i sekretarz MOZTS Grzegorz
miejsca. Zwyciężyła Katarzyna Nowocin (mi- niczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Bor.
strzyni Polski mlodziczek w deblu i wicemistrzyas
ni w singlu), przed swoimi koleżankami Zuzanną
Samsel, Olgą Szymańską i Sandrą Wabik.

SPORT SZKOLNY W SKRÓCIE

• 21.04. br. w Białobrzegach chłopcy z Ciek- w Nasielsku. Ostateczne wyniki: I miejsce SP
syna zajęli III miejsce w sztafetowych biegach Nasielsk, II miejsce SP Orzechowo, III miejsce
przełajowych rejonu legionowskiego.
SP Czosnów.
• 22.04. br. w hali sportowej w Nasielsku
odbył się powiatowy turniej tenisa stołowego
o Puchar Red. Janusza Strzałkowskiego. Do
turnieju rejonowego z naszej gminy zakwalifikowali się: Daszczyński Mateusz, Zyła Adrian,
Niedzielski Mateusz, Białorudzki Kamil, Czarnecki Paweł, Kancerek Damian, Zembrzuski
Damian, Zamęcki Michał, Kowalski Norbert,
Kamiński Michał, Sobczyńska Paulina, Walczak
Karolina, Rucińska Marta, Wierzbowska Angelika, Ropielewska Karolina, Osińska Sylwia.
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• 24.04. br. reprezentacja powiatu nowodworskiego (dziewczęta – SP Budy Siennickie;
chłopcy – SP Nasielsk) brała udział w rejonowych zawodach drużynowych w tenisa stołofot. A. Żurawska wego, które odbyły się w Piasecznie. Dziewczęta
A
z Bud Siennickich zajęły ostatecznie IV miejsce,
a chłopcy z Nasielska III miejsce.
• 24.04. br. na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbył się Turniej Coca-cola Cup w piłkę
nożną dla szkół gimnazjalnych. Wyniki końcowe
wyglądały następująco: I miejsce Gimnazjum
w Modlinie, II miejsce PG w Nasielsku, III miejsce Gimnazjum w Pomiechówku i IV miejsce
Gimnazjum w Pieścirogach.
• 25.04. br. w Piasecznie reprezentacja
powiatu nowodworskiego, dziewczęta z ZS
nr 3 w Cieksynie i chłopcy z PG w Nasielsku,
brała udział w rejonowych drużynowych zawodach w tenisa stołowego. Zarówno dziewczęta z Cieksyna jak i chłopcy z Nasielska zajęli
ostatecznie III miejsce.
• 25.04. br. na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbył się Turniej Coca-Cola Cup dla szkół
podstawowych. Wyniki końcowe wyglądały
następująco: I miejsce SP Nasielsk, II miejsce
SP Pomiechówek, III miejsce SP Nowe Miasto,
IV miejsce SP Skrzeszew.
• 27.04. br. w Goławicach odbyły się powiatowe zawody w piłkę nożną dla dziewcząt
ze szkół podstawowych. Naszą gminę reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej

• 28.04. br. w Wiśniewie k. Mławy odbył się
turniej rejonowy w tenisa stołowego o Puchar
Red. Janusza Strzałkowskiego. Do turnieju
mazowieckiego z naszej gminy awansowali:
Niedzielski Mateusz PG – Nasielsk, Żyła Adrian
i Daszczyński Mateusz SP Nasielsk, Białorudzki
Kamil SP Cieksyn.
• 28.04. br. w Płocku odbyły się Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach
Przełajowych. Do ww. zawodów z naszej gminy
zakwalifikowało się 8 uczniów: 4 z SP w Nasielsku, 2 z PG w Nasielsku, 1 z ZS nr 3 w Cieksynie,
1 z SP w Budach Siennickich. Na tych zawodach
nie odnieśliśmy żadnych znaczących sukcesów.
Najlepszy wynik osiągnął Szatkowski Tomasz
Z SP Nasielsk, zajmując 41 miejsce na 86 startujących.
• 10.05. br. w Nasielsku odbyły się powiatowe zawody w czwórboju LA chłopców. Pierwsze miejsce w tych zawodach zajęli chłopcy
z nasielskiej podstawówki.
• 11.05. br. w Nasielsku odbyły się powiatowe
zawody w czwórboju LA dziewcząt. Pierwsze
miejsce w tych zawodach zajęły reprezentantki
Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
• 12.05. br. zawodniczki ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
reprezentowały nasz powiat na zawodach rejonowych w piłkę nożną, który w tym roku odbył
się w Piasecznie. Ostatecznie nasze dziewczęta
zajęły III miejsce.
• 12.05. br. na stadionie miejskim w Nasielsku
odbył się powiatowy turniej piłki nożnej dla szkół
podstawowych. Pierwsze miejsce w tym turnieju zajęli chłopcy z nasielskiej podstawówki.
• 15.05. br. na stadionie miejskim w Nasielsku
odbył się drugi etap turnieju Coca-Cola Cup.
Chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli ostatecznie drugie miejsce, przegrywając jedynie z zawodnikami ze Szkoły Podstawowej w Wyszkowie.
M.K.

