
dzięki podpisanym w niewyjaśnionych oko-
licznościach dokumentach, które tłumaczono 
później pomyłką. Ale pomyłka miała swoje 
skutki i mimo że lokalizacja placówki była 
niezgodna z przepisami, znajduje się bowiem 

zbyt blisko siedlisk, schronisko zaczęło działać. 
Z roku na rok zwiększało zasięg oddziaływania, 
a więc wygrywało przetargi na opiekę nad bez-
domnymi zwierzętami z kolejnych gmin. I choć 
gmina Nasielsk w 2003 roku zakazała formalnie 
prowadzenia fundacji działalności na tym terenie, 
to schronisko funkcjonowało dalej. Do schroni-
ska w Krzyczkach przywożone były zwierzęta 
z wielu gmin województwa mazowieckiego, 
m.in. z Góry Kalwarii, Izabelina, Pułtuska, Niepo-
rętu, Nowego Dworu Maz. Każda z nich za po-
zbycie się „psiego kłopotu” uiszczała stosowne, 
wcale niemałe opłaty i rzadko która interesowała 
się dalej losem zwierząt. Zyski schroniska rosły 
systematycznie. Jednak przy tym pojawiały się 
sygnały, że w Krzyczkach giną psy. W tej sprawie 
interweniowały wielokrotnie przedstawicielki 
legionowskiego oddziału Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami. Ale sprawy, które trafiały do 
prokuratury np. w 2004, były umarzane, bo 
wystarczającym uzasadnieniem było tłumacze-
nie właściciela fundacji, że prowadzi podwójną 
ewidencję i dlatego liczba psów dostarczanych 
do schroniska z liczbą tych, które w nim przeby-
wają nie zgadza się. Zupełnie inne dane liczbo-
we przedstawiały raporty Głównego Inspektora 
Weterynarii i ewidencja prowadzona w urzędach 
gmin. Z raportu przygotowanego przez inspek-
cję weterynaryjną za 2003 rok wynikało, że los 
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Cmentarzysko zwierząt

Mroczne tajemnice schroniska
W sobotę 10 czerwca przed 
schroniskiem w Krzyczkach Pie-
niążkach pojawili się działacze 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami i dziennikarze. 

Chcieli wejść na teren placówki, by przepro-
wadzić kontrolę mającą na celu sprawdzenie 
liczby przebywających tu zwierząt oraz ich 

warunków bytowych. Pogłoski 
o tym, że w Krzyczkach zni-
kają psy, krążyły wokół tego 
schroniska od dawna. Jednak  
Zdzisław L., właściciel fundacji 
Eko Fauna, która prowadzi 
schronisko, nie chciał nikogo 
wpuścić. Zrobił to dopiero kiedy 
na miejscu pojawiła się policja, 
ale wtedy już było wiadomo, 
że psy były zakopywane pod 
ogrodzeniem od strony Gło-
dowa. Wykopano ok. 50 ciał 
psów w różnym stanie rozkła-
du. Tego samego dnia policja 
zabezpieczyła dokumentację 
i zatrzymała Zdzisława L, prezesa 
fundacji, oraz jego przyjaciółkę 
Annę Cz., kierowniczkę schro-
niska. 

Przypomnijmy, że schroni-
sko w Krzyczkach powstało 
w 2002 roku w atmosferze 
sensacji i pomówień, przy 
sprzeciwie sąsiadujących z nim 
mieszkańców wsi. Udało się to, 

ponad 100 zwierząt, które powinny trafić do 
Krzyczek, jest nieznany. 

Komercyjne schroniska dla zwierząt stworzone 
przede wszystkim z chęci zysku powinny znajdo-

wać się pod szcze-
gólnym nadzorem 
władz, zarówno sa-
morządowych, jak 
i weterynaryjnych. 
Jak widać w tym 
przypadku, nikomu 
na tym nadzorze 
nie zależało i dopie-
ro bezpardonowa 
akcja członków 
TOZ wykazała, że 
znaleziono miejsce 
składowania zgrab-
nie określanych 
w slangu urzę-
dowym „braków 
w ewidencji”, czyli 
zwierząt. 

Teraz kiedy policja 
zajęła się sprawdze-
niem dokumentacji 
i badaniem terenu 
schroniska,  jest 
szansa, że uda się 
policzyć zwierzęta. 
Przedstawiciele 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami szacują, że 
zaginęło ich tu w sumie ok. 1000 sztuk.

Przed kilkoma laty Zdzisław L. miał podobne 
kłopoty w prowadzonym przez siebie schroni-
sku w Józefowie, wtedy również były posądzenia 
o mordowanie zwierząt, ale śledztwo umorzono. 
Najwyraźniej z tego powodu oswojony ze swoją 
bezkarnością i łagodnym wymiarem sprawiedli-
wości prezes pozwalał na zakopywanie ciał zwie-
rząt w dołach tuż pod ogrodzeniem schroniska 
w Krzyczkach. Śledztwo wykaże, jak duże jest 
znajdujące się tu psie cmentarzysko. Być może 
zwierzęta zakopywane były również w dołach 
po nieczynnej już żwirowni i w sąsiadującym ze 
schroniskiem lesie. Jedną kwestią jest niehuma-
nitarne uśmiercanie zwierząt, a zupełnie inną ich 
zagrzebywanie. W świetle przepisów prawa padłe 
zwierzęta powinny być przecież utylizowane. 

Osobnym tematem jest również to, że nikt 
nie interesował się nielegalnym odprowa-
dzaniem ścieków ze schroniska ani produ-
kowanymi przez nie śmieciami. Jeśli ktoś jest 
nieczuły na los zwierząt, to powinien chociaż 
pomyśleć o zdrowiu mieszkających tu ludzi. 
Najwyraźniej wielu osobom zabrakło nie tylko 
zdrowego rozsądku, ale i wyobraźni. 

MK

Spór o drogę  
Chrcynno–Siennica 

W ślepej 
uliczce POW
Sąsiad ministrem

Przedszkole  
ma 55 lat

MOSQITOO 
WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH

fot. M. Stamirowski



2 16–29 czerwcaZ SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – redaktor naczelny, Agata Wojtko, Katarzyna Ziemiecka, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Marian Wasierzyński, Przemek Olech, Jakub Olech, Dariusz Majewski, Martyna Pielecka
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19. NAKŁAD: 1000 egz.

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.

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

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 

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA NASIELSKA BERNARDA DARIUSZA MUCHY

Końca świata nie będzie
cała procedura konkursowa została 
przeprowadzona zgodnie z wszyst-
kimi przepisami prawa, podpisując 
bez uwag protokół postępowania 
konkursowego. 

O co zatem chodzi? Przecież 
w przypadku, gdy na stanowisko 
dyrektora szkoły jest dwóch kandy-
datów, może być wyłoniony tylko 
jeden. Zdecydowaną większością 
głosów 7:4 komisja wskazała na 
Panią Mariannę Turek. 

Na spotkaniu z rodzicami w Zespo-
le Szkół Nr 2 Pani Bożena Wójcik, 
cz łonek komis j i  konkursowej , 
zarzucała, iż nie do końca była 
zachowana tajność głosowania. 
A przecież każdy członek komisji 
konkursowej głosował w rogu ga-
binetu, przy stoliku, na karcie do 
głosowania stawiając znak X (tym 
samym cienkopisem) oraz odwra-
cając, ją pozostawiał w miejscu 
głosowania.  Po zakończonym 
g ł o s owa n i u  P r zewo d n i c z ą c y 
zbierał karty, tasował je na oczach 
wszystkich, liczył i rozdzielał na 
dwie gromadki według oddanych 
głosów na jednego i drugiego 
kandydata. Na tym etapie każdy 
oddany głos był  pokazywany 
całej Komisji. Nikt nie jest w stanie 
stwierdzić, jak głosowałem ja czy 
Przewodniczący Komisji, czy też 
każdy inny członek komisji, w tym 
Pani Bożena Wójcik. Może głoso-
wała przeciw Pani Skrzyneckiej?! 
Tak naprawdę to tylko ona wie.

Zarzucano mi również obecność 
w Komisji i wpływanie na decyzję 
członków komisji konkursowej. 
W  ko m i s j a ch  kon k urs ow y ch 
w gminach całej Polski widoczna 
jest obecność burmistrzów. Dla 
mnie osobiście oświata była za-
wsze tematem bli-
skim i przywiązuję 
do niej ogromną 
wagę. Nie mogło 
m n i e  z a t e m  t u 
z a b r a k n ą ć .  N a 
Przewodniczącego 
Komisji powołałem 
jednak Sekretarza 
Nasielska – Zbi-
gniewa Rutkow-
skiego – prawnika, 
który przez kilka 
lat przewodniczył 
składom orzeka-
j ą c y m  z a r ó w n o 
w Głównej Komisji 
Orzekającej przy 
Ministrze Finansów, 
jak i  w Urzędzie 
Zamówień Publicz-
nych w Warszawie. 
Każde uchybienie 
w pracy komis j i 
b y ł o b y  n at y c h -
miast przez niego 

usunięte. Całość była również bar-
dzo dobrze przygotowana przez 
Dyrektora ZEAS, Panią Barbarę Sa-
kowską. Mogłem zatem wsłuchać 
się w prezentacje kandydatów. 
Była to dla mnie okazja kontaktu 
z przyszłym Dyrektorem bardzo 
ważnej w życiu gminy szkoły. 

Wpływanie na decyzje członków 
komisj i?  Całkowita nieprawda. 
Zapewniam, że tego nie robiłem 
i nie będę robił, co więcej – ni-
komu bym tego nawet nie radził. 
W składzie komisji konkursowej 
były bardzo poważne osoby.

Na zebraniu podnoszono, że nie-
oficjalnie mówi się o przeniesieniu 
gimnazjum z Pieścirogów do Ciek-
syna. Był to pretekst do zwołania 
zebrania, ale nie jest to prawda! Ale, 
cóż, niedługo będą wybory samo-
rządowe. Można więc próbować 
zamieszać w umysłach rodziców. 
Będą świetnym narzędziem w rę-
kach twórców tych „ nieoficjalnie 
mówiących”. Każdy będzie walczył 
o swoje dziecko. Najłatwiej wtedy 
o manipulację. 

Jaka przyszłość czeka zatem Zespół 
Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych? 
Zanim przejdę do przyszłości, 
chciałbym wspomnieć o tym, co już 
zostało tam zrobione ze strony Gminy 
Nasielsk. W 2001 r. dokonana została 
przez firmę PHU „OVEN” z Białego-
stoku wymiana kotłowni węglowej na 
olejową oraz instalacji C.O. w budynku 
szkoły. Koszt tej inwestycji wyniósł 195 
519,41 zł., w tym pożyczka z WFO-
ŚiGW – 130 000 zł. W 2003 r. wy-
remontowano dach budynku szkoły 
(koszt – 98 554,70zł.; wykonawca 
– REST Usługi Remontowo-Budow-
lane i Specjalistyczne Budziwój) oraz 
wykonano dokumentację techniczną 

na rozbudowę Zespołu Szkół o trzy 
dodatkowe skrzydła (koszt – 39 
400,00zł.; wykonawca – Pracownia 
Architektoniczna i Krajobrazowa). 
Rok 2005 przyniósł kolejną inwe-
stycję – wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej w Zespole Szkół, której 
koszt wyniósł 110 367,58 zł.; wy-
konawca – Lubelska Fabryka Okien 
„PERFEKT” Lublin. W bieżącym roku 
rozpoczął się pierwszy etap rozbudo-
wy budynku Zespołu Szkół; którego 
koszt wynosi 374 580,89 zł. (w tym 
dofinansowanie z Kontraktu Mazo-
wieckiego – 100 000 zł.). Inwesty-
cję tę wykonuje Zakład Remontowo 
Budowlany REM–BUD Płock.

Poza ww. inwestycjami Zespół 
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach 
korzystał z bieżącego dofinan-
sowania, które np. w 2002 roku 
wyniosło 20 156,86 zł., w 2003 
roku – 50 190,75 zł., a w 2004 
roku – 23 627,52 zł. 

Jeśl i  natomiast chodzi o przy-
szłość szkoły, to wszystkie zadania 
inwestycyjne, w tym wszystkie 
projektowane, będą zrealizowane 
zgodnie z przyjętym harmono-
gramem w uchwałach Rady Miej-
skiej jak dotychczas przez Urząd 
Miejski w Nasielsku. Szkoła będzie 
się rozwijać. Nie ma żadnych za-
grożeń dla przyszłości dzieci tej 
tak ważnej części naszej gminy 
– prawie dzielnicy Nasielska. Na 
pewno zmieni się dyrektor szkoły 
z dniem 1 września br. Prosiłbym 
rodziców i nauczycieli o przyję-
cie go w sposób dający mu szansę 
nawiązania współpracy z całym 
środowiskiem szkoły. Szczególnie 
w takiej sytuacji, jaką mamy dziś, 
kiedy próbuje się wytworzyć at-
mosferę końca świata w Zespole 
Szkół Nr 2.

Pragnę się ustosunkować do wyni-
ku konkursu na Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych 
oraz późniejszego zebrania rodzi-
ców uczniów uczęszczających do 
szkoły, na którym padły bardzo 
poważne zarzuty co do postępo-
wania konkursowego. W pierwszej 
kolejności chciałbym zaznaczyć, 
iż zebranie rodziców odbyło się na 
terenie szkoły za zgodą jej obecne-
go jeszcze dyrektora, Pani Teresy 
Skrzyneckiej, która w postępowa-
niu konkursowym nie została wy-
łoniona jako kandydat na dyrektora. 
Komisja wyłoniła jako kandydata 
na dyrektora szkoły Panią Ma-
riannę Turek. Zebranie odbyło się 
zatem na terenie jednostki, której 
właścicielem jest Gmina Nasielsk. 
Cel spotkania był od samego po-
czątku jasno określony. W związku 
z przegraną Pani Teresy Skrzynec-
kiej – należało w oczach miesz-
kańców przedstawić konkurs jako 
farsę. Dziwnym zbiegiem okolicz-
ności na spotkanie nie zaproszono 
zarówno mnie, chociaż jestem 
organem prowadzącym szkoły na 
terenie całej gminy, jak i Sekretarza 
Nasielska Pana Zbigniewa Rutkow-
skiego ani Przewodniczącej Komisji 
Konkursowych w tym dniu czy też 
Dyrektor ZEASiP – Pani Barbary 
Sakowskiej – członka komisji kon-
kursowych.

Szkoda. Rodzice usłyszeli wersję, 
którą mieli usłyszeć. Zresztą taką 
wersję poznali już mieszkańcy 
całego Powiatu Nowodworskie-
go. Może natomiast nie wszyscy 
wiedzą, iż Pani Teresa Skrzynecka 
startowała również w konkursie 
na Dyrektora Zespołu Szkół Rol-
niczych w Pomiechówku. Czy 
zatem chodziło o zostanie Dy-
rektorem Zespołu Szkół w Starych 
Pieścirogach, czy też dyrektorem 
gdziekolwiek i za wszelką cenę?

Z zarzutami, które padły na ze-
braniu, nie zgadzam się. Żaden 
z członków Komisji konkursowej 
nie złożył żadnych zastrzeżeń 
zarówno co do składu Komisji 
konkursowych, jak i samej proce-
dury konkursowej. Tych zastrzeżeń 
nie składali również kandydaci 
na kandydatów na dyrektorów 
szkół. Postępowania konkursowe 
były identyczne w stosunku do 
pięciu szkół. Oczywistym zatem 
jest, że w przypadku, gdyby takie 
wątpliwości pojawiły się w chwi-
l i  rozpoczęcia  postępowania 
konkursowego i byłyby zasadne 
– Przewodniczący Komisji pod-
jąłby stosowne kroki. Zastrzeżeń 
nie składał nikt. Zarówno przed-
stawiciele Kuratora Oświaty, ZNP, 
Solidarności, jak i przedstawiciele 
Rady Pedagogicznej i Rady Rodzi-
ców Zespołu Szkół Nr 2 uznali, że Fragment protokółu nr 35/06 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 31 stycznia 2006
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Spór o drogę Chrcynno–Siennica 
Znajdująca się niedaleko Nasielska 
droga to kilkukilometrowy odcinek 
prowadzący m.in. przez las i łączący 
dwie wspomniane miejscowości. 
Dzięki niej okoliczni mieszkańcy, 
jadąc do pracy, mają do pokonania 
krótszą trasę. Zwykły, zdawałoby się, 
trakt, ale ostatnie miesiące obfito-
wały w liczne wydarzenia związane 
z drogą siennicką. Pod koniec maja 
ubiegłego roku pojawiły się na niej 
zamykane szlabany uniemożliwiają-
ce przejazd. Ustawił je leśniczy, po-
nieważ – choć droga w powszechnej 
opinii jest własnością gminy – zda-
niem Nadleśnictwa Płońsk należy do 
Lasów Państwowych. 

Wkrótce mieszkańcy wsi Paulino-
wo, Żabiczyn i Chrcynno zwrócili 
się listownie do burmistrza Nasielska 
Bernarda Dariusza Muchy z prośbą 
o przywrócenie przejazdu przez las. 
Droga ta od niepamiętnych czasów 
łączyła te wsie – napisali między in-
nymi. Zaznaczyli, że skraca im dojazd 
do pracy o ok. 10 km. Sołtys Chrcyn-
na Roman Turek przypominał, że: Jest 
to droga publiczna, tzw. „siennicka”, 
która była zamknięta tylko w okre-
sie działalności jednostki wojskowej 
w Chrcynnie. Po likwidacji jednostki 
została przywrócona do użytko-
wania mieszkańcom okolicznych 
miejscowości. Podkreślał, iż według 
pamięci mieszkańców, „siennicka” 
nigdy nie była drogą leśną, dlaczego 
więc ma o niej decydować leśnictwo. 
Zamknięcie jej wiosną 2005 r. przez 
Wacława Fusińskiego, leśniczego 
Nadleśnictwa Płońsk, stało się znacz-
nym utrudnieniem dla mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Mimo in-
terwencji, leśniczy nie wyraził zgody 
na otwarcie zamkniętej drogi, dlatego 
zwrócili się o pomoc do burmistrza. 
W lipcu ub.r. burmistrz wraz z soł-
tysem wsi Paulinowo Bogumiłem 
Zawadzkim złożyli wizytę w sprawie 
drogi w Nadleśnictwie Płońsk. Szla-
bany pozostały. 

Stanowisko Nadleśnictwa przedsta-
wił wkrótce nadleśniczy Tomasz 
Józwiak w piśmie do Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. Decyzję 
o zamknięciu drogi leśnej na działce 
nr 351 w Uroczysku Chrcynno dla 
ruchu publicznego spowodowana 
była potrzebą przerwania dalszej 

dewastacji jedynego większego (o 
pow. 216 ha) kompleksu leśnego 
w pobliżu Nasielska, uzasadniał. 
Przypomniał, że w okresie istnienia 

w Chrcynnie jednostki 
wojskowej, gdy droga 
przez środek kom-
pleksu była zamknięta 
przez ponad 40 lat dla 
ruchu publ icznego, 
nie było większych 
zagrożeń dla lasu. Póź-
niej jednak zaczęła się 
stopniowa dewastacja 
lasu i urządzeń po by-
łej jednostce, kopanie 
żwiru i piasku, wywo-
żenie do lasu różnych 
śmieci samochodami 
odpadów, wjeżdżanie 
samochodami w głąb 
lasu, palenie ognisk, 
organizowanie libacji 
alkoholowych, czę-
sto połączonych ze 
strzelaniem z broni 
p a l n e j  n a  d a w n e j 
strzelnicy, wzniecanie 
pożarów, kradzieże 
drewna, a także cią-
głe przejazdy wielkotonażowych 
wywrotek ze żwirem. Taki stan nie 
mógł dalej trwać, gdyż 2-osobowa 
obsada leśnictwa mająca po opieką 
4800 ha lasów na terenie gminy 
Joniec i Nasielsk, nie jest w stanie 
zapanować nad wandalizmem. Po 
zamontowaniu szlabanów w dniu 
23 maja 2005 r. sytuacja w Uro-
czysku Chrcynno zdecydowanie 
się poprawiła. Klucze od szlaba-
nów zostały przekazane prezesowi 
Fundacji Ochrony Środowiska, 
Firmie „B+S” w Chrcynnie oraz są 
na wyposażeniu wozów bojowych 
straży pożarnych. W przypadkach 
szczególnych przejazd drogą leśną 
może być udostępniony przez leśni-
czego miejscowego leśnictwa. 

Zdawało się, że w rozwiązaniu kwe-
stii pomoże wiadomość, iż droga na 
działce nr 351 w Uroczysku Chrcyn-
no na podstawie Uchwały nr 36/VI/
89 Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Ciechanowie z dnia 26 czerwca 
1989 r. w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii gminnych w województwie 
ciechanowskim (Dz. Urz. Woj. Cie-
chanowskiego Nr 9, poz. 259) jest 
drogą gminną ogólnie dostępną. 
Informacja ta znalazła się w piśmie 
burmistrza Nasielska do Nadleśnic-
twa. Gmina zwróciła się ponownie 

o  z l i k w i -
d o w a n i e 
szlabanów 
i  u m o ż -
l i w i e n i e 
przejazdu 
drogą.

W połowie 
w r z e ś n i a 
n a d l e -
ś n i c z y  T. 
J ó z w i a k 
zawiadomił 
burmistrza, 

że podjął odpowiednie działania 
w celu ustalenia, czy droga oznaczo-
na obecnie jako działka nr 351 we wsi 
Chrcynno figuruje w załączniku do 

uchwały WRN w Ciechanowie z dn. 
26 czerwca 1989 r. oraz że po roz-
poznaniu ww. sprawy Nadleśnictwo 
Płońsk rozpocznie działania mające 
na celu zakończenie sporu o drogę 
w Uroczysku Chrcynno. 

W listopadzie szlabany nadal były 
zamknięte, a korespondencja trwała, 
jednak w następnym miesiącu stro-
ny ustaliły, iż sporna droga zostanie 
przekazana gminie stosownym 
protokołem zdawczo-odbiorczym. 
Ustalono nawet (zgodnie z sugestią 
nasielskiego urzędu) kwotę odszko-
dowania za przekazanie drogi – gdy 
Nadleśnictwo, jak poinformował T. 
Józwiak, w związku ze zmianą oko-
liczności, wycofało się. 

Obecnie  „siennicka” jest przejezdna, 
jednak sprawa pozostała w zawie-
szeniu. Dlaczego zrezygnowano 
z rozwiązania sporu i przekazania 
drogi w ten, zdawałoby się, najlepszy 
sposób? Odpowiedź przynosi pismo 
z 9 czerwca br. nadleśniczego Toma-
sza Józwiaka:

Korzystając z zainteresowania „Ży-
cia Nasielska”, pozwolę sobie na 
publiczne wyjaśnienie skompliko-
wanego problemu dróg, będących 
w zarządzie Lasów Państwowych. 

Nadleśnictwo Płońsk sprawując za-
rząd na rozdrobnionej powierzchni 
bliskiej 11 000 ha, spotyka się 
z podobnymi problemami w wielu 
innych gminach. W każdym takim 
przypadku moje stanowisko, do-
tyczące zamiaru przekazania dróg 
będących drogami publicznymi, jest 
niezmienne. 

Przekazanie ww. dróg leży w in-
teresie zarówno nadleśnictwa jak 
i samorządów terytorialnych, gdyż 
przyczyni się do uregulowania sta-
nu prawnego nieruchomości Skarbu 
Państwa. Na przeszkodzie stoi jedy-
nie wadliwie skonstruowane prawo, 
które nie zawsze jest dostosowane 
do realiów życiowych.

Reprezentując Skarb Państwa Pań-

stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, mogę jedynie podej-
mować działania zgodne ze statutem 
PGL LP i ustawą o lasach, regulującą 
(lub w tym przypadku niestety nie do 
końca regulującą) zasady działania 
Nadleśniczego lub wykorzystywać 
inne ustawy stanowiące odrębne 
przepisy, dotyczące gospodarowa-
nia nieruchomościami.

Ponieważ wydzielona droga stanowi 
własność Skarbu Państwa, nie mogę 
w tym przypadku zastosować prze-
pisu art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 
października 1998 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawy reformujące ad-
ministrację publiczną (Dz. U. z dnia 
29 października 1998 r. z póź. zm.) 
stanowi:

1. Nieruchomości pozostające 
w dniu 31 grudnia 1998 r. we 
władaniu Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorial-
nego, niestanowiące ich własno-
ści, a zajęte pod drogi publiczne, 
z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się 
z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa lub właściwych jednostek 
samorządu terytorialnego za od-
szkodowaniem.

Powyższy przepis nie ma zastoso-
wania.

Należy zatem stosować przepisy 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach. Rozdział 6a – Gospoda-
rowanie mieniem Skarbu Państwa 
będącym w zarządzie Lasów Pań-
stwowych określa zasady dyspo-
nowania nieruchomościami przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne.

Art. 38a ust. 1 pozwala na nieodpłat-
ne przejęcie z mocy prawa w trwały 
zarząd jedynie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad nieru-
chomości przeznaczonych na drogi 
krajowe. 

Żaden przepis nie pozwala jednak 
na odpłatne przekazanie osobom 
prawnym innych kategorii dróg. 

Art. 38c i 38d pozwalają wyłącznie 

na przekazanie gruntów leśnych 
w trybie przepisów o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych w razie 
zmiany ich przeznaczenia w związ-
ku z potrzebami jednostki organiza-
cyjnej nieposiadajacej osobowości 
prawnej. Gmina jest osobą prawną, 
stąd ww. przepisy także nie mogą 
mieć zastosowania w niniejszej 
sprawie.

W związku z powyższym jedyną 
formą przejścia własności gruntów 
leśnych na rzecz jednostek samo-
rządu terytorialnego jest ich sprze-
daż na warunkach określonych 
w art. 38 ustawy o lasach. 

Zasady sprzedaży nieruchomości 
również określa ustawa o lasach 
i nakłada na nadleśniczego obowią-
zek stosowania określonej procedury, 
m.in. uzyskanie zgody Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych.

Powyższe stanowisko wynika z kon-
sultacji przeprowadzonych z kance-
laria prawną.

Kończąc ten nieco przydługawy wy-
wód, chciałbym jeszcze zaznaczyć, 
iż rozstrzygnięcie problemu prze-
kazania dróg nieleśnych przez Lasy 
Państwowe na rzecz samorządów 
terytorialnych będzie miało swój finał 
na wyższym szczeblu naszej jednostki 
organizacyjnej. Rozwiązanie tej spra-
wy będzie należało do Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych lub 
nawet Sejmu RP. Uważam, że w tym 
szczególnym przypadku należy 
uprościć procedury przekazywania 
– przejmowania gruntów, jednak 
działając sam jako Nadleśniczy, nie 
mogę dopuścić do naruszenie prze-
pisów obowiązującego prawa.

Zatem pat? Z powyższych informacji 
wynika, że sprawy nie da się wyjaśnić 
na szczeblu lokalnym. Pozostaje mieć 
nadzieję, że do czasu ostatecznego 
rozwiązania problemu „siennickiej” 
uda się utrzymać konsensus w spra-
wie jej użytkowania, z korzyścią dla 
wszystkich. 

A.I. Wojtko

fot. M. Stamirowski
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Urząd Miejski w Nasielsku 
od trzech lat podejmuje 
działania promocyjne 
Gminy Nasielsk. W tym 
czasie oferta promocyjna 
ulegała zmianie i wciąż 
jest doskonalona. 
Co może zaproponować inwesto-
rom samorząd Nasielska?

Otóż mamy kilka konkretnych 
terenów pod działalność usługo-
wo-przemysłową. Prawdą jest, że 
nie wszystkie te tereny stanowią 
własność gminy. Jednak promując 
je, stwarzamy możliwość doko-
nywania transakcji inwestorom 
i prywatnym właścicielom. Ko-
rzyść z tego typu działań może 
być bardzo wymierna. Efekty pro-
mocji zwykle nie są widoczne od 
razu. Takim czynnościom sprzyja 
cierpliwość i konsekwencja.

Promocja terenów inwestycyj-
nych to element całej działalności 
promocyjnej. Gmina Nasielsk ma 
powody do eksponowania swoich 
osiągnięć, szczególnie w dziedzi-
nie rozwoju poprzez inwestycje 
i n f ra s t ru k t ura l ne.  I n we s t y c j e 
zrealizowane w ostatnich latach: 
składowisko odpadów w Jaskóło-
wie, budowa wodociągów , inwe-
stycje w placówkach oświatowych 

czy wreszcie budowa oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji sanitarnej 
w Nasielsku to przykłady wielkiej 
aktywności.

Czym ta aktywność jest wspie-
rana?  Z  pewnośc ią  ogromne 
znaczenie ma tutaj skuteczność 
pozyskiwania środków finanso-
wych na inwestycje. To atut władz 
nasielskich i przykład że gmina 
bardzo dobrze radzi sobie w nowej 
europejskiej rzeczywistości. Czyż 
można się nie chwalić takimi osią-
gnięciami, jak dotacja w ramach 
Programu PHARE 2003 SSiG , 
skąd do Nasielska wpłyną środki 
w wysokości 2 042 400 euro ?

Na ofertę promocyjną składa się 
to, co chcemy zaoferować, a tak-
że to, w jaki sposób realizujemy 
zadania własne gminy i nie tylko. 
Chcielibyśmy do promocji włą-
czyć aktywnie przedsiębiorców 
z naszego terenu. Jesteśmy go-
towi do współpracy w szerokim 
tego słowa znaczeniu.. Promocja 

i realizacja projektów są ze sobą 
ściśle związane. Każdy projekt 
zrealizowany przy współudziale 
środków europejskich wymaga 
działań promocyjnych. Jest to 
wymóg obligatoryjny, który na-
leży udokumentować. Foldery, 
tab l ice  in formacyjne,  tab l ice 

pamiątkowe, artykuły prasowe, 
informacje na stronach interne-
towych to standardowe działania 
dla gmin aktywnych. Dlatego też 
jedną z form promocji jest ak-
tywny udział Urzędu Miejskiego 
w imprezach targowych. Co naj-
mniej raz w roku Gmina Nasielsk 
ma swoje stoisko na ważnych im-
prezach targowych. Swoją ofertę 
p r ze d s t aw i l i ś m y  n a  P O L E KO 
– Międzynarodowych Targach 
Poznańskich oraz Międzynaro-
dowych Targach Nieruchomości 
i Finansów REFE we Wrocławiu.

W bieżącym roku propozycję 
targową dla gmin zwiększono 
o dwie oferty wystawiennicze. 
Zaproszenie do udziału otrzy-
maliśmy z Międzynarodowych 
Targów Inwestycji i Zarządzania 
Nieruchomościami property-in-
vest.pl z Krakowa oraz z Między-
narodowych Bałtyckich Targów 
Nieruchomości IBREF z Gdańska.

Przed podjęciem decyzji o wysta-

wieniu oferty na wspomnianych 
targach , odwiedziliśmy te miejsca 
celem dokonania oceny celowo-
ści i efektywności naszego udziału. 
Stwierdzić należy, że z propono-
wanych ofert wystawienniczych 
najlepsza zdaje się być ta, z której 
już ki lkakrotnie korzystal iśmy, 
czyli Targi we Wrocławiu. Ofer-
ta Krakowa rozczarowała nas, 
bowiem nie jest adekwatna do 
potrzeb gmin. Targi w Gdańsku 
mogą być dla nas bardzo istotną 

Co może zaproponować inwestorom samorząd Nasielska?

propozycją na przyszłość. To ich 
pierwsza edycja, ale już widać, że 
targi są szansą dla gmin aktywnych 
w ich promowaniu. 

Nadal więc będziemy skrupulatnie 
wybierać oferty promocji dla gmi-
ny i w miarę możliwości korzystać 
z nich, celem osiągnięcia efektu 
końcowego, czyli wzrostu spo-
łeczno-gospodarczego naszego 
otoczenia.

Urząd Miejski w Nasielsku
 Małgorzata Rosłońska

OGŁOSZENIE
Nr US/431/603/2006

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY w WARSZAWIE

PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchmości rolnych

POZYCJA NR 1
Obręb ewidencyjny Malczyn, gmina Nasielsk
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Malczyn 
jako działka o nr ew: 86 o pow. 8,43ha, KW 42506 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusku.
w tym:
 • Grunt orny 6,81ha,
 w tym klasy gleby RIVb – 0,94ha, RV – 2,79ha, RVI – 1,34ha, RVIz – 1,74ha,
 • Pastwiska 1,62ha
 w tym klasy gleby RV – 0,99ha, RVI – 0,63ha,

Cena wywoławcza nieruchomości - 52.000,00zł
Wadium      -   8.000,00zł
Minimalne postąpienie    -   2.000,00zł

W tym przypadku do przetargu zostaną dopuszczeni rolnicy prowadzący gospodarstwa 
rolne i mający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nasielsk, gdzie położona jest nie-
ruchomość przeznaczona do sprzedaży i z gmin sąsiednich o ile część ich gospodarstwa 
położona jest na terenie gminy Nasielsk.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2006r. o godzinie 1200 w siedzibie Oddziału 
Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Pl. Bankowy 2 – piętro 3C w 
Sali konferencyjnej nr 34.

Szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży 
można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, 
Pl. Bankowy 2, na poziomie 3C pok. 33, tel. /0-22/531-25-56.

5 czerwca na drodze powiatowej 
Nasielsk-Pułtusk, w miejscowości 
Poniaty, doszło do tragicznego wy-
padku. Na łuku drogi Ford Transit, 
prowadzony przez mieszkańca Rawy 
Mazowieckiej, wpadł w poślizg i zde-
rzył się czołowo z nadjeżdżającym 
z przeciwka Mercedesem ATECO. 
Pomimo szybkiej interwencji Straży 
Pożarnej z Pułtuska (strażacy musieli 
wycinać kierowcę Forda), na skutek 
odniesionych obrażeń kierujący 
Fordem zmarł. Kierowca Mercedesa 
doznał tylko lekkich obrażeń ręki.

Jak poinformował nas staryszy ognio-
mistrz Zbigniew Drejka z PSP Pułtusk, 
najprawdopodobniej przyczyną 
wypadku była słaba przyczepność 
spowodowana plamami oleju na 
kilkumetrowym odcinku drogi. 

fot. D. Majewski

Tragiczny wypadek

fot. R. Budek

W centrum miasta
W niedzielę 11 czerwca na skrzyżo-
waniu ulic Kościuszki i POW doszło 
do wypadku. Nadjeżdżający od 
strony Pułtuska, kierujący Polone-
zem mieszkaniec Kosewa, wymusił 
pierwszeństwo przejazdu, skręcając 
w lewo w ulicę POW na nadjeżdżają-
cym z przeciwka, kierującym również 
Polonezem mieszkańcu Chrcynna. 
Mieszkaniec Kosewa zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Postępowanie jest w toku.

O G Ł O S Z E N I E
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W ślepej uliczce POW
Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej 
w Nasielsku jest położona w centrum 
miasta. Wiele stojących przy niej do-
mów liczy sobie kilkadziesiąt lat, a nie-
które – blisko wiek. Sama ulica dawno 
nie była remontowana, wystarczy 
zresztą odbyć nią spacer, by przekonać 
się, w jakim stanie jest jej nawierzchnia. 
Sytuację tę potęguje fakt, iż tamtędy 
właśnie odbywa się ruch ciężkich 
samochodów. Mieszkańcy skarżą się, 
że powoduje to niszczenie nie tylko 
drogi, ale i ich domów, a nocami hałas 
uniemożliwia sen. Jednak zarządca 
drogi, powiat nowodworski, uważa, 
że to normalny stan rzeczy, skoro od 
pewnego czasu POW stanowi część 
drogi powiatowej. 

Zniecierpliwieni mieszkańcy wystoso-
wali w tej sprawie pisma do burmistrza 
oraz do Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Poinformowali m.in. o dotychczaso-
wej korespondencji ze starostwem 
powiatowym w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Pisali o skutkach wielo-
letniego ruchu tirów: zniszczeniu pasa 
drogi, zagrożeniu dla znajdującej się 
w niej infrastruktury, niszczeniu i pękaniu 
budynków, o braku kontroli i zaniedba-
niach – pomimo wielu próśb o pomoc. 
Przypomnieli też, że od niszczejących 
nieruchomości płacą przecież podatki. 
Oczekują wprowadzenia zakazu ruchu 
tirów i innych ciężkich pojazdów oraz 
ograniczenia prędkości wszystkich, 
sporządzenia ekspertyzy właściwego 
nadzoru budowlanego dotyczącej 
stanu technicznego ulicy POW, wszel-
kich kwestii techniczno-budowlanych 
istotnych dla powstania drogi powiato-
wej na tym odcinku w obrębie miasta 
i sposobu jej użytkowania oraz wpływu 
tegoż na nieruchomości. 

Starosta powiatu nowodworskiego 
Andrzej Borowski, odpowiadając na 
pismo mieszkańców, zaznaczył, że 
przy przebudowie drogi powiatowej 
od skrzyżowania z drogą krajową 
w Pomiechówku do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką w Nasielsku 
zostały przyjęte parametry dla drogi 

obciążonej ruchem kategorii KR3, to 
jest również dla pojazdów o nacisku 
osi 100 kN (a zatem – 10 ton – red.). 
Z uwagi na poniesione przez powiat 
koszty (5 726 336 zł) trudno zgodzić 
się z tym, by miała to być droga tylko 
dla samochodów osobowych i cię-
żarowych dostawczych. Zapowiedział 
wyregulowanie pokryw studzienek 
znajdujących się w nawierzchni. Za-

uważył, że im szybciej pojazd się rusza, 
tym większe są dodatkowe obciążenia 
dynamiczne na nierównej nawierzchni 
i powstają drgania gruntu. Jeśli chodzi 
o przekraczanie przez kierowców 
prędkości pojazdów, zwłaszcza nocą 
– może pomóc tylko policja. Dodał 
również, że istnienie ruchu pojazdów 
ciężkich na ulicy POW sprzyja roz-
wojowi regionalnemu, zaś wynikające 
stąd niedogodności dla mieszkańców 
są po prostu konsekwencją mieszkania 
w mieście, co ma przecież i dobre 
strony. 

Pisma zostały przekazane do Komisji 
Infrastruktury i Porządku Publicznego 
nasielskiej Rady Miejskiej. Termin 
posiedzenia Komisji do momentu za-
mknięcia gazety nie został ustalony. 

Spacer ulicą POW
Jedziemy od ulicy Kościuszki aż do 
granic Nasielska. Nieduży samochód 
osobowy porusza się wolno, mimo to 
co chwila poskakujemy na wybojach. 
Usiłuję wypatrzyć znak dopuszczający 
ruch pojazdów tylko do 10 t – ale go nie 
ma. Podobnie jest z drugim przejściem 
dla pieszych, oprócz tego przy ulicy 
Kościuszki. Znajduję je z trudem – jakieś 
50 m od poprzedniego. O ich istnieniu 
świadczą wyłącznie znaki drogowe 
– białe pasy na jezdni są w zasadzie 
niewidoczne. Droga jest wyboista, 
nierówna, aż do granic Nasielska, na-
tomiast za kolejką wąskotorową – cał-
kowita zmiana. Rozciąga się przed nami 
powierzchnia gładka niczym stół. Mija 
nas samochód z prędkością co najmniej  
90 km/godz. Zaczepiam jedną z miesz-
kanek ulicy, pytam, czy dokucza jej hałas 
spowodowany przejeżdżającymi tirami. 
Właściwie nie musi odpowiadać, bo led-
wie się słyszymy. Czy wie, że przy ulicy 
POW pękają domy? O, tak – mówi. 
– Na przykład nasz. 

Zdaniem mieszkańców…
Stan drogi jest fatalny. Kanalizacja 
deszczowa („normalnej” nie ma) jest 
pozapadana, tak samo studzienki – to 
nie tylko problem, jak pisze starosta, 

„ruszających się dekielków”. Zamiast 
remontów – planuje się tu tylko 
kosmetykę. W drodze znajduje się 
gazociąg średniego ciśnienia, poro-
biono tu przyłącza gazowe – tyle że 
od lat miejsca, gdzie leżą, to po prostu 
kolejne wyboje na drodze. Owszem, 
za bieżące utrzymanie odpowiada 
nasielski Zarząd Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, ale przecież 

istnieje zarządca tej drogi!

Samochody jeżdżą tu bardzo szybko, 
mimo że to obszar zabudowany. Tiry, 
wywrotki ze żwirem… Były tu stłuczki; 
zresztą, ciągle są. Przy obecnym sta-
nie nawierzchni nawet dopuszczalne 
w mieście 60 km/godz. to za dużo. 
Tiry jeżdżą tędy nawet w „czasach 
zakazanych”, w czasie świąt. No i bar-
dzo dużo nocami. Hałas jest okropny. 
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby nasza 
policja zainteresowała się tym. Tyle 
lat tu mieszkamy i nigdy tak nie 
było – podkreślają mieszkańcy ulicy 
(nazwiska znane redakcji). – Stał tu 
niedawno znak drogowy dopusz-
czający ruch pojazdów do 10 ton, ale 
już go nie ma. Dlaczego? Za to jeżdżą 
tędy cysterny z gazem płynnym. Czy 
mogą w ogóle jeździć po obszarze 
zabudowanym? Natężenie ruchu 
jest tu bardzo duże, w czwartki, piątki 
droga jest praktycznie nieprzejezdna. 
Nie da się przejść na drugą stronę. 
Zresztą przejść dla pieszych prawie nie 
ma… Samochody jeżdżą jak szalone, 
a dzieci chodzą tędy do szkoły. 

Mieszkańcy ulicy POW najbardziej za-
niepokojeni są stanem swoich domów. 
W niektórych pojawiły się rysy na fun-
damentach, także wewnątrz budynków, 
na ścianach i sufitach, na zejściach ścian 
i w miejscach ich łączenia z sufitami. 
Gdzieniegdzie od budynków odcho-
dzą schody, a nawet w pomieszcze-
niach odpada tynk. Ludzie ratują domy, 
zakładając np. specjalne metalowe siatki 
zabezpieczające, ale wykonujący te 
naprawy fachowcy zastrzegają, że na 
długo to nie pomoże. 

A co na to starostwo? – pytają poiry-
towani nasielszczanie. – Jakie środki 
powiat przeznaczył na rewitalizację 
budynków, na odszkodowania, skoro 
uważa, że ruch tą drogą jest koniecz-
ny ze względu na rozwój regionu? 
Przecież na całym świecie istnieje 
tendencja, by wyprowadzać ruch 
ciężkich samochodów z miast. Co za-
tem uzasadnia istnienie tu takiej drogi? 
Przecież ten trakt jest znacznie starszy 
niż obecna trasa; droga powiatowa 
została ustanowiona na wcześniej 

istniejąceJ, wśród istniejących już 
domów. Czy rozwój regionalny ma 
polegać na niszczeniu budynków?

Zdaniem policji…
Jak poinformował nas Komendant 
Komisariatu w Nasielsku podinspektor 
Wojciech Wołkowicz, to zarządca 
ustala miejsca przejść dla pieszych. 
Podobnie za brak znaków drogowych 
odpowiada zarządca drogi. Brak znaku 
z ulicy POW nie był zgłaszany do Ko-
misariatu w Nasielsku. W ogóle w spra-
wie ulicy POW nie zgłaszano żadnych 
skarg. Jednak interesujemy się tym 
problemem, gdyż przewidujemy, że 
w momencie wyremontowania drogi 
Nasielsk–Przyborowice ruch ciężkich 
pojazdów wzrośnie. 

Co do ruchu tirów w czasie świąt – za-
kaz nigdy nie obowiązuje wszystkich 
samochodów ciężarowych, nie są 
objęte nim samochody przewożące 
artykuły szybko psujące się i środki 
spożywcze (zgodnie z rozporządze-
niem ministra transportu). 

Jeśli chodzi o kontrole dopuszczalnej 
wagi pojazdów, uprawnienia mają 
m.in. Policja i Inspekcja Transportu 
Drogowego. W przypadku podejrzenia 
przekroczenia wagi dopuszczalnej na 
danej drodze, powiadamia się Inspek-
cję Transportu Drogowego – na terenie 
naszego powiatu są wagi i w razie po-
trzeby kieruje się tam pojazd. 

Natomiast gdy chodzi o przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości, taki pojazd 
do kontroli może zatrzymać każdy 
policjant, oczywiście z zachowaniem 
przepisów o tym mówiących. Proble-
mem może być jednak udowodnienie 
przekroczenia dopuszczalnej prędkości. 
Nie mamy do tego odpowiedniego 
sprzętu, ponieważ w komisariacie 
w Nasielsku nie ma sekcji drogowej. 

Jeśli chodzi o przejazd cystern przez 
Nasielsk – gdy jest to samochód 
przystosowany do przewozu np. gazu, 
atestowany, spełniający odpowiednie 
wymogi, cysterna może poruszać 
się po wszelkich drogach w Polsce. 
Nie może tylko poruszać się tam, 

gdzie obowiązuje znak zakaz ruchu 
pojazdów przewożących ładunki 
niebezpieczne. 

Zdaniem ZGKiM…
Dorota Nawrocka z Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej potwierdza, 
że na mocy porozumienia z powiatem 
od 2–3 lat to właśnie ZGKiM przepro-
wadza bieżące naprawy na ulicy POW. 
Odbywają się one w miarę pojawiania 
się ubytków nawierzchni – jeśli coś się 
zdarza, usuwamy kolejne uszkodzenia 
na bieżąco. Tak dzieje się na przykład 
po zimie. Na przełomie maja i czerwca 
br. naprawiono fragment nawierzchni 
przy kolejce – był tam znaczny ubytek, 
nawet jakiś czas stała woda. Jeśli chodzi 
o urządzenia w drodze, ostatnio nie 
przeprowadzaliśmy napraw kanalizacji 
burzowej ani sieci wodociągowej. 

Zdaniem zarządcy…
Jaką część pieniędzy wydanych na re-
mont drogi powiatowej z Nasielska do 
Pomiechówka przeznaczono na ulicę 
POW? Odpowiada Dariusz Łukasz, pra-
cownik Wydziału Dróg Powiatowych 
Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim: Wspomniana 
w liście starosty nowodworskiego do 
mieszkańców ulicy POW w Nasielsku 
kwota ponad 5 mln zł, przeznaczona 
na remont drogi powiatowej, została 
wykorzystana na odcinek od jej 
skrzyżowania z kolejką wąskotorową 
do Pomiechówka. Modernizację 
rozpoczęto w latach 2000/2001, 
zakończono niedawno. D. Łukasz 
przyznał, że na ulicę POW – w ogóle 
nie wydano nic z tych pieniędzy. 
Decyzję o inwestycjach podejmuje 
Rada Powiatu i to ona podjęła decyzję 
o dopuszczeniu ruchu samochodów 
ciężkich tą drogą. 

Jak dotąd, udało nam się jedynie 
zasygnalizować problem. Liczymy, 
że sytuację wyjaśni odpowiedź na 
pytania przekazane kierownikowi Wy-
działu Dróg Powiatowych Lucjanowi 
Bagińskiemu (nieobecnemu w tygo-
dniu zamykania gazety). Do sprawy 
ulicy POW będziemy wracać. 

A.I. Wojtko
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Sposób dochodzenia odszkodowania 
za uszkodzony pojazd w wyniku 
nienależytego stanu drogi
Drogi w Polsce dzielą się 
na krajowe, wojewódz-
kie, powiatowe i gminne 
(oraz prywatne, nielicz-
ne). Utrzymanie drogi 
w s tan ie  właśc iwym 
należy zatem do: Gene-
ralnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
województwa, powiatu 
lub gminy. 
Każdy właściciel lub zarządca drogi 
odpowiada majątkowo za szkody, 
które wynikają z jej niewłaściwego 
stanu. W związku z tym większość 
odpowiedzialnych za utrzymanie 
dróg wykupiła polisy ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej. 
Obowiązki zarządcy drogi dotyczą 
w szczególności utrzymywania 
nawierzchni, chodników, obiektów 
inżynierskich, urządzeń zabezpie-
czających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą,  koordy-
nacji robót w pasie drogowym, 
przeprowadzenia okresowych 

kontroli stanu dróg i  obiektów 
mostowych, wykonywania robót 
interwencyjnych, robót utrzyma-
niowych i zabezpieczających oraz 
przeciwdziałania niszczeniu dróg 
przez ich użytkowników. Na podst. 
przepisów ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 
z późn. zm.) można stwierdzić, 
że na zarządcy drogi ciąży obo-
wiązek wykonywania ogółu prac 
remontowych i zabezpieczają-
cych przywracających pierwotny 
stan nawierzchni oraz bieżących 
robót konserwacyjnych, porząd-
kowych i innych, których celem 
jest poprawa i zwiększenie bez-
pieczeństwa ruchu. Podstawowym 

zadaniem zarządcy jest utrzyma-
nie drogi w stanie wykluczającym 
narażenie użytkowników na wy-
padek pozostający w adekwatnym 
(wyłącznym i  bezpośrednim) 
związku przyczynowym z ich 
wykorzystaniem. Zaniechanie lub 
wadliwe wypełnienie obowiązków, 
które ciążą na zarządcy, prowadzi 
do powstania odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej po jego 
stronie.  C iężar  udowodnienia 
okol icznośc i  zan iechania  lub 
n i e d o p e ł n i e n i a  o b ow i ą z k ó w 
przez zobowiązanego zarządcę 
spoczywa zgodnie z art. 6 k.c. na 
poszkodowanym, który dochodzi 
odszkodowania. 

Dochodzenie roszczenia za uszko-
dzony samochód z ubezpieczenia 
OC zarządcy drogi:
• wezwać policję – dla celów 
dowodowych (jeśli są ofiary w lu-
dziach, jest to konieczne);
• uzyskać dane świadków oraz 

wykonać dokumentację fotogra-
ficzną miejsca zdarzenia;
• ustalić zarządcę drogi i firmę, 
w jakiej jest ubezpieczony od od-
powiedzialności cywilnej;
• zgłosić szkodę w zakładzie 
ubezpieczeń sprawcy na specjal-
nym druku, podając m.in. przybli-
żoną wartość szkody;
• być przy oględzinach samo-
chodu przez likwidatora i spraw-
dzić, czy wszystkie uszkodzenia 
zosta ły  sp isane na  protokole 
oględzin (wcześniej niczego nie 
naprawiać); 
• przedstawić  rachunki  lub 
faktury za inne szkody majątkowe 
(holowanie pojazdu, wynajem 

samochodu zastępczego);
• Jeśli przedstawiłeś wszystkie 
wymagane dokumenty, zakład 
ubezpieczeń powinien wypłacić 
odszkodowanie.

Kierowca musi przede wszystkim 
udowodnić,  że to dziura była 
przyczyną uszkodzenia, a nie wiek 
samochodu, jego stan techniczny, 
czy też nadmierna prędkość. Poza 
tym trzeba dowieść, że chodzi 
o konkretną dziurę na konkretnej 
ulicy i ustalić właściciela drogi.

W przypadku ustalenia zarząd-
cy i gdyby okazało się, że nie 
posiada on ubezpieczenia OC, 
poszkodowany powinien zwró-
cić się oczywiście na piśmie do 
Zarządcy Drogi z roszczeniem, 
dokumentując fakt zajścia zda-
rzenia i  wysokość roszczenia. 
I tu wskazane byłoby wykonanie 
wyceny wysokości szkody przez 
rzeczoznawcę.

Gdy zarządca jest ubezpieczony, 
to w tym przypadku stanowisko 
w sprawie zajmuje zakład ubez-
pieczeń, a w przypadku odmowy 
uznania roszczeń, winien podać 
uzasadnienie i pouczyć poszko-
dowanego o możliwościach od-
woławczych lub wskazać drogę 
dalszego dochodzenia roszczeń 
oraz określić termin.

W razie braku odzewu ze strony 
zarządcy lub jego ubezpieczy-
ciela, albo gdy ich odpowiedź 
na nie satysfakcjonuje, pozostaje 
nam skierowanie sprawy na drogę 
sądową.

Marek Rączka

SPRZEDAWCA NIE MUSI 
PRZYJĄĆ ZWROTU
Po dokonaniu zakupów 
w sklepach często zda-
rza się, że towar który 
kupil iśmy nie spełnia 
naszych oczekiwań, jest 
nieprzydatny bądź po 
prostu można go zastą-
pić czymś tańszym. 
Trzeba jednak pamiętać, że klient 
może oddać pełnowartościowy 
towar tylko wówczas, gdy zgodzi 
się na to sprzedawca. Właściciele 
sklepów nie mają bowiem takiego 
obowiązku. 

Jeden z naszych czytelników kupił 
kurtkę z najnowszej kolekcji, towar 
jak najbardziej pełnowartościowy. 
Po dwóch dniach zdecydował 
się ją zwrócić. Nie nosił jej, nadal 
miał nalepki z cenami. Zachował 
nawet paragon. Sprzedawca po-
informował go jednak, że nie ma 
obowiązku przyjęcia zwrotu, na-
wet mimo tego, że towar nie był 
ani razu używany. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy 
sprzedawca postąpił prawidłowo 
i czy nie powinien wcześniej poin-
formować klienta, że nie przyjmie 
zwrotu towaru, należy zajrzeć do 
ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz 
o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 
z późn. zm.). 

Jeżeli towar nie spełnia oczekiwań 
klienta podlega zwrotowi, gdy jest 
wadliwy. W innych przypadkach 
tylko wtedy, jeżeli sprzedawca 
wyrazi na to zgodę. Ustne zapew-
nienie sprzedawcy o możliwości 
zwrotu bez podania przyczyny 
może nie wystarczyć. W takich 
przypadkach żądajmy pisemne-
go oświadczenia chociażby na 
paragonie. 

Przekonanie o możliwości zwrotu 
pełnowartościowego towaru bez 
podania przyczyn nie jest bezpod-
stawne. Z przywileju tego korzystali 
konsumenci do 15 lipca 1995 r. Na 
życzenie kupującego zgłoszone 
w sklepie przed upływem 5 dni od 
daty sprzedaży można było dostać 
zwrot pieniędzy za oddany towar. 
Musiał on być jednak nieużywany 
i bez uszkodzeń. 

Obecnie tylko w dwóch sytuacjach 
klient ma jeszcze możliwość, by 
zwrócić pełnowartościowy towar 
bez podawania przyczyn.

Odnosi się do umów zawieranych 
na odległość oraz umów zawiera-
nych w wyniku zorganizowanego 
poza lokalem przedsiębiorstwa 
zbierania  ofert  konsumentów 
w czasie odwiedzin przedsiębiorcy 
lub osoby działającej w jego imie-
niu w miejscu pracy konsumenta, 
w jego mieszkaniu albo w innym 
miejscu jego prywatnego pobytu 
(akwizycja).

 Konsument, który zawarł umo-
wę na odległość, może od niej 
odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie 
na piśmie, w terminie dziesięciu 
dni .  Termin dziesięciodniowy, 
w którym konsument może od-
stąpić od umowy, liczy się od dnia 
wydania rzeczy, a gdy umowa do-
tyczy świadczenia usługi – od dnia 
jej zawarcia. Nie jest dopuszczalne 
zastrzeżenie, że konsumentowi 
wolno odstąpić od umowy za za-
płatą oznaczonej sumy (odstępne). 
W razie odstąpienia od umowy jest 
ona uważana za niezawartą, a kon-
sument jest zwolniony z wszelkich 
zobowiązań.

Marek Rączka

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” w tekście na Obradowała Rada 
(str. 2) błędnie podaliśmy nazwisko księdza Józefa Szczecińskiego, probosz-
cza parafii w Cieksynie. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 

REDAKCJA
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fot. M. Stamirowski

Pyry na wagę złota
sprawia, że import staje się już 
nieopłacalny. 

Ceny młodych ziemniaków są 
niższe niż przed rokiem. Na War-
szawskim Rolno–Spożywczym 
Rynku Hurtowym w Broniszach 
drobne bulwy sprzedawane są już 
po 2 zł/kg – w dziesięciokilogra-
mowych opakowaniach. 

Ogólnie, o zielonym rynku, moż-
na powiedzieć, że jest drogo. Dość 
wysokie, jak na tą porę roku są 
ceny młodych warzyw i owoców. 

W porównaniu z cerami sprzed 
dwóch tygodni znacznie zdrożały 
szparagi, prawie dwukrotnie. Teraz 
cena tego warzywa dochodzi do 
16 złotych za kilogram. Warto 
przypomnieć,  że pod koniec 
maja cena kilograma nie przekra-
czała ośmiu złotych. Ogrodnicy 
tłumaczą, że „przy tak niskich 
temperaturach, jakie są w ostat-
nich tygodniach, warzywa rosną 

Producenci ziemniaków 
mają powody do za-
dowolenia. W tym roku 
ceny konsumpcyjnych 
są wysokie. Jednak ta 
kartoflana hossa nie po-
trwa długo. Jak mówią 
eksperci rynkowi, cena 
była zbyt wysoka, a to 
spowodowało przebu-
dzenie się zagranicznych 
handlowców. Dopatrzyli 
się w tym dobrego intere-
su i zaczęli sprowadzać 
ziemniaki z zagranicy. 
W tym wypadku import 
okazał się opłacalny. 
Cieszą się konsumenci 
i powolutku zaczynają 
narzekać rolnicy. 

Na polski rynek trafiają ubiegło-
roczne kartofelki (zbierane w 2005 
roku) z krajów Unii Europejskiej 
– głównie z  Holandi i  i  Belgi i . 
Importerzy też długo się nie po-
cieszą. Okazuje się bowiem, że 
zwiększona podaż młodych kra-
jowych ziemniaków skutecznie 

wolniej, i stąd mniejsza podaż”. 
Rzeczywiście – ze szparagami nie 
czeka się na kupca. Towar natych-
miast „schodzi”.

Bardzo tanie są krajowe pomidory. 
W ofercie hurtowej maksymalna 
cena kilogram nie przekracza 3,60 
zł. Jest to o blisko jedną trzecią taniej 
niż o tej samej porze rok temu. 

Na dobre rozpoczął się już sezon 
truskawkowy. Wprawdzie gospo-
dynie czekają na dostawy truska-
wek odmian przetwórczych, ale 
dojrzewanie na polach opóźnia 
się – owoce potrzebują wyższych 
temperatur i słońca.

W ofercie handlowej są już czere-
śnie o drobnych owocach odmia-
ny Rivan. Ceny z każdym dniem są 
coraz niższe.

Pomimo szerokiej oferty odmia-
nowej jabłek ich podaż jest nie-
wielka, a ceny wysokie. Większość 
odmian w klasie Ekstra sprzedawa-
nych jest w Broniszach powyżej 
3 zł za kilogram. Najwyższe ceny 
osiągają owoce odmian: Golden 
Delicus, Ligol, Boiken.

Jabłek jest teraz mniej niż w 2005 
roku, stąd aktualne ceny są dwu-
krotnie wyższe niż w poprzednim 
sezonie. 

WA

I po panice
Zostały zniesione zaka-
zy i ograniczenia, które 
wynikały z zagrożenia 
wystąpienia ptasiej gry-
py – poinformowało nas 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
W szczególności przywrócona jest 
możliwość organizowania targów 
i  targowisk oraz sprzedaży na 
nich drobiu, a także możliwość 
jego utrzymywania na otwartej 
przestrzeni ,  zniesione zostały 
dodatkowe wymagania związane 

z utrzymywaniem kaczek i gęsi 
w zakładach hodowli zarodowej 
oraz strusi na otwartej przestrze-
ni. Przestały obowiązywać także 
przepisy ograniczające możliwość 
wykonywania lotów treningowych 
i konkursowych gołębi.

W ubiegłym tygodniu (9 czerwca 
2006 r. )  weszło w życie roz-

porządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. uchylające rozpo-
rządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 
r. w sprawie zarządzenia środków 
związanych z zagrożeniem wystą-
pienia wysoce zjadliwej grypy pta-
ków, dawniej określanej mianem 
pomoru drobiu. 

Zgodnie z opinią Głównego Le-
karza Weterynarii oraz z Państwo-
wego Instytutu Weterynaryjnego 
w Puławach, aktualnie ryzyko 
przeniesienia wysoce zjadliwej 

grypy ptaków z dzikich ptaków na 
drób, w związku z zakończeniem 
migracji ptaków dzikich, ocenia 
się jako minimalne. 

Hodowlane ptactwo wreszcie bez 
obaw możemy podziwiać na stole, 
a dzikie w polu.

WA

Sąsiad ministrem

Mazowieckiego – Z-ca Przewodni-
czącego Komisji Budżetu, członek 
Komisji Rolnictwa i Komisji Rewi-
zyjnej 
Od 2004 członek PiS 
1992–2003 członek ZChN 
1989–1992 Przewodniczący 
Komitetu Obywatelskiego Gminy 

Winnica 
1980–1981 Przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy 
ZSR w Golądkowie 
Członek Akcji Katolickiej Diecezji 
Płockiej, 1999–2003 wiceprezes 
Zarządu Diecezjalnego.

WA

Henryk Kowalczyk, były 
wojewoda ciechanowski 
i wójt gminy Winnica zo-
stał wiceministrem.
Jak poinformowało Centrum Infor-
macyjne Rządu, Prezes Rady Mini-
strów Kazimierz Marcinkiewicz po-
wołał, od dnia 7 czerwca tego roku, 
Henryka Kowalczyka na stanowisko 
sekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. H. Kowalczyk 
będzie Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Kształtowania Ustroju Rolnego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi opublikowało krótki życiorys 
i najważniejsze dokonania nowego 
wiceszefa resortu:

Data urodzenia: 15 lipca 1956 r 
Stan cywilny: żonaty 
Wykształcenie:
1975–1979 Uniwersytet Warszawski 
Wydział Matematyki, Mechaniki i In-
formatyki, mgr matematyki 
1971–1975 Liceum Ogólnokształ-
cące w Rykach 

Doświadczenie zawodowe:
Od 2005 Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, członek Komisji 
Finansów Publicznych oraz Komisji 
Rolnictwa Rozwoju Wsi 
1999–2005 Wójt Gminy Winnica 
19.02 1998 – 3 1.12. 1998; Woje-
woda Ciechanowski 
1990– 1998 Wójt Gminy Winnica 
1979–1990 Nauczyciel w Zespole 
Szkół Rolniczych w Golądkowie 
Inne doświadczenia i funkcje spo-
łeczne:
1997–2002 Radny Województwa 

Zmiany w kierownictwie resortu rolnictwa

CENY WARZYW

Asortyment Ceny 
Buraki ćwikłowe zł/kg 1,20 – 1,60
Cebula biała młoda zł/kg 2,50 – 3,00
Fasola szparagowa zł/kg 9,00 – 11,00
Kalafiory zł/szt 3,00 – 3,50
Kapusta młoda zł/szt 1,30 – 2,00
Marchew młoda zł/pęczek 2,00 – 2,50
Ogórki zł/kg 1,60 – 2,20
Pomidory zł/kg 3,00 – 3,60
Szparagi zł/kg 11,00 – 16,00
Ziemniaki młode zł/kg 2,00 – 3,00

CENY OWOCÓW w zł/kg

Asortyment Ceny
Czereśnie 2,00 – 5,00
Truskawki 3,50 – 5,00
Jabłka z ubiegłorocznych zbiorów 1,66 – 3,30

Henryk Kowalczyk podczas spotkania z mieszkańcami gminy Winnica

fot. M. Stamirowski
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Ludzkie i duchowe ciepło
Był to czas wzajemnego 
umacniania się w wierze, 
czas świadectwa i chrze-
ścijańskiego entuzjazmu, 
czas łaski.
Benedykt XVI środową audiencję 
generalną 31 maja poświęcił swej 
pielgrzymce do Polski. Ojciec Święty 
podziękował polskiemu Episkopatowi 
oraz władzom Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W szczególny sposób zwrócił 
się do narodu polskiego, który – jak 
podkreślił papież – skupił się wokół 
niego w uścisku przepełnionym 
ludzkim i duchowym ciepłem. Nie 
zabrakło również pozdrowień skie-
rowanych do naszej młodzieży.

Pielgrzymka Benedykta XVI wiodła 
szlakiem Jana Pawła II. W każdym 
miejscu swej podróży papież pod-
kreślał, że przybył do ojczyzny 
swojego wielkiego poprzednika. 

Najbardziej refleksyjnym i zarazem 
końcowym etapem tej wizyty był 
Niemiecki hitlerowski obóz zagłady 
Auschwitz–Birkenau. Papież mówił:
W obozie Auschwitz–Birkenau, 
podobnie jak w innych podobnych 
obozach, Hitler kazał zgładzić po-
nad sześć milionów Żydów. W Au-
schwitz–Birkenau zginęło też około 
150 tysięcy Polaków i dziesiątki 
tysięcy mężczyzn i kobiet innych 
narodowości. W obliczu grozy Au-
schwitz nie ma innej odpowiedzi, 
jak Krzyż Chrystusa: Miłość, która 
zstąpiła na samo dno otchłani zła, 
aby zbawić człowieka u korzeni, 
gdzie wolność jego może zbuntować 
się przeciwko Bogu”. Benedykt XVI 
zaapelował o pamięć: niech dzisiejsza 
ludzkość nie zapomina o Auschwitz 
i innych „fabrykach śmierci”, w któ-

rych reżim nazistowski próbował 
wyeliminować Boga, by zająć Jego 
miejsce! Niech nie popada w po-
kusę nienawiści rasowej, która jest 
źródłem najgorszych form antyse-
mityzmu!. 

Podczas katechezy, Benedykt XVI 
wymienił nazwisko Hitlera i mówił 
o antysemityzmie. Komentatorzy 
podkreślali, że nie zrobił tego w swym 
niedzielnym przemówieniu (kilka dni 
wcześniej) w Birkenau – spotkało się 
to z krytyką niektórych środowisk, 

między innymi również we Wło-
szech.

Zwracając się w języku włoskim do 
wiernych zgromadzonych na Placu 
Świętego Piotra, Benedykt XVI po-
wiedział: Przede wszystkim pragnę 
powiedzieć wielkie dziękuję katoli-
kom i całemu narodowi polskiemu, 
który, jak czułem to, skupił się wokół 
mnie w uścisku przepełnionym ludz-
kim i duchowym ciepłem. 

Papież nawiązał również do swej 
wizyty w Warszawie. Podkreślił 
symboliczny wymiar mszy świętej, 
jaką odprawił na Placu Piłsudskiego 
i przypomniał historyczne wy-
darzenia, jakie miały tu miejsce. 
Do najważniejszych zaliczył mszę 
odprawioną przez Jana Pawła II oraz 
msze po śmierci prymasa Stefana 
Wyszyńskiego i polskiego papieża..

Benedykt XVI nie pominął żadnego 
etapu swej pielgrzymki. Powiedział: 
Nie zapomnę pobytu w słynnym 
sanktuarium maryjnym na Jasnej 
Górze”. „Odwiedzając następnie 
– dodał – sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej niedaleko Krakowa 
prosiłem Matkę Boską Bolesną, aby 
wspierała wiarę wspólnoty kościelnej 
w chwilach trudności i próby.

W Wadowicach, rodzinnym mieście 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Ojciec 
święty podziękował za dar tego nie-
strudzonego sługi Ewangelii. Dodał, 
że korzenie jego mocnej wiary, jego 
jakże wrażliwego i otwartego czło-
wieczeństwa, jego miłości do piękna 
i prawdy, jego nabożeństwa do Matki 
Bożej, jego miłości do Kościoła, a na-
de wszystko powołania do świętości 
znajdują się w tym miasteczku.

Pielgrzymi z całego świata słucha-
jąc gorących rozważań papieża 
o wizycie w naszym kraju usłyszeli 
wspomnienie o spotkaniu z polską 
młodzieżą na krakowskich Błoniach. 
Benedykt XVI nazwał je „pięknym 
doświadczeniem”.  Powtórzył 
– Trwajcie mocni w wierze! To za-
danie, jakie pozostawiłem synom 
umiłowanej Polski, zachęcając ich 
do wytrwania w wierności Chry-
stusowi i Kościołowi, by nie zabra-
kło Europie ani światu wkładu ich 
ewangelicznego świadectwa. 

Podczas środowej audiencji generalnej 
Papież nie mógł zapomnieć o naszym 
języku. Zwrócił się do Polaków: Z 
wdzięcznością noszę w sercu przeży-
cia, jakie towarzyszyły mi podczas wi-
zyty w Polsce. To był rzeczywiście czas 
wzajemnego umacniania się w wierze, 
czas świadectwa i chrześcijańskiego en-
tuzjazmu, czas łaski. Bogu za to dziękuję. 
Jestem wdzięczny władzom, episkopa-
towi, Kościołowi w Polsce i wszystkim 
Polakom za zaproszenie i tak ciepłe 
przyjęcie. Pozdrawiam młodzież, 
z którą spotkałem się w Krakowie, i tę, 
która już po raz dziesiąty gromadzi się 
na Polach Lednickich. Wszystkich za-
wierzam Maryi, Królowej Polski i z serca 
błogosławię.

Pielgrzymka do Polski była również 
głównym tematem krótkich wystą-
pień papieża w języku francuskim, 
angielskim, niemieckim, hiszpańskim 
i portugalskim. 

O Polsce Benedykt XVI mówił też 
w niedzielę. Powiedział po polsku: 
Myślą powracam raz jeszcze do 
Polski. Przed tygodniem byłem 

Papież o pielgrzymce do Polski

w Krakowie. Dziękuję Bogu i wam 
wszystkim za żywe świadectwo 
wiary. Dzisiaj, w Zesłanie Ducha 
Świętego, proszę Bożego Ducha, 
by zawsze ożywiał waszą wiarę, 
odnawiał Kościół i błogosławił 
waszej Ojczyźnie. 

W audiencji generalnej na Placu 

Świętego Piotra uczestniczyło 
blisko 50 tysięcy wiernych ze 
wszystkich kontynentów. Najlicz-
niejszą grupę stanowili  Polacy 
– wśród nich przedstawiciele „Ży-
cia Nasielska”.

Dariusz Panasiuk
Zdjęcia D. Panasiuk

PÓŁ WIEKU JUŻ ZA NAMI  
– PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
Choć o 55 długich lat
Postarzał się staruszek świat
Nam te pół wieku nie zaszkodzi
My nadal się czujemy młodzi
My wciąż do zrobienia mamy wiele
Przed nami marzenia i nowe cele...

Powyżej przytoczone słowa Ful-
ghuma przyświecały tegorocznym 
obchodom Jubileuszu 55-lecia 
Samorządowego Przedszkola 
w Pieścirogach Starych. 10 
czerwca na stałe wpisze się 
w pamięć zarówno przedszko-
laków, dyrekcji, pracowników, 
jak i gości przybyłych na tę 
uroczystość.

Część oficjalną program roz-
poczęły dzieci polonezem 
Ogińskiego, poczym dyrektor 
Agata Dobrzyńska powitała 
przedstawicieli władz miasta, ro-
dziców oraz przybyłych gości. 
Następnie, wraz z Burmistrzem 
Bernardem Dariuszem Muchą, 
dyrektor ZEASiP Barbarą Sa-
kowską oraz przewodniczącym 
Rady Miejskiej Dariuszem Lesz-
czyńskim przecięła wstęgę znajdująca 
się na pomniku obok placówki. Nie 
obyło się bez podziękowań złożo-
nych na ręce przyjaciół Przedszkola. 
Wyróżnieni zostali m.in. wspomniana 
wcześniej dyr. Sakowska, komen-
dant Komisariatu Policji w Nasielsku 
podinspektor Wojciech Wołkowicz, 
państwo Gogolewscy, Marek Jóź-
wiak, przewodnicząca rady rodziców 
Agnieszka Ignaczak oraz prezes ZNP 
Katarzyna Cienkowska. Nagrodą Dy-
rektora zostały uhonorowane m.in. 
Grażyna Ratajczak i Zofia Witkowska. 
Część tę zakończyła krótka lekcja 
historii placówki.

Potem zrobiło się już bardzo nostal-
gicznie. Tę „podróż sentymentalną” 
rozpoczęły słowa „55 lat minęło jak je-
den dzień...” oraz piosenka, w refrenie 
której dzieci śpiewały, że przedszkole 
jest ich drugim domem. Były też wier-
sze i pokazy umiejętności tanecznych. 
Nie obyło się też bez łez wzruszenia. 
Największą bowiem niespodziankę 

dzieci sprawiły pani dyrektor, śpiewając 
piosenkę o niej właśnie, przygotowaną 
na potrzeby tej uroczystości. „Kucha-
reczka” także usłyszała co nieco 
o sobie; nie obyło się oczywiście bez 
wręczenia nieodzownych w jej co-
dziennej pracy instrumentów, m.in. 
wałka. Największe jednak wrażenie 
zrobiło wykonanie piosenki dla pani 
Ratajczak. Pewien szarmancki chłopiec 
po odśpiewaniu słów: pani Grażynko, 
chcę powiedzieć Tobie, jesteś Panią 
z najwspanialszych snów... całując ją 
w rękę, wręczył jej serce. Nie tylko 
dzieci chwaliły się swoim kunsztem 
artystycznym. Także „stażysta po-

móc chce...”, bo „stażysta etatowy 
do pracy, zabawy jest gotowy”. Były 
zatem kwiaty, życzenia, prezenty oraz 
kończące tę część przemówienie Bur-
mistrza, który powiedział, że wszystko 
w życiu można kupić, ale nie ciepło 
i klimat panujące na tej uroczystości. 
I jak na urodziny przystało, to tradycja 
daje pomysł gotowy, koniecznie musi 

być tort urodzinowy oraz Sto lat od-
śpiewane chórem przez dzieci, które 
nie szczędziły słodkości gościom.

Klamrą spinającą całą imprezę było 
zaproszenie przez Dyrekcję wszyst-
kich gości do wspólnego pikniku. Na 
dorosłych w budynku Przedszkola 
czekał suto zastawiony wiejski stół, 
dzieci natomiast posilały się na świe-
żym powietrzu, a potem mogły też 
skorzystać z zabawy. „Bąbelkom”, 
jak o nich mówią wychowawczynie, 
zostały wręczone dyplomy wraz 
z symbolicznymi upominkami. 

A. Żurawska

fot. M. Stamirowski
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MOSQITOO WŚRÓD NAJLEPSZYCH
R: W ciągu czterech lat pracy przeży-
liśmy w Mosqitoo wiele występów, 
z którymi wiązał się stres, i można po-
wiedzieć, że się z nim oswajamy. W tej 
chwili powoduje on raczej przyjemny 
przypływ adrenaliny, na którą czeka-
my niecierpliwie. 
I ten tzw. „stres” 
wyzwala w nas 
jeszcze więcej 
energii i daje au-
tentyczną radość 
z grania. Co, mam 
nadzieję, było wi-
dać w Opolu. Wi-
dok ze sceny na 
dwuipółtysięczną 
publiczność oraz 
ś w i a d o m o ś ć , 
że  w TVP na 
żywo ogląda nas 
kolejne sześć mi-
lionów, sprawiły, 
że zamiast tremy 
była wielka frajda 
i szybsze bicie 
serca.

Mało kto wie, jak 
Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu 
wygląda od „kuchni”. Możecie czy-
telnikom „Życia Nasielska” przybli-
żyć go z tej mniej znanej, a niewąt-
pliwie nie mniej ciekawej strony?

R: Opole podczas festiwalu jest magicz-
ne. To się czuje zawsze, każdego roku. 
Nie tylko podczas prób w Amfiteatrze, 
ale również na ulicy, gdy ludzie proszą 
o autograf lub gratulują udanego wy-
stępu. Od kuchni, poza próbami, wy-
czekuje się na swój występ godzinami. 
Przypomina to trochę Małysza, który 
czeka wieki całe na swoje sześć sekund 
lotu w powietrzu. Wtedy, poza podpa-
trywaniem prób ulubionych artystów 
(jak np. Sistars), najlepiej iść na te słynne 
naleśniki, gdzie i tak wszyscy zawsze się 
spotykają.

M: Próby zaczynają się kilka dni przed 
rozpoczęciem Festiwalu. Każdy od-
czuwa podniecenie. Chce się zrobić 
wszystko, żeby występ był udany. Na 
kilka godzin „przed” wszyscy są już na 
miejscu i przygotowują się do swojego 
wyjścia. Make up, przebiórki – to prze-
cież też jest ważne.

Konkursy, zwłaszcza rangi takiej jak 
ten, nie mogą obyć się bez rywaliza-
cji. Tak było i teraz?

M: Nie ma grama rywalizacji, bo każdy, 
kto kocha muzykę i się z nią utożsamia, 
zna swoją wartość. Zresztą, w poważnej 
większości wzajemnie siebie cenimy 
i szanujemy swoją twórczość. Kupu-
jemy płyty… To chyba dowód na to, 
że muzyka łączy, nie dzieli…

R: Ściganie się w muzyce nie jest 
ciekawym pomysłem. Najlepiej więc 
do sprawy konkursu podejść jak do 
kolejnej szansy pokazania się milionom 
ludzi. Muzyka Mosqitoo do łatwych nie 
należy, więc tym bardziej Opole jest 
niepowtarzalną okazją. A jeśli do tego 
dojdzie jakaś nagroda, to wspaniale. 
Bez niej też byłoby pięknie. Atmosfera 

jest taka, że jak wygrasz, to wszyscy Ci 
gratulują i czujesz, że właśnie nadeszło 
twoje „pięć minut”.

Spodziewaliście się, że statuetka 
„SuperJedynki” trafi w Wasze 

ręce?

R: W naszej kategorii pozostali artyści 
są na rynku muzycznym wiele lat. Wy-
grana z nimi więc to wielki zaszczyt. Nie 
spodziewaliśmy się, ale gdzieś w głębi 
serca była myśl, że można pokusić się 
o zrobienie wszystkim niespodzianki. 
W momencie ogłoszenia wyników 
moje tętno oscylowało w okolicach 
200 uderzeń na minutę. Niesamowi-
te przeżycie.

M: Tak naprawdę nie pojechaliśmy 
do Opola po statuetkę… Marzyliśmy 
o tym, by tam zagrać. Spotkaliśmy 
tam dobrych znajomych ze swojej 
kategorii: Negatyw, Pati Yang. To są ar-
tyści, których bardzo cenimy i lubimy. 
Oni już długo istnieją na rynku, mają 
spory dorobek i rzesze fanów. Dlatego 
tym większe było nasze zaskoczenie, 
co zresztą chyba było widoczne… 
Niemniej, ta nagroda była dla nas 
wspaniałym prezentem od losu…

Wiele osób zastanawia się nad 
czymś, co pokuszę się nazwać 
„zewnętrzną oprawą artystów”. 
Chodzi mi o takie sprawy, jak stroje, 
fryzury, makijaż. Kto decyduje o tym, 
jak wyglądacie na scenie?

R: Sami o sobie decydujemy. Chcemy 
być naturalni. Pomagamy sobie z Mo-
niką i doradzamy. Jak zgrana rodzina.

M: Mamy też paru przyjaciół, którzy 
specjalizują się w takich dziedzinach.

Wasza najnowsza płyta „Mosqi-
t o o  M u s i c ” 
została bez-
konkurencyjnie 
o k r z y k n i ę t a 
najlepszą płytą 
alternatywną. 
C z y m  r ó ż n i 
się ona od po-
przednich? I ile 
w niej Rafała, 

a ile Moniki?

M: Alternatywa to jest taka gałąź 
muzyczna, która gromadzi w sobie 
całe mnóstwo odnóżek, stylów mu-
zycznych, wszystko, co niepospolite, 
wysmakowane, co jest w stanie spro-

stać wyrafinowanym gustom odbiorcy, 
który kocha dźwięki niestandardowe, 
powykręcane, progresywne, taneczne, 
ale w dobrym znaczeniu.. Tu nawet nie 
śpiewa się zwyczajnie… Ale taka muza 
z nas wypływa…

R: Tyle w niej Rafała, ile Moniki, i na 
odwrót. Mosqitoo to my. Obiema 
rękoma podpisani. W pełni szczera 
muzyka bez kalkulacji.

Rozmawiamy tak sobie o Opolu, 
ale mało kto wie, jak tam w ogóle 
trafiliście.

R: Pomocna była nasza płyta. To Jury 

zdecydowało o naszej nominacji, 
a potem publiczność głosująca na 
nas. Wiemy więc na pewno, że tylko 
dzięki muzyce udało nam się zdobyć 
SuperJedynkę. I jest to piękne!

M: Telewizja Polska postanowiła uhono-
rować nas nominacją do tegorocznych 
SuperJedynek w kategorii płyta alterna-
tywna. Już sama nominacja, kategoria, 
ale też towarzystwo artystyczne było dla 
nas ogromną nobilitacją. Potem władzę 
oddano internautom i to oni mieli zade-
cydować, kto ma tę nagrodę otrzymać. 
Niespodziewanie i szczęśliwie padło na 
„Mosqitoo Music”, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni i z całego serca 
dziękuję wszystkim moim krajanom 
za wsparcie! Jesteście wspaniali! Przy 
Was można poczuć się naprawdę 
bezpiecznie.

Najbliższe plany?

R: Pracujemy nad nową płytą, grając 
jednocześnie coraz więcej koncer-
tów. Chcemy się cały czas rozwijać 
i zaskakiwać samych siebie. Chcemy 
zawsze czerpać radość z muzyki. To 
nasze plany nie tylko najbliższe, ale 
i na dłużej.

M: Spotykamy się systematycznie. Na 
szczęście nie brakuje nam pomysłów, 
więc idzie nam sprawnie. Poza tym, 
w pełni realizujemy się na koncertach. 
To jest niesamowite przeżycie grać 
i śpiewać dla ludzi.

R: Chciałbym ze swej strony podzięko-
wać mieszkańcom Nasielska za głosy, 
które na nas oddali. Wiemy, że wspie-
racie nas mocno, i to jest wspaniałe. 
Pozdrawiam.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów.

Rozmawiała A. Żurawska

Tegoroczny, 43. Festiwal opolski 
otworzył organizowany już po raz 
siódmy plebiscyt „SuperJedynek”. 
Do udziału w nim zaproszono 
wykonawców z siedmiu kategorii: 
najlepsza płyta pop, rock, hip hop, 
alternatywna, literacka, przebój roku 
oraz wykonawca roku. Do tej pory 
mogliśmy oglądać tylko laureatów 
poszczególnych kategorii. W tym 
jednak roku reguły konkursu uległy 
zmianie i grono artystów zostało 
rozszerzone do liczby 19, czyli po 
trzech wykonawców w każdej z ww. 
kategorii. Wśród nich, nasielszczanie 
mieli też swojego reprezentanta. 
Grupa Mosqitoo, bo o niej mowa, 
ze swoją płytą „Mosqitoo Music” 
zostawiła w tyle konkurencję. Moni-
ka Głębowicz z zespołem pokonała 
takich artystów, jak Negatyw i Pati 
Yang. Wykonując własną kompozycję, 
Monika i Rafał sięgnęli po statuetkę, 
o której marzy każdy artysta, stając 
na deskach tej sceny. Ich ostatnie 
dzieło okazało się najlepszą płytą 
alternatywną minionego roku. Za-
wsze – jak powiedzieli – chcieli grać 
i śpiewać to, w czym czują się dobrze. 
Tym bardziej, myślę, radość dla nich 
większa, że ich dorobek doceniła tak 
szeroka publiczność.

Tegoroczny koncert „SuperJedy-
nek” to Wasz debiut na opolskiej 
estradzie?

Monika: Tak naprawdę wystąpiliśmy 
w Opolu już trzeci raz. Na deskach 
Amfiteatru jednak po raz pierwszy. 
Wcześniej w ramach Festiwalu dwu-
krotnie braliśmy udział w koncercie 
„Debiuty”, gdzie zdobyliśmy wyróż-
nienie. Za każdym razem było niepo-
wtarzalnie i fantastycznie.

Rafał: Spełniło się nasze marzenie. 11 
lat temu , gdy byłem na pierwszym 
festiwalu, siedząc na widowni tego 
legendarnego miejsca obiecałem 
sobie, że kiedyś stanę na tej scenie. 
Potem pracując już z Moniką nad 
Mosqitoo, byłem pewien, że wkrótce 
uda się zrealizować to marzenie sprzed 
lat. I udało się. 

Nie wyglądaliście na bardzo ze-
stresowanych. Czy to znaczy, że 
występ przed publicznością, która 
chciała Was oglądać w Opolu (bo 
przecież oddała na Was swoje gło-
sy), mniej onieśmiela, czy to tylko 
moje wrażenie?

M: Opole samo w sobie jest miejscem 
niezwykle urokliwym. Atmosfera festi-
walowa panuje w całym mieście, czy to 
w słynnej naleśnikarni, czy na scenie, 
czy też na widowni. Wszyscy, zarów-
no artyści, jak i publiczność, ulegają tej 
magii. Dlatego, pomimo ogromnego 
stresu, który tak naprawdę jest bardzo 
potrzebny, rozpierała nas ogromna ra-
dość i energia. Spełniło się nasze ma-
rzenie. Tak traktujemy ten występ… 
Do tego doszedł nieoczekiwany bonus 
w postaci SuperJedynki, którą wręczy-
ła nam wielka osobowość i autorytet, 
pani Urszula Dudziak. To była ogromna 
dawka szczęścia.

R E K L A M A
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Baran 21.03.– 19.04.
W życiu zawodowym dobra passa. Twoje plany i pomysły zjednają Ci 
przychylność współpracowników, a także przełożonych. Możesz liczyć 
na nagrodę. Pieniądze przydadzą się na wakacyjny wyjazd z rodziną. 

Byk 20.04.– 20.05.
Możesz liczyć na przychylność gwiazd, które zapewnią Ci sukcesy 
interesach i dodadzą mnóstwo energii do działania. Ale pamiętaj, 
nie decyduj zbyt pochopnie i poradź się osób doświadczonych 
w inwestowaniu pieniędzy. 

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Czekają Cię bardzo intensywne dni. W pracy poradzisz sobie 
ze wszystkimi obowiązkami i będziesz mieć czas na spotkania 
towarzyskie. Odnowisz stare znajomości, a samotne Bliźnięta spotkają 
wymarzonego partnera. 

Rak 22.06.– 22.07.
W pracy czekają Cię nowe zadania. Musisz im sprostać, wtedy 
będziesz mógł liczyć na lepsze stanowisko lub podwyżkę. Otrzymasz 
wiadomość o niespodziewanym spadku. Nie żałuj czasu na spotkania 
rodzinne. 

Lew 23.07.– 22.08.
Przez najbliższe dni najważniejsza będzie praca. Możesz śmiało 
finalizować sprawy, którymi już od dawna się zajmujesz. Teraz wszystko 
ułoży się po Twojej myśli. W miłości pełnia szczęścia. Samotne Lwy 
mają szansę na udany związek. 

Panna 23.08.– 22.09.
Nadchodzi czas, kiedy będziesz działać energicznie i zdecydowanie. 
Podejmiesz się realizacji każdego zadania i osiągniesz sukces. W życiu 
uczuciowym trochę zamieszania, ale wszystko się w końcu wyjaśni. 

Waga 23.09.– 22.10.
Zbyt długo unikasz podjęcia decyzji w ważnej sprawie. Na przeszkodzie 
stoi Twój perfekcjonizm i dążenie do idealnego stanu. Przyniesie Ci to 
trochę kłopotów, ale jak zawsze możesz liczyć na pomoc partnera. 

Skorpion 23.10.– 21.11.
Masz sporo zaległości w życiu zawodowym. Koniecznie postaraj się 
pracować systematycznie. Wówczas masz szansę na premię. W życiu 
osobistym pełna harmonia, ale pomóż bliskim w pracach domowych, 
np. w ogrodzie. 

Strzelec 22.11.– 21.12.
Warto porozmawiać z przełożonym na temat zakresu Twoich 
obowiązków. Nie daj się wykorzystywać. Zastosuj sztukę dyplomacji, 
a wtedy szybko osiągniesz cel. W życiu uczuciowym znacznie lepiej. 

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Przez najbliższe dni posypią się różne zaproszenia i propozycje, 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Intuicja podpowie Ci, 
co najlepiej wybrać i jakiego poszukać sojusznika. Po radę zwróć się 
też do bliskiej osoby. 

Wodnik 20.01.– 18.02.
W pracy działaj taktownie i postępuj odpowiedzialnie. Czasami graj 
na zwłokę, bo więcej korzyści osiągniesz trochę później. Uważnie 
pilnuj wszelkich terminów. W życiu rodzinnym niewielkie ożywienie. 
Czekają Cię odwiedziny krewnych. 

Ryby 19.02.– 20.03.
Najbliższy czas zapowiada się niezwykle ciekawie. Mnóstwo spotkań 
zawodowych, które być może przyniosą jakieś zmiany. Możesz 
liczyć na znaczny przypływ gotówki. Przeznacz ją na potrzeby swojej 
rodziny. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Byle do wakacji
Wcale nie miałam ochoty iść 
w niedzielę do Marysi. Zaprosiła 
mnie,  jak zawsze wtedy,  gdy 
przyjeżdżał jej kuzyn z Płocka. 
Przychodzili też sąsiedzi i czas 
spędzaliśmy zwykle na space-
rach, grze w karty i pogawędkach. 
Teraz też przyjechał Janusz, po-
goda była ładna, tylko jakoś, nie 
wiedzieć czemu, nie chciało mi 
z nimi się spotykać. 

W domu życie płynęło nam ostat-
nio w rytm wystawiania kolejnych 
stopni Kasi. Co rano przeżywali-
śmy, jak też jej pójdzie. Niepo-
koiłam się wnuczką: przecież ona 
chodzi dopiero do podstawówki, 
to co będzie później? Możliwe, 
że to właśnie wybijało mnie ze 
zwykłej formy.

Dokonywałam właśnie w myślach 
analizy swojego stanu, gdy ze 
szkoły wróciła Kasia. Przyniosła 
długo oczekiwaną wiadomość, 
że właśnie zaczęła się rada pe-
dagogiczna. W związku z tym, 
zapowiedziała, nie będzie więcej 
odrabiała lekcji, bo to nie ma już 
sensu. Załamałam ręce. To jest ta 
przepaść międzypokoleniowa, 
o której tyle piszą? Spróbowałam 
sobie przypomnieć, jak to było, 
gdy sama chodziłam do szkoły. 
Nic, czarna dziura. Chyba jestem 
już za stara. A jak było ze stopnia-
mi w dzieciństwie Zosi i Karola? 
Myśli mojej córki szły widać tym 
samym torem, bo zaczęła: 

– W moich czasach… 

Kasia tylko prychnęła.  Ojciec 
spojrzał na nią i zmarszczył brwi, 
więc dodała szybko:

– Jeszcze nie powiedziałam wam 
najważniejszego: dwie czwórki, 
dwie szóstki, reszta piątki! 

Ucałowaliśmy bohaterkę dnia. 
Nie ma co, byliśmy z niej dumni. 
Wieczorem spytałam Kasię, jak 
chciałaby uczcić koniec roku 
szkolnego. Kino? Wyprawa na 
lody? 

– Ugotuj coś dobrego. Żebyśmy 
wspólnie zjedli. Może przyjedzie 
wujek z ciocią… – rozmarzyła się 
moja wnuczka. – A ja ci w kuchni 
pomogę. 

– Tylko co zrobić? – zastanawia-
łam się głośno. Ale Kasia miała już 
swoje plany. Widziała w telewizji 
w jakimś programie kulinarnym 
płonące naleśniki i okazało się, 
że to właśnie mamy przygotować. 
Łatwo powiedzieć! Na szczęście 
żona Karola jest specjalistką od 
ekstrawagancji w kuchni i w ży-
ciu. Zadzwoniłam do Ludwiki i po 
dłuższych konsultacjach miałam 
już wizję rzeczonych naleśników. 
Ledwie odłożyłam słuchawkę, 
gdy telefon zadzwonił. Ludwika 
coś sobie przypomniała?

To była Marysia. Zaniepokojona, 
bo Janusz, choć dopiero co przy-
jechał, już mówił o wyjeździe. 
Jak wpadła na to, że i jego, i moje 
humory były rezultatem sprzecz-
ki, tego nie wiem, kazała nam się 
jednak natychmiast  pogodzić 
i poprosiła do aparatu Janusza. 
Westchnęłam i podporządkowa-
łam się, kto by śmiał sprzeciwić 
się Marysi! 

Idę zatem do niej w niedzielę, 

a wkrótce potem przyjeżdżają 
K a ro l ow i e .  R a z e m  u c z c i m y 
koniec roku szkolnego, a może 
synowa zechce przygotować 
naleśniki razem ze mną. 

Babcia Jadzia

Naleśniki  
po węgiersku
100 ml śmietanki kremówki, 150 ml 
mocnego rumu (do słabego można 
dodać spirytusu), 15 dkg cukru, 
5 dkg pokrojonych rodzynek, łyżka 
skórek pomarańczy, 25 dkg mielo-
nych orzechów włoskich, szklanka 
mleka, tabliczka gorzkiej czekolady, 
3 żółtka, 2 łyżki kakao, 1 łyżka masła, 
ciasto naleśnikowe 

Usmażyć zwykłe naleśniki. Przygo-
tować nadzienie: podgrzać śmie-
tankę; gdy zacznie się gotować, 
dodać 2 łyżki rumu, 10 dkg cukru, 
rodzynki, orzechy i skórkę po-
marańczową. Mieszając, gotować 
chwilę na wolnym ogniu. Na każ-
dym naleśniku rozsmarować łyżkę 
nadzienia, zawinąć w kopertę i lek-
ko podsmażyć na maśle. Ułożyć je 
na gorącym talerzu tak, aby nieco 
nachodziły na siebie. Przygotować 
krem: czekoladę roztopić w mleku 
na wolnym ogniu, wmieszać żółtka 
i natychmiast zdjąć z ognia. Dodać 
2 łyżki cukru, kakao, 1–2 łyżki 
rumu. Wymieszać, aż powstanie 
jednolita masa. Krem wyłożyć na 
naleśniki. Przed podaniem polać 
dookoła rumem i zapalić.

W 20–tą rocznicę śmierci

śp. Stefana Jaworskiego
nauczyciela muzyki i animatora kultury  

w Nasielsku
odbędzie się uroczystość  
poświęcona Jego pamięci

o czym zawiadamiają
   wychowankowie i grono przyjaciół

niedziela 25.06.2006 r. 
godz. 1700 Msza Święta w kościele parafialnym

godz. 1800–2000 występy dzieci, młodzieży i orkiestr 
dętych z Nasielska i Pułtuska – Skwer im. Jana Pawła II
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce 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.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

Przedmiotem przetargu jest zabudowana budynkiem biurowym nieruchomość o po-
wierzchni 409 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1382/1, 1383/1, 
1384/3, 1383/3, 1384/5 , posiadająca KW 39829 i 20046.

Cena wywoławcza ogółem wynosi 427 500,00 złotych.

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 po-
datku 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.

Opis nieruchomości:

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 bu-
dynku 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.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.

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

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.

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 za-
wiadomi 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.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu 
ustnego.

Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unie-
ważnienia 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 przed-
miotowej 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

Letnie zatrucia
Lato jest porą roku, gdy zatrucia 
pokarmowe są szczególnie częste 
i groźne. Upały powodujące szyb-
sze niż zwykle psucie się jedzenia, 
niemożność regularnego mycia 
rąk przed posiłkami na wakacyjnym 
wyjeździe, lasy pełne trujących ja-
gód i grzybów… Poza tym istnieją 
też przyczyny zatruć „całoroczne” 
– lekarstwa, chemiczne środki 
gospodarstwa domowego i tp. 
Typowymi objawami zatrucia są: 
nudności, wymioty, kurczowe bóle 
brzucha, biegunka, zawroty głowy 
i zamroczenia, aż do utraty przy-
tomności, zaburzenia oddychania 
aż do bezdechu, stan podniecenia 
oraz objawy wstrząsu (zwolnione 
lub przyspieszone tętno). 

Co robić w przypadku stwierdzenia 
podobnych objawów? Jeśli chory 
stracił przytomność, należy udrożnić 
drogi oddechowe – przez ułożenie 
go na boku i odchylenie głowy. Na-
stępnie trzeba sprawdzić czynność 
serca i oddech. Jeśli nie ma tętna 
lub oddechu, należy rozpocząć 
reanimację. Konieczne też jest 
bezzwłoczne wezwanie pogotowia 
ratunkowego. 

Warto spróbować ustalić, jaka sub-
stancja (trucizna) została przyjęta i ile 
czasu minęło od jej przyjęcia. Gdy 

chory jest przytomny, w przypadku 
zatrucia alkoholem, lekami, trujący-
mi roślinami (np. jagodami), można 
sprowokować wymioty. Absolutnie 
nie wolno tego robić przy zatruciu 
benzyną, ropą naftową, kwasami lub 
zasadami, środkami gospodarstwa 
domowego. Przed wywołaniem torsji 
chory powinien wypić szklankę cie-
płej wody, a następnie należy podraż-
nić tylną ścianę gardła (ewentualnie 
zabieg powtórzyć). Gdy wymiotów 
prowokować nie wolno, dobrze jest 
podać do picia szklankę mleka, które 
częściowo zneutralizuje trującą sub-
stancję w żołądku. Jeśli trucizna jest 
nieznana – bezwzględnie nie wolno 
prowokować wymiotów! Wówczas 
należy czekać na pomoc lekarską.

Przy zatruciach zwykle zaleca się 
leczenie przyczynowe i objawowe. 
Z organizmu trzeba usunąć treść 
pokarmową wraz z obecną jeszcze 
trucizną, następnie pozbyć się z tka-
nek i krwi toksyn. Konieczne jest też 
uzupełnienie płynów w organizmie 
chorego (utraconych w wyniku 
wymiotów czy biegunki). 

Szczególnie niebezpieczne jest 
zatrucie jadem kiełbas ianym. 
Wywołują je bakterie beztlenowe 
– laseczki jadu kiełbasianego, które 
można spożyć wraz z zakażonymi 
przetworami mięsnymi, warzyw-

nymi, rybnymi. Należy szczegól-
nie zwrócić uwagę na świeżość 
wędlin, a także nie jeść pożywienia 
z konserw, jeśli mamy choćby naj-
mniejsze wątpliwości, gdy chodzi 
o ich świeżość i przydatność do 
spożycia. Oprócz typowych ob-
jawów, przy zatruciu laseczkami 
jadu kiełbasianego pojawia się nie-
dowład mięśni mimicznych (tzw. 
twarz-maska). Chory może również 
skarżyć się na podwójne widzenie; 
charakterystycznym objawem jest 
też chrypka. Może także dojść do 
zatrzymania moczu, co jest bardzo 
niebezpieczne. W przypadku za-
trucia jadem kiełbasianym opieka 
lekarza jest absolutnie konieczna.

Podczas wakacyjnych wojaży często 
dochodzi do dolegliwości żołądko-
wo-jelitowych (wywołanych m.in. 
przez salmonellę) oraz do zatruć 
grzybami trującymi. Wówczas tak-
że niezbędna jest pomoc lekarska. 
Niegroźne biegunki łatwo dają się 
opanować przy użyciu środków 
z podręcznej wakacyjnej apteczki, 
a także odpowiedniej diety. 

Starajmy się przestrzegać, nawet 
w polowych warunkach, zasad higie-
ny. Z pewnością pozwoli to uniknąć 
wielu nieprzyjemnych sytuacji. 

LAN

Szynobusem do Sierpca
Transport kolejowy Europy 
od lat zna lekkie pojazdy 
szynowe przeznaczone 
do przewozu pasażerów 
w połączeniach lokal-
nych. Ostatnio szynobusy 
stały się popularne także 
w naszym kraju. Tego typu 
pojazdy są alternatywą 
dla klasycznego 
pociągu, którego 
eksploatacja ze 
względów eko-
nomicznych jest 
nieopłacalna. 
W Polsce szyno-
busów jest jesz-
cze niewiele, ale 
z roku na rok ich 
przybywa.
1 czerwca br. Koleje Ma-
zowieckie przywróciły 
połączenie na trasie Na-
sielsk–Sierpc. Uroczystej 
reaktywacji linii dokonali 
Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego 
Jan Engelgard, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
Transportu Bogusław 
Kowalski i Prezes Kolei 
Mazowieckich Halina 
Sekita. W otwarciu linii 
uczestniczyli również 
przedstawicieli samorzą-
dów Nasielska, Płońska, 
Nowego Dworu i Ra-
ciąża. 

Dwa lata temu PKP zrezygnowały 
z trasy Sierpca–Nasielsk, argumen-

tując, że przy nikłej frekwencji nie 
opłaca się jej utrzymywać drogich 
pociągów. Funkcjonowała wtedy 
autobusowa komunikacja zastępcza. 
Kiedy powstała spółka Koleje Ma-
zowieckie, rozpoczęto odtwarzanie 
zlikwidowanych linii kolejowych. 
Samorząd województwa mazo-
wieckiego sprowadził z Niemiec 11 

szynobusów, które będą obsługiwać 
trasy o mniejszym natężeniu ruchu, 
przede wszystkim te, na których za-

fot. M. Stamirowski

wieszono połączenia kolejowe. Śred-
ni wiek zakupionego taboru to 20 lat, 
ale specjaliści z Kolei Mazowieckich 
twierdzą, że jest on w bardzo dobrym 
stanie. To, że autobusy szynowe pre-
zentują się okazale mogli sprawdzić 
oficjele, którzy po uroczystym prze-
cięciu wstęgi udali się na przejażdżkę 
do Sierpca.

Mieszkańcy początkowo 
cieszyli się z przywrócenia 
linii Nasielsk–Sierpc. Pojawi-
ły się jednak kontrowersje 
dotyczące rozkładu jazdy. 
Nie ma połączenia, które 
pasowałoby dojeżdżającym 
do szkoły i do pracy. Prezes 
spółki Koleje Mazowieckie 
Halina Sekita zapewnia, że 
rozkład jazdy będzie lepiej 
dostosowany do potrzeb 
podróżnych. Trasa z Nasiel-
ska do Sierpca ma długość 
88 km. Szynobus pokonuje 
ją w ponad trzy godziny. Ko-
leje Mazowieckie zapewniają, 
że czas ten zostanie skrócony 
o godzinę, gdy tylko popra-
wi się struktura trasy, a to, jak 
zapowiada prezes spółki ma 
nastąpić jeszcze w tym roku. 

Linia Nasielsk–Sierpc będzie 
obsługiwana przez pięć par 
jednoczłonowych autobu-
sów szynowych VT 627. 
Cena biletu normalnego 
(88 km) według taryfy KM 

wyniesie 13.10 zł. 
K.Z.
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Kandydatka nr 1 – Marta Figurska lat 14. 
Mieszka w Nadzienie. Mierzy 153 cm wzrostu. 
Interesuje się sportem, muzyką i fotografią. 
Lubi robić zdjęcia dlatego w przyszłości chcia-
łaby zostać fotoreporterem lub dziennikarką. 
Ten konkurs traktuje jako pewne wyzwanie, 
dobrą zabawę i świetną przygodę. 

III EDYCJA WYBORÓW MISS GMINY
Już 25 czerwca 2006 r. w kinie ,,Niwa’’ odbędą się wybory Małej Miss i Miss Nastolatek naszej gminy. Prezentujemy państwu 15 kandydatek 
do tytułu Miss Nastolatek.          Organizatorzy: Świetlica Socjoterapeutyczna Nasielsk i MOPS Nasielsk 

O G Ł O S Z E N I E

Kandydatka nr 2 – Agnieszka Wrońska 
ma 16 lat. Ma 155cm wzrostu. Mieszka na 
co dzień w Mokrzycach Włościańskich. 
Najbardziej interesuje się muzyką, tań-
cem i sportem. W wolnych chwilach lubi 
spotykać się z przyjaciółmi oraz słuchać 
dobrem muzyki. Swój udział w konkursie 
traktuje jako ciekawe doświadczenie oraz 
dobrą zabawę. 

Kandydatka nr 3 -  Dorota Szymańska 
lat 14. Mieszka w Nasielsku. Jej wzrost to 
157cm. Jest szaloną nastolatką. Lubi słuchać 
muzyki. Wolny czas spędza w swoim gronie 
przyjaciół. Lubi tańczyć co często też robi na 
dyskotekach. Interesuje ją wszystko co dotyczy 
życia po śmierci. Do konkursu zgłosiłam się, 
ponieważ chciałam wypróbować swoje umie-
jętności i zdobyć nowe doświadczenie.

Kandydatka nr 4 – Iza Włodarczyk  
ma lat 12. Mierzy 158cm wzrostu. Mieszka 
w Mogowie. Jej zainteresowania to muzyka, 
taniec i przyroda. Chciałaby w przyszłości 
założyć własne schronisko dla zwierząt. Biorę 
udział w tym konkursie, ponieważ myśli, że 
będzie to dla niej wspaniała przygoda.

Kandydatka nr 5 – Aleksandra Jaguś lat 13. 
Mierzy 158cm wzrostu. Mieszka w Morgach. 
Interesuje się psami i projektowaniem wnętrz. 
W przyszłości chciałaby zostać nauczycielką 
historii, ponieważ bardzo lubi ten przedmiot. 
Zgłosiła się do konkursu gdyż chciałaby 
sprawdzić swoje umiejętności.

Kandydatka nr 6 – Justyna Banach  
ma 13 lat. Mierzy 158cm wzrostu. 
Miejscowość, w której mieszka to Mogowo. 
Bardzo lubi słuchać muzyki i uprawiać różne 
sporty. Lecz jej największa pasja to projek-
towanie ubrań i oglądanie pokazów mody. 
Zgłosiła się do konkursu ponieważ jest to dla 
niej pewnego rodzaj wyzwanie i wspaniałą 
przygoda. 

Kandydatka nr 7 – Milena Wojeńska 
lat 16. Ma 165cm wzrostu. Mieszka na co 
dzień w Andzinie. Interesuje się biologią, 
a w szczególności anatomią człowieka. 
W przyszłości chciałaby zostać lekarzem. 
Lubi chodzić do kina i spotykać się z przyja-
ciółmi. Konkurs traktuje jako nową przygodę 
i świetną zabawę.

Kandydatka nr 8 – Aleksandra Wrońska 
ma lat 13 i mierzy 166cm. Mieszka w Nasiel-
sku. Lubi czytać książki przygodowe i pozna-
wać nowych ciekawych ludzi. Interesuje się 
zwierzętami, tańcem i śpiewem. Lubi dobry 
humor i fajną zabawę. W przyszłości zostanie 
architektem wnętrz bo lubi dekorować domy. 
Konkurs traktuje jako przygodę z chęcią po-
znania nowych ludzi. 

Kandydatka nr 9 – Milena Piotrowska 
lat 16 mieszka w Cieksynie. Mierzy 168cm 
wzrostu. Lubi dobrą kuchnie w szczególności 
włoską, gotowanie sprawia jej przyjemność. 
W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki i czy-
tać dobrą książkę fantastyczną. W przyszłości 
chciałaby mieć własną restauracje w której 
mogła by podawać woje potrawy. Konkurs 
traktuje jako kolejne wyzwanie w jej życiu i 
zdobycie nowych doświadczeń.

Kandydatka nr 10 – Roksana Kucharska 
ma lat 15. Jest rodowitą Nasielszczanką. Jej 
wzrost to 168cm. Interesują ją problemy 
ludzi na całym świecie, a zwłaszcza nasze 
lokalne. W przyszłości chciałaby pomagać 
ludziom. Bardzo lubi pływać, a także oglą-
dać programy przyrodnicze. Zgłosiła się do 
konkursu miss ponieważ chce przeżyć coś 
fantastycznego, poczuć się kimś ważnym 
i docenionym.

Kandydatka nr 11 – Angelika Wierzbowska 
lat 15. Uczęszcza do szkoły w Cieskynie, gdzie 
również mieszka. Jej wzrost to 168cm. Jej 
pasja to sport i taniec. W wolnych chwi-
lach lubi czytać książki z ciekawą fabułą. 
W przyszłości chciałaby dostać się na poli-
technikę warszawską i tam rozwijać swoje 
zainteresowania. Konkurs ten traktuje jako 
dobrą zabawę.

Kandydatka nr 12 – Agnieszka 
Śmigasiewicz ma 15lat. Jej wzrost to 
168cm. Mieszka w Cieksynie. Interesuje 
się sztuką więc swoją przyszłość wiąże ze 
studiami na ASP w Gdyni. Udział w wy-
borach miss traktuje jako dobrą zabawę 
i próbę swoich możliwości. Jako iż lubi się 
śmiać i poznawać nowych ludzi to ten 
konkurs będzie tego potwierdzeniem. 

Kandydatka nr 13 – Milena Wodzyńska 
lat 15. Mierzy 170cm wzrostu. Pochodzi 
z Mogowa. Interesuje się muzyką i tańcem, 
w przyszłości chciałaby zostać prawniczką, 
gdyż interesuje ją prawo. Udział w konkursie 
traktuje jako dobrą zabawę i sprawdzenie 
swoich możliwości. 

Kandydatka nr 14 – Dominika Miłoszowska 
lat 12. Jej wzrost to 175cm. Mieszka w Chmie-
lewie i uczy się w Nasielsku. W wolnych chwi-
lach opiekuje się zwierzętami. Jej pasją jest 
koszykówka, na co dzień trenuje w klubie 
sportowym ,,Polonia’’ Warszawa ten sport. 
Koszykówkę traktuje jako tradycje rodzinną, 
gdyż jej rodzice grali w nią zawodowo. Chce 
uczestniczyć w wyborach miss by poznać 
nowych ciekawych ludzi i dobrze się bawić.

Kandydatka nr 15 – Marta Wajszczuk lat 
13. Mierzy 178cm wzrostu. Mieszka w Na-
sielsku, gdzie również się uczy. Lubi długie 
spacery, sport i muzykę. W wolnych chwilach 
spotyka się z przyjaciółmi. Konkurs miss 
traktuje jako dobrą zabawę. W przyszłości 
chciałaby zostać nauczycielką wychowania 
fizycznego. 
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Świderski, gorące brawa dla niego. 

Dziękujemy Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej z Mokotowa za zaproszenie i li-
czymy na dalszą owocną współpracę. 

Gorące podziękowania składamy rów-
nież Panu Krzysztofowi Więcławskie-
mu za zorganizowanie transportu 
dla naszych dzieci. 

Opiekunowie: 
Łukasz Gołębiewski,

Marta Zapert, 
Joanna Kowlaska, 
Karolina Sztrauch

      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego” 02.06.2006 r.:
1.Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra  + 38 IMP

2.Janusz Czyżewski - Janusz Muzal  + 30 IMP

3.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski   + 18 IMP 

4.Teodor Brodowski - Marek Olbryś  - 7 IMP 

5.Krzysztof Morawiecki - Grzegorz Nowiński - 12 IMP

6.Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski  - 21 IMP

7.Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  - 46 IMP

Czołówka klasyfikacji po jedenastu turniejach:
1-2. Waldemar Gnatkowski   71 pkt.

 Janusz Wydra     71 pkt.

3. Stanisław Sotowicz   59 pkt.

4-5. Piotr Kowalski    58 pkt.

 Grzegorz Nowiński   58 pkt.

6-7. Janusz Czyżewski    56 pkt.

 Grzegorz Kosewski   56 pkt.

8. Paweł Wróblewski    54 pkt.

9-10. Kazimierz Kowalski    51 pkt.

 Krzysztof Morawiecki    51 pkt.
PK

fot. M. Zapert

Pierwszy duży sukces ,,Młodych Orłów!!!
„Veni, vidi, vici” 
tak krótko można 
określić występ na-
szych dzieciaków 
ze Świetlicy socjo-
terapeutycznej na 
Turnieju o Puchar 
Burmistrza Mokoto-
wa w Warszawie. 
Nasza Świetlica na zapro-
szenie Świetlicy Socjotera-
peutycznej przy Gagarina 
wzięła udział w V edycji 
Kampanii ,,Zachowaj Trzeź-
wy Umysł’’. Z tej też okazji 
wzięliśmy udział w Turnieju 
Piłki Nożnej Halowej, gdzie 
nasza drużyna zajęła za-
szczytne pierwsze miejsce, 
w finale pokonując drużynę 
z I-ych Ogródków Jorda-
nowskich 1-0. Zwycięska 
drużyna wystąpiła w składzie: Marcin 
Moczydłowski, Marcin Świderski, 
Łukasz Moczydłowski, Adrian Jagiełło, 
Piotr Kubera, Mahmud Boszke, Damian 
Kamiński, Darek Moczydłowski, Kamil 
Gortat, Damian Gogolewski i Krystian 
Murawski. 

Mimo nieszczęśliwego początku, gdyż 
drużyna zaczęła turniej od porażki, 
chłopaki się nie poddali i walcząc dziel-
nie, wygrali pozostałych 5 meczów 
i cały turniej. Poza tym indywidualne 
wyróżnienia otrzymali również zawod-
nicy z naszej drużyny, gdyż nagrodę fair 

play otrzymał Mahmud Boszke, a naj-
lepszym zawodnikiem całego turnieju 
wybrano Marcina Świderskiego, który 
to wraz z Łukaszem i Marcinem 
Moczydłowskimi został wybrany do 
pierwszej szóstki turnieju. 

Piąte miejsce w turnieju zajęła Świetlica 
Socjoterapeutyczna z Dębinek z naszej 
gminy, w której w-ce którel strzelców 
został Marcin Włodarczyk.

Niespodziewanie wyróżnienie dla 
najlepszego kibica, za gorący doping 
i za pomoc w przy organizacji turnieju 
dostał rodzic z Nasielska – pan Mirosław 

Drużyna młodych orłów z pucharem

Mateusz Niedzielski 
mistrzem województwa LZS
W Nadarzynie odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Mazowieckiego 
LZS w tenisie stołowym, w których 
startował uczeń nasielskiego gimna-
zjum Mateusz Niedzielski. 

Mimo że należy on do ścisłej czo-
łówki na Mazowszu w kategorii 

kadetów, nie był faworytem tych 
mistrzostw. Wprawdzie liczono się 
z tym, że znajdzie się w pierwszej 
trójce i zakwalifikuje się do Mi-
strzostw Polski, ale do zwycięstwa 
wymieniano innych zawodników. 
Jednak Mateusz jeszcze raz udo-
wodnił, że jest już doświadczonym 
zawodnikiem i muszą się z nim liczyć 
wszyscy kadeci na Mazowszu. 

Mimo że w ostatnim okresie, z uwagi 
na zbliżający się koniec roku szkol-
nego, dużo mniej trenował, w Nada-
rzynie nie dał szans swoim rywalom 
i zwyciężył w sposób niepodlega-
jący żadnej dyskusji, wyprzedzając 
Szamańskiego z Nadarzyna i Bryka 
z Płocka. Tym samym powtórzył 

swój ubiegłoroczny sukces i idzie 
śladami innego nasielszczanina 
Krzysztofa Stamirowskiego, który 
kilka lat temu był wielokrotnym 
medalistą i mistrzem Polski LZS. 
Życzymy mu tego i czekamy na 
wieści z Ornety, gdzie w dniach 16-
18 czerwca odbędą się tegoroczne 
Mistrzostwa Polski.

as

Kolejny 
sukces 
świetlicy
W ramach współpracy zaprzy-
jaźnionych świetlic z Nasielska 
i Serocka, nasza świetlica wzięła 
udział w imprezie plenerowej 
pod hasłem Święto Rodzin, która 
odbyła się w Serocku 9 czerwca. 
Punktem kulminacyjnym całej im-
prezy był turniej trójek piłkarskich 
w którym wzięły udział świetlice 
z Serocka, Wierzbicy, Jadwisina, 
Woli Kełpińskiej, Wyszkowa, Ze-
grza i Nasielska. Nasza drużyna 
,,NewsOldsBoys’’ w składzie: Mar-
cin Moczydłowski, Damian Nerć, 
Konrad Nerć i pod kierunkiem 
Łukasz Gołębiewskiego zdobyła 
pierwsze miejsce w całym turnie-
ju nie doznawszy żadnej porażki 
w całym turnieju. 

Gratulujemy naszym zawodnikom 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Serdecznie dziękujemy za zapro-
szenie Świetlicy z Serocka i mamy 
nadzieje, że nasza współpraca 
będzie w dalszym ciągu owocna 
w sukcesy i wspólne działania. 

Świetlica socjoterapeutyczna 
Nasielsk

Wakacje z „rakietką” 
W lipcu, przez dwa ty-
godnie, będą zorgani-
zowane w nasielskiej 
hali sportowej „wakacje 
z rakietką”, w której będą 
mogły uczestniczyć dzieci 
i młodzież, która już miała 
kontakt z tenisem, jak też 
ci, którzy jeszcze nie mieli 
rakietki w ręku.

Ten rozpowszechniony w całej 
Polsce sposób spędzenia wol-
nego wakacyjnego czasu przy 
stole pingpongowym zyskał co-
raz większe uznanie i poparcie 
Ministerstwa Edukacji  i  Sportu 
i odbywa się wszędzie tam, gdzie 
jest hala sportowa i odpowiedni 
sprzęt do tenisa.

Cel organizowania wakacji z rakiet-
ką to nie tylko miłe spędzenie wol-
nego czasu, ale również zachęce-
nie do uprawiania tego pięknego 
sportu i wyłonienie wśród wielu, 
tych, którzy mają predyspozycje 
do uprawiania tenisa stołowego.

Żeby móc korzystać z wakacji 
z rakietką wystarczy tylko przyjść 
na halę w odpowiednim ubiorze 

sportowym i obuwiu oraz w mia-
rę możliwości posiadać własną 
rakietkę. Szczególnie mile będą 
widziani dziewczynki i chłopcy 
z klas I i II.

Szczegółowy program i dokładny 
termin zostanie podany w następ-
nym numerze „Życia Nasielska”.

as 
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Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedam gosp. rolne 15000 m2  
z  m o ż l i w o ś c i ą  p r z e k wa -
l i f i k o w a n i a  n a  d z i a ł k ę 
b u d o w l a n ą .  W i a d o m o ś ć  
w redakcji.

Sprzedam suknię ślubną 3-czę-
ściową, roz. 38, cena 500 zł, tel. 
0 668 347 959

Sprzedam ciągnik C-330M, stan 
bardzo dobry, rok 1992, tel. 0 607 
607 905

Szukam domu lub mieszkania do 
wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 502 
681 747

Poszukuję ekipy murarskiej 
d o  b u d o w y  m a g a z y n u ,  
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, au-
toalarm, srebrny metalik. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 0 600 942 
018 po 20.00

Wynajmę lokal użytkowy – pawi-
lon 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 skrzy-
niowy, w dobrym stanie, rok 
prod. 1981, z instalacją gazową, 
cena 800 zł, tel. 0 604 996 848

Działki budowlane – Stare Pieściro-
gi, ul. Makowa, za linią 110 kV – albo 
działki pod działalność godpodar-
czą (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 wy-
kopów, 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, 

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ  

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM. 
PRZYGARNIJ JE, BEDZIESZ MIAŁ  

NAJPRAWDZIWSZĄ MIŁOŚĆ ZA DARMO!!! 

To słodkie 5- tygodnio-
we maleństwo zostało 
znalezione na ulicy So-
wińskiego w Legiono-
wie. Kotek jest piękny, 
ma wyjątkową barwę 
futerka. Je samodziel-
nie, korzysta z kuwety. 
Jest zdrowy, pogod-
ny i  pi ln ie potrzebuje dobrego domu. 
tel. 0-227824770 lub 0506403514 

SZARIK tęskni i czeka 
w schronisku w schro-
nisku w Chrcynnie na 
nowego pana, który 
zaopiekuje sie nim do 
końca psiego życia. Ten 
młody owczarek ma 
świetną sylwetkę, jest 
dostojny, czujny, potrafi aportować.Ten, kto go 
przygarnie, będzie miał za darmo wspaniałego 
przyjaciela. Przyjedźcie po niego do schroniska!
tel. 0-23 693 10 81 lub 0660277648

Reklama i ogłoszenia  
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
   czarno-białe
    kolor

30,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne – nekrologi, podzię-
kowania (2 moduły) 30,00

3. drobne 0,00

4. artykuł promocyjno–reklamowy  
1 str. + foto 600,00

5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

6. sprzedaż opracowanego przez ŻN ogło-
szenia do innych gazet 300,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 razy - 10%
ogłoszenie powierzchniowe 4 razy i więcej - 25%
ogłoszenie całostronicowe - 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

R E K L A M A

Mamy mistrza IV Turniej Piłki Siatkowej Amatorów
W Hali Sportowej w Nasielsku odbył się 
już po raz czwarty Amatorski Turniej Piłki 
Siatkowej mężczyzn i jak zwykle orga-
nizatorzy nie mogli narzekać na brak 
zainteresowania ze strony uczestników. 
Chęć gry zadeklarowało siedem drużyn: 
Sparta Nasielsk, Famed Pomiechówek, 
Serock, Twierdza Modlin, Grand Nowy 
Dwór Maz., Modlin II oraz zespół XXL 
(drużyna miejscowa). Siatkarze rywalizo-
wali w dwóch wcześniej rozlosowanych 
grupach systemem każdy z każdym, 
a do dalszej fazy rozgrywek przecho-
dziły dwie pierwsze drużyny z grupy. 
W półfinałach spotkały się: Pomie-
chówek i Serock – zwyciężyli siatkarze 
z Serocka w dwóch setach do 15 i 20. 
W drugim półfinale Sparta Nasielsk 
zmierzyła się z drużyną Grand Nowy 
Dwór Maz. Po zaciętym pojedynku 
zespół Sparty uległ drużynie z Nowego 

Dworu Maz. również w dwóch setach 
do 21 i 23. Finał zapowiadał się zatem 
bardzo emocjonująco, ponieważ stanę-
ły naprzeciwko siebie dwa silne zespoły 
Serocka i Grandu Nowy Dwór Maz. Są 
to nasi etatowi uczestnicy i co najważ-
niejsze, nie zawiedli naszych oczekiwań. 
Z trzysetowego pojedynku zwycięsko 
wyszła drużyna z Nowego Dworu, 
wygrywając zasłużenie cały turniej. 
W meczu o trzecie miejsce Sparta Na-
sielsk pokonała zespół z Pomiechówka 
w dwóch setach do 16 i 23. 

Wszystkie drużyny uczestniczące 
w zawodach zostały nagrodzone 
dyplomami, natomiast za pierwsze 
cztery miejsca i osiągnięcia indywidu-
alne ufundowane były puchary oraz 
pamiątkowe statuetki.

M.CH

Tegoroczne Mistrzo-
stwa Polski Młodzi-
czek i Młodzików 
w  W y c i s k a n i u 
Sztangi Leżąc odby-
wały się w Jastarni. 
3 czerwca rywalizo-
wali ze sobą młodzi 
ciężarowcy z całej 
Polski. 
Wychowankowie nasiel-
skiego SPARTAKUSA Paweł 
Kaczmarczyk i  Marcin 
Szemborski (uczniowie na-
sielskiego LO) godnie repre-
zentowali swój klub i nasze 
miasto. Paweł wynikiem 116 
kg pobił rekord Polski i zwy-
ciężył w swojej kategorii wa-
gowej (60 kg). Marcin, który 
startował w kategorii 75 kg, 
wynikiem 110 kg zdołał 
wywalczyć 6 miejsce.
Gratulujemy!

Paweł Kaczmarczyk na najwyższym stopniu podium
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DROBNE
tel. 0 503 171 219

Sprzedam działki budowlane 
koło Nasielska, tanio, tel. 0 665 
229 265

Sprzedam dom jednorodzinny, 
budynki gosp., działkę 0,5 ha  
w miejscowości Świerkowo,  
300 m od szosy, tel. 0 603 329 
687 lub 0 609 329687

Dom do wynajęcia w Nasielsku, ul. 
Dąbrowskiego, tel. 0 661 781 415

Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe 30 m2 (w bloku 
- parter). Pokój, kuchnia, ła-
zienka. Działka 5-arowa, garaż  
(ok. 30 m2) i piwnica, Czajki  
k. Nasielska, tel. 022 794 43 86

Zatrudnię kierowcę z kat. B,  
tel. 0 506 173 669

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 
w Nasielsku, tel. 023 693 13 75,  
0 504 282 645, 0 502 540 027

Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe 72 m2, ul. Warszawska,  
tel. 0 23 693 01 72

Potrzebni pracownicy w go-
spodarstwie rolnym do pielenia 
i zbierania truskawek, tel. 0 22 
787 02 01

Tanio sprzedam działkę przy 
ul. Przemysłowej, 2800 m2,  
tel. 0 694 809 113

Sprzedam działki budowlane 
w Miękoszynie, koło stacji PKP 
Studzianki, tel. 0 692 895 040

Kupię opuszczone gospodar-
stwo rolne lub domek na wsi do 
remontu, tel. 0 501 491 309

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

Firma „KABA” zatrudni męż-
czyzn w wieku 18-40 lat do 
układania kostki brukowej. 
Mile widziane doświadczenie,. 
tel. 0 692 427 426

Sprzedam działkę 34 arową ze 
stawem w Chmielewie, tel. 0 23 
693 14 79

Sprzedam jałówkę cielną. Termin 
porodu - wrzesień, waga ok. 550 
kg, tel. 0609 541 163, 0663 264 
553

Unieważniam leg i tymac ję 
studencką o numerze albumu 
869/04/01 wydanej na nazwi-
sko Pior Adamski

Korepetycje z języka niemieckie-
go, tel. 0 501 103 806




