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DJ Bystry: Generalnie było porządku, nawet 
bardzo dobrze. Tylko jak dla mnie – za bardzo 
rockowo. Najbardziej podobała mi się gwiaz-
da wieczoru, zespół Myslovitz, który wrócił 
niedawno z Wielkiej Brytanii. Jak na Nasielsk, 
ich koncert to wielkie wydarzenie. Za rok 
urozmaiciłbym trochę Dni Nasielska pod 
względem gatunków muzycznych. W tym 
roku było zdecydowanie za bardzo rockowo. 
Za rok mógłby wystąpić zespół Lady Punk, 
ale drugi wykonawca powinien być inny, np. 

Doda. Może jest prymitywna, ale pewnie by 
przyciągnęła wielu ludzi. Dobrym pomysłem 
na Dni Nasielska byłoby zaproszenie zespołu 
disco polo, typu Boys, Classic czy Toples. Ta 
muzyka jest idealna do zabawy i mieszkańcy 
Nasielska dobrze by się przy niej bawili.

Monia: Ogólnie impreza bardzo udana. 
Byłam od rana przez kilka godzin, potem 
także po południu. Dla dzieci była super 
zabawa, konkursy, buźki wymalowane… No 

i później świetny koncert Myslovitz. Po prostu 
fantastycznie. Niedawno odbyła się impreza 
w Wieliszewie, na której wystąpił zespół Per-
fect. Jeśli w przyszłym roku u nas by zagrał, to 
byłoby wspaniale.

Mieszkaniec Nasielska: Za rok koncerty 
powinny trwać krócej, a więcej powinno 
być potańcówki dla młodzieży. Myslovitz 
grał długo i było mało czasu na tańce. Byłem 
od samego początku, ale zauważyłem, że 
ludzie nie umieją się bawić. Miałem wraże-
nie, że młodzież jakoś nie dopisała, a później 
w ogóle zniknęła gdzieś „między piwami”. 
A przecież były organizowane dla niej kon-
kursy z nagrodami.

Wiola: Na początku imprezy było nudno. 
Rozkręciło się dopiero od występu K.A.S.Y., 
który nie za bardzo mi się podobał. Myślę, że 
zabawa zaczęła się tak naprawdę koncertem 
zespołu Myslovitz. Wtedy było bardzo fajnie. 
Nie zastanawiałam się nad tym, kogo chcia-
łabym zobaczyć za rok, ale może Marylę 
Rodowicz.

Wojtek: Moim zdaniem impreza bardzo się 
udała ze względu na zaproszone gwiazdy. 
Najbardziej podobał mi się występ Myslovitz. 
Za rok chciałbym, żeby było więcej kapel 
rockowych i żeby Dni Nasielska trwały dłużej.

Pan Jerzy: W zasadzie to mi się podobało 
wszystko. Zespoły grały bardzo ładnie. Cie-
chanów [Why Duchy? – przyp. red.] podo-
bał mi się bardzo, bo to był zespół bardziej 
bluesowy. K.A.S.A nie wszystkich zachwycił. 
Na Myslovitz dopisało sporo ludzi. Jednym 
słowem, Dni Nasielska się udały.

Więcej o DNIACH NASIELSKA na str. 8 i 9

Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, 
jak oceniają tegoroczne Dni Nasielska. 
Oto, co powiedzieli:

Pamięci Stefana Jaworskiego

Jeszcze 
o POW
A w Nasielsku 
szczepią!

III ZJAZD 
ABSOLWENTÓW L.O.

Rozmowa 
z Adamem Struzikiem, 
Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego

DPS ma patrona
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Komisariat Policji w Nasielsku, 
ul. Kościuszki 29 

tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk

tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe

tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze

tel. (023) 691–23–46
Przychodnia Miejska w Nasielsku, 

ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie, 

ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47, 
tel. (023) 691–25–14

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A, 

tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”

ul. Żwirki i Wigury 5, 
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień 
w Nasielsku, ul. Warszawska 50 

tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku, 

ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku, 
ul. Kościuszki 5

tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury, 
ul. Kościuszki 12

tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna 

w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny 
Szkół, 

ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku, 

ul. Sportowa
tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka 
w Nasielsku

tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,

w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie

tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski

koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26

Dyżury nocne nasielskich aptek:

 Apteka ARNICA, ul. Rynek 21
tel. (023) 691–21–30

Apteka Prywatna,
 ul. Kilińskiego 1/3 

tel. (023) 691–23–23 

fot. M. Stamirowski

PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH 
W RAMACH AKCJI „LATO NA WSI” 
NA TERENIE GMINY NASIELSK 

– OBIAD
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez 
Szkołę Podstawową 

w Budach Siennickich
 w dniach 21.08.2006 r. – 25.08.2006 r. 

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
900 – 930 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJN.
930 – 1030 – GRY I ZABAWY (plac zabaw, bo-
isko, świetlica, pracownia komputerowa).
1030 – 1130 – ZAJĘCIA TEMATYCZNE (dotyczą-
ce wybranego patrona szkoły i medalistów 
olimpijskich).
1130 – 1300 – GRY, ZABAWY I KONKURSY.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez 
Szkołę Filialną w Nunie 

w dniach 21.08.2006 r. – 25.08.2006 r. 
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
900 – 1015 – KONKURSY TEMATYCZNE 
(plastyczne, czytanie itp.).
1015– 1230 – GRY I ROZRYWKI SPORTOWE 
1230–1330– PODSUMOWANIE ZAJĘĆ W 
DANYM DNIU (pochwały, dyplomy)
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
nauczyciele. 

Program zajęć organizowanych przez 
Szkołę Podstawową 

w Popowie Borowym 
w dniach 26.06.2006 r. – 30.06.2006 r. 

(od godziny 900 do 1300)
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK – 26.06.2006r
1. ZABAWY I GRY MATEMATYCZNE
2. ROZGRYWKI W PIŁKĘ NOŻNĄ
3. KONKURS PLASTYCZNY „WYMARZONE 
WAKACJE”
WTOREK – 27.06.2006r
1. GRY I ZABAWY SPORTOWE 
2. WYBORY MISS ORAZ MISTERA 
SZKOŁY
3. ZAJĘCIA W SALI KOMPUTEROWEJ
ŚRODA – 28.06.2006r
1. ZAWODY KRĘGLARSKIE
2. KALAMBURY
3. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
CZWARTEK – 29.06.2006r
1. KONKURS PIOSENKI WAKACYJNEJ
2. ROZGRYWKI PIŁKI SIATKOWEJ
3. ROWEROWY TOR PRZESZKÓD
PIĄTEK – 30.06.2006r 
1. ZAJĘCIA W SALI KOMPUTEROWEJ
2. DWA OGNIE USPORTOWIONE I RINGO
3. OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
nauczyciele.

Koordynator 
– Barbara Sakowska

Program zajęć organizowanych 
przez Zespół Szkół Nr 2 
w Starych Pieścirogach 

w dniach 26.06.2006 r. – 30.06.2006 r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 26.06.2006r
900–930 – SPRAWY ORGANIZACYJNE
930–1100– GRY I ZABAWY NA WESOŁO 
1100–1230– GRY I ZABAWY PRZY 
KOMPUTERZE 
1230–1300–OBIAD
WTOREK 27.06.2006r
900–930 – ZBIÓRKA DZIECI 
930–1230– RAJD PIESZY DO LASU
1230–1300– OBIAD
ŚRODA 28.06.2006r
900–930 – ZBIÓRKA DZIECI 
930–1230– GRY I ZABAWY RUCHOWE NA 
BOISKU 
1230–1300– OBIAD
CZWARTEK 29.06.2006r
900–930 – ZBIÓRKA DZIECI
930–1230 – RAJD ROWEROWY DO LASU
1230–1300–OBIAD
PIĄTEK 30.06.2006r
900–930– ZBIÓRKA DZIECI
930–1230– PRACE PLASTYCZNE. 
PODSUMOWANIE AKCJI WAKACYJNEJ
1230–1300– OBIAD 
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez 
Szkołę Podstawową w Dębinkach 

w dniach 21.08.2006 r. – 25.08.2006 r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
900 – 930 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE.
930 – 1100 – ZAJĘCIA TEMATYCZNE (muzyczne, 
plastyczne i techniczne).
1100 – 1300 – GRY I ZABAWY (boisko, świetlica, 
pracownia komputerowa). 
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 
nauczyciele.

Program zajęć organizowanych przez 
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie 

w dniach 26.06.2006 r. – 30.06.2006 r.
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 26.06.2006 r.
– TURNIEJ MIĘDZYKLASOWY W PIŁKĘ 
NOŻNĄ
– DWA OGNIE USPORTOWIONE
– ZABAWY Z KOMPUTEREM
– OBIAD
WTOREK 27.06.2006 r.
– TURNIEJ MIĘDZYKLASOWY W PIŁKĘ 
SIATKOWĄ
– GRY I ZABAWY RUCHOWE
– ZABAWY Z KOMPUTEREM
– OBIAD
ŚRODA 28.06.2006 r.
– WYPRAWA DO LASU I NAD RZEKĘ
– ZABAWY TERENOWE
– OGNISKO I PIECZENIE KIEŁBASEK
CZWARTEK 29.06.2006 r.
– WYPRAWA ROWEROWA NA FARMĘ 
AGROTURYSTYCZNĄ „BARDONIÓWKA” 
– ZWIEDZANIE FARMY.
– ZABAWY Z KOMPUTEREM
– OBIAD
PIĄTEK 30.06.2006 r.
– TURNIEJ SZACHOWY
– ZABAWY RUCHOWE NA BOISKU 
SZKOLNYM
– „UMIEM POSŁUGIWAĆ SIĘ 
KOMPUTEREM”– TURNIEJ Z NAGRODAMI

Pamięci 
Stefana Jaworskiego
W niedzielę, 25 czerwca odbyła się 
uroczystość poświęcona pamięci Ste-
fana Jaworskiego. 

Głównym pomysłodawcą obchodów 
20 rocznicy śmierci nauczyciela mu-
zyki i animatora kultury w Nasielsku był 
jego dawny uczeń Daniel Włodarczyk. 
Organizacją uroczystości zajęli się: 
Janusz Konerberger, Jacek Ruciński 
i Regina Olszewska, która przedstawiła 

biografię tego znakomitego nasielsz-
czanina. Część artystyczną rozpoczął 
występ Orkiestry Dętej z Pułtuska pod 
kierunkiem Jacka Gerka. Po niej pro-
gram słowno-muzyczny zaprezento-
wała młodzież 
z Publicznego 
Gimnazjum 
Nr 1 w Nasiel-
sku. Utwory 
Stefana Jawor-
skiego Hej 
ha ram ta du, 
Harcereczki, 
Pipi i Bolek 
wykonał chór 
ze Szkoły 
Podstawowej 

w Nasielsku. Szczególnie gorąco, przez 
zgromadzonych na skwerze Jana Pawła 
II został przyjęty występ orkiestry dętej 
działającej przy Zespole Szkół w Pie-
ścirogach, która zaprazentowała utowy 
których autorem był Stafan Jaworski. 
Uroczystość uświetnił również występ 
grupy tanecznej z Warszawy oraz ze-
połu cygańskiego Tabor z Olsztyna. Na 
zakończenie imprezy, którą prowadził 

wnuczek pana Jaworskiego - Mariusz 
Kraszewski, do zabawy tanecznej za-
chęcał zespół Starter.

K.Z.

W uroczystościach wziął udział burmistrz Nasielska Bernard D. Mucha

Orkiestra dęta działająca przy Zespole Szkół w Pieścirogach

Stefan Jaworski – były żołnierz, nauczyciel muzyki, kierownik licznych nasielskich 
zespołów instrumentalno-wokalnych, instruktor harcerski. 
Urodził się w Lednicy Dolnej koło Wieliczki 28 sierpnia 1904 r. Do Nasielska przeprowadził się 
w 1946 roku. Stworzył pierwszą powojenną dętą orkiestrę strażacką w powiecie pułtuskim 
i kierował nią przez lata. W roku 1953 podjął pracę jako nauczyciel muzyki w nasielskim liceum 
ogólnokształcącym. Potem został też instruktorem muzyki w ognisku pracy pozaszkolnej 
w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Pułtusku i Państwowej Szkole Ogólnokształcącej 
Stopnia Licealnego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. W roku 1957 dyrektor nasielskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 zatrudnił go na stanowisku nauczyciela wychowania muzycznego, 
gdzie Stefan Jaworski założył i prowadził zespół muzyczny. 
Zmarł 25 czerwca 1986 roku w Nasielsku. 
Stefan Jaworski odegrał istotną rolę w rozwoju życia kulturalnego i oświaty w naszym 
regionie w okresie powojennym. Był wspaniałym animatorem kultury, utalentowanym 
muzykiem i autorem licznych obrazków scenicznych i piosenek. Był też założycielem licz-
nych zespołów muzyczno-wokalnych, tanecznych i teatralnych działających w minionych 
latach w Nasielsku i okolicach.

Składamy serdeczne podziękowania 
organizatorom uroczystości poświęconej 
życiu i twórczości Stafana Jaworskiego.

      Rodzina

fot. M. Stamirowski
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fot. M. Stamirowski
Jeszcze o POW
W poprzednim nu-
merze „Życia Na-
sielska” przedstawi-
liśmy problem ulicy 
Polskiej Organizacji 
Wojskowej w Na-
sielsku. Nasi lony 
ruch samochodów 
ciężarowych prze-
jeżdżających niere-
montowaną od lat 
ulicą POW utrudnia 
życie jej  miesz-
kańcom i fatalnie 
wpływa na stan 
ich nieruchomości. 
Jako że ul ica ta 
stanowi część drogi 
powiatowej, zadali-
śmy kilka pytań na 
jej temat kierowni-
kowi Wydziału Dróg 
Powiatowych Staro-
stwa Powiatowego 
w Nowym Dworze 
Mazowieckim inż. 
Lucjanowi Bagiń-
skiemu. 
Oto te pytania: 
1. Dlaczego zdecydowano 
się pozwolić na ruch samo-
chodów ciężkich, skoro 
wiadomo, że przy ulicy 
znajdują się domy 70-, 
100-letnie? Na podstawie 
czyich decyzji Rada Powiatu 
pozwoliła na to? 
2. Dlaczego przynajmniej nie 
dostosowano ul icy POW do 
ruchu tirów?
3. Dlaczego podczas niedawnej 
modernizacji drogi nie wyremon-
towano odcinka w Nasielsku?
4. Dlaczego przy ulicy POW nie 
ma znaku zakazującego ruch po-
jazdów powyżej 10 ton (stał tam 
jeszcze stosunkowo niedawno)? 
5. Co zrobiono, by kontrolować 
prędkość przejeżdżających ulicą 
POW pojazdów? W Nasielsku 
nie ma policyjnej sekcji drogo-
wej, czy zarządca drogi zgłaszał 
problem naruszających do-
puszczalną prędkość pojazdów 
w Komendzie Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim? 
6. Dlaczego na długim prze-
cież odcinku ulicy są tylko dwa 
przejścia dla pieszych, położone 
niedaleko siebie? O ich istnieniu 
świadczą tylko znaki drogowe, 
ponieważ białej farby na jezdni 
w zasadzie nie ma. 
7. Co zrobiono, by zminimalizo-
wać uciążliwość tej sytuacji dla 
mieszkańców ulicy? 

Odpowiedź przyszła szybko: 
W załączeniu przesyłam Pani 
kopię pisma skierowanego do 
mieszkańców ulicy POW, w któ-
rego treści są zawarte odpowiedzi 
na pytania w interesującej Panią 
sprawie. Uważa, że w tej formie 
udzielona odpowiedź przed-
stawia złożoność zagadnienia, 
jak również wyjaśnia podstawę 
podejmowanych decyzji przez 
organy samorządowe Powiatu 

Nowodworskiego. Pytania w spra-
wach dotyczących problematyki 
działalności Powiatu Nowodwor-
skiego proszę kierować na adres 
Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Kierownik Wydziału Dróg Powia-
towych inż. Lucjan Bagiński

Niestety,  przesłana mi łącznie 
z powyższym pismem kopia 
odpowiedzi  starosty powiatu 
nowodworskiego Andrzeja Bo-
rowskiego na list mieszkańców 
ulicy POW nie zawiera – wbrew 
słowom kierownika Bagińskiego 
– informacji, o które się zwró-
ciłam do Wydziału Dróg Powia-
towych.  Nadal  nie wiadomo, 
w jakich okolicznościach podjęto 
decyzję o dopuszczeniu tą ulicą 
ruchu samochodów ciężkich ani 
dlaczego nie dostosowano przy-
najmniej jej nawierzchni. Pismo 
starosty Borowskiego nie tylko 
nie wyjaśnia, dlaczego podczas 
niedawnej modernizacji drogi nie 
wyremontowano odcinka w Na-
sielsku, ale nawet w ogóle nie 
wspomina, że ulica POW została 
przy tym remoncie pominięta. 
Nie ma w nim słowa, dlaczego 
zarządca drogi,  Powiat Nowo-
dworski, dopuścił do sytuacji, że 
przy ulicy brak znaku zakazują-
cego ruch pojazdów powyżej 10 
ton ani o podjętych działaniach 
zmierzających do kontrolowania 
prędkości przejeżdżających nią 
pojazdów, skoro w Nasielsku nie 
ma policyjnej sekcji drogowej. 
Nadal nie wiemy, dlaczego przy 
ulicy są tylko dwa przejścia dla pie-
szych, w dodatku ich sygnalizacja 
pozioma (białe pasy na jezdni) jest 

niewidoczna. Ani, rzecz jasna, co 
zrobiono, by zminimal izować 
mieszkańcom ulicy uciążliwości 
tej trudnej sytuacji. 

Można wysnuć przykry wniosek, 
że albo kierownik Bagiński nie 
przeczytał pisma starosty Borow-
skiego, albo – pytań od naszej 
redakcji. Nie śmiałabym przecież 
tłumaczyć tego stanu rzeczy lek-
ceważeniem. 

Dziwić też może zawarte w liście 
kierownika Bagińskiego do re-
dakcji wskazanie, by zwrócić się 
w sprawach drogi powiatowej do 
Starostwa Powiatowego. Jak po-
twierdzono nam w nowodworskim 
Starostwie, Wydział Dróg Powiato-
wych, którym kieruje inż. Lucjan 
Bagiński, jest przecież częścią Sta-
rostwa. Pytania wysłałam faksem 
na numer właśnie Starostwa, zosta-
ły one przekazane odpowiedniej 
jednostce – Wydziałowi Dróg 
Powiatowych, którym kieruje nie 
kto inny, jak inż. Bagiński.

O problemach ulicy POW roz-
mawiałam także z radnymi Rady 
Powiatu Nowodworskiego, którzy 
są jednocześnie mieszkańcami 
gminy Nasielsk.

Teresa Skrzynecka, która, jak po-
wiedziała, o sprawie ulicy POW 
dowiedziała się od nas, zapoznała 
się z zagadnieniami i zamierza, jak 
poinformowała redakcję, zająć się 
tą sprawą. 

Stanisław Roman Tyc uważa, że 
rozwiązaniem byłoby wytycze-
nie objazdu od Pomiechówka, 
przez Orzechowo i Dębe – poza 
terenem gminy Nasielsk. W roz-

Panu
Markowi Maluchnikowi

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają Burmistrz Nasielska 

i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Nasielsku

wiązanie problemu, zdaniem rad-
nego, należałoby zaangażować 
władze i powiatu, i miasta. Można 
przeprowadzić objazd, można 
zwolnić mieszkańców z podatku 
od nieruchomości… Zapytany, 
czy złoży w tej sprawie interpe-
lację, radny Tyc odpowiedział, 
że najpierw musi zapoznać się ze 
szczegółami tej sprawy, ponieważ 
wcześniej nikt się do niego z tą 
kwestią nie zwracał. 

Problemy związane z ruchem 
tirów i prędkością samochodów 
przejeżdżających przez miasto 
pamięta radny Grzegorz Paczew-
ski. Przypomniał, że były już próby 
wytyczania dróg objazdowych 
przez Paul inowo, ale sprawa 
jakoś przycichła. Obiecuję, że 
zajmę się tą sprawą – powiedział 
radny Paczewski. 

– Problem istnieje od dawna 
– przyznaje inny radny Powiatu 
Nowodworskiego Kazimierz Dra-

bik. – Poruszany był na sesjach 
rady gminy i  powiatu.  Jest  to 
rzeczywiście istotna sprawa dla 
mieszkańców tej ulicy. Nie widzę 
jednak możliwości rozwiązania 
radykalnego. Jeśli chodzi o nie-
wyremontowanie tej ulicy, nie 
starczyło na ten odcinek pienię-
dzy. Problem zostanie rozwiązany 
w ciągu najbliższych lat. To będzie 
następny etap modernizacji drogi. 
Należy pamiętać, że nie jest to je-
dyny problem powiatu czy gminy. 
A inwestycje powiatowe na terenie 
gminy Nasielsk w ostatnich latach 
są zdecydowanie widoczne. 

Sesja Rady Powiatu Nowodwor-
skiego odbyła się 29.06. – już po 
zamknięciu tego numeru „Życia 
Nasielska”. Po posiedzeniu Rady 
będziemy znów rozmawiać z jej 
członkami o kwestii ulicy POW. Do 
sprawy powrócimy w kolejnych nu-
merach naszego dwutygodnika.

A.I. Wojtko 
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Majewski

A w Nasielsku szczepią!
Jak można przeczytać 
było niedawno w pra-
sie ogólnopolskiej, 
jeszcze w trakcie 
roku szkolnego 
w wielu szko-
łach zawie-
szono szcze-
pienia uczniów, 
ponieważ lekarze 
nie chciel i  już 
asystować przy 
tych zabiegach za 
darmo. 
Pisano o zalegających w ma-
gazynach sanepidów stosach 
niewykorzystanych szczepionek 
przeciwko żółtaczce,  tężcowi 
i gruźlicy i o szkołach, w których 
żaden uczeń nie dostał uodpar-
niającego zastrzyku. Przyczyną 
był spór lekarzy z pielęgniarkami. 
Niektórych szczepień pielęgniarki 
nie mogą wykonać bez obecności 
lekarzy, ci zaś nie chcą już asysto-
wać przy zabiegach za darmo. 
Tłumaczą, że pielęgniarki dostają 
pieniądze na szczepienia z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, 
powinny się więc nimi podzielić. 
Z kolei pielęgniarki nie chcą tego 
robić, ponieważ za każdego ucznia 
otrzymują z NFZ zaledwie 2–2,50 
zł. Sytuacja wyglądała na patową, 

tym bardziej że ani urzędnicy 
NFZ, ani pracownicy Ministerstwa 
Zdrowia nie zamierzali się tą spra-

wą zajmować, uważając to za 
kwestię do rozstrzy-

gnięcia przez 
samych zainte-
resowanych. 

A Na-

siel-
s k u 
s z c z e -
pią! Jak 
p ow i e d z i a ł a 
pielęgniarka Ewa 
Bębenek ze Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku, 
ze szczepieniami w placówce 
jest bardzo dobrze. Odpowiada 
za nie przychodnia. Dzieci zwykle 
są szczepione w tym ośrodku, 
w którym należą do Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej.  Lekarz do 
szkoły przychodzi z przychodni 
na Sportowej; także pielęgniarka 
szkolna jest stamtąd. Nie ma za-
tem żadnych zaległości, szczepie-
nia, badania, bilanse (obejmujące 

uczniów klas I i III) wykonywane 
są na bieżąco. 

Podobnie jest  w innych szko-
łach naszej gminy. Na przykład 
nasza Szkoła Podstawowa w Bu-
dach Siennickich współpracuje 
z ośrodkiem zdrowia w Pieściro-
gach – mówi dyrektor Marianna 
Danisiewicz. – Stamtąd są panie 
pielęgniarki (Barbara Krzyżanow-
ska i Jadwiga Renkiewicz) oraz 

lekarz. Mimo że nie wszystkie 
dzieci należą do POZ w Pie-

ścirogach, staramy się 
sprawy szczepień 

i  badań ustal ić 
i  d o m ó w i ć 

tak,  by 
wszystko 
było jak 
należy. 

Dr Maciej Rudzki, 
dyrektor SP ZOZ w Na-
sielsku 

Głównym kontrahentem medy-
cyny szkolnej w Nasielsku jest 
SP ZOZ w Nasielsku. Pamiętać 
należy, że gabinety w szkołach 

w większości nie są gabinetami 
zabiegowymi i w związku z tym 
nie nadają się do zabiegów z na-
ruszeniem ciągłości tkanki (a do 
takich zaliczamy zastrzyki). Dzie-
ci w naszej gminie są szczepione 
często w gabinetach zabiegowych 
ośrodków zdrowia, a tam gdzie 
jest taka możliwość – poza nimi. 

Pojawiają się pewne komplikacje, 
gdy dziecko zapisane jest do me-
dycy szkolnej w naszym ZOZ-ie, 
a do POZ – w innym. Wówczas 
kwalifikować do szczepienia po-
winien lekarz POZ, a szczepienie 
jest wykonywane u nas. Ale te 
sprawy zawsze jakoś ustalamy 
i  regulujemy. Dzieci są zatem 
szczepione. 

Szczepienia obowiązkowe 
(dzieci w wieku szkolnym)
6 rok życia – błonica, tężec
7 rok życia – odra, gruźlica
12 rok życia – gruźlica (próba tu-

berkulinowa wszystkich dzieci, 
szczepienia niektórych)
13 rok życia – różyczka (tylko 

dziewczynki)
14 rok życia – błonica, tężec, WZW 
typu B, czyi żółtaczka (te dzieci, które 
nie były wcześniej szczepione)

LAN

W ubiegłą sobotę w na-
sielskim liceum odbył się 
III Zjazd Absolwentów. 
Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 9 wciągnię-
ciem flagi na maszt 
i odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Po złoże-
niu kwiatów przed po-
mnikiem patrona szkoły 
Jarosława Iwaszkiewi-
cza uczniowie i absol-
wenci liceum ruszyli do 
kościoła. 
Główna część uroczystości odbyła się 
na placu przed szkołą. Słychać było 
pełne radości powitania oraz roz-
mowy. Zewsząd dobiegały radosne 
i wzruszone głosy. Rozradowani ab-
solwenci z trudem uciszyli się, by dać 
wygłosić przemówienie dyrektorowi 
szkoły Zdzisławowi Suwińskiemu.

Po nim głos zabrała Przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjne-
go Zjazdu Absolwentów Regina 
Olszewska. Jest ona absolwentką 
liceum, a w latach 1982–1986 
pracowała w nim jako nauczy-
cielka języka polskiego. Bardzo 
ciepło,  z  humorem, a  także 
nosta lg ią  przywita ła  kolegów 
i nauczycieli.

Następnie dyrektor Suwiński 
zaprosił  na odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej i przecięcie wstęgi. 
Dyrektor wręczył nagrody na-
uczycielom: mgr Ewie Tulej, mgr 
Agnieszce Wyrwich-Koseli, mgr 
Agnieszce Piechocińskiej, mgr 
Annie Wyrwich i mgr. Fryderykowi 
Laskowskiemu.

Starosta Powiatu Nowodworskie-
go Maria Kowalska przekazała 

prezent dla 
szkoły na ręce 
dyrektora.  Po 
niej przemawiał 
Burmistrz Na-
sielska Bernard 
Dariusz Mucha, 
który skróci ł 
jednak swoje 
wystąpienie, by 
zebrani jak naj-
szybciej mogli 
nacieszyć s ię 
rozmowami po 
tylu latach nie-
widzenia.

Dyrektor prze-
czytał  jeszcze 
listy nadesłane 
do szkoły przez 
ks.  Stanis ława 
Szulca i  Sta-
nis ława Wilka, 
n a u c z y c i e l a 
języka rosyj-
skiego, którzy 
przepraszali za 
nieobecność 
i prosili o usprawiedliwienie. Na-
stępnie absolwentka Bogumiła 
Milewska porosiła o uczczenie 
chwilą ciszy pamięci zmarłych 
kolegów i nauczycieli.

Później przyszedł czas na wy-
stępy artystyczne w wykonaniu 
uczniów i  harcerzy.  W innych 
okolicznościach poświęcono by 
im zapewne więcej uwagi,  ale 
zebrani absolwenci nie mogli się 

wprost nacieszyć swoim towa-
rzystwem. 

W górnym holu szkoły można 
było zwiedzić wystawę okolicz-
nościową, a przed budynkiem 
szkoły, pod parasolami, czekały na 
zebranych zimne napoje. O godzi-
nie 16 absolwenci udali się na bal. 
Zabawa odbyła się w lokalu Piknik 
Klub 44 w Krzyczkach Szumnych. 
Trwała do białego rana.

Natalia

III ZJAZD ABSOLWENTÓW L.O.

25.–26.05. na ulicy Piłsudskiego 
nieznani sprawcy skradli samochód 
osobowy marki Audi o wartości 
8000 zł na szkodę Radosława M.

27.05–03.06. w Miękoszynku nie-
znani sprawcy włamali się do domku 
letniskowego i skradli trzy baterie 
umywalkowe. Straty wynoszą 800 zł 
na szkodę Zygmunta O., mieszkańca 
Warszawy.

03–04.06. na ulicy Krupki nieznani 
sprawcy skradli dwa włazy ze stu-
dzienek kanalizacyjnych. Straty wy-
noszą 1600 zł na szkodę Inżynierii 
Rzeszów.

11.06. w Nowych Pieścirogach 
Włodzimierz R., mieszkaniec woj. 
pomorskiego, kierował samochodem 
w stanie nietrzeźwym (0,43 mg/l).

15.06. w Mazewie nieznani sprawcy 
zabili dwa miesięczne psy rasy owcza-
rek niemiecki.

13–14.06. w Jaskółowie nieznani 
sprawcy skradli uzwojenie miedziane 
z transformatora.

17.06. na ulicy POW Grzegorz P. kie-
rował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,06 mg/l).

17.06. na ulicy POW Wojciech B. kie-
rował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(0,30 mg/l).

17.06. w Pieścirogach Jerzy B. kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwym 
(0,66 mg/l).

17.06. w Pieścirogach Tomasz T. kie-
rował rowerem w stanie nietrzeźwym 
(1,04 mg/l).

19.06. w Paulinowie kierowca sa-
mochodu Volkswagen Passat, jadąc 
z nadmierną prędkością, na łuku 
drogi nie zapanował nad pojazdem 
i uderzył w drzewo. Jedno z dzieci 
jadących w aucie z obrażeniami gło-
wy zostało przewiezione do szpitala. 
Po badaniach alkomatem okazało 
się, że kierowca, Jarosław D., był pod 
wpływem alkoholu (0,97 mg/l).
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fot. M. Stamirowski

„Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich”.
      Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach mgr Teresy Skrzyneckiej
Nawiązując do oświadczenia p. Burmistrza 
Dariusza Bernarda Muchy, które ukazało 
się w „Życiu Nasielska” nr 12 w dniu 
16.06.2006 r. pod wielce znaczącym ty-
tułem, „Końca świata nie będzie” ad vocem 
pragnę stwierdzić, że na pewno „końca 
świata nie będzie”, jeżeli w następnych 
wyborach samorządowych zmieni się nam 
Burmistrz miasta Nasielska. W odniesieniu 
do tego artykułu autorstwa p. Burmistrza 
Dariusza Muchy – jeszcze Burmistrza 
– pragnę zauważyć, że ustosunkował się on 
nie tylko do konkursu na dyrektora Zespołu 
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, ale i do 
wielu innych rzeczy, które, krótko mówiąc, 
nie były mu na rękę. 

Po pierwsze:

Zebrania Rady Rodziców odbywają 
się nie tylko w naszej szkole, ale i we 
wszystkich placówkach oświatowych bez 
zgody Burmistrza. Właścicielem budynku 
szkolnego jest faktycznie gmina, ale za 
jej pracę dydaktyczną, wychowawczą, 
opiekuńczą, a także za współpracę z Ra-
dą Rodziców odpowiada Dyrektor Szkoły. 
Moja współpraca z Radą Rodziców od 15 
lat układała się bardzo dobrze i są na to licz-
ne dowody m.in.: nadanie imienia szkole, 
sztandar ufundowany przez Rodziców, 
tablica pamiątkowa, rozbudowa szkoły 
o szatnię, ogrodzenie, malowanie izb 
lekcyjnych, kapitalny remont kuchni i za-
plecza kuchennego, coroczne dwudniowe 
festyny dla dzieci i społeczności lokalnej, 
układanie chodników przyszkolnych, 
remont placu apelowego, Jubileusz Szkoły, 
który odbył się 12 maja 2006r. z okazji 
85-lecia szkoły i 10-lecia nadania imienia 
szkole, oraz dalsza rozbudowa szkoły. To są 
właśnie efekty bardzo dobrej współpracy 
z ludźmi, których dzieci uczęszczają do 
tej szkoły. Szkoda, że teraz poczuł się Pan 
jej gospodarzem, a nie wtedy, kiedy była 
nam potrzebna pomoc. 

Po drugie:

Powiedziałam Panu niedawno, że słucha 
Pan plotek, sam je tworzy i napuszcza 
ludzi na ludzi. I to właśnie potwierdził Pan 
w swoim oświadczeniu. A mianowicie 
pragnę Panu wyjaśnić, że nie „startowałam” 
w konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół 
Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Pomiechówku. Owszem, otrzyma-
łam taką propozycję. Ja jednak „Kocham 
Swoją Szkołę” – tak jak odpowiedziałam 
na Pańskie pytanie podczas konkursu. Pan 
chyba nie rozumie, co znaczy to magicz-
ne słowo. Ja urodziłam się w Pieścirogach, 
tu chodziłam do Przedszkola, szkoły, tu 
pracuję od 40 lat, tu mieszkam. Czy może 
być coś piękniejszego niż chęć zrobienia 
czegoś, co zadowoli młode pokolenie? 
Pracowałam – z ludźmi i dla ludzi, z tymi 
małymi i z tymi już dorosłymi. W tej 
szkole spędziłam najpiękniejsze moje lata 
i nie żałuję, bo tego, co zrobiłam wspólnie 
z Rodzicami, Nauczycielami, Pracowni-
kami szkoły, nikt mi nie zabierze i nikt nie 
przywłaszczy sobie moich zasług.

Dziwię się Panu i Pana najbliższym Pracow-
nikom, że przez niecałe 8 lat rządzenia nikt 
nie nauczył Pana szanować drugiego czło-
wieka. Teraz mnie chce Pan zniszczyć, bo 

żądza władzy rozpiera Pana, a pewność 
siebie depcze przyzwoitych ludzi, każe im 
milczeć lub wypierać się swoich racji. Ma 
Pan satysfakcję, prawda?

Po trzecie:

Konkurs do Zespołu Szkół nr 3 w Cieksy-
nie nie odbył się z braku zgłoszeń, w Szkole 
Podstawowej w Nasielsku był 1 kandydat 
p. A. Mackiewicz, w nasielskim Gimnazjum 
w 1 kandydat p. B. Roszczenko – Zawadz-
ka, w Szkole Podstawowej w Popowie 
1 kandydat p. T. Przybysz. Wszyscy do-
tychczasowi dyrektorzy tych placówek 
(przeszli pozytywnie konkurs – gratuluję 
koleżankom).

Do konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Starych Pieścirogach 
zgłosiło się 2 kandydatów: ja i jako druga, 
moja, jak myślałam, dobra koleżanka, 
której nieraz pomagałam np. gdy była 
w dużych opałach w 1996 r., kiedy Rodzi-
ce i Nauczyciele nie chcieli jej wpuścić do 
szkoły w Żabiczynie i kiedy musiała odejść 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Te-
raz wygrała konkurs do mojej ukochanej 
szkoły stosunkiem głosów 7 do 4. 

Oto kto znalazł się w składzie komisji 
konkursowej do Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Starych Pieścirogach: 
– Przewodniczący Komisji Konkursowej 
– Pan Zbigniew Rutkowski, Sekretarz 
Urzędu, mieszkaniec Pułtuska i były bur-
mistrz Pułtuska jednej kadencji (skoro jest 
takim ekspertem, jak twierdzi pan Burmistrz, 
to powinien uzdrawiać Pułtusk, czy w Na-
sielsku nie ma już mądrych ludzi?);

Członkowie komisji:

– Pan Burmistrz B. D. Mucha;

– Pani B. Sakowska – dyrektor ZEAS i pra-
cownik urzędu;

– Pani Agata Dobrzyńska – Dyrektor Sa-
morządowego Przedszkola w Pieścirogach 
bez odpowiednich kwalifikacji;

– Pani Agnieszka Ignaczak – kuzynka Pani 
dyrektor z Przedszkola, jako rodzic;

– Pani Katarzyna Cienkowska – rodzona 
siostra Pani dyrektor Przedszkola w Starych 
Pieścirogach, przedstawiciel ZNP, którego 
biuro znajduje się w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku;

– Pani Krystyna Raczkowska – przedstawi-
ciel Związku Solidarności Nauczycieli; 

– Pani Zofia Szmytkowska – wizytator 
Kuratorium Oświaty; 

– Pan Jerzy Pawłowski – wizytator Kurato-
rium Oświaty; 

– Pani Bożena Wójcik – przewodnicząca 
Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Sta-
rych Pieścirogach;

– Pan Piotr Kowalski – przedstawiciel 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach; 

Moją konkurentką była Pani Marianna 
Turek – były dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Żabiczynie. Placówka ta liczyła ok. 40 
uczniów i 5 nauczycieli.

Koncepcję rozwoju Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Pieścirogach Starych 
przedstawiłam w 45 minutowym wystą-
pieniu, odpowiadając również na dodat-

kowe pytania członków komisji. Nie sądzę, 
żebym mówiła od rzeczy. Natomiast swoją 
koncepcję rozwoju szkoły Pani M. Turek 
omówiła w ciągu 20 minut. A na zadawane 
pytania odpowiadała jedynie, że ta Szkoła 
to dla niej „wyzwanie” (tak przekazali mi 
przedstawiciele komisji konkursowej).

Czy w takiej sytuacji miałam jakąś szansę?! 
Żadnej. Byłam po prostu niewygodna dla 
Pana Burmistrza, bo 4 lata temu kandydo-
wałam na ten urząd. Wtedy też zostałam 
okradziona, splądrowano mój dom na 
2 tygodnie przed wyborami. Były i inne 
konsekwencje. Od 2001 r. jako dyrektor 
placówki nie dostałam żadnej nagrody. 
Zbyt często chodziłam do urzędu gminy, 
prosiłam, błagałam, składałam wnioski 
o pieniądze pozabudżetowe na szkołę. 
Jednak tylko część środków przezna-
czonych dla naszej szkoły trafiło do niej. 
Wyszczególnił je dokładnie Pan Burmistrz 
w swoim oświadczeniu. Pan doskonale wie, 
że otrzymuje się finanse pozabudżetowe 
na wniosek, w tym przypadku, dyrektora 
szkoły, a nie Burmistrza. To Dyrektor pla-
cówki zgłasza, co jest nieodzowne w szkole, 
co trzeba remontować, co rozbudować. 
Zapomniał Pan, jak zwykle, że Rodzice 
mieli również duży wkład i to nie tylko 
pieniężny w rozbudowę i remonty naszej 
szkoły. To dzięki Nim przeprowadzony był 
kapitalny remont kuchni, zakupiono książki 
do biblioteki szkolnej, odnowiono izby 
lekcyjne, zakupiono projekt rozbudowy 
szkoły. Dzięki mojej inicjatywie i wsparciu 
Rodziców nastąpiła rozbudowa szkoły 
o szatnię, a teraz o jedno, a nie jak był Pan 
łaskaw napisać trzy dodatkowe skrzydła 
dydaktyczne dla klas I–III oraz plan roz-
budowy dalszy etap – salę gimnastyczną 
i 2 izby lekcyjne dla gimnazjum.

Po czwarte:

O przeniesieniu Gimnazjum z Pieścirogów 
do Cieksyna, mówiono, Panie Burmistrzu, 
już w lutym 2006 r. na spotkaniu z Panem 
i Panią B. Sakowską, kiedy chcieliście Pań-
stwo przyłączyć Przedszkole do naszej 
szkoły.

Po piąte:

Napisał Pan, że z bieżącego dofinanso-
wania na przestrzeni 4 ostatnich lat Szkoła 
otrzymała ok. 100 tys. zł. Nawet gdyby tak 
było, to cóż to za pieniądze (ok.25 tys.zł na 
rok) w porównaniu z innymi placówkami, 
nawet dużo mniejszymi. Wie Pan bardzo 
dobrze, że jako jedyna Szkoła w naszej 
gminie utrzymujemy się z subwencji 
oświatowej.

Po szóste: 

Co do przedstawionej przez Pana przy-
szłości szkoły i samych Pieścirogów, to 
jak wiemy z doświadczenia, są to tylko 
obietnice bez pokrycia. Pan już nam sporo 
naobiecywał 4 lata temu. I co z tego udało 
się Panu zrealizować? Widać gołym okiem 
– nic. Jedyną Pana zasługą jest robienie 
zamętu w całej gminie, a nawet powiecie 
nowodworskim. 

Z poważaniem
Teresa Skrzyneczka, 

dyrektor Zespołu Szkół 
w Starych Pieścirogach 

Kontrolerzy poszli w pola
Rozpoczęła się kampania kontroli na miejscu wniosków o płatności 
bezpośrednie oraz płatności związane z prowadzeniem działalności 
rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW). Kontrole dotyczą wniosków o płatności za 2006 rok.

Jak nas poinformowano w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, wcześniejsze rozpoczęcie w tym roku kontroli na miejscu 
pozwoli przeprowadzić je do końca sierpnia tego roku. Powinno to 
zapewnić sprawniejszy przebieg przyszłej kampanii płatności bezpo-
średnich, tak by pieniądze wykorzystywane m.in. na zakup środków 
produkcji zasiliły budżety gospodarstw rolnych jeszcze przed rozpo-
częciem wiosennych prac polowych. 

Przewiduje się, że do końca sierpnia będzie przeprowadzonych 93 tys. 
kontroli na miejscu, z czego około 21,5 tys. metodą foto (na podsta-
wie zdjęć satelitarnych lub lotniczych), a pozostałe tradycyjną meto-
dą inspekcji terenowej. W pierwszej kolejności do kontroli wskazano 
12 261 gospodarstw. W 5376 gospodarstwach zostanie przeprowadzona 
również kontrola w zakresie wniosków o płatność z tytułu ONW. 

Czynności kontrolne będą przeprowadzone metodą inspekcji terenowej 
przez wykonawców zewnętrznych, wyłonionych w postępowaniach 
przetargowych.

Na podstawie dwuletnich umów z ARiMR w 12 województwach kontrole 
wykonywać będą ci sami wykonawcy, którzy realizowali te zadania w ubie-
głym roku. Natomiast w przypadku województw: łódzkiego, opolskiego, 
śląskiego i świętokrzyskiego działania kontrolne przeprowadzą podmioty 
wyłonione w przetargu, który obecnie dobiega już końca. W tych woje-
wództwach, do czasu podjęcia czynności przez firmy wybrane w prze-
targu, prace kontrolne prowadzą pracownicy Agencji. 

W województwie mazowieckim do kontroli na miejscu wytypowano 
1833 gospodarstwa (płatności bezpośrednie) i 997 gospodarstw ubie-
gających się o płatności ONW.

W całym kraju zostanie skontrolowanych ponad 17 tysięcy gospo-
darstw.

AW

W oczekiwaniu na własne „M”
W Polsce brakuje miesz-
kań. Dla młodych ludzi 
średnio i mało zarabia-
jących jedynym rozwią-
zaniem wciąż pozostaje 
mieszkanie z rodzicami. 
W Nasielsku braku-
je mieszkań małych, 
dostępnych dla osób 
o przeciętnych docho-
dach. 
Pewne nadzieje na własne „M” 
można wiązać z powstaniem spół-
ki pod nazwą Nasielskie Budow-
nictwo. Powołano ją już w lutym 
br. W marcu Burmistrz Nasielska 
Bernard Da-
riusz Mucha 
powołał Radę 
N a d z o r c z ą 
w składzie: Da-
nuta Borowska, 
Dariusz Matu-
szewski i Artur 
Tadrzak,  a ta 
z kolei  – jed-
n o o s o b ow y 
zarząd spółki 
w osobie Woj-
ciecha Sierz-
putowskiego. 
P o d p i s a n o 
akt notarialny 
p o w o ł a n i a 
spółki Nasielskie Budownictwo. 
Posiadanie tych dokumentów 
upoważniło prezesa Zarządu do 
wystąpienia o rejestrację w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Na-
stąpiła ona 30 maja 2006 r. Od 

tego momentu spółka podjęła 
działania zmierzające do prze-
prowadzenia procedury przetar-
gowej na wyłonienie wykonawcy 
adaptacji istniejących budynków 
przy ulicy Płońskiej w Nasielsku 
do celów mieszkalnych. 

Dwa bloki wybudowano w połowie 
lat 80 tych ubiegłego stulecia. Są 
to budynki czterokondygnacyjne, 
całkowicie podpiwniczone. Prze-
widuje się uzyskanie tam ok. 70 
mieszkań. Zgodnie z planem za-
gospodarowania terenu powstaną 
tam miejsc parkingowe, huśtawki 
i piaskownice dla dzieci oraz te-

reny zielene. Pozostaje nam tylko 
czekać. W kolejnych numerach 
„Życia Nasielska” będziemy na 
bieżąco informować, jak rozwija 
się sprawa mieszkań przy ulicy 
Płońskiej.

K.Z.
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Jak poprawnie napisać pozew do sądu?
W sytuacji, gdy zamierzamy docho-
dzić swoich praw i wytoczyć komuś 
sprawę sądową, powinniśmy do 
odpowiedniego sądu skierować po-
prawnie napisany pozew. Pozew jest 
pismem procesowym, które musi 
spełniać pewne określone wymogi 
wskazane w przepisach Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Pozew przede wszystkim powi-
nien czynić zadość warunkom 
przewidzianym dla każdego pisma 
procesowego. Dlatego powinien on 
zawierać:
1. określenie podmiotów 
postępowania poprzez 
oznaczenie sądu, do 
którego jest 
skierowane, 
tj. rodzaj 
sądu, np. 
Rejonowy, 
Okręgowy, 
w y d z i a ł , 
w którym ma 
się toczyć spra-
wa, np. Cywilny, 
Karny oraz siedzi-
bę sądu z podaniem 
dokładnego adresu 
z kodem i nazwą miej-
scowości, w której ten 
sad się znajduje;
2. imię i nazwisko lub nazwę 
stron, tj. powoda, czyli osobę, 
która kieruje pozew do sądu, i po-
zwanego, tj. osobę, przeciwko której 
pozew jest kierowany (przy czym 
powodów i pozwanych może być 
wielu, wówczas trzeba wymienić 

ich wszystkich), ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników 
z podaniem dokładnego adresu 
ich zamieszkania. Sąd wykorzysta te 
wszystkie dane, gdy będzie doręczał 
treść (odpis) pozwu stronie przeciw-
nej;
3. oznaczenie rodzaju pisma, 
w tym przypadku pozew, np. o za-
płatę, o rozwód itp.;
4. osnowę wniosku lub oświad-
czenia oraz dowody na poparcie 
przytoczonych okoliczności;

5. podpis 
strony albo jej przedstawiciela lub 
pełnomocnika;
6. wymienienie załączników;
a ponadto:

7. dokładnie określone żądanie, 
a w sprawach o prawa majątkowe tak-
że oznaczenie wartości przedmiotu 
sporu, chyba że przedmiotem spra-
wy jest oznaczona kwota pieniężna;
8. przytoczenie okoliczności fak-
tycznych uzasadniających żądanie, 
a w miarę potrzeby uzasadniających 
również właściwość sądu. 

Pozew może też zawierać różnego 
rodzaju wnioski, np. zabezpieczenie 
powództwa, nadanie 
wyrokowi rygo-

r u 
n a -

t y c h -
mias towej 

wykonalności, 
przeprowadzenie 

rozprawy w nieobecno-
ści powoda, a także inne jeszcze 

wnioski, które służą do przygoto-
wania rozprawy, tj. np. wezwanie na 
rozprawę wskazanych świadków 
i biegłych, dokonanie oględzin, po-
lecenie pozwanemu dostarczenia 
na rozprawę dokumentu będącego 
w jego posiadaniu, a potrzebnego 
do przeprowadzenia dowodu, lub 
przedmiotu oględzin, zażądanie na 
rozprawę dowodów znajdujących 
się w sądach, urzędach lub u osób 
trzecich. 

 Marek Rączka

Zachowek
Swoboda testowania obowiązująca 
w prawie polskim pociąga za sobą 
niebezpieczeństwo, że naruszone 
zostaną interesy osób najbliższych 
spadkodawcy, gdy w testamencie 
powołana zostanie do dziedziczenia 
całości majątku osoba obca. U pod-
staw systemu dziedziczenia leży bo-
wiem założenie, że spadek powinny 
otrzymać osoby z najbliższego 
kręgu spadkodawcy. Często zresztą 
takie rozporządzenie na rzecz oso-
by obcej jest wysoce krzywdzące dla 
najbliższych krewnych zmarłego, np. 
z uwagi na to, że majątek spadkowy 
powstał wysiłkiem całej rodziny. 
Z tego też względu systemy prawne 
wprowadzają określone instytucje 
pozwalające chronić interesy naj-
bliższych krewnych spadkodawcy 
oraz jego małżonka. W Polsce takim 
środkiem ochrony jest zachowek, 
czyli roszczenie o zapłatę określo-
nej sumy pieniężnej, odpowiadającej 
przewidzianej przez przepisy prawne 
wartości części spadku. 

Uprawnionymi do zachowku są 
wyłącznie zstępni (tj. dzieci, wnu-
ki, prawnuki), małżonek i rodzice 
spadkodawcy. Nie są uprawnione 
do zachowku osoby uznane za 
niegodne dziedziczenia oraz osoby 
które odrzuciły spadek. W pierwszej 
kolejności prawo do zachowku służy 

dzieciom i małżonkowi spadkodaw-
cy. W drugiej kolejności przysługuje 
ono wnukom spadkodawcy. W przy-
padku braku zstępnych spadkodaw-
cy uprawnieni do żądania zachowku 
są jego rodzice. 

Jeżeli uprawniony do zachowku 
jest trwale niezdolny do pracy albo 
jeżeli jest niepełnoletni, przysługują 
mu dwie trzecie wartości udziału 
spadkowego, który by mu przypadł 
przy dziedziczeniu ustawowym. Po-
zostałym uprawnionym przysługuje 
połowa takiego udziału. 

Przykład: Jan Kowalski pozostawił 
po swojej śmierci dwójkę dzieci 
w wieku 18 i 25 lat. Jedynym jego 
majątkiem był dom jednorodzinny 
o równowartości 100 tys. złotych. 
Przed śmiercią sporządził testament, 
w którym dom ten przekazał w ca-
łości swojej konkubinie. 

W tym przypadku, gdyby nie było 
testamentu, to spadek z ustawy dzie-
dziczyłyby tylko dzieci. Ich udziały 
wyniosłyby po 50%. W związku 
z tym, że Jan Kowalski sporządził te-
stament i pominął w nim swoje dzieci 
mogą one wystąpić o przyznanie 
zachowku. Wysokość zachowku to 
połowa tego, co dostałyby, gdyby nie 
było testamentu, a więc będzie to 

równowartość 25% wartości domu 
dla każdego z nich. 

Sąd przyzna więc konkubinie Jana 
Kowalskiego dom, tak jak sobie 
tego życzył spadkodawca, ale będzie 
musiała ona wypłacić jego dzieciom 
po 25 tys. złotych. 

Spadkodawca może także pozosta-
wić uprawnionemu zachowek rów-
nież w ten sposób, że za swojego 
życia obdaruje go (dokona na jego 
rzecz darowizny). Gdyby po śmierci 
spadkodawcy osoba taka wystąpiła 
przeciwko spadkobiercom, musia-
łaby doliczyć wartość otrzymanej 
darowizny. Przy obliczaniu zachowku 
nie dolicza się do spadku drobnych 
darowizn, zwyczajowo w danych 
stosunkach przyjętych, ani doko-
nanych przed więcej niż dziesięciu 
laty, licząc wstecz od śmierci spad-
kodawcy. 

Pamiętajmy jednak, że roszczenie 
o zapłatę określonej sumy pieniężnej 
tytułem zachowku ulega przedaw-
nieniu ( co oznacza, że ten, przeciw-
ko komu z roszczeniem o zachowek 
wystąpimy, może odmówić zapłaty, 
powołując się na upływ terminu 
przedawnienia) z upływem trzech 
lat od ogłoszenia testamentu. 

Marek Rączka

Opalanie i co z tego wynika
Choć wiele mówi się o zagrożeniach 
wynikających z działania promieni sło-
necznych, na pewno i w tym roku, tak 
jak miało to miejsce dotychczas, znajdą 
się na całym świecie miliony śmiałków, 
którzy nie bacząc na zagrożenia, zechcą 
zażywać kąpieli słonecznych. Dlatego 
warto przypomnieć pewne oczywiste, 
jakby się zdawało, rzeczy.

Zdrowa skóra na działanie słońca 
reaguje prawidłowo wytworzeniem 
rumienia, a następnie pigmentacją. 
Rumień, czyli zaczerwienienie skóry 
(wpływem promieni UVB), pojawia się 
po 2–3 godzinach od momentu roz-
poczęcia ekspozycji słonecznej, osiąga 
maksymalne natężenie po kilkunastu 
godzinach i zanika samoistnie po 1 lub 
2 dobach. Pigmentacja (czyli wyma-
rzona opalenizna) powstaje zwykle 
w ciągu 48–72 godzin od ekspozycji 
słonecznej w miejsce uprzedniego 
rumienia lub bez jego powstania. Jej 
intensywność i barwa są sprawą bardzo 
indywidualną, zależną od czynników 
genetycznych itp. 

Zasady bezpiecznego opalania:
• unikać kąpieli słonecznych między 
godziną 11 a 15,
• opalać się stopniowo, zaczynając 
od krótkich kąpieli słonecznych, dla 
bezpieczeństwa i uzyskania trwałej 
opalenizny,
• bezwzględnie stosować preparaty 
ochronne o odpowiednim do foto-
typu współczynniku SPF (osoby rude 
z mleczną i skłonną do oparzeń cerą 
potrzebują lepszej ochrony niż brunetki 
o ciemnej karnacji),
• stosując balsamy itp., należy zaczy-
nać od preparatów o wysokim (np. 20) 
współczynniku SPF, a potem, w miarę 
uzyskiwania opalenizny, o coraz niż-
szym,
• krem lub balsam ochronny nakładać 
kilkakrotnie w ciągu dnia,
• należy używać preparatów wodo-
odpornych,
• lustro wody nie zabezpiecza przed 
promieniowaniem słonecznym, 
a wręcz potęguje jego rezultaty, zatem 
i przed kąpielą należy posmarować się 
kremem ochronnym,

• nie używać dezodorantów ani 
perfum,
• upewnić się, czy stosowane przez 
nas leki nie powodują wrażliwości skóry 
na UV (w razie potrzeby przygotować się 
pod opieką dermatologa do korzystania 
ze słońca).
Zanim kupimy preparat ochronny…
• wskaźnik SPF (liczba na opakowaniu 
balsamu czy kremu) określa, ile razy 
większa dawka promieniowania wywoła 
efekt rumienia na skórze zabezpieczo-
nej danym preparatem w porównaniu 
ze skórą niezabezpieczoną,
• preparaty zawierają zabezpieczają-
ce ekrany chemiczne (mogą zadziałać 
w różny sposób w przypadku różnych 
osób, ryzykowne) lub mineralne; te 
ostatnie są bezpieczniejsze, stanowią 
je kompleksy metali, odznaczają się 
wysoką fototrwałością, skutecznością 
i minimalną alergizacją skóry,
• należy sprawdzić, czy preparat 
zabezpiecza przed promieniowaniem 
UVA i UVB – przed rumieniotwórczym 
UVB chronią niemal wszystkie środki, ale 
gdy chodzi o UVA (odpowiedzialne za 
starzenie skóry), tylko niektóre balsamy 
i kremy są skuteczne,
• trzeba pamiętać o swoim fototypie 
i stosownie do niego dobierać kosme-
tyki ochronne.
Udar cieplny
• zdarza się przy wysokiej temperatu-
rze powietrza i znacznej jego wilgotno-
ści, zwłaszcza po wysiłku fizycznym,
• objawy: gorączka, suchość skóry, 
przyspieszone tętno i oddech, pod-
wyższenie ciśnienia krwi, zimne poty, 
zawroty głowy aż do utraty przytom-
ności,
• najlepiej do niego nie dopuścić; 
gdy pojawią się niepokojące objawy 
(zmęczenie, bladość i wilgotność 
skóry, nudności, zawroty głowy), jak 
najszybciej udać się w chłodne miejsce 
(w cieniu, w chłodnym pomieszcze-
niu),
• osobę cierpiącą na takie dolegli-
wości ułożyć w chłodnym miejscu, 
z nogami lekko uniesionymi, rozluźnić 
jej odzież i podać do picia roztwór soli 
(1 łyżeczka na litr wody).

LAN
Nadmiar słońca bywa zgubny. Ale jego 
promienie stosowane z umiarem są 
prawdziwym, niezrównanym lekiem.
Pod wpływem słońca nasza skóra 
wytwarza witaminę D, która nie tylko 
przeciwdziała powstawaniu komórek 
nowotworowych, ale i hamuje wzrost 
już istniejących.
Oczywiście, jak każdy lek w nadmiarze 
– słońce bywa szkodliwe. Zbyt intensyw-
ne opalanie bez odpowiednich środków 
ochronnych wywołuje zmarszczki,  
wysusza skórę i stwarza warunki do 
powstania złośliwego nowotworu skóry 
– czerniaka.
Gdy opalenizna zblednie, skóra wygląda 
jak przywiędłe jabłuszko.
Zapobiegniesz temu, opryskując po opa-
laniu twarz i dekolt wodą kosmetyczną 
z rozpylacza albo robiąc sobie wilgotne 
okłady. Pomogą także maseczki z surowych 
owoców i warzyw.
Maseczka truskawkowa
Przetrzyj przez gęste sito garść truskawek. 
Papkę wymieszaj z łyżką jogurtu i łyżeczką 
mąki ziemniaczanej. Połóż ją na twarzy i de-
kolcie na 20 min, po czym zmyj mlekiem.

Maseczka z twarożku
Jabłko umyj, zetrzyj ze skórką na tarce, 
dodaj łyżeczkę oliwy z oliwek i 3 łyżeczki 
świeżego twarożku. Starannie wymie-
szaj i rozłóż na twarzy, dekolcie i szyi. 
Po 20 min. zmyj letnią wodą.

Często latem na skórze pojawiają się 
przebarwienia wywołane przez słońce, 
czyli brzydkie brązowe plamy, ale i na 
nie jest rada.
Zsiadłe mleko – to sposób znany już 
naszym prababciom. Smaruj nim lub 
serwatką zbyt spieczoną słońcem skó-
rę. Możesz też nakładać na nią papkę 
ze startego surowego ziemniaka . Po 
pewnym czasie okład zmyj delikatnie 
ciepłą wodą zmieszaną pół na pół z 
mlekiem.
Skórki z 2–3 cytryn starannie wyszoruj, 
zalej 2 szklankami gorącej, przegotowa-
nej wody i odstaw na 24 godziny. Potem 
odcedź i kilka razy dziennie przecieraj 
otrzymanym płynem przebarwione 
miejsca.

z przepisów Babuni wybrał 
S



6 30 czerwca–13 lipcaPORADY 730 czerwca–13 lipca ZA MIASTEM

Kto tankuje ten bierze
Rolnikom przysługuje zwrot 
podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego 
do produkcji rolnej w 2006 
roku – poinformowało Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.
Każdy rolnik, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych 
na „ropę” powinien uzbroić się 
w cierpliwość i polubić papierkową 
robotę. Procedura jest jednak bar-
dzo prosta i nikt nie powinien mieć 
z nią najmniejszych problemów. 

Rolnicy muszą pamiętać o zbiera-
niu faktur VAT na zakupione pali-
wo. Tuż po wakacjach - od 1 do 30 
września tego 
roku należy 
złożyć odpo-
wiedni wnio-
sek do wójta, 
b u r m i s t r z a 
lub prezy-
denta miasta, 
w zależności 
od położenia 
gruntów rol-
nych. 

Do wniosku 
należy do-
łączyć fak-
tury VAT za 
zakup oleju 
napędowego, 
które zostały 
wystawione 
od 1 stycznia 
2006 r. 

W tym roku zwrot wydanych 
środków wynosić będzie: 
38,70 zł x i lość ha użytków 
rolnych 

Pieniądze będą wypłacane przez 
cały listopad - gotówką w kasie 
urzędu gminy lub miasta, albo 
przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. 

Procedura i warunki ubiegania się 
o zwrot podatku akcyzowego oraz 
wzór wniosku można pobrać ze 
strony internetowej ministerstwa 
rolnictwa i rozwoju wsi. 

Warto zapoznać się ze szcze-
gółową procedurą i warunkami 
ubiegania się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego zużywanego 
do produkcji rolnej 2006 w roku. 
(tekst poniżej)

Producent rolny w terminie od 
1 września 2006 r. do 30 września 
2006 r. składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produk-
cji rolnej wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
od 1 stycznia 2006 r. do wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miej-
sce położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu 

tego producenta rolnego (w tym 
dzierżawcy). 

Za producenta rolnego uznaje się 
osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej, 
będącą posiadaczem gospodar-
stwa rolnego w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym. 

Za gospodarstwo rolne w rozumie-
niu przepisów ustawy o podatku 
rolnym uważa obszar gruntów skla-
syfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne lub jako 
grunty zakrzewione lub zadrzewione 
na użytkach rolnych, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza). 

W przypadku, gdy grunty gospo-
darstwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania,  zwrot 
podatku akcyzowego przysługuje 
temu współposiadaczowi, co do 
którego pozostali współposiada-
cze wyrazili pisemną zgodę (zgo-
da będzie wyrażana we wniosku 
i nie dotyczy współmałżonków). 

W przypadku, gdy producent rol-
ny podlega wpisowi do Krajowego 
Rejestru Sądowego do wniosku, 
o którym mowa w pkt 1 załącza 
się odpis z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej zo-
stanie ogłoszony w drodze roz-
porządzenia w Dzienniku Ustaw 
i  będzie również dostępny na 
stronach internetowych urzędów 
gmin, urzędów wojewódzkich, 
ośrodków doradztwa rolnicze-
go oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), 
a także udostępniony w urzędach 
gmin do kopiowania. 

Faktura powinna spełniać wy-
mogi określone w rozporządze-
niu Ministra Finansów z dnia 25 
maja 2005 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, 
zaliczkowego zwrotu podatku, 
wystawiania faktur,  sposobu 

ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia 
od podatku od towarów i usług 
(DZ. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe 
jest dołączenie do wniosku kopii 
faktur, jednakże muszą one zo-
stać potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez upoważnio-
nego pracownika urzędu gminy 
lub miasta. 

Kwotę zwrotu podatku akcyzo-
wego ustala się jako iloczyn ilości 
oleju napędowego zakupionego 
do produkcji rolnej, wynikającej 
z faktur VAT oraz stawki zwrotu 
do 1 litra (w 2006 r. - 0,45 zł /litr) 
z tym, że kwota zwrotu podatku 

nie może być wyższa niż kwota 
stanowiąca iloczyn stawki zwrotu 
na 1 litr oleju napędowego, liczby 
86 oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta 
rolnego, określonej w ewidencji 
gruntów i budynków, według stanu 
na dzień 1 kwietnia 2006 r. 

Przy ustalaniu ww. limitu nie 
uwzględnia się gruntów gospo-
darstw rolnych, na których za-
przestano produkcji rolnej oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.

Wydanie decyzji przez wójta, 
burmistrza (lub prezydenta mia-
sta) ustalającej wysokość zwrotu 
podatku akcyzowego i wypłata 
kwoty zwrotu producentom rolnym 
nastąpi w terminie od 1 listopada 
2006 r. do 30 listopada 2006 r. 
gotówką w kasie urzędu gminy lub 
miasta albo przelewem na rachu-
nek bankowy producenta rolnego 
podany we wniosku. 

Jedno jest pewne – pieniądze na 
paliwo rolnicze są i trzeba z nich 
korzystać. Pamiętajmy o udo-
kumentowaniu zakupu „ropy” 
fakturami VAT – żądajmy ich przy 
każdorazowym zakupie paliwa od 
pracowników stacji benzynowych. 
Szerokiej orki!

WA 

Marchewkowy krach 
Na rynkach warzywnych 
już jest młoda krajowa 
marchew spod osłon. Jej 
podaż z każdym dniem jest 
coraz większa, ale brakuje 
nabywców. A jest to raczej 
dziwne zjawisko o tej po-
rze. Ogrodnicy spodziewali 
się, że najwięcej zarobią 
właśnie na pierwszych 
dostawach – tymczasem 
chętnych na warzywo jak 
na lekarstwo. 
Kupcy mówią, że prawdziwy „ruch 
z marchewką” rozpocznie się dopiero 
na początku lipca. Taka opinia nie cie-
szy rolników, którzy ponieśli olbrzymie 
nakłady na zakup folii. Wiadomo 
bowiem, że w pierwszych dniach 
lipca rozpocznie się zbiór marchwi 
gruntowej – uprawianej bez osłon. Jak 
na razie cena nie jest zachęcająca dla 
producentów – nie przekracza 80 gro-

szy za pęczek. Warto dodać, że krajowi 
producenci mają w tym roku mocną 
konkurencję – na rynkach hurtowych 
już od dłuższego czasu odbywa się 
handel młodą marchwią importowaną 
z Francji i Portugalii. 

Natomiast prawdziwe ożywienie daje 
się obserwować w handlu truskawkami. 
W sprzedaży są już nie tylko deserowe, 
ale również przemysłowe. 

Marmelada, Elsanta, Honey Gold, 
Dukat, Zenga to odmiany truskawek, 
które codziennie można dostać na 
Rynku Hurtowym w Broniszach. Jak 
podkreślają handlowcy, wybór duży, 
ale truskawki są droższe niż rok temu. 
W niektórych rejonach Mazowsza 
punkty skupu płacą za kilogram tych 
owoców nawet blisko 2 złote stąd 
i cena owoców konsumpcyjnych jest 
wyższa. Dorodne truskawki sprzeda-
wane są w Broniszach po 3 zł/kg.

Optymistyczne jest to, że pomimo 
długich i silnych mrozów plantacje 
truskawek niewiele ucierpiały podczas 
minionej zimy, chroniła je bowiem gru-
ba pokrywa snieżna. Faktem jednak jest 
to, ze powierzchnia plantacji truskawek 
w tym sezonie jest mniejsza niż w ubie-
głym – takie wnioski wynikają według 
analizy danych Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Zdaniem ekspertów, można spo-
dziewać się, że w najbliższych dniach 
ceny truskawek nieznacznie spadną. 
Ich zdaniem jest to spowodowane 

opóźnieniami w dojrzewaniu owoców, 
a to z kolei jest przyczyną przesunięcia 
terminów głównych zbiorów. Jednak 
według analityków ceny nie zejdą do 
poziomu z ubiegłego roku, co jest 
korzystnie dla plantatorów.

Minimalna cena truskawek w czerwcu 
2005 r wynosiła 0,80 zł za kilogram, 
maksymalna nie przekraczała 3,00 
złotych. 

Na rynku jest bardzo dużo czereśni. 
Skończyły się już pierwsze drobno-
owocowe owoce odmiany Rivan, które 
można było nabyć już po złotówce za 
kilogram. Znacznie chętniej kupowane 
są droższe, ale duże czereśnie odmian 
Burlat i Van. Hurtowe ceny wahają się od 
3 zł do 5 złotych za kilogram. 

Bardzo staniały wszystkie młode wa-
rzywa. Rolnicy z przerażeniem mówią, 
że ich ceny lecą na łeb na szyję. Jeszcze 

do niedawna hit sezonu - fasola szpara-
gowa – kosztuje teraz około 4 złotych 
kilogram. Kalafiory, kalarepa i ogórki 
sprzedawane są w cenie poniżej jedne-
go złotego za kilogram. 

Jest już krajowa papryka spod osłon. 
Ceny - od 5 zł/kg (zielona) do 8 za 
kolorową.

Tańsze też są szparagi, za które płaci się 
poniżej pięciu złotych za kilogram. 

Producenci ziemniaków mają w sprze-
daży odmiany o białym miąższu, czyli 
Irys i Irga. Kończą się natomiast dosta-
wy ziemniaków wczesnych o żółtym 
zabarwieniu. Cena kilograma kartofel-
ków nie przekracza już dwóch złotych 
za kilogram. 

Nie maleje popyt na owoce impor-
towane. Chętnie kupowane są mo-
rele, brzoskwinie i nektaryny – ceny 
owoców zbliżone, wahaja się od 5 do 
6 złotych za kilogram. Na krajowe trzeba 
będzie jeszcze poczekać, a i prognozy 
zbiorów mówią o znacznie mniejszych 
plonach, w związku z przemarznięciem 
wielu sadów.

Ogrodnicy podają jeszcze jeden powód 
- gorsze niż rok temu zawiązywanie 
owoców spowodowane słabym ob-
lotem pszczół. Wiele rodzin pszczelich 
źle przezimowało, a te którym udało 
się przetrzymać długą i mroźną zimę 
są bardzo osłabione chorobami. 

Dariusz Panasiuk
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Dobra muzyka, znakomita atmosfera i dwa tysiące świetnie bawiących się osób – tak było na tegorocznych DNIACH NASIELSKA

Impreza, jedna z najważ-
niejszych w kalendarzu 

nasielskich uroczystości, 
odbyła się 16 i 17 czerw-
ca. Święto naszego mia-
sta rozpoczęło się w pią-
tek, 16.06. w kinie Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. 
Przybyli przedstawiciele 
władz miasta i gminy, 
członkowie kapituły „Lwa 
Nasielska”, przedstawi-
ciele firm, które włączyły 
się w organizację 
Dni, oraz goście. 
Otwarcia dokonali dy-
rektor NOK Marek Tyc 
oraz Burmistrz naszego 
miasta Bernard Dariusz Mucha, 
który powiedział m.in. – Jeżeli my 
sami nie będziemy dobrze mówić 
o Nasielsku, to nikt za nas tego nie 
zrobi. Po czym, dodał – Zasłużone 
świętowanie DNI NASIELSKA uwa-
żam za otwarte.

Do tradycji tej imprezy wpisała się 
przyznawana już od 2003 roku na-
groda „Lwa Nasielska”. Do tej pory 
trafiła ona w ręce p. Adama Struzika, 

ks. Kazimierza Śniegockiego, Janu-
sza Konerbergera oraz p. Bogumiły 
Barcińskiej-Ekler. W tym roku Bur-
mistrz Nasielska w uznaniu zasług 
dla wspierania idei samorządowej na 
terenie Gminy Nasielsk oraz na Ma-

zowszu wręczył 
ją Henrykowi 
Śliwińskiemu, 
który – jak 
powiedział 
Burmistrz 
– nie tylko 
ukazywał 
ko l e j n y m 
pokoleniom 
młodych lu-

dzi piękno polskiego 
języka, ale pracował też społecznie 
w szkole i środowisku lokalnym jako 
animator kultury i jej popularyzator, 
twórca wielu zespołów artystycz-
nych. Prowadzone przez niego szkol-
ne zespoły artystyczne trzykrotnie 
zdobywały wysokie nagrody na 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej w Kielcach. Jego wielką zasługą 
jest również powstanie i rozwój na-

sielskiej sceny 
kabaretowej. 

Potem przy-
szedł czas na 
część mniej 
o f i c j a l n ą , 
rozrywkową. 
Na scenie 
pojawił się 
znany satyryk, 
kompozytor, 
poeta, gitarzy-
sta i piosenkarz 
–  K r z y s z t o f 
Daukszewicz. 
Błyskawicznie 
nawiązał kon-
takt z nasielską 
publicznością, 
którą rozbawił 
do łez kolejny-
mi anegdotami 
i  s ke c z a m i , 
przeplatanymi 
p iosenkami . 

Udało mu się nawet nakłonić pu-
bliczność, żeby wraz z nim zaśpie-
wała Jarzębinę czerwoną. 

W holu kina również można było 
się pośmiać – podziwiając wystawę 
rysunków karykaturzysty Tadeusza 

Krotosa Pół żartem, pół serio. Swoje 
prace Tadeusz Krotos, laureat wielu 
nagród, na co dzień publikuje m.in. 
w „Życiu Nasielska”. Pierwszy dzień 

upłynął zatem pod znakiem dobrego 
humoru. 

Drugi natomiast – rozpoczął 
się na sportowo na Stadionie 
Miejskim w Nasielsku me-
czem piłki nożnej Żbik Nasielsk 
– Nadnarwianka Pułtusk. Roz-
grywki przebiegały w przy-
jaznej atmosferze. I choć do 
przerwy było 0:0, to już 
w drugiej połowie, po ok. 30-
metrowym samotnym rajdzie, 
mijając kilku przeciwników, 
Marcin Gumowski strzelił dla 
nas pierwszą i niestety jedyną 
w tym meczu bramkę.

Z kolei w nasielskiej hali sporto-
wej odbył się I Puchar Mazow-
sza w wyciskaniu sztangi. Na 50 

uczestników, jedenaście 
osób to przed-

stawiciele Na-
sielska. Swoją 

obecnością 
imprezę 

z a -
s z c z y c i l i 

również mistrzo-
wie i rekordziści Polski, 
zarówno młodzicy, seniorzy, jak 
i weterani.

Oficjalne rozcięcie drugiego dnia 

święta miało miejsce o godz. 13.00. 
Burmistrza Nasielska wręczył najlep-

szym uczniom nagrody. Uroczysto-
ści towarzyszyły występy zespołów 
szkolnych. Zaprezentowały się: 
taneczno-wokalny Zespół Szkolny 
z Pieścirogów pod kierunkiem 
Hanny Sotowicz oraz zespół wokalny 
z Nasielskiego Ośrodka Kultury pod 

kierunkiem Marka Jurkie-
wicza. Młodzi artyści 

wykonywali utwory 
m.in. Karin Stanek, 

Maryli Rodowicz czy 
też Urszuli. Następnie 

na scenie pojawiła się 
grupa teatralna Skafander, 
która bawiła najmłodszych. 
Dzieciaki mogły pozwolić 
sobie na rysunki na ciele, 
a tymczasem na scenie 

trwały rozmaite konkursy: 
m.in. dzieci w przebraniu 

pszczółek musiały żądłem 
przebić balony, bawiły się rów-

nież w projektantów mody, przygo-
towujących stroje kowboja, Chinki, 
Meksykanina oraz Indianina. Był też 
konkurs na najbardziej zgraną parę 
(dorosły + dziecko – opiekun mu-
siał złapać rzucane przez dziecko… 
jajka!), jak również konkurs mający na 
celu wyłonienie najbardziej spostrze-
gawczej i bystrej pary.

Później odbył się pokaz, na który 
czekało wielu – Monstertrack, 
niesamowita siła, która wprawiła 
w zdumienie niejednego. Tego, 
co działo się ze skodą miażdżoną 
przez to monstrum, nie da się 
wprost opisać. To trzeba było 
zobaczyć na własne oczy. Resztki 
pozostałe z samochodu, który 
specjalnie na tę imprezę podarował 
Ryszard Sekutowicz z firmy Auto 
BRS, próbowali jeszcze rozkroić 
strażacy. Warto było zobaczyć 
i ten pokaz.

fot. D. Majewski

fot. D. Majewski

fot. A. Żurawska

fot. D. Majewski
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Potem, już na scenie, co odważ-
niejsi mogli pochwalić się swoją 
wiedzą o Nasielsku w konkursie 
zorganizowanym przez Nasielskie 
Towarzystwo Kultury. Zwyciężczy-
nią została najmłodsza ze wszyst-
kich startujących – Ola Majewska, 
której rzeczywiście niejeden może 
pozazdrościć wiedzy. Ola potrafiła 
odpowiedzieć na pytania: kto jest 
patronem szkoły nr 2, jakie mamy 
banki w Nasielsku, jak nazywa się 
rzeka przepływająca przez nasze 
miasto, gdzie znajdują się zabytki 
w naszej gminie i jak nazywa się 
herb Nasielska.

Podczas Dni Nasielska został rów-
nież rozegrany dwunasty już tur-
niej brydża sportowego, którego 
organizatorem był Klub Sportowy 
„Sparta”. Udział wzięło 8 par; wy-
nikiem 55 punktów wygrała para 
Waldemar Gnatkowski – Janusz 
Wydra, znajdująca się na czele 
ogólnej klasyfikacji Grand Prix Na-
sielska 2006. Drugie miejsce zajęli: 
Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 
(50 pkt), a trzecie: Krzysztof Gałek 
– Andrzej Lenart (44 pkt).

Tuż po godzinie 17 do wspólnej za-
bawy zaprosił muzyczny przedsta-
wiciel Nasielska – znany i lubiany 

zespół DROPSY. Po nim na scenie 
pojawiła się ciechanowska grupa 
WHY DUCKY?, grająca muzykę, 
w której przeplatały się elementy 
bluesa, rock`n`rolla i boogie. 

Przez całą sobotę dzieci miały do 
swojej dyspozycji wesołe miastecz-
ko, gdzie mogły bawić się do woli. 
Głodni mogli zjeść potrawy z grilla, 
frytki, pop corn czy choćby gofry. 
Dla spragnionych oczywiście też 
się coś znalazło. Panie mogły sko-
rzystać z porad konsultantek jednej 
z firm kosmetycznych, a zaintere-
sowani lokalną gazetą mogli kupić 
nawet jej numery archiwalne.

Tuż przed godziną 20 na scenie 
pojawił się Krzysztof K.A.S.A. 
Kasowski, autor takich m.in. prze-
bojów, jak Macho czy One lecą na 
kasę i chociaż przed jego wystę-
pem zaczął padać deszcz, to jednak 
publiczność nie zawiodła. Ludzie 
coraz tłumniej przybywali pod 
scenę. Gwiazdą Dni Nasielska był 
zespół MYSLOVITZ, entuzjastycz-
nie powitany przez publiczność. 
Niemal każdy utwór wykonywany 
był wraz z wokalistą Arturem Roj-
kiem. Wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem. Nasielszczanie wspól-
nie bawi się przy ulubionej muzyce. 

Imprezę zakoń-
czył grający do 
późnych godzin 
nocnych zespół 
CAMEL.

Podziękowania 
należą się spon-
sorom, którzy 
w dużej mierze 
wsparli organizatorów Dni Na-
sielska. Należą do nich: Bank 
Spółdzielczy w Nasielsku, Pik-
nik Klub 44, PZU, Polbank EFG, 
firma Żagiel oraz wspomniana 
już firma Auto BRS.

Po tych wspaniałych przeży-
ciach nie pozostaje nic innego, 
jak tylko zaprosić wszystkich 
do wspólnej zabawy już za 
rok.

Agnieszka Żurawska

Zawsze pozostaniemy Myslovitz
Gwiazdą tegorocznych Dni Nasielska 
był jeden z najpopularniejszych i naj-
bardziej cenionych zespołów w naszym 
kraju – Myslovitz. 17 czerwca muzycy 
wystąpili na stadionie miejskim w Na-
sielsku. Ich koncert był jednym wiel-
kim spektaklem. Świetne nagłośnienie, 
wspaniała muzyka, gra świateł – jednym 
słowem – wysoki poziom artystyczny 
i techniczny, który wzbudził podziw nie 
tylko laików, ale i znawców. Usłyszeliśmy 
największe przeboje zespołu: Długość 
dźwięku samotności, Peggy Brown, Dla 
Ciebie oraz utwory z najnowszej płyty, 
m.in.: Mieć czy być i Ściąć wysokie 
drzewa. Jacek Kuderski, basista zespołu 
Myslovitz, porozmawiał z naszą gazetą 
o koncercie w Nasielsku, o nowym 
krążku i nie tylko.

Jakie są Twoje wrażenia po koncercie 
w Nasielsku?

Jacek Kuderski: Publiczność reagowała 
znakomicie. Myślę, że tu nie ma wielu 
koncertów, i to się czuje. Zapamiętałem 
szczególnie dwóch panów, którzy stali 
tuż przed sceną. Jeden z nich się roze-
brał… miał sporo tatuaży. Zastanawiałem 
się, co będzie dalej, ale na szczęście na 
tym się skończyło. Generalnie, nasielska 
publiczność jest super!

12 maja ukazał się Wasz nowy album 
Happiness Is Easy. Czym różni się od 
poprzednich płyt Myslovitz?

J.K.: Jest zbliżony do tego, co zespół 
pokazuje na koncertach. Mieliśmy 
producenta, który pracował z nami od 
samego początku. Pomagał nam nawet 
na próbach aranżować piosenki. Z każdą 
płytą idziemy krok na przód. Mam na-
dzieję, że to słychać na nowym krążku. 
Nasze albumy różnią się od siebie, stają 

się coraz lepsze. Ale zawsze pozo-
staniemy Myslovitz.

Na forach internetowych można 
spotkać głosy, że Myslovitz na-
śladuje zespoły z Zachodu…

J.K.: Wielu artystów, próbując podbić 
nasz rynek, tak robi. I o tym się mówi. 
Ale nie wszyscy są tego zdania. Ci, 
którzy są z nami od początku, od 
kiedy pojawiła się nasza pierwsza 
płyta, wiedzą, że wypracowaliśmy 
sobie brzmienie charakterystyczne 
dla Myslovitz. 

Czy są utwory, których nie lubicie 
grać na żywo, a których wciąż 
domaga się publiczność?

J.K.: Najbardziej denerwujące jest, 
gdy dopiero zaczynamy grać, 
a ktoś z publiczności już krzyczy 
Peggy Brown, Peggy Brown. Mamy 
przecież wiele lepszych kawałków. Nie 
wiem, dlaczego wciąż domagają się 
właśnie tego.

Ale często gracie Peggy Brown, czy to 
znaczy, że dajecie się przekonać?

J.K.: Pewnie, że tak. I za to nas lubią.

Wasze plany na przyszłość…

J.K.: Oprócz promowania nowej płyty 
nie mamy konkretnie sprecyzowanych 
planów. Na razie gramy w Polsce.

A co z promocją nowej płyty na 
Zachodzie?

J.K.: Dzień przed koncertem w Nasiel-
sku wróciliśmy z Wysp Brytyjskich. 
Graliśmy w Dublinie, Jersey i Londynie. 
Album Korova Milky Bar przez 3 lata 
promowaliśmy za granicą. Do Happi-
ness Is Easy chcemy jesienią nagrać 

angielskie wokale i wtedy ruszymy 
z promocją płyty na Zachodzie. Sku-
pimy się na trzech, może czterech 
krajach, w których był jakiś oddźwięk 
po tym, co tam zaprezentowaliśmy. Na 
pewno będzie to Szwajcaria.

Wasze pozamuzyczne pasje…
W jaki sposób realizujecie się poza 
zespołem?

J.K.: Mamy rodziny, więc zajmujemy się 
rodzinami. Nadrabiamy stracony czas. 
Kopiemy w ogródkach, siedzimy przy 
komputerach, odpowiadamy na maile 
albo i nie. Część lubi podróżować, więc 
wyjeżdża. Jesteśmy raczej przeciętny-
mi ludźmi. Oprócz muzyki nie mamy 
innych zainteresowań, które bardzo nas 
pochłaniają.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
sukcesów.

rozmawiała 
Katarzyna Ziemiecka 

fot. A. Żurawska

fot. M. Stamirowski
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Baran 21.03.–19.04.
Będziesz bardzo zajęty i zaprzątnięty wprowadzaniem w życie swoich 
nowych pomysłów i planów. Przyniosą Ci one korzyści materialne. 
W życiu osobistym miła niespodzianka. Radośnie spędzisz czas 
z bliskimi. 

Byk 20.04.–20.05.
W najbliższym czasie czeka Cię podjęcie kilku trudnych decyzji, które 
znacząco wpłyną na dalszy Twój los. Rozważ dokładnie wszystkie za 
i przeciw, nim wyrazisz swoją opinię. Samotne Byki niech pomyślą 
o ślubie. 

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Zmieni się Twój nastrój i humor. A to dzięki znacznej poprawie 
sytuacji finansowej. Będziesz mógł zrealizować niektóre swoje 
zamierzenia. Nadal będzie dopisywać Ci fortuna. Może zagraj w lotto.

Rak 22.06.–22.07.
Przed Tobą bardzo korzystny czas zarówno w życiu zawodowym jak 
i osobistym. Wykorzystaj każdą okazję, żeby osiągnąć to, co jest dla 
Ciebie ważne. Wolne chwile spędź na łonie natury z bliską osobą. 

Lew 23.07.–22.08.
W Twoje życie powróci zgoda i harmonia. W pracy zabłyśniesz 
talentem organizatorskim i zdobędziesz uznanie przełożonych. 
Zaś w życiu rodzinnym doprowadzisz do zgody skłóconych dotąd 
krewnych.

Panna 23.08.–22.09.
Najbliższy czas okaże się dobry na podpisywanie wszelkich umów 
i kontraktów. Będziesz mieć wiele okazji do zawierania nowych 
znajomości, także z ludźmi biznesu. Ale pamiętaj o potrzebach 
bliskich. 

Waga 23.09.–22.10.
Najbliższe dni będą wyjątkowo korzystne dla Twoich spraw 
zawodowych. A więc ciężko pracuj i niczego nie zaniedbuj. Być 
może czeka Cię awans. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Długo nie posiedzisz spokojnie w domu. Obowiązki zawodowe 
zmuszą Cię do częstych wyjazdów zawodowych. Jedynym 
pocieszeniem będzie fakt, że znacznie poprawi się Twoja sytuacja 
finansowa. W życiu osobistym miła niespodzianka, spotkanie ze 
starymi znajomymi.

Strzelec 22.11.–21.12.
Świetnie dajesz sobie radę w pracy. Ciągle pałasz chęcią działania 
i masz doskonałe pomysły. Twoja kolejna nowa inicjatywa spotka się 
z entuzjastycznym przyjęciem ze strony współpracowników, a także 
szefów. Korzystaj z dobrej passy. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
W życiu zawodowym bez większych zmian. Zwyczajne rutynowe 
obowiązki. Za to życie uczuciowe będzie obfitować w zaskakujące 
sytuacje i zwroty akcji. Może pojawić się nowy partner, z którym 
połączy Cię wielkie uczucie. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Korzystaj z ostatnich wolnych chwil. Energia, którą teraz 
magazynujesz przyda się później w pracy. Wrosną przed Tobą 
nowe zadania i obowiązki. Ale nie martw się poradzisz sobie ze 
wszystkim. 

Ryby 19.02.–20.03.
Koniecznie zrób sobie kilka dni urlopu i wypocznij. Kiedy 
zregenerujesz siły, pełny chęci działania i entuzjazmu wrócisz do 
codzienności. Pamiętaj, aby okazywać więcej zainteresowania 
rodzinie. 

HOROSKOP

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA
30 CZERWCA–2 LIPCA godz. 18.00

„Kod da Vinci” 
The Da Vinci Code (USA, 2006); Dramat/Thriller; czas 149 min.; Reżyseria:  Ron 
Howard; Scenariusz:  Akiva Goldsman; Na podstawie książki:  Dan Brown; Obsada: 
Tom Hanks – Robert Langdon, Audrey Tautou – Sophie Neveu, Ian McKellen – Sir 
Leigh Teabing, Alfred Molina – Biskup Aringarosa, Jean Reno – Bezu Fache, Paul 
Bettany – Silas 

Ekranizacja bestsellerowej powieści ostatnich lat Dana Browna. Naukowiec, 
specjalista od starożytnych kodów i szyfrów próbuje rozwikłać zagadkę 
Świętego Graala. Aby do niego dotrzeć musi poznać tajemnicę Zakonu 
Krzyżowców i zmierzyć się z nieuchwytnym mordercą. Film zapowiada 
się na jeden z największych filmów 2006 roku.

Sto lat!
Wprawdzie w tym roku przypa-
dała mi rocznica urodzin z rodzaju 
okrągłych, ale niczego z tej okazji 
nie planowałam. No, może przygo-
tować coś słodkiego na wypadek, 
gdyby wnuki wystąpiły z kwiatkami 
i laurką. Ponieważ wciąż było go-
rąco, mimo zapowiadanego z dnia 
na dzień ochłodzenia, nie piekłam, 
tylko kupiłam dwa pudełka dobrych 
lodów. W ogródku były jeszcze tru-
skawki. 

Ale urodzinowy ranek minął beż ży-
czeń i bukietów. Tym lepiej, pomyśla-
łam. Wczesnym popołudniem przyszła 
Marysia, która chciała mnie wziąć na 
zakupy. Potrzebowała mojej rady 
przy wyborze letniej sukienki, więc 
poszłam. W sklepie namówiła mnie, 
żebym też sprawiła sobie coś nowego. 
Właściwie czemu nie… Po zakupach 
– nie wiem jak – znalazłyśmy się u niej 
w domu, żeby spokojnie przymierzyć 
nowe kreacje. To nie wzbudziło jesz-
cze moich podejrzeń. Zrozumiałam 
dopiero wtedy, gdy, już po lekkim 
obiedzie, Marysia wzięła mnie pod 
rękę i jak dziecko zaprowadziła do 
naszego domu. 

Choć spodziewałam się, że właśnie za-
fundowano mi tę znaną z amerykań-
skich filmów uroczystość-niespodzian-
kę, to jednak zaniemówiłam. Ogród 
był udekorowany (zauważyłam tam 
przygotowane stoły), wejście do domu 
także. W progu stała Zosia z Piotrkiem 
oraz Karol z żoną i wszystkie wnuki. 
Zosia w ręku trzymała tort. Za nimi cze-

kali sąsiedzi, znajomi, Janusz z Płocka, 
dalsza rodzina… A nawet moje dwie 
koleżanki, z którymi chodziłam do 
szkoły. Od dawna nie mieszkały już 
w naszym mieście. A więc Zosia po-
myślała i o nich?… 

„Sto lat!” Toasty. Życzenia. Rozmowy 
i śmiechy. Nie czułam się najlepiej 
w roli gwiazdy wieczoru. Na szczęście 
moi bliscy szybko zaczęli ze sobą roz-
mawiać. Odeszłam na bok. Dopiero 
teraz przyjrzałam się tortowi. Udeko-
rowany był bardzo skromnie. Miał na 
sobie cyfry określające moje lata, ale 
napis wykonany był z cukru pudru. 
Dlaczego nie z kremu? Spojrzałam 
jeszcze raz i – zrozumiałam. 

Zosia zrobiła tort według okupa-
cyjnego przepisu mojej teściowej. 
Pamiętam, gdy mama mojego Józka 
opowiadała, jak piekła go, bo do nor-
malnych ciast nie miała odpowiednich 
produktów (wprawdzie urodziłam się 
w czasie wojny, ale moje pierwsze 
wspomnienia pochodzą z czasów 
powojennych). Przepis, choć niezbyt 
efektowny, traktowany był przez nas 
jak cenna część rodzinnej tradycji. 
Torcik, zwany w rodzinie „małym”, 
miał swój urok i świetnie sprawdzał 
się jako urozmaicenie niedzielnego 
podwieczorku. Jednak piekło się go 
rzadko. Podniosłam wzrok znad ciasta 
i spojrzałam na córkę. Zrozumiałyśmy 
się bez słów. 

– Długo zastanawiałam się, co to po-
winno być za ciasto, i Ludwika wpadła 

na pomysł, że coś, co przypomni Ci 
młodość – powiedziała Zosia. – I już 
wiedziałam, co upiec. 

– Sprawiłaś mi ogromną przyjemność. 
Aż się wzruszyłam – przyznałam się. 

– To chodźmy do teraz do pokoju 
obok. Tam czeka niespodzianka od 
Piotra. 

Mój zięć przygotował w komputerze 
pokaz naszych rodzinnych zdjęć. 
Obejrzeliśmy go, komentując, śmie-
jąc się lub spierając. Podwieczorek 
w ogrodzie też był bardzo udany; 
zjedliśmy również i kupione przez 
mnie lody.

To teraz muszę zdobyć telefony do 
przyjaciółek Zosi. Bo i mojej córce 
w tym roku przypadają okrągłe uro-
dziny… 

Babcia Jadzia

Mały torcik

1 jajko, 1 żółtko, po szklance: cukru, 
mleka, kaszy manny i mąki, proszek 
do pieczenia, 2 paczki budyniu, 
mleko

Jajko i żółtko utrzeć z cukrem, dodać 
mleko, oraz mąkę i kaszę, a potem 
proszek do pieczenia. Po upieczeniu 
ciasto przełożyć budyniem (przygo-
tować go z 2 torebek, ale mleka dać 
tyle, ile potrzeba do jednej porcji). 

Tyle było dni…
72 uczniów ostatnich klas gimnazjum 
w Pieścirogach we wtorek 20 czerwca 
pożegnało szkolne mury. W uroczy-
stości wzięli udział: Burmistrz Nasiel-
ska Bernard Dariusz Mucha, Dyrekcja 
i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 
Nr 2 w Pieścirogach, ks. proboszcz 
Jan Majewski, rodzice i, oczywiście, 
gimnazjaliści. Tradycją szkoły jest 
odtańczenie przez odchodzące kla-
sy poloneza. Tak było i tym razem. 
W błysku fleszy dostojnie wykonali 
taniec, który 16 lat temu wprowadziła 
do szkoły Teresa Skrzynecka. W swo-
im przemówieniu, podziękowała 
za kontynuowanie tradycji i życzyła 
absolwentom przede wszystkim 
spełnienia marzeń i radości. W obec-
ności sztandaru szkolnego uczniowie 
ślubowali w pełni wykorzystywać 
zdobytą wiedzę i zachowywać w pa-
mięci wszystkie dobre chwile przeżyte 
w szkole. Po ślubowaniu najlepsi z nich 
otrzymali świadectwa i nagrody. Wy-
różniono również młodzież za dzia-
łalność w szkolnym klubie sportowym 
Żak oraz tych, którzy przez wiele lat 
swoim śpiewem i tańcem uświetniali 
szkolne uroczystości. 

Po owocu poznaje się drzewo. 
Pamiętano też o rodzicach. Otrzy-
mali oni listy gratulacyjne i podzię-
kowania za działalność na rzecz 
szkoły. Przyszedł wreszcie czas na 
podziękowanie nauczycielom. Ab-
solwenci zapewnili, że w ich sercach 

jest specjalne miejsce przeznaczone 
tylko dla nich. 

Tradycyjnie uczniów ostatnich klas 
pożegnali uczniowie klas drugich. Pod 
okiem pani Bożeny Majewskiej, Hanny 
Sotowicz i Piotra Kowalskiego ucznio-
wie przygotowali część artystyczną, 
którą pożegnali wszystkich nauczycieli. 
Wspaniale udało im się połączyć utwór 
Makumba z Makareną, a do melodii 
zespołu Scorpions wykonali specjalną 
pieśń. W programie mogliśmy usłyszeć 
również wiersze Jana Brzechwy, m.in. 
Leń, Samochwała. Uczniowie nawią-
zali również do lektur szkolnych: Pana 
Tadeusza, Dziadów i Małego Księcia. 
Na zakończenie uroczystości wyko-
nali dwa utwory: W drogę i Ta sama 
chwila. Nie obyło się bez łez smutku, 

wzruszenia i melancholii – niełatwo 
przecież opuścić miejsce, które przez 
dziewięć lat było drugim domem.

Najbardziej żal nam rozstawać się 
z klasą. Tyle czasu z tymi samymi 
osobami… Ale jesteśmy pewne, że 
znajomości szkolne przetrwają wiele lat. 
A z nauczycieli najbardziej zapamięta-
my Pana Kowalskiego i Panią Sitek. Oni 
okazali nam największe zrozumienie, 
znaleźli z nami wspólny język. – po-
wiedziały dziewczyny z III a.

Gimnazjalistów czekają nowe wy-
zwania, inni nauczyciele i koledzy. 
Życzymy wielu sukcesów i spełnie-
nia marzeń.

K.Z.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę
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Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza 
– szansą na lepsze jutro powiatu nowodworskiego
Rozmowa z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Pod koniec grudnia 2005 roku 
Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego uchwalił Samorządowy Pro-
gram Rozwoju Mazowsza. Jest to 
autorski, unikalny w kraju pomysł 
na wsparcie najuboższych gmin. 
W jakich powstał okolicznościach 
i jak dużo środków Samorząd Wo-
jewódzki przeznacza na realizację 
tego pionierskiego programu?

Mazowsze, przodujące w kraju 
województwo jest bardzo zróżni-
cowane pod względem dochodów 
ludności oraz zasobności budżetów 
gminnych. Zarządowi Województwa 
Mazowieckiego bardzo zależy na 
wyrównywaniu dysproporcji w po-
ziomie życia mieszkańców i nasze 
stanowisko jest odzwierciedlone 
w Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego, która zakłada rów-
nomierny rozwój regionu. Mamy 
świadomość, że bez dodatkowych 
pieniędzy nie zrealizujemy prio-
rytetowych zadań, dlatego ciągle 
szukamy sposobów i środków. 
Naszym autorskim pomysłem jest 
Samorządowy Program Rozwoju 
Mazowsza, na który przeznaczyli-
śmy w tym roku, podobnie jak rok 
wcześniej - 100 mln zł. ze środków 
własnych województwa. 

O pomocy dla gmin zaczęliśmy in-
tensywnie myśleć w chwili, gdy zo-
rientowaliśmy się, iż pieniądze prze-
znaczone na Kontrakt Wojewódzki 
dla województwa mazowieckiego 
na lata 2005-2006 nie pokrywają 
wszystkich potrzeb. Przypomnę, 
że na inwestycje samorządowe na 
Mazowszu w budżecie państwa 
zagwarantowano niewielkie środki: 
w 2004 roku przydzielono 84,5 
mln, rok później - zaledwie 36,2 
mln. W 2005 roku na sfinansowanie 
wszystkich wniosków, złożonych 
przez jednostki samorządowe za-
brakło około 25 mln.

Dostrzegliśmy te problemy i zaczę-
liśmy szukać rozwiązania. Ponieważ 
ilość przyznanych pieniędzy była 
zbyt mała, aby gminy mogły re-
alizować inwestycje, które dawały 
szanse na rozwój – Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego podjął 
decyzję o ustanowieniu Mazowiec-
kiego Kontraktu Samorządowego. 
W ramach kontraktu ponad sto naj-
uboższych gmin otrzymało fundu-
sze (do 300 tys. zł) na inwestycje 
wodno - kanalizacyjne lub na drogi. 
Dofinansowywaliśmy do 90 proc. 
kosztów projektu. 

Oprócz dróg Samorząd Wojewódzki 
pomaga też finansować przedsię-
wzięcia inwestycyjne w służbie 
zdrowia i edukacji. Dajemy środki 
na te projekty, na które nie uzyskano 
pomocy z Kontraktów Wojewódz-
kich, finansowanych przez budżet 
państwa. 

Jakie przedsięwzięcia zostały 
zrealizowane w ramach Kontrak-

tu Samorządowego w powiecie 
nowodworskim?

- W gminie Leoncin rozbudowano 
i zmodernizowano miejscową Szkołę 
Podstawową; zrealizowano IV etap (I 
piętro w łączniku). Dotacja wyniosła 
100 tys. zł. W ramach Kontraktu 
w gminie Nasielsk rozbudowano 

Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Sta-
rych. Wykonano I etap – stan surowy. 
Wsparcie Samorządu Województwa 
wyniosło 100 tys. zł. 

Panie Marszałku, jakie elementy 
tworzą Samorządowy Program 
Rozwoju Mazowsza?

Program ten tworzą: Mazowiecki Pro-
gram Wsparcia Rozwoju Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki 
Program Wyrównywania Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Mazowiecki 
Program Modernizacji Placówek 
Oświatowych na terenach wiejskich 
oraz Wieloletni Program Rozwoju 
Infrastruktury Sportowej (jest to 
nowy Program, wnioski są dopiero 
rozpatrywane).

W jakim celu powstał Mazowiec-
ki Program Wsparcia Rozwoju 
Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej?

Jego celem jest poprawa spójności 
systemu drogowego na Mazowszu. 
Drogi krajowe, wojewódzkie oraz 
gminne mają większe możliwości ko-
rzystania ze środków pomocowych, 
pozabudżetowych i dzięki temu są 
szybciej modernizowane. Możliwo-
ści przebudowy sieci dróg powiato-
wych są niewielkie, stąd wieloletnie 
zaniedbania. Powiatowe szlaki nie 
spełniają wymogów wytrzymałości 
nawierzchni, tymczasem wzrasta na 
nich ruch pojazdów ciężarowych, co 
zwiększa zagrożenie i przyczynia się 
do niszczenia dróg.

Rozumiem, że celem programu jest 
kompleksowa przebudowa dróg na 

Mazowszu. Był on realizowany już 
w 2005 roku. Jakie zadania zostały 
wykonane w minionym roku?

W 2005 roku, dzięki wsparciu sa-
morządu województwa udało się 
rozpocząć przebudowę 58 dróg 
powiatowych. Na ten cel z budżetu 
województwa przekazano 18 mln 

zł. Każdy z powiatów mógł otrzy-
mać do 500 tys., przy czym dofi-
nansowanie wynosiło do 75 proc. 
kosztów – i te zasady są utrzymane. 
Warunkiem było i jest, aby dany 
odcinek drogi łączył się z siecią dróg 
wojewódzkich. 

Kim są beneficjenci programu 
i jakie muszą spełnić warunki, aby 
otrzymać środki?

Beneficjentami programu są powia-
ty ziemskie oraz grodzkie, które 
złożyły wnioski o dofinansowanie 
jednego „zadania drogowego”. 
Samorząd z budżetu województwa 
przeznaczy na Program Wsparcia 
Rozwoju Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej 21 mln zł. 

Jakie inwestycje w powiecie no-
wodworskim zostały zrealizowa-
ne w ramach tego programu? Jakie 
będą wykonane w tym roku?

Przebudowano drogę powiatową 
na trasie Pomiechówek-Kosewko-
Szczypiorno (dotacja rzędu 360 
tys. zł) oraz Pomiechówek-Nasielsk 
(pomoc rzędu ok. 140 tys. zł). 
W tym roku będzie kontynuowana 
przebudowa drogi Pomiechówek-
Kosewo-Szczypiorno, przy wsparciu 
rzędu 500 tys. zł.

Wspomniał pan, panie Marszał-
ku, że Mazowsze, mimo pozycji 
największego i najbogatszego 
województwa w kraju, jest re-
gionem mocno zróżnicowanym 
pod względem gospodarczym 
i społecznym. W jaki sposób, Sa-
morząd Wojewódzki poza wspo-
mnianą budową dróg i kontraktu 

samorządowego, stara się wyrów-
nywać te dysproporcje?

Województwo tworzą zarówno gmi-
ny zamożne, gdzie dochód na jed-
nego mieszkańca przekracza 2,5 tys. 
zł, jak i ubogie, których dochody nie 
przekraczają 200 zł. Średni dochód 
z podatków dla gmin wiejskich i wiej-

sko-miejskich Mazowsza wynosi 547 
zł. Aby wyrównać różnice pomiędzy 
poszczególnymi gminami, Samo-
rząd Wojewódzki stworzył kolejny, 
autorski Mazowiecki Program 
Wyrównywania Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Jest on skierowany 
do najuboższych gmin wiejskich 
oraz wiejsko-miejskich. Samorząd 
Wojewódzki współfinansuje budo-
wę dróg gminnych, wodociągów 
i kanalizacji. 

Jak dużo gmin korzysta z tego pro-
gramu i kim są beneficjenci?

W 2005 r. ze wsparcia Samorządu 
Wojewódzkiego skorzystało 155 
mazowieckich gmin, które otrzy-
mały 43,5 mln zł. Beneficjentami 
były gminy o wskaźniku G (dochód 
na jednego mieszkańca) wynoszą-
cym 0,75 średniego wskaźnika na 
Mazowszu. Spełniające ten wymóg 
gminy otrzymały do 300 tys. dotacji 
na wspomniane inwestycje, przy 10-
procentowym własnym wkładzie.

Ile pieniędzy w tym roku zostało 
przeznaczonych na ten Program? 
Jakie inwestycje realizowane 
w powiecie nowodworskim otrzy-
mają wsparcie?

W 2006 roku Samorząd Wojewódz-
ki przeznaczy na ten cel 49 mln zł. 
Maksymalna kwota dotacji wyniesie 
do 250 tys., i nie może przekroczyć 
90 proc. kosztów inwestycji. 

W tym roku środki (250 tys.) otrzyma 
gmina Leoncin – na modernizację 
drogi w Teofilach oraz Nasielsk 
(także 250 tys. zł) na budowę drogi 

gminnej. Gmina Zakroczym dzięki 
dotacji (180 tys. zł) zmodernizuje 
miejscową drogę gminną. 

Po raz pierwszy realizowany 
jest w tym roku, finansowany ze 
środków własnych województwa 
Mazowiecki Program Moderniza-
cji Placówek Oświatowych. Jest 
to kolejny, autorski program Sa-
morządu Wojewódzkiego, finan-
sowany ze środków własnych. Kto 
może ubiegać się o dotację z tego 
Programu i jakie obejmuje on 
zadania?

O dotację mogą ubiegać samorządy, 
które są organami prowadzącymi dla 
szkół zlokalizowanych na terenach 
wiejskich i w miastach do 15 tys. 
mieszkańców. Dotacja obejmie 
remonty szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich oraz 
zakup sprzętu do stołówek, świetlic, 
bibliotek i pracowni komputerowych. 
Samorząd Wojewódzki na moderni-
zację obiektów oświatowych prze-
każe 10 mln zł. Wysokość dofinan-
sowania na jednego beneficjenta nie 
może przekraczać 50 proc. kosztów 
zadania oraz kwoty 100 tys.

Oświata wciąż wymaga dofinan-
sowania, gminy wykazują coraz 
większe zainteresowanie poprawą 
stanu technicznego szkół, dzięki 
czemu podnosi się poziom i standard 
edukacyjny w tych placówkach. 
Dlatego powinnością Samorządu 
Wojewódzkiego jest wspieranie 
tych przedsięwzięć. W tym roku 
w powiecie nowodworskim w ra-
mach Programu zostanie wykona-
nych kilka przedsięwzięć. W gminie 
Leoncin będzie ocieplony stary 
budynek oraz wyremontowana 
stołówka w miejscowym Zespole 
Szkół (dotacja 100 tys. zł). W gminie 
Nasielsk zostanie wymieniona sieć 
cieplna oraz podłogi w Zespole 
Szkół nr 3 w Cieksynie (wsparcie 
około 50 tys. zł). W Zakroczymiu, 
dzięki pomocy Samorządu Woje-
wództwa (60 tys. zł) będzie zmie-
niona stolarka okienna i drzwiowa 
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. 
W gminie Czosnów dotacja (około 
50 tys. zł) pomoże ocieplić Szkołę 
Podstawową w Sowiej Woli. 

Jak dużo wniosków wpłynęło 
w tym roku na realizację zadań, 
objętych Samorządowym Progra-
mem Rozwoju Mazowsza?

Do 6 lutego zostało złożonych 700 
wniosków. Po rozpatrzeniu przez Za-
rząd Województwa Mazowieckiego 
ponad 550 zostało zaakceptowa-
nych i już od 13 marca realizowane 
są inwestycje, objęte Programem. 
Rozliczenie zadań planowane jest 
do 15 listopada 2005 roku. 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: 
Walentyna Rakiel-Czarnecka
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów, 
zbiorów i sadzenia. 

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, 
sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej ko-
rzystne. 

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac 
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania 
i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne 
do wędkowania i połowu ryb.

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY

Porady na lipiec
Lipiec to w przyrodniczym kalenda-
rzu pełnia lata. Jej początek wyznacza 
zakwitanie kwiatów lip drobnolistnej. 
W lipcu zazwyczaj zaczyna się letni 
skwar. Dawniej ten najcieplejszy okres 
lata nazywano kanikułą. W katolickim 
kalendarzu liturgicznym wspina się 
św. Benedykta patrona Europy. Do 
tego zakonu należał też św. Wojciech 
patron Polski. W polu rozpoczynają 
się żniwa. W ogrodach dojrzewa teraz 
większość owoców i warzyw. Przy-
stępujemy do pierwszych większych 
ich zbiorów. Przy czym na domowe 
przetwory, soki, wina, susze, octy naj-
lepiej pozyskiwać maliny, porzeczki, 
agrest, czereśnie, wiśnie, a także 
inne owoce w kwadrze owocu od 
4 do 10, nieco mniej korzystna 
jest kwadra liścia do 3 i po 25 oraz 
kwadra korzenia od 12 do 16. Nie 
sporządzać przetworów w dniach 
wykreślonych, ponieważ będą się 
znacznie szybciej psuć i będą mniej 
smaczne. W podanych terminach 
warto też przygotowywać kwas 
chlebowy, piwo domowe - będą 
najwartościowsze.

Powyższe zalecenia odnoszą się 
również do zbioru warzyw liścio-
wych i owocujących nad ziemią: 
fasolki szparagowej, groszku, cukini, 
ogórków, pomidorów, ziół, liści na 
suszenie np. pietruszki. Warto też 
wtedy suszyć kwiaty oraz zbierać 
nasiona różnych roślin, w tym traw, 
kwiatów. 

Dobry czas do ścinania traw, koni-
czyn, lucern to kwadra liścia i owocu, 
mniej korzystna jest kwadra korzenia. 
Żniwa rzepaku najlepiej przeprowa-
dzić do 10 lipca. Żniwa zbóż, zwłasz-
cza na nasiona do siewu, korzystne 
byłyby w kwadrze owocu, choć 
może to być jeszcze za wcześnie, 
najlepiej jednak przesunąć prace na 
koniec miesiąca, po nowiu po 25. 

Odpowiedni okres do żniwowania 
będzie również w kwadrze korzenia.
Zbiory warzyw korzeniowych: cebu-
li, czosnku, wczesnych ziemniaków, 
także cebuli na dymkę przeprowa-
dzać najlepiej po pełni od 12 do 24, 
zwłaszcza w kwadrze uprawy. Póź-
niej dosyć dobry czas przypadnie 
w kwadrze liścia. Okres ubywania 
Księżyca pełnia-nów, kwadry ko-
rzenia i uprawy poleca się do wyj-
mowania cebul tulipanów. Kwadra 
korzenia tuż po pełni korzystna jest 
do rozsadzania i dzielenia wielolet-
nich roślin korzeniowych.

Siewy, sadzenie roślin liściowych, 
sałat, kapust, kalarep oraz siewy ro-
ślin na zielone nawożenie np. facelii, 
łubinu i gorczycy dokonujemy najle-
piej w czasie przybywania Księżyca 
(zaznaczone linią ciągłą), szczególnie 
korzystnym terminem jest kwadra li-
ścia. Można też te prace zaplanować 
w nieco mniej korzystnych kwadrach 
owocu i korzenia. Również wszelkie 
rośliny owocujące nad ziemią i kwia-
ty sadzimy, siejemy, rozsadzamy, np. 
truskawki, w czasie przybywania 
Księżyca, najlepiej w kwadrze owocu 
przed pełnią.

Siewy roślin korzeniowych, np. rzod-
kwi, rzepy, sadzenie bulw ziemowitów 
dokonujemy najlepiej w kwadrze ko-
rzenia lub liścia.

Nawozić grządki i pola pod kolejne 
uprawy, zasilać gnojówkami, płynnymi 
nawozami owocujące drzewa, rozrzu-
cać komposty na zagony truskawek 
(po owocowaniu) najlepiej w trakcie 
ubywania Księżyca (pełnia-nów) od 
12 do 24, szczególnie w kwadrze 
uprawy. Cały okres zaznaczony linią 
przerywaną jest najkorzystniejszy do 
wszelkich zabiegów uprawowych: 
spulchniania, orek, podorywek, bro-
nowania, okopywania, gracowania, 

przygotowywania kompostów, nisz-
czenia chwastów, tępienia owadów, 
szkodników m.in. zakładania opasek 
chwytnych. Zabiegi pielęgnacyjne, 
także poza najlepszym czasem ka-
lendarzowym, przeprowadzać najle-
piej w dniach z symbolem motyczki. 
Rośliny podlewać intensywnie po 
nowiu w kwadrze liścia. 

Letnie cięcie żywopłotów, drzew np. 
wiśni, obrywanie pędów, obcinanie 
przekwitłych główek kwiatów, pę-
dów truskawek i poziomek, przyci-
nanie zebranych krzaczków zebranej 
fasoli, grochu, odgławianie ogórków, 
usuwanie bocznych pędów pomido-
rów najlepiej przeprowadzać w czasie 
ubywającego Księżyca, między peł-
nią i nowiem od 12 do 24, najlepiej 
w kwadrach uprawy i w dniach ozna-
czonych motyczką. 

Cięcie trawników najlepiej przeprowa-
dzać po nowiu w kwadrze liścia, jeżeli 
chcemy trawę wzmocnić. Ścinana 
w kwadrze korzenia i uprawy będzie 
z kolei wolniej odrastać.

Ukorzenianie sadzonek np. róż i ziół 
m.in. lawendy, melisy, szałwi, najlepiej 
przeprowadzać w kwadrze korzenia, 
dobra też w miarę będzie kwadra liścia. 
Szczepić w kwadrze owocu albo ko-
rzenia najlepiej dwa, trzy dni prze i dwa 
trzy dni po pełni. Podobne terminy 
zaleca się przy oczkowaniu dziczek, 
krzewów i drzew ozdobnych. 

Lipiec to czas miodobrania. Najlepiej 
pozyskiwać miód od 12 do 24, szcze-
gólnie od 17 24. Unikać zaś tej pracy 
do 10 i po 25.

Ryby w stawach i oczkach dokar-
miać intensywniej do 10 i po 25. Do 
wędkowania najlepsze dni 4 do 6, 13 
do 16 oraz 24 do 27 i 30,31.

Zbigniew Przybylak

PROGNOZA POGODY NA LIPIEC 
WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ
Lipiec może być okresami dosyć 
wilgotny parny, okresami dosyć go-
rący, choć i dni chłodne się zdarzą. 
Może być sporo zmian, wiatrów. 
Trudno o stabilność pogody. Raz 
może nadejść fala upałów z burza-
mi, po pewnym czasie ochłodzenie 
z przelotnymi deszczami. Miesiąc 
raczej mokry, lokalnie opady obfite, 
zwłaszcza w ostatniej dekadzie. 

W pierwszej dekadzie powinno być 
dosyć sporo dni ze słońcem, choć 
zdarzają się też przelotne deszcze, 
lokalnie burze. Raz jest cieplej, raz 
zimniej Druga dekada cieplejsza ale 
bardziej burzowa, niekiedy opady 

mogą być spore, zdarzy się grad. 
Podobny typ aury przeciąga się do 
początku trzeciej dekady. Wtedy 
trochę więcej dni pogodnych, ale 
nadal aura nie będzie zbyt stabilna. 
Bardziej parno, burzowo, więcej 
chmur w drugiej połowie trzeciej 
dekady i w końcu miesiąca. 

Zbigniew Przybylak

DOMOWE KURACJE 
NATURALNE

Nadmierne 
pocenie
Zmniejszają potliwość herbatki 
sporządzone z szałwi,  hyzopu 
i pokrzywy. Trzy zioła zmieszać 
w równej i lości.  Łyżeczkę ziół 
zalać szklanką wrzątku. Wypić 
szklankę rano i  wieczorem po 
jedzeniu. Do smaku można do-
dać do mieszanki odrobinę mięty. 
Można również lekko dosładzać 
miodem.

Zbigniew Przybylak

IMIENNIK „Życiowy” 
Halina
imieniny obchodzi: 1.07
Imię to utworzone zostało od imienia Helena, które pochodzi z języka 
greckiego, a oznacza: blask, jasność, pochodnię. Halina jest pewna sie-
bie, stanowcza, zaradna, ale także zmienna, małostkowa, nerwowa, 
wrażliwa. Łatwo można wyprowadzić ją z równowagi, a wtedy może 
być sarkastyczna i złośliwa. 

Jacek
imieniny obchodzi: 3.07
Imię męskie wywodzące się zapewne od łacińskiej formy imienia Hiacynt 
(Hiacyntus). W wyniku przekształceń fonetycznych powstało najpierw 
imię Jacenty. Jacek bywa delikatny, ale warto na niego chuchać, bo 
się pięknie odpłaca. Dusza artystyczna. Myśli niezależnie i ma własne 
sądy. Trochę samolubny, ale niezastąpiony jako przyjaciel.
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W DĘBINKACH

1. Maciej Chmiel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CIEKSYNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Dawid Sosnowski
GIMNAZJUM
1. Paulina Ziemińska
2. Marlena Witkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W BUDACH SIENNICKICH

1. Małgorzata Lewanowska
2. Jan Lewanowski
3. Karolina Walczak

SZKOŁA PODSTAWOWA W PO-
POWIE BOROWYM

1. Agnieszka Mielczarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
W NASIELSKU

LICEUM PROFILOWANE
1. Emilia Luberacka

TECHNIKUM EKONOMICZNE
1. Hubert Zawadzki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W NASIELSKU

1. Aneta Miller

DPS ma patrona
Od śmierci Jana Pawła II 
minęło już 15 miesięcy. W 
tym czasie wiele instytucji, 
placów i ulic nazwano 
Jego imieniem. Nasielsk 
ma Pomnik i Skwer Jana 
Pawła II, a od kilku dni 
również Nasielski Dom Po-
mocy Społecznej nosi imię 
wielkiego Polaka. 
21 czerwca odbyło się uroczyste 
nadanie imienia Domowi Pomocy 
Społecznej w Nasielsku. Na uroczystość 
przybyli przedstawiciele Wojewody 
Mazowieckiego, Starosta Powiatu No-
wodworskiego Maria Kowalska, Radni 
Powiatowi, Burmistrz Nasielska, Bernard 
D. Mucha, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nasielsku Dariusz Leszczyński, 
Komendant Powiatowej Komendy 
Policji Tadeusz Berenda, Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej Andrzej 
Hiszpański, Komendant Komisariatu 
Policji w Nasielsku Wojciech Wołko-
wicz oraz dyrektorzy jednostek orga-
nizacyjnych gminy Nasielsk. Po mszy 
świętej, którą odprawił ksiądz prałat 

Kazimierz Śniegocki razem z ks. Ka-
rolem Konieckim oraz ks. Tadeuszem 
Pepłońskim, odbyło się poświęcenie 
tablicy pamiątkowej. Dom Pomocy 
Społecznej w Nasielsku to okazja do 
realizowania budowy żywego pomnika 
upamiętniającego naukę i troskę służe-
nia potrzebującemu człowiekowi - po-
wiedziała Dyrektor DPS Agata Nowak. 
O tym, że instytucja nosi imię Jana Pawła 
II zadecydowała Rada Powiatu Nowo-

dworskiego, a biskup płocki Stanisław 
Wielgus wyraził zgodę. Miłosiernym sa-
marytaninem jest każdy człowiek wraż-
liwy na cudze cierpienie, człowiek, który 
wzrusza się nieszczęściem bliźniego 
w jednym z Listów Apostolskich na-
pisał Jan Paweł II. Słowa te widnieją na 
budynku DPS niczym drogowskaz dla 
wszystkich mieszkańców, pracowników 
i gości.

KZ

Ciepłe czerwcowe wieczory sprzy-
jają wszelkim kontaktom, zwłaszcza 
towarzyskim, przyjacielskim, inte-
gracyjnym. Również przyjaciele, 
członkowie z nasielskiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi „Kro-
pelka”, który istnieje przy Urzędzie 
Miejskim w naszym mieście spo-
tkali się na tradycyjnym corocznym 
,rodzinnym ognisku. W tym roku 
miejscem zabawy był wspaniale 
przygotowany teren na polanie le-
śnej w schronisku – fundacji państwa 
Łukaszewiczów w Chrcynnie.

Dzięki wsparciu finansowemu i mate-
rialnemu pani Wiesławy Dąbrowskiej, 
pani dr. Anny Łapińskiej, pana Romana 
Cygańskiego, pana Jacka Rucińskiego, 
pana Michała Sakowskiego, którym za 
okazaną życzliwość i serce, gorąco 
dziękujemy – możliwe było przy-
gotowanie ogniska, kiełbasek, i wielu 
innych atrakcji dla dorosłych i dzieci. 
W spotkaniu uczetniczyły całe rodzi-
ny.  Około czterdziestu osób bawiło 
się, śpiewało piosenki, tańczyło przy 
ognisku do późnej nocy.

Rozstawaliśmy się zadowoleni bo 
mieliśmy okazję bliżej się poznać, 
zadowoleni, że miło, w gronie przy-
jaciół spędziliśmy sobotni wieczór. 
I przekonaliśmy się że łączy nas coś 
więcej niż tylko oddawanie krwi. Łą-
czy nas przyjaźń . Rozstając się pod 
rozgwieżdżonym niebem umówili-
śmy się już na następne ognisko na 
które zapraszamy wszystkich krwio-
dawców i ich rodziny za rok.

MW

Rodzinne ognisko

 Zarząd  Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Nasielsku informuje wszystkich 
krwiodawców oraz sympatyków,  iż na przełomie sierpnia i września b.r. planowane 
jest zorganizowanie 2–dniowej  pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie –Łagiewnikach . Program może obejmować zwiedzenie  Domu Rodzinnego 
Papieża Jana Pawła II w Wadowicach  oraz odwiedziny  Sanktuarium  w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Przewidywany – wstępny koszt obejmujący przejazd autokarem oraz 
nocleg w hotelu pielgrzymkowym, obiadokolację  ew. śniadanie  to ok. 100 –120 zł od 
osoby. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tej pielgrzymce prosimy o kontakt z 
prezesem  Klubu – Marianem  Wasierzyńskim   tel. kom. 600 223 969 do 10 lipca 2006  r. 
Serdecznie zapraszamy.

17 czerwca w sobotę, podczas 
festynu „Dni Nasielska” gościł 
w naszym mieście ambulans Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i  Krwiolecznictwa w War-
szawie służący do poboru krwi. 
Sprawna i  sympatyczna ekipa 
pod kierownictwem dr. Grzego-
rza Gumkowskiego – kierownika 
Oddziału Terenowego RCKiK 
z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego oczekiwała na chętnych 
którzy chciel iby podziel ić s ię 
najcenniejszym darem jakim jest 
krew. Oczekiwała i doczekać się 
nie mogła, bo mimo ogłoszeń 
w kościele, plakatów na mieście 
oraz przekazywanych w mediach 
informacji zainteresowanie akcją 
wśród mieszkańców Nasielska 
było bardzo nikłe – w zasadzie 
prawie żadne. 

Przykro jest kiedy lekarz w szpitalu 
oznajmia, że aby wykonać zabieg lub 
operację musimy choremu zapew-
nić krew. A nie mamy skąd jej wziąć 
gdyż sami z powodów zdrowotnych 
nie możemy jej oddać. Wówczas 

szukamy wśród znajomych ho-
norowych dawców którzy nam 
pomogą, podzielą się tym cennym 
lekiem. A kiedy organizujemy akcję, 
aby pomóc bezimiennym chorym, 
nie ma chętnych, aby okazać serce. 
Żal że starania idą na próżno.

Dlatego bardzo gorąco dziękuję 
wszystkim tym, którzy stawili się 
tego dnia w ambulansie i okazali 
gotowość do okazania odrobiny 
serca a z przeróżnych przyczyn 
nie mogli oddać krwi. I tym któ-
rzy oddali krew. Dziękuję kolegom 
krwiodawcom z Klubu „Kropelka” 
którzy wraz z dziećmi roznosili 
ulotki  i  reklamówki .  Dziękuję 
pani Marii Ujazdowskiej z Biura 

Zarządu Rejonowego PCK w No-
wym Dworze Mazowieckim która 
była obecna wśród nas podczas 
tego poboru krwi. Dziękuję też 
ekipie – paniom pielęgniarkom 
i dr. G. Gumkowskiemu za przy-
jazd i chęć pracy. Mam nadzieję, 
że następna akcja poboru krwi 
w Nasielsku nie przyniesie wsty-
du mieszkańcom miasta i krwio-
dawcom i zakończy się pełnym 
sukcesem. W następnym numerze 
postaramy się zamieścić listę osób 
którym należą się szczególne po-
dziękowania za udział w tej akcji. 

Marian Wasierzyński 
– prezes Klubu HDK „Kropelka” 

w Nasielsku

Żal że starania idą na próżno

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W NASIELSKU

1. Eliza Podgrudna
2. Katarzyna Konieczna
3. Kamil Fijalski
4. Łucja Białorucka
5. Edyta Zakrzewska
6. Magda Czerniakowska

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 
W NASIELSKU

1. Agnieszka Malinowska
2. Edyta Kamińska
3. Elżbieta Żmijewska
4. Katarzyna Rosłońska
5. Katarzyna Górska
6. Karolina Kordowska
7. Justyna Witwicka
8. Tomasz Wojciechowski
9. Sebastian Sterbicki

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
W STARYCH PIEŚCIROGACH

SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Bartosz Golnik
2. Paulina Pawłowska
GIMNAZJUM
1. Kamil Joński
2. Olga Zawadzka
3. Aleksandra Saliszewska

Jak co roku przyznano nagrody najllepszym absolwentom z terenu gminy Nasielsk. Poniżej 
lista uczniów, którzy odebrali wyróżnienia z rąk Burmistrza Bernarda D. Muchy podczas 
obchodów DNI NASIELSKA.

KUPIŁEŚ SAMOCHÓD

W kraju – zawarłeś umowę kupna –sprzedaży
- jeżeli wartość rynkowa samochodu przekracza 1.000 zł – masz obowiązek w ciągu 
14 dni od daty zawarcia umowy:
• pobrać w punkcie wydawania druków deklarację PCC-1, wypełnić ją i złożyć w Urzę-
dzie Skarbowym (jeżeli jest więcej niż jeden kupujący lub sprzedający należy wypełnić 
także załączniki PCC-1A). Należy pamiętać, że deklarację powinny podpisać obie strony 
umowy kupna-sprzedaży.
• zapłacić podatek, który od kupna samochodu wynosi 2% jego wartości rynkowej
- więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 765-90-03

Za granicą ale na terytorium Unii Europejskiej:
- aby zarejestrować samochód w kraju musisz uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświad-
czenie VAT-25 potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku 
uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu. W tym celu, 
w zależności od charakteru transakcji, należy: 
• złożyć wniosek VAT – 24, wraz z:
- oryginałem i kserokopią umowy lub faktury,
- dokumentami potwierdzającymi brak obowiązku uiszczenia podatku VAT, w szczegól-
ności dokumenty pozwalające stwierdzić kiedy pojazd został po raz pierwszy dopuszczony 
do użytku (po raz pierwszy został zarejestrowany) 
- oryginałem i kserokopią opłaty dokonanej w Kasie Urzędu Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 na konto Urzędu Miasta w wysokości 150 zł
• złożyć informację VAT-23 o dokonanym nabyciu środka transportu wraz z: 
- kopią faktury potwierdzającą nabycie samochodu;
- potwierdzeniem wpłaty na konto Urzędu Skarbowego, właściwe dla podatku VAT, 
kwoty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.
VAT-23 składają wyłącznie osoby (prawne i fizyczne) dokonujące nabycia nowego 
środka transportu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz czynni 
podatnicy podatku od towarów i usług jeżeli środek transportu jest nabywany przez 
nich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i ma być przez nich 
zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, ale jest użytkowany 
na terytorium kraju. 
Wniosek VAT – 24, należy pobrać w punkcie wydawania druków w Urzędzie Skarbowym, 
wypełnić go i złożyć w kancelarii Urzędu Skarbowego.
- więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 765-90-27
Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Henryka Kania

/podpis na oryginale/

O G Ł O S Z E N I E
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Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

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, 
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

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE ZA WŁASNYM DOMEM. 
PRZYGARNIJ JE, BEDZIESZ MIAŁ 

NAJPRAWDZIWSZĄ MIŁOŚĆ ZA DARMO!!! 
Ta śliczna, maleńka bia-
ło-ruda koteczka (5-6 
tygodni) została podrzu-
cona pod szkołę „Szóst-
ke”. Kotki tej barwy są 
rzadkie i wyjątkowo uro-
cze. Maluch jest zdrowy, 
samodzielny i umie ko-
rzystać z kuwety. Lubi się 
przytulać i słodko mruczy. 
Dzieci znalazły też (na ulicy Sobieskiego) równie pięk-
nego 8-tygodniowego kotka (rudo-biały z ogonkiem 
w niesamowite paski). Kotek jest grzeczny, chętny do 
zabawy i pieszczot. Gdy bierze się go na ręce, od razu 
mruczeniem głośno daje znać, że jest zadowolony.Po-
móżcie je uratować przed schroniskiem!!!
tel. 022 784 05 34 lub 509 469 222
Kocięta (7-8 tygodnio-
we), trzy czarne i jeden 
biało-czarny, od kilku dni 
czekają w schronisku na 
osoby mogące ofiaro-
wać im własny, przytulny 
dom. Kotki są bardzo 
ładne, zdrowe. Wspania-
le się bawią i na pewno 
każdemu dostarczą całe 
mnóstwo radości. Przyjedźcie po nie do Chrcynna!!!

TEL. 0660 277 648 LUB 0-23 693 10 81

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

Drogiej Pani doktor Marii Niedźwieckiej z Pogotowia 
Ratunkowego przy Przychodni lekarskiej w Nasielsku oraz 
księdzu Pawłowi Waruszewskiemu z Parafii Św. Wojciecha 

w Nasielsku - za ofiarną pomoc i okazanie wspaniałego 
serca w ostatniej godzinie życia naszej ukochanej mamy, 

babci i prababci HELENY PRUSIK 
- serdeczne „Bóg zapłać”

Z dozgonną wdzięcznością i podziękowaniem

       Rodzina

Wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli w uroczy-
stościach pogrzebowych naszej ukochanej mamy, babci i 

prababci HELENY PRUSIK - serdeczne podziękowanie 
składa

       Rodzina

S E R D E C Z N O Ś C I

Organizuję wesela i imprezy 
okolicznościowe do 200 osób 

Ranczo „Aksamitka” 
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20

A MUNDIAL TRWA
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OGŁOSZENIA 

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

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

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 legitymację 
studencką o numerze albumu 
869/04/01 wydanej na nazwi-
sko Pior Adamski

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

Sprzedam pszenżyto około 20 
ton, Gawłowo, tel. 0 601 50 
40 20

Do wynajęcia mieszkanie (pokój 
25 m2, łazienka, przedpokój), 
blisko dworca PKP, tel. 0 608 
345 352

Sprzedam dom jednorodzinny, 
budynki gosp., działka o pow. 
1500 m2, w Starych Pieściro-
gach, tel. 0 23 693 09 30 lub 
0 663 332 725

Sprzedam kamerę PANASONIC 
NVM40E - bardzo tanio, wieżę 
Hi-fi DIORA (duża) wraz z ko-
lumnami o mocy 2X100W, cena 
500 zł, tel. 0 887 407 263

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 
własnościowe 72 m2, ul. Warszaw-
ska, tel. 0 23 693 01 72

Sprzedam jałówkę cielną - termin 
porodu wrzesień, waga 550 kg, tel. 
0 609 541 163, 0 663 264 553

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



Kucharzewski miejsce III, Janusz Kraśniewicz 
– VI oraz Dariusz Wdowiński – najlepszy w swo-
ich kategoriach.

Podczas tego Pucharu został też pobity nieoficjalny 
rekord Europy, który do tej pory wynosił 255 kg, 
a który został pobity o 10 kg przez wymienianego 

wcześniej nasielszczanina Dariusza Wdowińskie-
go z Klubu MKS Power 2005. Darek próbował 
też później pobić rekord świata. Wygrał również 
rozgrywane równolegle do Pucharu rozgrywki 
IV Mistrzostw Nasielska w wyciskaniu sztangi 
leżąc.

A.Ż.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

fot. D. W.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego” 
17.06.2006 r.:
1. W. Gnatkowski – J. Wydra  55 pkt. (65,48%)
2. P. Kowalski – G. Nowiński  50 pkt. (59,52%)
3. K. Gałek – A. Lenart  46 pkt. (54,76%)
4. M. Olbryś – M. Osiński   43 pkt. (51,19%)
5. K. Kowalski – K. Morawiecki 39 pkt. (46,43%)
6. A. Banasiuk – G. Kosewski 35 pkt. (41,67%)
7. S. Sotowicz – P. Turek 34 pkt. (40,48%)
8. J. Czyżewski – J. Muzal 34 pkt. (40,48%)

Czołówka klasyfikacji po dwunastu 
turniejach:
1–2. 80 pkt.
 80 pkt.
3–4. 65 pkt.
 Grzegorz Nowiński 65 pkt.
5. Stanisław Sotowicz 63 pkt.
6. Grzegorz Kosewski   59 pkt.
7.  Janusz Czyżewski    Janusz Czyżewski    Janusz Czyżewski 57 pkt.
8–9. Kazimierz Kowalski    55 pkt.
 Krzysztof Morawiecki    55 pkt.
10. Paweł Wróblewski    54 pkt.

PK

7. S. Sotowicz – P. Turek7. S. Sotowicz – P. Turek

4. M. Olbryś – M. Osiński   4. M. Olbryś – M. Osiński   4. M. Olbryś – M. Osiński
5. K. Kowalski – K. Morawiecki 39 pkt. (46,43%)
6. A. Banasiuk – G. Kosewski 35 pkt. (41,67%)
7. S. Sotowicz – P. Turek 34 pkt. (40,48%)
8. J. Czyżewski – J. Muzal8. J. Czyżewski – J. Muzal  8. J. Czyżewski – J. Muzal 34 pkt. (40,48%)

Czołówka klasyfikacji po dwunastu 
turniejach:

Waldemar Gnatkowski   
Janusz Wydra     

3–4. Piotr Kowalski    Piotr Kowalski    Piotr Kowalski
Grzegorz Nowiński   Grzegorz Nowiński   Grzegorz Nowiński
Stanisław Sotowicz   Stanisław Sotowicz   Stanisław Sotowicz
Grzegorz Kosewski   Grzegorz Kosewski   Grzegorz Kosewski
Janusz Czyżewski    

4. M. Olbryś – M. Osiński4. M. Olbryś – M. Osiński

Czołówka klasyfikacji po dwunastu 

3–4.

4. M. Olbryś – M. Osiński   
5. K. Kowalski – K. Morawiecki 39 pkt. (46,43%)
6. A. Banasiuk – G. Kosewski 35 pkt. (41,67%)
7. S. Sotowicz – P. Turek 34 pkt. (40,48%)
8. J. Czyżewski – J. Muzal 34 pkt. (40,48%)

Czołówka klasyfikacji po dwunastu 
turniejach:

3–4.
Grzegorz Nowiński
Stanisław Sotowicz
Grzegorz Kosewski
Janusz Czyżewski    

4. M. Olbryś – M. Osiński

Czołówka klasyfikacji po dwunastu 

   
    

3–4.

5. K. Kowalski – K. Morawiecki5. K. Kowalski – K. Morawiecki5. K. Kowalski – K. Morawiecki

Czołówka klasyfikacji po dwunastu Czołówka klasyfikacji po dwunastu 

7. S. Sotowicz – P. Turek7. S. Sotowicz – P. Turek7. S. Sotowicz – P. Turek7. S. Sotowicz – P. Turek7. S. Sotowicz – P. Turek

            
   
   
   

To już jest koniec…
W ostatniej 34. kolejce mazowiec-
kiej IV ligi nasielskiemu Żbikowi przy-
szło zmierzyć się z trzecioligowcem! 
W trakcie sezonu byłoby to niemoż-
liwe, jednakże w 33. kolejce, dzięki 
zwycięstwu 4:2 na własnym boisku 
z Grodziską Pogonią przy przegranej 
Nadarzyna z Mazurem 0:1 i Narwi 
z Podlasiem 1:2, Nadnawianka 
Pułtusk derbowy mecz w Nasielsku 
grała już jako drużyna trzecioligo-
wa. Zarówno dla Żbika, jak i Nad-
nawianki mecz ten miał niewielkie 
znaczenie, obie jedenastki walczyły 
jedynie o prestiż. 
Mecz w Nasielsku, podobnie jak inne spotkania, 
rozgrywany był o o godz. 11.00 przy dokuczli-
wym upale. Pierwsza połowa toczyła się w dość 
powolnym tempie. Obie drużyny nie stworzyły za 
wielu dogodnych akcji bramkowych. Ku zdziwieniu 
zebranych kibiców stroną przeważającą był nasielski 
Żbik. Nadnawianka zdecydowanie nie zachwycała, 
czego wyrazem były liczne niecelne podania i brak 
pomysłu na grę. 

W 11 min., po zagraniu ręką przed polem karnym 
przez piłkarza z Pułtuska, Załoga bardzo dobrze 
wykonał rzut wolny i z wielkim trudem bramkarz 
obronił jego strzał nieuchronnie zmierzający w dol-
ny róg bramki. Na kolejną groźną akcję pod bramką 
Nadnarianki trzeba było czekać do 38 min. Kiedy 
po ładnym rajdzie M. Gumowski dośrodkował piłkę 
na długi słupek, jednak żaden z zawodników Żbika 
nie doszedł do niej i ostatecznie trafiła w słupek, 
wychodząc w pole karne, gdzie nie było nikogo 
kto mógłby umieścić ją w siatce gości. 

Niemoc strzelecką mieli przełamać wprowadzeni 
w drugiej połowie Erasaba i Krzyczkowski. Do 50 

min. podobnie jak w pierwszej części spotkania, 
przeważał Żbik. Jednakże od 51 min. kiedy to Nad-
narwianka , po błędzie obrońców nie wykorzystała 
dogodnej sytuacji, Żbik oddał inicjatywę gościom. 
W 58 min. doskonale w nasielskiej bramce spisał 
się Pawłowski, który jedną ręką obronił strzał 
pułtuskiego napastnika z 5 metrów. W kolejnych 
minutach tempo spotkania ponownie dostoso-
wało się do warunków klimatycznych. Piłkarze 
obu drużyn grali mało dokładnie i powoli. 

W końcówce ponownie ożywili się nasielszcza-
nie. W 75 min. rajdem przez całe boisko popisał się 
M.Gumowski mijając kilku zawodników i nie dając 
szans bramkarzowi strzelił bramkę na 1:0 dla Żbika. 
Jak się później okazało była to bramka zwycięska, 
ponieważ do końca już żadnej z drużyn nie udało 
umieścić piłki w siatce przeciwników. 

Jak to bywa w meczach derbowych, mecz obfitował 
w dużą ilość walki w środkowej strefie boiska, z nie-
wielką liczbą akcji podbramkowych. Zwycięstwo 
cieszy, szczególnie że odniesiono nad lokalnym 
rywalem, który na dodatek w przyszłym sezonie 
grać będzie w III lidze. Niestety po bardzo słabej 
rundzie wiosennej, zawirowaniach kadrowych Żbik 
ostatecznie kończy sezon na 8 miejscu w lidze.

Jakub Olech

Mimo że sezon dobiegł końca, kibice nie muszą 
się smucić, ponieważ według ogłoszonego przez 
MZPN terminarza IV Ligi na sezon 2006/07 
piłkarze wznowią rozgrywki już 5/6 sierpnia. Jak 
wynika z przedstawionego przez MZPN termi-
narza, związek przyspieszył rozgrywki o tydzień. 
Dzięki temu aż 5 kolejek rozegranych zostanie 
w sierpniu (w tym 2 w środę), ażeby 11 listopada 
zakończyć rundę jesienną, czyli zdążyć tuż przed 
sezonową falą zimna. 

Liga Drużyn Wiejskich w Piłce Nożnej „7” 
o Puchar Burmistrza Nasielska
Tabela rozgrywek
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1. Kosewo 6 17–6 4 1 1 13 pkt

2. Cieksyn 6 22–7 3 3 0  11 pkt

3. Miękoszyn 4 17–6 3 1 0 10 pkt

4. Mazewo I 5 12–10 2 1 2 7 pkt

5. UKS Cieksyn 6 7–28 1 1 4 4 pkt

7. Mazewo II 5 6–11 1 1 3 4 pkt

6. Dębinki 4 6–10 0 2 2 2 pkt

* o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań między poszczególnymi 
drużynami 

LATO W MIEŚCIE
Zapraszamy wszystkich chętnych: dzieci oraz młodzież do czynnego uczestnictwa w grach,  
zabawach oraz turniejach, jakie odbywać się będą w Hali Sportowej w Nasielsku podczas letnich 
wakacji.  Wstęp wolny (nieodpłatny) od godziny 1000 do godziny 1400. Opiekę sprawować będą 
instruktorzy sportu. 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Hala Sportowa

w Nasielsku

I PUCHAR MAZOWSZA 
W WYCISKANIU SZTANGI
17. czerwca w nasielskiej hali sportowej odbył się 
I Puchar Mazowsza w wyciskaniu sztangi. Wśród 
pięćdziesięciu zawodników biorących w nim 
udział, jedenastu z nich to przedstawiciele Nasiel-
ska. Zawody rozgrywane były w następujących 
kategoriach wagowych: 60, 75, 90, 110 i +110 kg 
oraz w kategorii Open 
Seniorów i Open 
Weteranów. W wyżej 
wymienionych kate-
goriach udział wzięli, 
m.in.: aktualni mistrzo-
wie i wicemistrzowie 
Polski mistrzowie 
województw, złoty 
medalista w Pucharze 
Polski, wicemistrz Pol-
ski w trójboju siłowym 
młodzików i rekordzi-
sta Polski młodzików 
w wyciskaniu. Warto 
też dodać, że uczest-
nicy zjechali się do 
Nasielska praktycznie 
z całej Polski. Byli u nas 
przedstawiciele takich miast, jak: Puławy, Łódź, 
Gdańsk, Wrocław, Kraków czy też Warszawa.

Na uznanie zasługują nasielszczacy, którzy 
w swoich kategoriach zajęli czołowe miejsca. 
Paweł Kaczmarczyk – I, Dariusz Kobusiak zaraz 
po Pawle uplasował się na II miejscu, Tomasz 

Wakacje z rakietką!
Uwaga! Bardzo prawdopodobne jest roze-
granie w Nasielsku na początku lipca meczu 
barażowego o ekstraklasę tenisa stołowego 
pomiędzy:  „Pogonią” Lębork – „Culani” 
Warszawa
 W chwili obecnej prowadzone są rozmowy 
z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego i ww. 
klubami. Gdy tylko zapadnie ostateczna de-
cyzja informacje  dotyczące meczu ukażą 
się na plakatach.

Komunikat organizacyjny

W dniach od 10 do 22 lipca w hali sportowej 
w Nasielsku będą organizowane „wakacje 
z rakietką”.

Uczestnikami zajęć mogą być chłopcy i dziew-
częta bez względu na wiek.

Szczególnie mile będą widziani dzieci z klas 
I i II.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 1000 
do 1400.

Forma zajęć: zabawowo – szkoleniowa.

W zależności od stopnia zaawansowania uczest-
nicy będą podzieleni na grupy.

W grupie pierwszej znajdą się ci, którzy jeszcze 
nie mieli żadnego kontaktu z rakietką i będzie to 
ich pierwszy - krok w celu poznania reguł gry 
w tenisa stołowego.

W grupie drugiej przewidziane jest doskonalenie 
wcześniej poznanych elementów technicznych 
i taktycznych.

W grupie trzeciej będą przeprowadzane zawody 
(gra na punkty).

Podczas „wakacji z rakietą” odbędą się gry po-
kazowe z udziałem zawodników czynnie upra-
wiających tenis stołowy i grających w klubach. 

Dalsze szczegółowe informacje uczestnicy 
wakacji z rakietka otrzymają podczas zajęć.

Uwaga uczestnicy zajęć! Na hali obowiązuje 
obuwie sportowe. 


