
niższe o 25–30 proc. wynagrodzenie. Dotyczy 
to ok. 2,4 proc. ogółu nauczycieli. Mogą stracić 
także nauczyciele łączący etaty, np. polonistka, 
która jest również bibliotekarką szkolną, jak rów-
nież Ci, którzy uczą przedmiotów pokrewnych, 
nie mając odpowiednich kwalifikacji z któregoś 
przedmiotu.

K.Z.

NOWA, NIŻSZA CENA!

W NUMERZE:

str. 2

str. 5

str. 4

str. 8

fot. K. Ziemiecka

str. 7

str. 7

Nowy rok szkolny
4 września nowy rok 
szkolny rozpoczęło 
5 mln 737 tys. dzieci 
i młodzieży w całym 
kraju, 404 tys. nauczy-
cieli oraz ok. 240 tys. 
pedagogów, psycho-
logów szkolnych, wy-
chowawców świetlic 
i bibliotekarzy. 
W Nasielsku po raz pierwszy szkol-
ny dzwonek zabrzmiał dla 216 
uczniów zaczynających naukę 
w I klasie szkoły podstawowej. 

W nowym roku szkolnym 
uczniów czeka wiele zmian. 
Wejdą one w życie po podpisaniu 
przez ministra edukacji Romana 
Giertycha nowelizacji rozpo-
rządzenia w sprawie oceniania 
i klasyfikowania uczniów. Jeśli 
przepisy wejdą w życie w 2009 r. 
uczniowie klas III gimnazjów na 
zakończenie nauki oprócz te-
stów z wiedzy humanistycznej 
i matematyczno-przyrodniczej, 
będą pisać test ze znajomości języka obcego. 
Maturzystom dojdzie obowiązkowy egzamin 
pisemny – z matematyki.

Kolejna ze zmian ministra dotyczy oceny z za-
chowania. Według nowych przepisów uczeń, 
który trzy razy z rzędu miałby naganną roczną 

ocenę z zachowania, nie otrzymałby promocji 
do następnej klasy. Jeżeli uczeń miałby najniż-
szą ocenę dwa razy z rzędu, wtedy o jego sy-
tuacji decyduje rada pedagogiczna szkoły.

Ministerstwo szykuje również zmiany dla nauczy-
cieli. Ci, którzy nie uzupełnili swojego wykształce-
nia co najmniej do poziomu licencjatu, otrzymają 

Obradowała 
Rada
Policja wyszła 
z krzaków 
(Nie) bezpieczny 
Nasielsk

Drogie owoce 
i warzywa

Podziękowanie za dary ziemi
fot. M. Stamirowski

Jak stracić prawo 
jazdy w Warszawie

str. 5

fot. D. Panasiuk

Światowy spór 
o kiełbasę
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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 TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1

tel./fax (023) 693 14 26
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

Obradowała Rada 
24 sierpnia br. odbyła się 
LXIII nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej w Nasiel-
sku. Obradom przewodni-
czył Dariusz Leszczyński, 
przewodniczący Rady. 
Po otwarciu sesji i stwier-
dzeniu prawomocności 
obrad przedstawiono ich 
porządek, który został jed-
nogłośnie przyjęty. 
Głównym tematem sesji było rozpa-
trzenie skarg skierowanych do Rady 
Miejskiej. Autorem i współautorem 
dwóch z nich jest Henryk Marku-
szewski, pełnomocnik partii Prawo 
i Sprawiedliwość gminy Nasielsk. 
Mimo zaproszenia na sesję Rady, 
wystosowanego przez jej prze-
wodniczącego D. Leszczyńskiego, 
Henryk Markuszewski nie zjawił 
się. Przysłał jedynie pismo, w któ-
rym informował, iż powodem jego 
nieprzybycia jest m.in. nieobecność 
na sesji Rady przedstawiciela urzędu 
wojewódzkiego województwa ma-
zowieckiego. 

Następnie radni przeszli do głównej 
części obrad – rozpatrywania skarg. 
Pierwsza z nich to wystąpienie 
Henryka Markuszewskiego, pełno-
mocnika PiS gminy Nasielsk, Teresy 
Skrzyneckiej, radnej Rady Powiatu 
Nowodworskiego (i ówczesnej Dy-
rektor Zespołu Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach) oraz innych osób. 
Powyższa skarga została przesłana 
do Nasielska przez Wojewodę Ma-
zowieckiego w trybie art. 229 pkt 3. 
24 lipca br.: Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie przesłał 
ją do Rady Miasta i Gminy Nasielsk 
do rozpatrzenia w trybie właściwym 
dla Rady Miasta. Wspomniane pismo, 
które wpłynęło do Wojewody Ma-
zowieckiego 18 lipca br., zawierało 
szereg zarzutów wobec Burmistrza 
Nasielska Bernarda Dariusza Muchy. 
Żadna z podpisanych osób pod nim 
nie zjawiła się na sesji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 
w Nasielsku podczas obrad w dniach 
10, 11 i 16 sierpnia br., zgodnie z za-
leceniem Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, przeprowadziła 
analizę wystąpienia H. Markuszew-
skiego oraz innych sygnatariuszy 
listu. Członkowie Komisji za niewła-
ściwe uznali samo skierowanie skargi 
na burmistrza do wojewody. Zgod-
nie z oceną Komisji, pismo zawiera 
braki, jeśli chodzi o podstawową 
wiedzę w zakresie funkcjonowania 
administracji publicznej, czego do-
wodzi rodzaj stawianych zarzutów 
(np. o próby zmiany granic gminy). 
Zarzuty dotyczące polityki kadrowej 
uznano również za bezzasadne, uka-
zujące brak wiadomości autorów na 
temat funkcjonowania administracji 
oraz w wielu miejscach wprost roz-
mijające się z prawdą. Jednym z za-
rzutów było oskarżenie o zatrudnia-

nie osób niebędących mieszkańcami 
gminy Nasielsk, choć wiadomo, iż 
mieszkańcy gminy Nasielsk oraz 
gmin sąsiednich, jak też wszyscy 
obywatele państw członków Unii 
Europejskiej, mogą podejmować 
pracę w dowolnym miejscu. Za nie-
prawdziwe uznano uwagi odnoszące 
się do zadłużenia gminy (jest ono 
poniżej dopuszczanego poziomu), 
rzekomo zbyt małej liczby gminnych 
inwestycji oraz rzekomo niewłaści-
wie przeprowadzonego konkursu 
na dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Starych Pieścirogach. Zdaniem 
Komisji, stawianie takich zarzutów 
jest umyślnym wprowadzaniem 
w błąd opinii publicznej. 

Należy jeszcze dodać, iż pismo do 
wojewody zawierało również uwagi 
dotyczące spraw osobistych, które 
stanowią – zdaniem członków Komi-
sji – bardzo brutalną próbę podwa-
żenia godności Burmistrza Nasielska 
[…], nieznajdującą potwierdzenia 
w faktach. Niektóre uwagi autorów 
listu odnosiły się też do rzekomego 
niewłaściwego zachowania innych 
osób. Komisja Rewizyjna uznała te 
zarzuty za bezzasadne. 

Ostatecznie, Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, iż zarzuty skierowane 
do Wojewody Mazowieckiego 
przez autorów pisma nie znajdują 
żadnego uzasadnienia w faktach, 
w związku z tym Komisja wniosła 
do Rady o ich odrzucenie. W spra-
wozdaniu z posiedzenia Komisji czy-
tamy: Podniesione zarzuty świadczą 
o braku podstawowej wiedzy w za-
kresie funkcjonowania organów 
gminy, administracji publicznej oraz 
finansów komunalnych lub mają na 
celu umyślne wprowadzenie w błąd 
organów i instytucji administracji 
rządowej i opinii publicznej gminy 
Nasielsk. Część podniesionych 
zarzutów może wyczerpywać 
przesłanki przepisów art. 212 
§ 1 Kodeksu karnego oraz art. 23 
i 24 Kodeksu cywilnego w stosunku 
do wielu osób. Ściganie przestępstwa 
określonego w przepisie art. 212 
§ 1 Kodeksu karnego odbywa się 
z oskarżenia prywatnego, podobnie 
jak w przypadku naruszenia przepisu 
art.. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. […] 
Komisja Rewizyjna poddaje pod 
rozważenie przez Radę Miejską 
w Nasielsku sprawę rozpatrywania 
ewentualnych następstw pism Pana 
Henryka Markuszewskiego, Pani 
Teresy Skrzyneckiej, Pani Wandy 
Wasilewskiej i innych osób, które 
podpisały pismo, w trybie art. 229 
pkt 3 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Uruchamianie me-
chanizmów administracji publicznej 
dla tego rodzaju pism, chociażby ze 
względu na koszty w sferze finansów 
publicznych, budzi wątpliwości. 

Po zapoznaniu się zebranych z tre-

ścią skargi oraz podsumowaniem 
jej analizy przez Komisję Rewizyj-
ną wywiązała się gorąca dyskusją, 
w której głos zabierali zarówno 
radni, jak i burmistrz. Poruszano 
w niej kwestię zasadności zarzutów 
oraz ustosunkowywano się do nich. 
Rozmowa wielokrotnie wykraczała 
przy tym daleko poza ramy samej 
skargi. Radny Michał Wójciak zwró-
cił uwagę, czy i na ile zasadne jest 
rozpatrywanie skargi na burmistrza 
przez Radę Miejską. Wątpliwości 
wyjaśniał radca prawny Urzędu Bog-
dan Sokalski. Wracając do głównego 
tematu tej części sesji, radny Andrzej 
Wierzchoń podkreślił fakt, że w skar-
dze nie ma niemal żadnych konkret-
nych zarzutów wobec pracy burmi-
strza, a są za to insynuacje dotyczące 
jego osoby. Jeśli są jakieś zastrzeżenia 
dotyczące pracy burmistrza Muchy, 
należy je skonkretyzować, a Rada 
je zbada. Zajmujmy się konkretami, 
a nie pomówieniami – zakończył 
swoje wystąpienie. Radny Krzysztof 

Fronczak stwierdził, iż dziwne jest, że 
Henryk Markuszewski, pisząc o bra-
ku inwestycji w gminie, nie zauważył 
nowej oczyszczalni ścieków czy wy-
sypiska śmieci. Jestem przekonany, 
że w liście pana Markuszewskiego 
chodziło o przekazanie wojewodzie 
nieprawidłowego obrazu naszej gmi-
ny – dodał. 

Głos zabrał też Sekretarz Gminy 
Zbigniew Rutkowski, mówiąc, że 
burmistrz B.D. Mucha bardzo zmienił 
obraz gminy. Zauważył, że mimo iż 
pismo to jest poniżej poziomu, za-
wiera też zrzuty merytoryczne, do 
których należy się odnieść. Trud-
no byłoby znaleźć drugą gminę 
w Polsce, której budżet się podwoił. 
Wypowiadam się na ten temat dla-
tego, że nie pozwolę, by ktokolwiek 
pisał źle o Nasielsku. Podkreślił też, 
że posiedzenia komisji Rady i sesje 
Rady są otwarte, a żaden z sygna-
tariuszy listu nie przybył na żadne 
z tych spotkań. 

Po dyskusji radni podjęli uchwałę 
o odrzuceniu zarzutów zawartych 
w skardze H. Markuszewskiego, 

T. Skrzyneckiej i innych osób 
(11 osób głosowało za, 1 przeciw, 
1 się wstrzymała, 1 nie wzięła udziału 
w głosowaniu). 

Drugą z rozpatrywanych skarg było 
wystąpienie Henryka Markuszew-
skiego z 27 lipca br. dotyczące 
nieprawidłowego postępowania Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Zo-
stało ono przesłane do rozpatrzenia  
do Rady 1 sierpnia br. przez Dyrektor 
Mazowieckiego Centrum Zdrowia 
Publicznego Katarzynę Paczek. 

W skardze do MCZP Henryk Marku-
szewski odniósł się do wielu kwestii. 
Są wśród nich: niewłaściwa polityka 
kadrowa w SP ZOZ, zarzuty doty-
czące niewłaściwej opieki lekarskiej 
sprawowanej przez pracowników 
ZOZ-u i jej negatywnych dla pa-
cjentów skutków; pojawia się nawet 
oskarżenie o wyłudzenie produktów 
żywnościowych na sumę ok. 15 zł. 
Inne uwagi odnoszą się do nieodpo-

wiedniego, zdaniem autora listu, zor-
ganizowania nocnej opieki lekarskiej 
i ratownictwa medycznego. W liście 
nie brak insynuacji odnoszących 
się do konkretnych mieszkańców 
naszej gminy, nawet niezwiązanych 
z ZOZ-em. 

Do zarzutów tych ustosunkował się 
pisemnie dyrektor SP ZOZ w Na-
sielsku dr Maciej Rudzki. Nie zgodził 
się z uwagami o nieodpowiednim 
doborze kadry i niewłaściwej orga-
nizacji pracy Zakładu, nie zaprze-
czając jednak istnieniu pewnych 
niedociągnięć. Zdecydowanie nie 
potwierdził insynuacji zawartych 
w piśmie H. Markuszewskiego, 
a odnoszących się do niektórych 
mieszkańców gminy Nasielsk. 

Także podczas sesji, w części po-
święconej na rozpatrzenie tej spra-
wy, zebrani wysłuchali wyjaśnień 
dyrektora SP ZOZ dr. Rudzkiego. 
Mówił on m.in. o zmianach, jakie 
zaszły w ZOZ-ie w ostatnich latach. 
Przybliżając kryteria, jakimi się 
kierował przy doborze personelu, 

ciąg dalszy na str. 3
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Parking przy Kościuszki

Nasza gmina i miasto wizytówką każdego mieszkańca
Tak sprecyzowany cel przy-
świeca mi każdego dnia. 
Jako gospodarz miasta 
i gminy Nasielsk życzę so-
bie i Państwu, abyśmy za-
wsze byli przygotowani na 
przybycie gości, aby było 
ładnie, czysto i wygodnie.
Wychodząc naprzeciw tym życze-
niom, rozpoczęliśmy w br. działania 
związane z estetyzacją miejsca, gdzie 
żyjemy, pracujemy i spędzamy wolny 
czas – w Nasielsku. Umieszczenie 
w centralnym punkcie miasta popiersia 
naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II, 
obliguje nas do dalszych działań. Czę-
ściowo zostały wykonane prace zwią-
zane z przebudową alejek parkowych, 
zieleni, a przede wszystkim parkingu. 

Z informacji i obserwacji wynika, że 
z wykonanych zadań płyną wymierne 
korzyści, dla osób korzystających z tych 
miejsc, ku zadowoleniu nas wszystkich. 
Mam nadzieję, że prace te będą konty-
nuowane.

W Nasielsku wyraźnie zaznacza się 
brak miejsc parkingowych. Widać to 
w każdym czasie, a szczególnie w dni 
targowe. Stąd też kieruję do Państwa 
kolejną propozycję urządzenia parkingu 
przy ul. Kościuszki, wkomponowanego 
w istniejący park. Koncepcja przewidu-
je zlokalizowanie miejsc postojowych 
przy chodniku od strony ul. Św. Woj-
ciecha na szer. ok. 10 m, z wjazdem 
od ulicy równoległej do ul. Kościuszki, 
z zapewnieniem zachowania istniejące-
go drzewostanu.

Urządzenie parkingu w pobliżu Banku 
Spółdzielczego w Nasielsku ułatwi 
interesantom korzystanie z usług tej 
instytucji. Estetycznie wykonany plac 
postojowy, w otoczeniu istniejącego 
parku, przyniesie korzyści dla tego 
terenu, nie powodując żadnych 
zniszczeń.

Szanowni Państwo!

Przyjęło się już powiedzenie, że 
przeciętny Polak narzeka zawsze: 
wtedy, gdy się coś robi, i także wte-
dy, gdy nie robi się nic. Wznieśmy 
się ponad przeciętność i wspólnie 
dbajmy o nasz teren, wspierając 
inicjatywy korzystne dla nas, nie 
oglądając się na innych.

UM NasielskNasielsk, dn.28.08.2006r

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk

dot. fragmentu wsi Cieksyn

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U . Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Nasielsku, uchwały Nr LXII/419/06 z dnia 28 lipca 2006 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Nasielsk, dot. fragmentu wsi Cieksyn, obejmującego obszar 
w granicach administracyjnych działek o nr ew. 41 i 42.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego .
Wnioski należy składać na piśmie w lokalu Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3 – w terminie do dnia 30 września 2006 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ NASIELSKA
mg inż. Bernard Dariusz Mucha

O G Ł O S Z E N I E

Obradowała Rada 
przypomniał, co spowodowało 
odrzucenie oferty lekarza Henryka 
Markuszewskiego: doktor Marku-
szewski złożył ofertę, która okazała 
się nieważna z powodu braku propo-
nowanej ceny. Podkreślił też, iż ZOZ 
wywiązuje się z zapewnienia pomo-
cy lekarskiej i pielęgniarskiej, jednak 
nienależycie w stosunku do umowy 
zawartej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Doktor Rudzki zaznaczył, iż 
moralnie czuje się bez zarzutu. 

W trakcie dyskusji poruszano spra-
wę wywiązywania się nasielskiego 
Zakładu z umowy z NFZ. Radny 
Michał Wójciak przypomniał, iż 
był przeciwny temu, by gmina 
zakładała ZOZ. My świadomie 
przekraczamy prawo. Albo się 
wypełnia warunki kontraktu, albo 
się ich nie wypełnia – dodał. Rad-
na Anna Łapińska wyraziła nadzieję, 
przypominając o skutkach wystą-
pienia pokontrolnego NFZ, że być 
może uda się wynegocjować z 
dyrektorem Funduszu zmianę de-
cyzji. Jednak radny Wójciak stwier-
dził, że nie można narażać gminy 
na wypłacanie wysokich odszko-
dowań na skutek niewłaściwego 
funkcjonowania ZOZ. Natomiast 
radny A. Wierzchoń zwrócił uwagę, 
że nie wiadomo, kto w takiej sytu-
acji ponosi winę: dyrektor ZOZ-u, 
który stara się zarządzać placówką, 
czy prawodawca. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Nasielsku przed-
stawił radny Stanisław Śmietański. 
Na posiedzeniach w dniach 10, 11 
i 16 sierpnia br., po przeprowadze-
niu dokładnej analizy pisma Hen-
ryka Markuszewskiego w sprawie 
nieprawidłowości w SP ZOZ, 
Komisja Rewizyjna postanowiła 
uznać wyjaśnienia dr. M. Rudzkie-
go w tej sprawie za wystarczające, 
zaś zarzuty Henryka Markuszew-
skiego przedstawione w piśmie do 
Mazowieckiego Centrum Zdrowia 
Publicznego za bezpodstawne. 

Wniosła też do Rady Miejskiej 
o podjęcie uchwały o odrzuce-
niu zarzutów. Podobne stanowi-
sko zajęła też Komisja do spraw 
Zdrowia i  Pomocy Społecznej 
– przedstawiła je przewodnicząca 
Komisji  radna Janina Jarząbek. 
Ostatecznie radni podjęli uchwałę 
o odrzuceniu zarzutów zawartych 
w skardze H. Markuszewskiego na 
nieprawidłową działalność SP ZOZ 
(11 osób głosowało za, 1 przeciw, 
1 się wstrzymała, 1 nie wzięła 
udziału w głosowaniu).

Ostatnia sprawa rozpatrywana 
w tej część sesji dotyczyła skargi 
Grzegorza Bilińskiego na opiesza-
łe działanie Burmistrza Nasielska. 
Grzegorz Biliński 29 czerwca br. 
złożył pismo w sekretariacie Bur-
mistrza Nasielska z prośbą o sku-
teczną i bezpośrednią interwencję 
w sprawie dokonania przez Zarząd 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Nasielsku wymiany 
okien i drzwi balkonowych w wy-
najmowanym przez niego lokalu 
mieszkalnym, należącym do 
zasobów mieszkaniowych gminy 
Nasielsk. Natomiast 4 sierpnia zło-
żył w Biurze Rady Miejskiej skargę 
na niezałatwienie sprawy przez 
burmistrza. 

Burmistrz, zgodnie z odpowiedni-
mi przepisami, przesłał pismo do 
ZGKiM, jednocześnie analizując 
z jego dyrektorem możliwości 
pozytywnego rozwiązania pro-
blemu. Ostatecznie, po posiedze-
niu dwóch połączonych Komisji 
Rady: Infrastruktury i Porządku 
Publicznego oraz Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w dniu 
8 sierpnia br. uznano, że sprawa 
zostanie rozpatrzona pozytywnie. 
Po analizie, Rada stwierdziła, iż 
w myśl obowiązujących przepi-
sów Burmistrz Nasielska zachował 
wymagane terminy i sposób roz-
patrzenia sprawy. W związku z tym 
radni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę w sprawie skargi Grzegorza 

Bilińskiego na opieszałe działanie 
Burmistrza Nasielska, uznając ją 
za bezzasadną. Rada zobowiązała 
Burmistrza Nasielska do przesłania 
uchwały Rady Miasta wraz z uza-
sadnieniem osobie skarżącej.

W czasie przeznaczonym na wolne 
wnioski i zapytania głos zabrał obec-
ny na sesji komendant Komisariatu 
Policji w Nasielsku podinspektor 
Wojciech Wołkowicz. Ponieważ 
i o jego osobie jest mowa w piśmie 
skierowanym do wojewody, wy-
jaśnił, że choć jest mieszkańcem 
Płonka, jest związany Nasielskiem 
– spędzam tu więcej czasu niż 
w mojej miejscowości – mówił. 
Dodał też, iż zarówno on, jak 

i współpracujący z nim policjanci 
jednakowo chronią wszystkich oby-
wateli. Przypomniał też, że miano-
wanie komendanta w Nasielsku leży 
w gestii Komendanta Powiatowego, 
a nie kogokolwiek z urzędu gminy. 
Wspomniał również, iż jako policjant 
ma dużo do czynienia ze służbą 
zdrowia, zaś współpraca Policji z SP 
ZOZ układa się dobrze. 

Następnie radna Janina Jarząbek wy-
raziła ubolewanie, iż na sesji Rady 
zabrakło autora (oraz współauto-
rów) rozpatrywanych pism. Dla nas, 
dla Rady najważniejsze jest dobro 
pacjenta – podkreśliła. Na koniec 
burmistrz B.D. Mucha ocenił, iż cała 
ta sytuacja świadczy o rozpoczęciu 

OD REDAKCJI
Nigdy do tej pory nie komentowa-
liśmy na łamach „Życia Nasielska” 
obrad Rady Miejskiej, ograniczając 
się do prostej relacji z sesji. Tym ra-
zem jednak wydaje się niezbędne, 
by zabrać głos. Nie podejmujemy 
się odnosić do słuszności zarzutów 
przedstawionych w obu listach (oraz 
w odpowiedzi na zaproszenie na 
sesję) Henryka Markuszewskiego. 
Nie mamy ku temu ani kompeten-
cji, ani uprawomocnienia. Jednak 
język, jakim się w tych pismach 
posłużono, nie tylko w zupełności 
deprecjonuje nadawcę, ale i w do-
datku znakomicie wpisuje się w po-
etykę donosu. Jeśli nawet nadawca 
miałby całkowitą rację, użył do jej 
wyrażenia sformułowań, których 
nie ma w słowniku człowieka 
przyzwoitego. Odrzucenie jego 
insynuacji – gdyby nawet okazały 
się słuszne, a tak się przecież nie 
stało – jest, jak powiedziałby poeta, 
sprawą smaku. 

dokończenie ze str. 2 się już kampanii przed zbliżającymi 
się wyborami samorządowymi. 
Szkoda tylko, że nie jest to kampa-
nia merytoryczna – dodał. Na tym 
obrady zamknięto. 

LAN
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KRONIKA 
POLICYJNA

Policja wyszła z krzaków 
Przyczyną blisko 40 proc. wypad-
ków, w których giną ludzie, jest 
nadmierna prędkość. Ten stan rzeczy 
zmienią nowe metody pracy policji 
ruchu drogowego, której dzialania 
skoncentrują się na aktywnych 
i dynamicznych kontrolach z wyko-
rzystaniem wideorejestratorów oraz 
kontrolach prędkości w miejscach 
widocznych i najbardziej zagrożo-
nych wypadkami. 

Rocznie na polskich drogach ginie 
około 5,5 tysiąca osób, a ponad 60 
tysięcy zostaje rannych. Przyczyną 
blisko 40 proc. wypadków, w których 
giną ludzie, jest nadmierna prędkość, 
niedostosowana do warunków jazdy. 
Do 1/3 wszystkich wypadków docho-
dzi z powodu przekroczenia dozwolo-
nej prędkości przez kierujących. 

W każdych 100 wypadkach ginie 
w Polsce 9 osób. W krajach Europy 
Zachodniej – około 2–3. Eksperci 
tłumacząc tę różnicę wskazują na 
stan dróg. W Europie Zachodniej, 
dzięki rozwiniętej sieci autostrad, 
dominacji w wielu miastach jezdni 
z ruchem jednokierunkowym oraz 
bezkolizyjnym skrzyżowaniom 
(ronda, wiadukty, „ślimaki”), pod-
stawowym typem wypadku jest tzw. 
najechanie na pojazd znajdujący się 
przed kierującym. Natomiast w Pol-
sce dominują wypadki niebezpiecz-
ne dla życia i zdrowia kierowcy i pa-
sażerów – zderzenia czołowe oraz 
uderzenia w bok pojazdu.

Czekając na inwestycje drogowe, 
należy wyeliminować podstawowe 
przyczyny wypadków: nietrzeź-
wość kierowców oraz przekra-
czanie dozwolonej prędkości, co 
stwarza niebezpieczne sytuacje 
na drodze.

Skutecznym, sprawdzonym w wie-
lu krajach, sposobem wymuszania 
bezpiecznej prędkości są stacjonarne 
fotoradary, które można umieszczać 
w najbardziej niebezpiecznych miej-
scach oraz nieoznakowane radiowo-
zy z wideorejestratorami. 

Polska policja dysponuje 60 fotora-
dami i 300 słupami, gdzie mogą one 
zostać umieszczone. Właśnie został 
sfinalizowany zakup kolejnych 50 
fotoradarów oraz kolejnych 250 
słupów, gdzie będą lokowane – już 
są przekazywane jednostkom Po-

licji, następne 17 fotoradarów (+ 
100 słupów) trafi jeszcze w tym 
roku do komend i komisariatów. 
Tym samym każdego dnia pomiar 
prędkości będzie realizowany przez 
120 policyjnych fotoradarów, które 
mogą zostać rozmieszczane w po-
nad 600 różnych, najbardziej nie-
bezpiecznych miejscach. Oprócz 
fotoradarów należących do Policji 
w ponad 200 punktach mogą być 
usytuowane fotoradary straży miej-
skich z różnych miast.

Na podstawie analizy dokonanej na 
terenie całego kraju w roku 2005 
widać zdecydowany spadek wy-
padków w miejscach, w których 
zainstalowane były maszty fotora-
darów, niezależnie od częstotliwości 
umieszczania w nich urządzeń. 

W roku 2005 wydarzyło się 
w pobliżu tych miejsc (analizowa-
no 1-kilometrowy odcinek) 455 
wypadków, w których zginęło 61 
osób, a rannych zostało 566. Porów-
nując te dane z danymi z roku 2004, 
w którym rozpoczęło się skuteczne 

oddziaływanie fotoradarów (instalo-
wanych pod koniec roku 2003 lub 
w ciągu roku 2004) na kierujących, 
należy jednoznacznie wskazać na 
sukces, jakim jest uzyskanie spadku 
liczby wypadków o 355, rannych 
o 486 osób, ale to co najważniejsze, 
spadku liczby osób zabitych o 43, 
czyli o 41,3 % spośród wszystkich 
osób, które zginęły w roku 2004 
w tych właśnie miejscach, przed 
zainstalowaniem fotoradarów.

Najskuteczniejszym narzędziem 
oddziaływania na kierowców łamią-
cych prawo będą jednak radiowozy 
nieoznakowane z wideorejestrato-
rami (110 pojazdów w całym kraju). 
Każdego dnia wszystkie tego typu ra-
diowozy ruszą do patrolowania 200 
kilometrowego odcinka. W każdym 
województwie codziennie w ten 
sposób będzie monitorowanych 
kilka (3–4) najniebezpieczniejszych  
tras (łącznie w kraju każdego dnia 
ponad 20 tysięcy km !). Trasy te 
będą zmieniane. Tym samym oprócz 
zarejestrowania przekroczenia pręd-
kości policjanci z drogówki mogą 
udokumentować inne wykroczenia 
(np. nieprawidłowe wyprzedzanie, 
przekroczenie linii ciągłej itp.). 

Niezależnie od instalowania foto-
radarów, intensywnego używania 
radiowozów z wideorejestratorami 
(pieniądze na paliwo wyłoży KGP), 
na drogach w wyraźnie widocznych 
dla kierowców miejscach (ich spis 
zostanie umieszczony na policyjnych 
stronach internetowych – miejsca te 
mogą w zależności od stanu zagroże-
nia ulegać zmianom, ale zawsze będą 
podawane na internetowych stronach 
Policji) staną policjanci z tradycyjnymi, 
ręcznymi radarami (ok.1400 sztuk). Ich 
głównym zadaniem będzie jednak 
kontrola trzeźwości uczestników ruchu 
oraz sprawdzanie stanu technicznego 
pojazdów. Tym samym ulega likwidacji 
tzw. policja „krzakowa” – jest to decyzja 
podyktowana innym, skuteczniejszym 
sposobem pomiaru prędkości (fotora-
dary, wideorejestratory), innymi zada-
niami prewencyjnymi i represyjnymi 
dla policjantów z drogówki (kontrola 
trzeźwości). Jest to także jeden z ele-
mentów antykorupcyjnej strategii 
wewnątrz Policji. 
http://kppnowydwor.policja.waw.pl

WYKAZ MIEJSC WYZNACZONYCH 
DO PRZEPROWADZANIA STATYCZNEJ 
KONTROLI PRĘDKOŚCI ZA POMOCĄ RA-
DAROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI NA 
TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO 
Nowy Dwór Mazowiecki 
– ul. Wojska Polskiego pomiędzy 
ul. Długą a ul. Gen. Berlinga
– ul. Okunin
– ul. Gen. Thommee
– ul. Ledóchowskiego
– ul. Żołnierzy Września
Droga nr 7 
1. Zakroczym – Ostrzykowizna 
2. Czosnów 
3. Cząstków Polski 
4. Kazuń Ordona 
5. Palmiry 
6. Łomna
Droga nr 62 
1. Wygoda Smoszewska 
2. Emolinek 
3. Zakroczym 
4. Modlin 

5. Stanisławowo 
6. Pomiechówek 
7. Orzechowo
Droga nr 579 
1. Kazuń Polski 
2. Kiścienne 
3. Cybulice Małe 
4. Cybulice Duże 
5. Sowia Wola
Droga nr 621 
1. Chrcynno 
2. Chechnówka
Nasielsk 
1. ul. Warszawska
Gm. Leoncin 
1. Głusk
Gm. Czosnów 
1. Cząstków Mazowiecki 
2. Łomna 

http://kppnowydwor.policja.waw.pl

Koniec zamieszania na drogach

Zielona strzałka zostaje 
Ministerstwo Transportu 

nie ma nic przeciwko 
stosowaniu strzałek warun-
kowego skrętu w sygnaliza-
cji świetlnej. 

Oznacza to, że kierowcy nadal będą 
mogli skręcać na skrzyżowaniu 
w prawo na czerwonym świetle – pod 
warunkiem jednak, że pod nim będzie 
umieszczona zielona strzałka. Sygna-
lizatory z takim oznakowaniem znów 
powrócą na drogi w całym kraju. 

Najpierw były zaklejane, potem 
zdejmowane, aż wreszcie oficjalne 
stanowisko zajął w ich sprawie resort 
transportu i wycofał się ze swoich pier-
wotnych zapowiedzi likwidacji strzałek. 
W oficjalnym komunikacie resortu 
czytamy między innymi: w obecnym 
stanie prawnym nie ma przeszkód, 
aby w bieżąco zatwierdzonych przez 
organy zarządzające ruchem na 
drogach projektach organizacji ruchu 
uwzględniano dotychczasową prakty-
kę stosowania na skrzyżowaniach ulic 
sygnalizatora S–2. 

W ministerialnym rozporządzeniu 
dotyczącym znaków drogowych 

taki znak istnieje od kilku lat. Niestety, 
zamieszania narobiło swego czasu 
inne rozporządzenie, zgodnie z któ-
rym „strzałkowych” sygnalizatorów 
nie można umieszczać tam, gdzie 
ruch pojazdów jest kolizyjny czyli na 
skrzyżowaniach. 

Resort zapewnia, że nie zamierza 
zmieniać podstawowych zasad ruchu, 
i przypomina, że nadal obowiązuje 
przepis stanowiący, że nadawany przez 
sygnalizator S–2 sygnał czerwony wraz 
z sygnałem w kształcie zielonej strzałki 
oznacza, że dozwolone jest skręcanie 
w kierunku wskazanym strzałką w naj-
bliższą jezdnię na skrzyżowaniu, a skrę-
canie i zawracanie jest dozwolone pod 
warunkiem, że kierujący zatrzyma się 
przed sygnalizatorem i nie spowoduje 
utrudnienia ruchu innym jego uczest-
nikom (przepis § 96 rozporządzenia 
Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1393).

Ministerstwo poinformowało, że przy-
gotowuje projekt nowego rozporządze-

nia, który ma być gotowy w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. Tymczasem 
nam, kierowcom, nie pozostaje nic 
innego, jak tylko zachować rozsądek 
na drodze. A strzałki niech zostaną na 
swoich miejscach. 

dar

21–22.08. na ulicy Sportowej nieznani 
sprawcy włamali się do komórki Zdzisła-
wa Sz. Skradli rower górski i wędki. Straty 
wynoszą 800 zł.

24.08. Marek W. z remontowanego 
mieszkania przy ulicy Starzyńskiego 
skradł dwie baterie umywalkowe i dwa 
worki cekolu. Straty wynoszą 550 zł na 
szkodę Haliny W. Podczas zatrzymania 
przy sprawcy policjanci znaleźli działkę 
heroiny.

25.08. w Cieksynie z niezamkniętego 
samochodu nieznany sprawca skradł 
radioodtwarzacz o wartości 350 zł na 
szkodę Marka C. W wyniku pościgu 
policjantów i poszkodowanego spraw-
cę ujęto (Grzegorz Cz.).

26.08. w Pieścirogach Tomasz B. kie-
rował rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,67 mg/l).

26.08. w Mogowie Marek C. kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,82 
mg/l).

26.08. w Pieścirogach Jan Ż. kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,65 
mg/l).

26.08. w Budach Siennickich nieznani 
sprawcy skradli telefon komórkowy. 
Straty wynoszą 230 zł na szkodę 
Zenona K.

27–28.08. nieznani sprawcy z sa-
mochodu skradli 19 kartonów płynu 
chemicznego Vanish. Straty wynoszą 
2580 zł na szkodę Hanny M.

28.08. w Borkowie Mirosław K. umyśl-
nie uszkodził drzwi w samochodzie 
Iwony D. Straty wynoszą 500 zł.

29–30.08. nieznani sprawcy włamali 
się do sklepu przy ulicy Młynarskiej 
i skradli m.in. papierosy, kawę i pienią-
dze. Straty wynoszą 180 zł na szkodę 
Andrzeja O.

01–02.09. z garażu przy ulicy Sta-
rzyńskiego nieznani sprawcy skradli 
elektronarzędzia o wartości 1000 zł 
na szkodę Ryszarda Cz.

01–02.09. w Pniewie z terenu budowy 
nieznani sprawcy skradli elektronarzę-
dzia, przewód elektryczny i aluminio-
wy baniak. Straty wynoszą 2730 zł na 
szkodę Mariusza S.

02.09. na ulicy Kilińskiego nieznany 
sprawca rzucił doniczką w jadący sa-
mochód, w wyniku czego uszkodzona 
została przednia szyba. Straty wynoszą 
150 zł na szkodę Małgorzaty T.

03.09. w Paulinowie Piotr J. kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,58 mg/l).

03.09. w Nunie Kamil H. kierował 
motocyklem po spożyciu alkoholu 
(0,73 mg/l).

04.09. w Jackowie Marian T. kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,83 mg/l).
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Walka z piratami ma się rozpocząć już 
w najbliższych dniach. Najpierw jed-
nak na warszawskich ulicach zostaną 
umieszczone przenośne wideofoto-
radary. Urządzenia będą fotografować 
samochody przekraczające dozwolo-
ną prędkość. 

Rajdowcy ze stolicy uspokajają – po-
noć policyjny sprzęt ma być widoczny 
z daleka, „aparaty” będą umieszczone 

w specjalnych skrzynkach i ustawione 
na wysokich masztach. Jeżeli jest to 
prawdą, to akcja policji na wiele się nie 
zda, a pisk opon będzie słychać już tuż 
za masztem. 

Kierowcom z Nasielska, którzy jeżdżą 
do Warszawy, a nie lubią, gdy im się 
robi zdjęcia, radzimy jeździć z prze-
pisową prędkością – bez stresu i, co 
najważniejsze, z prawem jazdy.

Dariusz Panasiuk 

fot. D. Panasiuk

R E K L A M A

Jak stracić prawo jazdy (Nie) bezpieczny Nasielsk

pieczeństwach, wskazują również na 
brawurowo jeżdżących kierowców 
na głównych ulicach Nasielska. 

Ośrodek Badań Opinii Publicznej 
w lipcu br. przeprowadził dla Komen-
dy Głównej Policji badania dotyczące 

Kradzieże i włamania 
to najczęściej popeł-

niane przestępstwa na 
terenie gminy Nasielsk. 
Bezkarność, chuligań-
stwo, brak odpowiedniej 
reakcji służb stojących na 
straży prawa sprawiają, że 
mieszkańcy nie czują się 
bezpiecznie. 
Najbardziej niebezpieczne miejsca 
w Nasielsku, które lepiej omijać 
szczególnie po zmroku, to zdaniem 
Nasielszczan: Skwer Jana Pawła II, 
park przy kinie, teren wokół bloków 
przy ul. Warszawskiej i Piłsudskiego. 
Znaczna część pytanych zwraca 
uwagę na okolice dworca kolejo-
wego. Według nich tam dochodzi 
do największej liczby drobnych 
kradzieży. Łupem złodziei padają  
przeważnie telefony komórkowe. 
Spora część mieszkańców obawia 
się włamań do mieszkań, piwnic 
i samochodów. Mówiąc o niebez-

Przestępczość na terenie gminy Nasielsk – rok 2005 i 2006

Rodzaj przestępstwa
Liczba przestępstw Wskaźnik 

wykrywalności 
– rok 2006Rok 2005 Rok 2006

ZABÓJSTWO 2 0 –
BÓJKA, POBICIE 1 4 100%
USZKODZENIE RZECZY 17 7 71,4%
KRADZIEŻ 105 93 50,5%
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM 107 56 26,8%
ROZBOJE 29 16 62,5%
PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE 17 23 100%

Na podstawie informacji z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz.

poziomu bezpieczeństwa Polaków. 
70% respondentów zadeklarowało, 
że czuje się bezpiecznie, spacerując 
w swojej okolicy po zmroku. Tylko 
blisko co piąty mężczyzna i co trzecia 
kobieta czuje się niebezpiecznie pod-
czas takich spacerów. Z badań wynika, 

że mieszkańcy 
wsi czują się zde-
cydowanie bez-
pieczniej (85%) 
podczas nocnych 
spacerów niż 
mieszkańcy miast 
(62%). Przy czym 
coraz więcej 
osób deklaruje, 
że nie obawia się 
niczego w pobliżu 
swojego miejsca 
zamieszkania.

KZ

Stołeczna policja roz-
poczyna zdecydowaną 
walkę o bezpieczeństwo 
na drogach. 
Kierowca, który przekroczy dozwolo-
ną prędkość o 100 proc., straci prawo 
jazdy. Ta informacja, która pojawiła 
się w ubiegłym tygodniu w mediach, 
zmroziła krew nawet w żyłach piratów 
drogowych. Nikt się nie spodziewał aż 

tak drastycznej formy dyscyplinowania 
kierowców. 

Policjanci warszawskiej drogówki chcą 
odbierać prawo jazdy wszystkim, któ-
rzy w terenie zabudowanym będą 
jeździć z prędkością dwa razy większą, 
niż zezwalają na to przepisy. To jednak 
nie jest jedyna rózga na niegrzecznych 
szoferów. Policja będzie przekazywać 
prawa jazdy sądom, które będą decy-
dować o ostatecznej karze. 

fot. K. Ziemiecka

DRODZY CZYTELNICY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku podjęła niezwykle ważne 
zadanie utworzenia Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. Jest 
to przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu organizacji i towa-
rzystw, szkół, instytucji oraz wielu ludzi, dla których przeszłość stanowi 
dobro szczególnie ważne i drogie.

Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza w okresie 
wojen napoleońskich, powstań narodowych czy wojny polsko-bolszewic-
kiej. Żyło tu wielu ciekawych, wybitnych ludzi. Żyje nadal wielu świadków 
historii najnowszej mających wśród rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty 
czy fotografie. Z pewnością kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domo-
wych archiwów co pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń, 
składających się na dzieje miasta i regionu. Mam nadzieje, że w przyszłości 
uda się zapoczątkować coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego 
regionalnego muzeum. Dlatego w pierwszym i podstawowym etapie 
kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą o udo-
stępnienie wszelkich materiałów dokumentujących przeszłość naszego 
miasta i gminy.

Środki na realizację przedsięwzięcia zdobyliśmy, między innymi zajmując 
IV miejsce w konkursie grantowym w ramach programu „Działaj lokal-
nie V” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, 
a ogłoszonego przez Stowarzyszenie Europa i My, wspólnie z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Patronat nad działalnością Pracowni objął 
Burmistrz Nasielska. 

 

Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko-Gminną 
Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku przy ulicy Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52.

Kustosz 
Mgr Stanisław Tyc

O G Ł O S Z E N I E 11 pociągów za 200 mln zł
W ostatnim czasie w sie-
dzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Mazowieckiego została 
podpisana umowa kre-
dytowa między Samorzą-
dem Województwa Mazo-
wieckiego a Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym. 
Dzięki kredytowi możliwy 
będzie zakup 11 pociągów 
typu push-pull na potrzeby 
Kolei Mazowieckich.

Jak poinformowała Marta Milew-
ska, rzecznik prasowy urzędu, 
zakup ten pozwoli obniżyć kosz-
ty eksploatacji taboru – nawet 
o 1,5 mln euro w ciągu roku. Po-
prawi się także obsługa najbardziej 
obciążonych relacji  pomiędzy 
miastami województwa mazo-
wieckiego, m.in. Ciechanowem, 
Siedlcami i Radomiem, a aglo-
meracją warszawską.  Wartość 
kredytu wynosi 50 mln euro. Na 
podpisaniu umowy skorzystają 

także mieszkańcy Nasielska, 
którzy jeżdżą pociągami Kolei 
Mazowieckich.

Sygnatariuszami umowy byl i : 
Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego – Adam Struzik, 
Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego – Jan Engelgard 
oraz wiceprezes Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego z siedzibą 
w Luksemburgu – Ivan Pilip.

dar
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Sposoby zabezpieczenia wierzytelności
Zabezpieczenia rzeczowe wiążą się 
ściśle z odpowiedzialnością rzeczową. 
Różnice między odpowiedzialnością 
rzeczową a odpowiedzialnością oso-
bistą dłużnika można wskazać w na-
stępujących trzech uwagach:

Po pierwsze – odpowiedzialność 
osobista jest odp. o szerszej skali niż 
odp. rzeczowa. Ciąży ona bowiem nie 
na jakimś jednym (konkretnym) przed-
miocie, lecz na całym osobistym ma-
jątku dłużnika, w skład którego może 
przecież wchodzić wiele przedmiotów 
majątkowych (w tym rzeczy). 
Po drugie – mimo tej szerszej skali odp. 
osobista daje niekiedy mniejszą pew-
ność zaspokojenia roszczeń uprawnio-
nego, gdyż zaspokojenie to jest zależne 
od stanu majątkowego dłużnika, który 
to stan  może ulec zmianie, np. może 
być dobry w chwili powstania zo-
bowiązania, a zły w chwili podjęcia 
poszukiwań skutecznego zaspoko-
jenia. W szczególności niesumienny 
dłużnik może w czasie od powstania 
wierzytelności do chwili jej wyma-
galności ukryć lub zbyć najbardziej 
wartościowe składniki swego majątku. 
Takiego ryzyka nie ma w zasadzie przy 
zabezpieczeniu rzeczowym. 
Po trzecie – odpowiedzialność osobi-
sta, w przeciwieństwie do rzeczowej, 
nie uznaje w zasadzie przywilejów na 
korzyść jednych wierzycieli przeciwko 
innym. 

Oto dwa najczęściej spotykane sposo-
by zabezpieczenia wierzytelności: 

a) zastaw
Zastaw jest ograniczonym prawem 
rzeczowym, którego celem jest za-
bezpieczenie wierzytelności. Wierzy-
ciel bowiem, by mieć pewność zwrotu 
swoich należności, może korzystać 

z prawa zastawu na rzeczy ruchomej 
należącej do dłużnika. W przeciwień-
stwie jednak do hipoteki, która gwa-
rantuje zaspokojenie wierzytelności 
z nieruchomości, zastawem obciążyć 
można tylko ruchomość. Można 
nim także obciążyć niektóre prawa 
znajdujące się w posiadaniu zastawcy 
(dłużnika), z tym że prawa te muszą być 
zbywalne (np. akcje, obligacje). 

Ze względu na cel zastawu, którym 
jest, jak już była o tym mowa, za-
bezpieczenie wierzytelności, jest on 
prawem akcesoryjnym, zależnym od 
wierzytelności, którą zabezpiecza (tzn. 
że nie może powstać bez wierzytel-
ności, nie może być przeniesiony bez 
wierzytelności, a wygaśnięcie wierzy-
telności pociąga za sobą wygaśnięcie 
zastawu). 

Na mocy zastawu wierzyciel może 
dochodzić zaspokojenia z rzeczy 
bez względu na to, czyją stała się 
własnością, i z pierwszeństwem 
przed wierzycielami osobistymi 
właściciela rzeczy (art. 306 § 1 k.c.). 

Zastaw powstaje w wyniku zawarcia 
umowy pomiędzy wierzycielem 
i dłużnikiem. Stronami umowy 
zastawu są zastawnik, którym jest 
wierzyciel, oraz zastawca – jest nim 
dłużnik. Do decyzji stron pozostawia 
się, czy rzecz obciążona zastawem 
przekazana zostanie wierzycielowi 
(ma to miejsce przy zastawie zwy-
kłym – uregulowanym w Kodeksie 
cywilnym), czy też nadal będzie 
w posiadaniu dłużnika. Gdy nastę-
puje druga z wymienionych sytu-
acji, fakt zastawu wpisywany jest 
do rejestru notującego tego typu 
zobowiązania (wówczas mamy do 
czynienia z tzw. zastawem rejestro-
wym).

Zastaw daje wierzycielowi gwaran-
cję, że gdy dłużnik nie spełni swego 
świadczenia, zastawnik zaspokoi się 
z sumy uzyskanej ze sprzedaży za-
stawionej rzeczy (przy zastawie zwy-
kłym – sprzedaż rzeczy następuje 
na podstawie przepisów o sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym, przy 
zastawie rejestrowym istnieją też inne 
sposoby zaspokojenia się wierzyciela 
z rzeczy będącej przedmiotem tego 
zabezpieczenia, np. rzecz może przejść 
na własność wierzyciela).

b) hipoteka
Hipoteka jest w naszym systemie 
prawnym podstawową formą prawną 
rzeczowego zabezpieczenia wierzy-
telności pieniężnych. Hipoteka jest 
ograniczonym prawem rzeczowym 
i polega na obciążeniu nieruchomości 
prawem, na mocy którego wierzyciel 
może dochodzić zaspokojenia z nie-
ruchomości, bez względu na to, czyją 
stała się ona własnością (oznacza to, 
że nieruchomość obciążona hipote-
ką może zostać zbyta – nie można 
tego zakazać, takie postanowienie 
umowne byłoby nieważne, wła-
ściciel nieruchomości może także 
dokonywać innych rozporządzeń 
swoim prawem) i z pierwszeństwem 
przed wierzycielami osobistymi 
właściciela nieruchomości. Główną 
funkcją instytucji hipoteki jest więc 
danie wierzycielowi zabezpiecze-
nia na nieruchomości (obciążone 
zostaje tu prawo własności danej 
nieruchomości). Zatem zasadą jest, 
że przedmiotem hipoteki jest nieru-
chomość. Jednakże ze względu na 
potrzeby obrotu prawo nasze ze-
zwala na obciążanie hipoteką niektó-
rych, zbywalnych praw rzeczowych 
odnoszących się do nieruchomości, 
a mianowicie:

– udziału współwłaściciela we własności 
nieruchomości,
– użytkowania wieczystego,
– własnościowego spółdzielczego prawa 
do lokalu mieszkalnego,
– spółdzielczego prawa do lokalu użyt-
kowego,
– prawa do domu jednorodzinnego 
w spółdzielni mieszkaniowej,
– wierzytelności zabezpieczonej hipo-
teką,
– ponadto do zastawu na statkach mor-
skich wpisanych do rejestru okrętowego 
stosuje się odpowiednio przepisy prawa 
cywilnego o hipotece na nieruchomościa-
ch(art. 64 Kodeksu morskiego) – jest to 
tzw. hipoteka morska. Z istoty rzeczy jest 
to jednak prawo zastawu, gdyż obciąża 
rzecz ruchomą. 
Przewaga tej formy zabezpieczenia 
nad innymi (np. nad poręczeniem) 
polega na tym, że można dochodzić 
wierzytelności z przedmiotu mająt-
kowego nawet wtedy, gdy dłużnik się 
go pozbędzie, a także dlatego, że ma 
się pierwszeństwo zaspokojenia przed 
wierzycielami osobistymi (tj. wierzy-
cielami niemającymi zabezpieczenia 
rzeczowego). 

Hipoteka może powstać w trójnasób:
1. w drodze umowy (hipoteka umow-
na),
2. na podstawie orzeczenia sądowego 
lub decyzji innego uprawnionego orga-
nu, hipoteka taka powstaje wówczas 
bez zgody właściciela nieruchomości 
(dłużnika), a nawet wbrew jego woli 
(hipoteka przymusowa),
3. na podstawie przepisu prawa zabezpie-
czającego wierzytelność państwową, np. 
z tytuły nieuiszczonego podatku (hipoteka 
ustawowa). 

Ważnym warunkiem powstania hi-
poteki jest dokonanie wpisu do księgi 
wieczystej (przy czym nie dot. to hi-
poteki ustawowej, która istnieje mimo 
braku takiego wpisu). Wpis, o którym 
tu mowa, ma zatem charakter prawo-
twórczy i jest dokonywany w dziale 
IV księgi wieczystej oznaczonej nie-
ruchomości. Wniosek o wpis może 
złożyć zarówno wierzyciel hipoteczny, 
jak i sam dłużnik. 

Na skutek ujawnienia hipoteki 
w księdze wieczystej hipoteka 
powstaje, jak już była o tym mowa, 
oraz zostaje objęta domniemaniami 
związanymi z takim wpisem, a także 
domniemaniem istnienia samej wie-
rzytelności. I tak np. jedno z ważniej-
szych domniemań mówi, o tym, że 
wpis ujawniony w księdze wieczystej 
jest zgodny z rzeczywistym stanem 
prawnym – jest to tzw. domniemanie 
publicznej wiary ksiąg wieczystych. 

Zaspokojenie wierzyciela z nieru-
chomości obciążonej hipoteką na-
stępuje wg przepisów o sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym, tzn. 
najpierw wierzyciel musi uzyskać 
tytuł egzekucyjny, który po zaopa-
trzeniu w klauzulę wykonalności 
stanie się tytułem wykonawczym, 
takim tytułem będzie np. prawo-
mocne orzeczenie sądu zasądzające 
daną wierzytelność. Dopiero na tej 
podstawie komornik będzie mógł 
skutecznie prowadzić egzekucję, 
która będzie polegała na sprzedaży 
nieruchomości obciążonej hipote-
ką, a suma z niej uzyskana będzie 
podlegała podziałowi na wszystkich 
wierzycieli dłużnika wg określonej 
w art. 1025 k.p.c. kolejności. 

Marek Rączka

AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
informuje:

• w dniu 1 lipca 2006 r. zaczęły 
obowiązywać przepisy rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1777/2005, 
z dnia 17 października 2005 r., usta-
nawiającego środki wykonawcze do 
dyrektywy 77/388/EWG w sprawie 
wspólnego systemu podatku od war-
tości dodanej ( Dz. Urz. WE z dnia 29 
października 2005 r. seria L, nr 288, 
str. 1–9 ).

Ważnym jest, że przepisy rozpo-
rządzenia Rady WE nr 1777/2005 
wiążą wszystkie państwa członkow-
skie i są stosowane bezpośrednio, co 
oznacza, iż od 1 lipca 2006 r. posta-
nowienia tego aktu stają się częścią 
porządku prawnego obowiązujące-
go na terytorium Polski.

Przedmiotowe rozporządzenie 
przyjęte zostało w celu ujednoli-
cenia systemu podatku od wartości 
dodanej w państwach członkowskich. 
W związku z powyższym, w odnie-
sieniu do obowiązujących do dnia 30 
czerwca 2006 r. na terytorium Polski 
przepisów dotyczących podatku od 
towarów usług, na szczególną uwagę 
zasługują następujące regulacje:

Co nowego w Urzędzie Skarbowym? INFORMACJE NA TEMAT PODATKÓW
Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 
– www.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawie, 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B 
– www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz., 
05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Legionów 7
tel. 765-90-40 sekretariat
– 765-90-26 – informacja z zakresu VAT
– 765-90-29 – informacja z zakresu handlu wewnątrzwspólnotowego
– 765-90-62 – informacja z zakresu podatku dochodowego od osób 
fizycznych
– System Informacji Podatkowej SIP (interpretacje urzędów skarbowych) 
www.mofnet.gov.pl
– Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlo-
wych mają możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT 
swoich kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
– www.europa.eu.int/comm/taxation /customs/vies/en/veishome.htm

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.IX  – upływa termin zapłaty podatku za m-c sierpień z tytułu
karty podatkowej,
20.IX – upływa termin rozliczenia podatku dochodowego za m-c sierppień 
(PIT, CIT, PPR,-PPE),
25. IX – upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c 
sierpień  (VAT-7,VAT-7K).
NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP

1. miejscem świadczenia usług 
w przypadku wynajmu, dzierżawy 
lub usług o podobnym charakterze, 
których przedmiotem są przycze-
py, naczepy i wagony kolejowe, jest 
miejsce, gdzie świadczący usługę 
posiada siedzibę, stałe miejsce pro-
wadzenia działalności lub miejscu 
stałego zamieszkania;

2. wprowadzono nową definicję 
usług elektronicznych, tj. usług 
świadczonych za pomocą Interne-
tu lub sieci elektronicznej, których 
świadczenie jest zautomatyzowane 
i które wymagają niewielkiego 
udziału człowieka, a ich wykonanie 
bez wykorzystania technologii in-
formacyjnej jest niemożliwe, a także 
listę usług nieobjętych tą definicją ;

3. w przypadku sprzedaży wysył-
kowej przekroczenie kwoty ustalonej 
przez państwo członkowskie, do któ-
rego wysyłane są towary, powoduje 
zmianę miejsca opodatkowania na 
terytorium kraju członkowskiego, do 
którego wysyłane są towary, począw-
szy od dostawy towarów, którą prze-
kroczono tę kwotę, a nie od dostawy 
następnej, jak było dotychczas.

Treść przedmiotowego aktu do-
stępna jest także w języku polskim 
na stronie internetowej: http://
eur–lex.europa.eu 

• Od dnia 16.08.2006r. obowią-
zują nowe druki:

1. w zakresie podatku od spad-
ków i darowizn – druk SD–3 o na-
byciu rzeczy i praw majątkowych. 
Jeżeli nabywców jest więcej niż 
jeden, załączyć trzeba również druk 
SD–3/A. Obowiązek złożenia ze-
znania na drukach SD–3, SD–3/A 
powstaje w terminie miesiąca od dnia 
powstania obowiązku podatkowego (w 
przypadku nabycia w drodze spadku 
w terminie miesiąca – od dnia uprawo-
mocnienia się postanowienia sądu).

2. w zakresie podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych ( np.: kup-
no–sprzedaż samochodu) obowią-
zuje nowa wersja deklaracji PCC–1 
i załącznika PCC–1/A.

Nowe wzory obowiązujących aktu-
alnie druków są w siedzibie Urzędu 
Skarbowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim, ul. Legionów 7. 

Można również korzystać ze strony 
internetowej Ministerstwa Finansów 
www.mofnet.gov.pl/podatki/formu-
larze.shtml.
Więcej informacji uzyskać można 
pod nr. telefonu: (0–22) 765 90 08

Opracował zespół:
Grażyna Rączka

Jaromir Walędziak
Agnieszka Ciężkowska
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Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT za zakup oleju napę-
dowego, które zostały wystawione 
od 1 stycznia 2006 r. 

W tym roku pieniądze wypłacane 
będą od 1–30 listopada, a zwrot 
środków będzie wynosić równo-
wartość iloczynu 38,70 zł x liczba 
ha użytków rolnych. Rolnicy będą 
mogli otrzymać pieniądze gotów-
ką w kasie urzędu gminy lub mia-
sta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

WA
fot. D. Panasiuk

Zbieraj faktury

Drogie owoce i warzywa
Większość owoców i warzyw jest 
zdecydowanie droższa niż w po-
przednim roku.

Wprawdzie na Warszawskim Rolno-
-Spożywczym Rynku Hurtowym 
w Broniszach dostawy są regularne, 
a podaż wystarczająca, to jednak 
susza spowodowała znacznie niższe 
plony i tym samym wyższe ceny.

Brak wody podczas wegetacji roślin 
to olbrzymie straty na wielu plan-
tacjach ogrodniczych, szczególnie 
upraw roślin korzeniowych.

Mało warzyw korzeniowych, dużo śliwek 
Ostatnie opady spowodowały popra-
wienie sytuacji w sadach. Jak oceniają 
ogrodnicy, zbiory jabłek mogą prze-
kroczyć 2 miliony ton, i będą wyższe 
od ubiegłorocznych.

Niestety, jabłka są drogie, ale zdaniem 
producentów wynika to z przenie-
sienia wysokich cen z końca sezonu 
2005/20006 na pierwsze jabłka 
z tegorocznej produkcji. Ceny tych 
podstawowych owoców powinny 
spadać. Sieci handlowe w rozmo-
wach z grupami producentów-sa-
downików starają się zbijać ceny, co 

OWOCE

Asortyment 
Borówki amer. 12,00 – 15,00
Brzoskwinie 3,00 – 4,50
Gruszki Klapsa 3,00 – 4,50
Gruszki Lipcówka 3,00 – 4,00
Jabłka Antonówka 1,00 – 1,75
Jabłka Elary Geneva 1,40 – 2,00
Jagody leśne 12,00 – 14,00
Śliwki 0,75 – 2,50
Truskawki 7,00 – 9,00

WARZYWA

Asortyment
Bakłażany 1,80 – 2,30
Buraki ćwik 0,50 – 0,75
Brokuły szt 2,00 – 3,00
Cebula młoda 1,50 – 2,00
Fasola szparagowa 3,00 – 4,00
Kabaczki 0,80 – 1,20
Kalafiory 2,50 – 3,50
Kapusta biała SZT 1,00 – 2,00
Marchew 1,00 – 1,50
Ogórki gruntowe 1,30 – 1,60
Ogórki spod osłon krótkie 2,00 – 2,50
Papryka kolorowa 2,20 – 3,00
Papryka zielona 1,50 – 2,20
Pietruszka młoda PĘCZEK 1,50 – 2,00
Pomidory spod osłon 2,66 – 3,00
Sałata masłowa 1,75 – 1,90
Seler młody PĘCZEK 8,00 – 11,00
Ziemniaki 0,95 – 1,20

wpłynie na ogólne obniżenie cen 
tych owoców. 

W tym roku mniej będzie jabłek od-
miany Champion, bo wiele drzew 
przemarzło podczas zimy. Dużo 
natomiast będzie odmiany Gloster, 
która dobrze zniosła anomalie po-
godowe.

Na średnim poziomie szacowane są 
plony Jonagoldów i odmiany Idared 
– bardzo chętnie kupowanej przez 
odbiorców z zagranicy.

Mało będzie 
gruszek. Jeżeli 
nie będzie do-
statecznego 
importu, to za 
polskie gruszki 
konsumenci 
zapłacą więcej 
niż w roku 
ubiegłym.

Bardzo dużo 
jest śliwek, stąd 
ceny niższe niż 
przed rokiem. 
O g ro d n i c y 
obawiają się, 
że nie sprze-
dadzą całej 
tegorocznej 
produkcji, bo 
zakłady prze-
twórcze mogą 

nie zagospodarować wszystkich 
owoców.

Zbliżone do cen ubiegłorocz-
nych są ceny borówki ame-
rykańskiej i gruszek odmiany 
Klapsa.

Ceny większości warzyw są 
znacznie wyższe niż przed 
rokiem. Taniej płacą odbiorcy 
za pomidory szklarniowe, 
paprykę, selery i ogórki kwa-
szone. Nie zmieniły się ceny (w 
porównaniu z 2005 rokiem) 

kalarepy, kapusty białej, pa-
pryki zielonej, porów i fasoli 
odmiany Jaś.

Bardzo drogie nadal są ziem-
niaki, ale ceny tego warzywa 
powinny spaść w czasie wy-
kopków. Podobna sytuacja 
związana ze spadkiem cen 
powinna dotyczyć marchwi, 
cebuli i buraków.

Ceny ziemniaków w porów-
naniu z 2005 roku (2005 
r = 100%) są na poziomie 
150%.

Podobnie kształtują się 
ceny kalafiorów i brokułów. 
Średnio o 25% zdrożały 
buraki ćwikłowe, cebula 
i marchew.

WR-SRH Bronisze

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w specjalnym 
komunikacie po raz kolejny 
przypomina, że rolnicy, 
którzy w tym roku chcą od-
zyskać część pieniędzy wy-
danych na olej napędowy 
używany do produkcji rol-
nej, powinni w okresie od 
1 września do 30 września 
tego roku złożyć odpowied-
ni wniosek do wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, 
w zależności od położenia 
gruntów rolnych. 

fot. D. Panasiuk

Światowy spór o kiełbasę
Całkowitego zakazu 

stosowania związków 
azotowych w przemyśle 
spożywczym domaga się 
Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO). Okazuje się 
bowiem, że powszechnie 
stosowane przy produkcji 
żywności konserwanty, 
będące związkami azotu, 
zwiększają ryzyko występo-
wania chorób nowotworo-
wych – do takich wniosków, 
poprzedzonych wieloletnimi 
i żmudnymi badaniami do-
szli eksperci WHO. 
Na całym świecie natychmiast rozgo-
rzała dyskusja na temat sposobu pro-
dukcji zdrowych wędlin. Naukowcy 
zajmujący się technologią żywności, 
zarówno pracujący na rzecz producen-
tów, jak i niezależni, doszli do jednego 
wniosku – nie ma takiej możliwości. 

Ich zdaniem wprowadzenie zakazu 
stosowania azotynów w przemyśle 
mięsnym oznacza rezygnację z naj-
lepszego środka gwarantującego od-
powiednią jakość wędlin. Ponadto, co 
szczególnie podkreślają, może to być 
niebezpieczne dla zdrowia człowieka. 
Niektórzy mówią wprost: nadmierna 
troska o ludzkie zdrowie może być 
zagrożeniem jego życia. Koronnym ar-
gumentem zwolenników powszechne-
go używania konserwantów jest fakt, że 
tylko one są obecnie w stanie ochronić 
człowieka przed śmiertelnymi skutka-

mi jadu kiełbasianego. Do tej pory nie 
wymyślono niczego skuteczniejszego, 
choć prace nad wyeliminowaniem 
azotynów z naszej codziennej diety 
trwają już od kilkudziesięciu lat. Tylko 
konserwanty są w stanie zapewnić od-
powiednią barwę, smak i zabezpieczyć 
jedzenie przed psuciem.

Jedynym i zarazem wątpliwym pocie-
szeniem dla konsumentów może być 
opinia większości żywieniowców, że 
spożywane przez nich ilości azotynów 
w gotowych produktach mięsnych to 
nic w porównaniu z dawką chemii, jaką 
połykają razem z warzywami i ziemnia-
kami – szczególnie z przyspieszonej 
produkcji spod osłon. 

Zdaniem żywieniowców problem nie 

polega na tym, że jakaś chemiczna 
substancja jest w danym posiłku, tylko 
na tym – ile jej jest. A, na co warto zwró-
cić uwagę, przedstawiciele przemysłu 
spożywczego z dumą podkreślają, że 
w Polsce wykorzystanie azotynów 
do produkcji żywności nie przekracza 
25 procent normy, na którą zezwala 
Światowa Organizacja Zdrowia. W prak-
tyce oznacza to, że azotyny zawarte np. 
w jednym kilogramie kiełbasy stanowią 
zaledwie jej niewielką część mierzoną 
w miligramach. 

Może zamiast prosić w sklepie 
ekspedientkę o pęto kiełbasy, lepiej 
będzie powiedzieć – poproszę 
kilkadziesiąt miligramów azotynów 
w podwawelskiej? 

WA

fot. D. Panasiuk
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Procesja z wieńcami fot. M. Stamirowski

Podziękowanie za dary ziemi
Poświęcenie wieńców 

rozpoczęło dekanal-
ne uroczystości dożynko-
we w Pieścirogach, które 
odbyły się w niedzielę 
27 sierpnia tego roku. 
Mszę świętą celebrował ks. Tomasz 

Wójtowicz, notariusz Kurii Płoc-
kiej. Przed ołtarzem rolnicy zgro-
madzili dary ziemi – m.in. miód, 
owoce i warzywa. Nie zabrakło 
chleba, którym kapłani dzielili się 
z wiernymi. Wśród nich byli przed-
stawiciele samorządu i różnych 

grup zawodowych. 
Nad przebiegiem 
uroczystości czuwał 
tutejszy proboszcz, 
ks. Jan Majewski.

Po zakończonej litur-
gii na zgromadzonych 
czekało wiele atrakcji. 
Goście dożynkowi 
mogli  podziwiać 
akrobacje powietrz-
ne spadochronia-
rzy,  przejechać s ię 
bryczką, spróbować 
szczęścia na loteri i 
fantowej. Najwięcej 
osób zgromadzi ło 
się wokół stoisk, przy 
których można było 
spróbować tradycyj-
nych potraw – w tym grochówki. 
Najbardziej jednak smakował chleb 
ze smalcem.

Oprawę artystyczną zapewniły 
występy zespołów: Testimonium 
z archidiecezji katowickiej oraz gru-
pa Metro z Nasielska. Do późnych 

godzin wieczornych mieszkańcy 
Nasielska i okolic oraz zaproszeni go-
ście bawili się na zabawie tanecznej. 

KZ

Uroczystości dożynkowe rozpoczął ks. proboszcz Jan Majewski fot. M. Stamirowski

Wieczór kabaretowy
Nasielski Ośrodek Kultu-

ry zaprasza na występ 
kabaretu Neo-Nówka. Gru-
pa wystąpi 30 września br. 
o godz. 1900 w kinie Niwa 
w Nasielsku. 
Kabaret istnieje od 2000 roku. Jego 
założycielem jest Roman Żurek. 
W skład zespołu wchodzą studenci 
kilku wrocławskich uczelni. Ich in-
spiracją jest grupa Monty Pythona 
i kabaret Potem. Występowali na 
wszystkich festiwalach kabareto-
wych. Są laureatami wielu cen-
nych nagród. Zdobyli m.in. 
II Nagrodę na XXII Prze-
glądzie Kabaretów Ama-
torskich „Paka”2006 r. 
w Krakowie, I Nagrodę 
na V Dąbrowskiej Ściemie 
Kabaretowej „Debeściak” 
2006 r. w Dąbrowie 
Górniczej, I Nagrodę na 
XXVI Lidzbarskich Wie-
czorach Humoru i Satyry 
w 2006 r. 

Grupa jest znana z wielu realizacji 
telewizyjnych, np. „Misja Sójka” 
Mrągowo 2006 r. – TVP2, „43 KFPP 
Opole 2006” – TVP1, „O Rety Kaba-
rety czyli Humor Halamy” – Polsat, 
„Tygodnik Moralnego Niepokoju” 
TVP2.

Rezerwacji i zakupu biletów można 
dokonać od 8 września w Nasielskim 
Ośrodku Kultury (tel. 023 691 23 43). 
Cena biletu w przedsprzedaży 15 zł, 
a w dniu występu 20 zł.

K.Z.

Turniej 
Siatkówki 
Drużyn 
Amatorskich
17 września (niedziela) 

godz. 10.00

Hala Sportowa w Nasielsku

Wszelkie informacje 
dot. udziału 

w rozgrywkach 
można uzyskać 

pod nr. tel. 0 23 693 08 65 
lub 0 504 180 761

Z przymrużeniem oka
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fot. M. O.-S.

Nasielszczanie na festiwalu w Formii
Od 25 do 28 sierpnia 
nasielski zespół All My 
Heroes (Michał Ziółkow-
ski, Tomasz Suwiński 
oraz Bartosz Świgoniak) 
reprezentował Mazowsze 
na włoskiej scenie w mie-
ście Formia nad Morzem 
Tyrreńskim, na festiwalu 
Festa Della Musica A.R.C.I. 
Osobom niewtajemniczo-
nym należy w tym miejscu 
wspomnieć, iż wyjazd ten 
był nagrodą Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki 
Młodzieżowej SMEnterReg 
w Błoniu (18–20 sierp-
nia).
Możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności i talentów we Wło-
szech, oprócz All My Heroes , miało 
5 zespołów z regionu Mazowsza: 
Concrete (Nowy Dwór Maz.), Ponton 
Band (Piastów), Natural High (Błonie), 
Cinema Bejzment Project (Błonie), 
Way No Way (Nowy Dwór Maz.).

Festiwal w Formii obejmował ostatni 
weekend sierpnia. Zespoły z Polski 
prezentowały się na scenie przez ko-
lejne dni wraz z zespołami włoskimi, 
począwszy od godziny 21:30. I tak 
w piątek można było relaksować się 
przy dźwiękach zespołu Way No 
Way. Spokojna i lightowa muzyka 
wprowadziła niepowtarzalny nastrój, 

przy którym można się było troszkę 
poruszać. W podobnym klimacie 
zagrał Ponton Band. Włosi byli zasko-
czeni szantowym brzmieniem ich 
utworów, mimo to potrafili przyjąć 
ich bardzo ciepło.

Sobota, podobnie jak inne dni, upłynęła 
na porannym zwiedzaniu miasta, pla-
żowaniu oraz wieczornym koncercie. 
Drugiego dnia Włosi mogli usłyszeć 
tylko jedną kapelę z Polski. Było to CBP, 
czyli Cinema Bejzment Projekt, grający 
elektryczną muzykę, w której współist-
nieją elementy jazzu, fusion i rocka. Coś 
bardzo oryginalnego!

Ostatniego dnia Music Festiwalu na 
scenie zaprezentowały się trzy kapele 
z Polski. Zagrał zespół All My Heroes, 
którego muzyka (mimo wcześniejszych 
obaw) przyjęła się bez trudu i miło było 
zobaczyć Włochów śpiewających jego 
utwory. Wystąpił także Concrete, grający 
znacznie ciężej i robiący wiele „zamie-
szania” na scenie. Ostatnim zespołem 
było Natural High, którego występ, 
pełen ekspresji i scenicznej dynamiki, 
przyciągnął uwagę wielu Włochów 
i spowodował, że cudowny nastrój 
udzielił się publice.

Polacy nie byli jednak na scenie 
sami. Przed zespołami z Polski lub 
też po nich występowały znakomite 
kapele włoskie. Prezentowały nie 

tylko ogromny temperament, moc 
i energię, ale także znakomite umie-
jętności muzyczne. Były to m.in.: 
Il Malpertugio, Blood’77, Tecnoso-
spiri, Aporia.

Ogromnym zaskoczeniem dla Polaków 
była liczna grupa słuchaczy mimo dość 
późnych (jak na polskie przyzwyczaje-
nie) godzin rozpoczęcia i trwania festi-
walu (początek: 21:30–22:00). Ale jak 

wiadomo, włoski, gorący temperament 
spowodował, że publiczność bawiła się 
do późnych godzin nocnych, jednym 
słowem, była znakomita!

Festiwal w Formii był dla zespołów 
z Polski niezwykłą okazją zawiązania 
nowych kontaktów i znajomości, któ-
re – nie tylko w świecie muzycznym 
– są bardzo ważne. Wszyscy przyznali 
jednogłośnie, że każdy muzyk czeka 

z utęsknieniem na chwilę, kiedy będą 
go mogły usłyszeć rzesze słuchaczy nie 
tylko z Polski…  Jednym słowem, wy-
jazd do Włoch umożliwił przynajmniej 
po części spełnienie marzeń większości 
zespołów i podsycił chęci na więcej.

Wszystkim przyjaciołom z Formii 
życzymy wielu sukcesów i miejmy 
nadzieję: do zobaczenia za rok!

Anna Cerońska

Letnie rozterki 

W kraju – nie znaczy taniej
Koniec wakacji dla 

wielu z nas to czas 
smutku. Bynajmniej nie 
z powodu powrotu do 
pracy czy zbliżającej się 
jesieni, ale z przyczyn 
bardziej przyziemnych, bo 
finansowych. 
Letnie wyjazdy i tym razem nie 
oszczędziły naszych portfeli. Podróże 
nie tylko kształcą, ale i kosztują. Prze-
konali się o tym zarówno ci, którzy 
urlop spędzili w kraju, jak i nawet ci, 
którzy wrócili z zagranicznych woja-
ży. Okazuje się bowiem, że wyjazd do 
bajecznych zakątków Europy wcale 
nie musi być drogi i tylko dla wybra-
nych – często jest tańszy i zarazem 
atrakcyjniejszy od pobytu w naszych 
kurortach. Jeżeli kogoś stać na spędze-
nie urlopu nad polskim morzem, to na 
pewno będzie go stać na atrakcyjne 
wczasy na południu naszego konty-
nentu – twierdzą przedstawiciele firm 
turystycznych. 

W minionym sezonie nasi turyści naj-
chętniej odwiedzali Grecję. Hitem tego 
lata był romantyczny, skalisty półwy-
sep Chalkidiki, najgęściej zaludniony 
i najbardziej rozwinięty turystycznie. 
Znajduje się tutaj wiele hoteli i ośrod-
ków rekreacyjnych. W krajobrazie 
wyróżniają się przede wszystkim 
piękne piaszczyste plaże, bujna ro-
ślinność i rozległe lasy piniowe, no 
i oczywiście wspaniałe zabytki. Będąc 
tu, koniecznie trzeba zwiedzić Zespół 
Klasztorny Meteory (Metéora) – to bez 

wątpienia jedna z największych atrakcji 
turystycznych Grecji. Niezwykłe bu-
dowle wzniesiono na niedostępnych 
– zdałoby się – skalnych formacjach 
w górskiej dolinie. Nazwa „meteora” 
dosłownie oznacza „skały zawieszo-
ne w powietrzu”. Bogata oferta tury-
styczna sprawia, że można tu znaleźć 
wspaniale miejsca do spędzenia 
wolnego czasu – na każdą kieszeń. 
Przy wyborze apartamentów należy 
kierować się za-
sadą, że „dobrze 
mamy w domu, 
na wczasach nie 
musi być luksu-
sowo – ma być 
tanio i przyzwo-
icie”.

Ceny wynajmo-
wanych pokoi 
czy domków 
wahają się do 30 
do 140 euro za 
dobę. Tak było 
w lipcu, w czasie 
największego 
napływu nie 
tylko polskich 
turystów. 

W tym samym czasie za wynajęcie 
domku w Stegnie, tuż nad naszym 
Bałtykiem, właściciele żądali 300 
złotych za dobę czyli około 75 euro. 
Ceny spadły o połowę dopiero pod 
koniec sezonu – po 20 sierpnia. 

Jadąc jednak własnym samocho-

dem, przekonamy się, że urlop 
w Grecji może nas znacznie mniej 
kosztować od wczasów w kraju. Do-
skonale o tym wiedzą doświadczeni 
turyści. Przed wyjazdem warto z ni-
mi porozmawiać i skorzystać z kilku 
podstawowych rad. 

Jedzenie zabieramy ze sobą z Pol-
ski, bierzemy wszystkie produkty 
spożywcze, które można przewozić 
w turystycznej lodówce. Na miejscu 

kupujemy jedynie owoce, warzywa, 
wszelkie napoje oraz lody. Obiady 
gotujemy sami. Od czasu do czasu 
warto jednak wybrać się na kolację 
do jednej z wielu restauracji, żeby 
skosztować przysmaków kuchni 
regionalnej. Przyrządzanie posiłków 
nie jest żadnym utrudnieniem, je-

żeli zabieramy z domu wszystko w
miarę możliwości przygotowane – tym 
bardziej że mając własny apartament, 
mamy tam wszystko jak w domu. 

Największym problemem związanym 
z urlopem w Grecji jest odległość 
i koszt przejazdu. Trzeba być przygo-
towanym na pokonanie w jedną stronę 
około 1700 kilometrów i dodatkowo 
kilkuset na zwiedzanie okolic. Ambitni 
turyści pokonują łącznie nawet 4500 

km. Jedynym po-
cieszeniem jest fakt, 
że benzyna nigdzie 
„po drodze” nie 
jest droższa niż 
w Polsce. Ponadto 
dodatkowym kosz-
tem są opłaty za ko-
rzystanie z autostrad. 
Winietki za przejazd 
przez Węgry 
i Słowację kosztują 
około 130 zł, przez 
pozostałe kraje nie-
co ponad 50 euro. 
Jak podkreślają 
turyści – najdroższa 
jest Serbia, kasują 
za drogi co chwilę. 

Kwitki przejazdowe kupuje się w Pol-
sce lub na granicy kraju, do którego 
wjeżdżamy. Niewielkim, ale bardzo 
ważnym obciążeniem finansowym 
jest ubezpieczenie zdrowotne – wy-
starczy wykupić podstawowy pakiet. 
Należy jeszcze pamiętać o zielonej 
karcie – ten dokument skrupulatnie 

sprawdzają zarówno służby graniczne, 
jak i policja w krajach tranzytowych. 

Żeby maksymalnie ograniczyć koszty 
i skrócić czas podróży, polski turysta 
jedzie przeważnie non–stop, bez 
korzystania z hoteli na nocleg. Jeżeli 
jest zmęczony, śpi godzinę, dwie na 
przydrożnym parkingu. W ten sposób 
odsypia trudy podróży większość kie-
rowców samochodów osobowych, 
co widać zresztą przy turystycznych 
szlakach. Pierwszy dzień poza grani-
cami kraju nie jest łatwy, jednak trudy 
podróży rekompensuje nam pobyt 
w jednym z ośrodków rekreacyjnych 
nad Morzem Egejskim. Na miejscu 
czeka na nas wiele miłych niespo-
dzianek, m.in. basen z masażami, leżaki 
i parasole, boiska do uprawiania różnych 
dyscyplin sportu. Ale najważniejsza jest 
plaża – krystalicznie czysta i ciepła woda 
sprawia, że czujemy się w niej jak ryba. 

W tym roku nie zachwycały wyglą-
dem niektóre nadbałtyckie plaże. 
Woda w wielu miejscach była po 
prostu brudna – ale największym pro-
blemem były glony, które skutecznie 
odstraszały dzieci przed kąpielą. 

Miejmy nadzieję, że w przyszłym 
roku będzie lepiej. W wakacje znów 
wyjedziemy nad morze. I wszystko 
jedno, nad które – byle byłoby czysto 
i tanio. Czyżby więc znów do Grecji?

Warto już od dziś zacząć oszczędzać, 
żeby w ogóle było za co wyjechać. 

dar

Meteory - klasztory zawieszone w powietrzu
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Baran 21.03.- 19.04.
Wszystko znajduje się teraz w zasięgu Twoich możliwości. Osiągniesz 
wymarzone cele. Musisz tylko unikać kłótni. Postaraj się także okazać 
więcej uczuć partnerowi, ratując w ten sposób Wasz związek.

 Byk 20.04.- 20.05.
Masz dobrą passę w interesach. Nic Cię nie powstrzyma w realizacji 
planów. Śmiało podpisuj umowy i zawieraj kontrakty. Możliwa podróż 
służbowa.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Otrzymasz interesującą propozycję zawodową. Rozważ ją dokładnie. 
Nie zapominaj o ważnych terminach i spotkaniach służbowych. 
W życiu uczuciowym bez zmian. 

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym same sukcesy. Za to życie rodzinne dostarczy 
Ci wielu wrażeń. Spore zamieszanie wyniknie z powodu ostatniej 
kłótni z partnerem i wzajemnych pretensji. Spróbujcie spokojnie 
porozmawiać i wszystko wyjaśnić. 

Lew 23.07.- 22.08.
Trudno Ci przyzwyczaić się do codziennych obowiązków po udanym 
urlopie. Musisz znaleźć w sobie siły i chęci, bo czekają na załatwienie nie 
tylko sprawy zawodowe, ale również i osobiste. Zdecyduj się wreszcie 
i pomyśl o ślubie.

Panna 23.08.- 22.09.
Przez najbliższe dni będziesz w centrum zainteresowania. Zaimponujesz 
znajomym swoją wiedzą i zaradnością. Zyskasz ich uznanie, a za 
okazaną pomoc czeka Cię miła niespodzianka z ich strony. 

Waga 23.09.- 22.10.
Szybko zapomnisz o wolnym czasie, bo obowiązki już czekają. 
Nie będziesz mieć chwili spokoju. Emocji dostarczy Ci także życie 
uczuciowe. Samotne Wagi poznają bardzo interesujące osoby. Może 
warto podtrzymać znajomość. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
W interesach poradź się kogoś bardziej doświadczonego. Nie działaj 
impulsywnie. Lepiej chwilę pomyśl i rozważ każdą propozycję finansową, 
zanim podejmiesz decyzję. W miłości zdaj się na pomysły partnera. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Życie zawodowe będzie się toczyć zwykłym torem. Żadnych 
rewelacyjnych propozycji czy zmian. Natomiast w uczuciach czeka Cię 
mała rewolucja. Czas podjąć odważną decyzję. Dłużej nie zwlekaj. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Przez najbliższe dni poświęć więcej czasu obowiązkom rodzinnym. 
Zajmij się porządkami domowymi lub pracami w ogrodzie. 
Odpoczniesz w ten sposób od kłopotów w pracy i nabierzesz sił do 
dalszego działania. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Nareszcie zrozumiesz, co jest w życiu ważne i czemu warto się poświęcić. 
Skup swoją uwagę na przyszłości i zacznij działać. Wkrótce zobaczysz 
efekty swojej pracy. W życiu rodzinnym miłe chwile i wiele radości. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Nadchodzą dobre dni. Dostaniesz niezwykle korzystną finansowo 
propozycję zawodową i szybko z niej skorzystaj. Otrzymasz także 
zaproszenie na ślub lub inne przyjęcie rodzinne. Odnowisz kontakty 
z dalekimi krewnymi. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA
 8–10 WRZEŚNIA godz. 17.00

„Skok przez płot” 
Over the Hedge (USA, 2006); Animowany/Komedia; Reżyseria:  Tim Johnson, Karey 
Kirkpatrick; Reżyseria polskiej wersji językowej:  Artur Kaczmarski; Scenariusz:  Len 
Blum; Na podstawie komiksu:  Michael Fry, T. Lewis; Dialogi w polskiej wersji języko-
wej:  Bartosz Wierzbięta 

Przyszła wiosna. Verne i jego leśni przyjaciele budzą się po długiej, zimowej 
drzemce i ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu odkrywają, że w samym 
środku ich naturalnego środowiska wyrósł wysoki, zielony żywopłot. Ale 
to nie koniec niespodzianek. W ich życiu pojawia się także wygadany szop 
pracz RJ, który tłumaczy, iż za ogrodzeniem żyją dziwne istoty zwane ludźmi, 
a świat zamienił się w „przedmieścia”. Przybysz ma własne powody, aby 
przekonać przyjaciół z lasu, że nie mają się czego obawiać i mogą skorzystać 
na obecności nowych, pobłażliwych sąsiadów.

16–18 WRZEŚNIA godz. 18.00

„Strażnik” 
The Sentinel (USA, 2006); Kryminał/Dramat/Thriller; czas 108 min.; Reżyseria:  Clark 
Johnson; Scenariusz:  George Nolfi; Na podstawie powieści:  Gerald Petievich; Ob-
sada: Michael Douglas – Agent Pete Garrison, Kiefer Sutherland – David Breckinridge, Kim Basinger – Pierwsza Dama – Sarah 
Ballentine, Eva Longoria – Jill Marin, David Rasche – Prezydent Ballentine 

Agent sił specjalnych, romansujący z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, oskarżony zostaje o udział 
w zamachu na prezydenta.

22–24 WRZEŚNIA godz. 17.00

„GARFIELD 2” 
Garfield’s A Tale of Two Kitties (USA, 2006); Komedia; Reżyseria:  Tim Hill; Scenariusz:  Joel Cohen, Alec Sokolow; Na podstawie 
komiksu:  Jim Davis

Kontynuacja przygód najsłynniejszego kota świata. Tym razem Garfield wyrusza na podbój Europy, a w Londynie 
okazuje się, że jest sobowtórem angielskiego kota, któremu zwariowany milioner zapisał cały swój majątek.

O G Ł O S Z E N I E

Stres grzybowy
Wracałam z Płocka w znakomitym 
humorze. Janusz, kuzyn mojej przy-
jaciółki Marysi, zadbał o to, byśmy 
obie przez te kilka dni świetnie się 
bawiły. Jednak w domu mój nastrój 
został poddany pewnej próbie. 

Nie było ani dzieci, ani Piotra, tylko 
w kuchni siedziała Zosia i pochli-
pywała. Moja córka jest bardzo 
zrównoważoną osobą i nie ulega 
chandrom z byle powodu. 

– Co się stało? – spytałam mocno 
zaniepokojona. – Dzieci?…

– Z dziećmi wszystko dobrze, są u są-
siadów, na urodzinach ich wnuka.

– A gdzie Piotrek? 

Zamiast odpowiedzieć, Zosia wy-
buchnęła płaczem. 

– Poszedł – usłyszałam wśród szlo-
chów. 

– Dokąd poszedł? 

– Nie wiem. 

– Pokłóciliście się?

– Taak… On się zdenerwował i wy-
szedł.

Ktoś tu musi być rozsądny, pomy-
ślałam. Zięć wszelkie stresy zwykle 
odreagowywał, chodząc po lesie. 
Pogoda jest dziś w sam raz, pomy-
ślałam, pewnie poszedł się przejść. 
Brak kosza w spiżarni upewnił mnie, 
że tak właśnie zrobił; pewnie wróci 
z grzybami, i tyle. Powiedziałam 
o tym Zosi i zapytałam, co się wła-
ściwie stało. 

Było tak: podczas delegacji Piotra 
narobił się bałagan z rachunkami. 
Najpierw, tuż przed jego wyjaz-
dem, zgubili gdzieś kartkę z banku 
z nowym PIN-em. Po długotrwa-
łych poszukiwaniach i przekopaniu 
całego domu Zosia znalazła kartkę 
dopiero o północy w dniu dokony-
wania opłat (zięć już wyjechał). Po-
szła rano do bankomatu, ale okazało 
się, że wprowadziła błędny PIN. (Póź-
niej wyjaśniło się, że zamienili kartki 
z PIN-ami z mamą Piotra, której też 
ostatnio założyli konto). Ale póki co, 
Zosia postanowiła dokonać opłat 
przelewem w banku. Szybko jednak 
zorientowała się, że nigdzie nie ma 
karty z kodami (które są konieczne 
przy operacjach dokonywanych 
na ich jakimś superkoncie kredy-
towym). Nosi ją zwykle przy sobie 
Piotr i karta po prostu pojechała 
z nim do Poznania. Zosia zadzwo-
niła więc do męża, a on podał jej te 
numery przez telefon. Ale był bardzo 
niezadowolony. 

Z numerami z karty kodów w ręku 
moja córka poszła do banku. Ale 
i tam okazało się, że jest w tych 
numerach jakiś błąd – i kartę zablo-
kowano. Albo pomylił się Piotrek przy 
dyktowaniu, albo Zosia, zapisując. 
Ostatecznie, rachunki opłaciła z za-
ledwie trzydniowym opóźnieniem; 
do tego musiała ręcznie wypełniać 
polecenia przelewu, a pani w okien-
ku musiała wydrukować jej historię 
operacji, bo nie miała przy sobie 
numerów konta na przelewy. 

Po powrocie Piotrek dowiedział się, 
że będzie musiał udać się do oddziału 

banku i zamówić nową kartę kodów, 
na którą trzeba będzie czekać parę 
dni. Zaczęli się sprzeczać, kto tu jest 
bałaganiarzem, i w rezultacie pokłó-
cili się na dobre. 

Dlatego mój zięć poszedł na grzyby 
i przepadł; wrócił dopiero po kilku go-
dzinach. Nie odzywał się do nikogo, 
postawił tylko ogromny kosz z grzy-
bami przy kuchni, umył się i poszedł 
spać. Nie szkodzi. I tak grzyby na wie-
czór są zbyt ciężkostrawne. Paprykarz 
z nich zjemy jutro na obiad. 

Zosia – chyba w ramach pokuty 
– dzielnie czyściła grzyby razem ze 
mną. W sumie, wszystko skończyło 
się dobrze… Skończyło? Jeśli dobrze 
znam moją córkę, to teraz Piotrek 
będzie musiał się starać, jak ją prze-
prosić. Bo kosz grzybów na pewno 
nie wystarczył. 

Babcia Jadzia

Paprykarz z grzybów
ok. 0,5 kg grzybów (leśnych, ewen-
tualnie pieczarek), cebula, zielona 
papryka i pomidor, smalec, nieco 
mąki, szklanka śmietany, sól i papry-
ka w proszku 

Posiekaną cebulę zrumienić na smalcu, 
dosypać papryki w proszku, dodać po-
krojonego pomidora i zieloną paprykę. 
Podlać wodą i dusić około pół godzi-
ny. Dodać pokrojone grzyby, posolić 
i dusić do miękkości. Na koniec dodać 
śmietanę wymieszaną z mąką i całość 
zagotować. Podawać z ziemniakami, 
chlebem lub kluskami. 

PODZIĘKOWANIE
Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, 
Pracownikom Administracji i Obsługi 

z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach 
dziękuję za wspólnie przepracowane lata.
Wyrazy wdzięczności kieruję również do 

Instytucji, Zakładów Pracy 
oraz wszystkich ludzi wspierających moje działania 

na rzecz szkoły i środowiska
podczas wykonywania 

mojej 40-letniej pracy zawodowej.

    Z wyrazami szacunku
      Teresa Skrzynecka
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„LEW NASIELSKA” DLA HENRYKA ŚLIWIŃSKIEGO
Tegoroczne Dni Nasiel-

ska obfitowały w wiele 
wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych. Najważ-
niejszym ich punktem 
było wręczenie statuetki 
„Lwa Nasielska” osobie 
najbardziej zasłużonej dla 
naszego miasta. W dniu 23 
czerwca w kinie „Niwa” 
na uroczystości otwierają-
cej to dwudniowe święto 
miasta statuetkę „Lwa 
Nasielska” otrzymał Hen-
ryk Śliwiński – nauczyciel, 
twórca nasielskich kaba-
retów, wieloletni dyrektor 
Liceum Ogólnokształcą-
cego, działacz społeczny, 
honorowy prezes NTK oraz 
animator kultury.
Wyróżnienie to przyznała kapituła, 
w skład której wchodzą oprócz burmi-
strza Bernarda Dariusza Muchy laureaci 
nagrody z ubiegłych lat, a są wśród nich: 
ks. prałat Kazimierz Śniegocki, Janusz 
Konenberger, marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik oraz Bo-
gumiła Barcińska – Ekler. 

W tym roku do grona wyżej wymienio-
nych osób dołączył Henryk Śliwiński, 
który z racji pełnionych funkcji zawo-
dowych i społecznych jest w naszym 
mieście osobą znaną, cieszącą się 
szacunkiem i uznaniem. 

Z okazji przyznanego mu wyróżnienia 
przeprowadziliśmy z nim wywiad, 
w którym omówił swoje dokonania 
w pracy zawodowej i społecznej, 
i podzielił się z Czytelnikami swoimi 
wrażeniami z otrzymania tak zaszczyt-
nego wyróżnienia.

Czym dla pana jest „Lew Nasiel-
ska” ? 

Wyróżnienie to jest w pewnym sensie 
docenieniem całokształtu mojej pracy 
zawodowej i społecznej. Do Nasielska 
przybyłem w 1974 r. i objąłem tu 
stanowisko dyrektora Liceum Ogól-
nokształcącego, którym byłem 15 
kolejnych lat. Nauczycielem języka 
polskiego w liceum byłem zaś do 
2002 r. W sumie pracy pedago-
gicznej poświęciłem 40 lat mojego 
życia. Poza pracą zawodową czynnie 
angażowałem się, w życie kulturalne 
i społeczne miasta co zaowocowało 
powstaniem (jeszcze w liceum) ka-
baretów nasielskich oraz założeniem 
w 1995 r. Nasielskiego Towarzystwa 
Kultury, którego prezesem byłem 
przez 10 lat.

Jest pan pierwszym nauczycielem 
w gronie osób, które otrzymały 
„Lwa Nasielska”. Jakie zawody 
i profesje powinny być według pana 
honorowane tym wyróżnieniem?

Nie powinno się patrzeć pod kątem 
zawodowym, ale pod kątem zasług 
jakie dana osoba oddała lokalnej spo-
łeczności. Dobrze się stało, że kapituła 
„Lwa Nasielska” zwróciła uwagę na 
środowisko oświatowe, gdyż są w je-
go szeregach wybitni nauczyciele 
i wychowawcy. Sądzę, że i ich praca 
zostanie w przyszłości zauważona 
i doceniona.

W latach 1974 – 1991 sprawował 
pan funkcję dyrektora LO w naszym 
mieście. Jakie największe sukcesy 
osiągnął pan na tym stanowisku? 

W pierwszym roku mojej pracy 

przeniosłem liceum z zajmowane-
go dotychczas wspólnie ze Szkołą 
Podstawową nr 1 budynku przy 
ul. Staszica, do odremontowanego 
i częściowo rozbudowanego budyn-
ku przy ul. Starzyńskiego, gdzie się 
znajduje do chwili obecnej. Szkoła 
uzyskała lepsze warunki do pracy 
dydaktycznej, zaczęły powstawać 
nowe pracownie przedmiotowe, przy 
bibliotece zaczęła działać czytelnia. 
Budynek został ogrodzony, jego oto-
czenie uporządkowane i dostosowano 
do potrzeb boisko szkolne. Wiele wy-
siłku włożyłem w zatrudnienie kadry 
pedagogicznej z wyższym wykształ-
ceniem, specjalistów do wszystkich 
przedmiotów, a szczególnie języków 
zachodnioeuropejskich. W 1986 r. 
z okazji 40 – lecia szkoły wspólnie 
z gronem pedagogicznym, uczniami 
szkoły i absolwentami zorganizowałem 
I Zjazd Absolwentów LO połączony 
z nadaniem szkole imienia Jarosława 
Iwaszkiewicza i odsłonięciem po-
mnika patrona. 

Jakimi sukcesami w pracy peda-
gogiczno- wychowawczej może 
się pan poszczycić jako nauczyciel 
języka polskiego?

Sukcesów pedagogicznych nie ma 
się od razu, pojawiają się one dopie-
ro z czasem, i są wynikiem ciężkiej 
wieloletniej pracy z uczniami. Przez 
dłuższy okres czasu liceum nie mia-
ło swojego patrona wokół którego 
mogłaby się koncentrować praca pe-
dagogiczna i wychowawcza. Wybór 
Iwaszkiewicza – twórcy wszechstron-
nego, uprawiającego prawie wszystkie 
gatunki literackie – stworzył okazję do 
organizowania dni patrona, w czasie 
których uczniowie uczestniczyli 
w konkursach dotyczących jego życia 
i twórczości, recytowali jego wiersze. 
Zwiedzali też Muzeum Iwaszkiewicza 
w Stawisku oraz uczestniczyli w 1990 r. 
w spotkaniu szkół noszących imię 
Iwaszkiewicza w Sandomierzu. Na 
przeprowadzonym tam konkursie 
o życiu i twórczości poety nasi 
uczniowie zdobyli czołowe miejsca. 
Dzięki wszechstronnemu zapoznaniu 
się z twórczością Iwaszkiewicza na 
lekcjach języka polskiego i kółku po-
lonistycznym mógł w 1996 r. uczeń 
liceum Roman Chymkowski znaleźć 
się w gronie laureatów XXVI Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego.

Był pan pomysłodawcom i założy-
cielem wielu kabaretów nasielskich. 
Skąd u pana takie zainteresowanie 
sceną?

Przed przyjściem do Nasielska by-
łem związany z amatorskim teatrem. 
Przez kilka lat w Technikum Rolniczym 
w Golądkowie organizowałem przed-
stawienia szkolnego teatru. Kiedy roz-
począłem dyrektorowanie w nasiel-
skim liceum wszystkie wolne chwile 
poświęcałem zabawie w kabaret. 
Dlaczego kabaret a nie typowy teatr 
amatorski ? Tradycyjny teatr amatorski 
nigdy nie będzie stanowił konkurencji 
dla teatru zawodowego. Natomiast 
kabaret podejmujący aktualną pro-
blematykę środowiskową i polityczną 
może nie tylko przyciągnąć widza, ale 
może być również znakomitą szkołą 
krytycznego myślenia. Zabawa w ka-
baret jest w całym tego słowa znacze-
niu twórczą działalnością wszystkich, 
którzy w niej uczestniczą.

Jakie to były kabarety i jakie odno-
siły sukcesy?

W latach 1974 – 1988 działały trzy 
kabarety szkolne: „Miniscenka”, 
„Kleszcz” i „Pyza” i trzy kabarety 
dorosłe przy Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Kultury: „Nitoperz” , „Pięta” 
i „Pętla”. Wszystkie szkolne kabarety 
zdobywały czołowe miejsca w woje-
wództwie i uczestniczyły w Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 
przywożąc stamtąd dwie „Brązowe 
Jodły” oraz wyróżnienie jury. Kabaret 
„Pętla” zdobył w 1985 r. drugą nagro-
dę na Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Kabaretowych w Zakopanem. Działa-
jący z kolei przy NTK kabaret na Ogól-

nopolskim Przeglądzie Kabaretów 
Nauczycielskich w Jarosławiu w 1997 
r. otrzymał wyróżnienie. 

Wielką pana zasługą było doprowa-
dzenie do powstania Nasielskiego 
Towarzystwa Kultury. Skąd zrodził 
się pomysł powołania do życia ta-
kiego stowarzyszenia?

Absolwenci liceum, szczególnie 
ci, którzy w okresie nauki szkolnej 
działali w kabaretach często się ze 
mną spotykali i wspólnie organizo-
waliśmy różne imprezy artystyczne. 
Dopiero w 1995 r. w porozumieniu 
z innymi przedstawicielami społecz-
ności nasielskiej, działającej na rzecz 
miasta (Janusz Konenberger, Regina 
Olszewska i inni) zaproponowałem 
powołanie formalnego stowarzyszenia 
i podjąłem działania zmierzające do 
zarejestrowania Towarzystwa w Sądzie 
Wojewódzkim w Warszawie, co stało 
się w 1996 r. 

Jakie osiągnięcia NTK uznałby pan 
za najważniejsze?

Z pewnością można do nich zaliczyć: 
zorganizowanie dwóch Ogólno-
polskich Festiwali Sztuki Estradowej 
„Trema” w 1997 i 1998 r., w których 
mogli uczestniczyć mieszkańcy Na-
sielska; występy Wojtka Gęsickiego 
z koncertem poezji śpiewanej i kaba-
reton; wydanie dwóch książek: tomiku 
poezji i książki zawierającej pamiętniki 
Nasielszczan. Wielkim osiągnięciem 
było także zorganizowanie obchodów 
10 – lecia NTK w Chrcynnie, gdzie na-
stąpiło podsumowanie dotychczaso-
wej działalności Towarzystwa. 

fot. M. Gołębiewski
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Jak układała się współpraca z wła-
dzami miasta, gdy pełnił pan funkcję 
prezesa NTK?

Początki naszej działalności nie były 
łatwe, często spotykaliśmy się z obo-
jętnością i niechęcią. Stopniowo jed-
nak współpraca zaczęła się układać 
coraz lepiej. Władze miasta współ-
finansowały nasze wydawnictwa, 
przydzieliły nam lokal do prowadzenia 
naszej działalności, wyraziły zgodę na 
wydawanie „Notatnika Nasielskiego”, 
wspólnie organizowaliśmy wystawy, 
spotkania i konkursy dla szkół. Dobrze 
układa się także współpraca z Domem 
Kultury w Nasielsku, z którego pomocy 
często korzystamy organizując nasze 
imprezy. 

Wśród członków NTK jest wielu 
nauczycieli. Jakie inicjatywy po-
dejmowało Towarzystwo z myślą 
o środowisku oświatowym?

Od samego początku istnienia Towa-
rzystwo, starało się nawiązać współpracę 
z placówkami oświatowymi na terenie 
miasta i gminy oraz pozyskać dla naszej 
działalności nauczycieli. Współpraca ta 
odbywała się w różnych formach: po-
przez organizowanie konkursów, pro-
mocję szkół, wystaw, odczytów i spo-
tkań z ludźmi kultury, w których mogliby 
uczestniczyć nie tylko nauczyciele, ale 
i starsi uczniowie. Zachęcaliśmy nauczy-
cieli do współredagowania „Notatnika”, 
do udziału w konkursach wiedzy o Na-
sielsku: „Nasielsk wczoraj i dziś”. Wspie-
raliśmy szkoły, które przystąpiły do akcji 
„Szkoła z klasą” publikując na łamach 
naszego pisma artykuły świadczące 
o dokonaniach tych szkół. 

Czy wszystkie inicjatywy podejmo-

„LEW NASIELSKA” 
DLA HENRYKA ŚLIWIŃSKIEGO

wane przez NTK cieszyły się zainte-
resowaniem lokalnej społeczności?

Muszę powiedzieć, że nie wszystkie 
nasze inicjatywy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem u lokalnej społecz-
ności. Różnie układała się współpraca 
ze szkołami, ciągle liczymy na ich 
większe zaangażowanie się w pracę 
Towarzystwa oraz zainteresowanie się 
organizowanymi przez nie spotkania-
mi, wystawami, koncertami i konkur-
sami. W dużej mierze opieramy swoją 
działalność na współpracy ze szkołami, 
nauczycielami i uczniami, którzy 
może w niedalekiej przyszłości staną 
się członkami naszego Towarzystwa. 

Jaka przyszłość zarysowuje się we-
dług pana przed NTK?

Władze w Towarzystwie przejęli w więk-
szości młodzi ludzie. Liczę na ich nowe 
pomysły i projekty oraz na większe 
zaangażowanie się w działalność NTK. 
Liczę także na starsze pokolenie, na 
władze z poprzedniego Zarządu, że 
swoją wiedzą wesprą młodszych ko-
legów i zachęcą do kontynuowania 
działalności Towarzystwa. Ja osobiście 
będę nadal w miarę swoich możliwości 
wspierał Towarzystwo. Mamy swoje 
miejsce w Nasielsku, zaakceptowały 
i wspierają nas władze miasta, dostrze-
żona została działalność Towarzystwa, 
czego najlepszym dowodem jest 
przyznanie mi statuetki „Lwa Nasielska”. 
Od samego początku istnienia, Towarzy-
stwo cechowała duża otwartość na nowe 
osoby i zgłaszane przez nie pomysły. 
W tym zakresie nic się nie zmieniło, 
Towarzystwo nadal pozostało otwarte 
i liczy na nowych członków.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Macias 

dokończenie ze str. 1

Spotkania z książką

Wzbogacona wiedza o przeszłości zabytkowego kościoła i parafii 
w Cieksynie
Niewielka wciąż bibliografia litera-
tury dotyczącej naszego małego 
rejonu poszerzyła się o kolejną 
pozycję. Ukazała się bowiem książ-
ka „ Kościół i parafia w Cieksynie 
w świetle wizytacji od XVII do XIX 
wieku oraz prowadzonych badań 
architektonicznych”, pod redak-
cją księdza Waldemara Graczyka, 
Cieksyn 2006. Jest ona pokłosiem 
sesji  naukowej, zorganizowanej 
5 listopada 2005 roku staraniem 
księdza kanonika Józefa Szcze-
cińskiego, tutejszego proboszcza. 
Ostatnie lata były również dla miej-
scowej społeczności parafialnej 
czasem poważnego remontu świą-
tyni w Cieksynie. Pracom służącym 
odnowieniu kościoła towarzyszyły 
badania architektoniczne. 

Książka powstała pod redakcją 
księdza doktora Waldemara Gra-
czyka, dyrektora Biblioteki Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Płocku i pracownika naukowego 

Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.  Ksiądz 
Graczyk jest autorem m. 
in. książek „Paweł Giżyc-
ki, biskup płocki (1439 
– 1463)”,  Płock 1999 
i  „Stanis ław Łubieński , 
pasterz, polityk i pisarz 
1574 – 1640”, Kraków 
2005. 

Omawianą publ ikację 
opatrzył słowem wstęp-
nym Stanisław Wielgus, 
biskup płocki. Właściwy 
wstęp i artykuł „Parafia 
Cieksyn w świetle wizy-
tacji od końca XVII do 
połowy XIX wieku” są 
pióra księdza Graczy-
ka.  Następnie mamy 
w książce tekst przygo-
towany przez Jolantę M. 
Marszalską i zatytułowany 
„Źródła do dziejów para-

fii i kościoła w Cieksynie. 
Wypisy”. Dalej jest artykuł 
Roberta Kunkla „Architekt 
z Wenecji  na szesnasto-
wiecznym Mazowszu”, 
poświęcony postaci Jana 
Baptysty z Wenecji, zwią-
zanego z renesansową 
przebudową katedry 
w Płocku i będącego au-
torem przebudowy kole-
giaty w Pułtusku. To były 
i są główne świątynie die-
cezji płockiej. Wiele wnosi 
artykuł Ewy Łużynieckiej 
„Architektura kościoła 
św. Doroty w Cieksynie”. 
Autorka swoje wywody 
oparła na badaniach ar-
chitektonicznych kościoła 
cieksyńskiego prowadzo-
nych w 2005 roku z wy-
korzystaniem wykonywa-
nych prac remontowych. 
Badania architektoniczne 
stwierdziły, że w XV wieku 

zbudowano w Cieksynie niewielki 
kościół, przekształcony w następ-
nym stuleciu w obecne prezbite-
rium świątyni parafialnej. W trzeciej 
ćwierci  XVI wieku zbudowano 
nowy kościół, będący ciekawym 
przykładem mazowieckiej archi-
tektury renesansowej. Późniejsze 
kilkakrotne zniszczenia wojenne 
i  kolejne remonty nie zmieniły 
w znaczący sposób szesnasto-
wiecznej postaci kościoła. Ostatnie 
badania architektoniczne pozwoliły 
Ewie Łużynieckiej opowiedzieć się 
w dyskusji, czy kościół w Cieksynie 
jest dziełem samego Jana Baptysty 
z Wenecji, czy raczej dziełem jego 
warsztatu ? Uznała, że wszystko 
przemawia za samym mistrzem. 
Załącznikami do artykułu są ry-
sunki Ewy Łużynieckiej. Cennym 
dodatkiem w książce jest 45 foto-
grafii – w tym 42 zdjęcia kolorowe 
– przedstawiających kościół i róż-
ne przejawy życia parafii.

Jacek Wilamowski

Rady logopedy - „Mów do mnie dużo”
„Kochani rodzice, mówcie do mnie 
i bawcie się ze mną” – słowa te kieruję 
do Państwa w imieniu maluchów, które 
od pierwszych chwil po urodzeniu po-
trzebują częstych kontaktów słownych 
z otoczeniem. Pozostawianie samym 
sobie, zwłaszcza dzieci o trudniejszym 
od innych starcie życiowym, powoduje 
opóźnienia w rozwoju dziecka, szczegól-
nie zaś w przyswajaniu mowy. 

Jeśli w niemowlęctwie nie przeszkadza 
nam, że pociecha leży biernie w łóżecz-
ku, to po paru latach, gdy inne dzieci 
śpiewają, tańczą i recytują wierszyki, 
także chcielibyśmy, aby nasz milusiński 
zachowywał się podobnie. Niestety, za-
niedbania we wczesnym dzieciństwie są 
trudniejsze do skorygowania u starszego 
dziecka. Poglądy na temat potrzeby 
inwestowania w rozwój maluchów od 
urodzenia do trzeciego roku życia nie są 
bezpodstawne. Moja długoletnia prakty-
ka logopedyczna także potwierdza ten 
pogląd. Dlatego pozwalam sobie na być 
może znane Państwu i oczywiste sugestie, 
które jednakże ponownie przypomniane 
pozwolą na weryfikację dotychczasowych 
poczynań z milusińskimi. 

Mówić, mówić i jeszcze raz mówić - to 
najważniejsza zasada, którą od pierwszych 
chwil po urodzeniu powinniśmy stosować. 
Wykorzystujmy każdą okazję, aby okre-
ślać słowami to, co robimy. W kuchni, 
przygotowując coś do jedzenia, mówmy 
krótkimi, prostymi zdaniami: - Biorę kubek. 
Sypię herbatę. Leję wodę. O, herbata jest 
gorąca! Poczekaj Kasiu, Bartku, zaraz 
wypijesz. 

Kąpiąc malucha, także opowiadajmy: 

- Marcinku, myję Ci głowę, rękę, nogę 
itp. Podczas ubierania nazywajmy części 
garderoby. A na spacerze opisujmy to, co 
widzimy wokół siebie. 

Jeśli śmieszyły nas dotychczas sytuacje, 
gdy rodzice z pociechami na ręku mówi-
li: - Pokaż lampę, drzwi, okno. (Zaś pocie-
cha niezdarnie, ale prawidłowo kierowała 
paluszek w odpowiednim kierunku.), to 
od dziś powinniśmy również zacząć sto-
sować takie metody. W ten sposób dorośli 
nie tylko chwalą się swoimi maluchami, 
ale przede wszystkim uczą je poznawać 
świat. Początkowo bez słów, tylko wska-
zując przedmioty, później pojedynczymi 
wyrazami, a w końcu pełnymi zdaniami 
dziecko kontaktuje się z nami. 

Zachęcajmy do mówienia i nie bądźmy 
zniecierpliwieni, gdy sobie nie radzi. To 
kolejna zasada, o której nie powinniśmy za-
pominać. Kiedy niemowlę wydaje pierw-
sze dźwięki, podejmujmy rozmowę jego 
językiem, powtarzajmy wydawane przez 
nie odgłosy, podtrzymujmy dialog. 

Nie bagatelizujmy sylab zastępujących 
wyrazy, np. „hau, hau”, „bum”. To pierwsze 
słowa, których powinno uczyć się dziecko. 
Mówmy: To kura „ko, ko”. Tu auto „ti, ti”. 
Połóż lalę spać „a a a”. 

Kiedy pojawią się pierwsze słowa nie 
powtarzajmy za dzieckiem spieszczeń 
typu: maśło, śafa, źaba. Maluch ma prawo 
popełniać błędy językowe, ale zachwy-
canie się nimi i mówienie podobnie 
utwierdza dziecko w przekonaniu, że 
mówi prawidłowo. 

Dbajmy, aby dziecku często towarzyszyła 
muzyka. Spokojna wycisza i uwrażliwia na 

dźwięki, zaś skoczne i melodyjne piosenki 
dziecięce rozwijają poczucie rytmu, uczą 
prostych rymowanych słów. 

Pamiętajmy, że aby rozwijała się mowa 
trzeba zadbać o sprawność fizyczną 
pociechy, zarówno paluszków, jak i rąk, 
nóg oraz całego ciała. To kolejna z zasad, 
której nie można lekceważyć. Pozwólmy 
i zachęcajmy do raczkowania, biegania, 
podskoków. Pokazujmy jak drzeć papier, 
ugniatać plastelinę, ciąć bezpiecznymi 
nożyczkami, gdy nadejdzie odpowiednia 
pora. 

Dając czynny przykład, zachęcajmy 
do rysowania. Podczas wykonywania 
prostych rysunków opowiadajmy, co 
robimy: - Tu jest dom. To okno a tu drzwi. 
To dach i komin. 

Pozwólmy malować na dużych kartkach 
szarego papieru, na własnym ciele przysto-
sowanymi do tego celu farbami. 

Wanna to także okazja do mówienie i roz-
woju całego ciała. Ćwiczmy dmuchanie na 
papierowych okręcikach, lekkich piłecz-
kach, lub pianie. Wołajmy – zasłaniając 
twarz dziecka ręcznikiem – Jest Basia! Nie 
ma Wojtka! 

W zabawie słownej, tj. wierszykach, wy-
liczankach, a także piosence czy tanecz-
nym pląsie dziecko najlepiej się rozwija. 
Wzbogacajmy, więc i rozwijajmy mowę 
malucha prostymi, krótkimi, rymowa-
nymi tekstami popartymi rysunkiem, 
ruchem tanecznym czy mimiką. Niech 
nasze dziecko naturalnie, w nieskrępowa-
ny sposób poznaje świat i uczy się w nim 
aktywnie uczestniczyć. 

 Hanna Golnik
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 
2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr LVIII/391/06 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości 
oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)

ogłaszam

że w dniu 9 października 2006 roku o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Nasielsk, położonej we wsi Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 223/57 o powierzchni 845 m2 za cenę wywoławczą 
16 700,00 złotych, 
 – wadium w wysokości 1670,00 złotych
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW 
Nr 38628.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi 
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Charakterystyka nieruchomości:
Kształt działki – dobry. Dojazd ulicą o nawierzchni nieutwardzonej. Lokalizacja 
nieruchomości średnia, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka położona jest w terenie równym, płaskim. 
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna i wodociąg (obecnie jeszcze nie wy-
budowany). 
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 roku określa ww. 
nieruchomość jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej 
(uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium 
do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 najpóźniej do dnia 
5 października 2006 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza 
się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy za-
wiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa 
najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie 
podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony 
w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku prze-
targu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosow-
nymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 
– 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 115 oraz na stronie internetowej 
http://umnasielsk.big.org.pl

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, 2006–09–01

BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72243/7/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr V/38/03 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, Uchwały Nr IX/78/03 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oraz § 
3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam ustny przetarg nieogra-
niczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego, położonego w mieście Nasielsku, przy ulicy Warszawskiej 12.

Dane dotyczące lokalu – nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 59,89 m2, znajdujący się na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1139/1 o powierzchni 322 m2. 

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1139/1 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wydział 
Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr 20040. 

2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 10,00 złotych za 1 m2, co wynosi 
598,90 złotych plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 % tj. 131,74 złotych.

3. Wadium w wysokości 60,00 złotych

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa dzierżawy lokalu może być zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia w formie aneksu na 
dalszy okres poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Nasielsku.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku najpóźniej do dnia 5 października 2006 roku do godz. 1500.

Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny miesięcznego 
czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy dzierżawy.

Dzierżawca zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Pozostałym osobom – uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój 
nr 112, godz. 8:45 (słownie: godzina ósma czterdzieści pięć).

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Go-
spodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 215, 209 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem 
telefon 0 23 69 33 115, 69 33 108.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nasielsku?
W myśl zasady, że na naukę nigdy nie 
jest za późno, w naszym kraju powsta-
ło wiele Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, które skupiają ludzi starszych, 
ale bardzo aktywnych życiowo oraz 
pragnących pogłębiać swoją wiedzę. 
Jednym z nich jest Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Warszawie, który jest 
pierwszą taką placówką w Polsce 
i jedną z pierwszych w Europie. 
Powstał w 1975 roku. z inicjatywy 
gerontologa – prof. dr med. Haliny 
Szwarc.

Osobiście spotkałyśmy się z tego 
rodzaju Uniwersytetem, który roz-
począł działalność w marcu 2006 r. 
w Grodzisku Mazowieckim. Założy-
cielem placówki jest Stowarzyszenie 
Europa i My, które realizując projekt 
edukacyjny, aranżuje ciekawe impre-
zy oraz angażuje się w działalność na 
rzecz osób starszych na Mazowszu.

Uniwersytety Trzeciego Wieku sku-

piają osoby, które mimo przejścia na 
emeryturę lub rentę chcą utrzymać 
aktywność: słuchać interesujących 
wykładów, uczestniczyć w działal-
ności różnych kół zainteresowań, 
spotykać się na imprezach okolicz-
nościowych i turystycznych.

W ramach grodziskiego UTW są pro-
wadzone wykłady na tematy społecz-
no-polityczne, historii kultury i sztuki, 
religioznawstwa oraz problemów 
zdrowotnych ludzi w różnym wieku. 
Zajęcia można uatrakcyjnić cieka-
wymi formami, jak np. gimnastyka 
korekcyjna, wyjazdy w plener lub do 
teatru. Takie spotkania mają korzystny 
wpływ na kształtowanie przyjaznych 
kontaktów międzyludzkich, nawiązy-
wanie nowych znajomości, różnoraką 
pomoc koleżeńską i wsparcie.

Stowarzyszenie Europa i My, zało-
życiel Grodziskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, planuje także zorga-

nizować taką placówkę w Nasielsku. 
Wkrótce będą prowadzone zapisy 
osób chętnych na tego typu zajęcia, 
których rozpoczęcie w Nasielsku 
przewiduje się wiosną 2007 r. W tym 
przypadku liczymy na zainteresowa-
nie tych, którym bliska jest tematyka 
proponowanych przez UTW zajęć.

Więcej informacji na temat działal-
ności UTW w Polsce i na świecie 
znajduje się na stronie www.utw.pl. 
Odnośnie dotychczasowej działalno-
ści UTW prowadzonego z inicjatywy 
Stowarzyszenia Europa i My można 
zapoznać się na stronie www.eu-
ropaimy.org, a zapytania na temat 
nasielskich przedsięwzięć w tym za-
kresie można kierować pod numer 
telefonu 0 606 923 971 lub pocztą 
elektroniczną na adres stowarzysze-
nie@europaimy.org

Barbara Modzelewska
Elżbieta Wróblewska
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Wynajmę zestaw transportowy do 
załadunku i przewozu trocin na je-
den dzień, tel. 0 502 035 852

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691 
22 75, ceny promocyjne

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

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 miesz-
kanie własnościowe 72 m2, 
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 
38, w bardzo dobrym stanie, 
tel. 0 600 826 685

Sprzedam ziemię budowlaną 
w Nasielsku (Nasielsk PKP), 
wielkość: 9 arów, wszystkie 
media; utwardzona droga; 
bardzo dobra komunikacja PKP 
i PKS, kontakt: 0 600 200 680; 
0 605 238 122

Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bar-
dzo dobry, tel. 0 604 605 927

Oddam czarną ziemię, 
tel. 0 505 228 852

Sprzedam VW Golf III, silnik 1,4 + 
gaz, czarny metalik, 3-drzwiowy, 
tel. 0 663 49 13 10

Sprzedam akordeon, 60-tka, 
tel. 022 794 35 69

Sprzedam Opel Vectra 2,0, 
benzyna + gaz, rok prod. 1992, 
tel. 0 501 959 877

Zatrudnię pracownika na plac, 
prawo jazdy B, C + widlak, 
tel. 0 23 661 48 79

Sprzedam tokarkę i kombajn 
MASSEY FERGUSON TYP 487, 
szerokość hedera 4 m z orga-
nem, stan dobry, cena do uzgod-
nienia, tel. 022 794 31 07

Sprzedam mieszkanie M5, 
osiedle Piłsudskiego, Nasielsk, 
tel. 0 500 490 393

Sprzedam mieszkanie M5 
(76 m2) na parterze z balkonem, 
ul. Warszawska w Nasielsku, 
tel. 0 23 661 40 14

Sprzedam działkę budowla-
ną 800 m2, Stare Pieścirogi, 
tel. 0 663 332 725

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE 
ZA WŁASNYM DOMEM. 

Malutka (5,5 kg) 
młodziutka sucz-
ka (od 1 do 1,5 
roku) pilnie po-
trzebuje dobre-
go przyjaznego 
domu. Została 
zabrana z bar-
dzo złych wa-
runków, z pew-
nością wkrótce 
by skończyła 
życie w cierpie-
niach. Sunia jest bardzo miła, grzeczna, ufna i ładnie cho-
dzi na smyczy. Takie maleństwo nie zajmie wiele miejsca, 
a obdarzy swego właściciela wielką miłością i wiernością. 
To doskonały piesek dla każdego, także dla starszej osoby. 
Potrzebuje tak niewiele: własnego kącika do końca psiego 
życia i ludzkiej życzliwości. Pomóżcie ją uratować!!! Sunia 
jest zdrowa. Zapewniamy pomoc w sterylizacji.

TELEFON 0 691 884 904 LUB 0 22 784 05 34 

Przygarnij mnie – bardzo pro-
si ten nieduży młodziutki pie-
sek o złocistej sierści. Smutny 
pyszczek wyraźnie mówi, jak 
bardzo ta psina potrzebuje 
troskliwego pana. Dżeki jest 
ładny, przyjazny. Może miesz-
kać w bloku lub w domku 
z ogródkiem. Najważniejsze, 
by to było jego własne miej-
sce już na stałe. Przyjedźcie 
po niego do schroniska!!!

TELEFON 0 660 277 648 
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

Organizuję wesela i imprezy 
okolicznościowe do 200 osób 

Ranczo „Aksamitka” 
koło Nasielska

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

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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DROBNE
Kupię siedlisko – może być do 
remontu, najchętniej Świerkowo 
i okolice, tel. 0 696 216 681, 
0 602 766 622

Tanio sprzedam działkę 2800 m2 
przy ul. Przemysłowej w Nasiel-
sku, tel. 0694 809 113

Sprzedam BMW 530 rok prod. 
2000, pełna elektryka, klima, full 
opcja oprócz skóry, kolor – srebr-
ny metalik, 8 miesięcy w kraju, 
pierwszy właściciel, Cena do 
uzgodnienia, tel. 0 602 196 717

Sprzedam działkę budowlaną 
12 a, Płońsk, piłę krajzegę trój-
fazową, gwoździe 2,5 cala, 
tel. 0 23 662 39 29

Młoda, po studiach ekonomicz-
nych, prawo jazdy kat. B poszu-
kuje pracy, tel. 0 888 958 981

Kupię kawalerkę lub M2 ewen-
tualnie zamienię na kawalerkę 
w Serocku, tel. 0 888 725 135

Sprzedam mieszkanie M5 (76 
m2) na parterze z balkonem, 
ul. Warszawska w Nasielsku, 
tel. 0 23 661 40 14

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

Warsztat samochodowy 
w Pułtusku zatrudni mechanika, 
tel. 0 600 245 999

Zatrudnię opiekunkę do dziec-
ka (1,5 miesiąca) w Nasielsku 
od września (niepalącą), 
tel. 0 602 388 143

Sprzedam działkę budowlaną 
1000 m2 przy ul. Ogrodowej, 
34 000 zł, tel. 0 608 018 925

Sprzedam kultywator oryginal-
ny Bometa czternastozębowy, 
tel. 0 692 895 040

Sprzedam pianino czarne, 
ozdobne, niestrojone, cena 3500 
zł, tel. 0 501 943 309

Przetwórnia owoców i warzyw 
w Nasielsku zatrudni od zaraz 
pracowników fizycznych do 
produkcji (kobiety i mężczyźni). 
Zapewniamy umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenia, 
tel. 0 509 676 861

Maszyny sprzedane, są tyko 
frezy do sztachetek, piły, tokarka 
z osprzętem, szlifierka do 
drewna i inne rzeczy. Szukam 
mieszkania, kontakt: Góralka, 
Cegielnia Psucka

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 0 23 693 
17 11, 0 515 109 100
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NOWE OBLICZE ŻBIKA?
Od samego początku tegorocz-
nych rozgrywek gra nasielskiego 
zespołu i osiągane wyniki są wiel-
kim rozczarowaniem dla kibiców, 
działaczy oraz dla samych pił-
karzach. Napięty terminarz gier 
w sierpniu, rozgrywanie meczów 
niemalże co 3 dni nie pozwalały 
trenerowi na radykalne korekty 
w ustawieniu i grze piłkarzy. Brak 
zgrania nowych piłkarzy, krótki 
okres przygotowawczy do sezonu 
i zbyt mała kadra przyczyniły się 
do tego, że po 7 kolejkach Żbik 
z 7 punktami zajmuje 14 pozycję. 
Odniósł 2 zwycięstwa, raz zremiso-
wał i 4 razy przegrał,  tracąc przy 
tym aż 17 bramek, co jest najgor-
szym wynikiem w lidze z wyjątkiem 
ostatniej w tabeli Gwardii, która 
straciła ich 26. 
Kolejny mecz wyjazdowy…

Po sromotnej porażce ze Startem 5:0 kolejne 
mecze miały pokazać, czy tendencja spadko-
wa Żbika nadal się utrzyma. Od dawna Żbikowi 
bardzo trudno grało się na wyjazdach. Co 
więcej, kolejny mecz wyjazdowy z jednym 
z pretendentów do awansu – Dolcanem Ząbki 
na pewno nie należał do łatwych. Wynik meczu 
został ustalony w pierwszej połowie meczu i po 
przerwie nie uległ już zmianie. Kolejny mecz 
wyjazdowy okazał się kolejną porażką.

Dolcan Ząbki–ŻBIK Nasielsk 3:1 (3:1) 23 sierpnia
Korkuć 34, 42, Komorowski 37 – Żytkiewicz 45
Żbik: Pawłowski – Zubel (65 Kisiel), Kłosowicz, Żydkiewicz, 
Kordowski (75 Clif), Ćwikliński, Jóźwiak, Żbikowski (70 
Olbryś), Krzyczkowski, Eresaba, Załoga (60 Baran).

Wygrana na pocieszenie

Mecz z Koroną HID Ostrołęka miał zadecy-
dować, która z tych drużyn na dłużej zagości 
w strefie spadkowej, a która odbije się od dna 
ligowej tabeli. Oba zespoły przystąpiły do meczu 
niezwykle zmotywowane. Początek meczu to 
zdecydowana przewaga Żbika, który już po 20 
minutach prowadził 2:0, a kibice przecierali oczy 
ze zdumienia. 

Pierwsza bramka padła w 9 min. po ładnym 
strzale Jóźwiaka z 30 metrów. W 20 min. po 
długim zagraniu Clifa i dokładnym zgraniu 
piłki przez Barana wbiegający Ćwikliński bez 
problemu pokonał bramkarza gości i było 2:0. 
Szansy na kolejną bramkę nie wykorzystał w 32 
min. Eresaba, nieskutecznie próbując założyć 
„siatkę” golkiperowi przyjezdnych. 

W końcówce pierwszej połowy inicjatywę prze-
jęli goście, którzy dzięki zawodnikom o dobrych 
warunkach fizycznych stwarzali groźne sytuacje 
pod nasielską bramką po stałych fragmentach 
gry. W 36 min. po rzucie rożnym piłka trafiła do 
niekrytego Napiórkowskiego, który z najbliższej 
odległości trafił do siatki Żbika. Przed przerwą 
mógło być już 2:2, na szczęście przy strzale 
w 41 min. zawodnik Korony był na spalonym.

W drugiej połowie zawodnicy Żbika starali się 
tylko utrzymać korzystny wynik, broniąc się 
przed swoim polem karnym i wyprowadzając 
chaotyczne kontrataki. Na boisku nie działo się  
nic ciekawego. Dopiero po czerwonej kartce dla 
piłkarza Korony – Sadłowskiego w 85 min. Żbik 
znowu zaatakował. Niestety, sytuacji sam na sam 
z bramkarzem nie wykorzystał Olbryś. 

Dzięki wygranej Żbik oddalił się od strefy spad-
kowej, jak również sprawił dość niemiły prezent  
trenerowi gości– Jackowi Techmańskiemu, któ-
ry tego dnia miał stanąć na ślubnym kobiercu. 

ŻBIK Nasielsk– Korona Ostrołęka 2:1 (2:1) 26 sierpnia
Jóźwiak 9, Ćwikliński 20 – Napiórkowski 36
Żbik: Pawłowski – Gumowski, Kłosowicz, Żydkiewicz, Clif, 
Ćwikliński (70 Kordowski), Jóźwiak, Załoga, Krzyczkowski 
(75 Olbryś), Eresaba (88 Zubel), Baran (65 Żbikowski).

Czas na zmiany

Niezadowalające wyniki i gra Żbika sprawiły, 
że do meczu z Warszawski Hutnikiem Żbik 
przystąpił już z nowym trenerem. W miejsce 
Krzysztofa Szymańskiego przyszedł kolejny 
trener z Tęczy Płońsk Dariusz Ziąbski. Wraz 
z nowym trenerem działacze przed za-
mknięciem okna transferowego postanowili 
wzmocnić zespół 3 nowymi zawodnikami. 
Do zespołu dołączyli Rafał Ślubowski (Le-
gionovia), Kamil Rawa (GLKS Nadarzyn) oraz 
trzeci już w zespole czarnoskóry zawodnik 
Arize. Z nowym trenerem i nowymi za-
wodnikami podczas spotkania z zespołem 
z Bielan Żbik miał grać skuteczniej i tracić 
mniej bramek.

No cóż, pomimo zmiany trenera pierwsza 
połowa meczu to kopia wcześniejszych prze-
granych meczy Żbika. Za mało agresywna gra, 
słabe „boki”, „dziura” w środkowej strefie boiska, 
której po odejściu Sazonowicza nikt nie umie 
wypełnić. Najważniejsze to oczywiście wynik, 
do przerwy 3:0 dla gospodarzy…

Pierwszą bramkę Hutnik strzelił już w 6 min.: 
dokładne dośrodkowanie w pole karne do Szy-
miaka, strzał głową i było 1:0. Później w 14 i 17 
min. gospodarze mogli strzelić kolejne bramki, 
zabrakło precyzji. W 30 min. po ładnym rozcią-
gnięciu gry i kilku dokładnych podaniach bram-
kę nr 2 strzelił Kowalczyk, brat słynnego Wojtka 
Kowalczyka, dawnego piłkarza Legii Warszawa. 
Kropkę nad i w pierwszej połowie postawił w 35 
min. Sadowski, zdobywając bramkę z rzutu kar-
nego po faulu Ślubowskiego. 

W przerwie trener Żbika dokonał trzech zmian, 
wprowadzając na boisko Clifa, Arize oraz 
Krzyczkowskiego. Jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki, z wyniku 3:0 po 15 minutach 
drugiej połowy było już 3:2. Najpierw po strza-
le Krzyczkowskiego z rzutu wolnego i dobitce 
Eresaby, następnie w 60 min. w zamieszaniu 
podbramkowym najprzytomniej zachował się 
Kłoskowicz i Żbik przegrywał już tylko jedną 
bramką. W międzyczasie padła trzecia bramka, 
jednakże sędzia dopatrzył się spalonego. 

Piłkarze Hutnika po szybko straconych bram-
kach i po takim obrocie sprawy cofnęli się, aby 
bronić korzystnego rezultatu. Po przerwie to 
Żbik grał agresywnie, z dobrą asekuracją i roz-
ciągając grę bokami. Od dobrej strony pokazali 
się czarnoskórzy zawodnicy Żbika, których po 
przerwie w barwach Żbika biegało aż trzech!

W końcówce Hutnik mógł wynik podwyższyć, na 
szczęście strzał z kilku metrów obronił Murawski. 
Niestety, do końca meczu Żbikowi nie udało się 
wyrównać i ostatecznie przegrał mecz 2:3.

Po wprowadzeniu trzech nowych piłkarzy po prze-
rwie w drugiej połowie można było zobaczyć na 
bielańskim stadionie nowe oblicze Żbika  Nasielsk. 
Była to gra, na jaką liczą nasielscy fani, działacze i za-
pewne sami piłkarze. Miejmy nadzieję, że pierwsza 
połowa to koniec ery trenera Szymańskiego, na-
tomiast druga to dobry początek pracy nowego 
trenera Ziąbskiego. 

Hutnik Warszawa – ŻBIK Nasielsk 3:2 (3:0) 2 września 
Szymaniak 6, Kowalczyk 30, Sadowski 35 – Eresaba 46, 
Kłoskowicz 60 
Żbik: Murawski – Gumowski (46 Clif), Kłosowicz, Żydkiewicz 
(80 Olbryś), Ślubowski, Ćwikliński (46 Arize), Załoga, 
Jóźwiak, Rawa, Baran (46 Krzyczkowski), Erasaba.

Już w sobotę 9 września Żbik zmierzy się z do-
brze grającą w tym sezonie Legionovią, która na 
pewno przyjedzie po trzy punkty. Mecz zapo-

wiada się ciekawie. Najwyższy czas na zmianę 
oblicza nasielskich żbików…

Jakub Olech

Nazwa M. Pkt Z. R. P. Bramki
1.  Narew Ostrołęka 7 14 4 2 1 9–5
2.  Legionovia Legionowo 7 14 4 2 1 18–3
3.  GLKS Nadarzyn 6 13 4 1 1 11–5
4.  Dolcan Ząbki 7 13 4 1 2 11–6
5.  Hutnik Warszawa 7 13 4 1 2 13–12
6.  Legia II Warszawa 6 12 4 0 2 10–5
7.  Szydłowianka Szydłowiec 7 12 4 0 3 14–10
8.  Mazur Karczew 7 11 3 2 2 13–5
9.  Okęcie Warszawa 7 10 3 1 3 11–12
10.  Polonia II Warszawa 6 10 3 1 2 9–7
11.  MKS Mława 7 10 3 1 3 10–9
12.  Start Otwock 7 9 3 0 4 12–9
13.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 7 8 2 2 3 7–16
14.  Żbik Nasielsk 7 7 2 1 4 8–17
15.  Korona Ostrołęka 7 7 2 1 4 8–11
16.  RKS Ursus (Warszawa) 6 6 1 3 2 5–8
17.  Piast Piastów 7 2 0 2 5 4–10
18.  Gwardia Warszawa 7 1 0 1 6 3–26

Nowe boisko w Andzinie
W niedzielę, 27 sierpnia w Andzi-
nie odbył się festyn sportowo-re-
kreacyjny połączony z otwarciem 
boiska. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali Bernard D. Mu-
cha, Burmistrz Nasielska i Andrzej 
Malon, inicjator 
budowy boiska 
w Andzinie. 
Nowy obiekt 
sportowy po-
święcił ksiądz 
Józef Szczeciń-
ski, proboszcz 
parafii św. 
Doroty w Ciek-
synie, który nie 
szczędził słów 
uznania dla 
pomysłodaw-
ców przedsię-
wzięcia.
Uroczystościom 
towarzyszyły im-

prezy sportowe. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się turniej plażowej piłki siatkowej, 
który zdominowały drużyny spoza gminy 
Nasielsk. Pierwsze miejce zdobyli reprezen-
tanci gminy Młociny.

Wiele emocji kibicom przysporzyły mecze 
piłki nożnej. W jed-
nym z nich zmierzy-
ły się ze sobą repre-
zentacje oldboyów 
Wkry Andzin i Żbika 
Nasielsk (4:4) .   Na 
mieszkańców cze-
kały również stoiska 
g a s t ron o m i c z n e 
i ogródki piwne. 

Wieczorem goście 
bawili się przy dźwię-
kach muzyki zespołu 
Constans z Andzina.

KZ

Mecz oldboyów zakończył się remisem


