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Niebezpiecznie na drogach
Po raz kolejny doszło do wypadku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nasielsk - Dębe z drogą powiatową łączącą 
Nunę z Budami Siennickimi. Kierujący Fiatem zaparkował w przystanku autobusowym. Na szczęście nikt nie czekał 
na autobus. 
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udzielone
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poezji 



2 4–17 majaAKTUALNOŚCI 34–17 maja Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Iwona Pęcherzewska, Katarzyna Ziemiecka, Marek Stamirowski, Marek Tyc 
Współpracownicy: Jakub Olech, Dariusz Majewski, Agata Wojtko
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19. NAKŁAD: 1300 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie 
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów 
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.

Komisariat Policji w Nasielsku, 
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk
998 

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

tel. (023) 691–23–64 

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

U W A G A !!!
Już wkrótce książeczkowe dowody osobiste, które mamy od kilku, kilkuna-
stu lub nawet kilkudziesięciu lat – utracą swoją ważność. Nastąpi to w dniu 
31 grudnia 2007 roku. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku wprowadza 
obowiązek wymiany wszystkich dowodów osobistych wydanych przed 
dniem 1 stycznia 2001 roku.

N I E   Z W L E K A J M Y
D O    O S T A T N I E J    C H W I L I !!!

Szanujmy swój cenny czas i wymieńmy dowód już teraz, a ominą nas 
długie kolejki pod koniec roku.

W celu wymiany dokumentu tożsamości należy osobiście złożyć w Urzę-
dzie Miejskim wypełniony wniosek oraz dołączyć do niego:
• Potwierdzenie dokonania wpłaty 30 zł (można dokonać ją w kasie urzędu)
• Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (przedstawiające osobę bez
 nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę 
 w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.)
• Odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński  
 (lub nastąpiła zmiana danych, np. nazwa miejsca urodzenia)
• Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 
 – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński (żonaty, zamężna,  
 rozwiedziony/a, wdowiec/a)
• Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego;
• Dowód osobisty do wglądu.

Odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane, jeżeli sporządzone zostały 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, gdzie osoba ubiega się o wydanie 
dowodu osobistego.

O G Ł O S Z E N I EAbsolutorium udzielone
26 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku od-
była się IX sesja Rady Miejskiej. Ob-
rady otworzył wiceprzewodniczący  
RM Andrzej Wierzchoń. Na począt-
ku wprowadzono zmiany w po-
rządku obrad. Następnie radny A. 
Wierzchoń poinformował o swoich 
działaniach między sesjami. Mówił 
m.in. o uczestnictwie we wszystkich 
Komisjach merytorycznych, spo-
tkaniu z radną Katarzyna Świderską 
i mieszkańcami ulicy Dąbrowskiego 
oraz spotkaniach podczas wybo-

rów sołtysów.  Następnie o swoich 
działaniach poinformował Burmistrz 
Nasielska, Bernard D. Mucha. Prze-
kazał wiadomości dotyczące prze-
prowadzenia kanalizacji w Starych 
i Nowych Pieścirogach i poruszył 
również kwestię oczyszczalni ście-
ków, do której spływa za mało 
nieczystości, co jest przyczyną 
dużych kosztów ponoszonych na 
jej funkcjonowanie. Mówił również 
o zadaniach związanych z kompo-
stownią w Jaskółowie, rekultywacją 
Kosewy i wodociągu Młodziano-
wo. Podkreślił, że ostatnio zapadły 
ważne decyzje w Spółce Nasielskie 
Budownictwo Mieszkaniowe, doty-
czące m.in. ceny za metr kwadra-
towy mieszkań w blokach przy ul. 
Płońskiej, którą ustalono na 2600 
zł. Wliczony jest w nią aport gminy 
w wysokości prawie 2 mln zł. 

Podczas sesji skarbnik gminy, Ludwina 
Turek zapoznała wszystkich z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie na temat złożonego 
przez Burmistrza sprawozdania z wy-
konania budżetu za 2006 r. RIO 
stwierdziła brak nieprawidłowości 
formalnych i prawnych sprawoz-
daniu oraz zachowanie równowagi 
budżetowej w sprawozdaniu. Komisje: 
Infrastruktury, Komunalna, Oświaty, 
Zdrowia, Rolna, Budżetu oraz Rewi-
zyjna pozytywnie zaopiniowały wy-
konanie budżetu. Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rada Miejska w Nasielsku 
udzieliła Burmistrzowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2006 
rok. Następnie aadni przyjęli zmiany 
w budżecie: zwiększenie środków 

na budowy dróg, doposażenie sali 
gimnastycznej w Dębinkach oraz 
naukę języka angielskiego. Przyjęto 
także uchwałę w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie deficytu budżetowe-
go i spłatę wcześniejszych zobo-
wiązań, uchwalono roczny program 
i zasady współpracy Gminy Nasielsk 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku pu-
blicznego w 2007 roku, zmieniono 
uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia  Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Nasielska oraz podjęto de-
cyzję o nabyciu nieruchomości przy 
ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na 
poszerzenie drogi. 

Radny A. Wierzchoń poruszył temat 
szkoły w Pieścirogach. - Od przetar-
gu na rozbudowę placówki minęły 
2 miesiące, a na terenie budowy 
nie widać żadnych robotników - 
powiedział.  Małgorzata Rosłońska, 
kierownik wydziału rozwoju regional-
nego nasielskiego UM poinformowała 
radnych, że na terenie szkoły pracują 
właśnie elektrycy i hydraulik. Radny 
M. Świderski zabrał głos w sprawie bu-
dowy drogi dojazdowej do Pniewskiej 
Górki. Na to pytanie odpowiedział 
Burmistrz informując, że wniosek 
o dofinansowanie na jej budowę 
został pozytywnie zaopiniowany.

Długa dyskusja wywiązała się na temat 
huty aluminium, która ma powstać 
przy ulicy Płońskiej w Nasielsku. 
Radny G. Duchnowski nawiązał do 
istniejącej tam kiedyś firmy, która 
przetapiała ołów. Zaznaczył, że trzeba 
zrobić wszystko, żeby nie powtórzyła 
się sytuacja sprzed 10 lat. Anna Łapiń-
ska podkreśliła, jak skażenie środowi-
ska może wpłynąć na nasze życie.

Pod koniec obrad głos zabrał Woj-
ciech Sierzputowski, Prezes Spółki 
Nasielskie Budownictwo Mieszka-
niowe. Mówił o nowo powstających 
mieszkaniach w blokach przy ul. 
Płońskiej. 

K.Z.

Zaproszenie
Szanowni Mieszkańcy Nasielska,

Stowarzyszenie Europa i My uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz 
głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana 
Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie 
Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządo-
wych. Uczestnicy Akcji (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 
z całej Polski) prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz 
rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich 
rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowy-
mi a mieszkańcami oraz wzmacniania poczucia współodpowiedzialności 
– wyborców i wybranych − za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do 
kolejnych wyborów w roku 2010.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór” planujemy zorganizowanie pu-
blicznej debaty o najważniejszych problemach naszej gminy i możliwo-
ściach ich rozwiązania podczas kadencji 2006-2010. Chcemy serdecznie 
zaprosić Państwa na otwarte spotkanie burmistrza Nasielska z mieszkań-
cami naszej gminy, które odbędzie się dn. 11. 05. 2007r. o godz. 17.00 
w sali kina Niwa w Nasielsku. Spotkanie to ma na celu przedstawienie pro-
blemów gminy, zdaniem burmistrza najważniejszych lub najpilniejszych, 
oraz poinformowanie mieszkańców o planach ich rozwiązywania w ciągu 
4 czterech lat kadencji oraz w najbliższym roku. 

Przewidujemy stworzenie dokumentu-Deklaracji Burmistrza Nasielska- 
zawierającego listę (maksymalnie pięciu) najważniejszych problemów 
gminy, które w trakcie całej kadencji władze samorządowe będą starały 
się rozwiązać, oraz maksymalnie pięciu zadań, które planowane są do 
realizacji na rok 2007. Podpisany przez Burmistrza dokument zostanie 
opublikowany po to, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogli się 
dowiedzieć, jaką strategię pracy przewiduje Samorząd na cztery lata i na 
obecny rok.

Harmonogram oraz wszystkie dodatkowe informacje o akcji Masz 
głos, masz wybór są dostępne na stronie internetowej www.maszglos.pl 
a koordynację działań w ramach akcji Masz głos, masz wybór na tere-
nie gminy Nasielsk prowadzi Elżbieta Wróblewska www.europaimy.org 
tel. kom. 0 606 923 971 e-mail: wroblewska@europaimy.org
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Młodzież jeszcze ma wybór
W Zespole Szkół Zawodowych 
w Nasielsku utworzono nowy kie-
runek: Liceum Ogólnokształcące. 
O jego powstaniu zadecydowała 
Rada Powiatu. Młodzież, która wy-
bierze naukę w „nowym” ogólniaku 
będzie korzystała z nowych form 
kontaktu z literaturą, teatrem, filmem 
i sztukami plastycznymi. Rozszerzo-
ny program przedmiotów humani-
stycznych przygotuje uczniów do 
podjęcia studiów polonistycznych, 

prawniczych, jak również na polito-
logii czy anglistyce. 

Nowodworscy radni głosowali za 
powstaniem tego kierunku w ZSZ 
w Nasielsku z myślą o nowych 
możliwościach dla młodzieży. Za-
pytaliśmy Starostę Nowodworskie-
go Marię Sochocką i kilku radnych 
powiatowych, co będzie z Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku i czy nie 
obawiają się, że istnienie tej szkoły 
straci sens.

Maria Sochocka, Starosta Nowo-
dworski: 
- Jestem przekonana, że liceum Ogól-
nokształcące im. Jarosława Iwaszkie-
wicza w Nasielsku jako szkoła z ponad 
60-letnią tradycją nie przestanie istnieć. 
W planie rekrutacji na rok szkolny 

2007/2008 zaplanowano powstanie 
3 oddziałów klas pierwszych. Myślę, że 
ciekawa oferta edukacyjna zapropono-
wana absolwentom gimnazjów pozwoli 
na osiągnięcie zadowalających wyni-
ków rekrutacji na przyszły rok szkolny 
i lata następne.

Bogdan Ruszkowski, radny: 
- Czasami jest tak, że coś słabego 

musi upaść, by coś mocnego mo-
gło się rozwijać. W maju odbędą się 
konkursy na dyrektorów nasielskich 
szkół średnich. Być może nowy 
dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza 
zachęci kadrę nauczycielską do 
lepszej pracy, a to ściągnie mło-
dzież z okolicznych miejscowości. 
Obie szkoły muszą zapewnić 
uczniom odpowiedni poziom 
nauczania. Głosowałem za utwo-
rzeniem nowego kierunku w ZSZ 

i uważam, że o istnieniu „starego 
ogólniaka” przesądzą wyniki kon-
kursu na dyrektora tej placówki. Ale 
dobrze by było gdyby obie szkoły 
się utrzymały.

Stanisław Tyc, radny: 

- Uważam, że w jednym mieście 
powinien być jeden ogólniak. 
Ale nie oznacza to, że LO im. J. 

Iwaszkiewicza ma monopol na 
ten kierunek. Podczas sesji rady 
powiatu, na której zapadła decy-
zja o utworzeniu liceum ogólno-
kształcącego w ZSZ w Nasielsku 
zabrakło dyrektora „starego LO”, 
Pana Zdzisława Suwińskiego. 

Andrzej Królak, radny: 
- Uważam, że nowy kierunek 
w Zespole Szkół Zawodowych 
w Nasielsku nie zagraża LO. Myślę, 

że pomysł dyrektora Grzegorza 
Duchnowskiego jest trafiony. Daje 
on możliwość wyboru młodym 
ludziom. Dużo młodzieży wybie-
ra szkoły w Nowym Dworze Maz., 
Płońsku czy Dębem. Może nowe 
LO sprawi, że zostaną wybierając 
naukę również na dobrym pozio-
mie w Nasielsku.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku, Zdzisław Suwiński nie 
chce komentować decyzji Staro-
stwa. Zapytany, czy nie obawia się 
o przyszłość swojej szkoły, mówi: 
- Przyjmuję to, co jest. Decyzja 
została podjęta. Zarówno ja, jak 
i kadra musimy się do niej przy-
stosować.

Dla absolwentów gimnazjów wy-

bór szkoły średniej zależy od wielu 
powodów. Jedni mówią, że i tak 
wybiorą LO im. J. Iwaszkiewicza 
ze względu na to, że nie ma tam 
takiej dyscypliny jak w ZSZ. Inni, 
że poziom w szkole na Lipowej 
jest na pewno wyższy i ze wzglę-
du na swoją przyszłość wybiorą 
nowe liceum. 

K.Z.

Co będzie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku? 
Czy zarząd i radni powiatowi nie obawiają się, że istnienie tej szkoły straci sens?

Abonament - polecą po pensji?
Urzędnicy dwoją się i troją, żeby zmusić ludzi 

do płacenia abonamentu radiowo-telewizyj-
nego. Jakoś im nie wychodzą tradycyjne metody 
sprowadzające się do perswazji. Ludzie niechęt-
nie tego słuchają. I ci, którzy nie płacili, nadal 
nie zamierzają płacić.
Urzędnicy nie poddają się. Ostatnio wpadli na pomysł, żeby ściągać 
abonament rtv z pensji obywateli. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowuje ustawę, która ma 
nakazywać urzędom skarbowym pobieranie zaległych opłat abona-
mentowych z naszych wynagrodzeń. Na razie wiadomo tylko tyle, 
że są dwie koncepcje rozwiązania tego problemu – albo skarbówka 
będzie obowiązkowo pobierała z pensji comiesięczne raty, albo bę-
dzie to czyniła raz w roku, podczas rozliczania się z fiskusem. 

Sprawa nie jest jednak prosta, bowiem z ponad 13,5 miliona gospo-
darstw domowych tylko 9 milionów ma zarejestrowane odbiorniki 
radiowo-telewizyjne. Pozostali, teoretycznie nie słuchają radia i nie 
oglądają telewizji. W projekcie ustawy nie podaje się jeszcze rozwią-
zania, na jakiej podstawie ściągać opłaty od ponad czterech milionów rodzin. 

KRRiTV zapowiada już dziś, że i na „telewizyjne podziemie” też ma sposób. Jaki – czas pokaże.

Wszystko wskazuje jednak na to, że nie unikniemy płacenia abonamentu – zbyt wiele mądrych głów nad tym pracuje.

dar 

Mamy sołtysów 
Zakończyły się wybory sołeckie na 
terenie gminy Nasielsk. Były one 
przeprowadzane w poszczególnych 
miejscowościach od 12 marca do 28 
kwietnia br. Wybrano 65 sołtysów. 
Ponownie swoje funk-
cje pełnić będzie w tej 
kadencji 55 osób. Ale 
mamy też 10 nowych 
sołtysów. 

Są to: Wiesław Suska 
- Cegielnia Psucka, 
Marzena Turek - Chr-
cynno, Irena Kuch 
– Cieksyn, Grzegorz 
Topczewski – Kędzie-
rzawice, Andrzej Osiń-
ski - Krogule, Danuta 
Rosłońska - Krzyczki 
Pieniążki, Edyta Gó-
recka - Mazewo Wło-
ściańskie, Katarzyna 
Charzyńska - Popowo 
Północ, Andrzej Kiliś 
- Psucin, Grabowska 

Krystyna - Ruszkowo. Wszystkim 
nowo wybranym sołtysom gratulu-
jemy i życzymy owocnej pracy na 
rzecz swojej społecznej. 

(m)
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

R E K L A M A

fot. D. Majewski

19. 04. na ulicy Warszawskiej niezna-
ni sprawcy włamali się do mieszka-
nia Marka Z. i skradli m.in. pieniądze 
i złotą bransoletkę. Straty wynoszą 
ok. 5000zł.

19. 04. na ulicy POW nieznani spraw-
cy skradli urządzenia metalowe na 
szkodę Kazimierza B.

22. 04. w Malczynie spalił się budy-
nek gospodarczy, w którym znajdo-
wały się m.in. samochód i spawarka. 
Straty wynoszą 40.000zł na szkodę 
Adama O.

25. 04. na ulicy Słonecznej patrol po-
licji zatrzymał Paweła M., Krzysztofa 
W. i Emila L., którzy usiłowali włamać 
się do domu.

Przypominamy kierowcom 

Z włączonymi światłami mijania jeździmy
już przez cały rok 
Pod koniec marca Prezydent RP 
podpisał zmienioną ustawę – Pra-
wo o ruchu drogowym. Nowy 
dokument nakłada na kierowców 
obowiązek jazdy na światłach mi-
jania przez cały rok. Ustawa obo-
wiązuje już od wtorku, 17 kwietnia 
tego roku.

Wprowadzenie nowego przepisu 
ma się przyczynić do poprawy 
bezpieczeństwa na polskich dro-
gach. Świateł będziemy używać 
przez całą dobę – niezależnie od 
warunków pogodowych. Samo-
chód z włączonymi światłami jest 
lepiej widoczny z dalszej odle-
głości. Dzięki temu kierowcy będą 
mieli więcej czasu i większe szanse 
na odpowiednie dostosowanie się 
do sytuacji drogowych i podjęcia 
prawidłowej decyzji  w sytuacji 
zagrożenia. 

Ostrzegamy - jazda bez włączo-

nych świateł mijania lub 
świateł do jazdy dziennej 
jest wykroczeniem.

Jak informuje policja, nowe 
przepisy wprowadzają 
również zasady poruszania 
się pojazdów w tunelach 
o długości ponad 500 
m znajdujących się poza 
obszarem zabudowanym, 
a w szczególności nakła-
dają na kierującego obo-
wiązek utrzymania minimalnego 
odstępu pomiędzy pojazdami. 
(np.: dla samochodów osobowych 
w trakcie jazdy – jest to 50 m, 
w trakcie zatrzymania wynikające-
go z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego – 5 m).

Wprowadzenie znowelizowanych 
przepisów oznacza, że obowiązek 
jazdy z włączonymi światłami od 
1 października do ostatniego dnia 

lutego, a także w deszczowe i mgliste 
dni, teraz dotyczy całego roku.

W Europie jazda z włączonymi 
światłami przez cały rok obowiązuje 
między innymi w Czechach i Słowa-
cji oraz w krajach skandynawskich. 

dar

NA SYGNALE
Wyprawa na działki 
W środę, 25 kwietnia br. po go-
dzinie 13.00 patrolujący ulice 
Nasielska policjanci zauważyli, 
że coś dziwnego dzieje się na 
terenie ogródków działkowych. 
Przy bramie wjazdowej zauważyli 
pojazd, a w nim kilku mężczyzn. 
Kiedy policjanci zaczęli wyja-
śniać, co młodzi ludzie tam robią 
bardzo szybko ustalili, że Paweł M., 
Krzysztof W. oraz Emil W. mogą 
być zamieszani w usiłowanie kra-
dzieży z włamaniem do altanek. 
Jak się okazało kilka obiektów 
miało uszkodzone zabezpieczenia 
w drzwiach wejściowych. A  cała 
trójka była pod wpływem alkoholu, 
dlatego wszyscy zostali zatrzymani 
do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. U 
ich kompana policjanci znaleźli 
kradziony telefon komórkowy. 
Aktualnie funkcjonariusze wyja-
śniają skąd się wziął poszukiwany 
aparat u młodego człowieka. 
Dochodzeniowcy z Komisariatu 
Policji w Nasielsku postawili całej 
trójce zarzut usiłowania kradzieży 
z włamaniem, za co grozi im kara 
pozbawienia wolności nawet do 
10 lat.

Amatorzy złomu
W sobotę, 19 kwietnia br. po połu-
dniu poszkodowany zauważył, że 
skradziono mu imadło tokarskie, 
wózek metalowy, zawieszenie 
od ciągnika i inne elementy 
metalowe. Powiadomił o tym 
policjantów z Komisariatu Policji w 
Nasielsku. Skradzione przedmioty 
zostały ujawnione na jednym z 
nasielskich skupów złomu. Zostały 
zabezpieczone, a następnie oddane 
właścicielowi. 

Funkcjonariusze szybko ustalili 
osoby, które sprzedały metalowe 
przedmioty. Do wyjaśnienia za-
trzymany został Rafał Ł., któremu 
postawiono zarzut dokonania 
kradzieży. Kwestią czasu jest za-
trzymanie jego wspólnika. 

Na podstawie 
KPP Nowy Dwór Maz.

Podpatrzone przez naszych fotoreporterów

Niebezpiecznie na drogach
Końcówka miesiąca na drogach gminy Nasielsk obfitowała w wypadki dro-
gowe.  26 kwietnia w Psucinie, kierujący Fordem Festiva stracił panowanie 
nad pojazdem i wpadł do rowu. Prawdopodobną przyczyną wypadku było 
niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Do następnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 28 kwietnia  na dro-
dze wojewódzkiej łączącej Dębe z Nasielskiem na wysokości Nuny. Kierujący 
rozpędzonym samochodem osobowym, podczas próby wyprzedzania w 
niedozwolonym miejscu, został zepchnięty przez skręcającego w lewo Forda 
Transita, a następnie uderzył w przystanek autobusowy. Sprawca zdarzenia 
trafił do szpitala. 
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Komunijne żniwa 
Dawniej medalik albo Pismo Święte, potem 
książki, kiedyś zegarek, następnie rower, 
a ostatnio Polacy oszaleli. Najnowocze-
śniejszy sprzęt elektroniczny, komputery, 
biżuteria, japońskie skutery, squqdy – to 
się teraz daje dziecku przystępującemu do 
Pierwszej Komunii Świętej. Są też i tacy, 
którzy tego dnia dają dzieciakom w pre-
zencie książeczki oszczędnościowe z dość 
sporymi wkładami. 

komórkowy, ale 
teraz ma go już 
prawie każde 
dziecko. 

Księża apelują 
o umiar i zdrowy 
rozsądek.  Nie 
zmienia to jednak faktu, że z roku 
na rok wydajemy na prezenty 
coraz więcej. Wydatek docho-
dzący do tysiąca złotych stał się 
już normą. 

-  Ludziom się we łbach po-
przewracało, do czego to doszło 
– mówi mieszkanka Nasielska, 
która przygotowuje swojego 

Mała rewolucja 
w ubezpieczeniach
Będą nowe przepisy zwiększające ochronę 
osób poszkodowanych w wypadkach komu-
nikacyjnych oraz umożliwiające, w niektórych 
sytuacjach, uzyskanie odszkodowania za 
szkody wyrządzone przez niezidentyfikowane-
go sprawcę. 

liwość wprowadzenia 
pięcioletniego okresu 
przejściowego, czyli do 
2012 r. Zaproponowano, 
aby do 10 grudnia 2009 r. 
obowiązywały jeszcze obecne staw-
ki, natomiast od 11 grudnia 2009 r. 
do 10 czerwca 2012 r. sumy gwaran-
cyjne były podwyższone do połowy 
wysokości przewidzianych dyrekty-
wą unijną. Analogiczne rozwiązania 
będą obowiązywać w odniesieniu 
do obowiązkowych ubezpieczeń 
OC rolników, obejmujących szkody 
powstałe w związku z ruchem po-
jazdów wolnobieżnych, używanych 
w gospodarstwie rolnym. Nowe 
prawo przewiduje również, że 
szkody wyrządzone przez pojazdy 
pozbawione tablic rejestracyjnych 
(lub wyposażone w fałszywe tablice) 
będą traktowane tak, jakby pojazdy 
te były zarejestrowane w państwie, 
w którym wypadek się zdarzył. Za 
szkody te powinien odpowiadać fun-
dusz gwarancyjny nawet wówczas, 
gdy posiadacz pojazdu nie zawarł 
obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
W Polsce jest to Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. Określono 
również, że zakład ubezpieczeń 
będzie zobowiązany dostarczyć 
ubezpieczonemu, w terminie 15 
dni od złożenia wniosku, zaświad-
czenie o przebiegu ubezpieczenia. 
Zmiana ta ułatwi ubezpieczonemu 

prowadzenie negocjacji z nowym 
ubezpieczycielem.

Wprowadzono również przepisy 
dotyczące powinności zakładów 
ubezpieczeniowych w zakresie od-
powiedzialności cywilnej za szkody 
komunikacyjne. Organ nadzoru bę-
dzie mógł nałożyć karę finansową na 
zakład ubezpieczeń, gdy nie zaspokoi 
on roszczeń klienta, posiadacza poli-
sy OC. Chodzi nie tylko o wywiązanie 
się zakładu z ustawowego obowiązku 
wypłaty odszkodowania, ale również 
z obowiązku przedstawienia odpo-
wiedzi na roszczenia osób uprawnio-
nych lub poszkodowanych.

Nowe rozwiązania dotyczą również 
procedur zaspokajania przez Polskie 
Biuro Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych roszczeń posiadaczy polisy 
OC. Będą one analogiczne jak w przy-
padku zakładów ubezpieczeń. Niedo-
pełnienie obowiązków dotyczących 
likwidacji szkód przez Biuro będzie 
skutkować karą pieniężną, nakładaną 
przez ministra finansów. Wpływy z niej 
będą stanowić dochód budżetu pań-
stwa. Projekt ustawy dostosowuje 
polskie prawo do unijnych dyrektyw 
komunikacyjnych. 

dar

Zgodnie z wymogami unijnymi, 
określono nowe wysokości mi-
nimalnych kwot gwarancyjnych 
w obowiązkowym ubezpieczeniu 
OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych:

w przypadku szkód doznanych 
przez osobę - 1 mln euro na po-
szkodowanego lub 5 mln euro na 
jedno zdarzenie, niezależnie od 
liczby poszkodowanych;

w przypadku uszkodzeń mienia 
- 1 mln euro na jedno zdarzenie, 
niezależnie od liczby poszkodo-
wanych.

Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
oraz ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej, przedłożony przez 
ministra finansów.

Polska wystąpi do Komisji Europej-
skiej o możliwość wprowadzenia 
maksymalnej długości okresu 
przejściowego na zastosowanie 
tych norm, ponieważ obowiązujące 
obecnie minimalne stawki gwaran-
cyjne są aż trzykrotnie niższe od 
przewidzianych w prawie unijnym. 
Przepisy unijne przewidują moż-

syna do sakramentu. Jej zdaniem, 
niektórzy jakby mogli to i kupo-
wali by samochody swoim pocie-
chom. Nie wszystkich jednak na to 
stać i dobrze. Bo Komunia święta 
jest przeżyciem duchowym, a 
nie materialnym. Tylko jak to 
wytłumaczyć dziewięciolatkowi, 
którego kolega z klasy dostanie 
w tym roku komputer?

dar

Nie chcą naszego mięsa
Ani Polakom, ani unijnej dyplomacji na udaje się 

dogadać z moskiewskimi politykami w sprawie 
eksportu naszej żywności do Rosji. Kolejnym fiaskiem 
zakończyły się na Cyprze rozmowy unijnego komisa-
rza ds. zdrowia Markosa Kyprianu z rosyjskim mini-
strem rolnictwa Aleksiejem Gordiejewem w sprawie 
zniesienia rosyjskiego embarga na import polskiego 
mięsa. 

legalnego handlu mięsem. To stara 
i stała śpiewka naszych wschodnich 
partnerów, którą powtarzają już od 
listopada 2005 roku. Wtedy Rosja 
wprowadziła zakaz importu żyw-
ności z Polski, zarzucając stronie 
polskiej fałszowanie certyfikatów 
weterynaryjnych i fitosanitarnych. 
Reakcja naszego kraju była wtedy 
natychmiastowa – wszczęte zostało 
dochodzenie, po którym usunięto 
wszelkie uchybienia w handlu. Jed-
nak Moskwa nie zniosła embarga. 

Polska nie pozostała bierna. W li-
stopadzie 2006 roku zablokowała 
rozpoczęcie negocjacji między Unią 
Europejską a Rosją w sprawie nowej 
umowy o partnerstwie i współpracy. 
W konsekwencji prowadzenie roz-
mów z Moskwą w sprawie zniesienia 
rosyjskiego embarga wzięła na siebie 
Komisja Europejska.

Jedno jest  pewne – z całego 
handlowego zamieszania między 
Polską i Rosją niewątpliwie cieszą 
się stare kraje Unii Europejskiej, 
głównie Niemcy. Mogą bez prze-
szkód realizować swoje zamiary 
eksportowe. A wszystko w myśl 
zasady – gdzie dwóch się bije, 
trzeci korzysta.

WA 

Gimnazjalisto!!!

   Chcesz dobrze zda� matur�, zdoby� atrakcyjny zawód, rozwin��
swoje zainteresowania: wybierz jeden z kierunków jakie proponuje 

Zespó� Szkó� Zawodowych 
 w Nasielsku 

przy ul. Lipowej 10 
Kierunki kszta�cenia w roku szkolnym 2007/2008 
1)  NOWO��!!!
 Liceum ogólnokszta�c�ce (3 letnie) - klasa lingwistyczna
z rozszerzonym programem przedmiotów humanistycznych: j�zyk polski, 
angielski, francuski, historia. 
2)  Liceum profilowane (3 letnie): oprócz przedmiotów 
ogólnokszta�c�cych uczniowie zdob�d� wiedz� z takich przedmiotów jak:
*Zarz�dzanie informacj�- wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, 
przygotowanie serwisów informacyjnych w postaci stron www. 
*Ekonomiczno-administracyjne- elementy prawa, podstawy 
przedsi�biorczo�ci, elementy rachunkowo�ci, technologia informatyczna.
3)  Technikum (4 letnie) 
*Ekonomiczne- podstawy ekonomii, zasady rachunkowo�ci, prawo 
*Handlowe-marketing, reklama, ekonomika handlu, rachunkowo��.
4)  Zasadnicza Szko�a Zawodowa (w zale�no�ci od 
wybranego zawodu 2 lub 3 lata)-uczniowie klas zawodowych praktyk� z 
nauki zawodu organizuj� we w�asnym zakresie.

tel./fax. (023) 69 12 585 zsznsk@oswiata.org.pl         zsz.nasielsk.pl 

Rodzice i oczywiście chrzestni 
tygodniami zastanawiają się, czym 
zadowolić syna albo córkę. Nie pa-
trzą nawet na koszty komunijnego 
przedsięwzięcia – ważne jest dla 
nich nie tylko szczęście dziecka, 
ale również to, co młodzież okre-
śla jednym słowem – szpan. Chęć 
pokazania się bierze górę. 

Jak potwierdzają handlowcy, już 
od początku kwietnia sklepy kom-
puterowe odnotowują znaczny 
wzrost sprzedaży. W tym sezonie 
komunijnym najpopularniejsze 
będą notebooki i  odtwarzacze 
MP3 i MP4. Jeszcze kilka lat temu 
„majowym hitem” był telefon 

Po spotkaniu obydwaj politycy 
udzielili wypowiedzi dla prasy, z 
których jasno wynika, że jedne-
mu się nie spieszy z podjęciem 
decyzji, a drugiemu nie zależy.  
Kyprianu powiedział:
- Obydwie strony rozpoznały pro-
blemy i zgodziły się, że musimy 
dojść do porozumienia, ale tym 
razem nie udało się go osiągnąć. 
Mamy zróżnicowane podejście 
do tego, jak dalej procesować. 
Równie „konkretny” był minister 
Gordiejew, który poinformował, 
że strona rosyjska zaproponowała 
przedstawicielom UE wspólny 
plan działań,  aby zl ikwidować 
problem embarga na polskie 
mięso. Dodał, że:

- Zdajemy sobie sprawę, że nasi 
europejscy partnerzy spodziewali 
się więcej po tych negocjacjach, 
lecz naszym głównym celem jest 
przywrócenie porządku na mię-
snym rynku. 

Rosjanie, przy każdej okazji, pod-
czas negocjacji z unijnymi polityka-
mi wmawiają swoim rozmówcom, 
że to Polacy ponoszą winę za zaist-
niałą sytuację. Przekonują, że nale-
ży uwolnić rynek od nierzetelnych 
osób, które są związane z handlem, 
od tych, którzy dopuszczają do nie-

R E K L A M A
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PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
w Nasielsku

 ul Warszawska 50 tel. 6930250

JEŻELI:

• Niepokoi cię, że zbyt dużo i często pijesz

• Masz za sobą nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia picia 

• Obiecywałeś sobie i bliskim, że przestaniesz pić a pijesz nadal 

• Po pijanemu robisz rzeczy, których się wstydzisz 

PRZYJDŹ! BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD ALKOHOLU

• Twój mąż/partner życiowy, krewny pije w taki sposób, który Cię niepokoi

• Masz za sobą różne próby namawiania Go do niepicia lub leczenia 

• Zamartwiasz się i  wraz z latami Jego picia czujesz się coraz gorzej

• Miewasz stany smutku  przygnębienia i utraty nadziei  

PRZYJDŹ BYĆ MOŻE JESTEŚ OSOBĄ WSPÓŁUZALEŻNIONĄ 

UMIEMY I CHCEMY CI POMÓC 
Po dokładnym rozpoznaniu Twoich problemów zaproponujemy Ci pomoc 
psychologiczną indywidualną i/lub grupową uwzględniając Twoje potrzeby 
i warunki życia ( np. dysponowania czasem)

CZAS PRACY PORADNI:
PONIEDZIAŁEK  12.00 - 20.00
WTOREK    8.00 - 19.00
ŚRODA     8.00 - 19.00
CZWARTEK    8.00 - 20.00
PIĄTEK     8.00 - 20.00
Możesz uzyskać bezpłatnie pomoc.
Poradnia wydaje skierowania do ośrodków leczenia stacjonarnego.
Spotkasz się z głębokim szacunkiem i zrozumieniem Twoich problemów. 

ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA CIEBIE

O G Ł O S Z E N I AZasiedzenie nieruchomości
Kodeks cywilny do zasie-
dzenia nieruchomości wy-
maga upływu, od momen-
tu objęcia rzeczy w posia-
danie, lat dwudziestu dla 
posiadacza samoistnego 
w dobrej wierze a lat trzy-
dziestu przy złej wierze. 
Dobrą lub złą wiarę ocenia się na stan 
z momentu obejmowania w posia-
danie. Późniejsza utrata dobrej wiary 
nie wyklucza zasiedzenia. Rzecz ru-
chomą można natomiast zasiedzieć 
jedynie w dobrej wierze po upływie 
lat trzech. Nie można dokonać za-
siedzenia ruchomości w złej wierze. 
Dobra wiara musi obejmować cały 
okres posiadania, nie tylko moment 
objęcia w posiadanie, jak w przypadku 
nieruchomości. Tak więc utrata dobrej 
wiary wyklucza zasiedzenie. 

Dobra wiara posiadacza polega na 
usprawiedliwionym w danych oko-
licznościach przekonaniu, że przy-
sługuje mu takie prawo do władania 
rzeczą, jakie faktycznie wykonuje. 
W złej wierze znajduje się jednak 
nie tylko ten, który wie, że nie jest 
właścicielem, ale również ten, który 
nie dołożył należytej staranności w 
sprawdzeniu, czy skutecznie nabywa 
własność - na przykład umowa prze-
niesienia własności nieruchomości nie 
została zawarta w formie aktu notarial-
nego lub ruchomość została nabyta 
od osoby nie mającej zdolności do 
czynności prawnych.

Posiadacz samoistny nie musi udo-
wadniać swojej dobrej wiary, gdyż 
ustawodawca wprowadził domnie-
manie dobrej wiary (art. 7 K.c.). Do-

mniemanie to musi obalić właściciel 
broniący swojej własności przed 
zasiedzeniem.

Do zasiedzenia prowadzi tylko po-
siadanie samoistne. Musi mieć cha-
rakter władania rzeczą z zamiarem 
posiadania jej dla siebie. Dlatego też 
nie może doprowadzić do zasiedze-
nia posiadanie zależne - wynikające 
z objęcia rzeczy w wyniku zawarcia 
umowy najmu, dzierżawy czy uży-
czenia - chociażby było długotrwałe, 
chyba, że posiadacz sam zmieni sobie 
podstawę posiadania to znaczy za-
cznie zachowywać się jak właściciel 
rzeczy. Posiadanie samoistne musi być 
również nieprzerwane. I tak:
• domniemywa się, że ten, kto 
rzeczą faktycznie włada, jest posia-
daczem samoistnym. Wystarczy 
udowodnić, że rzeczą się faktycznie 
włada, aby zostać uznanym za posia-
dacza samoistnego. Ciężar dowodu, 
że przechodzi na stronę, która zaprze-
cza aby posiadający był posiadaczem 
samoistnym, 
• domniemywa się ciągłość po-
siadania. Posiadacz nie musi udo-
wadniać, że posiadał rzecz ciągle, to 
właściciel, który nie chce dopuścić 
do zasiedzenia, musi udowodnić 
brak ciągłości posiadania, 
• przeszkoda przemijająca nie prze-
rywa posiadania, 
• posiadanie przywrócone poczy-
tuje się za nieprzerwane, 
• oddanie rzeczy w posiadanie za-
leżne nie oznacza utraty posiadania 
samoistnego.

Jeżeli podczas biegu przedawnienia 

nastąpi przeniesienie posiadania, 
obecny posiadacz może doliczyć do 
czasu, przez który sam posiada, czas 
posiadania swojego poprzednika. 
Jeżeli jednak poprzedni posiadacz 
uzyskał posiadanie nieruchomości w 
złej wierze, czas jego posiadania może 
być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie 
z czasem posiadania obecnego właści-
ciela wynosi przynajmniej lat trzydzie-
ści. To samo dotyczy wypadku, gdy 
obecny posiadacz jest spadkobiercą 
poprzedniego posiadacza.

Podsumowując więc; przesłankami 
koniecznymi do zasiedzenia nieru-
chomości, służebności gruntowych 
i użytkowania wieczystego są:
• nieprzerwane posiadanie samoist-
ne, 
• upływ czasu (20 lat przy dobrej 
wierze posiadacza a 30 przy złej, 
ocenianej w momencie objęcia w 
posiadanie). 
Przesłankami koniecznymi do zasie-
dzenia rzeczy ruchomej są:
• nieprzerwane posiadanie samoist-
ne, 
• upływ trzech lat, 
• dobra wiara posiadacza przez cały 
okres posiadania. 

Stwierdzenie zasiedzenia następuje w 
postępowaniu nieprocesowym, ure-
gulowanym w Kodeksie postępowa-
nia cywilnego w art. 609-610. Wpis 
sądowy od wniosku o stwierdzenie 
nabycia służebności gruntowej przez 
zasiedzenie wynosi 200 zł a w przy-
padku nieruchomości 2000 zł.

Marek Rączka
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Nasielsk, dnia 20.04.2007 rok

GP.72241/2/05/06/07

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LVIII/390/06 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Stare Pieścirogi , gmina Nasielsk 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 223/55 o powierzchni 343 m2, posiadająca Księgę Wieczystą 
Kw Nr 38628.

Opis nieruchomości:

Lokalizacja nieruchomości : średnia. Działka o nie normatywnej, małej powierzchniach uniemożliwiających 
samodzielną zabudowę, nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna i wodociąg. 

Nieruchomości nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 
z dnia 07.08.2000 roku określa ww. nieruchomości jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
i uzupełnienia.

Wartość nieruchomości wynosi - 6.500,00 złotych. 

Do wartości nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 23 kwietnia 
2007 roku – 16 maja 2007 roku.

                                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                 mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Pierwsza struktura jest spotykana częściej. Uważana jest za bardziej przyjazną wspólnocie 
z uwagi na to, iż członkowie „zarządu właścicielskiego” najczęściej są wybierani z grona 
współwłaścicieli (choć nie koniecznie). Zarząd można zmienić przez kolejną uchwałę wspól-
noty. To zarząd posiada uprawnienia, których część przekazuje umową cywilno prawną 

administratorowi. Wykonuje on 
czynności codziennego admi-
nistrowania nieruchomością. 
Zarząd zachowuje prawo do 
podejmowania istotnych decyzji 
bieżących oraz kontroli pracy 
administratora. Administrator 
– licencjonowany zarządca reali-
zuje decyzje zarządu wspólnoty 
wynikające z uchwał wspólnoty. 
Umowa o administrowanie 
(zarządzanie) jest dokumentem, 
w którym należy precyzyjnie okre-
ślić zadania administratora, jego 
wynagrodzenie, procedury jego 
kontroli, zasady obsługi rachunku 
bankowego, uprawnienia stron do 
rozwiązania umowy i wiele innych 
ważnych elementów obsługi 
wspólnoty mieszkaniowej.
Druga struktura jest mniej popu-
larna i wymaga dużej otwartości 
wspólnoty. W tym przypadku nie 
występuje zarząd właścicielski jest 
on zastąpiony licencjonowanym 
zarządcą, któremu uchwałą 
protokołowaną przez notariusza 
wspólnota jej powierza zarząd. 
Czynność ta może być odwoła-
na kolejnym aktem notarialnym. 
Ponieważ fakt tak powierzonego 
zarządu jest przejawem dużego 
zaufania do zarządcy oraz daje 
mu prawo do realizowania czyn-
ności zarządu zwykłego należy 
szczególnie zadbać o dokonanie 
prawidłowego wyboru. Organem 

kontrolnym oraz nadzorczym dla takiego zarządu jest zebranie wspólnoty lub na przykład 
Rada wspólnoty powołana uchwałą przez wspólnotę. W takim przypadku Rada może działać 
zgodnie z uprawnieniami jakie wspólnota jej nada, ale nie mogą one być w sprzeczności 
z ustawowymi uprawnieniami zarządcy. Uprawnienia tak funkcjonującej Rady wspólnoty 
najczęściej sprowadzają się do czynności kontrolnych i składania wniosków.

W kolejnych materiałach wyjaśnimy dalsze zagadnienia związane z życiem wspólnot miesz-
kaniowych, ich problemami, potrzebami i możliwościami. Stowarzyszenie o nazwie Krajowa 
Konfederacja dla Wspólnot Mieszkaniowych jest ukierunkowane w swej działalności między 
innym na popularyzację wiedzy o wspólnotach, kształcenie zarządów wspólnot mieszka-
niowych i rozwiązywanie oraz doradzanie w ich codziennych problemach i sporach.

Bożena Blum
Janusz Rogulski

Licencjonowani zarządcy

Obowiązki kontrolowanego
mocnika przed rozpoczęciem kon-
troli podatkowej, to w momencie jej 
wszczęcia obowiązany jest wskazać 
osobę, która będzie go reprezentowała 
w trakcie kontroli podatkowej w czasie 
jego nieobecności. 

Pełnomocnictwa zarówno w pierw-
szym, jak i drugim przypadku można 
udzielić wyłącznie osobie fizycznej, 
która posiada pełną zdolność do czyn-
ności prawnych w obu sytuacjach 
pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie 
uprawnień i obowiązków Kontro-
lowanego związanych z zakresem 
i przedmiotem prowadzonej kontroli 
podatkowej.

• Obowiązek powiadomienia 
o rezygnacji z prawa udziału w czyn-
nościach kontrolnych

Kontrolowany ma możliwość zrezy-
gnowania z prawa udziału w czynno-
ściach kontrolnych. Stosowne oświad-
czenie w tej sprawie kontrolowany ma 
obowiązek złożyć na piśmie. W razie 
odmowy złożenia oświadczenia 
kontrolujący dokonuje odpowiedniej 
adnotacji, dołączając ją do protokołu 
z kontroli.

III. Miejsce i czas przeprowadzenia 
kontroli

Kontrola w siedzibie podatnika, miej-
scu przechowywania dokumentacji.

Czynności kontrolne przeprowadzane 
są w siedzibie kontrolowanego, w in-
nym miejscu przechowywania doku-
mentacji oraz w miejscach związanych 
z prowadzoną przez niego działalnością 
i w godzinach jej prowadzenia, a w przy-
padku skrócenia w toku kontroli czasu 
prowadzenia działalności – czynności 
kontrolne mogą być prowadzone przez 
8 godzin dziennie. 

Kontrolujący ma obowiązek zapew-
nić kontrolującym warunki do pracy 
w tym w miarę możliwości udostępnić 
samodzielne pomieszczenie i miejsce 
do przechowywania dokumentów.

Kontrola w siedzibie organu podat-
kowego

W przypadku, gdy podatnik nie 
zapewnia kontrolującym warunków 
umożliwiających wykonywanie 
czynności kontrolnych , a w szczegól-
ności nie udostępnia kontrolującym 
samodzielnego pomieszczenia i miej-
sca przechowywania dokumentów, 
kontrolowany ma obowiązek na 
żądanie kontrolujących wydać za po-
kwitowaniem dokumentację związaną 
z przedmiotem kontroli, wówczas 
czynności kontrolne dokonywane są 
w siedzibie organu podatkowego.

IV. Zapewnienie dostępu do doku-
mentów i informacji związanych 
z przedmiotem kontroli.

Obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany ma obowiązek w wy-
znaczonym terminie udzielać wszelkich 
wyjaśnień dotyczących przedmiotu 
kontroli, dostarczać kontrolującemu 
żądanych dokumentów 

 W przypadku, gdy księgi podatkowe są 
prowadzone lub przechowywane poza 
siedzibą, Kontrolowany na żądanie kon-
trolujących obowiązany jest zapewnić 
dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo 
w miejscu ich prowadzenia lub prze-
chowywania, jeżeli udostępnienie ich 
w siedzibie może w znacznym stopniu 
utrudnić prowadzenie przez Kontrolo-
wanego bieżącej działalności.

Obowiązki osób uprawnionych do 
reprezentowania kontrolowanego, 
pracowników i osób współdziała-
jących

Zgodnie z przepisami prawa, także oso-
by upoważnione do reprezentowania 
Kontrolowanego lub prowadzenia jego 
spraw, pracownicy oraz osoby współ-
działające z kontrolowanym są obowią-
zane udzielać wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu kontroli, oczywiście w za-
kresie wynikającym z wykonywanych 
czynności bądź zadań. 

V. Obowiązek umożliwienia kontro-
lującym wykonywania określonych 
czynności w zakresie wynikającym 
z upoważnienia

Osoby kontrolujące w zakresie wyni-
kającym z upoważnienia uprawnione 
są do wykonywania określonych 
czynności a kontrolowany, osoba upo-
ważniona do reprezentowania kontro-
lowanego lub prowadzenia jego spraw, 
pracownik oraz osoba współdziałająca 
z kontrolowanym mają obowiązek 
umożliwić kontrolującym wykonanie 
tych czynności.

Kontrolujący są w szczególności 
uprawnieni do:
• wstępu na grunt oraz budynków, 
lokali lub innych pomieszczeń kontro-
lowanego;
• wstępu do lokali mieszkalnych, 
jeżeli jest to niezbędne do zweryfiko-
wania zgodności stanu faktycznego 
z danymi wynikającymi ze złożonej 
deklaracji oraz z innych dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydat-
ków na cele mieszkaniowe;
• żądania okazania majątku podle-
gającego kontroli oraz dokonania jego 
oględzin, żądania udostępnienia akt, 
ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 
związanych z przedmiotem kontroli 
oraz do sporządzania z nich odpisów, 
kopii, wyciągów, notatek, wydruków 
i udokumentowanego pobierania da-
nych w formie elektronicznej;
• zbierania innych niezbędnych ma-
teriałów w zakresie objętym kontrolą;
• zabezpieczania zebranych dowo-
dów;
• legitymowania osób w celu ustalenia 
ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne 
dla potrzeb kontroli;
• żądania przeprowadzenia spisu 
z natury;
• przesłuchiwania świadków, kontro-
lowanego oraz innych osób;
• zasięgania opinii biegłych.
Kontrolujący mogą także zażądać 
wydania na czas trwania kontroli, za 

Kontynuacja cyklu przybliżającego uregulowania prawne  w zakresie  kontroli podatkowej

Podmioty, które mogą zostać poddane 
kontroli podatkowej winny znać swoje 
prawa, które zostały przybliżone w czę-
ści I cyklu dotyczącego uregulowań 
prawnych z zakresu kontroli podatkowej. 
Część II poświęcona jest obowiązkom 
kontrolowanego.

Przepisy prawne dotyczące kontroli 
podatkowej uregulowane są w dziale 
VI (art.281-art.292) ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 
( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. 
zm.) oraz ustawie z dnia 2 lipca 2004r. 
o swobodzie działalności gospodar-
czej ( Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1807 
z późn. zm). 

I. Rozpoczęcie kontroli podatkowej

Pracownicy urzędu skarbowego podej-
mują czynności kontrolne po okazaniu 
Kontrolowanemu lub osobie upoważ-
nionej legitymacji służbowych oraz 
doręczeniu imiennego upoważnienia 
do ich przeprowadzenia, udzielonego 
przez naczelnika urzędu skarbowego 
lub osobę zastępującą naczelnika 
urzędu skarbowego. 

Kontrolowany będący przedsiębiorcą 
w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, obowią-
zany jest prowadzić i przechowywać 
w swojej siedzibie książkę kontroli oraz 
upoważnienia i protokoły kontroli, 
a także udostępniać je na żądanie or-
ganu kontroli.

Książka kontroli przedsiębiorcy zawiera 
wpisy dokonywane przez organ kontroli. 
Wpisy te obejmują : 
- oznaczenie organu kontroli,
- oznaczenie upoważnienia do kon-
troli,
- zakres przedmiotowy przeprowadzo-
nej kontroli,
- datę podjęcia i zakończenia kontroli,
- zalecenia pokontrolne oraz określe-
nie zastosowanych środków pokon-
trolnych.

II. Udział kontrolowanego lub osoby 
upoważnionej w czynnościach kon-
trolnych

Kontrolę podatkową , co do zasady, pro-
wadzi się w obecności Kontrolowanego 
lub osoby przez niego upoważnionej. 

Udzielenie pełnomocnictwa przed 
wszczęciem kontroli podatkowej

Kontrolowany może wyznaczyć peł-
nomocnika do reprezentowania go 
podczas kontroli podatkowej jeszcze 
przed wszczęciem czynności kon-
trolnych w ramach pełnomocnictwa 
szczególnego. Możliwość ta nakłada 
jednak na kontrolowanego obowiązek 
zgłoszenia tego faktu w formie pisem-
nej do naczelnika urzędu skarbowego 
właściwego w sprawie opodatkowania 
podatkiem dochodowym .

• Wskazanie osoby reprezentującej 
kontrolowanego w czasie jego nieobec-
ności

Jeżeli Kontrolowany nie skorzysta 
z możliwości wyznaczenia pełno-

pokwitowaniem :
• próbek towarów,
• akt, ksiąg i dokumentów związanych 
z zakresem kontroli w razie powzięcia 
uzasadnionego podejrzenia, że są one 
nierzetelne bądź w sytuacji, gdy Kon-
trolowany nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie czynności 
kontrolnych związanych z badaniem tej 
dokumentacji.

Podczas prowadzonego postępowania 
podatkowego Kontrolowany zobowią-
zany jest również:

• umożliwić filmowanie, fotografowa-
nie, dokonywanie nagrań dźwiękowych 
oraz utrwalanie stanu faktycznego za 
pomocą innych nośników informacji, 
jeżeli film, fotografia, nagranie lub infor-
macja zapisana na innym nośniku może 
stanowić dowód lub przyczynić się do 
utrwalenia dowodu w sprawie będącej 
przedmiotem kontroli;

• przedstawić na żądanie kontrolu-
jącego tłumaczenie na język polski 
sporządzonej w języku obcym doku-
mentacji dotyczącej spraw będących 
przedmiotem kontroli.

VI. Zakończenie kontroli podatkowej 

Kontrolowany obowiązany jest do-
konywać w książce kontroli przed-
siębiorcy wpisu informującego 
o wykonaniu zaleceń pokontrolnych 
bądź wpisu o ich uchyleniu przez or-
gan kontroli.

Jednym z elementów wpływających 
na przebieg i atmosferę postępowa-
nia kontrolnego jest poszanowanie 
praw ale też uwzględnienie obo-
wiązków kontrolowanego, dlatego 
znajomość tej tematyki jest istotna 
dla każdej ze stron postępowania 
kontrolnego. 

US Nowy Dwór Maz.

Struktury wspólnot mieszkaniowych 
Struktura nr 1

 Wszyscy wspó�w�a�ciciele
nieruchomo�ci

Zarz�d wybrany uchwa��
wspólnoty przez 
wspó�w�a�cicieli (art. 20.1 UWL), 
dzia�a w ramach czynno�ci
zarz�du zwyk�ego.

Zarz�dca � administrator; 
wybrany przez zarz�d
wspólnoty  lub uchwa��
wspó�w�a�cicieli, dzia�a w 
oparciu o umow�  cywilno 
prawna podpisana ze wspólnot�
mieszkaniow�.

Struktura nr 2

 Wszyscy wspó�w�a�ciciele
nieruchomo�ci

Zarz�d powierzony 
licencjonowanemu zarz�dcy
uchwa�� wspólnoty
zaprotoko�owana przez 
notariusza na zebraniu 
wspólnoty (art. 18.1 UWL), 
dzia�a w ramach czynno�ci
zarz�du zwyk�ego.

Cz�onkowie
wspólnoty

mieszkaniowej 

Zarz�d
w�a�cicielski 

wspólnoty
mieszkaniowej 

Zarz�dca
administrator 

wspólnoty
mieszkaniowej

Cz�onkowie
wspólnoty

mieszkaniowej 

Zarz�d
powierzony

licencjonowane
mu zarz�dcy

WSPÓLNOTY  MIESZKANIOWE  część 2
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Majowe czytanie w bibliotece
Czytamy mało książek. 
Albo nie mamy na to 
czasu, albo książki są za 
drogie, albo… Jest jesz-
cze mnóstwo innych po-
wodów. A co za tym idzie, 
nasze dzieci też mało czy-
tają. Wracając ze szkoły 
siadają przy komputerze 
lub oglądają telewizję. 
Aby uświadomić mieszkańcom gmi-
ny Nasielsk, jak ważne jest czytanie 
dzieciom Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku 7 maja br. roz-
poczyna III edycję akcji promującej 
czytanie książek. Akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom” z roku na rok nabie-
ra szerszych rozmiarów. Włącza się 
w nią coraz więcej szkół, przedszkoli 
i ośrodków kultury. Czytanie promują 
również znane osobistości m.in. Na-
talia Kukulska, Zbigniew Zamachow-
ski i Artur Barciś. 

„Spotkania z bajką” to hasło majowej 
kampanii w Nasielsku. W poniedzia-
łek 7 maja br. w Urzędzie Miejskim 
najmłodszym czytać będą przedsta-
wiciele władz lokalnych. W kolejnych 
dniach odbędą się spotkania ze Stra-

żakami, Policjantami oraz pracowni-
kami Kolei Mazowieckich. Niezwy-
kłym wydarzeniem będzie przyjazd 
Wioletty Piaseckiej. Pisarka w stroju 
wróżki odwiedzi przedszkolaki oraz 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Na-
sielsku. Koordynator 
akcji, Izabela Mazińska, 
zaprasza również na 
czytanie w plenerze. 
Planowane są m.in. 
wyjazdy do Piknik 
Klubu w Krzyczkach 
oraz zwiedzanie ścieżki 
ekologicznej w Jaskó-
łowie. Przejazdy dzieci 
sponsoruje Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych 
w Nasielsku. 

Maj jest miesiącem 
czytelnictwa. W związku 
z tym nasielska bibliote-
ka zaprasza rodziców 
z dziećmi na „Spotkania 
z bajką”. Codziennie 
od poniedziałku do 
piątku o godz. 15.00 
w czytelni będzie moż-
na posłuchać bajek. 

Dla wszystkich, którzy przetrzymali 
trochę książki należące do biblioteki 
ogłoszono amnestię. Oznacza to, że 
nie będzie kary dla „dłużników”. Naj-
ważniejsze, aby książki wróciły.

K.Z.

Wieczór pełen poezji 
Spotkanie z poezją ks. 
Jana Twardowskiego pt. 
„Miłość kiedy jeszcze nie 
umiemy kochać” odbyło 
się w sobotę, 28 kwietnia 
br. w kinie „Niwa”. 
Tego popołudnia przed licznie zgroma-
dzoną nasielską publicznością wystąpili 
recytując utwory znakomitego poety 
znany aktor teatralny i filmowy Krzysz-
tof Kolberger i prezenterka telewizyjna 

o charakterystycznym ciepłym głosie, 
Krystyna Czubówna. Słowo wiążące o 
życiu i twórczości poety zaprezentowa-
li: Marian Klubiński i poetka pochodząca 
z Nasielska - Anna Czachorowska, zaś 
Grażyna Matkowska wzbogaciła całość 
swoim śpiewem. 

O fenomenie poezji księdza Jana, która 
wciąż cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród czytelników i to zarówno 
tych młodszych, jak i starszych po-

wiedziano tego dnia bardzo wiele. Ale 
najbardziej wymowne były wiersze. 

Autorzy spotkania bowiem tak 
dobrali utwory, by to one charakte-
ryzowały poetę i jego spojrzenie na 
świat. Nie zabrakło oczywiście tych 
najbardziej znanych utworów, które 
weszły do kanonu poezji XX wieku 
jak „Śpieszmy się kochać ludzi” 
czy „Daj nam ubóstwo”, „Zaufałem 
drodze”. Będących wspaniałym 

Zaufałem drodze
Zaufałem drodze
wąskiej
takiej na łeb na szyję
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione
buraki
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
- nareszcie - powiedziała
- martwiłam się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba - z nagrodą do ministra
i że cię diabli wzięli                     
     ks. J.Twardowski

świadectwem wiary, która nadaje 
sens ludzkiej egzystencji.

Podczas spotkania można było 
także wysłuchać fragmentów 
wywiadu, który przeprowadziła 
w 2001 roku z księdzem Twar-
dowskim Anna Czachorowska. 
Znalazł się on w dokonanym 
przez nią wyborze poezji, w 
tomiku pt. „Poeta wiary, nadziei 
i miłości”. 

(m)



8 ROZMAITOŚCI 4–17 maja 9REPORTAŻ4–17 maja

O G Ł O S Z E N I E

Już po egzaminach
24 i 25 kwietnia br. w całym kraju odbyły się egzaminy gimnazjalne. W Publicznym Gimnazjum Nr 1 

w Nasielsku do egzaminu przystąpiło 206 uczniów, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach 
– 52, a w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie 59. Egzaminy są powszechne i obowiązkowe. Musi przystąpić do nich 
każdy uczeń kończący szkołę. Nie przystąpienie do egzaminu oznacza powtarzanie ostatniej klasy gimnazjum.

Pierwszego dnia uczniowie zmagali 
się z egzaminem humanistycznym, 
który obejmował wiedzę z języka 
polskiego, historii, wiedzy o spo-

O G Ł O S Z E N I E

Mundurki 
od września
Od nowego roku 

szkolnego ucznio-
wie będą obowiązkowo 
nosić mundurki. W śro-
dę,11 kwietnia, sejm 
przegłosował ustawę 
wprowadzającą koniecz-
ność noszenia jednoli-
tych strojów w polskich 
szkołach podstawowych 
i gimnazjach. 
O tym, czy mundurki nosić będą też 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
zadecydują dyrektorzy placówek 
w porozumieniu z radą rodziców.

Jak będą wyglądały ich stroje zdecy-
dują zarówno rodzice, jak i ucznio-
wie. Każda szkoła może wykazać się 
w tym zakresie pomysłowością. 

Jedno jest pewne ze szkół zniknie 
widok gołych brzuchów, dekol-
tów i krótkich spódniczek. 

Ale wybór fasonu to nie jedyny 
problem. Rodzice chcieliby, żeby 
ubrania były: praktyczne, dobre ga-
tunkowo i tanie. Co nie zawsze idzie 
w parze. A przecież w mundurkach 
będą chodzić uczniowie z biedniej-
szych i bogatych rodzin. Minister 
edukacji zapewnia, że w budżecie 
są zarezerwowane pieniądze na 
pomoc w zakupie mundurków dla 
najbiedniejszych dzieci. 

(m)

łeczeństwie i sztuki. Egzamin nosił 
tytuł „Magia ogrodów”. Trzeba 
było zredagować zaproszenie na 
wystawę „Ogrody w malarstwie 

XIX wieku” i napisać rozprawkę na 
temat „Świat pozbawiony piękna 
ogrodów byłby uboższy”. Jak 
powiedzieli nam nasielscy gimna-
zjaliści najwięcej problemów przy-
sporzyło im napisanie rozprawki. 

Następnego dnia gimnazjal iści 
musieli wykazać się wiedzą z za-
kresu matematyki, fizyki i astro-
nomii, biologii, chemii i geografii. 
- Ta część była łatwiejsza od 

wczorajszego egzaminu - mówili 
uczniowie. Trzeba było obliczyć 
m.in. ile soli zawiera jedna tona 
wody w Morzu Bałtyckim oraz ile 
ziem potrzeba i na usypanie wału 
przeciwpowodziowego. 

Uczniom pozostaje teraz czekać na 
wyniki. Zostaną one ogłoszone tuż 
przed zakończeniem roku szkolne-
go, czyli w połowie czerwca. Trzy-
mamy kciuki!

K.Z.

Propozycja jednej z firm odzieżowych
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KRZYŻÓWKA nr 11
Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 25 maja. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki losowania opublikujemy 
1 czerwca br. Nagrodami za poprawne odpowiedzi będą 2 szt. pamięci Flash Drive ufundowane przez sklep Comp-Sata Service z Nasielska.

30 kwietnia br. odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 9. Podwójne zaproszenia do kina trafią do:  Stanisława Makowskiego 
z Nasielska i Zofii Walasiewicz z Mazewa Dworskiego. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

Fundatorem nagród 
jest sklep komputerowy

Nasielsk, ul. Warszawska 18 A
(nad pizzerią Salermo)
tel. 0 668 84 14 14
www.compsatservice.com
GG: 2966802

Nasielsk z oddali

O marketach i korupcji
czy inwalidy, który dotychczas zaopatrywał 
się w najważniejsze artykuły żywnościowe 
w swoim sklepiku osiedlowym, wyprawa 
do odległego o pół kilometra marketu może 
już być poważnym problemem.

Dlatego zanim udamy się po zakupy do 
wielkiego magazynu, zajrzyjmy do naj-
bliższego sklepiku czy nie zajdziemy tam 
tego samego towaru w identycznej cenie. 
Większość uczestników dyskusji przyznała, 
że mięso, wędliny, warzywa i owoce częściej 
kupuje w małych sklepach, gdzie tego ro-
dzaju artykuły są zwykle świeże i niewiele 
droższe niż w marketach. 

Ostatnio pisało się i mówiło dużo o korupcji. 
Stowarzyszenie Europa i My zorganizo-
wało w Nasielsku nawet specjalną debatę 
publiczną pod hasłem „Nie daję, nie biorę 
łapówek”. Prasa donosiła o ujawnianiu 
różnych afer korupcyjnych. Najgłośniejszą 
z nich była sprawa doktora Mirosława G. 
ordynatora oddziału kadroichirurgii szpi-
tala MSWiA w Warszawie. Lekarz ten 
został aresztowany niby z zaskoczenia 
i prowadzony w kajdankach przed 
kamerami, jak w kryminalnym filmie. 
Postawiono mu następnie zarzut brania 
łapówek i zabójstwa. Ogłoszono to na spe-
cjalnej konferencji prasowej prowadzonej 
przez samego ministra sprawiedliowości. 
Potem okazało się, że prokurator zarzuca 
doktorowi G., że zrobił przeszczep serca 
zbyt ciężko choremu pacjentowi, przez co 
naraził go na śmierć. 

Przeciwko użyciu kajdanek przez func-

k jonar iuszy 
Centralnego 
Biura Śledczgo 
zaprotestował 
rzecznik praw 
o b y w a t e l -
skich. Komitet 
Helsiński w Polsce w związku z tą sprawą 
wydał specjalne oświadczenie, w którym 
wezwał funkcjonariuszy państwowych 
i dziennikarzy do zachowania elemen-
tarnych zasad gwarantujących podej-
rzanym i oskarżonym obowiązywanie 
domniemania niewinności. 

Lekarze i pielęgniarki również protestują 
nie tylko przeciw pochopnym oskarżeniom. 
Uważają, że korupcja w szpitalach i innych 
placówkach służby zdrowia nie występuje 
częściej niż w różnego rodzaju urzędach, 
uczelniach, szkołach itp. Słyszy się rów-
nież głosy, że lekarze poddani takiej presji 
społecznej będą jeszcze bardziej masowo 
podejmować pracę za granicą. Kto nas 
będzie wtedy leczył?

Nad tą sprawą długo i gorąco dysku-
towaliśmy podczas mojego ostatniego 
pobytu w Nasielsku. Wszyscy byliśmy 
zgodni, że przeważająca większość 
lekarzy i pielęgniarek to ludzie uczciwi, 
którzy sumiennie wykonują swoją od-
powiedzialną i bardzo kiepsko opłacaną 
pracę. Uznaliśmy również, że korupcja 
w tym środowisku nie występuje częściej 
niż w innych zawodach.

Mój stary przyjaciel, długoletni nauczy-

ciel, stwierdził, że ostatnio mało się mówi 
o korupcji w oświacie. Występuje tam ona 
nie tylko w postaci łapówek wręczanych 
pokątnie w związku z przyjęciem do lepszej 
szkoły, uczelni czy przedszkola. Taką ukrytą 
formą korupcji są często korepetycje.” Nie 
mam tutaj na myśli – mówi- sytuacji, kiedy 
uczniowie korzystają dorywczo z płatnej 
pomocy osoby, która ich nie uczy w szkole. 
Jednak z pewnością występujące w nie-
których szkołach, szczególnie szkołach 
ponadgimnazjalnych, przypadki dawa-
nia korepetycji własnym uczniom, nawet 
wymuszania ich - to już jest z pewnością 
korupcja. Tolerowanie jej w szkole podważa 
samą istotę tej instytucji, ponieważ zamiast 
wychowywać – demoralizuje uczniów”.

Kilka lat temu władze oświatowe ogło-
siły akcję zwalczania plagi korepetycji. 
Mówiło się o tym głośno, apelowało do 
dyrektorów, aby w ogóle wyeliminowały 
korepetycje ze swoich szkół. Obecnie 
przeprowadzana przez MEN akcja 
odnowy moralnej oświaty jakoś tego 
problemu nie dostrzegła lub nie doceni-
ła. Trójki, które przeprowadzają kontrolę 
szkół, podobno rozmawiają z uczniami, 
jednak może warto by było porozmawiać 
również z absolwentami – wtedy by się 
o szkole więcej dowiedziały.

W trakcie naszej dyskusji o problemie 
korupcji nie próbowaliśmy ustalać – czy 
i jakie jej formy występują w Nasielsku. 
Uznaliśmy, że nie będziemy wyręczać 
powołanych do tego organów państwo-
wych i specjalnych komisji.

Na zakończenie tego felietonu chcę przy-
toczyć anegdotę, którą opowiedział nam 
przyjaciel na poparcie obecności korupcji 
w szkołach. Otóż w jednej z miejscowości 
naszego województwa, niezbyt odległej 
od Nasielska, jest szkoła średnia, której 
uczniowie byli kiedyś zachęcani przez pa-
nią profesor do podwyższenia wyników 
z nauczanego przez nią przedmiotu w ten 
sposób, że wszystkim, którzy chcieli mieć 
lepszą ocenę, proponowała: „Przyjdź do 
mniej na korepetycje”. Proceder chyba 
trwał chyba dosyć długo, uczniów mu-
siało być sporo, ponieważ pani profesor 
ze swojej nędznej pensji nauczycielskiej 
wybudowała dom. Uczniowie i absolwen-
ci tej szkoły nazwali go zgodnie – „Dar 
Młodzieży”.

Podobno całe miasto wiedziało dlaczego 
tak została nazwana ta budowla, całe 
miasto z wyjątkiem tych, którzy udawali, 
że nie wiedzą o co chodzi.

Antoni z Ursusa 

Nasielszczanie mają powody do zadowo-
lenia. Cieszą się z pewnością szczególnie ci, 
którzy w weekendy jeździli po zakupy do 
Warszawy. Oto na początku lutego otwarty 
został w naszym mieście już trzeci market. 
Po Merkurym i Guliwerze, na miejscu daw-
nej restauracji Złoty Kłos (oj, łza się w oku 
kręci na wspomnienie tego kiedyś nieźle 
prosperującego lokalu geesowskiego), 
wybudowano największy w Nasielsku 
tego rodzaju sklep firmy Tesco.

W czasie swoich kolejnych przyjazdów 
do rodzinnego miasta odwiedzam te 
nowe placówki handlowe, często też 
rozmawiamy o nich ze swoimi znajomy-
mi. Podobno najbardziej reklamowane 
Tesco nie przyciąga już tylu klientów, co 
w pierwszych dniach po otwarciu. Ceny są 
tu minimalnie niższe, odstraszają jednak 
potencjalnych nabywców duże opakowa-
nia wielu sprzedawanych towarów i nie 
największy ich wybór. Guliwer zachęca 
do zakupów poprzez wprowadzenie 
karty stałego klienta, która zapewnia 
różne nagrody dla tych, którzy często 
odwiedzają ten sklep i potrafią zebrać 
dużą ilość punktów. Merkury znacznie 
obniżył liczbę personelu

Ciekawe, czy wszystkie trzy markety po-
trafią się utrzymać na nasielskim rynku. 
Czy najsłabszy z nich nie podzieli losu 
pierwszego większego sklepu samoob-
sługowego, jakim był Minimax, który 
szybko zrejterował z Nasielska. Mamy 
w tym miejscu pizzerię, która mieszkańcom 
naszego miasta dostarcza swoje produkty 
na zamówienie do domu i nie obciąża ich 
kosztami transportu. Minimaxa możemy 
odwiedzić w niedalekim Pomiechówku. 
Rzadko kto jedzie tam teraz po zakupy. 
Starsze osoby pamiętają jak w perelu 
zazdrościło się sąsiedniej gminie przyna-
leżności do województwa stołecznego, 
gdzie zaopatrzenie w różne artykuły było 
zawsze lepsze. Teraz chyba mieszkańcy 
Pomiechówka przyjeżdżają na zakupy 
do Nasielska. 

W gronie przyjaciół zastanawialiśmy się, 
jakie mogą być konsekwencje działalności 
dużych marketów w siedmiotysięcznym 
Nasielsku. Byliśmy wszyscy zgodni, że 
kilka sklepów spożywczych zbankrutuje. 
Czy to bardzo skomplikuje życie miesz-
kańców naszego miasta? Wprawdzie nie 
grożą nam dojazdy czy piesze dalekie wę-
drówki do odległych, zwykle położonych 
na obrzeżach miasta, dużych sklepów. 
Nasielsk jest niewielką miejscowością 
i na razie jest tu wszędzie blisko. Jednak 
najstarszy uczestnik dyskusji słusznie za-
uważył, że pojęcie blisko co innego znaczy 
dla człowieka w pełni sił i co innego dla 
osoby starszej, schorowanej. A pamiętajmy, 
że obecnie obserwujemy proces starzenia 
się naszego społeczeństwa, dotyczy to 
szczególnie ludności wiejskiej i małomia-
steczkowej. Dla starego, chorego człowieka 
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ciąg dalszy na str. 2

Gdzie bywamy..?
Jeszcze dwa czy trzy lata temu, kie-
dy znajomi spoza granic Nasielska 
grozili mi odwiedzinami, myślałam 
o zgrozo! Co ja im pokażę w tym 
Nasielsku? Co ja z nimi będę robiła 
przez trzy czy cztery długie dni?! 
I tak oprócz spacerów ulicą Ogro-
dową lub w stronę tak zwanego Ma-
łego Lasku, czy defilady przez cen-
trum naszej metropolii, ewentualnie 
zahaczając o cmentarz, kończąc 
na wieczornych posiedziawach 
w domu, no niestety za wiele nie 
mogłam im zaproponować. Latem 
owszem, wycieczki rowerowe po 
zacisznych okolicach naszej gminy, 
ewentualnie wypad nad wodę do 
Cieksyna. Ale zimą? Niewiele. 

Tymczasem, pewnego dnia zo-
rientowałam się, że coś jest nie tak, 
coś się zmieniło.....Nagle ni stąd ni 
zowąd nasza mała ojczyzna zaczęła 
obrastać w nowe szyldy. I nie mam 
na myśli sklepów spożywczych 
czy supermarketów, które rów-
nież można zaliczyć do centrów 
rozrywki i spotkań nasielszczan, 
ale lokale, gdzie można przyjemnie 
spędzić czas z przyjaciółmi... 

Celem pierwszej mojej eskapady 
była pizzeria Salermo. Nazwa po-
chodzi od włoskiego miasteczka 
koło Nepalu, a poza tym, łatwo 
zapada w pamięci.

Choć wnętrze jest dość surowe, 
a dekoracje przeciętne, nieco 

chwyci za serce, a jeśli nie za 
serce, to na pewno za żołądek 
zapach przygotowywanej na miej-
scu pizzy. Na tych, którzy nie lubią 

pizzy, lokal również jest przygoto-
wany, ponieważ można zjeść dania 
typu fast, jak hamburger, hot-dog, 
a także krokiety czy gołąbki. 

Wieczorami można tu trafić głównie 
na grupy młodych ludzi wychylają-
cych kufelek piwa do wspomnianej 
pizzy. W dzień właściciele (Agniesz-
ka Krzyżanowska i Paweł Szmalec) 
kierują swoją ofertę głównie do 
rodzin z dziećmi, które zaglądają 
tu w porze obiadowej. Samotnym 
chętnie dotrzyma towarzystwa za-

trudniony na pełny etat telewizor, 
który w dni powszednie odtwarza 
muzykę, a w specjalne okazje 
transmituje mecze piłki nożnej. 

Salermo oferuje również wersję 
dla domatorów – dostarcza swoje 
specjały na zamówienie, do domu. 
Warto również wspomnieć, że na-
sielska pizzeria przyciąga klientów 
kartą stałego klienta. A jeśli ktoś 
miałby ochotę zorganizować tam 
przyjęcie, to drzwi pizzerii stoją 

Następnie po-
stanowiłam 

o d w i e -
dzić Bar 

z komin-
k i e m 
p r z y 
u l i c y 
Po l ne j . 
J e d e n 

z najmłodszych nasielskich lokali, 
do niedawna pierwszy ogródek 
piwny w granicach miasta.  Tu 

każdy kąt ma własny styl. I dobrze. 
Jest naprawdę przytulnie i swojsko. 
Pieczywo czosnkowe, frytki.... oraz 
właśnie swoisty wystrój Chaty 
przyciąga równie różnorodnych 
klientów od zwariowanych lice-
al istów po poważnych panów 
w garniturach. A jeśli macie ochotę 
zatańczyć z panią barmanką, to jest 
to właściwe miejsce.

Nieco wcześniej powstała kawiarnia 
Impresja. Impresją może być skosz-
towanie bogatego zbioru gatunków 

kawy i herbaty oraz szarlotki na 
ciepło z lodami. Jeśli za dnia jak 
najbardziej polecam Impresję, to 
wieczorami ryzykujemy tu obej-
rzenie scen rodem z filmów akcji..... 
Początkowo lokal był przyjazny mi-
łośnikom muzyki rockowej, teraz 
tego rodzaju muzyki można tam 
posłuchać w piątek lub niedzielę, 
często od ścian lokalu odbijają się 
dźwięki reggae. Są to głównie im-
prezy zamknięte, te otwarte brzmią 
bardziej dyskotekowo.

I nareszcie cukiernia Ptyś! To je-
dyny lokal w Nasielsku, gdzie nie 
podaje się alkoholu. Zatem naj-
bezpieczniejsze miejsce dla rodzin 
z dziećmi, które też mają swoje 
potrzeby i  chciałyby spokojnie 
napić się herbatki do znakomitych 
wyrobów cukierniczych. 

Wnętrze bynajmniej nie przypo-
mina cukrowego ptysia, bardziej 
zapowiedź egipskiej  przygody. 
Wiadomo mi poniekąd, że właści-

                           Panu

Jackowi Wilamowskiemu
członkowi Zarządu Nasielskiego Towarzystwa Kultury

i członkowi kolegium redakcyjnego „Notatnika Nasielskiego”

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci matki

składają

                                                   Zarząd i członkowie NTK

a dekoracje przeciętne, nieco 
ogródko-
wo p i w -

ne, to 
k a ż -
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Salermo oferuje również wersję 
dla domatorów – dostarcza swoje 
specjały na zamówienie, do domu. 
Warto również wspomnieć, że na-
sielska pizzeria przyciąga klientów 
kartą stałego klienta. A jeśli ktoś 
miałby ochotę zorganizować tam 
przyjęcie, to drzwi pizzerii stoją 
przed nim otworem.

Następnie po-
stanowiłam 

Zebranie 
sprawozdawcze NTK
W sobotę 21 kwietnia 2007 r. 
w Bibliotece Miejskiej od-
było się walne zebranie 
sprawozdawcze NTK. 
W zebraniu uczestniczyli ponadto 
przedstawiciele Towarzystwa Mi-
łośników Pomiechówka, w oso-
bach: Kazimierza Gorczewskiego, 
Zdzisława Kilisia i Andrzeja Dą-
browskiego. Okres sprawozdaw-
czy z działalności Towarzystwa 
obejmował lata od 23 września 
2005 r. do 21 kwietnia 2007 r. 
Sprawozdanie przedstawił prezes 
NTK – Krzysztof Macias. W wy-
żej wymienionym okresie NTK 
realizowało podstawowe zadania 
statutowe: organizowało posie-
dzenia Zarządu NTK i spotkania 
klubowe. 

Ze spotkań klubowych warto wy-
mienić chociażby: 14 października 
2006 r. na zaproszenie NTK do 
Nasielska przybyli przedstawiciele 
dwóch pułtuskich towarzystw: Puł-
tuskiego Towarzystwa Społeczno 
– Kulturalnego i Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Pułtuskiej. Spotkanie 
połączone było ze zwiedzaniem 
zespołu pałacowo – parkowego 
w Chrcynnie i dworu w Kosewie. 
Innym przykładem działalności 
klubowej było spotkanie, w dniu 
5 marca b. r. z radnymi Rady Miej-
skiej w Nasielsku: panią Katarzyną 
Świderską i panem Stanisławem 
Sotowiczem oraz radnym Rady 
Powiatu panem Stanisławem Ty-
cem i dyrektorem Nasielskiego 
Ośrodka Kultury panem Markiem 
Tycem.

Przedstawiciele Zarządu oraz 
członkowie NTK uczestniczyl i 
w wielu spotkaniach, uroczysto-
ściach i imprezach, w czasie któ-
rych reprezentowali Towarzystwo, 
między innymi: – składanie wiąza-
nek kwiatów z okazji rocznic świąt 
państwowych: 11 l istopada i 15 
sierpnia na cmentarzu w Nasielsku, 
jak i przy pomniku w Borkowie; 
– udział w obchodach Dni Nasiel-
ska: w 2005 r. zorganizowaliśmy 
stanowisko promujące książki wy-
dane przez NTK, w 2006 r. zorga-
nizowaliśmy mini konkurs wiedzy 
o Nasielsku. Przedstawiciele NTK 
uczestniczyli w różnego rodzaju 
komisjach konkursowych: „Zabyt-
kowe obiekty naszego regionu” 
– kwiecień 2006 r., w konkursie 
recytatorskim „Warszawska Sy-
renka” – marzec 2007 r., konkurs 
na logo gminy Nasielsk – kwiecień 
2007 r. 

W dalszym ciągu kontynuowa-
ne jest  wydawanie „Notatnika 
Nasielskiego” jako dodatku do 
„Życia Nasielska”. Od ostatniego 
zebrania sprawozdawczo – wy-
borczego ukazało się 15 kolejnych 
numerów naszego pisma, z tym że 
od 2007 r. nasz dodatek ukazuje 
się co dwa miesiące.

Dla szkół z terenu naszej gminy, 
z okazj i  200 – tnej  rocznicy 
pobytu Napoleona Bonapartego 
w Nasielsku,  wspólnie z Urzę-
dem Miejskim, zorganizowaliśmy 
konkurs:  „Napoleon Bonaparte 
– wielki wódz i polityk. Europa 

ciąg dalszy na str. 2

Wnętrze cukierni PTYŚ



2 Notatnik NASIELSKI 134–17 maja PO GODZINACH

Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski, 
Sławomir Umiński, Mirosław Gołębiewski, Stanisław Tyc. 
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński

Skład komputerowy: Marek Tyc

Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk

Notatnik   NASIELSKI

dokończenie ze str. 1

Gdzie bywamy..?
ciel, pan Białorucki, miał swój udział 
w projekcie i wykonaniu dekoracji. 
Godne polecenia w Ptysiu są lody 
produkowane metodą tradycyjną 
na bazie mleka i śmietany. 

A w razie zapotrzebowania na tort, 
to mamy do wyboru dwadzieścia 
ich rodzajów. Załoga cukierni dys-
ponuje również własnymi, niepo-
wtarzalnymi recepturami, których 
produkty końcowe możemy po-
dziwiać i smakować od 1992 roku. 
A jeśli jakiś samotny wędrowiec 
z Nasielska zagubiłby się w Pułtu-
sku lub zatęsknił do ziemi ojczystej, 
to może wstąpić na ciastko do filii 
Ptysia w Pułtusku.

Spragnionym luksusu nasz ośmio-
tysięczny gród oferuje obiad 
w nowej restauracj i  Pal ladium. 
Jest to restauracja z prawdziwego 
zdarzenia. Chwilowo otwarta jest 
tylko w soboty i niedziele miedzy 
13 a 21, jednak organizowane są 

tu często dancingi i inne imprezy 
okolicznościowe od imprez ka-
meralnych, w mniejszych salach 
(salonik kominkowy i witrażowy) 
po duże przyjęcia liczące do 120 
osób w większej sali. 

Jak już wspomniałam, jest to re-
stauracja, zatem można zamówić 
obiad czy kolacje z karty dań, 
a w karcie: carpaccio z polędwicy 
wołowej, zupa z leśnych grzybów 
z łazankami czy escapolki cielęce 
w gąszczu warzyw, a wszystko 
przygotuje na miejscu szef kuchni 
z 30-letnim doświadczeniem. 

Warto wspomnieć, że Palladium 
unika rutyny i na dancingach czy 
bankietach zawsze oferuje inne 
menu. W planach jest  również 
część hotelowa, to dla tych, któ-
rzy będą mieli ochotę odpocząć 
po wykwintnym posiłku. Restau-
racja ma swoja stronę internetową: 
www.palladium-restauracja.pl 

Na końcu nasz stary Stary Młyn, 
pierwszy powstały lokal w Na-
sielsku, który organizuje imprezy 
okolicznościowe wszelkiego ro-
dzaju. I jeśli wesela, bale, przyjęcia 
z okazji chrzcin i komunii mogą 
być wizytówką tego miejsca, 
to na co dzień poza alkoholem, 
frytkami i chipsami zbyt wiele nie 
dostaniemy. Zatem w tygodniu 
– idealne miejsce dla minimali-
stów lub niejadków, którzy lubią 
obejrzeć mecz przy piwie.

Jeśli do tej pory nie mieliście swo-
jego ulubionego miejsca w Nasiel-
sku lub jeśli byliście zbyt nieśmiali, 
aby zajrzeć, do któregoś z nich, 
to mam nadzieję, że powyższy 
przegląd nasielskich lokali ułatwi 
Wam wybór odpowiedniego dla 
Was właśnie miejsca. A ja już będę 
spokojna, kiedy znajomi spoza Na-
sielska znowu zagrożą mi dłuższą 
wizytą. 

 Olga Ickiewicz

Historia w kadrze

Rady logopedy 

Kilka rad jak uniknąć wad
Nie mów nigdy do dziecka niepoprawnie pod wzglę-
dem gramatycznym, staraj się unikać zdrobnień i  
neologizmów.
Zawsze stosuj słowa i zwroty utrwalone podczas 
ćwiczeń w rozmowach codziennych.
Nie zapominaj o częstym okazywaniu swojemu 
dziecku zadowolenia i akceptacji.
Pamiętaj, że nauka wymowy nie powinna ograniczać 
się tylko do ćwiczeń z logopedą w formie zabawy, ale 
i winna być kontynuowana w ciągu całego dnia.

Co robić, aby mowa była piękna?
Mówić spokojnie, bez pośpiechu.

Prezentujemy fotografie ze zbiorów pana Ryszarda Sitka.

Na zdjęciach uwiecznione zostały pochody pierwszomajowe 
z lat 1974 – 1975.  

i Polska w epoce napoleońskiej”. 
Do konkursu przystąpiło 7 szkół. 
W finale ustnym konkursu wzięło 
udział 20 uczniów. Podsumowanie 
konkursu i wręczenie nagród miało 
miejsce 25 stycznia 2007 r. 

W dalszej  części  zebrania głos 
zabrał przedstawiciel Towarzystwa 
Miłośników Pomiechówka – pan 
Kazimierz Gorczewski ,  który 
omówił działalność Towarzystwa 
istniejącego od 1972 r. Towarzy-
stwo chciałoby przejąć dla swojej 
działalności  I I I  Fort  w Pomie-
chówku, aby zorganizować w nim 
muzeum. Planują utworzenie tam 
ścieżki historycznej dla uczniów 

i młodzieży. Towarzystwo otoczy-
ło opieką cmentarze znajdujące się 
na ich terenie oraz zabytki histo-
ryczne z czasów napoleońskich, 
z I  wojny światowej i  z II  wojny 
światowej. Trzeba pamiętać, że 
wielu mieszkańców Nasielska 
w czasie ostatniej wojny światowej 
zginęło właśnie w Pomiechówku. 
Towarzystwo z Pomiechówka na 
wyżej wymienione cele stara się 
pozyskiwać fundusze od różnych 
fundacji i środki unijne. 

W kolejnym punkcie spotkania głos 
zabrał Stanisław Tyc – dyrektor Biblio-
teki Miejskiej przy której działa Pra-
cownia Dokumentacji Dziejów Miasta 
i Regionu. Pan dyrektor przedstawił 

działalność pracowni, i podjęte przez 
nią zadania związane z oznaczeniem 
dawnych cmentarzy znajdujących 
się na terenie Nasielska. Następnie 
zwrócił się z prośbą o wsparcie przez 
Towarzystwo dalszej działalności 
pracowni oraz pomoc w zbieraniu 
dokumentów i fotografii oraz mate-
riałów dokumentujących przeszłość 
naszego miasta i gminy. W przyszłości 
ze zgromadzonych zbiorów mogłaby 
powstać izba tradycji lub małe regio-
nalne muzeum. 

Na zakończenie spotkania głos za-
brał dyrektor Nasielskiego Ośrodka 
Kultury – Marek Tyc, który omówił 
problemy z jakimi boryka się NOK, 
a które wiązane są z brakiem od-

powiedniego zaplecza dla rozwo-
ju w naszym mieście działalności 
kulturalnej. Dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury podjął już dzieła-
nia w kierunku budowy w naszym 
mieście Domu Kultury z prawdzi-
wego zdarzenia. Liczy on także na 
wsparcie NTK dla tej inicjatywy. 
Następnie zapoznał  zebranych 
z planami na najbliższą przyszłość, 
które związane są ze zbliżającymi 
s ię obchodami Dni  Nasielska, 
i z koncertami, które odbędą się 
z tej okazji w naszym mieście. 

W czasie dyskusji, która wywiązała 
się na koniec zebrania, członkowie 
NTK zdecydowali się poprzeć 
działalność Pracowni Dokumenta-

cji Dziejów Miasta i Regionu. Także 
inicjatywa budowy nowego Domu 
Kultury w Nasielsku znalazła wśród 
zebranych wiele zrozumienia. W tej 
sprawie podjęto uchwałę, aby NTK 
skierowało do władz miejskich pi-
smo popierające dotychczasowe 
działania dyrektora NOK zmierzają-
ce do powstania w naszym mieście 
nowej siedziby dla Domu Kultury. 

W najbliższej przyszłości NTK pla-
nuje zaangażować się w obchody 
Dni Nasielska oraz zorganizować, 
w przyszłym roku szkolnym, trzecią 
już z kolei edycję konkursu wiedzy 
o Nasielsku: „Nasielsk wczoraj i dziś”. 

Zarząd NTK

Zebranie sprawozdawcze NTK

dokończenie ze str. 1

Świadomie ćwiczyć się w ustnych wypowiedziach.
Czytać głośno, otwierając szeroko usta.
Słuchać mowy swojej i innych.
Nauczyć się „czuć” swoją mowę.
Mówić i czuć swoje ciało.
Wykorzystywać zmysły: wzrok, słuch, czucia.
Odpowiednio korzystać z gestu i mimiki.
Skorzystać z pomocy logopedy, aby nauczyć się pra-
widłowej wymowy głosek, których nie potrafisz dobrze 
wymówić. 

Hanna Golnik

Nasielsk 1 maja 1975 r.

Nasielsk 1 maja 1974 r.

Nasielsk 1 maja 1975 r.
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Baran 21.03.- 19.04.
Będziesz mieć dobrą formę, która ułatwi Ci uporanie się z obowiązkami. 
Będziesz tryskać optymizmem i nareszcie odetchniesz pełną piersią 
i spokojnie odpoczniesz. Czeka Cię miła niespodzianka w życiu 
uczuciowym.

Byk 20.04.- 20.05.
Skoncentruj się na pracy, w której otworzą się nowe możliwości. Być 
może otrzymasz propozycję wyjazdu służbowego na dłużej. Zastanów 
się nad tym, a przekonasz się, że warto. Spróbuj zaufać życzliwym 
osobom. 

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Pracuj systematycznie a umocni się Twoja pozycja w firmie. Dzięki 
swoim pomysłom masz szansę zabłysnąć i otrzymać awans. 
W życiu osobistym bardzo miło spędzisz wolny czas na majówce 
z przyjaciółmi. 

Rak 22.06.- 22.07.
Najbliższy czas zapowiada się bardzo pracowicie. Nie zaniedbuj 
niczego, a zwłaszcza rodziny. Konieczne wygospodaruj dla nich 
więcej czasu. Może zorganizujesz spotkanie we wspólnym gronie. 

Lew 23.07.- 22.08.
Czeka Cię mnóstwo atrakcji zawodowych i towarzyskich. Nie popadaj 
jednak w euforię i zachowaj umiar we wszystkim. Niespodziewana wizyta 
krewnych wprawi Cię w dobry nastrój.

Panna 23.08.- 22.09.
Spotka Cię wiele zmian. Ty skoncentruj się na planach zawodowych i staraj 
się zapanować nad nerwami. Wszystko i tak ułoży się po Twojej myśli. 
Trochę cierpliwości i wyrozumiałości dla innych. 

Waga 23.09.- 22.10.
Będziesz w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Uporasz się ze 
wszystkimi obowiązkami, a nawet znajdziesz czas na lekturę i kino. 
Racjonalnie to wykorzystaj. W życiu uczuciowym wiosna. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Przez najbliższe dni będziesz bardzo zajęty, ale osiągniesz to, co 
zaplanowałeś zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jednak 
każdą decyzję starannie przemyśl i nie działaj pochopnie. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Twoje plany zaczną przynosić efekty. Wszystko masz przecież 
opracowane w najdrobniejszych szczegółach. Poradzisz sobie ze 
wszystkim i zawrzesz korzystne umowy biznesowe. W uczuciach nie 
najlepiej. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Nadchodzi dobra passa w interesach. Otworzą się nowe możliwości. 
Przed podjęciem ostatecznej decyzji jeszcze raz wszystko przeanalizuj. 
W życiu osobistym pojawi się nowa miłość. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
W życiu zawodowym napotkasz niewielkie przeszkody. Ale 
z pomocą życzliwych osób pokonasz trudności. Nieoczekiwane 
wpływy na konto znakomicie poprawią Ci humor. W uczuciach 
trochę niepokoju, postaraj się coś z tym zrobić. 

Ryby 19.02.- 20.03.
W najbliższych dniach powróci dobra forma, więc się nie martw kłopotami 
w pracy. Z łatwością dasz sobie radę. Możesz liczyć na pomoc rodziny 
i przyjaciół. Samotne Ryby spotkają interesujące osoby. 

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA

4 i 6 MAJA godz. 18.00

„Ostatni król Szkocji” 
The Last King of Scotland (Wielka Brytania, 2006); Dramat historyczny; czas 123 min.; Reżyseria:  
Kevin Macdonald; Scenariusz:  Jeremy Brock, Peter Morgan; Na podstawie powieści:  Giles Foden; 
Obsada: Forest Whitaker - Idi Amin, James McAvoy - Nicholas Garrigan, Kerry Washington - Kay 
Amin, Gillian Anderson - Sarah Merrit, David Oyelowo - Dr Junju 

Dramat ukazujący jeden z najbardziej wstrząsających epizodów historii współcze-
snej - okres krwawych rządów Idi Amina, jednego z najokrutniejszych dyktatorów 
XX wieku, który oglądamy oczami jego osobistego lekarza - bezsilnego wobec 
wydarzeń, których jest biernym świadkiem. 

18–20 MAJA godz. 18.00

„Sposób na rekina” 
Shark Bait (USA,Korea Południowa, 2006); Animacja; czas 77 min.; Reżyseria:  Howard E. Ba-
ker, John Fox; Scenariusz:  Scott Clevenger, Chris Denk, Anurag Mehta, Timothy Wayne Peternel; 
Obsada: Maciej Zakościelny - Pyś (głos w polskiej wersji językowej), Paweł Iwanicki - Dodo (głos 
w polskiej wersji językowej), Przemysław Sadowski - Ćwiek (głos w polskiej wersji językowej), 
Agnieszka Warchulska - Kordelia (głos w polskiej wersji językowej), Piotr Fronczewski - Nerissan 
(głos w polskiej wersji językowej), Agnieszka Matysiak - Ciotka Perła (głos w polskiej wersji 
językowej), Sławomir Orzechowski - Morson (głos w polskiej wersji językowej) 

Niezwykłe przygody małej rybki, która musi ocalić rafę koralową przed terrory-
zującym jej mieszkańców ogromnym rekinem.

Z przymrużeniem oka

Angielskie śniadanie
Zaczęło się od tego, że Zosia obudzi-
ła się któregoś ranka za późno. Nie 
wiedziała, czy budzik nie zadzwonił, 
czy nie usłyszała go – faktem jest, że 
wszyscy wstali pół godziny później 
niż zwykle. Spiesząc się, by zdążyć 
do pracy i szkoły, zrezygnowali tego 
dnia ze zjedzenia śniadania. Kasia 
dostała parę złotych, żeby kupić 
sobie coś w szkole, a Zosia i Piotrek 
mieli zamiar zjeść coś w bufetach 
w swoich pracach. 

Nie było mnie wtedy w domu, bo 
pojechaliśmy z Frankiem do War-
szawy, więc nie wiem, jak wypadki 
potoczyły potem, ale faktem jest, że 
od tej pory wszyscy jakoś zaprze-
stali jedzenia śniadań. Pewnie lek-
komyślnie stwierdzili, że to zbędna 
fatyga i strata cennego czasu. Lepiej 
pospać z kwadrans dłużej albo sta-
ranniej wykonać makijaż. A przecież 
potem i tak coś się je… To właśnie 
usłyszałam, gdy wróciłam z wizyty 
u Karolów i wyraziłam, zgorszona, 
swoje zdania na temat zarzucenia 
jadania śniadań. 

– Dlaczego niby śniadanie jest takie 
ważne? – spytał powątpiewająco 
Piotrek, gdy wyrzuciłam już z siebie 
całe oburzenie. 

– Popatrzcie na Anglię – ten kraj 
rozwinął się dzięki temu, że wiele po-
koleń zaczynało dzień od solidnego 
śniadania. Jedli i owsiankę, i jajka na 
bekonie, i marmoladę pomarańczo-
wą, i tosty… I pili herbatę. 

– Anglicy odchodzą już od trady-
cyjnych śniadań – zaprotestował 
zięć. – Ostatnio ograniczają się do 
rogalików i kawy cappuccino. 

– Za to wy nie jecie nawet tego! 
A śniadanie jest potrzebne. Rano 

potrzebujemy energii po nocy. 
Właśnie wtedy przemiana materii 
jest najszybsza. I trzeba zjeść różne 
rzeczy, żeby dostarczyć organizmo-
wi cukrów złożonych, białka, wapnia 
i witamin.

– A skąd to niby wiesz? – Zosia po-
patrzyła na mnie podejrzliwie. 

– Byłam w Warszawie na odczycie 
– pochwaliłam się. 

Jednak nic nie wskórałam, śniadania 
dalej traktowane były po macosze-
mu. Franek był całkowicie pod moją 
pieczą, więc jadł. Próbowałam też 
podkarmiać Kasię przed szkołą, 
jednak protestowała, a córka i zięć 
nadal rano niczego nie jedli. 

Na rezultaty nie trzeba było dłu-
go czekać. Po kilku dniach Zosia 
zauważyła, że w pracy popełniła 
parę poważnych błędów, a Piotrek 
w drodze do firmy miał stłuczkę. 
Gdy okazało się, że Kasia przynio-
sła z klasówki, do której uczciwie się 
przygotowywała, zaledwie dwójkę, 
zwołałam w kuchni zebranie ro-
dziny. 

– Wracamy do śniadań – ogłosi-
łam. 

– Ale dlaczego?

– Mało wam jeszcze? Nie widzicie, 
ile się już złego stało?

– Myślisz, że to z powodu śniadań?

– Nie. Z powodu ich niejedzenia.

– To mamy znów wcześniej 
wstawać? – spytała rozczarowana 
Kasia.

– Pewnie. Na śniadanie podane do 
łóżka nie masz co liczyć. 

– A nie do łóżka – będziesz je 
robić?

– Nie. Sami możecie sobie szyko-
wać. Nagrodą będzie świadomość, 
że przygotowujecie sobie solidne 
podwaliny pod dobry dzień. 

Postanowiłam jednak sprawić im 
małą przyjemność. Skoro to Anglicy 
umieli zrobić z pierwszego w ciągu 
posiłku cały rytuał, w ramach moty-
wowania rodziny – przygotowałam 
dla niej prawdziwie brytyjski śniada-
niowy smakołyk z pomarańczy.

Babcia Jadzia

Angielska 
marmolada 

z pomarańczy
kilogram pomarańczy, 1 kg cukru 
żelującego (1 : 1), ok. pół szklanki 
wody 

Pomarańcze sparzyć wrząt-
kiem, wytrzeć do sucha, obrać 
i  dokładnie rozdrobnić. Skórki 
z 2 pomarańczy (bez białej war-
stwy) pokroić w bardzo wąskie 
paseczki,  o długości ok. 3 cm. 
Owoce wymieszać ze skórkami 
pomarańczowymi, dodać wodę 
i cukier żelujący. Całość doprowa-
dzić do wrzenia i gotować jeszcze 
kilka minut. Gorącą marmoladą 
napełnić słoiki. W angielskich skle-
pach można kupić marmoladę 
przyrządzoną zarówno z poma-
rańczy słodkich (które zjadamy na 
surowo), jak i gorzkich. Marmolada 
pomarańczowa jest tradycyjnym 
dodatkiem do pieczywa podczas 
angielskiego śniadania. Można ją 
przygotować ze zwykłego cukru; 
wówczas należy całość gotować 
ok. 2 godzin. 
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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

Angielski - korepetycje, matura, 
tel. 0 888 353 449

Język angielski - korepetycje, 
dzieci i niezaawansowani, 
tel. 0 509 77 21 72

AVON - zostań konsultantką, zaro-
bek, prezenty, bez wpisowego, tel. 
0 23 654 13 85, 0 500 241 104

Zatrudnię spawaczy bigomatem, 
Łomianki, tel. 022 751 26 27

Sprzedam starą stodołę tel. 0 607 
893 843

Sprzedam snopowiązałkę w 
nachodzie, stan dobry, tel. 0 607 
893 843

Szukam mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku, tel. 0 512 342 594

Zatrudnię do pracy przy budowie, 
Jachranka, możliwość zakwatero-
wania, tel. 0 512 342 545

Poszukuję pracownika do ogrod-
nictwa - tereny zielone pod Nasiel-
skiem, tel. 0 600 789 714

Tanio sprzedam rower trzykołowy 
dla inwalidy, tel. 023 693 01 21

Zatrudnię pracownika w zakładzie 
kamieniarskim, tel. 0 22 794 34 09, 
0602 134 787

Firma KABA zatrudni pracowni-
ków lub stałe brygady brukarskie 
do układania kostki brukowej, do-
bre zarobki, tel. 0 692 427 426

Sprzedam mieszkanie 62,54 m2 
z garażem murowanym w Nasiel-
sku, tel. 0 502 077 585 po 16.00

Kupię kawalerkę lub 2 pokoje z 
kuchnią w Nasielsku, tel. 0 509 
123 541

Sprzedam działkę 2800 m2 przy 
ul. Przemysłowej - 25 tys. zł, 
tel. 0 694 809 113

Lakiernika samochodowego lub 
pomocnika zatrudnię na stałe, 
Latonice, tel. 0 604 152 973

Sprzedam cegłę rozbiórkową (peł-
na)- 6500 szt., Nasielsk, ul. Polna, 
tel. 0 504 890 406

Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia w Nasielsku, tel. 785 
532 707

Sprzedam prasę belującą New 
Holland, tel. 0 23 654 20 46

Sprzedam Peugot 106, rok prod. 
1994, cena 4,5 tys, tel. 0 23 654 
20 46

Sprzedam Ford Fiesta diesel, rok 
prod. 1996, cena 5,5 tys, tel. 0 23 
654 20 46

Tanio sprzedam dachówkę cera-
miczną 116 m2, Budy Siennickie, 
tel. 0 515 246 795

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE CZEKAJĄ 

ZWIERZACZKI STĘSKNIONE 
ZA WŁASNYM DOMEM. 

Ten uroczy mło-
dziutki psiak z za-
bawnie streczącym 
uszkiem uważnym 
i mądrym spojrze-
niem zerka na każ-
dego w nadziei, że 
zostanie zabrany 
ze schroniska do 
własnego, dobre-
go domu. Psia-
czek jest niewielki 
i przesympatyczny. 
Świetnie się spraw-
dzi zarówno jako 
przyjaciel całej ro-
dziny, jak i samotnej osoby. Dajcie mu szansę na wyjście 
zza krat schroniska.

TEL. KONTAKTOWY 023 693 10 80 LUB 0660 277 648

R E K L A M A

R E K L A M A
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OGŁOSZENIA 

DROBNE
Sprzedam samochód Opel Kadet 
1,6, rok prod. 1991, stan bardzo 
dobry, tel. 0 23 691 24 40

Sprzedam działkę 0,34 ar w 
Chmielewie przy trasie Nasielsk 
- Strzegocin, tel. 0 23 693 14 79

Sprzedam mytą marchew dla 
koni i konsumpcyjną, tel. 0 600 
097 326

Sprzedam koparko-ładowarkę typ 
„Troll”, tel. 0600 097 326

Pilnie szukam mieszkania dwupo-
kojowego do wynajęcia w Nasiel-
sku, najlepiej nieumeblowanego 
tel. 516 633 575

Podwarszawskie Centrum Nie-
ruchomości poszukuje Agenta 
/Agentki nieruchomości .Zaintere-
sowane osoby prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 0 781 555 
555  lub o wysyłanie CV na adres 
praca@podwarszawskie.pl

Sprzedam kopaczkę ciągnikową i 
czeską sadzarkę do ziemniaków, 
tel. 022 794 34 11

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608 
394 281

Zatrudnię do montażu okien, 
drzwi i bram garażowych, 
tel. 0 509 175 901

Sprzedam felgi aluminiowe „14” 
cztery śruby do Audi, Opel, itp., 
tanio; wiosła treningowe, tanio; tel. 
0 696 647 471, 0 23 693 07 68

Geodeta zatrudni do pomocni-
czych prac pomiarowych, praca 
w soboty, tel. 0 602 662 176

Do wynajęcia garaż murowany 
przy ul. Warszawskiej, tel. 0 662 
125 303

Sprzedam udział w posiadłości 
w centrum Nasielska, tel. 0 787 
366 828

Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 855 m2 - ul. Leśna w Nasiel-
sku (druga działka po lewej od ul. 
Warszawskiej), cena: 80 tys. zł, tel. 
0 607 101 181

Zamienię M3 na większe, ul. Sta-
rzyńskiego 4 C, tel. 023 691 25 27

Sprzedam wózek dziecięcy, głębo-
ki, firmy „Adbor-Ring” z funkcjami:  
przekładana rączka, trzystopniowa 
regulacja oparcia, nosidło, wenty-
lacja, okienko, materacyk, itd., 
tel. 0 503 554 778 

Sprzedam ciągnik C330 stan 
bardzo dobry, tel. wieczorem 022 
794 32 37

Sprzedam garaż i kontener 
blaszany, samochodowy, 3x5m, 
tel. 0 500 142 809
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fot. M. Stamirowski
Tenis stołowy
W dniach 23 i 26 kwietnia w nasielskiej hali 
sportowej odbyły się dwa turnieje tenisa stoło-
wego o Puchar Mazowieckiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego i Redaktora Janusza 
Strzałkowskiego. Turniej ten przeznaczony jest 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. 
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Jest 
to najstarszy i najbardziej popularny turniej teni-
sa stołowego w Polsce dla młodzieży szkolnej. 
Co roku startuje w nim kilka tysięcy uczniów z 
całego Mazowsza  Aby dostać się do finału wo-
jewódzkiego, trzeba przejść przez sito eliminacji. 
Najpierw rozgrywki klasowe, potem szkolne, 
gminne, powiatowe rejonowe i na koniec finał 
wojewódzki, w którym  startują już najlepsi.

Tegoroczny turniej jest już 52 turniejem w histo-
rii. W przeszłości odbywał się on pod różnymi 
nazwami. Pierwszy i kilka następnych był pod 
nazwą o Puchar Trybuny Mazowieckiej. Potem 
Naszej Trybuny.

Przez kilkanaście lat Puchar Sztandaru Młodych. 
Następnie Puchar  Warszawskiego Ośrodka Te-
lewizyjnego, Puchar 7 Redakcji i od dwóch lat 
Puchar MOZTS i Redaktora Janusza Strzałkow-
skiego.

Pomysłodawcą turnieju był 52 lata temu  redak-
tor Trybuny Mazowieckiej Janusz Strzałkowski, 
który nieprzerwanie przez ponad pół wieku 
uczestniczy w każdym finale wojewódzkim, 
fundując jednocześnie puchar dla najmłodszego 
zawodnika finałów. Z tego turnieju wyrosło wielu 
mistrzów i reprezentantów kraju. Nasielsk też za-
pisał się w jego historii. Cztery razy reprezentanci 
Nasielska zwyciężali we finale wojewódzkim

W poniedziałek 23 kwietnia odbył się turniej 

powiatowy, z którego po dwóch 
zawodników w każdej kategorii 
kwalifikowało się do turnieju rejo-
nowego. Z naszej gminy do turnieju 
rejonowego zakwalifikowali się: 
chłopcy z klas I-IV – Łukasz Szlaski 
SP Dębinki. Klasa V-VI Mateusz Ol-
czak SP Cieksyn i Michał Zamęcki 
SP Nasielsk. Gimnazjum – Marcin 
Klepczyński i Jarosław Szpygiel obaj  
z Cieksyna.

Wśród dziewcząt: klasy I-IV  - Klau-
dia Wilczyńska SP Dębinki. Klasy V-
VI –Ewelina Przeorska i Paulina Sob-
czyńska obie z SP Cieksyn. Gimna-
zjum – Anita Niezgoda i Agnieszka 
Ołtarzewska obie z Cieksyna

Dodatkowo do turnieju rejonowego 
w wyniku wcześniejszych elimina-
cji, zakwalifikowali się z listy MOZTS 
- Damian Kancerek SP klasa I-IV, 
oraz  w kategorii klas V-VI -Adrian 
Żyła SP Nasielsk, Kamil Białorudzki, 
Damian Zembrzuski i Tomasz Olczak wszyscy 
SP Cieksyn.

W czwartek 26 kwietnia odbył się turniej rejono-
wy, w którym uczestniczyło 68 zawodników i 
zawodniczek z powiatów: ciechanowskiego, 
mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuro-
mińskiego i nowodworskiego. Wśród dwuna-
stu osób, które zakwalifikowały się do finału 
wojewódzkiego, znalazło się dwoje reprezen-
tantów z naszej gminy – Adrian Żyła i Damian 
Kancerek. 

Dla Adriana jest to już trzeci finał, natomiast 
Damian wystartuje w nim po raz drugi.

W sobotę 28 kwietnia w Różanie odbył się finał 
wojewódzki W najmłodszej kategorii chłopców 
Damian Kancerek został sklasyfikowany na 13 
miejscu, natomiast Adrian Żyła zajął 9 miejsce.

Pojedynek Damiana z mistrzem Polski Żaków 
Patrykiem Zatówką z Grodziska, został uznany 
za jeden z najlepszych pojedynków turnieju. 
Trener Zatówki stwierdził, że Patryk mniej się 
napracował, gdy zdobywał mistrzostwo Polski, 
niż z naszym mniej utytułowanym Damianem.

Biorąc pod uwagę fakt, że zawodnicy, którzy 
wyprzedzili naszych chłopców trenują w 
Ośrodkach Tenisa Stołowego w Nadarzynie, 
Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w War-
szawie, mają do dyspozycji sale pięć razy w 

tygodniu. Czasami trenują dwa razy dziennie. 
Uczestniczą w różnych turniejach tenisa 
stołowego na Mazowszu. Doświadczeniem i 
ograniem w turniejach, wyprzedzają naszych  
zawodników.

W chwili obecnej mamy kilku zdolnych i uta-
lentowanych chłopców, którzy w przyszłym 
sezonie, powinni należeć do ścisłej czołówki 
na Mazowszu w swoich kategoriach wiekowych. 
Kamil Białorudzki i Damian Kancerek z Cieksyna, 
oraz Adrian Żyła z Nasielska to kandydaci na 
bardzo dobrych zawodników.

Nie pozwólmy, aby ich talenty się zmarnowały. 

AS

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

IV miejsce 
Szkoła Podst. w Popowie Borowym 
549 pkt.

Kategoria chłopców
I miejsce 
Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku 723 pkt.

II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Pieścirogach  604 pkt.

III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Dębinkach 531 pkt.

IV miejsce Szkoła Podstawowa 
w Popowie Borowym 468 pkt.

Po zakończeniu zawodów wszyst-
kim zespołom wręczono dyplomy 
a najlepszym pamiątkowe puchary. 
Drużyna z nasielskiej podstawówki będzie 
reprezentowała naszą gminę na zawodach 
powiatowych, które odbędą się 9 i 10 maja 
w Nasielsku.

M.K.

Czwórbój lekkoatletyczny to zespołowa dyscyplina sporto-
wa składająca się z czterech konkurencji: bieg na 60 m, 

bieg na dystansie 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy, rzut 
piłeczką palantową oraz skok wzwyż lub w dal do wyboru. 
Najlepszy wynik osiągnięty przez zawodnika w każdej konku-
rencji jest przeliczany na punkty a następnie sumowany. 

Tak jak już wspomniałem na początku jest to 
dyscyplina zespołowa. Zespół liczy sześciu 
zawodników, z których punktuje pięciu z naj-
lepszymi wynikami. O miejscu decyduje suma 
punktów zdobytych przez 5 zawodników 
w zespole.

20 kwietnia br. na boisku Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się 
zawody sportowe w czwórboju lekkoatletycz-
nym dla dziewcząt i chłopców ze szkół pod-
stawowych. Wzięły w nich udział następujące 
szkoły: Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła 
Podstawowa z Pieścirogów, Szkoła Podstawowa 
z Popowa Borowego oraz Szkoła Podstawowa 
z Nasielska. Ze względu na złe warunki atmos-
feryczne organizatorzy wraz z opiekunami zre-
zygnowali z przeprowadzenia biegów długich. 
Wyniki przedstawione poniżej są pomniejszone 
o konkurencję biegów długich.

Kategoria dziewcząt
I miejsce 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku 689 pkt.
II miejsce 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach 634 pkt.
III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Pieścirogach 562 pkt.


