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Trzy dożywocia
Warszawski sąd skazał na 
dożywocie trzech członków grupy 
modlińskiej oskarżonych m.in. 
o bestialskie zabójstwo dwóch 
osób w Twierdzy Modlin.
Dożywocie dostali:  przywód-
ca grupy – Rafał Ł., pseudonim 

„Zwierzak”, Józef M. i Krzysztof M. 
Czwarty z oskarżonych biorących 
udział w zabójstwie – Piotr P. został 
skazany na 25 lat więzienia. Trzech 
kolejnych oskarżonych otrzymało 
wyroki od 2,5 do 15 lat pozbawienia 
wolności. 

Grupa Rafała Ł . wydzieli ła się 
w 2005 roku z gangu nowodwor-
skiego, którego szefem był Da-
riusz K., pseudonim „Kary” – je-
den z najgroźniejszych polskich 
przestępców. Gdy niedługo potem 
doszło do próby zabójstwa Rafała 
Ł., postanowił on porwać jednego 
z ludzi „Karego”, aby wymusić na 
nim potwierdzenie, że to właśnie 
on stał za zamachem. 

Bandyci w policyjnych mundurach 
wpadli świtem w sierpniu 2005 
r. do domu Artura Z., który miał 
chwalić się, że wie, kto chciał zabić 
„Zwierzaka”, i miał broń, z której 
strzelano. Został uprowadzony wraz 
z narzeczoną Małgorzatą R. Oboje 
wywieziono do parku w Twier-
dzy Modlin. Tam ich torturowano 
i w końcu bestialsko zamordowano.  
Łącznie oskarżonym postawiono 

45 zarzutów, w tym 22 dotyczyły 
czynów popełnionych m.in. przez 
Rafała Ł. Oprócz zabójstw w Twier-
dzy Modlin „Zwierzak” został skaza-
ny za udział w dwóch innych, wcze-
śniejszych zabójstwach gangsterów. 
Na grupie ciążyły też zarzuty handlu 
narkotykami, rozbojów z użyciem 

broni palnej, ściągania haraczy i nie-
legalnego posiadania materiałów 
wybuchowych.

Wyrok jest surowy, ale nasilająca 
się bezwzględność wymaga su-
rowych kar – mówił sędzia Janusz 
Jankowski.
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Obradowała Rada

Czarne chmury nad przychodnią
W środę, 25.06.2008 r. od-
była się XXIII sesja Rady 
Miejskiej. Najbardziej gorą-
cym tematem obrad była 
kiepska kondycja finanso-
wa nasielskiego ośrodka 
zdrowia.
Radni nie zatwierdzili sprawozdania 
finansowego SP ZOZ za rok 2007. 
Wyniki przeprowadzanego tam au-
dytu nie są jeszcze znane. Pojawiły 
się spekulacje, że zadłużenie, jakie 

posiada ZOZ, nie jest wynikiem 
ostatniego roku, a kilku lat. Dla 
ratowania sytuacji SP ZOZ ma 
zostać sprzedana karetka – Fiat 
Ducato, zakupiona w 2005 
roku. Zdaniem radnego Świ-

derskiego „to ostatni dzwonek, żeby 
coś z tym zrobić.” 

Ale co? Zapraszamy do publicz-
nej dyskusji na łamach „Życia 
Nasielska”. Czekamy na opinie 

mieszkańców, a zwłaszcza naszych 
radnych. 

Obszerniejsza relacja z sesji RM 
w następnym numerze.
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Ratować czy likwidować?

Wścibscy 
turyści?

Wołanie na 
puszczy

Przedsiębiorcom 
łatwiej

Żegnaj, 
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Dni 
Nasielska

Obfitość 
owoców



2 27 czerwca–10 lipcaUCZNIOWIE PISZĄ

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – red. naczelny, Agata Wojtko, Katarzyna Ziemiecka,  
Martyna Kordulewska, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Iwona Pęcherzewska
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 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. Warszawska 26 

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

Od placka do miłości
Dzień zaczął się, jak to 

zwykle bywa w opo-
wiadaniach, pięknie. 
Słonko, mimo wczesnego 
poranka, świeciło i grza-
ło jak nigdy. 

Przez gęstwiny traw przeciskały 
się pierwsze mrówki w poszu-
kiwaniu zdobyczy dla leniwej 
i zawsze zaspanej królowej. Żuk 
gnojarz, jak zwykle, kleił z gów-
na kulkę, żeby ją potem pchać 
bez sensu w nieznanym kierun-
ku – nie bez powodu pozostałe 
owady nazywają go porąbanym 
zboczeńcem. Delikatne i blade 
panny dżdżownice na widok 
słońca chował y się do wydrą-
żonych w ziemi kanalików, żeby, 
broń Boże, słonko nie wysuszyło 
ich maseczek ze świeżego ślu-
zu. Głodne larwy ostrzyły zęby, 
coby zacząć obżerać się soczy-
stymi listkami. Motylki czyściły 
skrz yde łka w porannej  rosie . 
Wszelkiego rodzaju latające pa-
skudztwa zaczęły swój pierwszy 
oblot w jednym tylko celu – żeby 
zapylić kolejne bezbronne kwiat-
ki. I takie tam pierdu–pierdu. Po 
prostu na łące budziło się życie. 

Słońce grzało coraz 
mocniej. Ludzie też 
zaczęli się budzić.

Chłop z pobliskiego 
domost wa,  j ak  co 
dzień, wyprowadził 
na pastwisko byka. 
Imponująca sztuka. 
To był  p rawd z i w y 
okaz. Umięśniony ni-
czym Szwarceneger, 
przystojny jak Brad 
Pitt, dumnie trzymał 
un ies iony w ysoko 
łeb. Nic więc dziw-
nego, że z pobliskiej 
zagrody było słychać 
ryczenie krów – to 
z tęsknoty za kochan-
kiem. Ale nie tylko. 
Bały się, że któregoś 
dnia ich Romeo nie 
wróci, albo – co gor-
sze – zdradzi je z in-
nymi. Krowy są po-
noć bardzo zazdro-
sne. Wszystkie zwierzęta w oborze 
doskonale zdawały sobie sprawę 
z tego, że wcześniej czy później 
nadejdzie czas rozstania, bowiem 
byk był opasem, chowanym tylko 
i wyłącznie na mięso.

Byk o tym doskonale wiedział, 
podsłuchał kiedyś szeptaną roz-
mowę między dwiema krowami 
na temat swojego przeznaczenia. 
Przez to nie lubił swoich partnerek, 
które nie okazywały mu współczu-
cia, a jedynie upatrywały w nim 

narzędzia miłości. Marzył o jed-
nym – żeby przed pójściem pod 
nóż zakochać się, tak prawdziwie, 
do szaleństwa, i mieć głęboko pod 
ogonem te wredne, łaciate kole-
żanki z obory.

Słońce wznosiło się coraz wyżej 
i coraz bardziej rozgrzewało byczą 
krew. 

Dziś nie miał apetytu. Tylko chodził. 
Delikatnie stawiał swoje raciczki 
między plackami, które zresztą 
poprzedniego dnia, „upiekł y” 
jego cycaste przyjaciółki. Był ele-
gancki i nie chciał wdepnąć w to 
najpaskudniejsze na świecie ciasto. 
Bacznie obserwował grunt. 

I być może przez to wszystko się 
zaczęło. 

Lawirując tak między śmierdzący-
mi przeszkodami, dostrzegł nagle 
coś, co już na zawsze miało zmie-
nić jego życie. Coś, co niekończą-
cy się stres bydlęcia miało zmienić 
w cudowne „love story”. Tak, to 
była ona, prześliczna, zgrabniutka, 
odziana w zielony płaszczyk, naj-
prawdziwsza bogini – żabka. Zrozu-
miał natychmiast, że jest to miłość 
od pierwszego wejrzenia. Czuł, jak 

mocniej bije mu serce. Ale ogarnął 
go też niepokój. Myślał sobie – czy 
ona mnie pokocha? 

Porzucił jednak złe myśli i poszedł 
za głosem natury. Zdecydowanie 
sobie powiedział – ta albo żadna. 

Pochylił łeb nad żabką, spojrzał 
w jej przerażone oczy i powiedział 
– Żabko, wybacz moją bezpośred-
niość, ale zakochałem się w tobie. 
Żabka roztrzęsiona nadal milczała, 
patrzyła tylko w jego wielkie ślepia. 
Czekała co będzie dalej – czy ją 

zdmuchnie z powierzchni ziemi 
swoimi nozdrzami, czy zadep-
cze masywnym kopytem, czy 
może na zawsze wciśnie ją w glebę 
ogromnym, gorącym plackiem 
– w ten właśnie okrutny sposób, 
kilka dni temu, zginęła jej siostra. 
Nie wierzyła mu. Byk jednak nie 
odpuszczał, mówił dalej: – Nie bój 
się mnie, ja naprawdę cię kocham 
i od kilku chwil mam tylko jedno 
marzenie – chcę resztę życia spę-
dzić tylko z tobą. Dlatego muszę 
ci zadać to pytanie – wyjdziesz 
za mnie?

Żabcia osłupiała ze zdumienia. Wi-
dząc jego łagodne i zakłopotane 
spojrzenie oraz delikatny uśmiech 
na pysku powolutku zaczęła mu 
ufać. Nadal jednak milczała. Ser-
duszko biło jej w niezmierzalnym 
tempie. Nie była w stanie wykrztu-
sić z siebie ani jednego słowa. Do-
piero po kilku minutach przerażona 
odpowiedziała – Jestem zaskoczo-
na, nie przypuszczałam, że ktoś 
zainteresuje się mną tak na poważ-
nie. Nie sądziłam, że moje kalapate 
kończyny, wielki tyłek i wyłupiaste 
oczy są w stanie zainteresować 
jakiegokolwiek mężczyznę. Nie 
wiem, co powiedzieć…

Byk przerwał jej niewyraźny bełkot 
i pytał dalej: – Wyjdziesz za mnie?

– Nie ukrywam, że po twoich cie-
płych słowach też coś poczułam 
do ciebie, mało tego, nawet jestem 
lekko podniecona, ale wybacz, 
nie możemy być razem – rzekła 
żabka.

Byk nie przestawał, wyczuł, że 
żabka mięknie i coś między nimi 
zaiskrzyło. Powiedział – Żabko, 
kocham Cię, wyjdź za mnie. 

– Ależ, byczku, to niemożliwe. Ty 
jesteś taki wielki, a ja taka malu-
teńka. Jak sobie wyobrażasz nasze 
wspólne życie? A dzieci – jak my je 
zrobimy, jak wychowamy?

Byk był już pewien, że dopiął 
swego i że ona już jest jego. Teraz 
musiał ją już ostatecznie przekonać 
do siebie. 

Rzekł: – Żabko, poradzimy sobie, 
obiecuję Ci to. Czy więc wyjdziesz 
za mnie, jak będę taki malutki jak 
ty? 

Żabka się rozkleiła. Położyła swój 
łepek na jego raciczce i rozma-
rzona, patrząc mu głęboko w oczy 
odpowiedziała – Byczku, przyzna-
ję, że rozkochałeś mnie w sobie 
i, gdybyś był taki mały jak ja, to 
wyszłabym za ciebie. 

Byk zabuczał z radości. Poprosił ją, 
żeby na chwilkę zamknęła oczy. 
Nagle zatrzęsła się ziemia, zakurzy-
ło się i … cisza. Żabka odwróciła się 
i w pierwszej chwili nie ujrzała swo-
jego oblubieńca. Dopiero po kilku 
sekundach zobaczyła, że tuż obok 
niej stoi maleńka, skurczona istota, 
wielkością równa jej, a wyglądająca 
jak byczek. 

Mały stworek zapytał 
żabkę – A teraz wyj-
dziesz za mnie?

– Ojeju, byczku to ty, 
nie poznałam cię. Ko-
chany, oczywiście, że 
wyjdę za ciebie. Po-
wiedz mi tylko, jak to 
zrobiłeś, że z wielkiego 
bycuna przeobraziłeś 
się w takie maleńkie 
zwierzątko.

On jej bez namysłu 
odpowiedział – Żab-
ko wybacz, ale ja nie 
jestem zwykły byk, ja 
jestem skurczybyk.

– Pocałuj  mnie,  ty 
skurczybyku i to na-
tychmiast, całuj  mnie! 
– resztkami sił wybeł-
kotała żabcia.

P o  t y c h  s ł o w a c h 
i uczynkach przytule-
ni oddalili się w siną dal. 

Pobrali się następnego dnia, mieli 
dużo dzieci i żyli długo i szczę-
śliwie.

W ten sposób byk uniknął śmierci 
w rzeźni, a żabka – straszna potwo-
ra – znalazła amatora.
Słońce chyliło się już ku zachodo-
wi. Owady pochowały się w swo-
ich mieszkankach, tylko ten idiota, 
żuczek, nadal pchał swoją gównia-
ną kulę, ale to już jego biznes.  

Autor:
Konrad IIIB
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Wścibscy turyści?
Swój przywykł już do 

wszystkiego. Zna tu 
każdą dziurę, przywykł do 
widoku śmieci na ulicach 
i w parkach, nie dziwią go 
walające się butelki, nie 
reaguje na wałęsające 
się psy, a działki w cen-
trum miasta porośnięte 
wysokimi chwastami to 
przecież przejaw ekologii. 
Tak oto Nasielsk jest cacy. 
I wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie ci paskudni 
goście. 
Zauważą wszystko. A ile się przy 
tym nagadają?! Żeby wylać swoje 
żale, nie idą jednak do instytucji 
odpowiedzialnych za utrzymanie 
porządku w mieście, ale przycho-
dzą bezpośrednio do redakcji „Życia 
Nasielska”. Musicie to opisać, jak wy 
tu możecie żyć – mówią. Dziwni 
ludzie? Nie! Po prostu widzą to, 
czego nie zauważają przeciętni na-
sielszczanie. Patrzą świeżym okiem 
na rzeczy i zjawiska, do których 
przyzwyczaili się już mieszkańcy 
miasta.

Ostatnia sprawa, która poruszyła 
pewnego przybysza z Warszawy, 
to dziura w chodniku i wystający 
fragment starego pnia po rosnącym 
tu niegdyś drzewie. Znajduje się ona 

przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
z Młynarską. „Tubylcy” nie zwracają 
na taki szczegół uwagi, wiedzą o tej 
niespodziance i omijają ją z daleka. 
Nasz gość jednak miał pecha. Szedł 
pewnie chodnikiem i … stało się 
– rozwalił pantofelek. Na szczę-
ście nie ucierpiał na ciele. Gdyby 
jednak coś się mu stało, to można 
tylko współczuć władzom miasta, 
które prawdopodobnie musiałyby 
wypłacić słone odszkodowanie 
z gminnej kasy. 

Należy mieć nadzieję, że nikomu 
ze spacerujących ulicami Nasielska 
włos z głowy nie spadnie i nie trzeba 
będzie niepotrzebnie uszczuplać 
miejskiego budżetu. Jednak już 
teraz trzeba dmuchać na zimne. 
Może wypadałoby wykazać się 
mądrością przed 
szkodą i jak naj-
szybciej załatać 
n iesp odziank i 
c z yh a j ą c e  n a 
przechodniów? 

A tak przy oka-
zji warto zwrócić 
uwagę na dwa 
pozytywne fakty. 
Otóż w chodni-
ku, w parku przy 
ulicy Kościuszki, 
nie ma już dziury 

w studzience teleko-
munikacyjnej. Przyje-
chali fachowcy i po-
łożyli nową pokrywę. 
Na około tego samego 
parku pojawiły się na 
chodnikach jaskrawe 
napisy przypominające 
właścicielom czworo-
nogów – „Sprzątaj po 
swoim psie”. Miejmy 
nadzieję, że mieszkańcy 
wezmą sobie do serca 
te apele i dzięki temu 
spacer po parku będzie 
przyjemniejszy i obar-
czony mniejszym ry-
zykiem  wdepnięcia 
w „nieelegancki towar”.

dar

Wołanie na puszczy
Wracamy do spra-

wy, która w naszym 
przekonaniu jest skan-
dalem. Zadziwia nas 
opieszałość ludzi odpo-
wiedzialnych za bezpie-
czeństwo na drogach 
oraz ich ślepota, a może 
zwykłe lenistwo. 
W poprzednim numerze „Życia 
Nasie lska” w ar t ykule „ Znak i 
tajn iak i ” p isal i śmy o znakach 
drogowych, które są zupełnie 
niewidoczne dla kierowców. Po-
wód – są całkowicie zasłonięte 
przydrożną zielenią. Minęły dwa 
tygodnie i aż wstyd, ale od tamte-
go czasu niewiele 
się zmieniło. Wy-
c i ę to  c h a szc ze 
t ylko prz y jed-
nym. Pozosta łe 
znaki nadal giną 
w gąszczu zie l-
ska!

P r z yp om i namy 
fragment artyku-
łu: 

Żeby bez szwanku 
przejechać przez 
nasielską gminę, 
p o t rz e b n a  j e s t 
jeszcze odrobina 
szczęścia .  Piętą 
a c h i l l e s o wą  s ą 
zn a ki  d ro g owe 
i ich usytuowanie. 
Owszem, znaki są, 
ale prawie ich nie 
widać. Sprawdzi-
liśmy to przy bo-
daj najruchliwszej 
w okolicy drodze 

z Pomiechówka do Nasielska. 
Liście krzewów i drzew rosną-
cych na poboczach i w rowach 
zasłaniają najważniejsze dla kie-
rowcy informacje i ostrzeżenia 
o niebezpiecznych zakrętach 
i skrzyżowaniach oraz inne in-
formacje. Wiedza, że zbliża się on 
do zakrętu lub do skrzyżowania, 
jest dostępna, niestety, tylko dla 
grzybiarzy i zbieraczy puszek 
w przydrożnych rowach!”.

Czy wołanie kierowców usłyszą 
odpowiednie instytucje dopiero 
wtedy, kiedy dojdzie do trage-
dii?

dar

Będą wiadukty
Modernizacja linii kole-
jowej Warszawa–Gdynia 
trwa. Jej główne cele to 
przede wszystkim skróce-
nie czasu podróży, zwięk-
szenie bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach z dro-
gami oraz wyposażenie 
niektórych przejazdów 
w nowoczesne sygnaliza-
cje i nadzór wizualny. 
17 czerwca br. w siedzibie PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.w War-
szawie podpisano kontrakt na mo-
dernizację stacji w Legionowie, 
Nowym Dworze Maz. i Modlinie. 
Jak zaznacza rzecznik prasowy 
PKP PLK S.A. Krzysztof Łańcucki, 
dotyczy ona torów, urządzeń stero-
wania ruchem, przejść dla pieszych 
i peronów. Kontrakt związany jest 
z projektem „Modernizacja Linii 
Kolejowej E65. Warszawa–Gdynia. 

Etap II”. W ramach projektu zosta-
ną wykonane prace na obszarach: 
Nasielsk (66,53 km), Działdowo 
(53,7 km) i Tczew (28 km). 

Na terenie gminy Nasielsk planowa-
ne jest powstanie 7 dwupoziomo-
wych skrzyżowań linii kolejowych 
z drogami. Oto one:
– na drodze Miękoszynek–Pień-
ki Psuckie (w rejonie przystanku 
Brody);
– na drodze Dębinki–Studzianki 
(w rejonie przystanku Studzianki);
– na drodze wojewódzkiej nr 619 
Nasielsk–Nowe Miasto (w rejonie 
przystanku Kątne);
– na drodze powiatowej nr 07746 
Nasielsk–Świercze (przez Lubo-
min);
– na drodze wojewódzkiej nr 
571 Nasielsk–Przyborowice (na 

trasie Nasielsk–Nasielsk Dworzec 
Kolejowy);
– na drodze gminnej w Jacko-
wie;
– na drodze gminnej Jackowo–
Gołębie.

Czas realizacji przedmiotu umo-
wy wynosi 24 miesiące.

Niestety, PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. nie wspominają o po-
prawie bezpieczeństwa na nie-
strzeżonym przejeździe w Ko-
sewie. Projekt modernizacji linii 
kolejowej Warszawa–Gdynia nie 
przewiduje wiaduktu w tym miej-
scu. Miejmy nadzieję, że zostaną 
tam zamontowane urządzenia sy-
gnalizujące zbliżanie się pociągu. 
Do sprawy wrócimy w najbliż-
szych numerach ŻN.

KaZ.
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Policjanci poszukują  
zaginionych mieszkańców Nasielska:
Jarosława Sobolewskiego. 40-letni mężczyzna ostatni raz był widzia-
ny dnia 23.12.2007 r. około godziny 14.15 i do tej pory nie nawiązał 
kontaktu z rodziną;

 Jarosław Sobolewski 
 ur. 02.04.1968 r. 
 Zamieszkały Nasielsk, ul. Traugutta 37.
 Rysopis: Wzrost – około 180 cm
 Waga – około 93 kg
 Kolor włosów – ciemny blond,  
 z widocznymi zakolami łysiny 
 Kolor oczu – brązowy
W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę koloru ciemnozielonego, czarne 
spodnie z materiału, koszulę w kratkę brązowo-granatową oraz na ręku 
miał zegarek marki „PERFEKT” z bransoletką koloru białego.

Dariusza Drejko. 47-letni mężczyzna ostatni raz był widziany dnia 
03.04.2008 r. około godz. 9.00 od tamtej pory nie nawiązał kontaktu 
z rodziną.

 Dariusz Drejko
 Ur. 19.11.1961 r.
 Zamieszkały: Nasielsk, ul. Kościuszki 18
 Rysopis: wzrost: około170–176 cm
 Waga: około 80 kg
 Kolor włosów – szpakowaty,  
 włosy uczesane na jeża
 Kolor oczu – brązowy
W dniu zaginięcia ubrany był w spodnie dżinsowe koloru jasnego, sweter 
jasny we wzory, kamizelkę czarną skórzaną

Katarzyny Mokos. 32-letnia kobieta ostatni raz widziana dnia 
23.05.2008 r. około godziny 10.00 od tamtej pory nie nawiązała 
kontaktu z rodziną.

 Katarzyna Mokos
 Ur. 13.03.1976 r.
 Zam. Nasielsk ul. Warszawska 72
 Rysopis: wzrost: około 150 cm
 Waga: około 80 kg
 Kolor włosów – ciemne, średniej długości
 Kolor oczu – brązowy
W dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę do pasa koloru czerwonego  
z materiału, sukienkę szaro-czarną do kostek, bluzkę biało-czarną  
z długim rękawem. Posiadała przy sobie torebkę na ramię koloru czar-
nego.

Zwracamy się do osób, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu 
miejsca pobytu zaginionych o przekazywanie informacji osobiście do 
Komisariatu Policji w Nasielsku lub telefonicznie pod numer telefonu 
(023) 69-12-207 lub do najbliższej jednostki policji – tel. 997.

Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osób 
zaginionych lub posiadające informacje o ich losie od dnia zaginięcia 
prosimy o kontakt z policją.

Zamień mundurek 
na mundur 
W najbliższych dniach 
w miejscach najbardziej 
uczęszczanych przez war-
szawiaków i mieszkańców 
okolicznych powiatów po-
jawią się plakaty zachę-
cające młodych ludzi do 
wstąpienia do służby w Ko-
mendzie Stołecznej Policji. 
Na każdą osobę, które zde-
cyduje się zostać policjan-
tem, czekają wolne miej-
sca w oddziale prewencji 
Policji, ruchu drogowym, 
wydziale konwojowym, 
a także w komendach re-
jonowych i powiatowych, 
np. na Pradze Południe, 
czy w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 
Na wszystkich zainteresowanych 
służbą w Policji czekają pracownicy 
sekcji ds. doboru. Kandydaci do służby 

w Policji przechodzą najpierw postę-
powanie kwalifikacyjne, obejmujące 
m.in. testy sprawnościowe, badania 
psychologiczne, badania zdrowia 
i sprawdzenie niekaralności. Następ-
nie kierowani są na przeszkolenie 
podstawowe. Po jego pozytywnym 
ukończeniu trafiają do wydziałów, 
komend i komisariatów garnizonu 
stołecznego.

Komenda Stołeczna Policji oferuje 
przyszłym policjantom stabilne 
warunki zatrudnienia. Na początek 
funkcjonariusz otrzymuje blisko  
1500 złotych do ręki, po ukończe-
niu szkolenia podstawowego może 
liczyc na 2000 zł netto i jego pensja 
wzrasta z chwilą obejmowania kolej-
nych stanowisk oraz w momencie 
otrzymania wyższych stopni służbo-
wych. Każdy policjant ma precyzyj-
nie określoną ścieżkę rozwoju zawo-
dowego. W trakcie służby kierowany 
jest na szkolenia specjalistyczne. 

Służbę może podjąć w pobliżu miej-
sca zamieszkania. Kandydaci w po-
daniu o przyjęcie do Policji wskazują 
jednostkę – komendę rejonową lub 
powiatową – w której chcą praco-
wać. Mogą również wybrać jeden 
z komisariatów specjalistycznych: 
metra warszawskiego, kolejowy, 
portu lotniczego Okęcie, rzeczny lub 

służbę w warszawskiej „drogówce”. W 
zależności od liczby wolnych miejsc 
istnieje możliwość zakwaterowania 
w hotelu policyjnym.

Policjantowi w służbie stałej przysłu-
guje prawo do lokalu mieszkalnego. 
Raz w roku funkcjonariusz otrzymuje 
równoważnik za umundurowanie 
w wysokości około 2000 złotych 
oraz nagrodę roczną w wysokości 
otrzymywanej pensji tzw. „trzynastkę”. 
Policjantowi przysługują też dodatko-
we świadczenia pieniężne: jednora-
zowy zasiłek na zagospodarowanie 
(przy mianowaniu policjanta w służbie 
stałej) w wysokości uposażenia oraz 
nagrody i zapomogi. Funkcjonariusz 
może też skorzystać z urlopu dodat-
kowego z tytułu wysługi lub wieku. 
Prawa emerytalne nabywa już po 15 
latach służby.

Wszystkich zain-
teresowanych za-
praszamy do sek-
cji ds. doboru KSP, 
Warszawa, Al. So-
lidarności 126, tel.  
022 603-65-68, 
603-75-38. Na 
przyszłych poli-
cjantów czeka-
ją wolne miejsca 
w oddziale pre-
wencji Policji, ru-
chu drogowym, 
wydziale konwo-
jowym, a także 
w komendach re-
jonowych i powia-
towych, np. w na 
Pradze Południe 
i w Wołominie. 
Mile widziane są 
osoby z wyższym 
wykształceniem 
i znajomością ję-
zyków obcych.

10. 06. na ulicy Rynek nieznani 
sprawcy, grożąc pobiciem, zabrali 
Włodzimierzowi K. pieniądze i te-
lefon komórkowy.

11. 06. na ulicy Kościuszki Marcin 
D. przywłaszczył sobie telefon na 
szkodę Moniki S.

21. 06. na ulicy POW doszło do 
potrącenia pieszego przez autobus. 
Poszkodowanego z obrażeniami 
ciała odwieziono do szpitala.

Pijani na drodze
19. 06. na ulicy POW Marek G., 
mieszkaniec Nasielska, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,80 mg/l).

21. 06. w Borkowie Paweł J., miesz-
kaniec Lelewa, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (1,18 mg/l).

22. 06. na ulicy Płońskiej Grzegorz 
S. kierował samochodem po spo-
życiu alkoholu (0,89 mg/l).

22. 06. w Kątnych Krzysztof Ł., 
mieszkaniec Gawłowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,652 mg/l).

22. 06. na ulicy Warszawskiej Sła-
womir B., mieszkaniec Mazewa, 
kierował rowerem po spożyciu 
alkoholu (0,88 mg/l).

Każdy, kto postanowi zostać policjan-
tem, powiększy tym samym grupę 
ponad 8700 funkcjonariuszy pracują-
cych w Komendzie Stołecznej Policji. 
Coraz częściej do służby w garnizonie 
stołecznym przyjmowani są młodzi 
ludzie z wyższym wykształceniem 
i znajomością języków obcych, głów-
nie angielskiego, niemieckiego czy 
francuskiego.

KPP Nowy Dwór Maz.
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Ograniczenia w ruchu w czasie wakacji 
Zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra transportu z 31 lipca ubiegłego 
roku od piątku 20 czerwca do 31 
sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia) 
wprowadzone zostały okresowe 
ograniczenia w ruchu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12 ton, z wyłącze-
niem autobusów:
– od godziny 18.00 do 22.00 
w piątek,
– od godziny 8.00 do 14.00 w so-
botę,
– od godziny 8.00 do 22.00 w nie-
dzielę. 

Przepisy te nie dotyczą: 

1) pojazdów Policji, Inspekcji Trans-
portu Drogowego, Straży Granicz-
nej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, Biura 
Ochrony Rządu, pogotowia tech-
nicznego, jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej, jednostek ratow-
nictwa chemicznego oraz jedno-
stek służb ochrony radiologicznej 
i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywio-
łowych,
d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz 
przy ich utrzymaniu,

b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż 
lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopa-
trzenia statków morskich w paliwo, 
materiały olejowe, olej smarowy, 
części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjne-
go stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi 
imprez masowych, w związku z or-
ganizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowią-
cej znaczną część ładunku lub 
znaczną część dostępnej prze-
strzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środ-
ków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ra-
mach działalności pocztowej 
stanowiących znaczną część 
ładunku lub znaczną część 
dostępnej przestrzeni ładun-
kowej,
j) w związku z niezbędnym 
utrzymaniem ciągłości cyklu 
produkcyjnego lub świadcze-
nia usług przedsiębiorstwa pra-
cującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów nie-
bezpiecznych w ilościach, 
dla których wymagane jest 
oznakowanie pojazdu tabli-
cami ostrzegawczymi barwy 
pomarańczowej,

l) do przewozu artykułów szybko 
psujących się i środków spożyw-
czych, określonych w załączniku 
do rozporządzenia, stanowiących 
znaczną część ładunku lub znaczną 
część dostępnej przestrzeni ładun-
kowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp 
do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunal-
nych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyła-
dowanych z wagonów na stacji 

kolejowej, w promieniu 50 km od 
tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym;

4) pojazdów wolnobieżnych uży-
wanych do prac rolnych i ciągników 
rolniczych;

5) pojazdów powracających z za-
granicy w celu zakończenia prze-
wozu drogowego lub do odbiorcy 
przewożonego ładunku, mających 
siedzibę na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pod warunkiem 

posiadania przez kierowcę ważnej 
rocznej karty opłaty za przejazd po 
drogach krajowych;

6) pojazdów, które wjechały na 
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej poza terminami lub godzinami 
obowiązywania zakazu, w odległo-
ści do 50 km od miejsca przekro-
czenia granicy, oraz oczekujących 
na granicy na wyjazd z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

 (na podstawie informacji KSP)
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Szanowna Redakcjo!
W nr 12 „Życia Nasielska” przeczytałam ogłoszenie o zbiórce elektro-
śmieci podczas Dni Nasielska. Na początku się ucieszyłam, ponieważ od 
2 lat mam 2 monitory do zutylizowania. Po zastanowieniu  się doszłam 
do wniosku, że nie dam rady zanieść dwóch monitorów (ważących 20kg 
jeden) od samochodu na teren stadionu – zrezygnowałam.

Zaczęłam się interesować tym tematem: jak można pozbyć się bez do-
datkowych kosztów sprzętów elektronicznych (pomijając wyrzucenie do 
lasu, co mogłam zrobić wcześniej). Niestety, nikt nie słyszał o możliwości 
pozbycia się  sprzętu. Przypomniało mi się, że ktoś w „Życiu Nasielska” 
napisał artykuł, iż nasza gmina bardzo mało utylizuje elektroniki. Nigdzie 
nie ma żadnych informacji, gdzie można zdać zużyty sprzęt zgodnie z 
prawem. Ludzie więc wyrzucają gdzie się da i żeby nikt nie widział, bo 
boją się dodatkowych kosztów.

Pocztą pantoflową usłyszałam, że tzw. MPGiK zbiera urządzenia co wto-
rek. We wtorek zniosłam z pierwszego piętra monitory i zapakowałam 
do samochodu. Jednak w MPGiK  poinformowano mnie, że zbierają 
w pierwszy wtorek miesiąca. Wróciłam do domu zła. Zaraz wpadłam na 
pomysł, że jeśli sprzęt mam jeszcze w samochodzie, to zawiozę na wysy-
pisko śmieci w Jaskółowie. W Jaskółowie usłyszałam,  że monitorów ode 
mnie nie wezmą, bo nie mają takiego prawa i nie wiedzą, co z tym zrobić. 
Wściekła wniosłam ponownie ciężkie monitory na pierwsze piętro.

Pytam się: gdzie są informacje na temat utylizacji śmieci elektronicznych? 
Nie dziwię się już, że mieszkańcy w naszej gminie nie oddają elektro-
śmieci, ponieważ nie wiedzą, jak to się robi. Jeden dzień w miesiącu to za 
mało i nie ma na ten temat żadnych ogólnodostępnych informacji.

Imię i nazwisko Autora znane redakcji.

LIST DO REDAKCJI

Mniejsza ulga 
prorodzinna
Proporcjonalne odliczanie ulgi prorodzinnej i po-

szerzenie jej zakresu to główne zmiany w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Ministerstwo Finansów właśnie kończy prace nad nowelizacją ustawy. 
Jedną z fundamentalnych zmian jest modyfikacja ulgi prorodzinnej. 
Od przyszłego roku będzie ona odliczana proporcjonalnie. Proporcja 
zależeć będzie od okresu posiadania dziecka, czyli od urodzenia do 
końca okresu, w którym przysługuje ulga. Dziś, gdy dziecko rodzi się 
w grudniu, rodzicom przysługuje ulga za cały rok. Wiceminister finan-
sów Elżbiecie Chojna-Duch wydaje się to niezasadne. Podobnie, gdy 
dziecko studiuje i w maju kończy 25 lat, ulga będzie przysługiwać tylko 
za 5 miesięcy. 

W zamian ulga ma być poszerzona. Ma objąć opiekunów prawnych 
oraz rodziców, których dzieci uczą się za granicą. Być może dotyczyć 
będzie również rodzin zastępczych.

Proporcjonalność ulgi oprócz większego podatku oznacza też trudności 
w wypełnieniu formularza PIT. Poza tym rodzice grzmią, że wydatki na 

dziecko rozpoczynają się długo przed jego urodzeniem. Eksperci po-
datkowi uważają natomiast, że zmiany idą w dobrym kierunku. Zdaniem 
części z nich ulga prorodzinna jest w ogóle niepotrzebna.

km

Przedsiębiorcom łatwiej
Zawieszenie działalno-

ści do 2 lat i rozszerze-
nie zakresu wiążących 
interpretacji podatko-
wych to efekty nowelizacji 
ustawy o swobodzie go-
spodarczej. 
Sejm przyjął 
ją w zeszłym 
tygodniu.
W okresie zawie-
szenia działalno-
ści gospodarczej 
przedsięb iorc a 
nie będzie musiał 
płacić zaliczek na 
poczet podatku 
d o c h o d o w e -
go oraz składać 
deklaracj i  VAT. 
Opłacanie składek 
rentowych i eme-
rytalnych będzie 
d o b r o w o l n e . 
Właściciele f irm 
w tym czasie będą 
składać „zerowe” roczne rozliczenie 
podatku dochodowego. Będą mogli 
prowadzić działania podtrzymujące 
działalność (np. płacić czynsz lub 
podatek od nieruchomości). 

Ustawa rozszerza wiążące inter-
pretacje prawa na wszystkie daniny 
publiczno-prawne. Przedsiębiorca 
będzie mógł zapytać właściwy or-
gan administracji, w jaki sposób ma 
realizować swoje obowiązki. Inter-

pretacja wydana w formie decyzji 
ma być wiążąca dla administracji. 
Wydanie interpretacji to koszt 75 
złotych, które dostanie państwo, 
NFZ lub samorząd. Od decyzji bę-
dzie można się odwołać. 

km

Nowe Pieścirogi mają nowego Sołtysa  

20 czerwca br. o godz. 19:30 odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa  Nowe Pieścirogi. Zebranie otworzył 

dotychczasowy Sołtys – Pan Zenon Wiśniewski. W wyniku tajnego głosowania nowym Sołtysem Sołectwa 

Nowe Pieścirogi został Pan Konrad Zalewski. W zebraniu uczestniczyli: Pan Tadeusz Nalewajk – Zastępca 

Burmistrza Nasielska, Pani Maria Kowalska – Sekretarz Nasielska, Pan Dariusz Leszczyński – Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Pani Małgorzata Rosłońska – kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

UM NASIELSK

Rząd  
o zabawkach
Od 21 lipca tego roku na opa-
kowaniach zabawek magne-
t yc znyc h p ro duc e n c i  b ę dą 
musiel i  umieścić dodatkową 
informację, że towar zawiera 
magnesy lub części magnetycz-
ne. Ostrzeżenie, sformułowane  
w języku polskim, ma uświa-
domić użytkownikom, że prze-
dostanie się do dróg oddecho-
wych lub połknięcie magnesu 
wymaga natychmiastowej in-
terwencji lekarza. 

Rozporządzenie prezesa Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów w tej sprawie przyjął 
rząd. 

Wejście w życie nowych prze-
p i sów oznacza,  że od tego 
momentu importerzy nie będą 
mogl i  sprowadzać zabawek, 
które nie są właściwie oznako-
wane, natomiast dystrybutorzy 
nie będą mogli takich produk-
tów dostarczać konsumentom. 
Dostępne na rynku zabawki, do 
których nie dołączono infor-
macji ostrzegawczych, trzeba 
będzie natychmiast wycofać. 
Rozporządzenie dostosowuje 
polskie prawo do unijnego. Ma 
wyeliminować zagrożenia dla 
zdrowia i  życia dzieci do 14 
roku życia. 

dar
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Nasielsk, dnia  17.06.2008 rok

BURMISTRZ   NASIELSKA
GP.72241/ 4/08

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, 
poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr  XX/135/08 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zbycia 
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, 
poz. 2108)

o g ł a s z a m
że w dniu  06 sierpnia 2008 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się  przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn, oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako:
1) działka nr 127/19 o powierzchni  1256 m2 za cenę wywoławczą   19.300,00 
złotych,  
- wadium w wysokości 2.000,00 złotych
2) działka nr 127/20  o powierzchni 1256 m2 za cenę wywoławczą 19.300,00 
złotych,
- wadium w wysokości 2.000,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie 
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.  
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 22%.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest  w Księdze Wieczystej KW 
Nr 38039.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi 
ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowe działki leżą w miejscowości Cieksyn o charakterze rekreacyj-
nym, położonej w pobliżu rzeki Nasielnej do Wkry. Działki mają korzystny 
kształt umożliwiający racjonalną zabudowę zgodnie z przeznaczeniem. 
Działki leżą w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną o letniskową w pobliżu centrum miejscowości. Bezpośredni 
dostęp do działek odbywa się na odcinku nowej drogi ( nie urządzonej jesz-
cze drogi gminnej). Teren jest równy, płaski. Uzbrojenie terenu : najbliższa sieć 
energetyczna i wodociągowa biegnie wzdłuż ul. Spacerowej. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium 
do kasy Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3  najpóźniej do dnia  
01 sierpnia 2008 roku do godz. 1400.
Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza 
się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwró-
cona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy za-
wiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszony o wpłacone wadium upły-
wa najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium 
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.
Wszelkie opłaty związane z transakcja sprzedaży ponosi nabywca ustalony 
w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadze-
niem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 
przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się sto-
sownymi pełnomocnictwami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w 
godz. 9°° - 15°° lub pod numerem telefonu   0 23  69-33-115 oraz na stronie 
internetowej www.um.nasielsk.pl.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

Zastępca Burmistrza Nasielska
EB

Jak co roku organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Nasielsk 
przygotowali wiele atrakcji.

Poniżej podajemy terminy i miejsca spotkań.
Zajęcia w ramach akcji letniej będą odbywać się w godz. 900 – 1300

LATO W MIEŚCIE
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku w dniach – 1 i 4–6.08.2008r.

Nasielski Ośrodek Kultury w dniach  – 7–8 i 11–12.08.2008r. 

Hala Sportowa w Nasielsku w dniach – 13–14 i 18–19.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Nasielsku w dniach – 20–22 i 25.08.2008r.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku w dniach– 26 – 29.08.2008r.

LATO  NA  WSI 
Zespół Szkolno–Przedszkolny  

w Starych Pieścirogach w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Szkoła Podstawowa w Dębinkach w dniach– 25 – 29.08.2008r.

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali pracownicy poszczególnych placówek.

Koordynatorem akcji jest dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  

Barbara Sakowska.

Odlotowa Integracja
– Byliśmy na lotnisku – tak w skró-
cie mówią dzieci ze szkół w Nunie 
i Krzyczkach. Szkół, które ze względu 
na małą liczbę uczniów zostaną zlikwi-
dowane od 1 września 2007 roku. 

Zorganizowaliśmy wycieczkę do Woj-
skowego Portu Lotniczego w Warsza-
wie, głównym celem wyjazdu była 
integracja dzieci z różnych szkół. Na 

lotnisku dzieci zwiedzały samolot pre-
zydencki TU-154, siedziały w fotelach, 
w których podróżowały głowy państw, 
Papież Jan Paweł II i Benedykt XVI., 
oglądały śmigłowiec Mi-8 przezna-
czony do akcji ratunkowych. Podczas 
wykładu maluchom zostały przybli-
żone zasady panujące w jednostce 
wojskowej oraz arkana zawodu pilota, 

a po zwiedzaniu obiad w Garnizo-
nowym Kasynie smakował lepiej niż 
u mamy. 

Mam nadzieję, że przeżycia związane 
z tą wycieczką na długo zostaną w pa-
mięci dzieci.

Maciej Suwiński
Prezes Nasielskiej Fundacji 

Wspierania i Rozwoju Edukacji
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fot. M. Kordulewska

Najważniejsze to, co niewidoczne
Pewnie jakbyś zadzwo-

niła z Alaski, tobym 
się nie zdziwił. Takie sło-
wa usłyszała od swoje-
go ojca Monika, młoda 
wówczas dziewczyna po-
chodząca z Kowar koło 
Karpacza, dziś świecka 
misjonarka pracująca 
z niewidomymi. 
Dzięki życzliwości dyrekcji w oso-
bach pań: Agnieszki Mackiewicz 
i Bożeny Kozłowskiej dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Na-
sielsku miały możliwość spotkać 
się w dniu 26 maja br. z zaproszo-

ną misjonarką. Uczestnicy spo-
tkania obejrzeli zdjęcia z Afryki, 
wysłuchali osobistych ref leksji 
o codziennej pracy misjonarza, 
podziwiały afrykański batik z żyra-

fą (batik to technika malarska po-
legająca na kolejnym nakładaniu 
wosku i kąpieli tkaniny w barwni-
ku, który farbuje jedynie miejsca 
niezamaskowane warstwą wosku). 
Opowieści na tyle zainteresowały 
dzieci, że pojawiły się osobiste py-
tania, m.in. dotyczące tamtejszych 
zwyczajów kulturowych, chorób, 
sposobu odżywiania czy wrażeń 
z pobytu i pracy w egzotycznych 
krajach. 

Początek misyjnych fascynacji 
Moniki wygląda trochę jak ze 
świata baśni . – Obudzi łam się 
i pewnego dnia poczułam, że 

chcę pracować z niewidomymi 
– powiedziała. Wcześniej sama 
doświadczyła, co znaczy fizyczna 
niemoc. I stąd zrodziło się jej pra-
gnienie, by pomagać. Ukończyła 

teologię we Wrocławiu. Po prze-
rwaniu studiów dyplomowych 
z dziennikarstwa dla misji, w 2002 
roku została przyjęta do Centrum 
Formacji Misyjnej w Warszawie. 
Tam odbyła szkolenie językowe, 
kulturowe i medyczne. Wreszcie 
nastąpił upragniony wyjazd. – Jak 
najbliżsi przyjęli twoją decyzję? – 
zapytałem. – Raczej spokojnie, 
byl i  przyzwyczajeni do mojej 
nieobecności w domu – relacjo-
nuje. Wcześniej zwiedziła prawie 
całą Europę, podróżując z przy-
jaciółmi popularnym autostopem.  
– Najdalej byłam w Lizbonie, stoli-

cy Portugalii – wyznała. 

Opowiadając o swojej pra-
cy, powiedziała:  – Moje 
spotkanie z niewidomymi 
i wspólna wędrówka trwa 
już od paru lat. Zaczęła się 
w podwarszawskich Laskach 
(2003) i poprowadziła mnie 
przez Indie (2003–2006) 
i  Ukrainę (2006).  Jest to 
pochylenie się nad Drugim 
Człowiekiem w drodze, która 
otwiera nowe horyzonty ro-
zumienia człowieczeństwa. 
Od 16 października 2007 r. 
młoda misjonarka przeby-
wała w prowincji Limpopo 
w misji św. Bernarda w Siloe 
(RPA) Tutaj mieści się szkoła 
i internaty dla niewidomych 
i słabo widzących dzieci (160 
uczniów) oraz szkoła podsta-

wowa dla dzieci z wioski. Monika 
prowadziła tam zajęcia szkolne 
i pozaszkolne (informatyka, mu-
zyka, rehabilitacja) oraz pomagała 

w internacie dla 
niewidomych 
d z i e w c z ą t . 
Wśród krajów 
afrykańskich na 
jej drodze zna-
lazły się także 
Zimbabwe i Za-
mbia.

Jakie są jej oso-
biste spostrze-
żenia z pracy 
n a  m i s j a c h ?  
– Pytasz ,  j ak 
odnajduje się na misjach? – cią-
gnie swoją opowieść Monika. – 
To trudno wytłumaczyć. Trzeba 
umieć wpleść się w to, co w da-
nym kraju, umieć wyłączyć pol-
skie myślenie, mentalność Nie na-
wracać – tylko dać przykład do-
brego katolika. Tym przykładem 
dajemy świadectwo Tego Boga, 
w którego wierzymy. – Czy Twój 
dotychczasowy obraz misji uległ 
zmianie? – zapytałem. – Wcze-
śniej nie wyobrażałam sobie... Od 
pewnego momentu towarzyszy 
mi kilku świętych, jak Karol de 
Foucauld. Misje to bardzo szeroki 
temat – odpowiedziała.

Spotkanie z gościem z Afryki 
było okazją, aby dzieci – także te 
z Koła Misyjnego, które działa pod 
kierunkiem katechetki Małgorzaty 
Komorowskiej – mogły choć na 
chwilę przenieść się do odległego 
świata misji i poznać bliżej jego co-
dzienność. Więcej, mogły w bar-
dzo konkretny sposób włączyć się 
w pomoc dla innych, podobnie 

jak ci, którzy składali swoje ofiary 
dla afrykańskich dzieci, kosztując 
smacznych ciast z niedzielnego 
kiermaszu zorganizowanego przy 
nasielskim kościele. Po wizycie 
pozostały w naszej pamięci miłe 
wspomnienia, pamiątkowe foto-
grafie oraz wpis do szkolnej kro-
niki. Żeby wspomnienie spotkania 
z dziećmi z Nasielska pozostało 
żywe, misjonarka otrzymała od 
społeczności szkolnej pamiątko-
wy album Polski. 

Droga Moniki wciąż trwa... Jestem 
odważna . To odpowiedź na py-
tanie jednego z dzieci, czy nie 
boi się nosić krzyżyka na szyi.  
I jednocześnie świadectwo Nie-
widocznego. 31 maja misjonarka 
wraca do Indii. To – jak stwierdziła 
– jej „pierwsza miłość”. Na swoim 
blogu internetowym napisała: „Nie 
ukrywam, że wyciągnięcie ręki do 
Drugiego Człowieka jest dla mnie 
jak miłość. Wplatanie się w indyj-
ską rzeczywistość jest odkrywa-
niem innych horyzontów”.

ks. Leszek Smoliński

Żegnaj, szkoło!
W końcu nadszedł dzień, 
na który czekali wszyscy 
uczniowie. Koniec roku 
szkolnego! Koniec ranne-
go wstawania, klasówek 
i ocen… I tak aż do wrze-
śnia.
Zaczęło się tradycyjnie od mszy świę-
tej. Z kościoła uczniowie rozeszli się do 
szkół. Na uroczystych akademiach 
wysłuchali przemówień i życzeń dy-

rektorów. Najlepsi w nauce i ci, którzy 
wyróżniali się pozalekcyjną działalno-
ścią, dostali dyplomy i nagrody. Resztę 
świadectw rozdano już w klasach.

Tego dnia nie można było zapomnieć 
o nauczycielach. Im też należy się 
odpoczynek po tylu miesiącach 
ciężkiej pracy. Odpoczynek i podzię-
kowanie. Jak co roku kwiaciarnie były 
oblegane. 

Miejmy nadzieję, że i dla uczniów, i dla 
nauczycieli wakacje okażą się udane, 
a deszcz, który spadł tuż po zakoń-
czeniu wszystkich uroczystości, nie 
będzie towarzyszył im przez całe lato. 
Oby zregenerowali siły przez te dwa 
miesiące, aby we wrześniu – pełni 
entuzjazmu – mogli wrócić do 
szkolnych ławek. 

km

R E K L A M A
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Tak się bawiliśmy

Dni Nasielska 2008 
21 i 22 czerwca Nasielsk 

obchodził swoje świę-
to. Jak co roku organiza-
torzy przygotowali z tej 
okazji wiele atrakcji. 
Sobota była dniem zmagań sporto-
wych. Już od godz. 15.00 na Stadio-
nie Miejskim odbywały się pokazy 
sztuk walki, pokaz fitness 
oraz symultana szachowa. 
Jednak najciekawszym wy-
darzeniem dnia był mecz: 
Reprezentacja Nasielska 
z Reprezentacją Dzien-
nikarzy Polskich. Wśród 
dziennikarzy mogliśmy 
podziwiać m.in. grę To-
masza Zubelewicza z TVN. 
Wynik meczu 4:3 dla gości 
to zasługa Jasia Błońskie-
go, Radka Pyffel (New-
sweek), Czarka Olbrych-
ta (Eurosport) i Andrzeja 
Twarowskiego (Canal +). 
Po emocjach sportowych 
można było trochę odpo-
cząć, podziwiając na scenie 
dzieci i młodzież z zespołu 
pieśni i tańca PROMYKI. Ich 
występ z pewnością pozo-
stawił wiele niezapomnia-
nych wrażeń. Wieczorem 
przyszedł czas na koncert 

MEGA DANCE.

Drugi dzień obchodów dni miasta 
rozpoczął występ Nasielskiej Or-
kiestry Dętej. Słoneczna niedziela 
przyniosła wiele atrakcji zarówno 

dla młodszych, jak i starszych. 
Nasielskie Towarzystwo Kultury 
przygotowało konkurs wiedzy 
o Nasielsku. Bluesowo i rockandrol-
lowo zrobiło się za sprawą grup: Los 
Agentos & Hokus oraz WHY DUC-
KY?. Formacje przyjechały do nas 
prosto ze Spring Blues Night w Cie-
chanowie. Wieczorem na nasielskiej 

scenie pojawił się długo wy-
czekiwany zwłaszcza przez 
młodzież DANZEL. Pamp 
it up oraz You are all of 
that rozgrzały publiczność 
i przygotowały na wejście 

kolejnej gwiazdy. Ziemowit i Miesz-
ko, czyli GRUPA OPERACYJNA, 
zaserwowali mieszkańcom kawałek 
dobrego hip-hopu. Po swoim kon-
cercie chętnie rozdawali autografy 
i robili sobie zdjęcia z fanami. 

Tradycyjnie podczas Dni Nasielska 
wręczana jest  nagroda „L ew 

Nasielska”. Tym razem była 
to wyjątkowa ceremonia. 
Nagrodę otrzymał Ksiądz 
Kanonik Józef Szczeciński, 
Proboszcz parafii Cieksyn. 

Kapituła oraz wła-
dze lokalne posta-
nowiły wyróżnić 
dodatkowo Pana 
Aleksandra G ó-
reckiego – Preze-
sa MLKS ŻBIK za 
rozwój piłki noż-
nej oraz Państwa 
Iwonę i Tadeusza 
Czachorowskich 
z okazji 25-lecia 
istnienia firmy Elek-
tro-Plast.

Mieszkańcy jednak 
z niecierpliwością 
czekali na gwiazdę 

tegorocznych Dni Nasielska. 
Kiedy wreszcie pojawiła się 
na scenie, publiczność oszala-
ła. Zespół T.LOVE zaserwował 
nam porządną porcję zarówno 
swoich nowych, jak i tych star-
szych utworów. Wszyscy śpie-
wali z Muńkiem Staszczykiem 
I love you, Potrzebuję wczoraj 

i Chłopaki nie płaczą. I tak 
Dni Nasielska 2008 dobiegły 
końca. 

Organizatorzy składają go-
rące podziękowania spon-
sorom imprezy, f irmom: 
C .H. GULIWER, ZAMBET, 
MAJSTER, PKO Bank Polski, 
POLBANK, ŻAGIEL, STARY 
MŁYN, PIEKARNIA BAKER, 
SKLEP MERKURY, BANK 

SPÓŁDZIELCZY i Spółdzielni Kółek 
Rolniczych oraz TVP WARSZAWA 
za patronat medialny.

Na następne dni miasta zapraszamy 
za rok!

KaZ.

R E K L A M A

fot. M. Stamirowski
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Duchowe witaminy

Hulaj dusza…
Kiedy patrzę na początek lata, przypominają mi się słowa małego dziecka, 
które powtarzało niezdarnie, nie mogąc jeszcze dobrze mówić wszystkich 
słów: hula, hulaaa. Jakże dobrze pasują do rozpoczętego czasu odpoczyn-
ku szkolnego i zasłużonych urlopów. Owo „słodkie lenistwo” – jak mawiają 
Włosi – ma także być twórcze. Samo leżenie i nudzenie się niekoniecznie 
musi być odpoczynkiem. Może być zwykłą stratą czasu. A czas stracony już 
nie powróci. „Ale to już było i nie wróci więcej” chciałoby się zaśpiewać, jak 
szóstoklasiści na zakończenie szkoły. 

Kiedy uczniowie Jezusa wrócili ze swojej pierwszej „wyprawy misyjnej”, Na-
uczyciel widział ich radość i entuzjazm. Ale dostrzegały także zwykłe, ludzkie 
zmęczenie. „Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 
nie mieli czasu”. Mądry Mistrz zachęca więc swych uczniów: „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Jezus wie dobrze, 
jak bardzo człowiekowi potrzebny jest odpoczynek po pracy. Inaczej coraz 
trudniej będzie spełniać powierzone obowiązki. I praca będzie coraz mniej 
owocna. I jeszcze coś: wakacje to najlepszy okres, by poznać i pokochać… 
samego siebie. Mądry trapista Tomasz Merton (1915–1968) pisał: „Musimy 
zatem rozpoznać potrzebę oswojenia się z samym sobą po to, by wyjść ku 
innym, nie tylko z maską spolegliwości, ale z prawdziwym zaangażowaniem 
i autentyczną miłością”. 

Ale dla nas, chrześcijan najważniejsze jest to, co nakazał Jezus. A nakazał – 
odpocząć. Iść oddzielnie, na miejsce pustynne, i odpocząć. Tak jak Stwórca 
siódmego dnia. Co więc możemy wyczytać z tego jednego zdania nakazu, 
by okres wakacyjny nie był drogą przez manowce na naszej życiowej piel-
grzymce?

1. Nakazał. Ale… ile razy traktujemy pracę jako karę? A ma służyć naszemu 
rozwojowi, nawet – jest naszym udziałem w stwarzaniu. Jesteśmy gospoda-
rzami tego świata, a nie niewolnikami. A gospodarz po wykonaniu swojej 
pracy, tak jak i Bóg po stworzeniu, ma prawo do wypoczynku – nie tylko, by 
zregenerować siły, ale też spojrzeć za siebie i powiedzieć: to jest dobre. 

A więc odpoczywajmy, radując się wykonaną pracą własną i cudzą, bo ina-
czej nie zauważymy, ile dobra wokół nas.

2. Apostołom. Skoro Apostołom, to czy to do nas też się odnosi? Oczywiście!!! 
Wszyscy jesteśmy apostołami. Czy wszyscy musimy głosić słowo Boże? Nie, 
Duch Święty obdarza nas różnymi charyzmatami i z nimi jesteśmy wysłani 
w świat, by świadczyć o Królestwie. A podstawą, hymnem i konstytucją tego 
Królestwa jest przykazanie miłości. I o nim mamy świadczyć. Oczywiście 
to nie jest przyzwolenie na wakacyjne flirty i wczasowe „skoki w bok”! Ale 
każde miejsce i środowisko trzeba wypełniać ciepłem i serdecznością. Jeden 
malkontent, stale w złym humorze, potrafiący znaleźć wady we wszystkim, 
zepsuje wypoczynek całej grupie. Jeden uśmiechnięty, tryskający radością 
i pomysłami – potrafi rozwiązać nawet największy wakacyjny problem. Bo 
skąd pewność, że spóźnienie się grupy na samolot nie uratowało nas przed 
wypadkiem? 

A więc: czy nie warto wziąć sobie do serca, że my też jesteśmy apostołami?

3. Na miejsce pustynne. Czy to znaczy, ze chrześcijanie muszą odpoczywać 
jak pustelnicy? Ależ nie! Zaplanujmy wypoczynek według naszych potrzeb. 
Dlaczego oni mieli iść na miejsce pustynne? To bardzo proste: Apostołowie, 
oprócz towarzyszenia Jezusowi – a więc można dziś powiedzieć, że byli stu-
dentami, asystentami, sztabem, zajmowali się logistyką… Stale żyli w tłumie, 
w stresie… Oprócz tego „prowadzili działalność gospodarczą” – łowili ryby, 
handlowali, uprawiali winnice, pobierali cła, szyli namioty… A nakaz Jezusa 
był konkretny: Nie rób sobie urlopu z jednej pracy po to, żeby podgonić ro-
botę w drugiej. Nie bierz fuch na lato. Zmień radykalnie tryb życia, zobacz, 
jak jest tam, gdzie ciebie nie ma przez cały pracowity rok! Po co? Żeby lepiej 
poznać świat, a przede wszystkim siebie. Zobaczyć, jaki sympatyczny jesteś 
w krzywym zwierciadle w wesołym miasteczku! Posłuchać, jak mocno bije 
serce przy podchodzeniu na Giewont. Wypocić w tańcu złość, samotność. 
Poznać nowych ludzi, radować się bliskością przyjaciół. 

A więc: dobrego odpoczynku!!!
ks. Leszek Smoliński

Nasielsk z oddali

Kto jest najważniejszy w szkole ?  (cz.I)
Zakończył się kolejny rok szkolny. 
Wraz z wielomilionową rzeszą ucznia-
ków z podstawówek, gimnazjów, 
liceów i innych tego typu szkół mo-
żemy zanucić dziś już chyba trochę 
zapomnianą piosenkę z refrenem; 
„Lato, lato, lato czeka…”. Z tej okazji 
w gronie kilku osób, które zawsze 
z sentymentem wspominają swoje 
cielęce lata, postanowiliśmy się zasta-
nowić nad współczesną szkołą. Gwoli 
ścisłości należy dodać, że niektóre 
osoby uczestniczące w tej rozmo-
wie zasiadały nie tylko przy stoliku 
uczniowskim. Pełniły one, niektóre 
jeszcze pełnią, funkcję belfrów.

Co ważnego wydarzyło się w oświa-
cie w minionym roku? Niewątpliwie 
najważniejszym wydarzeniem była 
zmiana rządu i uwolnienie resortu 
edukacji od nawiedzonych polityków, 
którzy nie mieli zielonego pojęcia 
o roli szkoły i zasadach jej funkcjo-
nowania w społeczności europej-
skiej XXI wieku. Nowa kierowniczka 
tego ministerstwa Katarzyna Hall 
zna zasady obowiązujące w oświa-
cie. Wie, że nie można w ciągu roku 
szkolnego dokonywać gwałtownych 
zmian i dlatego wprowadziła na razie 
tylko niezbędne korekty. Stanowisko, 
jakie zajęła w sprawie mundurków 
szkolnych, jest racjonalne. To nie mi-
nister ma decydować, czy uczniowie 
konkretnej szkoły w Polsce powinni 
nosić mundurki. Decyzję w tej sprawie 
powinny podejmować dyrekcje po-
szczególnych szkół w porozumieniu 
z uczniami i ich rodzicami.

Jednak oświatę czekają poważniejsze 
zmiany. Nowe kierownictwo ME-
N–u już je ogłosiło. Nie będę pisał 
o wszystkich propozycjach, które są 
szeroko omawiane w różnych me-
diach. Wyrażę tylko swoją i grupki 
swoich przyjaciół opinię o najważniej-
szych z nich. W następnym felietonie 
zastanowimy się nad tym, jakie są 
perspektywy przeprowadzenia tych 
zmian w szkołach nasielskich.

Rozsądne stanowisko w sprawie mun-
durków zapowiada główny kierunek 
działania resortu zmierzający do 
usamodzielnienia szkół i znacznego 
podniesienia roli ich dyrektorów.

Mówi się nawet o zniesieniu kurato-
riów. Część prerogatyw tych urzędów 
ma przejąć Centralna Komisja Egza-
minacyjna wraz ze swoimi agendami 
w postaci ośmiu Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych, część – urzędnik 
przy wojewodzie.

Zdaniem uczestników naszego spo-
tkania umocnieniu pozycji dyrektora 
szkoły powinno jednocześnie towa-
rzyszyć prawdziwe uspołecznienie 
szkół. Polega ono na włączeniu do 
podejmowania ważnych decyzji 
w szkole, oprócz dyrektora, nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. Możliwość 
podejmowania decyzji o tym, co 
się dzieje w szkole przez wszystkich 
uczestników procesu kształcenia 
i wychowania, sprzyja twórczej pracy, 
stwarza możliwość rozwiązywania 
konfliktów i skutecznego zwalczania 
patologii.

Obecnie w znakomitej większości 
szkół zadania, jakie stawia się przed 
samorządem uczniowskim, są dru-
gorzędne i podporządkowane wy-
tycznym dyrektora i  nauczycieli. 
Podejmowane przez te samorządy 
działania mają charakter pozorny 
i ograniczają się do wypełniania za 
nich pewnych czynności. Ucznio-
wie w tych szkołach nie czują się 
ich współgospodarzami. To samo 
dotyczy rodziców. Dyrektorzy i na-
uczyciele bardzo chętnie  widzą ich 
w roli pomocników w organizacji 
wycieczek i imprez. Rzadko proszą 
o wyrażenie opinii o funkcjonowaniu 
szkoły i pracy nauczycieli.               

Ważnym efektem zmian w sprawo-
waniu nadzoru nad szkołami winno 
być przede wszystkim ograniczenie 
nadmiaru biurokracji. Zamiast na-
uczaniem i wychowaniem szkoła 
zajmuje się dziesiątkami działań 
z dziedziny sprawozdawczości. 
Wizytacje w szkole ograniczają się 
w zasadzie do sprawdzania doku-
mentacji. Awans zawodowy na-
uczyciela uzależniony jest przede 
wszystkim od zgromadzenia przez 
niego stosu zaświadczeń i doku-
mentów.   

Projekt reformy ogłoszony przez 
Ministerstwo Edukacji zawiera wiele 
interesujących  i słusznych propozycji, 
na przykład wprowadzenie obowiąz-
ku nauki języka obcego od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej już od roku 
2008/09. W gimnazjum ma być 
kontynuowany język obcy z podsta-

wówki i wprowadzony drugi język. W 
szkołach ponadgimazjalnych – na-
turalnie też dwa języki obce i jeden 
obowiązkowy na maturze. Wszystko 
to ładnie i pięknie – tylko skąd pani 
minister weźmie tylu nauczycieli ję-
zyków obcych? I to jeszcze w dodatku 
preferowany jest język angielski. A 
prawdziwych anglistów w szkołach 
jak na lekarstwo. Która z osób bardzo 
dobrze znających język angielski chce 
pracować w szkole, za nędzną pensję 
nauczycielską?

Chyba, że będzie tak, jak w anegdocie, 
którą na zakończenie felietonu przyto-

czę. – Córka, po powrocie z kina mówi 
do swojej mamusi:

„Wiesz, byłam na filmie angielskim. 
Ale tam mówili w tym języku inaczej 
niż my w szkole.”

 „Nie przejmuj się, kochana, przecież 
ty i tak nie będziesz w filmach angiel-
skich występować” – uspokoiła ją 
mamusia.

I tyle na dzisiaj. Odpowiedź na pytanie 
zawarte w tytule felietonu w drugiej 
jego części, która – mam nadzieję – 
ukaże się wyjątkowo już w następnym 
numerze, a więc za dwa tygodnie.

Antoni z Ursusa

Komunizm do muzeum!
Takie słowa padły pod-

czas zorganizowanej 
w 19. rocznicę wyborów 
z czerwca 1989 roku kon-
ferencji „Pamięć po ko-
munizmie”, poświęconej 
percepcji komunizmu we 
współczesnej Polsce oraz 
utworzeniu w Warszawie 
Muzeum Komunizmu. Sta-
nowiła ona zwieńczenie 
prac merytorycznych nad 
kształtem przyszłego mu-
zeum. Spotkanie, zorga-
nizowane przez Zespół 
ds. budowy Muzeum 
Komunizmu, odbyło się 
18 czerwca br.
W przyszłym roku minie 20 lat od 
zmiany ustroju w Polsce. W stolicach 
sąsiednich krajów od wielu lat istnieją 
podobne instytucje (m.in. na Litwie, 
Łotwie, w Estonii, na Węgrzech, 
w Rumunii). Czas, aby dołączyła 
do nich i Warszawa. Idea powołania 
takiej placówki wywodzi się z działa-
jącej od blisko 10 lat Fundacji Socland 
– Muzeum Komunizmu, założonej 
przez Czesława Bieleckiego, Jacka 
Fedorowicza i Andrzeja Wajdę. 

Konferencję w Pałacu Kultury i Na-
uki, w którego części ma się mieścić 
przyszłe muzeum, otworzyli Woj-
ciech Borowik, kierownik Zespołu 
ds. Budowy Muzeum Komunizmu 
w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy 
Miasta oraz prof. Andrzej Paczkowski 
z Instytutu Studiów Politycznych PAN, 

wiceprzewodniczący Kolegium Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Następnie 
przemawiali prezydent m.st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz i marszałek 
sejmu Bronisław Komorowski, którzy 
objęli nad konferencją honorowy 
patronat.

Potem przyszedł czas na wystąpienie 
Lecha Wałęsy. Podkreślał on rolę naj-
wyższych wartości – i w walce z sys-
temem komunistycznym, i przy two-
rzeniu muzeum. Po nim przemawiali 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Janusz Kurtyka oraz Sekretarz Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Andrzej Przewoźnik.

Najciekawsza jednak była dyskusja pa-
nelowa poprowadzona przez prof. An-
drzeja Paczkowskiego i prof. Andrzeja 

Friszke z ISP PAN (w poprzedniej ka-
dencji zasiadającego w Kolegium IPN). 
Udział w niej wzięli: dr Dariusz Gawin 
z Muzeum Powstania Warszawskiego, 
dr Antoni Dudek z IPN, prof. Rafał Sto-
biecki z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. 
Paweł Machcewicz (ISP PAN i Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
oraz Mirosław Chojecki, prezes Sto-
warzyszenia Wolnego Słowa.

Uczestnicy panelu prezentowali róż-
ne wizje dotyczące ram czasowych 
i zasięgu ekspozycji przyszłego mu-
zeum, a także określenia kręgu jego 

odbiorców. Ostateczna formuła, 
uwzględniające ich propozycje, zo-
stanie wkrótce wybrana. 

Wątpliwości budziła nawet sama 
nazwa – niektórzy dyskutanci pod-
kreślali, że nazwa „Muzeum Komu-
nizmu” może nobilitować system. 
Jednak działa w Waszyngtonie Mu-
zeum Holocaustu i nikt, mimo takiej 
właśnie nazwy, nie ma wątpliwości, 
jaki jest cel jego istnienia. Sprawę 
dobrze komentują słowa marszałka 
Komorowskiego, który powiedział, 
że miejsce komunizmu jest w mu-
zeum, a nie w realnym życiu.  

Należy mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie można zwiedzać 
ekspozycje w PKiN. Z pewnością 
będą się one cieszyć nie mniejszym 

zainteresowaniem niż wystawy Soc-
landu, organizowane w poprzednich 
latach w Nowej Hucie, Łodzi i War-
szawie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA LIPIEC
Lipiec to czas kwitnienia lip, delek-
towania się coraz liczniej dojrzewa-
jącymi owocami. Zachwycamy się 
wieloma kwiatami rozkwitającymi 
w ogrodach. Zdarzające się obfite 
opady, burze niekiedy sprowa-
dzają powodzie. Teraz pojawia 
szczególnie dużo owadów. W la-
sach zbieramy jagody i grzyby. W 
Polsce szczególna opiekunka lipca 
jest święta Anna Matka Matki Bożej. 
Imię to oznacza po hebrajsku Łaska. 
W Polsce jest kilka pięknych sank-
tuariów jej imienia, jedno w miej-
scowości Święta Anna niedaleko 
Jasnej Góry.

W polu rozpoczynają się żniwa. 
Pszczelarze pozyskują wonny miód 
lipowy. W ogrodach dojrzewa coraz  
więcej owoców i warzyw. Przystę-
pujemy do pierwszych większych 
ich zbiorów. Na domowe przetwo-
ry, soki, wina, susze, octy najlepiej 
pozyskiwać maliny, porzeczki, 
agrest, czereśnie, wiśnie, a także 
inne owoce w kwadrze owocu od 
11 do 17, nieco mniej korzystna jest 
kwadra liścia  oraz kwadra korze-
nia. Nie sporządzać przetworów 
w dniach wykreślonych, ponieważ 
będą się znacznie szybciej psuć 
i będą mniej smaczne. W podanych 
terminach warto też przygotowy-
wać kwas chlebowy, piwo domowe 
– będą najwartościowsze.

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

Dobry czas do ścinania traw, koni-
czyn, lucern to kwadra liścia i owo-
cu, mniej korzystna jest kwadra 
korzenia. Żniwa rzepaku najlepiej 
przeprowadzić od 4 do 17 lipca, 

potem dobry czas po  18 do 24. 
Żniwa zbóż, zwłaszcza na nasiona do 
siewu, korzystne byłyby w kwadrze 
owocu. Odpowiedni okres do żni-
wowania będzie również w  kwadrze 
liścia, a później w kwadrze korzenia. 
Zbiory warzyw korzeniowych: 
cebuli, czosnku, wczesnych ziem-
niaków, także cebuli na dymkę, 
przeprowadzać najlepiej do 3 i po 
18, zwłaszcza w kwadrze uprawy 
w dniach oznaczonych małym ko-
rzeniem. Dosyć dobry czas będzie 
też w kwadrze liścia. Okres ubywa-
nia księżyca pełnia–nów, kwadry 
korzenia i uprawy poleca się do 
wyjmowania cebul tulipanów. Kwa-
dra korzenia tuż po pełni korzystna 
jest  do rozsadzania i dzielenia wie-
loletnich roślin korzeniowych.

Siewów sadzenia roślin liściowych, 
sałat, kapust, kalarep oraz siewów 
roślin na zielone nawożenie, np. 
facelii, łubinu i gorczycy, dokonuje-
my najlepiej w czasie przybywania 
księżyca (zaznaczone linią ciągłą), 
szczególnie korzystnym terminem 
jest kwadra liścia. Można też te prace 
zaplanować w nieco mniej korzyst-
nych kwadrach owocu i korzenia. 
Również wszelkie rośliny owocu-
jące nad ziemią i kwiaty sadzimy, 
siejemy, rozsadzamy, np. truskaw-
ki, w czasie przybywania księżyca, 
najlepiej w kwadrze owocu przed 
pełnią.

Siewów roślin korzeniowych, np. 
rzodkwi, rzepy, sadzenia bulw ziemo-
witów dokonujemy najlepiej w kwa-
drze  korzenia lub liścia.

Nawozić grządki i pola pod kolejne 
uprawy, zasilać gnojówkami, płyn-
nymi nawozami owocujące drzewa, 
rozrzucać komposty na zagony tru-
skawek (po owocowaniu) najlepiej 
w trakcie ubywania księżyca (pełnia–
nów) do 3 i po 18, szczególnie w kwa-
drze uprawy. Cały okres zaznaczony 
linią przerywaną jest najkorzystniejszy 

do wszelkich zabiegów uprawowych: 
spulchniania, orek, podorywek, bro-
nowania, okopywania, gracowania, 
przygotowywania kompostów, nisz-
czenia chwastów, tępienia owadów, 
szkodników, m.in. zakładania opasek 
chwytnych. Zabiegi pielęgnacyjne 
przeprowadzać najlepiej w dniach 
z symbolem motyczki. Rośliny pod-
lewać intensywnie po nowiu w kwa-
drze liścia. 

Letnie cięcie żywopłotów, drzew, np. 
wiśni, obrywanie pędów, obcinanie 
przekwitłych główek kwiatów, pędów 
truskawek i poziomek, przycinanie 
zebranych krzaczków zebranej fasoli, 
grochu, odgławianie ogórków, usu-
wanie bocznych pędów pomidorów 
najlepiej przeprowadzać w czasie 
ubywającego księżyca, między peł-
nią i nowiem,  do 3 i po 18, najlepiej 
w kwadrach uprawy  i w dniach ozna-
czonych motyczką. 

Cięcie trawników najlepiej prze-
prowadzać po nowiu, w kwadrze 
liścia, jeżeli chcemy trawę wzmoc-
nić.  Ścinana w kwadrze korzenia 
i uprawy będzie z kolei wolniej 
odrastać.

Ukorzenianie sadzonek, np. róż 
i ziół m.in. lawendy, melisy, szałwi, 
najlepiej przeprowadzać w kwa-
drze korzenia, dobra też w miarę 
będzie kwadra l iścia. Szczepić 
w kwadrze owocu albo korzenia, 
najlepiej 15, 16 oraz 19, 21, 22. 
Podobne terminy zaleca się przy 
oczkowaniu dziczek, krzewów 
i drzew ozdobnych. 

Lipiec to czas miodobrania. Najle-
piej pozyskiwać miód do 3 i po 18, 
szczególnie do 3 i po 25. Unikać zaś 
tej pracy od 3 do po 18.

Ryby w stawach i oczkach dokar-
miać intensywniej  od 4 do 17.

Do wędkowania najlepsze dni od 2 
do 5, od 9 do 13 i 21 do 23.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

PROGNOZA POGODY NA LIPIEC
Domowe Kuracje Ziołowe

Na nadmierne 
pocenie
Zmniejszają potliwość herbatki 
sporządzone z szałwii, hyzopu 
i pokrzywy. Trzy zioła zmieszać 
w równej ilości. Łyżeczkę ziół zalać 
szklanką wrzątku. Wypić szklankę 
rano  i wieczorem po jedzeniu. Do 
smaku można dodać do mieszanki 
odrobinę mięty. Można również 
lekko dosładzać miodem.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Lipiec będzie typowy, raczej ciepły, 
nawet okresami upalny. Nie brakuje 
dni parnych i gorących. Opady nie-
kiedy okresami obfite, gwałtowne. 
Może być dosyć dużo zmian oraz  
burz, i to burz gwałtownych z gra-
dem, wichurami. Najwięcej dni po-
godnych w  drugiej dekadzie. 

W pierwszej dekadzie powinno 
być dosyć deszczowo, sporo dni 
z chmurami, mogą się zdarzyć 
nawet opady ciągłe. Stopniowo  

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

przybywa dni ciepłych słonecznych 
i ciepłych. Zdarzają się burze. Dosyć 
pogodna, ciepła  z przechodzącymi 
od czasu burzami druga dekada. 
Opady i burze niekiedy bardzo 
gwałtowne z gradem, silnymi wi-
chrami. Podobny typ dosyć mo-
krej, parnej aury także w pierwszej 
połowie trzeciej dekadzie. W końcu 
miesiąca więcej chmur opadów, 
niekiedy obfitych.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

Komórka z rakiem?
Zagraniczni naukowcy, 

w tym onkolodzy, ape-
lują o zachowanie środ-
ków ostrożności podczas 
korzystania z telefonów 
komórkowych. 
Ich zdaniem nie ma definitywnych 
dowodów na nieszkodliwość tych 
urządzeń, zwłaszcza w przypadku 
dzieci. Dodają jednocześnie, że nie 
ma też dowodu naukowego, który 
jednoznacznie udowodniłby, że 
korzystanie z komórek niesie za 

sobą ryzyko dla zdrowia, za-
równo młodych, jak i starszych 
użytkowników komórek.

O jakimkolwiek ryzyku moż-
na jak na razie mówić tylko w 
przypadku intensywnego uży-
wania telefonu komórkowego 
przez dłuższy czas. Wtedy, jak 
podkreślają eksperci, istnieje 
poważna groźba zachorowania 
na raka.

Międzynarodowe badania nad 
szkodliwością telefonów na ludz-

kie zdrowie prowadzone są obec-
nie w 13 krajach pod okiem spe-
cjalistów ze Światowej Organizacji 
Zdrowia.

dar 
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fot. D. Panasiuk

Opłacalne zmiany
Będzie więcej biurokra-

cji, skomplikowanych 
procedur i – na począt-
ku – zamieszania, ale 
warto, bo będą z tego 
pieniądze. Rząd zaak-
ceptował projekt ustawy 
o zmianach w organizacji 
rynków owoców i warzyw, 
rynku chmielu, rynku ty-
toniu oraz rynku suszu 
paszowego. 
Projektowane zmiany 
zakładają m.in., że mi-
nister rolnictwa będzie 
przekazywał Komisji 
Europejskiej informa-
cje dotyczące grup 
producentów, orga-
nizacji producentów 
i zrzeszeń tych orga-
nizacji. Minister będzie 
także przygotowywał 
projekty i strategie 
na rzecz programów 
operacyjnych. Orga-
nizacje producentów, 
które będą chciał y 
realizować program 
operacyjny, będą mu-
siały opracować go 
zgodnie ze strategią 
krajową. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
będzie dokonywał wypłaty środ-
ków na dofinansowanie fundu-
szu operacyjnego dla organizacji 
producentów lub zrzeszenia tych 
organizacji. Zgodnie z przepisami, 
będzie on informował ministra rol-
nictwa o zatwierdzeniu funduszu 
operacyjnego, udzielonej i wypła-
conej pomocy finansowej wstępnie 
uznanym grupom producentów 
i uznanym organizacjom produ-
centów oraz zrzeszeniom tych 
organizacji. 

Ministerstwo Rolnictwa poinfor-
mowało, że organizacja lub zrze-
szenie producentów będą miały 
obowiązek przekazać prezesowi 
ARiMR informacje o ilości nieprze-
znaczonych do sprzedaży owoców 
i warzyw w poprzednich miesią-
cach roku handlowego. Ponadto 
będą miały obowiązek informować 
dyrektora regionalnego oddziału 
ARiMR o każdej zmianie programu 
operacyjnego oraz przekazywać 

dane dotyczące wartości produk-
tów sprzedanych. Do regionalne-
go oddziału Agencji powinny być 
również dostarczane coroczne 
informacje na temat oszacowanej 
wysokości pomocy finansowej ze 
środków Unii Europejskiej. 

Projekt nowelizacji poszerza rów-
nież kompetencje marszałka wo-
jewództwa o możliwość zawie-
szenia wstępnego uznania grupy 
producentów lub uznania orga-
nizacj i producentów. Decyzja 
o zawieszeniu będzie wydawana 
m.in. w przypadku, gdy grupy lub 

organizacje nie przekazują infor-
macji o zakresie swojej działalno-
ści. Konieczność wydania takiego 
przepisu wynika z rozporządzenia 
Komisji (WE), zgodnie z którym 
możliwe jest zawieszenie całości 
lub część miesięcznych płatności 
w odniesieniu do sektora owoców 
i warzyw. 

W projekcie ustawy dotyczącej 
rynku suszu paszowego wprowa-
dzono zapisy, których celem jest 

przeciwdziałanie niedozwolonym 
praktykom stosowania siana z traw 
łąkowych jako surowca do pro-
dukcji suszu paszowego. Zgodnie 
z propozycją, wilgotność zielonki 
przeznaczonej do sztucznego su-
szenia (dehydratacji) nie powinna 
być niższa niż 30 proc. 

Projekt noweli dostosowuje pol-
skie prawodawstwo do przepisów 
Unii Europejskiej zmienionych 
wskutek reformy organizacji rynku 
owoców i warzyw, zakończonej 
w 2007 roku. 

WA

Obfitość owoców
W tym roku na krajowym rynku nie 
powinno zabraknąć owoców. Po 
wyglądzie sadów i plantacji można 
śmiało stwierdzić, że zapowiada 
się urodzaj. Oby tylko popadało 
w najbliższych dniach. Na niena-
wadnianych plantacjach zaczynają 
jednak schnąć truskawki. Owoce 
są coraz drobniejsze. Ogrodnicy 
obawiają się, że zbiory skończą się 
szybciej, niż przewidywali. Na tar-
gowiskach można kupić wszystkie 
owoce miękkie. Są już nawet maliny 
i jagody leśne. 

Z każdym dniem rośnie podaż 
czereśni. Wpływa to na obniżkę ich 
cen. Na Rynku w Broniszach cena 
hurtowa odmiany Burlat w najwyż-
szej klasie nie przekracza 7 złotych 
za kilogram. 

Sucho jest w lasach. Nic więc dziw-
nego, że aktualne ceny jagód są 
dwukrotnie wyższe w porównaniu 
z ubiegłym rokiem. Kilogram kosz-
tuje od 15 do 18 złotych. 

Będzie dużo jabłek, a co za tym 
idzie, będą tańsze – szacują eks-
perci. W tym roku zbiory jabłek 
nareszcie mają wrócić do poziomu 
średniej z lat 2000–2006, czyli po-
winniśmy zebrać ponad 2 miliony 
ton tych owoców. Sadownicy nie 
mogą jednak spać spokojnie, bo 
jak twierdzą, ze względu na mokrą 
wiosnę jabłonie zaatakowane zo-
stały przez parch jabłoniowy, który 
wytworzył już rasy odporne na 
dotychczasowe fungicydy. Może 
to spowodować zwiększoną podaż 
jabłek do przetwórstwa, których 

cena może być niższa od średniej 
z ubiegłych lat. 

Pierwsze jabłka przy takiej pogodzie 
powinny pojawić się na początku 
lipca. Sadownicy są zdania, że spo-
ro będzie śliwek, natomiast słabsze 
było zawiązywanie owoców na 
gruszach, bowiem kwitnienie grusz 
zbiegło się z kwitnieniem jabłoni 
i owady zapylające kwiaty, chęt-
niej wybierały jabłonie – które „są 
smaczniejsze”.

Asortyment 24 czerwca 2008
Czereśnie 5,00 – 10,00
Maliny 15,00 – 17,00
Truskawki 3,00 – 4,50
Jagody leśne 15,00 – 18,00

Jak informuje WR_SRH w Broniszach, 
rosną obroty młodymi warzywami, 
których ceny są wyższe w porówna-
niu z poprzednim rokiem. Kalafiory, 
fasola szparagowa, kalarepa kosztują 
o 40% więcej niż rok temu, marchew 
jedną trzecią młoda marchew.  

Asortyment 24 czerwca 
2008

Fasola szparagowa 8,00 – 9,00 
Kalafiory 2,30 – 3,00 szt
Kapusta biała mło-
da 2.,00 – 3,00 szt

Marchew młoda 1,50 – 2,20 
pęczek

Ogórki krótkie spod 
osłon 1,75 – 2,00

Pomidory 3,20 – 4,00
Szparagi 4,00 – 9,00
Włoszczyzna młoda 2,00 – 2,50 

pęczek
Ziemniaki młode 0,80 – 1,15

Tanie są ogórki gruntowe, ich 
średnia cena wynosi około 
2,5 zł za kilogram (w opako-
waniach 10 kg). Ogórki długie 
sprzedawane są w Broniszach 
po 1,50 zł/kg, około złotego 
za kilogram kosztują młode 
ziemniaki. O kilkanaście pro-
cent, w porównaniu z ubie-
głym rokiem, tańsze są także 
szparagi. 

WA

Królowa cen
Już jest w sprze-
daży. Jej atutami 
są: smak i walory 
zdrowotne. Zaś 
jej dostojeństwo 
podkreśla wysoka 
cena. Jeszcze kilka 
dni temu za ki-
logram owoców 
trzeba było za-
płacić 80 złotych 
– i to w hurcie! 
Mowa oczywiście 
o borówce ame-
rykańskiej. W tym 
roku pojawiła się 
znacznie wcze-
śniej niż w po-
przednich sezo-
nach. We wtorek, 
24 czerwca cena kilogram spadła 
do 60 złotych, co i tak nie zmienia 
faktu, że jest najdroższym owocem 
na krajowym rynku. Tradycyjnie 
sprzedawana jest w ćwierćkilo-
gramowych plastikowych pojem-

niczkach z pokrywkami. Towar jest 
pakowany w platonach, każde pu-
dełeczko jest oznakowane etykietką 
producenta – wszystko to sprawia, 
że mimo wysokiej ceny kupcy od-
chodzą zadowoleni.

dar 

Dogonić lepszych
Uzyskiwanie nowych, 

bardziej wydajnych 
i jakościowo lepszych 
odmian roślin uprawnych 
przeznaczonych m.in. do 
produkcji żywności i pasz, 
to jedno z ważniejszych 
zadań programu wielo-
letniego „Ulep-
szanie roślin dla 
zrównoważonych 
AgroEkoSys te -
mów, wysokiej 
jakości żywności 
i produkcji roślin-
nej na cele nie-
żywnościowe”. 
Uchwałę w spra-
wie ustanowienia 
programu przed-
łożonego przez 
ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi przy-
jęła Rada Mini-
strów. 
Inny ważny cel to zachowanie 
różnorodności biologicznej roślin 
uprawnych dla następnych poko-
leń. Równie istotnym zadaniem 

będzie ocena skutków ewentualnej 
uprawy roślin genetycznie mody-
fikowanych dla produkcji rolniczej 
i środowiska. 

Realizacja programu, jak poin-
formował resort rolnictwa, ma 
przyczynić się do kształtowania 
produkcji rolnej zgodnie ze świa-

towymi tendencjami, uwzględ-
niającymi wymogi ochrony śro-
dowiska. Umożliwi też tworzenie 
nowych technologii i standardów 
jakości w produkcji roślinnej, a także 
zwiększy bezpieczeństwo żywności 

i poprawi stan fitosanitarny kraju. 
Efektem tych zmian będzie lepsza 
jakość produkowanej żywności. Po-
winna się też poprawić sytuacja eko-
nomiczna gospodarstw i zwiększyć 
konkurencyjność polskiej żywności 
na światowych rynkach. 

Program będzie realizowany w la-
tach 2008–2013, 
koszt jego wyko-
nania oszacowa-
no na blisko 64 
miliony złotych. 
Koordynatorem 
i wiodącym wy-
konawcą zadań 
będzie Inst ytut 
Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin 
w Radzikowie. 

Program wpisu-
je się w realizację 
wielofunkcyjne-

go modelu rozwoju wsi i wielo-
funkcyjnego rozwoju rolnictwa, 
przedstawionych w „Strategii roz-
woju obszarów wiejskich na lata 
2007–2013”.

WA

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk
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Baran 21.03.- 20.04.
Nie możesz się teraz poddać. Przyłóż się do pracy i pokaż wszystkim 
niedowiarkom, na co Cię stać. W życiu osobistym czas upłynie Ci 
na spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi. Zrobisz na wszystkich dobre 
wrażenie.

Byk 21.04.- 21.05.
Wyjątkowo pomyślny czas. Dużo satysfakcji w życiu zawodowym 
i rodzinnym. Spełni się Twój sen o szczęśliwości i dobrobycie. 
Dasz się w końcu poznać jako osoba rezolutna i przedsiębiorcza. 
Powodzenia.

Bliźnięta 22.05.- 22.06.
W życiu zawodowym wciąż spore zamieszanie, ale wszystko powoli 
wróci do normy. Najbliższe dni korzystne dla Twoich finansów. 
Gwiazdy wróżą Ci sukcesy w miłości. Szczęście Ci sprzyja.

Rak 23.06.- 22.07.
W oczekiwaniu na dobrą passę w życiu zawodowym nabieraj sił, 
najlepiej w plenerze, a tym chętniej powrócisz do pracy. Zabłyśniesz 
nowymi pomysłami i zdobędziesz uznanie przełożonych. Samotne 
Raki najchętniej nie opuszczałyby swoich domowych pieleszy, ale 
pora poszukać drugiej połówki. 

Lew 23.07.- 22.08.
Zmierzysz się teraz z nowymi wyzwaniami. Poradzisz sobie z nimi 
bez najmniejszego trudu. Masz w pracy dobrą passę. Wykorzystaj ją 
jak najpełniej. Zacznij realizować swoje pomysły. W życiu osobistym 
udana wycieczka z bliską osobą.

Panna 23.08.- 22.09.
W pracy bez większych zmian. Gwiazdy przepowiadają Ci znaczący 
przypływ gotówki. Może wygrana w lotto? Warto spróbować. Zacznij 
planować wakacyjny urlop. 

Waga 23.09.- 22.12.
Życie zawodowe nie przysporzy Ci żadnych kłopotów. Wszystko 
będzie się toczyć zwykłym torem. Za to w życiu uczuciowym 
serca samotnych Wag może przeszyć strzała Amora. Czas pełen 
szczęścia w miłości. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Pomyśl o wypoczynku. Może pora zostawić kłopoty, pracę, remont 
w domu i wybrać się na wakacyjny urlop. Odzyskasz sprawność, 
energię i chęć do działania. Przyda Ci się trochę ruchu na świeżym 
powietrzu. Potem z ochotą zabierzesz się do pracy. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
W pracy ważne służbowe sprawy nie mogą już dłużej czekać. Pora 
zabrać się do działania. Dopiero po ich rozwiązaniu możesz zwolnić 
tempo. Wolny czas zarezerwuj dla najbliższych. Może zaproś rodzinę 
na uroczysty obiad. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy możliwe będą zmiany. Dopiero teraz ogarnie Cię twórczy 
zapał. Wszystkiego zechcesz osobiście dopilnować. Wszystko ułoży 
się po Twojej myśli. W miłości dobre dni. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Będziesz mieć wiele okazji do wyjazdów, zarówno służbowych, 
jak i prywatnych. Poznasz interesujących ludzi, którzy pomogą Ci 
w karierze. Może nawet narodzą się przyjaźnie? Nie marnuj okazji 
i zabieraj się do działania. 

Ryby 19.02.- 20.03.
W najbliższym czasie codzienne zajęcia przysporzą Ci sporo kłopotów 
i nie będą zbyt atrakcyjne. Ale za to życie osobiste zapewni Ci dozę 
rozmaitych przeżyć. Samotne Ryby niejednemu zawrócą w głowie. 

HOROSKOP

Kino NIWA 
ZAPRASZA

27–29 czerwca, godz. 17.00

Opowieści z Narnii:  
Książę Kaspian 

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian ; The 
Chronicles of Narnia: Prince Caspian 
(Wielka Brytania,USA, 2008); Fantasy; 
Reżyseria:  Andrew Adamson; Scenariusz:  
Andrew Adamson, Christopher Markus, 
Stephen McFeely; Na podstawie książki:  
C.S. Lewis; Obsada: Ben Barnes - Książę 
Kaspian, Georgie Henley - Lucy Pevensie, 
Skandar Keynes - Edmund Pevensie, 
William Moseley - Peter Pevensie, Anna 
Popplewell - Susan Pevensie, Liam Neeson 
- Aslan (głos).

W drugiej części słynnego cyklu 
Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja 
spieszą na pomoc prawowitemu 
władcy Narnii, księciu Kaspianowi, 
który toczy śmiertelny bój o prawo 
do tronu. Jakie będą tego rezultaty, 
zdaje się rozumieć tylko mądry 
lew Aslan.

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Letnie lenistwo
Przez pierwsze dni po wyjeździe 
rodziny wprost nie wiedziałam, jak 
sobie dogadzać. Prawda ta – że 
pierwszy raz od dłuższego czasu 
mam cały dom dla siebie – do-
tarła do mnie, gdy szykowałam 
pierwszy posiłek, który miałam 
spożyć w b łogiej samotności . 
Znalazłam mianowicie w lodów-
ce blisko połowę ciasta toffi, któ-
rego rodzina nie dojadła z powo-
du wyjazdu. Przypomniały mi się 
słowa Zosi, żebym je koniecznie 
dokończyła. Nie mogłam zawieść 
własnej córki, więc wzięłam się 
do p ał aszowania smakołyku, 
beztrosko rezygnując tego dnia 
z szykowania obiadu. 

Dalej było jeszcze przyjemniej. 
Prawie nie zmywałam, a jadłam 
tylko to, co znalazłam w lodów-
ce, całe dnie czytając w ogrodzie 
albo oglądając telewizję. 

Po trzech dniach w mojej samot-
ni zjawiła się moja przyjaciółka 
Marysia.

– Przyszłam, bo usłyszałam na 
targu, że od paru dni nie widziano 
cię w sklepie ani w ogóle nigdzie. 
Jesteś chora?

– Nie, jestem sama. 

– O. Wyjechali?

– Wyjechali.

– A ty nie wychodzisz?

– Cieszę się wolnością w domu. 

Moje słowa zrobiły na Marysi spo-
re wrażenie. 

– Ja też tak chcę! – powiedziała.

– To się dołącz.

Przez kolejne dni przeczytałyśmy 
kilka lżejszych powieści, obejrza-
łyśmy kilka filmów i pojechałyśmy 
do Płocka do kawiarni, wcześniej 
wstępując po Janusza. Skłoniły-
śmy go, żeby odwiózł nas potem 

swoim samochodem, więc on pił 
kawę, a my wzięłyśmy sobie po 
drinku z parasolką. 

– I pomyśleć, że miałam dziś robić 
kompot z czereśni – powiedziała 
rozmarzona Marysia, gdy wraca-
łyśmy o zmierzchu do domu.

– O, ja też miałam coś zrobić 
z czereś n i  – przypomnia ł am 
sobie.

– No, jeden dzień możemy po-
święcić na coś prozaicznego – 
orzekła Marysia.

– Większość dni naszego życia 
poświęcałyśmy na rzeczy proza-
iczne – stwierdziłam trzeźwo. 

Następnego dnia Marysia zjawiła 
się ze sporym koszykiem czereśni. 
Szybko ogołociłyśmy też niższe 
gałęzie naszych drzew .

– P łukać b ędziemy je chyb a 
w wannie – powiedziałam, spo-
glądając krytycznie na górę owo-
ców.

– Może być i w wannie, ale co 
dalej?

– Kompot, bo co innego? 

Naprodukowałyśmy tyle słoików, 
które czekały w rzędzie na paste-
ryzację, aż padłyśmy bez sił. 

– Chyba odpracowałam całe 
kilkudniowe leniuchowanie – do-
szłam do wniosku.

– Możliwe – przyznała Marysia. – 
Trzeba to w takim razie naprawić 
– dodała i zamówiła telefonicznie 
pizzę. Po jej zjedzeniu posiedzia-
łyśmy w ogrodzie, popijając świe-
ży kompot z czereśni. 

– To teraz kawa – zapropono-
wałam.

– Przydałoby się do niej coś słod-
kiego… – powiedziała Marysia.

– Ciasto?

– Z czereśniami? 

– Nie mam takiego przepisu.

– Ale może będzie coś w Inter-
necie. 

– Umiesz korzystać z Internetu? – 
zdziwiłam się. 

– No, pewnie. Byłam na tym szko-
leniu dla babć.

Ciekawe. A dlaczego ja nie po-
szłam?

Zasiadłyśmy z kubkami kawy 
przed komputerem moich dzie-
ci. Marysia sprawnie uruchomiła 
Internet i wpisała hasło „ciasto 
z czereśniami”. Po chwili zaroiło 
się od przepisów. I wtedy przypo-
mniałam sobie, że mam jednak 
przepis na takie ciasto. Przynio-
słam go.

– Drelować tyle czereśni? – skrzy-
wiła się Marysia.

Pod wieczór zajadałyśmy  już 
świeżo upieczone ciasto, po czym 
Marysia wróciła do siebie, a ja 
zostałam ze słoikami. Pasteryzo-
wanie ich było męczące, ale nie 
narzekałam, bo dzięki czereśniom 
mogłam oddawać się słodkiemu 
lenistwu – od tej pory przed kom-
puterem.

Babcia Jadzia

Ciasto z czereśniami
20 dkg twarogu (tłustego), 4 łyżki 
oleju, 10 dkg cukru, cukier wani-
liowy, 6 łyżek mleka, 1 jajko, 35 
dkg mąki, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, szczypta soli, ok. 1 kg 
ciemnych czereśni (bez pestek); po-
lewa: pół szklanki gęstej śmietany, 
2 jajka, 10 dkg cukru, 2 łyżki mąki 
ziemniaczanej

Twaróg utrzeć z cukrem, cukrem 
waniliowym, mlekiem, jajkiem 
i olejem oraz solą. Dosypać mąkę 
i proszek do pieczenia. Wyrobić cia-
sto, rozwałkować je na grubość ok. 
2–3 cm i wylepić nim tortownicę 
posmarowaną masłem. Utrzeć mik-
serem składniki polewy. Na cieście 
rozłożyć czereśnie, a na nich pole-
wę. Piec 40 minut w temperaturze 
200 stopni C. 
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Organizuję komunie, wesela, 
imprezy dla firm do 200 osób  

na Ranczo „Aksamitka”  
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam samochód osobo-
wy OLTCIT Club z 1990 roku.  
Tel. 0 502 035 852.

Lwów, Wilno w akwareli – 
wyprzedaż prywatnej pięknej 
kolekcji oprawionych obra-
zów przedstawiających perły 
architektury kresowej. Tel. 0 
502 035 852.

Sprzedam VW GOLF 3, 1,9 
TD, 1993r. 3-drzwiowy, mały 
przebieg, c.z, szyberdach, 
hak, stan idealny, tel. 023 691 
26 36

Firma KaBa zatrudni ope-
r a t o r a  k o p a r k i  z  p r a -
w e m  j a z d y  k a t e g o r i i  C.  
Tel. 692-427-426

Firma KaBa zatrudni mężczy-
znę do pracy na stanowisku 
kierowca-zaopatrzeniowiec.  
Tel. 692-427-426

Wylewki mixokretem. Tel. 0 
783 013 120.

Kupię mieszkanie kawalerkę 
lub M3 w Nasielsku. Tel. 0 604 
722 958.

Sprzedam działkę budowlaną. 
Tel. 0 602 432 338.

Sprzedam 3,78 h ziemi rolnej 
w Nasielsku. Tel. 0 516 628 
668.

Sprzedam kombajn Domina-
tor 80, heder 4 m, kabina z 
nadmuchem, ścinacz słomy, 
stan dobry. Tel. (0 22) 785 
50 25.

Zawiozę do ślubu – czarne 
BMW 5 E 60, M-PAKIET, bar-
dzo atrakcyjny wygląd. Tel. 0 
511 892 688.

Sprzedam działkę nieuzbro-
joną 6 000 m2. Centrum 
Nasielska. Tel. 0 601 581 743.

Sprzedam dom 120 m2 z ga-
rażem na zagospodarowanej 
działce 1 100 m2, blisko dwor-
ca PKP Nasielsk. Tel. 0 605 
361 705.

Zatrudnimy pielęgniarkę do 
domu opieki w Siennicy na 
pełny etat. Tel. 0 601 221 
868.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI !!!

Dyzio to piękny coker-spa-
niel (ok 1,5 roku - piesek), 
który został znaleziony w po-
łowie kwietnia w Chotomo-
wie. Piesek czeka na swego 
właściciela lub kogoś, kto 
ofiaruje mu nowy przyjazny 
dom na całe psie życie!
tel. 0 601 286 987

Dragon to pies wyrzucony 
przez ludzi na ulicę. Błąkał 
się od tygodnia po jednym 
z podwarszawskich osiedli. 
To piękny, duży pies , podob-
ny do amstafa.
Dragon to chodząca ła-
godność, toleruje wszystko 
i wszystkich. Lubi inne psy, 
nawet takie, które na niego 
warczą, do wszystkich jest 
naprawdę bardzo przyjaźnie 
nastawiony .
Na osiedlu bawił się z dziećmi 
.Był dokarmiany przez ludzi, 
spał pod balkonem pana, 
który dawał mu najlepsze ką-
ski. Na wieść, że Dragon ma 
trafić do schroniska, młode 
ratujące psy wolontariuszki natychmiast podjęły decyzję 
o zabraniu go do psiego hotelu. Nie mogły dopuścić 
do tego, by tak wspaniałe, kochane psisko, które zaufało 
ludziom, trafiło do schroniska. W tej chwili psiak przebywa 
w hotelu. Bardzo zależy nam na pilnym znalezieniu nowej 
rodziny dla Dragona , gdyż jego czas w hotelu , jest ogra-
niczony ze względu na finanse (wolontariuszki opłacają 
jego pobyt z własnych pieniędzy). To naprawdę miły, 
wesoły, karny i posłuszny pies, z którego na pewno każdy 
będzie bardzo zadowolony. Jest nauczony życia w domu, 
nie brudzi, nie niszczy. Uwielbia bawić się zabawkami .
tel.  608 839 495

Cennik  
Reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.
powierzchniowe – moduł:
  czarno-białe
   kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00
3. drobne  za słowo 0,82 
4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00
5. insert (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł
ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

Firma Cukiernicza w Nowy Dworze Maz. 

Zatrudni cukierników cukierników, 
pomoce cukierników do przyuczenia  
– kobiety i mężczyzn w systemie 8-godzinnym.

Zarobki od 2000-3000zł netto.
Tel. kontaktowy (022) 775-23-84, 775-70-05

R E K L A M A

AUSTRIACKA FIRMA rozwijająca swoją działalność w Polsce 
poszukuje osób w charakterze pracowników pomocniczych przy 
liniach produkcyjnych. Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, 
uzupełniane systemem premiowym oraz możliwości rozwoju 
personalnego.

Poszukujemy kobiet oraz mężczyzn, młode osoby pragnące 
rozpocząć swoją pierwszą pracę są również mile widziane. 

Zakres obowiązków jest prosty: pomoc przy liniach produkcyj-
nych, w czystych warunkach bez konieczności ciężkiej pracy 
fizycznej. 

Po upływie okresu próbnego oferujemy stałą pracę w stabil-
nej firmie. Dobrym i sumiennym pracownikom pomagamy 
w dalszym podnoszeniu kwalifikacji wraz z możliwością awansu 
zawodowego.

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, otwartą na zdobywanie no-
wych doświadczeń oraz szukasz firmy z najlepszą atmosferą 
pracy, w przyjaznym zespole nastawionym na wspólne realizo-
wanie zadań, z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz możliwością 
rozwoju – proszę zadzwoń:

Pon. – Pt. w godzinach: 10.00 – 20.00; tel.604 168 468
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DROBNE

Sprzedam okno PCV w do-
brym stanie, 1,5 x 1,48 m. Tel. 
0 504 498 945.

Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia (2 pokoje) lub domku 
– Nasielsk i okolice. Tel. 0 513 
846 046.

Sprzedam rury stalowe 2 i 2,5 
calowe. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 0 505 783 819.

Zatrudnię mężczyznę do po-
mocy w sklepie. Serock. Wy-
nagrodzenie: 1 800 zł. Tel. 0 
604 508 533.

Zatrudnię dwie ekspedientki 
w sklepie spożywczym. Se-
rock. Wynagrodzenie: 1 800 
zł. Tel. 0 604 508 533.

Firma zatrudni przedstawicie-
la handlowego. Wymagamy: 
prawo jazdy + samochód. 
Wysokie zarobki. Tel. 0 501 
060 473.

Zatrudnię tynkarzy i pomoc-
ników. Tel. 0 606 905 581.

Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia. Tel. 0 604 964 410.

Firma zatrudni doświadczo-
nego tokarza. Miejsce pracy: 
Nasielsk. Tel. 0 504 079 801 
(w godz. 10 – 16).

Sprzedam Forda Eskorta 1996 
r., stan b. dobry. Tel. 0 513 682 
318, (0 23) 676 54 31.

Przyjmę do pracy brukarzy. 
Tel. 0 505 469 536.

Zatrudnię brukarzy. Pilnie! 
Tel. 0 504 474 887, 0 609 
657 841.

Gładzie gipsowe, tynki, do-
cieplenie budynków, wykoń-
czenia – usługi stolarskie. Tel. 
0 500 138 275.

Sprzedam działkę przemy-
słowo-budowlaną 1 h przy ul. 
Kolejowej w Nasielsku. Tel. 0 
500 115 958.

Odstąpię (gratis) zarezer-
wowaną salę weselną w Pal-
ladium, w Nasielsku. Termin 
14.02.2009 r. Proszę dzwonić 
bezpośrednio do Palladium na 
nr tel. 0 604900001



KRZYŻÓWKA Nr 13
24 czerwca odbyło się losowanie nagród wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki nr 11/2008. Podwójne zaproszenie do kina 
otrzymuje Robertt Bendowski z Nowych Pieścirogów. Gratulujemy. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.

Kupon z hasłem prosimy przesłać na adres naszej redakcji do 14 lipca. 
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody. Wyniki 
losowania opublikujemy 25 lipca 2008 r. Nagrodą za poprawną odpowiedź 
będzie podwójne zaproszenie do kina.

Hala Sportowa w Nasielsku  
zaprasza wszystkie chętne dzieci oraz młodzież  

na „LATO w MIEŚCIE”.     
Termin: 

od 1.07.2008 do 31.07.2008
poniedziałek – piątek godz. 1000-1300   SERDECZNIE ZAPRA-

SZAMY.....

Nasze bezpieczeństwo w naszych rękach
Zmęczeni dziesięcio-

ma miesiącami nauki 
powitaliśmy upragnione 
wakacje - czas beztro-
ski, zabawy, spotkań z 
przyjaciółmi, a przede 
wszystkim czas odpoczyn-
ku. Wiele osób zostaje 
na wakacje w domu, inni 
wyjeżdżają na kolonie, 
obozy, wycieczki.  Nie-
zależnie od tego, gdzie 
spędzamy ten wolny czas, 
musimy pamiętać o pod-
stawowych zasadach 
bezpieczeństwa, które 
przez cały rok szkolny wpajali nam 
nasi nauczyciele.
Znajomość zasad szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa procentowała w konkursach,  
w których braliśmy udział przez cały rok szkolny 
i zdobywaliśmy czołowe miejsca. 

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ to konkurs, którego 
współorganizatorem jest Wydział Prewencji 
Komendy Stołecznej Policji i Mazowiec-
kie Kuratorium Oświaty. Celem rywalizacji 
 w konkursie jest propagowanie wiedzy i właści-
wych zachowań, które mają uchronić nas przed 
nieszczęśliwymi wypadkami jak i tym, aby nie 
stać się ofiarami różnego rodzaju przestępstw.   
      W półfinale XIII edycji konkursu, 
który odbył się 5 lutego w komendzie 
powiatowej policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim   rozwiązywali-
śmy test sprawdzający wiadomości  
z zakresu pracy policji i prawidło-
wych zachowań w niebezpiecznych 
sytuacjach. Zdobywając I miejsce, 
awansowaliśmy do finału. 

15 maja w  Pałacu Kultury i Nauki  
w Warszawie odbył się  finał konkur-
su. Nasza drużyna w składzie: Daniel 
Królak kl. IV Kornel Prusik kl. V i Woj-
ciech Biernacki kl. VI  zajęła V miej-
sce. Powyższy etap rozegrany został  
w formie dramy aktorskiej obejmującej tematy-
kę - „STOP PRZEMOCY W SZKOLE”, do której 
przygotowała nas pani Bożena Kozłowska oraz 
panie Monika Paluszek i Zofia Babicz.

Posiadamy również dużą wiedzę na temat prze-
pisów ruchu drogowego, czego dowodem jest 
zakwalifikowanie się do XXXI EDYCJI OGÓLNO-

POLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W 
RUCHU DROGOWYM. 

Celem turnieju jest popularyzowanie zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
podstawowych zasad i umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a także kształtowanie partnerskich zachowań 
wobec innych uczestników ruchu drogowego 
oraz rozpowszechnianie roweru jako środka 
transportu.

W ramach zawodów  musieliśmy wykazać się 
wiedzą teoretyczną i doskonałym opanowa-
niem techniki jazdy na rowerze, startując w trzech 
konkurencjach: 

1.TEST - polegający na rozwiązaniu zadań testo-
wych z zakresu przepisów ruchu drogowego 
oraz udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

2.ROWEROWY TOR PRZESZKÓD - konkurencja 
polegająca na bezbłędnym przejechaniu toru 
przeszkód  - pozwalająca na określenie stop-
nia umiejętności jazdy na rowerze w trudnych 
warunkach. 

3.MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO – wy-
magająca umiejętności przejechania miasteczka 
ruchu drogowego (wyposażonego w znaki 
pionowe i poziome) zgodnie z zasadami ruchu 
drogowego.  

Nasza drużyna w składzie Bartłomiej Żabik kl. 
V, Natalia Jaskulska kl. VI i Mateusz Bielecki kl. 
VI zdobyła IV miejsce na szczeblu rejonowym, 
który odbył się 7 maja w Warszawie.

26 kwietnia w Nowym Dworze Mazo-
wieckim odbył się konkurs przeznaczo-
ny dla klas IV ,,BEZPIECZNIE NA ROWE-
RZE”. Patronat nad konkursem objął Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego. 
     Cel konkursu to przede wszystkim poprawa 
naszego bezpieczeństwa  na drogach. W czasie 
trwania konkursu reprezentacje szkół  musia-
ły wykazać się 
z n a j o m o ś c i ą 
przepisów ru-
chu drogowego 
podczas testów 
teoretycznych  
i praktycznych. 
Nasza drużyna w 
składzie: Ada Si-
tek, Aleksandra 
Rakowska, Nata-
lia Cyba i Dawid 
Kaczyński zdo-
była III miejsce 
drużynowo. Da-
wid Kaczyński 
wywalczył rów-
nież III miejsce  
w klasyfikacji in-
dywidualnej.

P rz ygotowa-
niem nas do 
p o w y ż s z yc h 
konkursów za-
jęły się p. Monika 

Paluszek i p. Zofia Babicz. We wszystkich konkur-
sach zdobyliśmy atrakcyjne nagrody, jednak nie 
one są dla nas najważniejsze. Liczy się wiedza i 
nasze bezpieczeństwo. Wiadomości będziemy 
wykorzystywać w życiu codziennym. 

Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji. 
Uczestnicy konkursów.

R E K L A M A


