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Publiczne Gimnazjum przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku jest
w trakcie tworzenia. Następnym
krokiem po jego powstaniu będzie
utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Rada Powiatu Nowodworskiego 25 lutego 2009 r. podjęła uchwała o założeniu Publicznego
Gimnazjum przy działającym już od
bardzo dawna LO. Dokumentem,
który reguluje proces rekrutacji do
nowej szkoły, jest Zarządzenie nr 5
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z 26 stycznia br. Przede mną teraz
cała procedura związana z rekrutacją.
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Obradowała Rada

Absolutorium udzielone

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) 693–30–06
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

Do 30 kwietnia każdego roku Rada
Miejska ma ustawowy obowiązek dokonać analizy wykonania
budżetu gminy za rok poprzedni
i udzielić bądź nie udzielić absolutorium burmistrzowi. XXXV sesja
nasielskiej Rady Miejskiej na której
rozpatrywano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
odbyła się w czwartek, 23 kwietnia
br. w sali kina Niwa w Nasielsku. Po
drobnych zmianach radni jednogłośnie zaakceptowali porządek
obrad. Potem głos zabrał Burmistrz
Nasielska Bernard D. Mucha, który
przedstawił zebranym, jak wyglądały jego działania od ostatniej
sesji. Zaznaczył, że był to okres
analiz i przygotowywania dokumentacji związanej z wnioskami,
jakie złożył nasz samorząd w celu
otrzymania pomocy finansowej.
W trakcie przygotowywania są
kolejne kosztorysy i kolejne przetargi, aby przewidziane w budżecie
zamierzenia mogły zostać zrealizowane. Czas między sesjami to
także przygotowania do sesji absolutoryjnej. Burmistrz poinformował, że wszystkie wydziały Urzędu
miejskiego pracowały w sposób
prawidłowy. Pewne problemy wystąpiły z tzw. „jednym okienkiem”
do załatwiania spraw związanych
z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej. Okazało
się że to właśnie „jedno okienko” niczego nie uprościło, wręcz przeciwnie. Burmistrz Mucha poinformował
także, że zostały przygotowane
453 decyzje przyznające zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego. Została złożona dotacja do wojewody
mazowieckiego dotycząca tych
wniosków. Wspomniał również
o wniosku PKP z prośbą o usunięcie drzew, które znajdują
się w pasie kolejowym.
Z racji inwestycji i ze
względu na cel publiczny taka decyzja zostanie
wydana przez nasielski
samorząd.

W części obrad dotyczącej interpelacji i zapytań
radnych jedynie radny
Wojciech Krzyczkowski
zabrał głos. Po raz kolejny
poruszył sprawę ulicznych
latarni, które nadal nie
działają. Następnie skarbnik Ludwina Turek przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Nasielsk za 2008 r. Organ ten wydał
pozytywną opinię o wykonaniu
budżetu. Wszystkie komisje merytoryczne działające przy Radzie
Miejskiej, w tym Komisja Rewizyjna,
również pozytywnie zaopiniowały
wykonanie budżetu. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał
pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku Komi-

sji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium
Burmistrzowi. Następnie
ponownie głos zabrał Bernard D. Mucha. Zwrócił się
do radnych słowami: Dla
każdego burmistrza sesja
absolutoryjna jest jedną
z najważniejszych sesji.
Na dzisiejszą Państwa
ocenę pracowaliś my
przez cały rok. Myślę, że
mogę stanąć przed Państwem z podniesionym
czołem. Przez cały czas
starałem się i staram, aby
moje decyzje były jasne
i przejrzyste. Bardzo wiele decyzji podejmuję po
przedyskutowaniu z radnymi. Nigdy nie zdarzyło się, abym
kierował się względami niemerytorycznymi. Planowanie budżetowe
jest najbardziej złożonym rodzajem
polityki publicznej. Jeśli mamy dobry plan, możemy zdziałać cuda,
nawet gdy przykładowa kołdra jest
przykrótka. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. pokazuje,
że był to najlepiej wykonany budżet
w ostatnich latach.[…]
Radni miesiąc wcześniej otrzymali
obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu. Poddali je gruntownej
analizie i ocenie. Przedłożone przez
burmistrza roczne sprawozdanie,
wyniki kontroli przeprowadzonych
przez Komisję Rewizyjną Rady oraz
pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej stanowiły w ocenie radnych podstawę do podjęcia
uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk.
8 głosami za i przy 5 wstrzymujących się Bernard D. Mucha absolutorium otrzymał. Po głosowaniu
burmistrz, dziękując radnym, nie

ukrywał wzruszenia, wspomniał
też, że ma silne poczucie odpowiedzialności za przyszłość w związku
z taką oceną.
W kolejnej części obrad radni zajęli się podejmowaniem uchwał.
Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie 2009 r. Po pozytywnej
opinii Komisji Budżetu i Finansów
radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
Druga uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na realizację przez Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”. Po
pozytywnej opinii Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej radni podjęli
uchwałę jednogłośnie. Następny
projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia Statutu Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku. Tę uchwałę
radni również podjęli jednogłośnie.
Ostatnia uchwała związana była ze
zmianami w planie sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów
na terenie gminy Nasielsk. Uchwała
dotyczy nowego Publicznego Gimnazjum w Nasielsku, które powstaje
przy Liceum Ogólnokształcącym,
i obwodu, z którego młodzież będzie uczęszczała do nowej placówki. 9 głosami za i 4 wstrzymującymi
się uchwała została podjęta.
Po podjęciu uchwał przyszedł czas
na odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Burmistrz poruszył sprawę
oświetlenia, o które wcześniej pytał radny Krzyczkowski. Powiedział, że już
jest zaplanowane spotkanie
z prezes zakładu energetycznego, na którym kwestie dotyczące oświetlenia
zostaną rozstrzygnięte.
W dalszej części obrad Przewodniczący Dariusz Leszczyński przedstawił pisma
kierowane do Rady. Znalazł
się wśród nich list rodziców dzieci z nasielskiego przedszkola, którzy nie
zgadzają się na przeniesienie klas
„0” do szkoły podstawowej. Od
razu po przeczytaniu pisma głos
zabrał Burmistrz, który powiedział,
że dyrektor Szkoły Podstawowej
Agnieszka Mackiewicz zapewni
dobrą opiekę tym dzieciom i nie
powodu do obaw. Dzieci będą objęte opieką w godzinach pracy swoich
rodziców. Kolejnym pismem, jakie
wpłynęło do Rady, była informacja
o naborze do Okręgowych Komisji
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Wyborczych w związku z wyborami
do Parlamentu Europejskiego.
Następnie obecny na sesji członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego, Waldemar Roszkiewicz,
pogratulował absolutorium burmistrzowi Nasielska. Mówił również
o wnioskach składanych na dofinansowanie inwestycji samorządowych i niełatwej drodze, jaką muszą
przejść. W nawiązaniu do wypowiedzi Waldemara Roszkiewicza
burmistrz Nasielska poinformował
o otrzymanych dofinansowaniach:
– 2 344 570 zł na przebudowę
dróg gminnych: Konary, Cieksyn,
Chlebiotki, Stare Pieścirogi, Nasielsk
– ul. Topolowa, Głodowo, Krzyczki;
– 4 632 000 zł na przebudowę dróg
w Nowych i Starych Pieścirogach;
– 3 927 000 zł na poprawę konkurencyjności miejscowości Nasielsk
poprzez przebudowę ulic na terenie
miasta nasielska;
– ponad 2,5 mln zł z programu
ekologicznego na rozbudowę wysypiska w Jaskółowie.
W sesji uczestniczyła również Anna
Kaczmarek, członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego, która
dołączyła się do gratulacji z okazji
uzyskanego absolutorium. Podziękowała za prace, które pozwoliły
na powstanie nowego nasielskiego
gimnazjum.
W obradach uczestniczyła także
młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Podczas wolnych
wniosków i zapytań przedstawicielka społeczności uczniowskiej zwróciła uwagę radnym, aby robili więcej
dla młodzieży, by zatrzymać ją na
naszym terenie. Wraz z młodzieżą
na sesję przybyła Danuta Białorucka.
Przedstawiło ona projekt „Jak działa
nasza gmina”, którego zadaniem jest
to, aby młodzi ludzie poznali głębiej zasady funkcjonowania gminy
Nasielsk.
Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej
zakończyły podziękowania radnych
zarówno dla Anny Kaczmarek, jak
i Waldemara Roszkiewicza za wspieranie gminy Nasielsk.
K.T.
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.
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22, 23 i 24 kwietnia 57 uczniów
z gimnazjum w Starych Pieścirogach, 162 z nasielskiego gimnazjum
i 42 z gimnazjum w Cieksynie zdawało test kończący 3-letnią edukację na tym etapie. Przystąpienie do
testu jest warunkiem ukończenia
gimnazjum. Składa się on z części
humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej oraz egzaminu z języka obcego. Wszyscy uczniowie
w Polsce piszą takie same testy.
Prace są zakodowane, a ich sprawdzaniem zajmują się egzaminatorzy
z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Za każdy z testów można
uzyskać 50 punktów. Liczba punktów uzyskanych na egzaminie nie
ma wpływu na ukończenie gimnazjum, ale jest brana pod uwagę
przez szkoły ponadgimnazjalne
przy przyjmowaniu uczniów do
tych szkół. Na szczęście w żadnej ze

szkół na terenie gminy Nasielsk nie
doszło do niepożądanych sytuacji,
które zwiększyłyby poziom stresu nie tylko uczniom, ale również
ich rodzicom bądź nauczycielom.
O wynikach egzaminu gimnazjalnego będziemy informować w kolejnych numerach ŻN.

„Becikowe” tylko z zaświadczeniem lekarskim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
informuje, że od 1 listopada 2009 r.
przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka, jak również o dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego, że matka
dziecka pozostawała pod opieką
lekarską przez okres co najmniej
od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra Zdrowia w sprawie form opieki
medycznej nad kobietą w ciąży,
opieka medyczna ma być sprawowana przez lekarza lub położną
w formie podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego.
W ramach tej opieki udzielane są
świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze
związane z przebiegiem ciąży oraz
opieką prenatalną nad płodem.
Z kolei terminy wykonywanych
świadczeń profilaktycznych w kolejnych trymestrach ciąży są wpisywane do zaświadczenia lekarskiego.
Jego wydanie jest odnotowywane
w karcie przebiegu ciąży.
Zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka, czyli tzw. „becikowe”,
oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
są świadczeniami jednorazowymi.
Aby otrzymać dodatek, trzeba

OBWIESZCZENIE

parkowane samochody. Sytuacja
znacznie komplikuje się podczas dni
targowych, kiedy to jazda na np. na
pocztę przypomina tor przeszkód.
Na jezdni brakuje znaków poziomych, które zabraniałyby postoju
pojazdów. Od czasu położenia
nowej nawierzchni na tym odcinku

spełniać kryterium dochodowe.
Wynosi ono w przeliczeniu na
osobę w rodzinie 504 zł lub 583 zł,
gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne.

Niebezpieczne drzewo
Czytelnicy „ŻN” alarmują! Przy
skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Płońskiej, naprzeciwko
Domu Pomocy Społecznej,
pochylone drzewo zagraża
przechodniom. Drzewo ma
suche i połamane konary.
Silne wichury i intensywne
burze wyrządziły już sporo
szkód w naszym regionie.
Wiatr przewracał i łamały
drzewa, zrywał dachy z budynków. Z uwagi na coraz
częściej pojawiające się anomalie pogodowe mieszkańcy
obawiają się, że silniejszy podmuch
wiatru spowoduje załamanie drzewa
naprzeciwko DPS, a to z kolei może
być tragiczne w skutkach. Apeluje-

fot. K. Tyc

minęło już sporo czasu, a odpowiednie linie nie zostały jeszcze
namalowane. Cóż, pozostaje nam
jedynie czekać. Tymczasem kierowcom wybierającym się w te rejonu przypominamy o zachowaniu
zimnej krwi.

fot. M. Stamirowski

BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 15 KWIETNIA 2009 ROKU

NOK zaprasza

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Zgodnie z art.44 ust.1 oraz art.31 w związku z art.34 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.– Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
w których będą przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r.
Nrobwodu
głosowania
1

2

3

4
5

6
7
8
9
10
11

Granice obwodu głosowania

27 m a j a b r. o g o d z . 19.0 0
w Nasielskim Ośrodku Kultury
wystąpi znakomity satyryk, poeta,
kompozytor, gitarzystą i piosenkarz
– Krzysztof Daukszewicz. Spotkanie
z nim to przede wszystkim spora
dawka dobrego humoru. Na jego
koncertach widzowie zaśmiewają
się do łez. Satyra, jaką uprawia Daukszewicz, jest swoistym krzywym
zwierciadłem, w którym odbijają
się ludzie i sprawy, wśród którym
żyjemy. Bilety na spotkanie z artystą
można nabywać od 15 maja w NOK.
Cena biletu: 25 zł, grupy zorganizowane: 20 zł. Więcej informacji na
www.noknasielsk.pl.

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
(adres)

Liceum Ogólnokształcące
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska,
w Nasielsku,
Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa,Topolowa,Tylna,
Warszawska (bloki), Wąska, Wierzbowa.
ul. Starzyńskiego 10
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa,
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa,
Henryka Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Juliana
Publiczne Gimnazjum Nr 1
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego,
w Nasielsku,
Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa,
ul. Staszica 1
Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna,
Traugutta, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa, Władysława
Broniewskiego, 11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława
Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, Gen.
Szkoła Podstawowa
Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa,
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23
Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, NowaWieś,
Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, Przechodnia, (lokal dostosowany do potrzeb osób
Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza
niepełnosprawnych)
Kościuszki,Tęczowa,Wiejska,Władysława Jagiełły,Władysława Łokietka,Władysława
Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury.
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Pieścirogi.
Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Jackowo Dworskie, JackowoWłościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie
Zespół Szkół Zawodowych
„A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Słustowo, Winniki.
Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Chrcynno, Dąbrowa, GłodowoWielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne,
Społecznej w Nasielsku,
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.
ul. Warszawska 48
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek,
Szkoła Podstawowa
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.
w Budach Siennickich
Ośrodek Zdrowia w Starych
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski,
Szkoła Podstawowa w Dębinkach
Toruń Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo.
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony najpóźniej do dnia 28 maja 2009 r. do Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, czyli w dniu 7 czerwca 2009 roku (niedziela), będą otwarte
w godz. 8.00-22.00.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, opublikowanie na łamach „Życia Nasielska” oraz
udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl.
									
Burmistrz Nasielska
									
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

my zatem do odpowiednich służb,
aby zajęły się suchym pochylonym
drzewem.

Zamiast ulicy Warszawskiej
Hala zaprasza
ulica Ciasna

Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza
wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w Turnieju Trójek Koszykarskich, który odbędzie się w dniu
09.05.2009 r. (sobota) o godz.
10.00. Wszelkie informacje można
uzyskać pod nr. tel. 023 69 30 865

Taką zmianę nazwy jednej z najdłuższych ulic w Nasielsku proponują mieszkańcy miasta. Chodzi
o odcinek prowadzący od Baszty
w kierunku poczty i stacji paliw.
Nawet w zwykły dzień ciężko jest
przejechać tą ulicą bez przeszkód,
bo obu stronach ulicy stoją zaR
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Kolejna tragedia
na drodze
W poniedziałek, 27 kwietnia, doszło do kolejnego tragicznego w
skutkach zdarzenia drogowego na
terenie naszej gminy.

niej na skutek nadmiernej prędkości
stracił panowanie nad pojazdem.
Samochód dachował i znalazł się na
poboczu drogi.

Wypadek zdarzył się w godzinach
porannych na drodze Nasielsk–Po-

Niestety, jedna z pasażerek auta
wskutek wypadku poniosła śmierć

miechówek, w miejscowości Wągrodno.
Kierujący samochodem osobowym Kia Clarus najprawdopodob-

fot. D. Majewski

na miejscu. Pozostali pasażerowie
i kierowca doznali lekkich obrażeń
ciała.
mt
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Zmiany kadrowe w policji

fot. M. Stamirowski

W połowie kwietnia
br. stanowisko I zastępcy komendanta
Powiatowego Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim objął
podkomisarz Krzysztof Ogroński.

11.04. w Paulinowie Edward G.,
mieszkaniec Zabiczyna, kierował
samochodem pomimo zakazu
sądu.

Pracę w policji podkomisarz
K. Ogroński rozpoczął w Komendzie Rejonowej w Płońsku w pionie prewencji. Następnie został przeniesiony
do mazowieckiej Komendy
Wojewódzkiej, gdzie pracował w Wydziale KrymiPodinsp. Marcin Borowiński
nalnym. W ostatnich latach
pracował w Serocku, gdzie pełnił Na obecnym stanowisku w KPP
obowiązki zastępcy komendanta, Nowy Dwór Mazowieckim będzie
a później komendanta komisariatu. nadzorował pion kryminalny.
W nasielskim komisariacie
policji również nastąpiły nominacje. Komendantem komisariatu został podinsp. Marcin
Borowiński, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki
komendanta i w ocenie przełożonych sprawdził się w tej
roli. Natomiast obowiązki jego
zastępcy pełni mł. asp. Radosław Miłoszewski, od wielu
lat pracujący w miejscowym
komisariacie. Znany jest mieszkańcom gminy Nasielsk jako
dzielnicowy.
(r)
Mł. asp. Radosław Miłoszewski

Nie udało się prośbą,
Wypadek kierowcy quada to spróbował groźbą
o w o d w o r s c y p o l i - b icz ynie. Wedł ug wstępnych

N

cjanci wyjaśniają
okoliczności wypadku
w Żabiczynie. Z wstępny c h u s t a l e ń w y n i k a ,
że kierowca najprawdopodobniej z powodu
nadmiernej prędkości
stracił panowanie nad
quadem i uderzył w betonowy słup. Rannego
38-letniego mężczyznę
przewieziono do szpitala. Policjanci apelują
o rozwagę i zmniejszenie
prędkości, aby uniknąć
niebezpiecznych zdarzeń.
Do wypadku doszło we wtorek,
28 kwietnia, około 20:20 w Ża-

ustaleń nowodworskich policjantów 38-latek jechał quadem, od
drogi 632 w kierunku Żabiczyna.
Najprawdopodobniej z powodu
nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał
z trasy i uderzył w betonowy słup.
Z ustaleń wynika, że kierowca
w chwili zdarzenia nie miał kasku
ochronnego. Nie posiada także
uprawnień do kierowania.

Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala. Policjanci z nowodworskiej komendy ustalają
okoliczności wypadku. W najbliższym czasie wyjaśni się także, czy
mężczyzna w chwili zdarzenia był
trzeźwy.
kppnowydwor.policja.waw.pl

P

ijany mężczyzna chcąc
zdobyć pieniądze na
kolejny alkohol poszedł
na stację LPG. Tam grożąc
podpaleniem, zażądał
drobnej kwoty. Właścicielka bezzwłocznie poinformowała o wszystkim
nasielskich policjantów.
Ci zatrzymali 25-letniego
Adama R. Mężczyźnie za
usiłowanie wymuszenia
rozbójniczego grozi kara
pozbawienia wolności
nawet do 10 lat.

Jak ustalili policjanci z komisariatu
w Nasielsku, pijany mężczyzna przyszedł na stację LPG w celu zdobycia
drobnej kwoty pieniędzy na alkohol.
Wówczas spotkał się ze stanowczym

sprzeciwem pracownika stacji. Mężczyzna nie dał jednak za wygraną
i wpadł na pomysł wymuszenia. Gdy
pracownik tankował gaz do samochodu klienta, ten podszedł z tlącym
się papierosem i zagroził, że podpali
stację oraz znajdujący się nieopodal
sklep ogólnospożywczy.
Mając takie informacje, policjanci
natychmiast zatrzymali 25-letniego Adama R. Mężczyzna w chwili
zatrzymania miał niespełna 2 promile. Kiedy trzeźwiał, policjanci
z Nasielska przesłuchiwali świadków.
Na podstawie zebranych materiałów
dowodowych Adamowi R. postawiono zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. O dalszym losie
mężczyzny zadecyduje sąd.
kppnowydwor.policja.waw.pl

Areszt za usiłowanie rozboju
Miesiąc aresztu za usiłowanie dokonania rozboju – taką decyzję podjął
pułtuski sąd wobec 17-letniego
Tomasza R. Według ustaleń policjantów z Nasielska młody człowiek
najpierw zażądał wydania telefonu
komórkowego, a gdy jego polecenie nie zostało wykonane pobił
swoją ofiarę.
Jak wstępnie ustalili policjanci,
do zdarzenia doszło 20 kwietnia po 15:00 na ul. Cmentarnej
w Nasielsku. Wtedy to trzy osoby
podeszły do młodego chłopaka.
Jedna z nich zażądała wydania
telefonu komórkowego. Młody
człowiek nie chciał pozbyć się
swojej własności. Kiedy sprawca

nie otrzymał aparatu, zaatakował
nastolatka. Zaczął go bić pięściami.
Po czym pozostawił swoją ofiarę
i odszedł.
Zaalarmowani funkcjonariusze
błyskawicznie zareagowali, zebrali
informacje i przeanalizowali je.
Wszystko wskazywało na to, że
w sprawę jest zamieszany 17-letni
Tomasz R. Młody człowiek został zatrzymany jako podejrzany
o usiłowanie dokonania rozboju.
Na podstawie zebranych materiałów dowodowych sąd zadecydował o zastosowaniu wobec
17-latka środka zapobiegawczego
w postaci miesięcznego aresztu.
kppnowydwor.policja.waw.pl

KRONIKA
POLICYJNA

kppnowydwor.policja.waw.pl

13.04. w Mogowie k ierując y
motocyklem Jarosław W., mieszkaniec Nowego D woru Maz.,
stracił panowanie nad pojazdem
i wjechał do rowu. Kierowcę
z obrażeniami ciała przewieziono
do szpitala.
10.04. w Kosewie nieletni Mateusz M. nieumyślnie spowodował
spalenie 1500 kostek słomy.
Szkody wynoszą 2300 zł na szkodę Pawła K.
18.04. w Nowych Pieścirogach
policjanci zatrzymali Sławomira
K., mieszkańca Mogowa, który
posiadał przy sobie marihuanę.
26.04. w Borkowie Adam R.,
mieszkaniec Borkowa, będąc po
spożyciu alkoholu, groził podpaleniem stacji LPG i usiłował
wymusić pieniądze.
23–24.04. w Popowie Borowym
nieznani sprawcy włamali się do
sklepu spożywczego i skradli
z automatu do gier wart 9000
zł.

Pijani na drodze
11.04. na ulicy Młynarskiej Marcin W., mieszkaniec Ma zewa
Włościańskiego, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,43 mg/l).
11.04. na ulicy Tylnej Marcin W.,
mieszkaniec Mazewa Dworskiego, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,59 mg/l).
13.04. na ulicy Cmentarnej Łukasz C., mieszkaniec Nasielska,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,83 mg/l).
13.04. w Cegielni Psuckiej Kazimierz J., mieszkaniec Konar,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,80 mg/l).
13.04. na ulicy Młynarskiej Marek
J., mieszkaniec Kosewa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,44 mg/l).
14.04. w Andzinie Dariusz Ś.,
mieszkaniec Rostek, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,47 mg/l).
16.04. w Psucinie Karol Z., mieszkaniec Wyszyna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,57 mg/l).
17.04. na ulicy Piłsudskiego Kazimierz J., mieszkaniec Konar,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,38 mg/l).
22 .04. w Cieksynie Józef G .,
mieszkaniec Cieksyna, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,52 mg/l).
26.04. na ulicy Kościuszki Kazimierz J., mieszkaniec Konar,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,02 mg/l).
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Nowe gimnazjum w Nasielsku
O zamiarze utworzenia nowego
gimnazjum w Nasielsku dowiedzieliśmy się już w zeszłym roku. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego na
łamach naszej gazety opowiedział
o swoim pomyśle i wdrażaniu go
w życie. Dziś, kiedy zbliża się termin
otwarcia nowej szkoły, wracamy do
rozmowy z Robertem Parzonką.
Jak zatem wygląda rekrutacja do
nowego gimnazjum?
Podania o przyjęcie do nowo powstającego gimnazjum już wpływają i mogą wpływać do końca
kwietnia. Świadectwa uczniowie
mogą składać do czwartego dnia
od daty zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Status
Publicznego Gimnazjum, które
tworzymy, posiada dwa załączniki
mówiące o rekrutacji. Załącznik
nr 1 to wewnątrzszkolny system
oceniania, a załącznik nr 2 to regulamin dotyczący warunków i trybu
przyjmowania uczniów do nowo
powstającej szkoły. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to
przyjmowanie uczniów „z urzędu”.
Utworzono obwód szkoły, który
obejmuje ulice: Starzyńskiego, Wąską, Tylną, Rynek i Pniewską Górkę.
Uczniowie właśnie tych terenów
przychodzą „z urzędu” do nowej
szkoły. Nie mają jednak obowiązku
wybierania akurat nowego gimnazjum. Mogą oczywiście wybrać
jakiekolwiek inne. Jako dyrektor
szkoły będę monitorował jednak,
gdzie uczniowie z mojego terenu
kontynuują naukę po szkole podstawowej. Po zamknięciu rekrutacji
„z urzędu” następuje rekrutacja
uzupełniająca. Polega ona na tym,
że Komisja Rekrutacyjna przegląda
dokumenty tych uczniów, którzy
złożyli kwestionariusze w celu przyjęcia ich do gimnazjum przy Liceum
Ogólnokształcącym. Pod uwagę
brana jest liczba punktów ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej oraz suma punktów z uzyskanych ocen z 5 zajęć edukacyjnych:
z języka polskiego, matematyki,
historii, przyrody i języka obcego.
W zależności od uzyskanych ocen
i punktów z egzaminu końcowego,
uczeń może uzyskać maksymalnie
90 punktów. Takie postępowanie
wyłania uczniów, którzy są najlepsi.
Wszystkie informacje dostępne są
na stronie: www.lonasielsk.pl.
Na przyjęcie ilu gimnazjalistów
jest przygotowana szkoła?
Rekrutacja jest zawsze trudna do
przewidzenia. Szkoła cieszy się
sporym zainteresowaniem. Stanowi jeszcze element niepewności
w naszym środowisku, ale widzę,
że rodzice ufają mojej placówce. Na
dziś mam przydział na utworzenie
jednej klasy gimnazjum składającej
się z 30 osób. Jeżeli będzie potrzeba zwiększenia tego przydziału, to
z pewnością podejmę odpowiednie działania, żeby tak się stało. Ta I
klasa będzie się uczyła już zgodnie
z nową podstawą programową. Z
aktami prawnymi regulującymi te
kwestie zapoznałem się znacznie
wcześniej. Jeżeli chodzi o stan lokalowy, to jestem w stanie zapewnić
właściwe wykorzystanie pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Jest tu 13 sal lekcyjnych. Zarówno
uczniowie liceum, jak i przyszli
gimnazjaliści mogą mieć zajęcia
z podziałem na grupy. Z pewnością
będę ubiegać się o to, aby szkoła
zastała ujęta w planie powiatu, jeśli
chodzi o budowę sali gimnastycznej. Posiadamy duży plac, gdzie
mogłaby powstać sala. Korzystać
z niej mogłaby nie tylko młodzież
z mojej placówki, ale także okoliczni
mieszkańcy.
Jak przebiegały prace zmierzające
do utworzenia nowego gimnazjum przy nasielskim liceum?
Jestem dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku od 1
września 2007 r. Już z początkiem
roku 2008 wraz z nowym starostą
rozpocząłem rozmowy zmierzające do utworzenia gimnazjum przy
tej placówce. Dzięki Burmistrzowi
Nasielska prace przebiegały bardzo
sprawnie. Jestem pełen podziwu
i wdzięczności zarówno dla władz
Nasielska, jak i powiatu nowodworskiego. Liceum Ogólnokształcące
jest szkołą z wieloletnią tradycją.
Wiele osób czuje się z nią związanych. Od kiedy objąłem stanowisko
dyrektora, udało się tu wiele zrobić.
Pod koniec 2008 r. wymieniliśmy
wszystkie okna w szkole, 4 sale lekcyjne zostały kompleksowo wyremontowane. Wymieniono w nich
ławki i wszystko, co tylko było możliwe. Już kolejne czekają w kolejce
na tak gruntowny remont.
Czy od kiedy do mieszkańców
dotarła wiadomość o utworzeniu
nowej placówki, spotkał się Pan
z jakimiś problemami?
Na pewno nie mogę mówić o tym,
że ktoś mi stwarza jakieś trudności.
Pojawienie się nowego gimnazjum
to alternatywa dla rodziców, którzy chcą wysłać swoje dzieci do
szkół poza Nasielsk. Ważne jest,

aby zatrzymać młodzież w mieście. Spotkałem się z opiniami, że
nowe gimnazjum to bardzo dobry
pomysł, a nawet strzał w dziesiątkę.
Nie chcę rywalizować z Publicznym
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, chcę
współpracować. Tworząc gimnazjum, muszę zapewnić obsadę na
zajęcia, których w liceum nie ma,
jak np. muzyka czy plastyka. Myślę, że uda mi się stworzyć szkołę
na wysokim poziomie. Poziom
w naszej placówce jest naprawdę
bardzo dobry. Wystarczy spojrzeć
na wyniki matur. Nasze liceum nie
odstaje od szkół warszawskich. Z
pewnością jest to powód do dumy.
Moi uczniowie dostają się na wybrane przez siebie renomowane
uczelnie.
Czy docierają do Pana sygnały na
temat nowej placówki od rodziców przyszłych gimnazjalistów?
Tak, spotkałem się z wieloma opiniami, ale większość z nich jest
bardzo pozytywna. Rodzice cieszą
się, że mają wybór. Często przynosząc dokumenty swojego dziecka,
chcą być zapewnieni, że będzie
ono przyjęte do nowego gimnazjum. Nie ja mam na to wpływ, lecz
punktacja kandydata. Niewątpliwie
zaletą mojej placówki jest to, że
jest ona nieduża. Tu każdy się zna.
Nie ma mowy o anonimowości. Ja
widzę minę ucznia i od razu wiem,
czy jest coś nie tak.
W poprzednim wywiadzie wspomniał Pan, że celem Pana jest, aby
placówka stała się małą prestiżową szkoła, kształcącą na wysokim
poziomie. Jaką ofertę programową ma Pan do zaproponowania
nowym uczniom gimnazjum?
Chciałbym stworzyć kuźnię talentów. Chciałbym, aby młodzi
ludzie uczyli się w dobrze wyposażonej i odnowionej szkole.

Mamy młodą, ale doświadczoną
kadrę pedagogiczną. Zapewniamy zajęcia pozalekcyjne, odrabianie lekcji z pomocą nauczyciela. Chciałbym, aby uczniowie
właśnie w szkole odrabiali zadania
domowe i zostawiali w szafkach
książki i zeszyty, by efektywnie
wykorzystać pozostał y wolny
czas. W szkole mamy pracownię
komputerową ze stałym łączem
internetowym – 18 stanowisk
plus 4 stanowiska multimedialne w bibliotece. Dysponujemy
pracownią audiowizualną z projektorem, ekranem i odpowiednim nagłośnieniem. Planujemy
prowadzić lekcje multimedialne z w ykorzystaniem dobrodziejstw techniki. Mam nadzieję,
że niedługo zakupimy tablicę
multimedialną. Poza ofertą czysto dydaktyczną proponujemy
akt y wne spędzanie czasu. W
szkole działa Drużyna Harcerska,
która ostatnio przyłączyła się do
Hufca Pułtusk. Jest to drużyna
wędrownicza. Zajmuje się też
działalnością charytatywną, m.in.
organizuje akcję Paczka przed
świętami Bożego Narodzenia
i organizuje biwaki. Prężnie działa
w naszej placówce szkolne koło
PCK. W ostatnim czasie zakupiliśmy fantomy, na których uczymy
się udzielać pierwszej pomocy.
Młodym uczniom proponujemy

Komunijna moda
Ma być skromnie, tanio i ładnie
– w każdym razie nie ma to być
pokaz mody i konkurs na najlepiej
i najdrożej ubrane dziecko w kościele! Problem nieuzasadnionego przepychu rozwiązują alby. To
głównie w nich dzieci przyjmują
Pierwszą Komunię Świętą.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie,
żeby troszkę „zaszaleć” przed fotografem i uwiecznić się na zdjęciu
według wskazań stylistów. A tanich
i eleganckich propozycji mają
mnóstwo.
Bukieciki, wianuszki, przypinki do
garniturów oraz inne dekoracje
pierwszokomunijne dominować
będą w majowych kompozycjach
florystycznych.
Kwiaty w kolorze białym, i to zarówno te drobne, czyli różyczki
i goździki mini, Tanaceum do złudzenia przypominające stokrotki,
jak również pełnokwiatowe odmiany cieszyć się będą olbrzymim
popytem.
Kolorem dominującym w kompozycjach komunijnych jest biały we

wszystkich odcieniach,
w tym écru, chociaż
można zauważyć bukiety muśnięte błękitem i różem.
Jednym z dominujących elementów we
florystyce komunijnej są wianuszki. Bardzo często wykonane
z Tanaceum (kwiaty
z rodziny chryzantem) do zł udzenia
przypominające stokrotki, ale znacznie
mniej kruche. Równie
często używane są
róże miniaturki oraz
Ornithogalum, czyli
śniadek. Cena wianka
pierwszokomunijnego
waha się w Warszawie
od 80 do 150 złotych,
w mniejszych miastach ceny są znacznie
niższe, już od 40 złotych.
O tym, jak mają wyglądać komunijne
dodatki do ubrań, dekoracje kościoła
i stołu na komunijne przyjęcie, moż-

na było dowiedzieć się na Warszawskim Rynku Hurtowych w Broniszach podczas Międzynarodowego
Pokazu Florystycznego, który odbył
się w ubiegłym tygodniu.
dar

także zajęcia sportowe. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Europa i My. Często
bywa tak, że to uczniowie sami
wychodzą z inicjatywą. Zawsze
staramy się wychodzić naprzeciw ich potrzebom i realizować
te pragnienia. Oferujemy naukę
4 języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego
i rosyjskiego: język angielski jest
obowiązkowy, a pozostałe do
wyboru. Jestem zdania, że żyjąc
w pewnym środowisku, trzeba
je umiejętnie współkształtować,
czynić je lepszym. Uważam, że
moim obowiązkiem jest kontynuowanie tej wieloletniej tradycji, jaką posiada szkoła. Zachęcam
młodzież do pozostawania w swojej
rodzimej miejscowości. Gwarantuję,
że szkoła będzie się rozwijała i dążyła do jak najlepszych standardów
europejskich. Zapewniam mieszkańców, że dołożę wszelkich starań,
aby placówka była kwitnąca.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Tyc

Biblioteka poleca
Przygody Scooby’ego
Któż z nas nie słyszał o przezabawnym, gadającym psie Scoobym,
który jest bohaterem animowanego
serialu dla dzieci, a od niedawna również bardzo popularnych książek!
Przypomnijmy, że serial przedstawia
losy rozwiązujących kryminalne
zagadki nastolatków: Freda, Daphne,
Velmy i Kudłatego oraz psa Scooby’ego-Doo, którzy tworzą Tajemniczą
Spółkę i jeżdżą po świecie vanem
Tajemnicza Maszyna lub Wehikuł
Tajemnic w poszukiwaniu upiorów,
które zwykle okazują się przebierańcami. Filmy produkowane są w USA
od 1969 r. Popularność kreskówek
zapoczątkowała produkcję pełnometrażowych filmów animowanych z udziałem bohaterów seriali.
Powstały też dwa filmy fabularne:
Scooby-Doo (2002) i Scooby-Doo
2: Potwory na gigancie (2004).
Scooby-Doo stał się na tyle popularny, że stał się bohaterem komiksów, książek czy kolorowanek dla
dzieci, a nawet czasopism. Są także
zabawki, maskotki i gry (planszowe
i komputerowe).
W oddziale dla dzieci i młodzieży
nasielskiej biblioteki zgromadzone
zostały wszystkie, bardzo kolorowe,
książki z bajkami o Scoobym wydane
przez wydawnictwo Siedmioróg.
Od 2007 r. ukazują się serie książek
Scooby-Doo Tajemnice, Scooby-Doo i Ty oraz malowanki. Wszystkich wielbicieli przygód pomysłowego psa zapraszamy!
(p)
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Załącznik

Umowa dzierżawy – wzór

GP.72243/41/09

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 Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości
oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108)
ogłaszam
że w dniu 12 maja 2009 roku o godz. 900 ( dziewiątej trzydzieści ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się
przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości
stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna , oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 184/3 o powierzchni 1457 m2.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury,
opieki społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00
złotych + należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną
w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych
przez Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi
prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej.
Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma spełnić – dobra. Kształt
działki dobry.
Uzbrojenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy dzierżawy stanowiący integralną część ogłoszenia.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 400,00 złotych (z dopiskiem Przetarg- Nuna) na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr
konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 07 maja 2009
roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej
należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania
przelewu z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami oraz wzorem umowy dzierżawy i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu
po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników
i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy
jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli
zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza
się na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która
wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania
umowy dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy
dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz.
900- 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na
stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.
BURMISTRZ
mgr inż Bernard Dariusz Mucha

zawarta w Nasielsku, w dniu ………………… pomiędzy:
Gminą Nasielsk z siedzibą w Nasielsku przy ul. Elektronowej
reprezentowaną przez Burmistrza Nasielska Pana Bernarda Dariusza Muchę
zwanym w dalszej części Wydzierżawiający.
a ..............................................................
reprezentowanym przez ..............................................................
zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą.
§1
Wydzierżawiający oświadczył, że jest właścicielem nieruchomości położonej we wsi
Nuna, stanowiącej działkę nr 184/3 o powierzchni 0,1457 ha, zabudowaną budynkiem
po byłej szkole podstawowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pułtusku
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 9696.
§2
1.
W wyniku przetargu publicznego Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy,
a Dzierżawca bierze do używania i pobierania pożytków nieruchomość opisaną
w § 1 na okres dziesięciu lat, tj. od ............................ do ...............................
2.
Wykaz obiektu oraz wyposażenia, będących przedmiotem dzierżawy, ustala
protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi integralną część umowy.
3.
Dzierżawca oświadcza, że stan przedmiotu dzierżawy jest mu znany i nie wnosi
do niego uwag.
4. Wydzierżawiający określa wartość rzeczy na kwotę .............................. zł,
a Dzierżawca godzi się na nią. Wycenę wartości dokonuje się na wypadek zniszczenia
lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy.
§3
Dzierżawca zobowiązuje się do:
1.
prowadzenia działalności polegającej na .........................................................,
2.
ponoszenia kosztów obciążeń miesięcznych opłat związanych z bieżącą
działalnością wydzierżawianego obiektu: opłat za korzystanie z energii elektrycznej,
centralnego ogrzewania, wody, telefonu, opróżniania szamba itp. Należności z tego
tytułu Dzierżawca opłacać będzie bezpośrednio usługodawcom na podstawie ich
rachunków.
3.
korzystania z wyposażenia pomieszczeń zgodnie z jego przeznaczeniem odpowiadając za jego stan techniczny. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży
któregoś z elementów inwentarza, dzierżawca zobowiąże się do odkupienia urządzenia
o niepogorszonych parametrach,
4. odprowadzania podatku od nieruchomości w okresie trwania umowy oraz
ubezpieczenia budynków.
5.
podnajmowanie pomieszczeń osobom trzecim wymaga zgody
Wydzierżawiającego,
§4
1.
Strony zgodnie oświadczają, że czynsz dzierżawny za każdy miesiąc w okresie
obowiązywania niniejszej umowy dziesięciu lat, to jest za okres od …………… 2009 r. do
............................ 2019 r., wynosi (kwota netto): …………..…. + należny podatek VAT
i odpowiada swoją wartością z przyjętej oferty.
2.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15-ego każdego miesiąca, na podstawie
wystawianej faktury VAT.
3.
Dzierżawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………………….
4. Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: .................................
5.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku na podstawie miesięcznych
wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez
GUS.
6.
Z tytułu ponoszenia kosztów adaptacji nieruchomości oraz budynku dzierżawcy
nie przysługuje zwolnienie z zapłaty czynszu dzierżawnego.
§5
1.
Z chwilą zakończenia dzierżawy Dzierżawca ma obowiązek zwrócenia nieruchomości Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
2.
Jeżeli Dzierżawca dokonał nakładów na przedmiocie dzierżawy,Wydzierżawiający,
może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.
§6
1.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca w sposób rażący dopuszcza się
naruszeń istotnych postanowień umowy, w szczególności zalega z opłatami czynszu
dzierżawnego za dwa pełne okresy płatności.
§7
Strony dopuszczają możliwość trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy na
koniec roku kalendarzowego.
§8
1.
Wydzierżawiany obiekt stanowi budynek po byłej szkole podstawowej i może
być zaadaptowany na cele związane z .........................................
2.
Wydzierżawiający wyraża zgodę na dokonanie na koszt Dzierżawcy adaptacji
obiektu polegającej w szczególności na ...............................
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu; nie dotyczy to zmiany wysokości czynszu na podstawie § 4 ust.6.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, a dotyczące jej
przedmiotu rozstrzygane będą przez sąd miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.
§ 12
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
§ 13
Umowa sporządzona jest w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze
dla każdej ze stron.
DZIERŻAWCA					
………………………………					

WYDZIERŻAWIAJĄCY
…………………………………

SPORT
Chłopcy z nasielskiej
podstawówki awansowali
do II etapu
Coca-Cola Cup 2009
W czwartek, 23 kwietnia 2009 r. na
boisku przyszkolnym Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku odbył się I etap rundy
eliminacyjnej Coca-Cola Cup 2009.
W tym roku przypada 10-lecie turnieju piłkarskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych przez firmę Coca-Cola.
Do Coca-Cola Cup 2009 zgłosiło
się 2435 szkół podstawowych i 2145
szkół gimnazjalnych. Rozgrywki zakończą się Finałem Krajowym, który
odbędzie się na Stadionie Miejskim
w Bydgoszczy w dniach 19–20
czerwca 2009 r. W tym roku po raz
pierwszy w historii turnieju tabele
rozgrywek oraz wyniki wszystkich
meczów Coca-Cola Cup będzie
można śledzić na stronie www.cocacolacup.pl.
W województwie mazowieckim
odbędzie się 68 miniturniejów,
z których mistrzowie awansują do II
etapu. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku przeszli właśnie
do drugiego etapu, pokonując Szkołę
Podstawową w Winnicy (4:0) i Szkołę
Podstawową w Pomiechówku (6:0).
Skład drużyny: Sebastian Chmielewski, Marcin Stańkowski, Damian
Kamiński, Paweł Prusinowski, Kacper Wróblewski, Wojtek Zakrzewski,
Bartosz Ślesicki, Mateusz Milewski,
Konrad Lipiński, Łukasz Gortat, Patryk Branicki, Tobiasz Kuciński, Jakub
Wroński.
M.K.

Niepokonani!
Zakończyły się rozgrywki V ligi
tenisa stołowego. Jak już wcześniej
informowaliśmy, pingpongiści
LUKS-u Cieksyn, na trzy kolejki
przed zakończeniem rozgrywek,
zapewnili sobie bezpośredni awans
do IV ligi.
Jednak do końca walczyli o miano „niepokonanych ”, mimo że
w ostatnim meczu wystąpili w odmłodzonym składzie.
Końcowa tabela:
1. LUKS Cieksyn
2. Wkra Sochocin
3. MOSiR Ostrów Maz.
4. UKS Sarbiewo
5. Sparta Nasielsk
Wkra Sochocin będzie grała jeszcze baraże o awans do IV ligi,
ze zdobywcami drugich miejsc
z dwóch pozostałych grup V ligi.
Z dużą satysfakcją należy podkreślić także fakt, że nie tylko zespół
z Cieksyna zakończył rozgrywki
ligowe bez przegranej, ale również
kapitan zespołu Marek Stamirowski
nie poniósł żadnej porażki i był najlepszym zawodnikiem V ligi oraz
że niepokonany był również debel
Stamirowski–Białorudzki.
Gratulujemy i życzymy udanego
startu w IV lidze.
as

Scena Zaułek

Wieczór pełen poezji
W poniedziałek, 20 kwietnia br.
w nasielskim kinie Niwa po raz kolejny zagościła Scena Zaułek. Tym
razem mieliśmy okazję podziwiać
artystów śpiewających poezję oraz
uczestniczyć w wieczorze autorskim Ewy Stangrodzkiej-Kozłowskiej.
Wieczór rozpoczął, jak zwykle
śpiewająco, Wojtek Gęsicki, który
na początek naszego spotkania
zapowiedział występ młodego
wykonawcy z Ciechanowa, ucznia
szkoły średniej – Macieja Kosmali.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy
m.in. największe przeboje Marka
Grechuty.
W dalszej części o sobie i swojej
twórczości literackiej oraz o najnowszym zbiorze wierszy pt. Siedem Łez mówiła Ewa Stangrodzka-Kozłowska, znana mieszkańcom
naszego miasta przede wszystkim
jako dziennikarka „Tygodnika Ciechanowskiego”. Jest ona także przewodnikiem turystycznym i pilotem
wycieczek. Pełni liczne funkcje
społeczne: jest prezesem oddziału
ciechanowskiego Stowarzyszenia
Autorów Polskich, działa w zarządach Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Ciechanowie oraz Towarzystwa
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
W latach 2000–2001 była prezesem Stowarzyszenia Pracy Twórczej
w Ciechanowie.
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Pani Ewa jest laureatką wielu konkursów poetyckich. A swój pierwszy tomik wierszy pt. Kamień czasu
wydała w 1997 r. W najnowszym
zbiorze poezji, który dedykowany
został pamięci Czesława Tarnogórskiego, człowieka ważnego w życiu poetki, znalazły się utwory
poświęcone zarówno ludziom,
jak i uczuciom, zjawiskom atmosferycznym czy miejscom
lub przedmiotom, które w jakiś
sposób autorkę urzekły
i zafascynowały, stając
się tematem poetyckiej
refleksji. W prezentowanym tomiku dostrzec można jakby dwa zasadnicze
kierunki wędrówki podmiotu lirycznego: w głąb siebie, czego efektem
są np. rozważania na temat relacji
między ludźmi, i w przestrzeń,
a więc np. reminiscencje z podróży krajowych i zagranicznych.
Mieliśmy również niepowtarzalną
okazję wysłuchać kilku utworów
w interpretacji pani Ewy ubarwionych dźwiękami delikatniej muzyki
i pokazem zdjęć. Każdy z nich poprzedzony był krótkim wprowadzeniem, ukazującym źródła inspiracji
poetyckiej naszego gościa. Dzięki
czemu nawet bardzo osobiste liryki
stawały się słuchaczom bliższe i nasycone obrazami.
Tego wieczora zaprezentowali
się nam również w minirecitalu
piosenki poetyckiej artyści z ze-

Ewa Stangrodzka

fot. M. Stamirowski

Duchowe witaminy

Dzieci z luksusu
Piękny maj i powrót do luksusu. Stara polska zasada gościnności brzmi:
„Zastaw się, a postaw się”. I ma jakże konkretne odniesienie do tego, co
ma zupełnie inny wymiar. A może mieć powinno – bo coraz częściej nie
ma. Mowa o uroczystych celebracjach Pierwszej Komunii Świętej, które
przeradzają się w widowiskowe przedstawienie: próbne wizyty u fryzjera,
przymiarki u krawca, seans u kosmetyczki i rezerwowanie sali bankietowej na 50 osób. Niedawno usłyszałem stwierdzenie, a może raczej
wątpliwość dotyczącą samej uroczystości, która brzmiała następująco:
mam nadzieję, że w ferworze wcześniejszych przygotowań rodzina nie
zapomni wstąpić do kościoła na samą uroczystość.
społ u „ Sfera szeptów”:
Piotr Szauer (gitara akustyczna,
śpiew), Mateusz Słupski (gitara
akustyczna) i Renata Zielińska (flet
poprzeczny).
Trzeba przyznać, że poezja śpiewana przy dźwiękach gitary ogromnie
zyskuje, gdy jeszcze dodatkowo
jest wzmocniona partiami fletu.
Warto dodać, że Piotr Szauer jest
pomysłodawcą Festiwalu Piosenki
Innej, który odbywa się w Lubawie, i dziennikarzem parającym się
promocją piosenki poetyckiej.
Na tym blisko dwugodzinnym
spotkaniu prawdę można się było
nasycić poezją. Wszystkich miłośników klimatów rodem z „Krainy
Łagodności” zapraszamy na majową Scenę Zaułek.
(p)

Pewnie tych wątpliwości można by znaleźć dużo więcej. A najciekawsza z nich brzmi: po co przeszkadzać sobie w świętowaniu i przerywać
je trwającym około godziny uczestnictwem w celebracji sakramentu
komunii w kościele? Jak donosił jeden z dzienników, mimo kryzysu
wiele rodzin wyda w tym roku nawet 10 tysięcy złotych na uczczenie
Pierwszej Komunii św. Myślę sobie, że ta „dycha” przekracza w wielu
wypadkach realia finansowe niejednej rodziny. Ale od czego są kredyty?
Niby wszyscy wiedzą, że łatwo wziąć, trudno spłacić, ale czy może być
przyjęcie mniej okazałe niż u sąsiadów z naprzeciwka? W tym momencie
wydaje się wręcz niezbędne odwołanie się do tzw. chłopskiego rozumu
i spojrzenie na całość sprawy. A w całości chodzi przecież o to, aby
umożliwić dziecku jak najlepsze przeżycie pierwszej spowiedzi i komunii
św., a nie tylko zorganizować dorosłym okazję do nadzwyczajnej celebracji dodatków. Przy postawieniu sprawy do góry nogami wiele dzieci,
uczestnicząc we własnej uroczystości, może sobie zadawać pytanie:
czy ja pasuję do tej ekskluzywnej całości? Współczuję też rodzicom,
którzy przez najbliższych kilka miesięcy będą zaciskać pasa i być może
z wielkim bólem serca spłacać kolejną ratę zaciągniętego kredytu. A
w ich pamięci pozostanie jedynie widok suto zastawionych stołów, które
w niczym nie przypominały rozsądnego podejścia do sprawy. W takim
klimacie przesadnie nadskakuje się zaproszonym gościom, a zapomina
o Niewidzialnym Gościu, który po raz pierwszy zawitał do serca dziecka.
I pytanie: o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi?
Wydaje się, że przy okazji uroczystości komunijnej niezbędne jest zachowanie złotego środka i nietraktowanie Kościoła jak punktu usługowego,
który sprzedaje usługę pakietową pod tytułem „Pierwsza Komunia św.”.
Często też dla potencjalnego klienta ważne jest w tym wszystkim, żeby
„pakiet” nie był zbyt drogi. I choć okazuje się, że wysokość opłaty jest
w tym przypadku najniższa, to paradoksalnie budzi największe niezadowolenie i komentarze.
Rodzi się kolejne pytanie: jaką miarę przyłożyć, żeby porównać taki zewnętrzny luksus z wielkością przyjętego sakramentu? Czy dzieci, które
nie doświadczyły takiego materialnego luksusu, mają czuć się gorzej
od pozostałych? Zdecydowanie nie. Są większymi szczęśliwcami, bo
ich rodzice zadbali o przyjęcie wszystkiego we właściwych proporcjach,
a Niewidzialnego Gościa umieścili na właściwym, czyli na pierwszym
miejscu. Ich rodzicielski sukces polega na tym, że ich dzieci przeżyły
luksus spotkania z Jezusem przy stole ofiarnym, na którym znalazły się
drogocenne dary: chleb i wino, którego nie przesłonił im widok kolorowych serwetek i specjalnie dobranej na tę okazję zastawy.
W całym przygotowaniu i przeżyciu Pierwszej Komunii św. chodzi o to,
by uczynić z tej uroczystości święto całej chrześcijańskiej rodziny. Na
pierwsze miejsce wysuwa się więc przeżycie religijne, dalekie od taniego folkloru czy płytkiej tradycji. Chodzi o stworzenie klimatu wiary,
który zostanie zapamiętany przez dziecko na wiele następnych lat. Ale
także o to, by wyzbyć się bzdurnych przesądów, że przedmiot religijny,
np. krzyżyk, może przynieść dziecku nieszczęście, a ofiarowany drogi
prezent podnosi prestiż społeczny dziecka. Nie tędy droga.
Księdzu pozostaje w takich sytuacjach tylko apelować do rodziców. Nie
wiadomo tylko, jakich argumentów używać, bo każdy z nich wydaje się
niewystarczający: jednym należałoby przemawiać do serca, innym do
rozumu, a jeszcze innym do kieszeni. Są i tacy, którzy zawsze wiedzą
więcej i lepiej od innych i mają najlepsze pomysły na życie, innych nie
słuchając. Nadzieja tylko w tym, że jednak zrozumieją, iż w tym dniu
najważniejsze jest uroczyste spotkanie dziecka z przychodzącym w komunii św. Jezusem. Reszta – to dodatki.
ks. Leszek Smoliński
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Misje Święte 2009 zakończone

Czas zadumy, czas odnowy

Misje Święte roku 2009
przeszły do historii jako
Misje Jubileuszowe. Odbyły się bowiem one
w setną rocznicę poświęcenia naszej parafialnej świątyni. To
z pewnością najlepszy
sposób upamiętnienia
tej ważnej rocznicy i zaznaczenia swego miejsca w sztafecie pokoleń
związanych z nasielską
wspólnotą parafialną.
W czasie tych Misji łączyliśmy się poprzez
modlitwę ze wszystkimi
tymi, którzy tę świątynię
budowali, odbudowywali i bogacili oraz w tej
świątyni się modlili.

Od dłuższego już czasu trwały intensywne przygotowania do tak
ważnego w życiu każdej parafii
tygodnia szczególnej modlitwy.
Duszpasterze nasielskiej parafii z na
czele z księdzem proboszczem
Tadeuszem Pepłońskim przewodzili modlitwom w intencji Misji.
Przygotowali też specjalny folder
– informator ze szczegółowym porządkiem modlitw, w czasie kolędy
przekazywali obrazki z modlitwą
w intencji Misji.
Na ten swoistego rodzaju „Wielki
Tydzień” wspólnoty parafialnej
parafii św. Wojciecha w Nasielsku
władzę duchową przejęli ojcowie
redemptoryści z Gdyni – o. Antoni
Paździorko i o. Zbigniew Podlecki.
Z pełnym oddaniem i poświęce-

fot. A. Zawadzki

I prowadzili ojcowie swą
pracę wytrwale, dzień
po dniu. A każdy dzień
był odrębną uroczystością. I tak codziennie od pierwszego dnia
(19.IV), kiedy nastąpiło
uroczyste rozpoczęcie
Misji mieliśmy kolejne

Siła ducha

Niezbyt długo jestem w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, więc nie wiem, jak
było dawniej, ale o tych dwóch latach mogę powiedzieć: tu stale się coś dzieje!
Bez wątpienia ważnym wydarzeniem były Jubileuszowe Misje Święte w dniach
19–26 kwietnia, związane z setną rocznica poświęcenia kościoła, prowadzone
przez ojców redemptorystów.
Misje, czyli generalny remont duchowy, w odróżnieniu od rekolekcji, czyli
porządków o charakterze bardziej doraźnym, są potrzebne nam wszystkim.
Nie tylko parafianom, ale także duszpasterzom. Wszystko po to, by na nowo
odkryć w sobie i pogłębić własną przynależność do wspólnoty Kościoła
i odpowiedzialność za wspólnie tworzoną parafię; by dostrzec w sobie talenty
i możliwości ich wykorzystania dla dobra innych; by doświadczyć siły wspólnoty Kościoła – która nie dzieli się na „my” i „oni” – i obecności w Nim Chrystusa
Zmartwychwstałego, który wciąż zaprasza do spotkania.

uroczystości misyjne: Uzdrowienia
(20.IV), Pojednania (21.IV), Odnowienia Wiary w Życie Wieczne (22.
IV), Eucharystyczną i Opowiedzenia się za Jezusem
Chrystusem (23.
IV), Odnowienia
Ślubów Małżeńskich (24.IV), Maryjną (25.IV) oraz
Zakończenia Jubileuszowych Misji Parafialnych.
Ojcowie Antoni
i Zbigniew mogą
być zadowoleni
ze swego dzieła.
Z każdym dniem
rosła liczba osób uczestniczących
w nabożeństwach i przystępujących
do komunii św. I chyba na całe ży-

cie pozostanie w ich sercach obraz
lasu krzyży uniesionych wysoko
nad głowami wiernych w ostatnim
dniu Misji.

Misje św. w parafii św. Wojciecha od
roku 1995 odbywają się w dwóch
miejscach: w kościele parafialnym
w Nasielsku i kościółku
filialnym (kaplicy) w Nunie. Przy obydwu świątyniach stanęły misyjne
krzyże. Są to te same
krzyże, które były ustawione w tych miejscach
na zakończenie Misji
św. w roku 1995. Poddane zostały zabiegom
renowacyjnym. Prace
wykonali Włodzimierz
i Marek Ostrowscy.
Warto pamiętać, że
krzyż przy świątyni
w Nunie jest dziełem
Stanisława Kosewskiego
i mieszkańców tej wsi.
Natomiast krzyż przy
nasielskiej świątyni jest
darem mieszkańców

niem przystąpili do pełnienia swej misji. A nie
była to praca łatwa, bo
wielu z nas zagubiło się
w codziennym trudzie
i zgiełku, jaki zewsząd
nas atakuje. Stąd potrzeba może nie nawracania,
ale przywracania nas na
łono Kościoła.

1–14 maja 2009

Można by pewnie podjąć próbę podsumowania tego czasu, używając różnych kryteriów. Niewątpliwie ważnym wskaźnikiem byłaby liczba ludzi na
poszczególnych mszach, liczba przystępujących do sakramentu pokuty czy
przyjmujących Komunię św. Ale podsumowanie „na gorąco” zawiera w sobie
wiele emocji. Pewnie pełna ocena musi się odleżeć, bo przecież owoce misji
będą ukazywać się stopniowo. A wiele z nich – jeśli narodziło się z pomocą
łaski Bożej w ludzkich sercach – być może pozostanie niewidocznych dla
oczu innych.
Pozostaje więc podzielić się swoimi spostrzeżeniami i czymś, co najbardziej
utkwiło w pamięci. Oczywiście nie wystarczy tylko zaliczyć udziału w misjach,
wzruszyć się dobrym kazaniem czy uczestnictwem – po raz pierwszy w historii
parafii – w Drodze Światła, czyli nabożeństwie wielkanocnym, wzorowanym
na Drodze Krzyżowej, które polega na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami, i służy przeżywaniu tajemnic
paschalnych. Nie negując wartości osobistych przeżyć i spotkań, myślę,
że potrzeba czegoś o wiele trwalszego – przełożenia usłyszanych nauk na
codzienność życia. Ma temu służyć wezwanie, które zostało skierowane do
wszystkich na zakończenie misji, w czasie mszy św. z poświęceniem i ustawieniem przy świątyni krzyża misyjnego, a które brzmiało: „Bądźcie apostołami,
bądźcie misjonarzami”.
Powiedzieć prosto, trudniej wykonać. Misjonarze, wyjeżdżając z parafii, nie
pozostawili nas bez drogowskazów. W znacznej liczbie rodzin – szkoda, że
nie we wszystkich – jest księga Pisma Świętego. Ufam, że dla wielu gorliwych
uczestników spotkań misyjnych dzięki tym szczególnym rekolekcjom stanie się
ono chlebem powszednim. Złożone przyrzeczenia dotyczące rozwoju wiary
i troski o Kościół, także w tym wymiarze lokalnym – własnej parafii – staną się
okazją nie tylko do większej frekwencji w czasie niedzielnych mszy św., ale do
ożywienia ducha religijnego naszej parafii. Odnowione z wielkim wzruszeniem
śluby małżeńskie będą motywacją do jeszcze większej troski o współmałżonka, rodzinę, do poszukiwania nowych form dotarcia do siebie, wspólnego
spędzania czasu i starania o rozwój. Błogosławieństwo dzieci i matek spodziewających się dziecka przyczyni się do troski o najmłodszych parafian. Ile
to możliwości tkwi w nas, jeśli na serio zaczniemy wcielać w codzienne życie
zasady życia chrześcijańskiego, jeśli pogłębimy w sobie rozumienie tego, jakie
zobowiązania przyjęliśmy na siebie w kolejnych sakramentach. Nie wystarczy
więc jednorazowe opowiedzenie się za Chrystusem – ono ma dokonywać się
codziennie tam, gdzie żyjemy, pracujemy, odpoczywamy.
Żeby doszły do głosu misyjne treści, trzeba się nad sobą zadumać, zastanowić. Zarówno nad tym, jakie są owoce rozwoju duchowego, jak i dostrzec
obszary swojego życia, które wymagają głębokiej przebudowy, a nie tylko
lekkiego retuszu i udawania, że tak naprawdę wszystko jest dobrze. Nie chodzi
tu o faryzeizm czy tanie emocje, pobożność też warto oczyścić z wszelkich
niepotrzebnych naleciałości.
Pomimo kolędowych zapowiedzi i rozmów, folderów, które tuż przez misjami
dotarły do rodzin, wielu nie podjęło trudu dotarcia do świątyni albo przespało
ten czas nawiedzenia Bożej miłości. I dla nich jest nadal miejsce w kościele, nie
tylko przy okazji ślubów czy pogrzebów w rodzinie. I na nich Bóg czeka nadal
w konfesjonale i w sakramencie Eucharystii.
ks. Leszek Smoliński
wsi Krogule. Dąb, z którego został
wykonany, ofiarowała pani Teresa
Strzeszewska z Krogul, a wykonali go
mieszkańcy tej wsi pod kierunkiem
pana Osińskiego.
I jeszcze jedna rzecz warta jest zapamiętania: krzyż misyjny ofiarowali
mieszkańcy Krogul w 50. rocznicę
tragicznego wydarzenia, jakie dotknęło głównie mieszkańców tej
wsi. W jedną z niedziel w 1945 r.,
kiedy w wolnym już spod okupacji
hitlerowskiej Nasielsku obchodziliśmy pamiątkę Zmartwychwstania
Pańskiego, grupę osób z Krogul
i sąsiednich miejscowości udających się na rezurekcję do nasielskiej

świątyni rozjechali czołgiem pijani
tankiści.
Z przebiegu i owoców Misji mogą
być z pewnością zadowoleni duszpasterze nasielskiej parafii z księdzem proboszczem kan. Tadeuszem Pepłońskim na czele. Mocno
się napracowali. Skupili wokół siebie
wielu chętnych do pomocy parafian, bo potrzeb było wiele. Dzielnie
wspierał ich ksiądz prałat, senior
nasielskiej wspólnoty parafialnej,
Kazimierz Śniegocki. 14 lat temu to
on, ówczesny proboszcz nasielski,
kierował wszystkim tym, co było
z ówczesnymi misjami związane.
Andrzej Zawadzki
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„Wiosenne zmagania z ortografią”
Bezbłędne pisanie i przyswojenie
zasad ortograficznych jest trudną
sztuką, szczególnie w okresie początkowej nauki szkolnej. Od nas,
nauczycieli, zależy, czy praca nad
ortografią będzie dla dziecka nudna
i uciążliwa, czy stanie się ciekawą
zabawą, która rozbudzi czujność
ortograficzną.
Stale poszukujemy sposobów na
uatrakcyjnienie nauki ortografii.
Zachęcamy uczniów do zdrowej
rywalizacji, organizując konkursy klasowe. W tym roku szkolnym zespół nauczycieli nauczania
zintegrowanego klas trzecich ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku
zorganizował Gminny Konkurs Ortograficzny.
Do konkursu pod hasłem „Wiosenne zmagania z ortografią” zaprosiliśmy uczniów klas trzecich
ze wszystkich szkół naszej gminy.
Pomysł spotkał się z aprobatą, za
co serdecznie dziękujemy. Wzięły
w nim udział wszystkie zaproszone
szkoły. Finał konkursu odbył się 26
marca 2009 r. w Szkole Podstawo-

wej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Udział w nim wzięli najlepsi
uczniowie wyłonieni w konkursach
klasowych poszczególnych szkół,
ogółem 23 osoby. Test konkursowy składał się z dziesięciu zadań
sprawdzających umiejętności ortograficzne uczniów w zakresie
określonych regulaminem zasad
poprawnej pisowni. Na wykonanie
testu uczniowie mieli 60 minut. Do
komisji konkursowej powołaliśmy
nauczycieli z różnych szkół. Czuwali
oni nad prawidłowym przebiegiem
pracy dzieci, a następnie dokonali
jej oceny według wcześniej opracowanych kryteriów.

Paul i na Swoj ak
(Szkoła Podstawowa w N a si e l sku)
– II miejsce

Zwycięzcami konkursu zostali:

Wyróżnienia otrzym a ł y u c ze n n i c e
Szkoły Podstawowej
w Nasielsku:

Aneta Stanczewska (Szkoła Podstawowa w Cieksynie ) – I miejsce
Radosław Jechalik ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach) – II miejsce
Ewa Ostaszewska ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach) – II miejsce

Jagoda Witkowska
(Szkoła Podstawowaw D ęb i n kac h)
– II miejsce
Paulina B ęb enek
(Szkoła Podstawowa w N a si e l sku)
– III miejsce
Wiktor Durjasz
(Szkoła Podstawowa w N a si e l sku)
– III miejsce

Alicja Arciszewska,
Sandra Borzyńska,
Ola Oukal, Natalia Pędzich i Dominika Żbikowska
Podsumowanie konkursu odbyło się
19 kwietnia 2009 r. w Szkole Podsta-

XI Festiwal Rockowy
P

iątek, 24 kwietnia
w Nasielsku upłynął
p o d z n a k i e m mu z y k i
rockowej. Już po raz 11.
w Nasielskim Ośrodku
Kultury odbył się Festiwal Rockowy. Impreza
ma charakter przeglądu,
w którym biorą amatorskie zespoły grające muzykę rockową.
Przesłuchania rozpoczęły około
godz.11.00. Na nasielskiej scenie zaprezentowały się zarówno zespoły
grające bluesa, rock and roll, punk
rock, jak i thrash metal czy metal
progresywny. Na zakończenie
przesłuchań usłyszeliśmy muzykę
afrykańską w wykonaniu Doliny
Rytmu.
Tak duże zróżnicowanie gatunków muzycznych przełożyło się
na oceny Jury. Tod Wolfe, Suavek
Zaniesienko oraz Stanisław Antośkiewicz po przesłuchaniu 10
zespołów grających wszystkie
gatunki szeroko rozumianej muzyki rockowej przyznało nagrody.
I miejsce i 1100 zł otrzymał zespół
EXPERIENCE z Wyszkowa. II miejsce i 600 zł nagrody przyznano
najmłodszym uczestnikom imprezy, grupie TAMA z Legionowa. III
R

E

wowej w Nasielsku. Oczekując na uroczyste ogłoszenie wyników, zaproszeni goście obejrzeli inscenizacje wierszy
ortograficznych przygotowane przez
gospodarzy tego spotkania. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy – nagrody książkowe i serdeczne gratulacje. Było nam
bardzo miło. Szkoda tylko, iż zabrakło
wszystkich zaproszonych osób.
To spotkanie stworzyło szansę poznania się i nawiązania współpracy

między szkołami. Była to okazja do
wymiany doświadczeń, sprawdzenia,
które działania przynoszą efekty w nauczaniu zasad pisowni polskiej.
Konkurs ortograficzny był dla nas inspiracją do nowych poszukiwań i modyfikacji. Zaangażowanie uczestników
pokazało, że ortografia nie jest taka zła,
że można ją nawet polubić. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie tego typu
w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorzy

Tenis stołowy

Mistrzostwa Mazowsza
Pod koniec marca w Nadarzynie odbyły się indywidualne i drużynowe
Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym w kategorii kadetów. Wystartowało w nich tylko po 32 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego
Mazowsza, po trzech wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych.

miejsce zdobył zespół MOO MOO
MILK z Ostrowa Wielkopolskiego
i Kalisza.
Jury przyznało także nagrody indywidualne dla instrumentalistów.
Najlepszym gitarzystą został Michał Kaczmarczyk z zespołu MOO
MOO MILK, najlepszym basistą
– Witek Nawrot z zespołu TWARZ
WALENIA z Mławy, a najlepszym
perkusistą – Marcin Ścierański z zespołu TAMA. Zupełnie wyjątkową
postacią XI Festiwalu Rockowego
okazał się Piotr Wójcik z nasielskiego zespołu Lock Head. Jury
K

przyznało mu tytuł: Osobowość
Sceniczna.
Po wręczeniu nagród i dyplomów
przyszedł czas na gwiazdę wieczoru
– formację bluesową TODD WOLFE
BAND. Koncert w wykonaniu Todda, Suavka i Rogera był niezwykłym
przeżyciem dla publiczności. Światowej klasy zespół grający w małym
mieście z pewnością na długo zapadnie w pamięci uczestnikom Festiwalu.
Niech żałują ci, którzy ich nie słyszeli
nie widzieli! Następny Festiwal Rockowy w Nasielsku dopiero za rok.
K.T.
L

Wśród tych najlepszych znalazła się drużyna kadetów LUKS-u Cieksyn
i indywidualnie Kamil Białorudzki, uczeń I klasy gimnazjum w Cieksynie,
i Adrian Żyła, uczeń I klasy Publicznego Gimnazjum w Nasielsku. Nasi
chłopcy, chociaż są dopiero pierwszy rok kadetami i musieli walczyć
niekiedy z zawodnikami starszymi o prawie dwa lata, wypadli bardzo
dobrze. Mimo że ostatnie dni przed mistrzostwami, z powodu choroby,
prawie nie trenowali, niewiele ustępowali zawodnikom z dużych klubów
i ośrodków tenisowych.
Ostatecznie w turnieju drużynowym zajęli wysokie 5. miejsce. W walce
o medal przegrali z wicemistrzami Mazowsza, z drużyną z Wiązowny.
Indywidualnie Adrian zajął 13., a Kamil 17. miejsce.
Kamil wystąpił jeszcze w grze deblowej, mając za partnera Patryka
Równego z Ostrowi Mazowieckiej (Adrian z powodu choroby nie mógł
wystąpić) i wspólnie ze swym partnerem zajął 5. miejsce, przegrywając
o medal z późniejszymi mistrzami Mazowsza, Sankowskim z Grodziska
Mazowieckiego i Wereckim z Piaseczna, którzy grają w kadrze Polski
kadetów i brali już udział w wielu turniejach międzynarodowych.
as
A
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ROZMAITOŚCI
Nasielsk, dnia 01.04.2009 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72243/42/09

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 Nr XXXII/220/09 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz.
2108)
ogłaszam
że w dniu 12 maja 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się
przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we
wsi Krzyczki – Pieniążki , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00 złotych + należny podatek VAT.
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej. Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma
spełnić – dobra. Kształt działki dobry. Uzbrojenie techniczne gruntu : energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Na dachu obiektu znajduje się antena nadawczo-odbiorcza do sieci internetowej „RAXEL” Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Do niniejszego ogłoszenia załącza się wzór umowy dzierżawy stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych (z dopiskiem
Krzyczki- Pieniążki) na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27
8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 07 maja 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami oraz wzorem umowy
dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS,
aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie
i miejscu do podpisania umowy dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem
telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
Nasielsk, dnia 21.04.2009 r.
GP. 7145/13/08-09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikat przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczenie nieruchomości

Nasielsk, ul. Warszawska 14 A
1140/4
336 m2
20041
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 20.10.12006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie istniejącej zabudowy
mieszkaniowo usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie.
Numer lokalu
3
Powierzchnia użytkowa lokalu 35,0 m²
Udział w częściach wspólnych 458/2271
Opis lokalu
Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze, w południowej części budynku. W skład lokalu
wchodzą następujące pomieszczenia: pokój, przechodnia kuchnia, łazienka z wc (wydzielone
przepierzeniem z pomieszczenia kuchni).
Do lokalu przynależą: dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy o pow. użytkowej 5,4 m2
każde, pomieszczenie gospodarcze w oddzielnym budynku gospodarczym o pow. 4,2 m2.
Cena nieruchomości
29.100,00 złotych
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa w
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 2 czerwca 2009 r.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 21 kwietnia 2009 r. do11
maja 2009 r.

1–14 maja 2009
Załącznik

Umowa dzierżawy – wzór
zawarta w Nasielsku, w dniu ………………… pomiędzy:
Gminą Nasielsk z siedzibą w Nasielsku przy ul. Elektronowej
reprezentowaną przez Burmistrza Nasielska Pana Bernarda Dariusza Muchę
zwanym w dalszej części Wydzierżawiający.
a
..............................................................
reprezentowanym przez ..............................................................
zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą.
§1
Wydzierżawiający oświadczył, że jest właścicielem nieruchomości położonej we wsi
Krzyczki- Pieniążki, stanowiącej działkę nr 63 o powierzchni 1,16 ha, zabudowaną
budynkiem po byłej szkole podstawowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy
w Pułtusku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 9694.
§2
1.
W wyniku przetargu publicznegoWydzierżawiający oddaje Dzierżawcy,a Dzierżawca
bierze do używania i pobierania pożytków nieruchomość opisaną w § 1 na okres dziesięciu
lat, tj. od ............................ do ...............................
2.
Wydzierżawiający oświadcza, że na dachu obiektu znajduje się antena nadawczo- odbiorcza dostępu do sieci Internet „RAXEL” Telekomunikacja Mazowiecka,
ul. Władysława Jagiełły 17, 05-190 Nasielsk.
Dzierżawca otrzymuje darmowy dostęp do Internetu, zobowiązując się jednocześnie do
nie usuwania w/w anteny przez cały okres trwania umowy.
3.
Wykaz obiektu oraz wyposażenia,będących przedmiotem dzierżawy,ustala protokół
zdawczo-odbiorczy, który stanowi integralną część umowy.
4.
Dzierżawca oświadcza, że stan przedmiotu dzierżawy jest mu znany i nie wnosi do
niego uwag.
5.
Wydzierżawiający określa wartość rzeczy na kwotę ..............................zł,a Dzierżawca
godzi się na nią. Wycenę wartości dokonuje się na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia
przedmiotu dzierżawy.
§3
Dzierżawca zobowiązuje się do:
1.
prowadzenia działalności polegającej na........................................................,
2.
ponoszenia kosztów obciążeń miesięcznych opłat związanych z bieżącą działalnością wydzierżawianego obiektu: opłat za korzystanie z energii elektrycznej, centralnego
ogrzewania, wody, telefonu, opróżniania szamba itp. Należności z tego tytułu Dzierżawca
opłacać będzie bezpośrednio usługodawcom na podstawie ich rachunków.
3.
korzystania z wyposażenia pomieszczeń zgodnie z jego przeznaczeniem odpowiadając za jego stan techniczny. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży
któregoś z elementów inwentarza, dzierżawca zobowiąże się do odkupienia urządzenia
o niepogorszonych parametrach,
4.
odprowadzania podatku od nieruchomości w okresie trwania umowy oraz ubezpieczenia budynków.
5.
podnajmowanie pomieszczeń osobom trzecim wymaga zgody
Wydzierżawiającego,
§4
Strony zgodnie oświadczają,że czynsz dzierżawny za każdy miesiąc w okresie obowiązywania
niniejszej umowy dziesięciu lat, to jest za okres od …………… 2009 r. do ............................ 2019
r., wynosi (kwota netto): …………..…. + należny podatek VAT i odpowiada swoją wartością
z przyjętej oferty.
1.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15-ego każdego miesiąca, na podstawie
wystawianej faktury VAT.
2.
Dzierżawca oświadcza, że jest płatnikiem podatkuVAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ………………………………….
3.
Wydzierżawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: .................................
4.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku na podstawie miesięcznych
wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS.
5.
Z tytułu ponoszenia kosztów adaptacji nieruchomości oraz budynku dzierżawcy
nie przysługuje zwolnienie z zapłaty czynszu dzierżawnego.
§5
1.
Z chwilą zakończenia dzierżawy Dzierżawca ma obowiązek zwrócenia nieruchomości
Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
2.
Jeżeli Dzierżawca dokonał nakładów na przedmiocie dzierżawy, wydzierżawiający,
może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej
ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.
§6
1.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca w sposób rażący dopuszcza się
naruszeń istotnych postanowień umowy, w szczególności zalega z opłatami czynszu
dzierżawnego za dwa pełne okresy płatności.
§7
Strony dopuszczają możliwość trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy na koniec
roku kalendarzowego.
§8
1.
Wydzierżawiany obiekt stanowi budynek po byłej szkole podstawowej i może być
zaadaptowany na cele związane z .........................................
2.
Wydzierżawiający wyraża zgodę na dokonanie na koszt Dzierżawcy adaptacji
obiektu polegającej w szczególności na ...............................
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu;
nie dotyczy to zmiany wysokości czynszu na podstawie § 4 ust.6.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, a dotyczące jej przedmiotu rozstrzygane będą przez sąd miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.
§ 12
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
§ 13
Umowa sporządzona jest w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.
DZIERŻAWCA					
………………………………					

WYDZIERŻAWIAJĄCY
………………………………
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W stulecie konsekracji nasielskiego kościoła – część III
W 1952 roku zmarł proboszcz Witold Grotowski. Jego miejsce zajął ks.
Wincenty Walendziak. W roku 1953
księga zgłoszeń daje świadectwo, że
dla księdza proboszcza był to rok
borykania się z trudnościami duszpasterskimi na odcinku materialnym
i duchowym. Dziekan postawił
sobie za zadanie ustalenie projektu
nowego bocznego ołtarza, zebranie
materiałów do ogrodzenia cmentarza grzebalnego i plebańskiego.

na dachu kościoła natomiast i na
wieży położono blachę miedzianą.
W dekrecie wizytacyjnym z roku
1974 zanotowano: „Kościół parafialny(...) murowany, neogotyk pokryty
dotychczas dachówką, którą obecnie wymienia się na blachę. Pomieści około 7000 osób (...) Pewne
partie posadzki są już zniszczone
i trzeba je wymienić (...) i uporządkować cmentarz przykościelny.”
Prace te były kosztowne i trwały

Śniegocki. W pierwszym roku zarządzania parafią uregulował sprawy
spłaty zadłużenia parafii związanego
zakupem ziemi pod cmentarz przez
poprzedniego proboszcza. Staraniem ks. Śniegockiego, wybudowano kaplicę w Pieścirogach w 1990
roku i w Nunie w 1992 roku. Kaplica
w Pieścirogach jest obecnie kościołem parafialnym. Nowa parafia została erygowana przez bpa Zygmunta
Kamińskiego w 1991 roku. Powstała

W roku 1958 dach na kościele
wymagał dalszych renowacji, zaś
parkan przykościelny wzbogacił się
jedynie o wygodne i odpowiednie
zejście ku plebani, nie został jednak
naprawiony.

Dokonano również licznych napraw i zmian w samym kościele.
Ksiądz proboszcz dwukrotnie
zabezpieczył dach na kościele
farbami antykorozyjnymi, ubogacił kościół polichromią, wstawił
nowe ławki i cztery konfesjonały,
ogrodził kościół i plebanię, zabezpieczył witraże.
W kolejnym roku zagospodarowany został teren przykościelny: wybudowano nowy parkan

niej ponownie zabezpieczono
dach farbami antykorozyjnymi.
W roku 2004 ks. Śniegocki prowadził dalsze działania: jego staraniem wstawiono okna dubeltowe
ze szkła zbrojonego, zabezpieczające witraże i okna kościoła.
Do tego celu wykorzystano 7,5
tony szkła. Prace te wykonała firma Mirosława Dzierżanowskiego
z Ostrołęki. Ich koszt wynosił 87
500 zł., dodatkowo wymieniono
okna w starym wikariacie, oraz
odnowiono elewację plebani
i ocieplono ją.
W kolejnym roku założono centralne ogrzewanie w zakrystii, sali
nad zakrystią i prezbiterium. Koszt
tej inwestycji wyniósł 21 500 zł.
Przeprowadzono także remont
zakrystii i łazienki – zakupiono
nowe szafy i akcesoria procesyjne. Pieniądze na wszystkie prace
w kościele pochodził y z ofiar
mieszkańców Nasielska. W roku
2006 kościół nasielski został podświetlony z zewnątrz.

W kolejnym roku Bogusław Langmann wykonał postacie do ołtarza
św. Wojciecha w prawej nawie
bocznej. W wyniku nieporozumień
artysty z proboszczem pracę nad
ołtarzem dokończył pan Korbowiak
z Warszawy. W 1965 roku Stanisław Powalisz wykonał witraże do
okien w nawach bocznych według
projektów Zbigniewa Jezierskiego,
W. Kiliana i własnych.

Obecny proboszcz Tadeusz Pepłoński przygotowuje kościół do
założenia ogrzewania.

Pięć lat później parkan przykościelny wciąż pozostawał uszkodzony. Przy kościele stała drewniana
dzwonnica z trzema dzwonami.
Stan zewnętrzny określany był jako
dość dobry.
Ołtarz św. Wojciecha dzisiaj (fot. „Kościół w Nasielsku”).
W roku 1970 na nasielskiej plebani Budowa ołtarza św. Wojciecha (fot. kronika parafialna).
zmarł biskup Piotr Dudzic. Miało
to miejsce po Mszy Św., w czasie prawie 3 lata. Wybudowano nową ona prawie w całości z parafii św. i wylano procesyjny beton woktórej udzielał sakramentu bierz- plebanię 40 metrów od kościoła Wojciecha i w jej skład weszły wioski: kół świątyni. W kolejnych latach
mowania. W 1973 roku ówczesny i obok niej budynek gospodarczy Pieścirogi Nowe i Stare, Mogowo, ogrodzono plebanię i powiękMorgi, Chlebiotki i część Siennicy, szono cmentarz. W roku 2000
proboszcz Edward Czajkowski za- o wymiarach 17 x12 m.
dbał o wymianę dachówki na bla- Po odejściu na emeryturę w 1986 a także przyłączono kilkanaście ro- położono chodnik z kostki brukowej przy kościele. Rok późchę ocynkowaną pomiedziowaną, roku parafię przejął ks. Kazimierz dzin z Mokrzyc z parafii Cieksyn.

W dzisiejszych czasach Nasielsk jest
parafią położoną we wschodniej
części diecezji płockiej. Stanowi
ona stolicę dekanatu nasielskiego,
w skład którego jeszcze wchodzą
parafie: Cieksyn, Joniec, Klukowo,
parafia św. Katarzyny w Nasielsku,
Nowe Miasto, Strzegocin, Wrona.
Parafia liczy ok. 12 tysięcy wiernych, z czego ponad 7000 tysięcy
to mieszkańcy miasta. Pozostali
parafianie mieszkają w 42 wioskach
należących do dekanatu.
Małgorzata Pakuła

Śladami zabytkowych grobów
Zadaniem uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
biorących udział w projekcie „Ślady
przeszłości – uczniowie adoptują
zabytki” poza otoczeniem grobów
opieką, oczyszczeniem i uporządkowaniem, jest także zdobycie o nich jak
największej ilości informacji.
Dokumentacja cmentarza sporządzona w 1986 roku przez Urząd
Konserwatora Zabytków w byłym
województwie ciechanowskim (dziś
jest to Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Warszawie, Delegatura
w Ciechanowie) jest dla nas cennym
źródłem wiadomości. Cmentarz parafialny wyznania rzymsko – katolickiego zlokalizowany jest w północno

– zachodniej części miasta u zbiegu
ulic Żwirki i Wigury oraz Cmentarnej. Położony jest na terenie płaskim.
Od wschodu i zachodu otaczają go
zabudowania, zaś od północy sąsiaduje z polem uprawnym. Południową granicę wyznacza przebieg ulicy
Cmentarnej. Plan założenia cmentarza
oparty jest na rzucie formy nieregularnej. Układ alej ma charakter nieuporządkowany, rozplanowanie kwater
cmentarnych wyraźne, wyznaczone
alejami, a nagrobki i mogiły są czytelne, większość nagrobków nowych.
Jak wynika z dokumentacji sporządzonej w 1986 roku cmentarz zajmował
3 ha powierzchni. W tamtym czasie
był on bardzo zadrzewiony i swym

wyglądem przypominał park miejski.
W wykazie starodrzewia figurowały
następujące gatunki drzew: lipa – 6
sztuk, kasztanowiec – 4, jesion – 1,
brzoza – 17, klon – 3, robinia – 3.
Średnica pnia wyżej wymienionych
drzew wynosiła na ogół od 50 do
90 cm w obwodzie. Ponadto były
jeszcze inne gatunki drzew takie jak:
grusza, świerk, wierzba i tuja. Z dawnego układu zadrzewienia zachowało się
obsadzenie alej. Istniejący drzewostan
pochodził z młodych nasadzeń. Stan
zdrowotny drzew był na ogół dobry.
Na terenie cmentarza nie było żadnych
pomników przyrody.
Z perspektywy 23 lata widać, jak duże
zmiany zaszły w wyglądzie cmentarza;

większość drzew na nim rosnących
została wycięta. Stan niektórych grobów uległ pogorszeniu: poprzewracane nagrobki, złamane krzyże,
nieczytelne napisy.
Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze cykl artykułów poświęconych zabytkowym grobom
naszego cmentarza, chcielibyśmy
przedstawić dziś trzy nagrobki pochodzące z II połowy XIX wieku.:
Antoniny z Witowskich, Teofila Remigiusza Wotowskiego i Michała Wiśniewskiego. Grobów z tego okresu
jest na cmentarzu zaledwie kilkanaście, a te, o których chcemy napisać,
są według nas najciekawsze i najlepiej
zachowane.

Pierwszy z nagrobków (nie figuruje
w wykazie sporządzonym w 1986
roku) znajduje się w centralnej części
cmentarza i jest w kształcie prostokątnej płyty wykonanej z piaskowca
z reliefowym krzyżem. Na płycie
wykuty jest napis:
Antonina z Witowskich
1˚ Wójcicka
2˚ Kowalewska
żyła lat 30
zmarła dnia 6 września 1879 r.
Stroskany mąż z dziećmi i pozostałą
familią prosi o westchnienie do Boga
Na płycie poniżej wykute są jeszcze
bardzo poetycko brzmiące wersy:
dokończenie na stronie 12
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dokończenie ze stronie 11

Nikną wieki, męże sławne,
grób się po grobie otwiera.
Nowe imię gasi dawne,
i chwała, chwałę zaciera.
We wschodniej części starego cmentarz (tuż przy głównej alei) znajduje się
grób Teofila Remigiusza Wotowskiego.
Jest to prostokątna płyta z piaskowca
z reliefowymi rozetami w narożach.
Na reliefowej tabulaturze zwieńczonej
krzyżem wykuto napis:
Ś. P. Teofil Remigiusz Wotowski
B. major B. W. P.
Ur. d. 6 października 1799 r.
Zmarły d. 22 lutego 1880 r.
Prosi o modlitwę

Rębecki, o czym możemy dowiedzieć się z aktu zgonu sporządzonego
przez proboszcza nasielskiego, księdza
Józefa Dynakowskiego.
O rodzinnych powiązaniach T. R.
Wotowskiego z rodziną Kurtzów
może również świadczyć fakt, iż jego
grób znajduje się w bliskim sąsiedz-

twie rodzinnego grobu właścicieli
Chrcynna. Grób ten jest w bardzo
dobrym stanie, często palą się tu
znicze, co jest widomym znakiem,
że ma on swoich opiekunów, którzy
pamiętają o zapaleniu symbolicznego światełka.

W zachodniej części cmentarza (tuż
przy samym ogrodzeniu) między
dwoma współczesnymi nagrobkami
znajduje się płyta nagrobna Michała
Wiśniewskiego – burmistrza Nasielska.
Konserwator zabytków tak scharakteryzował ten nagrobek. Styl klasycyzujący; prostokątna płyta nagrobna

z piaskowca, z reliefowym krzyżem
w wieńcu roślinnym i uszakowatą
oprofilowaną tabulaturą. Na niej wykuto następujący napis:
Ś. P. Michał Wiśniewski
B. Oficer Wojsk
Cessarsko – Rossyjskich
następnie
B. Burmistrz M. Nasielska
przeżywszy lat 48
zmarł dnia 12 marca 1880 r.
Z aktu zgonu dowiadujemy się, że był
synem Michała i Faustyny z domu
Godeckiej i urodził się w Warszawie.
Za pewne po zakończeniu kariery
wojskowej pełnił funkcję burmistrza
Nasielska. Niestety, nie wiemy, w jakich
to było latach i jakim był burmistrzem.

Teofil R. Wotowski urodził się w Wierzbicy, niedaleko Kielc, syn Michała i Marianny z Targowskich, właścicieli ziemskich. W jaki sposób miejscem jego
pochówku stał się nasielski cmentarz?
Teofil R. Wotowski zmarł w Chrcynnie, gdzie akurat czasowo przebywał;
na stałe mieszkał w Sandomierzu.
Prawdopodobnie w celach rodzinnych przybył do właścicieli Chrcynna
– rodziny Kurtzów i tutaj rozstał się
z życiem. O jego śmierci powiadomili:
służący Józef Dębski i rolnik Franciszek

Trzy wyżej opisane nagrobki są zachowane w bardzo dobrym stanie.
Nie wymagają większego nakładu pracy poza drobnymi pracami
porządkowymi. Należy je jednak
otoczyć naszą pamięcią i troską,
w szczególności przez tych, których
groby rodzinne znajdują się w ich
bliskim sąsiedztwie. Tak niewiele
potrzeba, aby przetrwały w dobrym
stanie kolejne dziesiątki lat.
Krzysztof Macias

Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia I

Jarmula. Zgodził się on dojeżdżać do
Golądkowa. Szkoła musiała jeszcze
zatrudnić akompaniatora. Mnie przypadła społeczna funkcja kierownika
organizacyjno-pedagogicznego tego
zespołu. Załatwiałem wszystkie problemy związane z naborem uczniów,
ich obecnością na zajęciach i zapewniałem opiekę w czasie częstych
wyjazdów na koncerty. Wiem, że ten
zespół folklorystyczny, który obecnie jeszcze prowadzi w Golądkowie
Bonifacy Kozłowski, zdobywał liczne
nagrody i występował nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Nasielskie tradycje kabaretowe
1. Zaczęło się od teatru
szkolnego.

pomocy organizatorom różnych
zajęć pozalekcyjnych.

I to nie od razu w Nasielsku. Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku zostałem zatrudniony w Technikum Rolniczym w Golądkowie koło
Pułtuska, najpierw na etacie kierownika internatu, później – nauczyciela
języka polskiego.

W budynku internatu znajdowała
się niezbyt duża aula ze stałą sceną,
zwana świetlicą. W tym
właśnie pomieszczeniu
odbywały się przedstawienia teatru szkolnego.
Przed moim przybyciem do Golądkowa
przygotowywali je dwaj
poloniści: Jerzy Witkowski i Janusz Gajda.
W latach 1958 - 1962
szkolny zespół teatralny
pod ich kierownictwem
przygotował 9 premier,
między innymi – „Antygonę” Sofoklesa,
„Moralność pani Dulskiej” Zapolskiej, „Powódź” Szaniawskiego
i „Świerszcza za kominem” Dickensa.

Szkoła ta miała bogate tradycje, została
założona jeszcze przed 1939 rokiem,
po drugiej wojnie światowej się rozwijała – zbudowano duży budynek internatu, następnie nowy gmach szkolny z salą gimnastyczną. Stopniowo też
zwiększała się ilość uczniów i nauczycieli, a Technikum przekształciło się
w Zespół Szkół Rolniczych. Uczniowie
rekrutowali się z całego ówczesnego
województwa warszawskiego i prawie wszyscy mieszkali w internacie
Większość zatrudnionych w szkole
nauczycieli również mieszkała w Golądkowie w budynkach pracowniczych. Sprzyjało to rozwojowi w tej
placówce oświatowej różnorodnych
form działalności pozalekcyjnej. Wielu
nauczycieli prowadziło społecznie
koła zainteresowań i organizowało
różne imprezy rozrywkowe (np. coroczne bale kostiumowe) i artystyczne
wspólnie z uczniami, po prostu w ten
sposób zagospodarowując swój wolny czas. Trzeba przyznać, że długoletni
dyrektor tej szkoły Szczepan Gogolewski zachęcał grono pedagogiczne
do tego typu działalności i udzielał

nek, „Teatrzyk Zielona gęś” Gałczyńskiego, „Niemcy” Kruczkowskiego
i „Balladyna” Słowackiego.
Przedstawienia wystawiane były zwy-

zwykle samochodem ciężarowym
z przyczepą, na której znajdowały się
dekoracje. Spektakle odbywały się
najczęściej w remizach strażackich,
które miały sale ze sceną. Na ogół
dobrze wspominaliśmy te występy. Mieszkańcy odwiedzanych
wsi chętnie przychodzili na nasze
spektakle i nawet trudniejsze sztuki,
jak zrealizowany w konwencji teatru
poezji „Eugeniusz Oniegin”, były
przyjmowane z aplauzem. Pamiętam, że jeden tylko wyjazd mógł
się zakończyć niezbyt szczęśliwie.
Po przedstawieniu w Krzyczkach,
kiedy już siedzieliśmy w samochodzie, grupa wyrostków obrzuciła
nas kamieniami. Jeden z nich wpadł
nawet do samochodu, na szczęście
nikomu się nic nie stało. Potem się
okazało, że to nie byli mieszkańcy
tej wsi. Po prostu rozrabiać tu postanowili przybysze z pobliskiego
Nasielska. Udało mi się później
ustalić ich personalia i postawić całą
grupę przed kolegium karno-administracyjnym w Pułtusku.

Od roku 1963 rozpocząłem pracę w tej
szkole i postanowiłem
W golądkowskiej szkole zainicjowakontynuować społeczMaryla Kowalska i Dariusz Kopeć w „Zielonej Gęsi” Gałczyńskiego łem jeszcze jedną formę działalnoną działalność swych
ści kulturalnej. Kiedy zauważyłem,
poprzedników w szkolkle kilkakrotnie w szkole dla młodzie- że w pokoju kierownika internatu
nym teatrze. Do roku 1973 udało ży, rodziców, pracowników szkoły
znajduje się duża szafa, w której znajmi się przygotować następujące i gospodarstwa pomocniczego. Kilkadowało się kilkadziesiąt kompletów
przedstawienia: „Eugeniusz Oniegin” krotnie byliśmy zapraszani ze swoimi
pięknych kurpiowskich strojów ludoPuszkina, „A jednak miłość” H. Auder- spektaklami do powiatowego Pułtuwych, zaproponowałem dyrektorowi
skiej, „Wilk, pies i my” L. Herdegena ska. Często też organizowaliśmy wyGogolewskiemu utworzenie w szkole
i J. Stwory, „Jacy jesteśmy”- własny stępy w okolicznych wsiach. Na takie
regionalnego zespołu pieśni i tańca.
scenariusz, montaż wierszy i piose- gościnne przedstawienie jechaliśmy
Ówczesnemu szefowi szkoły ten
pomysł się podobał i zapewnił mnie,
NASIELSKI
że załatwi na jego realizację środki
Redaguje kolegium w składzie:
finansowe. W Zarządzie WojewódzKrzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
kim Związku Teatrów Amatorskich
Stanisław Tyc.
w Warszawie znalazłem doświadWspółpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
czonego instruktora folklorystę, który
w tym czasie przygotowywał wieloDTP: Marek Tyc
krotnie dożynki centralne, Witolda
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05–190 Nasielsk

Notatnik

Muszę przyznać, że moja praca w szkolnym teatrze spotkała się
z życzliwym zainteresowaniem,
a nawet uznaniem, osób odpowiadających za kulturę w powiecie pułtuskim. Mam tu przede wszystkim na
myśli ówczesnego kierownika referatu
kultury Edwarda Cicharskiego i znanego społecznika, dyrektora Biblioteki Powiatowej w Pułtusku Czesława
Dubiejka. Prowadzony przeze mnie
zespół teatralny był wielokrotnie
zapraszany na występy i przeglądy
teatrów amatorskich w Powiatowym
Domu Kultury. Z inicjatywy władz
powiatowych zostałem nagrodzony
przez Ministra Kultury i Sztuki Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
Również za swoją pracę zawodową,
nauczycielską w golądkowskiej szkole
otrzymałem Nagrodę II stopnia Ministra Oświaty.
Doświadczenia zdobyte w prowadzeniu teatru szkolnego w Golądkowie
zaowocowały później znaczącymi
sukcesami w pracy z artystycznie
uzdolnioną młodzieżą w Nasielsku.
Kiedy w roku 1974 objąłem funkcję
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w tym mieście, przekonałem
się, że mieszkają tu nie tylko młodzi
ludzie skłonni do obrzucania obcych
kamieniami.
cdn.
Henryk Śliwiński

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

W świecie snów
– Babciu, śniło mi się, że się pokłóciłam
z mamą – oznajmiła od progu Kasia,
zjawiając się w moim pokoju.

– A gdzie masz żonę? – spytał Piotrek,
rozpakowując przywiezioną przez
Pawła pękatą butelkę.

– O, a o co? – zainteresowałam się.

– Została w domu. Jakoś nie czuje się
najlepiej.

– O nic! – wzruszyła ramionami Kasia.
– I ty też byłaś w tym śnie. Powiedz mi,
co to znaczy.
– Wiadomość – odpowiedziałam.
– Ciekawe jaka… – zamyśliła się
na chwilę moja wnuczka, a potem
wyszła.
Wiadomość… i ja też byłam we
śnie… Janusz przyjedzie! Nie, dzwonił
niedawno. Marysia wyjdzie za mąż!
Bzdura, znam jej zdanie na temat tego
adoratora… Zaraz, chyba Zosia ani
Piotrek nie stracą pracy?! Nie, wtedy
śnią się bose stopy.
Poszłam do kuchnia na śniadanie.
– Dzień dobry, mamusiu – uśmiechnęła się do mnie Zosia. – Kasia miała
o nas sen, wiesz?
– Tak, mówiła.
– I co znaczy kłótnia w świecie
snów?
– Wiadomość – odrzekłam.
– Hm… przyjedzie mama Piotrka?
Nie, może Piotrek dostanie podwyżkę? Ale on się nie śnił… Już wiem,
wygram w toto-lotka!
Wolne dni majowe postanowiliśmy ostatecznie spędzić po prostu
w domu. Perspektywa zaprzestania
codziennej gonitwy i skupienia się na
ogrodzie, rozmowach i oglądaniu starych komedii wydała nam się wystarczająco pociągająca. Karol z rodziną
zdecydował się pojechać w góry,
nie oczekiwaliśmy więc żadnych
odwiedzin, toteż niezapowiedziane
pojawienie się Pawełka zaskoczyło
nas i zarazem ucieszyło. Od swojego
ślubu nie bywał już u nas tak często jak
wcześniej, co było zrozumiałe.
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– Przeziębiła się? – spytała Zosia, ale
nie czekała na odpowiedź, bo zaraz
zawołała: – Cytrynówka!

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.– 20.04.
I myślę, że sen zapowiedział przyjazd
wujka – zakończyła Kasia triumfalnie.
– A mógłbyś dać nam przepis? – spytała Zosia, oglądając swój kieliszek
pod światło.
– Proszę – Pawełek wyciągnął kartkę
z kieszeni marynarki i podał mi ją. Przeczytałam półgłosem, ale zakończenie
tak, by słyszeli wszyscy:

Paweł robił świetną domową wódkę
o smaku cytrynowym, o której niejedno już słyszałam. Miał ją przywieźć
wiele razy, ale zawsze wypadało coś
takiego, że nie mógł. A teraz Piotrek
nalewał ją nam do kieliszków!

– „Na zdrowie! Cytrynówkę można
sporządzić samemu i na pewno wyjdzie znakomicie, ale po co? Nie lepiej
przyjechać na nią do nas? Ania, Paweł
i dziecko”. Dziecko???

Płyn miał złotawy kolor. W smaku
przebijało coś jeszcze poza cytrynami.

Rzuciliśmy się ściskać naszego gościa
i wypytywać o wszystko, o co się zwykle w takich sytuacjach pyta.

– Miód – powiedział Pawełek, w odpowiedzi na moje pytające spojrzenie.

– A więc to jest ta nowina ze snu! –
zawołała Zosia.

– Babciu! –zawołała Kasia. – Mój
sen!
– Sen? Z krain, kędy Bóstwo – Noc /
Samowładną dzierży moc… – wyrecytował Paweł.
– Co: twój sen? – spytałam z roztargnieniem, dolewając sobie cytrynówki.
– To jakiś wiersz? – Kasia popatrzyła
na Pawełka podejrzliwie.
– „Kraina snu”, Edgar Allan Poe – odpowiedział. – Miałaś ciekawy sen?
– Może nie aż taki ciekawy, ale znaczący. Tak mówi babcia.
– A co ci się śniło? – zainteresował
się Piotrek.
– Że się pokłóciłam z mamą.
– O co? – chciał wiedzieć mój zięć.
Spojrzałam na niego tknięta myślą:
czyżby chciał porównać sen Kasi ze
swoimi doświadczeniami?
– O nic. I babcia też była w tym śnie.
To podobno oznacza wiadomość.

– Chyba zacznę zapisywać – powiedziała do siebie Kasia – jak mi się jeszcze coś przydarzy w krainie snu.
Babcia Jadzia

Cytrynówka
6–8 dużych cytryn, 1 l spirytusu, 2,5
szkl. cukru, 2 łyżki miodu, 1,5 l wody
mineralnej
Cytryny umyć i pokroić razem ze skórką w jak najcieńsze plasterki. Zasypać
je cukrem (z miodem) na minimum
24 godziny, ale lepiej na dłużej – na
pełne 2 doby. Spirytus rozmieszać
z wodą i wlać do cytryn z cukrem.
Przykryć ściereczką lub arkuszem
papieru śniadaniowego. Odczekać
minimum kolejne 2–3 doby, aż całość
się „przegryzie”. Po tym czasie zebrać
cytryny (warto je „wyżąć”, bo zwykle
zostaje w nich sporo soku), pozostały
płyn przefiltrować przez sitko lub gazę
i rozlać do butelek. Cytrynówkę podawać lekko schłodzoną.

Kino NIWA ZAPRASZA
1–3 maja, godz. 18.00

Slumdog. Milioner z ulicy
Slumdog Millionaire (USA,Wielka Brytania, 2008); Komedia/Dramat/Romans; Reżyseria:
Danny Boyle; Scenariusz: Simon Beaufoy; Obsada: Irrfan Khan – Inspektor policji, Anil
Kapoor – Prem Kumar, Dev Patel – Jamal Malik, Freida Pinto – Latika, Rajendranath
Zutshi – Reżyser.

Historia Jamala, mieszkańca slumsów Bombaju, który w wieku 18 lat bierze
udział w hinduskiej wersji „Milionerów”. Od finałowej wygranej dzieli go
ostatnie pytanie, jednak zanim zdąży na nie odpowiedzieć następnego
dnia, aresztuje go policja. Funkcjonariusze stawiają przed nim zarzut oszustwa i chcą się dowiedzieć, jak chłopak wychowujący się przez całe życie
w dzielnicy biedy może wiedzieć tak dużo. To doskonały pretekst, aby
Jamal opowiedział historię ulicy, gangów i miłości swojego życia.
15–17 maja, godz. 19.00

Generał Nil

(Polska, 2008); Biograficzny/Dramat; Reżyseria: Ryszard Bugajski; Scenariusz: Ryszard
Bugajski, Krzysztof Łukaszewicz; Obsada: Olgierd Łukaszewicz – Gen. Emil Fieldorf
ps. „Nil”, Alicja Jachiewicz-Szmidt – Janina Fieldorf, Maciej Mikołajczyk – Wiesiek,
Anna Cieślak – Maria Fieldorf.

Generał August Emil Fieldorf, pseudonim „Nil”, był dowódcą Kierownictwa
Dywersji Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej oraz organizacji „Nie”,
czynnie sprzeciwiającej się powojennemu okupantowi sowieckiemu. Po wojnie i zesłaniu na Ural Fieldorf zmuszony jest podjąć śmiertelną grę z Urzędem
Bezpieczeństwa, próbując uratować rodzinę i współtowarzyszy z podziemia.
Film obfituje w brawurowe sceny, m.in. słynnej Akcji pod Arsenałem, operacji
oddziału „Parasol”, w której zlikwidowano dowódcę SS – Franza Kutscherę,
oraz trzymające w napięciu sceny szpiegowskiego pojedynku między „Nilem”
a agentami UB.

HOROSKOP

Przez najbliższe dni będziesz bardzo odważny i możesz przez to wiele
zyskać i załatwić. W razie potrzeby będziesz bronić swych przekonań
i pozbywać się niechcianych spraw. Chętnie wybierzesz się na zakupy,
zaplanujesz wyjazd na weekend lub zaprosisz znajomych na grilla.

Byk 21.04.– 21.05.
Będziesz bardzo energiczny, co sprzyja nadrabianiu zawodowych
zaległości. Możesz liczyć na dobre wiadomości, które dotyczyć będą
pieniędzy. Koniecznie postaraj się odpocząć. Dobrze Ci zrobi chwila
skupienia i samotności.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Czeka Cię przyjemny czas. Zapragniesz poznać nowych
ludzi i porozmawiać na ciekawe tematy. Przypomnisz sobie
o niewykorzystanych zaproszeniach i dobry humor Cię nie opuści.
Samotne Bliźnięta nie będą narzekać na brak adoratorów.

Rak 23.06.– 22.07.
W życiu zawodowym bez trudu rozgromisz konkurencję i uporasz
się z każdym problemem. W trudnej sytuacji postawisz na swoim
i będziesz bardzo zadowolony ze swoich decyzji. W miłości zaufaj
partnerowi.

Lew 23.07.– 22.08.
W najbliższym czasie możliwe są niecodzienne spotkania i ciekawe
propozycje zawodowe. Obowiązki wykonasz szybciej niż zwykle,
zrobisz listę swoich zalet i zastanowisz się nad tym, ile powinieneś
zarabiać. Może pora na awans. W uczuciach szczęście.

Panna 23.08.– 22.09.
Najbliższe dni będą Ci sprzyjać. Wszystko uda się załatwić po Twojej
myśli i sprawnie uporasz się z zaległymi sprawami. Możesz liczyć na
pomoc i sympatię otoczenia. W życiu osobistym pomyśl o majowym
wyjeździe dla najbliższych.

Waga 23.09.– 22.10.
Najważniejsze będą teraz dla Ciebie sprawy zawodowe. Decyzje,
które podejmiesz, zaważą na Twojej przyszłości i dochodach
domowego budżetu. Samotne Wagi, Wasze starania zostaną
docenione, bądźcie dobrej myśli.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będziesz bardzo pomysłowy i chętnie będziesz pomagać wszystkim
wkoło. Ktoś zwróci się do Ciebie o poradę lub pośrednictwo w trudnej
sprawie. W życiu rodzinnym też nie będziesz narzekać na nudę, bo
w domu wiele się będzie działo.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Chętnie podzielisz się ze wszystkimi swoim entuzjazmem i zapałem,
ale niestety nie do pracy. Będziesz myśleć tylko o układaniu
weekendowych planów, najchętniej tych, które związane są
z wyjazdami na odpoczynek.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W życiu zawodowym będziesz obowiązkowy i wiele trudnych spraw
zapragniesz zrobić jeszcze lepiej niż dotychczas. Warto załatwić
zaległości w administracji, bo wszystko się tak uda. Przyjemności
musisz odłożyć na później.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W pracy bądź uprzejmy i ostrożny. Lepiej nie zdradzać nikomu
swoich pomysłów i planów i spokojnie samemu je realizować.
Ważne problemy postaraj się dokładnie przemyśleć i dopiero
podjąć wiążące decyzje. Samotne Wodniki będą marzyć o wielkiej
miłości.

Ryby 19.02.– 20.03.
Przez najbliższe dni będziesz rozkojarzony. Możesz spóźnić się na
spotkanie lub zgubić ważne dokumenty. W pracy nie bierz na siebie
dodatkowych obowiązków. Polegaj na swoim wyjątkowym uroku
i intuicji, a wszystko ułoży się pomyślnie, także w miłości.

Z przymrużeniem oka
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Mieszkańcy miejscowości Kosewo
składają serdeczne podziękowania

Pani Annie Morawskiej
i Pani Krystynie Śmietańskiej

za zaangażowanie i duży wkład pracy
w przystrojenie przydrożnej figurki.

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

2.
3.
4.
5.

1–14 maja 2009

powierzchniowe
– moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1
moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena netto zł

40,00
60,00
20,00

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

0,82
800,00
0,10

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

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

I

Tanio sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”,
kompletny, stan idealny, oraz telewizor Daewoo 20 cali (z pilotem),
tel. 0 507 047 485.
Sprzedam biurko w idealnym stanie, tel. 0 503 016 899.
Wilno, Lwów i inne – sprzedam
akwarele przedstawiające perły
architektury kresowej. Tel. 0 502
035 852.
Piękne obrazy olejne i akwarele
znanych polskich malarzy – tanio
sprzedam. Wyprzedaż kolekcji. Tel.
0 502 035 852.
Kupię gorczycę. Tel. 022 785 26 67
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 796 654 980.
Kupię gospodarstwo rolne.Tel. 602
496 580.
Sprzedam dom w Nasielsku o pow.
200m2. Działka:550m2. Media,
centralne ogrzewanie-piec miałowo-węglowy, dom ocieplony, instalacja alarmowa. Do zamieszkania!
Tel. 0 604 182 957.
Nadzory budowlane, ekspertyzy,
opinie. Tel. 501 508 427, 023 69
12 255.
Sprzedam witrynę sklepową wraz
z drzwiami z PCV o wymiarach,
rama dwudzielna 242÷2 m plus
drzwi 242÷1 m (przeszklone, szkło
wzmocnione). Tel. 501 508 427,
023 69 12 255.
Schody, drzwi, balustrady, łóżka do
sypialni. Tel. 503 401 399.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku przy ul. Piłsudskiego.
Tel. 500 115 959.
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 989 m2 położoną w Nasielsku, ul. Sosnowa. Tel. 602 419
494.
Sprzedam pług 3-skibowy, kosiarkę
listwową i słomę w rolkach.Tel. 668
194 550.
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie. Tel. 608 458 135.
Szukam opiekunki do dziecka.
Tel. 023 69 31 442, 608 597 520.
Sprzedam działkę 1450 m2 z domem mieszkalnym + garaże
w centrum Nasielska. Tel. 515 111
015.
Sprzedam mieszkanie M4 61 m2,
ul. Warszawska. Tel. 602 777 189.
Ocieplanie, układanie paneli, malowanie. Tel. 788 702 380
Sprzedam M4 w Nasielsku,
ul. Płońska 41, parter. Tel. 600 018
882.
Sprzedam słomę w kostkach, motor MZ 250 i Żuka. Tel. 509 212
350.

1–14 maja 2009
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Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą. Tel. 698 455 472.
Sprzedam Fiata Uno na części, rok
prod. 1997. tel. 665 748 122.
Zawiozę do ślubu czarnym Mercedesem klasy S, jasne wnętrze.
Tel. 693 021 707, 605 845 700.
Sprzedam lub wynajmę dom
w Starych Pieścirogach. Tel. 693
021 707.
Księgowa emerytka poszukuje
pracy. Tel. 608 458 135.
Malowanie, szpachlowanie.Tel. 601
187 504.
Mieszkanie dwupokojowe do
wynajęcia przy ul. Elektronowej.
Tel. 023 69 12 867.
Przyjmę pracowników (etat, 1/2
etatu) do produkcji mebli tapicerowanych (wersalki, fotele).
Możliwość przyuczenia. Tel. 608
649 932.
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe M3 w Nowym Mieście.Tel. 023
661 40 14.
Sprzedam dom w Zakroczmiu
o pow. 150 m2, działka 437 m2. Budynek ocieplony styropianem,otynkowany. Dach z blacho-dachówki,
kłute ogrodzenie, podwórko wyłożone kostka Jadar.Wszystkie media.
Ogrzewanie olejowe – Buderbs.
Instalacja alarmowa, rolety antywłamaniowe. Tel. 512 048 986.
Ogrodzenia A-Z. Bramy i ogrodzenia z metalu, sztachet, siatki. Podmurówki, klinkier.Wyrób, budowa,
montaż. Tel. 607 687 306.
Sprzedam łóżeczko dziecięce
3-funkcyjne. Tel. 664 340 922.
Sprzedam duży samochód Jeep
z pilotem dla dziecka. Tel. 664 340
922.
Sprzedam działkę rolną 1,94 ha
5km od Nasielska – podłączona
woda. Tel. 508 372 507.
Sprzedam słomę w kostkach ze
stodoły. Tel. 022 794 30 71.
Sprzedam Poloneza Caro, rok prod.
1992. tel. 022 794 30 71.
Sprzedam działkę 1200 m2 w miejscowości Kosewo. Działka posiada
decyzję o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej
i przyłącze wodociągowe. Tel. 503
054 208.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 855 m2 w Nasielsku,
ul. Leśna. Tel. 607 101 181.
Sprzedam kuca i opryskiwacz
400 l. Tel. 504 062 869.
Wylewki mixokretem. Tel. 783 013
120.
Wideofilmowanie. Tel. 790 225
144.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku. Tel. 602 432 338.
Usługi hydrauliczne – dachy, ocieplenia. Tel. 500 287 920.

REKLAMA
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Ostatnie dwa mecze Żbika znowu nie poprawiły
nastrojów jego sympatyków. Drużyna ,,zarobiła”
w nich zaledwie jeden
punkt. Zyskując jeden,
jednocześnie straciła
ich aż 5. W sumie więc,
z osiemnastu punktów,
jakie można było już tej
wiosny zdobyć, nasi piłkarze dołożyli do swej dotychczasowej zdobyczy
też tylko 5 punktów.

Mecz z drugą drużyną OKS Otwock zakończył się wprawdzie naszą porażką, ale nasielscy
piłkarze pokazali, że potrafią grać. Stoczyli z tą
drużyną równorzędny pojedynek. Prowadzili
otwartą walkę, zmusili przeciwnika do najwyższego wysiłku i można nawet powiedzieć, że
zabrakło trochę szczęścia, aby w tym spotkaniu
uzyskać chociażby remis. Nie będzie też przesadą stwierdzenie, że ten mecz można było
wygrać. Ten występ naszych piłkarzy należy
więc uznać za udany. Warto wiedzieć też, że
w zespole z Otwocka grało 4 zawodników wy-

SPORT

W piątek, 17 kwietnia na boisku stadionu miejskiego w Nasielsku odbyły się gminne zawody
w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców.
Jak co roku, rozgrywki cieszyły się dużym
zainteresowaniem. W tym roku w zmaganiach brały udział szkoły podstawowe z Bud
Siennickich, Dębinek, Nasielska i Popowa.
Po losowaniu i ustaleniu systemu rozgrywek – każdy z każdym – przystąpiono do
rozgrywek.

Dwa oblicza Żbika

Po zwycięskim meczu z serockim Sokołem
wydawało się, że drużyna ma już kryzys poza
sobą. Mecz w Serocku nie był wprawdzie piękny,
ale w pojedynkach wyjazdowych gra się o wiele
trudniej niż u siebie. Potwierdzeniem lepszej gry
miał być więc mecz z rezerwami OKS Otwock.
I chociaż byliśmy oficjalnie w tym meczu gospodarzami, to tak naprawdę odbywał się on na
terenie neutralnym, bo w Pułtusku. Obydwie
drużyny mają wtedy równe szanse, więc wynik jest wtedy bardziej obiektywny i pokazuje
prawdziwą wartość zespołów.

SPORT

MINI PIŁKA NOŻNA

Żbik – OKS Otwock II 0:1 (0:1)
Wicher Kobyłka – Żbik 1:1 (0:1)

SPORT

Łukasz Gortat, Tobiasz Kuciński. Opiekun –
Tomasz Czajkowski.
DZIEWCZĘTA

Mecz zakończył się remisem 1:1 (0:1). Bramkę dla
Żbika zdobył w 42. minucie meczu Michał Bącik.
Pięknie wykończył głową wrzutkę Tomka Gumowskiego w pole karne. Bramkarz, któremu
słońce świeciło prosto w oczy, nie miał szans
na wybicie piłki. Szkoda tylko, że nasi piłkarze
wykorzystali tylko tę jedną z wielu okazji. Po
przerwie w identyczny sposób zdobyli bramkę
gospodarze. Tym razem słońce świeciło prosto
w oczy naszemu bramkarzowi. Ciekawostką
jest to, że zagranie Bujalskiego z prawej strony
głową wykończył były zawodnik Żbika Paweł
Kłoskowicz.

Po przerwie piłka jeszcze raz wpadła do bramki
gospodarzy. Sędzia uznał jednak, że Łukasz
Wieraszko, który dobijał piłkę odbitą od słupka,
był na pozycji spalonej. No cóż, nie wszyscy to
tak widzieli, ale z sędziami nie ma co na boisku
dyskutować, bo kończy się to zazwyczaj żółtą kartką, a czasami i dwiema.
Tak było i w tym meczu. Za dwie żółte
Wyniki turnieju „siódmego” 17.04.2009 r.:
kartki boisko musiał opuścić Radek
1. Grzegorz Kosewski - Janusz Muzal
79 pkt. (62,70%)
Cytloch.

BRYDŻ

2. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 78 pkt. (61,90%)
3. Maciej Osiński - Janusz Wydra		
65 pkt. (51,59%)
4. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski 64 pkt. (50,79%)
5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
59 pkt. (46,83%)
6. Krzysztof Gałek - Paweł Wróblewski
58 pkt. (46,03%)
7. Krzysztof Michnowski - Krzysztof Turek 51 pkt. (40,48%)
8. Jacek Jeżółkowski - Marek Olbryś
50 pkt. (39,68%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1.
Janusz Muzal			 51 pkt.
2-3. Maciej Osiński			 49 pkt.
Janusz Wydra			 49 pkt.
4-5. Grzegorz Kosewski		 48 pkt.
Grzegorz Nowiński		 48 pkt.
6.
Piotr Kowalski			 44 pkt.
7.
Paweł Wróblewski			 40 pkt.
8. Stanisław Sotowicz		 36 pkt.
9-10. Kazimierz Kowalski		 35 pkt.
Krzysztof Morawiecki		 35 pkt.

I rzecz najważniejsza. Za grę w przegranym u siebie meczu z OKS-em
Otwock wystawiłbym drużynie
ocenę dobrą. To może paradoks, ale
za remis uzyskany ,,na wyjeździe”
w Kobyłce piłkarzom należy się
dwója. To był wyjątkowo słaby mecz
w wykonaniu naszych zawodników.
Przeciwnik był nie najsilniejszy. Chłopcom z Kobyłki nie brakowało tylko
ambicji. I to wystarczyło, aby pozbawić Żbika dwóch jeszcze punktów.

Najbliższy mecz Żbik rozegra w Pułtusku z Białołęką. To bardzo silny przeciwnik. Wiosną idzie od zwycięstwa
do zwycięstwa. Jesienią Żbik pokonał
tę drużynę na jej boisku w Warszawie.
Teraz będzie trudno o zwycięstwo,
Na następny turniej cyklu Grand Prix Nasielska `2009, K.S. „Sparta” ale przy dobrej koncentracji i dyscyzaprasza w czwartek 30 kwietnia na godz. 18.45. do hali sportowej plinie w grze jest to możliwe.
w Nasielsku.
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II
(19:13)
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SP Nasielsk 10:1 9:1 x 11:1
I
(30:3)
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III
(9:18)
SP Dębinki 11:3

x

x
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Siennickie

x

SP Dębinki

8:0

1:9 7:1

Zwycięska drużyna z Nasielska: Dominik
Jaglarski, Paweł Prusinowski, Kacper Wróblewski, Mateusz Milewski, Jakub Wroński,
Wojciech Zakrzewski, Patryk Branicki, Marcin
Stańkowski, Konrad Lipiński, Bartosz Lesicki,
Sebastian Chmielewski, Damian Kamiński,

0:8 3:2
X

SP Nasielsk 2:3 0:6

6:0
X

Miejsce

SP Dębinki

0 pkt
IV
(5:28)

SP Nasielsk

3:11 1:10 2:7

Punkty

SP Popowo

SP Nasielsk

x

Punkty

Kolejny mecz Żbik rozegrał w Kobyłce z miejscowym Sokołem. Drużyny prezentują podobny poziom, podobne są też ich losy. I jeszcze
jedno łączy Nasielsk z Kobyłką. W obydwu
miastach istnieją bardzo silne kluby, w których
uprawia się dyscyplinę siłową – wyciskanie
sztangi leżąc. Obydwa kluby należą do ścisłej
czołówki Polski. Duszą tego klubu jest Stanisław
Bielewicz. Z sympatii dla Nasielska przybył na
mecz Żbika z Wichrem, a w przerwie pokazywał
nasielszczanom swoje „królestwo” – bogato
wyposażoną siłownię.

SP Budy
Siennickie

SP Dębinki

stępujących bardzo często w pierwszej drużynie tego klubu (II liga). To prawie połowa składu
zespołu. Główną przyczyną porażki była słaba
skuteczność piłkarzy Żbika. O tym mankamencie drużyny pisaliśmy prawie w każdym tekście
dotyczącym naszej drużyny.

x

SP Dębinki

CHŁOPCY

SP Budy Siennickie

Jeśli chodzi o dane statystyczne, niepokoi jeszcze
jeden fakt. Początek rundy wiosennej jest jeszcze gorszy niż – uznany
za zły – początek rundy jesiennej. Wtedy Żbik
w sześciu meczach zdobył mało, bo tylko
6 punktów. Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ
tych punktów zdobyliśmy tylko 5. I jeszcze
jeden wskaźnik regresu. Jesienią tym samym
przeciwnikom nasi piłkarze strzelili 9 bramek,
wiosną tylko 4. Na szczęście straciliśmy w analogicznych okresach mniej bramek. Jesienią
przeciwnicy strzelili nam 19 bramek, wiosną
tylko 11.

SPORT

SP Budy Siennickie

SPORT

3 pkt
(3:10)

II

6 pkt
(14:0)
0 pkt
(2:9)

I
III

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej
w Pieścirogach będą reprezentować naszą gminę w rozgrywkach powiatowych.
Zwycięska drużyna dziewcząt
z Dębinek: Małgorzata Raczka, Angelika Wilczyńska, Karolina Chrzanowska, Karolina
Domżała, Joanna Łosiewicz,
Joanna Koźniewska, Daria Kowalczyk, Emilia Suska, Ewelina
Skrzeszewska. Opiekun – Rafał
Markiewicz.
M.K.

SP Nasielsk

TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA PSP WINNICA

W sobotę, 25 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku wzięli udział w turnieju
piłkarskim o Puchar Dyrektora PSP w Winnicy.
Na boiskach w dwóch kategoriach wiekowych
rywalizowali uczniowie szkół podstawowych
z Winnicy, Zator, Pniewa, Nasielska i Błędostowa.

W kategorii klasy IV i młodsi bezkonkurencyjni
byli uczniowie SP Nasielsk, pewnie wygrywając
swoje wszystkie mecze i zajmując I miejsce.
Skład zwycięskiej
drużyny: Daniel
Bazylewski, Daniel Drzazgowski,
Szymon Zalewski, Marcel Kosiński, Kamil Tomaszyński, Dawid
Popielarski, Piotr
Tobolski, Piotr
Górecki, Mariusz
C hm ielewsk i,
Robert Łępicki,
Karol Puta, Karol Romanowski,
Karol Chrustowski, Prezmek Wiśniewski.
W kategorii klas
piątych i szóstych uczniowie z Nasielska
ostatecznie zajęli
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II miejsce, przegrywając jedynie różnicą 2 strzelonych bramek.
Skład drużyny: Sebastian Chmielewski, Marcin Stańkowski, Damian Kamiński, Paweł
Prusinowski, Kacper Wróblewski, Wojtek
Zakrzewski, Rafał Szymański, Dawid Karpiński, Kornel Prusik, Bartosz Ślesicki, Rafał
Chojnacki, Daniel Jechalik, Piotr Łątkiewicz.
T.C.
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