
Gołdapi i Olecka. Te trzy grupy 
zapewniły też oprawę muzyczną 
mszy św.

Koncelebrowanej mszy św. prze-
wodniczył proboszcz parafii w Woź-
niczkach ks. kan. Tadeusz Korosteń-
ski. Asystowali mu księża: Tomasz 
Rożek, Cezary Rozmus i Tomasz 
Lalak. W tegorocznej pielgrzymce 
idzie 17 kapłanów, 2 diakonów, 3 
siostry zakonne i 17 kleryków.

NASI TWÓRCY

Rysunek 
piórkiem
Czy można Pana określić mianem 
artysty nieprofesjonalnego?

– Tak, ponieważ zawodowo zawsze 
zajmowałem się czymś innym, a swoją 
twórczość traktowałem jako hobby. 
Ale za to bardzo poważnie, dlatego 
przed laty działałem w Klubie Pracy 

Twórczej przy 
Wojewódzkim 
Domu Kultury 

w Cie-
cha-
n o -

wie, a później w ciechanowskim Stowa-
rzyszeniu Pracy Twórczej. Dzięki temu 
mogłem brać udział w warsztatach i ple-
nerach malarskich, wtedy nawiązałem 
bardzo dużo przyjaźni, które procentują 
do dziś. Wiele się też wtedy nauczyłem, 
a efekty można było oglądać na wysta-
wach, w których brałem udział. Na prze-
strzeni tych lat moje prace wystawiane 
były m.in. w Pułtusku, Ciechanowie, 
Nasielsku, Legionowie, a w minionym 
roku gościłem w swoich rodzinnych 
stronach, czyli w Międzychodzie. Cho-
ciaż ani malarstwem, ani rysunkiem nie 
param się zawodowo, to wszyscy któ-
rym podoba się moja twórczość, mogą 
sobie coś u mnie zamówić. 

www.zycie.nasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 023 691 23 43 
e–mail:zycie@nasielsk.pl
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Nasielsk uczestniczył  
w pielgrzymkowej modlitwie
Po raz 17. przez teren naszej gminy 
wędrowali pielgrzymi z diecezji 
ełckiej. Wydarzenie to od począt-
ku corocznie ma miejsce w dniu 
3 sierpnia. Pobyt pielgrzymów na 
terenie gminy był bardzo krótki, 
bo zaledwie dziewięciogodzinny. 
Pierwszy dłuższy postój (ok.2 godz.) 
mieli w Nasielsku. Wspólnie z człon-
kami nasielskiej wspólnoty parafialnej 
uczestniczyli we mszy św., następnie 
spożyli posiłek przygotowany przez 
goszczących ich parafian nasielskich, 

po czym krótko odpoczywali i udali 
się w dalszą drogę w kierunku Po-
miechówka. W Psucinie nastąpił ko-
lejny odpoczynek, w którego trakcie 
także spożyli posiłek przygotowany 
przez mieszkańców wioski. 

Na teren gminy, do nasielskiej 
świątyni oraz do Psucina kolumnę 
pątników wprowadził (niezmiennie 
od 10 lat) kierownik pielgrzymki ks. 
prałat Kazimierz Gryboś. Na czele 
kolumny szli pątnicy z Woźniczek, 

Z OSTATNIEJ CHWILI

Sygnalizacja już stoi

W środę, 5 sierpnia, przy skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i POW-u pojawiły się sygnalizatory 
świetlne. Jak zapewnia wykonawca robót jest 
szansa, że zostaną one ukończone zgodnie  
z planem, czyli do końca sierpnia. 

(r)

To jeszcze  
nie koniec

Nasze 
wizytówki?

str. 3

Skutki 
nawałnicy

Zlot harcerzy
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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

CHODNIK W CEGIELNI PSUCKIEJ

To jeszcze nie koniec
W lipcu ukończono prace przy budowie ponad 400 m chodnika przy drodze powia-
towej w Cegielni Psuckiej. Mieszkańcy wsi, którzy od lat zabiegali o wybudowanie 
chodnika, są bardzo zadowoleni z powstałej inwestycji, ale …

udało się chociaż w części wykonać 
tę inwestycję. 

– W sierpniu budowa chodnika bę-
dzie kontynuowana, ponieważ wła-
śnie podpisałam dokumenty na tzw. 
zamówienie uzupełniające, czyli wy-
konanie jeszcze 165 metrów. Tak więc 
chodnik doprowadzony zostanie do 
figurki znajdującej się naprzeciwko 
świetlicy – informuje A. Kaczmarek. 
– Pojawi się też chodnik przy szkole, 
żeby dzieci mogły dochodzić nim 
do przejścia dla pieszych. Niestety, na 
doprowadzenie chodnika do granic 
wsi nie mamy w tym roku środków 
finansowych – dodaje. 

Wykonanie tych inwestycji jest 
możliwe przede wszystkim dlatego, 
że w 50% uczestniczy w nich no-
wodworskie starostwo powiatowe, 
a w 50% gmina Nasielsk. 

– Na podstawie tych ustaleń sta-
rostwo finansuje budowę chod-
nika w Cegielni Puckiej, a gmina 
Nasielsk, budowę chodnika przy 
drodze powiatowej w Cieksynie 
– wyjaśnia wicestarosta. – W tym 
roku przygotowane zostaną pro-
jekty na budowę chodników w Stu-
dziankach, Dębinkach i Psucinie – 
dodaje.

(i)

– Chodnik w naszej miejscowości był 
naprawdę bardzo potrzebny, szcze-
gólnie dzieciom, które jesienią i zimą 
nie mogły chodzić poboczem i wę-
drowały obrzeżem jezdni. To było dla 
nich bardzo niebezpieczne, bo u nas 
jest naprawdę dużo wypadków – 
mówią mieszkańcy Cegielni Psuckiej.  
– Cieszymy się, że chodnik jest, ale 
dlaczego jest taki krótki? Czy nie 
mógłby sięgać do granic naszej wsi? 
– pytają. 

Dokumentacja na ten chodnik było 
już gotowa od trzech lat. Właśnie 
dlatego, jak zapewnia Anna Kacz-
marek, wicestarosta nowodworski, 

Brzydkie i niebezpieczne

Suche drzewa 
szpecą 
Po wichurze, która przeszła nad 
naszą gminą z końcem lipca br., 
na terenie skweru Jana Pawła II 
w Nasielsku pracownicy ZGKiM 
usuwali powalone wiatrem drze-
wo. Mieszkańcy, którzy obserwo-
wali ich pracę, zastanawiali się, czy 
przy okazji ZGKiM nie mógł usunąć 
suchych drzew znajdujących na 
skwerku. 
– Niektóre suche drzewa już od lat na-
dają się do wycięcia, a miasto nic z tym 
nie robi – mówili. Sprawa wydawałaby 
się prosta: trzeba wyciąć uschnięte ko-
nary, ściąć suchy pień i posadzić młode 
drzewo. Cała procedura jest jednak 
nieco bardziej skomplikowana.
Jeżeli drzewa znajdują się na tere-
nie miejskim, to Zarząd Gospodarki 
Komunalne j  i  Mieszkaniowej 
w Nasielsku powinien zgłosić potrzebę 
ich usunięcia do Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miejskim. Następnie urzędnicy infor-
mację taką przekazują do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Potem czeka się już 
tylko na decyzję starosty. Powinna być 
ona wydana w ciągu miesiąca.

Niestety, w ZGKiM, który powinien 
zajmować się utrzymaniem zieleni miej-
skiej, nic nie wiedzą o suchych drzewach 
rosnących na skwerku JP II. 
Dopiero po naszym telefonie pra-
cownicy ZGKiM obiecali sprawdzić 
jak wygląda sytuacja. 
Jak się okazuje, każde suche drzewo 
ma swojego właściciela, który powi-
nien zająć się jego losem. I tak spra-
wą suchego drzewa, które znajduje 
się przy drodze wojewódzkiej, jak 
to ma miejsce na ul. Warszawskiej 
w Nasielsku (w pobliżu zakładu foto-
graficznego), zajmuje się Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. A suchym drzewem 
rosnącym przy ul. POW-u – starostwo 
powiatowe w Nowym Dworze Maz.
Jak poinformowali nas urzędnicy na-
sielskiego magistratu, już przygotowy-
wany jest przetarg na wycinkę suchych 
drzew przy drogach wojewódzkich. 
Jednak na jego rozstrzygnięcie trzeba 
będzie zaczekać. 
Choć sprawa wydawałaby się dzie-
cinnie prosta, to jednak jeszcze sporo 
czasu upłynie, zanim z naszego miasta 
znikną straszące przechodniów i nie-
bezpieczne suche drzewa. Pozostaje 
jedynie mieć nadzieję, że w tym czasie 
jakiś suchy konar nie wyrządzi nikomu 
krzywdy.

(k) 

INWESTYCJE

Roboty drogowe w Chrcynnie
W ostatnich dniach lip-
ca w Chrcynnie rozpo-
częła się przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
622 prowadzącej przez 
Jaskółowo m.in. do Se-
rocka. Odcinek tej drogi 
znajdujący się w są-
siedniej gm. Serock, do 
Zabłocia wykonano już 
wcześniej. 
Przebudowa, którą w ykonuje 
f irma Skanska dotyczyć będzie 
fragmentu drogi o długości po-
nad 4 km. Koszt inwestycji wy-
niesie 4 mln 488 tys. zł. W zakres 
robót wchodzi m.in. wykonanie 
nowej nawierzchni drogi, jej pio-
nowe i poziome oznakowanie 
oraz przebudowa skrzyżowania w 
Chrcynnie. Prace powinny zostać 
ukończone do końca września.  

(r)
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Czy to są nasze wizytówki?
– Dzień w dzień mamy to samo. Bywa, że już od 6 rano, często do późnych godzin 
nocnych dochodzą do nas odgłosy libacji alkoholowych. Głośne krzyki, wyzwi-
ska, jakieś przepychanki – tak zachowują się osoby okupujące ławki na naszym 
skwerku przy baszcie – mówią mieszkańcy ul. Warszawskiej. – Do tego dochodzi 
jeszcze załatwianie potrzeb fizjologicznych przez imprezowiczów na pobliskie 
krzewy lub ściany domów. A także zaczepianie przechodniów. Niestety, nasze 
wielokrotne już interwencje na policji nie przynoszą żadnych efektów. Kto nam 
może pomóc? – pytają.

2a ustawy o przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi), to i tak jak dotąd w Nasielsku 
są tacy, którzy nagminnie je łamią. 

– Mieszkam w kamienicy przy skwer-
ku i naprawdę chciałbym spokojnie 
żyć. Dlaczego mamy ciągle patrzeć 
na pijaków, którzy robią co chcą? 
Siadają na ławkach, a w upał biorą 
kocyk i urzędują na klombach, gdzie 
jest chłodniej. Dwa lata temu była ma-
lowana kamienica, ale jest już tak zasi-
kana, że po prostu wstyd tu mieszkać 
– mówi zbulwersowany pan Krzysztof. 
– Kiedy wzywana przez nas policja 
w końcu przyjeżdża, to najczęściej 
towarzystwo zdąży już opróżnić albo 
schować butelki po alkoholu. I dalej 
sobie siedzą i hałasują – dodaje. 

Nieprzyjemności z takiego mało atrak-
cyjnego sąsiedztwa mają też właścicie-
le sklepów znajdujących się w pobliżu 
miejskich zieleńców. Notorycznie 
bowiem słyszą oni od swoich klientów 
skargi na agresywnych pijaków, którzy 
dopominają się pieniędzy na alkohol. 
Dlatego wielu nie chcąc się narażać 
na takie towarzystwo, przestaje robić 
zakupy czy to w Rynku, czy przy 
Warszawskiej. 

Policja na to
Jak się okazuje temat ten jest dobrze 
znany nasielskiej policji: – Spożywanie 
alkoholu w miejscach publicznych to 

odwieczny problem wielu polskich 
miast. Nasielscy policjanci widząc 
taki proceder, nakładają mandat 
w wysokości 100 zł. Ale nie zawsze to 
pomaga – wyjaśnia podinsp. Marcin 
Borowiński, Komendant Komisariatu 
Policji w Nasielsku. – Właśnie dlatego 
wspólnie z Burmistrzem Nasielska 
podjęliśmy działania zmierzające 
do założenia monitoringu w mieście 
i w Pieścirogach. Kamery pojawią się 
w miejscach, gdzie policjanci najczę-
ściej interweniują. Opracowaliśmy 
już mapę takich miejsc. Wśród nich 
znajdzie się m.in. Skwer Jana Pawła II, 
Rynek, ul. Elektronowa oraz osiedle 
przy ul. Warszawskiej, a także skate-
park i dworzec PKP w Pieścirogach 
– dodaje. 

Ciągle jeszcze są wakacje, ale już nie-
długo zacznie się rok szkolny i może 
już teraz warto pomyśleć o dzieciach, 
które czekając na autobus, będą chcia-
ły odpocząć w parku. Czy będą miały 
do wyboru miejsce tuż obok nietrzeź-
wego człowieka lub spacer po mieście? 
Czy może ktoś znajdzie sposób na 
rozwiązanie tej sytuacji?

Nasielski Komendant Policji podkreśla, 
że już wkrótce na terenie gminy za-
cznie działać Straż Miejska, a połączone 
patrole Straży Miejskiej i Policji z pew-
nością przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa na naszym terenie. 

– Mamy nadzieję, że straż miejska roz-
wiąże nasze problemy, ale uda się to 
tylko wtedy, kiedy będą tam pracować 
ludzie, którzy nie mieszkają w Nasiel-
sku – mówi pan Andrzej z Warszaw-
skiej. – Chcemy tylko spokojnie spa-
cerować po naszym mieście. I żeby 
nasze dzieci nie musiały patrzeć na 
pijaków – dodaje. 

Choć od wielu lat większość miesz-
kańców Nasielska woli omijać ten „te-
mat” z daleka, to miejmy nadzieję, że 
w końcu interwencje tych, którzy chcą 
żyć spokojnie w ładnym miasteczku, 
przyniosą efekty i coś się zmieni na 
lepsze. 

(red) 

Panowie miasta
Zieleniec przy baszcie, park z fontan-
ną, skwer Jana Pawła II – to miejsca, 
w których szczególnie latem możemy 
spotkać towarzystwo bez większego 
skrępowania delektujące się napojami 
alkoholowymi. Niestety, towarzystwo 
to stanowi zazwyczaj stały element 
„dekoracyjny” przynajmniej kilku 
parkowych ławek i co gorsze, czuje 
się bardzo swobodnie. 

– Strach przejść z dziećmi obok tego 
towarzystwa, żeby przez przypa-
dek któreś nie dostało jakąś butelką 
w głowę. A już najgorsze jest wysłu-
chiwanie tych wrzasków – mówi pani 
Agata, która często idąc przez skwer 
Jana Pawła II, skraca sobie drogę do 
pracy. – Dlatego staram się tędy nie 
chodzić – dodaje.

Podobnie postępują inni mieszkańcy 
naszego miasta, po prostu omijają 
miejsca, w których przesiadują stali 
imprezowicze szerokim łukiem. Ale 
wszyscy ci, którzy mieszkają tu obok 
nasielskich skwerów, mają poważny 
problem. Bo choć istnieją przepisy, 
które wyraźnie mówią, że „zabrania się 
spożywania napojów alkoholowych 
na ulicach, placach i w parkach, z wy-
jątkiem miejsc przeznaczonych do 
ich spożycia na miejscu, w punktach 
sprzedaży tych napojów” (art. 14 ust. 

INTERWENCJE

Zielsko po pas
– Proszę o zwrócenie uwagi na to, jak wygląda droga, którą podążamy 
w kierunku naszego cmentarza. Zielsko tu rośnie w chodniku i sięga już 
chyba do pasa. Aż wstyd nie tylko przed mieszkańcami, którzy może 
się już do tego widoku przyzwyczaili, ale przede wszystkim przed przy-
jezdnymi. Przecież wiele osób, przyjeżdżając na pogrzeb kogoś bliskiego 
czy znajomego, widzi tylko to, jak wyglądają okolice naszej świątyni 
i cmentarz. Niestety, nie jest to zbyt ciekawy widok. Dlaczego nikt nie 
zadba o tę część miasta? – z taką interwencją zwróciła się do nas pani 
Małgorzata z Nasielska.

W każdą niedzielę po mszy św. mieszkańcy naszej gminy idą tędy na 
cmentarz. Tą drogą też wędrują kondukty żałobne i osoby, które korzy-
stają z usług Caritasu. A więc każdego dnia tą trasą podąża mnóstwo ludzi, 
którzy patrzą pod nogi, rozglądają się wokół, widzą i komentują wygląd 
naszego miasta. 

Na ulicy Żwirki i Wigury rzeczywiście zielsko rośnie nie tylko na znajdują-
cym się na poboczu pasie zieleni, ale co gorsza rośnie także na chodniku. 
Wyrosło sobie pomiędzy nawierzchnią chodnika a parkanem oraz pomię-
dzy chodnikiem a jezdnią. I prawdę powiedziawszy, nie jest to już malutka 
trawka, której można byłoby nie zauważyć, ale naprawdę duże zielsko. 
Wypadałoby je po prostu wyrwać lub ściąć i zadbać o to, np. spryskując 
jakimś środkiem chemicznym, by już nie urosło do takich rozmiarów. 

Najwyraźniej jednak problem nie leży w tym jak, ale kto miałby to zrobić. 
Niestety, w naszym mieście nie brakuje miejsc zaśmieconych i zanie-
dbanych, dlatego będziemy je sukcesywnie pokazywać. Może służby 
porządkowe też zauważą ten problem i znajdą sposób, żeby go rozwiązać. 
Szczególnie, że nie wymaga on wielkich nakładów finansowych. 

(r)

A Biedronka siedzi 
w krzakach

Kilka miesięcy temu mieszkańcy prosili o zasłonięcie zielenią drew-
nianych komórek sąsiadujących z marketem. Posadzono iglaki. 
Ale przyszło lato i zamiast zielonych krzaków widać jedynie bujne 
chwasty, którym udało się opanować cały ten teren. 

Zielsko jest tak bardzo ekspansywne, że niektóre krzaki iglaste po 
prostu uschły. Jak to się stało, że dotąd nikt tego nie zauważył? 
Przecież ten market mieści się przy całkiem ruchliwej ulicy, co 
więcej, przyjeżdżają tu na zakupy ludzie z całej okolicy. Ciekawe 
co sobie myślą o nasielszczanach na taki widok?

AŻ
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uprawniające do łowienia ryb, Jerzy 
R., mając 1,3 promila alkoholu, zaata-
kował funkcjonariuszy. 

Wszystko zaczęło się 27 lipca oko-
ło godz. 21 w okolicach Cieksyna. 
Wtedy, jak ustalili nasielscy policjanci, 
strażnicy Państwowej Straży Rybackiej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
zauważyli wędkarza. Podpłynęli do 
niego i poprosili o dokumenty upraw-
niające do łowienia ryb. Cała sprawa 
zakończyłaby się błyskawicznie, 
gdyby 61-letni Jerzy R. okazał takie 
dokumenty. Ale z relacji strażników 
wynika, że zamiast tego mężczyzna 
stawał się coraz bardziej agresywny. 
W końcu ruszył na funkcjonariuszy. 
Jednego z nich uderzył. Dlatego został 
obezwładniony. Po takim zachowaniu 
mężczyzna został zatrzymany, a na-
stępnie przewieziony do policyjnej 
celi. Sprawę wyjaśniają policjanci 
z komisariatu w Nasielsku.

Rozbój na ulicy 

Policjanci z komisariatu w Nasiel-
sku zatrzymali 23-letniego Jana G.  
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
zatrzymany wspólnie z czterema 
kolegami pobił młodego mężczyznę 
i skradł mu telefon komórkowy oraz 
złoty łańcuszek. 

Do zdarzenia doszło 27 lipca w Na-
sielsku. Wówczas to trzej mężczyźni 
z pokrzywdzonym spotkali się przy ul. 
Płońskiej, tam też najprawdopodobniej 
zaczepili go i wywiązała się szamota-
nina. Co dokładnie było jej przyczyną, 

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. D. Majewski

R E K L A M A

15–18.07. w Miękoszynie nieznani 
sprawcy skradli 73 m siatki ogrodze-
niowej. Straty wynoszą 1000 zł na 
szkodę Dariusza R.

17–18.07. na ulicy Warszawskiej nie-
znani sprawcy włamali się do domku 
letniskowego i skradli kosiarkę spalino-
wą. Straty wynoszą 600 zł na szkodę 
Barbary K.

18–21.07. w Pniewie nieznani spraw-
cy wybili szyby w domy w budowie. 
Straty wynoszą 1000 zł na szkodę 
Grzegorza B.

23.07. na ulicy Płońskiej nieznani 
sprawcy włamali się do domu Alek-
sandra G. i skradli dokumenty, szlifierkę 
i dekoder telewizyjny.

25.07. na ulicy Sportowej nieznani 
sprawcy skradli z otwartego miesz-
kania telewizor i dwa telefony. Straty 
wynoszą 7300 zł. W wyniku prac ope-
racyjnych policji zatrzymano Rafała 
P., mieszkańca Nasielska, oraz dwóch 
obywateli Bułgarii.

27.07. w Chrcynnie w trakcie skoku ze 
spadochronem śmierć poniosła Beata 
B., mieszkanka Sędziszowa.

Pijani na drodze

18.07. w Cieksynie Zbigniew O., miesz-
kaniec Wiktorowa, kierował samo-
chodem po spożyciu alkoholu (0,74 
mg/l).

23.07. w Pniewie Kamil R., mieszkaniec 
Pułtuska, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,01 mg/l).

25.07. na ulicy Polnej Rafał P., mieszka-
niec Nasielska, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (0,68 mg/l).

Z POLICJI

Zaparkował w rowie 
W czwartek, 23 lipca pijany męż-
czyzna kierując fordem escortem, 

wpadł do głębokiego rowu w Bor-
kowie. Prawdopodobnie rosnące 
tam krzewy, na których zatrzymał 
się pojazd, uratowały mu życie.  
W chwilę po zdarzeniu 31-letni Kamil 
J. został zatrzymany przez policję. Miał 
2,1 promila alkoholu w organizmie.

Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że kierowca forda najprawdo-
podobniej z dużą prędkością próbował 
pokonać zakręt. Po wyjechaniu z łuku 
drogi zjechał na prawe pobocze drogi, 
a następnie wpadł do rowu, uderzając 
w rosnące tam krzewy i drzewa. Chwi-
lę po tym, jak kierowca wydostał się 
z rozbitego samochodu, został zatrzy-
many przez nasielskich policjantów. 
Przeprowadzone przez policjantów 
nowodworskiej drogówki badanie al-
komatem wykazało u mężczyzny 2,1 
promila alkoholu. Na szczęście nie do-
szło do tragedii, ale wyglądało bardzo 
groźnie. Samochód został doszczętnie 
rozbity. Najprawdopodobniej zatrzy-
many mężczyzna po przesłuchaniu 
usłyszy zarzut kierowania pojazdem, 
będąc w stanie nietrzeźwości. 

Pijany wędkarz w akcji 
Agresywny i pijany wędkarz wpadł 
27 lipca w ręce nasielskich policjan-
tów. Mężczyzna jest podejrzany 
o naruszenie nietykalności cielesnej 
strażników Państwowej Straży Rybac-
kiej. Zamiast okazać im dokumenty 

ustali prowadzone postępowanie. 
Następnie cała akcja przeniosła się 
na ul. Cmentarną. Tam też dołączyły 
kolejne dwie osoby. W wyniku zajścia 
został pobity 26-latek. Mężczyzna 
stracił też telefon komórkowy i złoty 
łańcuszek. Policjanci przybyli na miej-
sce zastali pobitego i zakrwawionego 
mężczyznę. Podjęte błyskawicznie 
działania nasielskich mundurowych 
doprowadziły do zatrzymania 23-let-
niego Jana G. 

Kradzież po imprezie
Zaczęło się od wspólnej imprezy.  
Z ustaleń nasielskich policjantów 
wynika, że gdy właściciel mieszkania 
zasnął, jego kompan okradł go, wspól-
nie ze swoimi znajomymi. Wyjaśniając 
okoliczności sprawy, funkcjonariusze 
trafili do Rafała P. (20 l.) oraz dwóch 
obywateli Bułgarii. 

Do kradzieży doszło 25 lipca w Nasiel-
sku. Wówczas to, jak ustalili policjanci 
z miejscowego komisariatu, jeden 
z podejrzanych pił alkohol wspólnie 
z poszkodowanym. Następnie, gdy 
właściciel mieszkania zasnął, ten skradł 
telewizor i dwa telefony komórkowe. 
Łup podał przez okno oczekującym 
już na zewnątrz wspólnikom.

Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego zatrzymano 20-let-
niego Rafała P., który usłyszał zarzut 
kradzieży. Kolejnym krokiem nasiel-
skich stróżów prawa było zatrzymanie 
dwóch obywateli Bułgarii, 19-latka 

oraz 21-latka. Obaj mężczyźni po 
przesłuchaniu usłyszeli zarzuty kra-
dzieży. O ich dalszym losie zadecy-
duje sąd.

Trafili do szpitala
Policjanci ruchu drogowego nowo-
dworskiej komendy ustalają oko-
liczności wypadku, do którego do-
szło w Cegielni Psuckiej. Według 
wstępnych ustaleń kierowca vw jetta, 
wyprzedzając motorower, uderzył 
w skręcający w lewo jednoślad. Za-
równo kierowcę motoroweru, jak 
i jego pasażera przetransportowano 
do szpitali warszawskich. 

Wypadek miał miejsce w sobotę,  
1 sierpnia br. w Cegielni Puckiej. Z 
ustaleń nowodworskich policjantów 
wynika, że w nocy po godz. 22 na 
drodze do Nasielska kierujący volks-
wagenem jetta, jadąc od Pomiechów-
ka, podczas wykonywania manewru 
wyprzedzania uderzył w skręcający 
w lewo motorower. W wyniku tego 
zdarzenia ranny został 16-letni kierują-
cy motorowerem, którego przetrans-
portowano helikopterem do szpitala. 
Ranny został także jego o rok starszy 
pasażer, którego także przewieziono 
do jednego z warszawskich szpitali. 

Kierujący volkswagenem w momen-
cie zdarzenia był trzeźwy. Dokładny 
przebieg tego wypadku wyjaśni po-
licyjne dochodzenie. 

za: kppnowydwor.policja.waw.pl

KRONIKA OSP

Płonące gałęzie
25 lipca o godz. 19.13 do straży 
pożarnej wpłynęło zgłoszenie 
o palących się gałęziach składo-
wanych w Mazewie. Prawdopo-
dobną przyczyną pożaru było 
podpalenie. W akcji gaśniczej 
uczestniczyła OSP z Nasielska. 

Usuwali osy
W poniedziałek, 27 lipca ochot-
nicy z OSP Nasielsk w godzinach 
popołudniowych usuwali gniaz-
do os, które znajdowało się na 
poddaszu domku letniskowego 
w Borkowie.

Drzewo  
na drodze
W niedzielę, 2 sierpnia o godz. 
14.30 zgłoszono powalone przez 
silny wiatr drzewo, które taraso-
wało drogę w Krzyczkach Ża-
biczkach. Jednostka OSP Nasielsk 
uprzątnęła złamane drzewo z dro-
gi. 

fot. KPP Nowy Dwór Maz.

INTERWENCJE

Wysepka rozjechana

– Proszę zobaczyć jak wygląda ta wysepka z kostki Bauma, która miała 
odgradzać ulicę Rynek od parkingu przy skwerze Jana Pawła II. Z każdej 
strony jest poobłamywana i pokruszona przez ciężkie samochody, które 
tu parkują, jak zatrzymują się po jedzenie z Baru Orientalnego. Czy to nie 
można stanąć kawałek dalej na parkingu? – pyta jeden z mieszkańców 
naszego miasta, który zauważył zniszczoną wysepkę. 

Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że kierowcy w Nasielsku 
parkują swoje samochody tam, gdzie im wygodnie. Ale dlaczego nie-
którzy z nich wjeżdżają akurat na wysepkę, chociaż obok mają parking? 
Pewnie im się bardzo spieszy i muszą zaparkować, jak najbliżej drzwi 
sklepu, a jeśli zajęte są miejsca przy chodniku, to nie ma innego wyj-
ścia, pozostaje tylko… wjechać na wysepkę. Szkoda, że stosunkowo 
niedawno zagospodarowywana nawierzchnia w centrum miasta jest już 
mocno nie tyle nadgryziona zębem czasu, co po prostu rozjeżdżona.  
A może wystarczyłoby zwrócić uwagę albo oznakować dla co bardziej 
bezmyślnych?

(d)

Wydarzyło się w gminie
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WIATR ŁAMAŁ DRZEWA, ZRYWAŁ DACHY

Skutki nawałnicy
W czwartkowy wieczór, 23 lipca, nad naszą gminą przeszła potężna nawałnica. Porywisty wiatr był tak silny, 
że wyrywał drzewa z korzeniami, łamał gałęzie, a także zrywał dachy z domów. A potem wszystko zalewały 
strugi deszczu.
Zaraz w pierwszych minutach na-
wałnicy niemal wszędzie zrobiło 
się ciemno. Zarówno w mieście, jak 
i na wsiach wichu-
ra zniszczyła całe 
k i lometry sieci 
energet ycznej . 
Dlatego przez kil-
ka następnych dni 
kiedy awarie były 
usuwane w wielu 
domach brakowa-
ło prądu. 

Połamane 
drzewa

B a r d z o  d u ż o 
prac y,  w noc y 
z czwartku na pią-
tek, mieli strażacy 
ochotnicy z na-
sielskiej OSP. W 
czwartkowy wie-
czór (23 lipca) naj-
pierw brali udział 
w zabezpieczaniu 
wypadku samo-
chodu osobowe-
go w Borkowie, 
później pomagali w usuwaniu skut-
ków kolizji trzech samochodów 
w Pniewie. A już po godzinie 22 
otrzymywali zgłoszenia o skutkach 
nawałnicy, przy których usuwaniu 
pracowali przez całą noc. Połama-
ne drzewa zatarasowały drogi m.in. 
w Poniatach, Pianowie, Chrcynnie. 

Na terenie Pieścirogów Starych 
za przejazdem w ul. Kolejowej na 
linię wysokiego napięcia runęła 
ogromna akacja. Drzewo zabloko-
wało przejazd i zniszczyło przewody 
energetyczne. 

Łamane przez wiatr jak zapałki 
drzewa upadając, niszczyły także 
budynki, które znalazły się w ich 

pobliżu. I tak w Nasielsku złamane 
drzewo rosnące obok śmietnika 
na osiedlu Starzyńskiego spadło na 
blaszany garaż. A mieszkańcy i pra-
cownicy Domu Opieki „Millenium” 
w Siennicy przeżyli chwile grozy, 
kiedy ogromna topola, rosnąca 
przy ogrodzeniu, przewróciła się 
na budynek. Konary upadające-

go z dużą siłą drzewa wbiły się 
w dach, niszcząc nie tylko jego 
pokrycie, ale i przebijając się do 
jego wnętrza. Prawdopodobnie 
naruszona została również część 
konstrukcji dachowej w obrębie 
tzw. kukułek, a także zbite okna 
zewnętrzne tzw. luksfery. Jed-
nak strażacy z nasielskiej OSP, 
którzy jeszcze w czwartkową 
noc sprawdzali, jakie szkody 
poczyniła nawałnica, stwierdzi-
li, że do usunięcia zwalonego 
drzewa niezbędna będzie in-
terwencja jednostki z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Maz., która posiada 

specjalistyczny sprzęt. Na szczęście 
nikomu z przebywających w tym 
czasie na terenie obiektu osób nic 
się nie stało. 

Drzewo zostało zdjęte z dachu 
n a s tę p n e go  d n i a 
z udziałem podnośni-
ka mechanicznego 
JRG. W sumie w akcji 
uczestniczyły trzy 
samochody z Jed-
nostki Ratowniczo- 
Gaśniczej Państwo-
wej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze 
Maz. i strażacy z OSP 
Nasielsk. 

Pozosta łe drzewa 
znajdujące się na 
terenie parku znaj-
dującego się wokół 
Domu Opieki nie 

ucierpiały w większym stopniu. Pa-
miętna sierpniowa wichura z ubie-
głego roku połamała tu kilka drzew, 

jednak wtedy budynek nie został 
uszkodzony. 

Zerwany dach
W Malczynie wiatr ze-
rwał częściowo dach 
z domu jednorodzinne-
go położonego wśród 
pól pod lasem. 

– Najpierw było słychać 
tylko jeden, ogromny 
huk. Nawet nie wiedzie-
liśmy, że coś poważnego 
się stało. Zaraz zgasło 
światło. Kiedy wyjrza-
łam na zewnątrz, woda 
płynęła pod drzwiami 
– wspomina Katarzyna 
Stelmach, która mieszka 
tu sama z trójką dzie-
ci. – Rano okazało się, 
że kawałki dachu leżą 
kilka metrów od domu.  
A w dachu jest ogromna 
dziura, którą przez całą 
noc lała się woda – dodaje.

Podmuch wiatru zerwał pokrycie 
dachu, które się częściowo się ode-
rwało i spadło na ziemię, a część wraz 
z fragmentem drewnianej konstrukcji 

zawinęła się i uderzyła w dalszą po-
wierzchnię, łamiąc deski. W sumie 
zniszczone zostało ok. 20 metrów da-

chu. Doszczęt-
nie połamana 
została także 
antena telewi-
zyjna. Już od 
rana z pomocą 
najbliższej ro-
dziny i sąsiadów 
rozpoczęło się 
naprawian ie 
ubytków. Nowe 
deski w kon-
strukcji dacho-
wej umieszczali 
syn pani Kata-
rzyny, Mateusz 
wraz z kolegą 
Rafałem Wie-
czorkowskim, 
a  p o m a g a l i 
im Kazimierz 
Kobuszewski 
(ojciec p. Kata-
rzyny) i sąsiad  
Grzegorz Ra-
siński. 

– Nasz dom nie jest wysoki, leży 
trochę niżej niż pozostałe budynki 

i do tego z jednej strony otaczają go 
drzewa. Już po raz drugi zdarza się 
coś takiego. Jakieś półtora roku temu 
zerwało nam dach od szczytu. A teraz 
to – mówi pani Katarzyna. 

Naprawa dachu trwała przez cały 
dzień. W poniedziałek p. Katarzy-
na złożyła w Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
prośbę o pomoc w sfinanso-
waniu tego niespodziewanego 
remontu. – Poprzednim razem 
nie ubiegałam się o pomoc, ale 
jest nam naprawdę ciężko, więc 
mam nadzieję, że otrzymam 
wsparcie – mówi. 

Po nawałnicy były problemy 
z zatarasowanymi przez drzewa 
drogami, brakowało energii elek-
trycznej i wody, ale na szczęście 
obyło się bez zdarzeń, w których 
ucierpieliby ludzie. 

(r) 

fot. K. Tyc

fot. M. Stamirowski

KRÓTKO

Nowe fotele 
w kinie Niwa
Już na początku paź-
dziernika br. widzowie 
naszego kina będą mo-
gli rozsiąść się wygodnie 
w nowych fotelach. 
W poniedziałek, 3 sierpnia został 
rozstrzygnięty przetarg na wymia-
nę siedzeń w kinie Niwa. Wygrała 
go firma ATMAN z Bydgoszczy. 
Jak mówi dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, Marek Tyc: – Już 
za kilka dni, w połowie sierpnia 
rozpoczną się przygotowania 
do montażu foteli w sali kinowej. 
Konieczne jest też przygotowanie 
posadzki w sali kinowej i położe-
nie wykładziny.

Montaż siedzeń 
rozpocznie się 
we wrześniu. 
P r z e z 
t e n 
c z a s , 
kie-

dy 
b ę d ą 
wykonywane pra-
ce, kino będzie nieczyn-
ne. Ale w październiku każ-
dy, kto przyjdzie obejrzeć film do 
nasielskiego kina, będzie mógł 
sobie naprawdę wygodnie usiąść. 

Wymiana foteli będzie kosztować 
ok. 91 tys. zł. Nasielski Ośrodek 
Kultury otrzymał dofinansowa-
nie na ten cel z Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej w kwocie  
30 tys. zł. 

Z pewnością wielu miłośników 
kina oraz uczestnicy imprez or-
ganizowanych przez NOK siada-
jąc w nowych fotelach, odetchną 
z ulgą. Zatem zapraszamy już 
w październiku na seanse w odno-
wionej sali kinowej w Nasielsku. 

(k.)

WIDOCZKI  
Z NASZYCH ULIC 

Monitor  
na bruku

Przy ulicy Staszica naprzeciwko 
boiska nasielskiego gimnazjum 
pod słupem energetycznym leży 
sobie od kilku tygodni monitor od 
komputera, a obok niego walają 
się drobne śmieci. Najwyraźniej 
ktoś postanowił go wymienić na 
nowszy model i po prostu wy-
rzucił na bruk. Szkoda tylko, że 
nie znalazł odpowiedniejszego 
miejsca do składowania takiego 
sprzętu.

(m)
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Z BIBLIOTEKI

Kto jest kim w bibliotece
To już druga część naszego cyklu, w którym prezentujemy pracow-
ników naszej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 

Bożena Sierzputowska (bibliotekarz)  
– w nasiel-
skiej biblio-
tece pracu-
je od 1994 r. 
Na co dzień 
opiekuje się 
c z y t e l n i ą , 
z której, jak 
podkreś la, 
najczęściej 
k o r z y s t a -
ją studenci 
i uczniowie. 
Największym zainteresowaniem cieszy się 
księgozbiór regionalny i czasopisma lokal-
ne. Jest szansa, że właśnie ta część biblioteki 
radykalnie zmieni swoje oblicze, jeżeli pozy-
tywnie zostanie rozpatrzony wniosek, który 
trafił już do Ministerstwa Kultury, o przyznanie 
środków na remont i wyposażenie czytelni 
w nowe meble. 

Marzeniem pani Bożeny jest to, by biblioteka 
otrzymywała więcej środków finansowych na 
uzupełnianie księgozbioru specjalistycznego 
i prenumeratę kolejnych tytułów prasowych. 
Poza pracą w czytelni chętnie uczestniczy 
w zajęciach z dziećmi, które prowadzone 
są systematycznie w placówce. A ponadto 
wraz z koleżanką cyklicznie czyta książki 
seniorom. 

Jest mamą dorosłej córki Kingi. Wolny czas 
poświęca na wycieczki rowerowe. 

Teresa Wolert (starszy bibliotekarz)  
– związana 
z naszą bi-
blioteką od 
u ko ń c z e -
nia studium 
b i b l i o t e -
karsk iego. 
P r a c u j e 
w oddziale 
d l a  do ro -
słych. W jej 
dyspozycji 
znajduje się 
naj więcej , 
bo aż 18 tys. 
woluminów, 
literatury polskiej i obcej. Pani Teresa lubi 
rozmawiać z czytelnikami na temat książek 
i zdarza się często, że odgrywa rolę doradcy, 
polecając im jakąś lekturę. Z jej obserwacji 
wynika, że największym uznaniem czytel-
ników cieszy się beletrystyka, książki histo-
ryczne i kryminały. 

Na spotkaniach u seniorów pani Teresa jest 
jedną z osób, które czytają im książki.

Ma dorosłego syna Radosława. Lubi czytać 
książki, rozmawiać z ludźmi, podróżować, 
chętnie słucha też muzyki (szczególnie pio-
senek „Dżemu”), a ostatnio układa obrazy 
z puzzli, które rozdaje znajomym. 

(i)

NASI TWÓRCY

Rysunek piórkiem wykonany
Z Jackiem Gałężewskim, 
znanym nasielskim mala-
rzem, o jego twórczości 
i artystycznych fascyna-
cjach rozmawia Iwona 
Pęcherzewska.
Jest Pan bardzo znaną i cenio-
ną postacią w naszym mieście, 
w końcu artystów nie ma tu zbyt 
wielu, a ponieważ właśnie od 
tego numeru „Życia Nasielska” 
rozpoczynamy publikację Pańskich 
grafik, to doskonała okazja, by 
przypomnieć Pana naszym Czy-
telnikom. Od kiedy zaczął się Pan 
zajmować sztuką?

– Wszystko zaczęło się pod koniec 
lat 70. XX w., kiedy byłem w wojsku, 
wtedy zacząłem rzeźbić scyzory-
kiem w korze ludzkie twarze, od-
dające różne emocje. W ten sposób 
powstał cały cykl masek. Kiedy się 
ożeniłem i osiedliłem w Nasielsku, 
malowałem już farbami plakato-
wymi i akwarelą, potem przyszedł 
też czas na olej i grafikę. Ale nadal 
rzeźbiłem, np. wykonywałem kwia-
ty z jednego kawałka drewna, które 
cieszyły się dużą popularnością 
i były chętnie kupowane podczas 
wystaw, i nawet przez pewien czas 
miałem na nie patent. 

Jestem po prostu obciążony gene-
tycznie, bo rodzice też byli uzdol-
nieni plastycznie. Moja matka ry-
sowała kredką, ołówkiem i paste-
lami, a ojciec najczęściej malował 
sceny batalistyczne. Ja właściwie 
od zawsze rysowałem, a teraz moje 
dzieci kontynuują te artystyczne 
zamiłowania.

Czy można Pana określić mianem 
artysty nieprofesjonalnego?

– Tak, ponieważ zawodowo zawsze 
zajmowałem się czymś innym, 
a swoją twórczość traktowałem 
jako hobby. Ale za to bardzo po-
ważnie, dlatego przed laty działałem 
w Klubie Pracy Twórczej przy Woje-
wódzkim Domu Kultury w Ciecha-
nowie, a później w ciechanowskim 
Stowarzyszeniu Pracy Twórczej. 
Dzięki temu mogłem brać udział 
w warsztatach i plenerach malar-
skich, wtedy nawiązałem bardzo 
dużo przyjaźni, które procentują do 
dziś. Wiele się też wtedy nauczyłem, 
a efekty można było oglądać na wy-
stawach, w których brałem udział. 
Na przestrzeni tych lat moje prace 
wystawiane były m.in. w Pułtusku, 
Ciechanowie, Nasielsku, Legiono-
wie, a w minionym roku gościłem 
w swoich rodzinnych stronach, czyli 
w Międzychodzie. Chociaż ani ma-
larstwem, ani rysunkiem nie param 
się zawodowo, to wszyscy którym 
podoba się moja twórczość, mogą 
sobie coś u mnie zamówić. Wiem, 
że moje prace trafiały jako prezenty 
do ludzi rozsianych po całej Polsce, 
a nawet i po świecie. Trafiły też do 
kilku tomików wierszy i znalazły się 
w ciechanowskim almanachu po-
etyckim oraz w albumie poetycko 

- plastycznym pt. 
"Twórcy... drzewa 
ziemi naszej". 

Ja k ą  t e m a t y k ę 
podejmuje  Pan 
w swoich pra-
cach?

– Zawsze najbar-
dziej zachwyca-
ły mnie góry, ale 
chętnie rysowałem 
pejzaże realistycz-
ne albo abstrakcyj-
ne. Bardzo lubię 
w swoich pracach 
pokaz y wać ele-
menty architekto-
niczne, szczególnie 
takich obiektów, 
które są narażo-
ne na zniszczenie. 
Kiedyś zauroczył 
mnie drewniany 
domek stojący przy ul. Koziej, 
oczywiście dawno już go tam nie 
ma, potem rysowałem ruiny zam-
ku w Chrcynnie czy budynek przy 
ul. Folwark. Na przełomie lat 80. 
i 90. XX w. bardziej niż malarstwem 
zająłem się rysunkiem graficznym, 
a potem moje grafiki ukazywały się 
przed laty m.in. w „Życiu Nasielska” 
w cyklu „Blisko bliżej”. Teraz wła-
śnie w tej technice prezentuję stop-
niowo odkrywane przeze mnie 

w naszej gminie 
i  jej okolicach 
figurki i kaplicz-
ki przydrożne. 

Mam gotowych już 14 prac z tego 
cyklu. A później chciałbym nama-
lować piórkiem wiekowe drzewa, 
które przypominają mi swoim 
wyglądem ludzi z ich problemami 
i ułomnościami. Już znalazłem kilka 
takich obiektów.

Wydaje się, że czarno-białe ry-
sunki, które tworzy Pan za po-
mocą piórka, powinny powstawać 
szybko. Jak to wygląda od strony 
technicznej?

– Każdy pracuje inaczej. Ja najczęściej 
jadę w plener, siadam na stołeczku 
i szkicuję. Muszę czuć atmosferę miej-
sca, które chcę przedstawić. Czasem 

robię też zdjęcia. Po powrocie do 
domu muszę nad rysunkiem jeszcze 
popracować, bo przecież na czarno-
białym rysunku są widoczne jaśniejsze 
i ciemniejsze odcienie, jest tło, pierw-
szy i drugi plan, a wszystkie te efekty 
trzeba po prostu wypracować kreską. 
Poza tym rysujący przelewa na kartkę 
papieru swoje emocje i nastrój, wszyst-
ko to widać w pociągnięciach piórkiem 
Dlatego taka praca powstaje w sumie 
7–8 godzin. Maluję dla siebie, ale także 
dla innych i mam nadzieję, że publi-
kacja tych prac w „Życiu Nasielska” 
sprawi, że zaczniemy zwracać uwagę 
na to, co nas otacza. 
Dziękuję za rozmowę 

Kapliczka w miejscowości MISZEWO, na trasie Nasielsk - Lelewo

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... rys. Jacek Gałężewski
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Duchowe witaminy

Ślubuję ci… 
W różnych miejscach i przy różnych okazjach możemy usłyszeć opinie 
na temat znaczenia ślubu kościelnego – często skrajne, złośliwe, pełne 
ironii. A jednak w jednym z internetowych sondaży na pytanie: „Czy 
zależy ci na ślubie kościelnym”, 60% respondentów odpowiedziało, że 
ślub kościelny to podstawa; tych, którym wystarczy ślub cywilny, było 
25%, natomiast 15% uważa jakikolwiek ślub za zbyteczny, deklarując się 
jako przeciwniczka/przeciwnik małżeństw. Według tych danych ludzie, 
którzy chcą wspólnie spędzić ze sobą dalszą część życia, przyjmują 
w większości za fundament swojej przyszłości ślub kościelny. Ciekawe, 
czy to tradycja, przyzwyczajenie, działanie dla „oka ludzkiego”, czy 
po prostu przyjęcie swoim życiem sakramentu, czyli znaku obecności 
Chrystusa, by rozwijać się nie tylko samemu, ale wspólnie pokonywać 
dłuższe czy krótsze dystanse. 

Słowa „ślubuję ci” brzmią podniośle – wręcz patetycznie – w świetle 
fleszy, wypowiadane z przejęciem i drżeniem w głosie. Tylko co po nich 
zostaje po kilku miesiącach, latach, w wirze życiowych obowiązków, bu-
dowania lepszego jutra czy zmagania z nieuleczalną chorobą? I pytanie, 
czy warto być wiernym przyrzeczeniom, które z czasem mogą stać się 
– bez miłości – tylko przyzwyczajeniem, a nawet niewolą?

Kiedy patrzę na świat filmowych czy telewizyjnych gwiazd, widzę takie, 
które z jednym związku żyją od kilkudziesięciu lat i nic nie wskazuje na ich 
„starzenie się”. Są też takie „gwiazdeczki”, o których można powiedzieć, 
że to rekordziści zmian towarzyszy życiowej drogi. Czy można nazwać 
„rekordem” złamanie komuś serca i życia…? 

Rodzi się więc pytanie: ile jest warta przysięga małżeńska i honor takich 
ludzi? Ktoś napisał na jednym z internetowych forów, że za złamanie 
przysięgi np. wojskowej i zdradę karano śmiercią. A tu? Czy „ślubuję ci” 
może być tylko kaprysem chwili, poprawieniem swojego statusu ży-
ciowego (posiadania, kontaktów itd.), czy rzeczywistą i w sposób wolny 
podjętą decyzją? Ktoś inny – tym razem kobieta – wskazuje, jakże słusz-
nie: „To ja jestem rekordzistką – mój mąż był i jest jedynym mężczyzną 
w moim życiu. I pewnie tak zostanie. I jakoś nad tym nie ubolewam. To 
mój rekord”.

Do ciekawych wniosków można dojść, analizując prace amerykańskiej 
socjolog Mercedes Arzur Wilson, która zbadała trwałość związków 
małżeńskich. Wykazały one, że w związkach tylko cywilnych rozchodzi 
się połowa par. Wśród małżeństw po ślubie kościelnym, w których bra-
kuje praktyk religijnych, rozwodzi się jedna para na trzy, a w związkach 
po ślubie kościelnym, w których małżonkowie chodzą co niedziela na 
mszę św., rozpada się jedynie jedna para na pięćdziesiąt. Co więcej, jeśli 
obok coniedzielnej mszy św. małżonkowie modlą się razem w domu, 
to z badań wynika, że w takich małżeństwach rozpada się jedna para 
na 1429. Oczywiście modlitwa nie jest tu czarodziejską różdżką, za po-
mocą której uzyskuje się natychmiastowe i pożądane efekty. Stanowi 
natomiast postawę małżonków, którzy świadomie stawiają na wierność 
i odpowiedzialność, przy czym wiedzą, że te wartości niekiedy naprawdę 
kosztują i trzeba dużo wysiłku, by nie uległy zaprzepaszczeniu. Pytanie, 
czy Kościół skutecznie pomaga młodym ludziom zrozumieć, o co cho-
dzi w małżeństwie, w którym ważna jest dojrzałość emocjonalna i spo-
łeczna, a nie tylko hormonalna… Cieszą różnego rodzaju przemyślane 
tzw. spotkania narzeczeńskie czy małżeńskie, konferencje, rekolekcje. 
Natomiast czysto formalne, żeby tylko mieć jeszcze jeden więcej pod-
pis na kartce, zaliczanie kursów, bywa zupełnie nieprzydatne, a wręcz 
wykrzywia chrześcijański obraz tego, co stanowi istotę małżeńskiej 
wspólnoty mężczyzny i kobiety. Do tego, o czym często się zapomina, 
sakramentu małżeństwa udzielają sobie sami małżonkowie, a kapłan 
jest tylko świadkiem urzędowym, który powagą Kościoła katolickiego 
związek potwierdza i błogosławi.

Dla wszystkich, którzy już zdecydowali się pójść we dwoje przed siebie, 
bez liczenia na „wciąż wzrastające dochody”, i dla tych, którzy dopiero 
mają zamiar podjąć tę życiową przygodę, dedykuję odkrywanie tego, 
do czego Kościół zachęca w momencie ślubu i przez cały czas trwania 
jego zobowiązań w słowach przysięgi małżeńskiej: „Ja ... biorę sobie Cie-
bie ... za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże 
Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”.

ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
Kolejna tragedia na lotnisku w Chrcynnie

Zginęła młoda Pani Porucznik
Rok 2009 zapisze się 

w kronikach lotniska 
w Chrcynnie jako wyjąt-
kowo pechowy. Śmierć 
w wyniku niefortunnych 
skoków poniosło dwoje 
młodych, zdolnych spa-
dochroniarzy. Co więcej, 
obydwie katastrofy lotni-
cze wydarzyły się w jed-
nym miesiącu, w lipcu.  
I chociaż, tak jak na 
wszystkich lotniskach, 
zdarzały się i tutaj incy-
denty lotnicze, to takiego 
zbiegu nieszczęść na tym 
lotnisku jeszcze nie było.
Kiedy w poprzednim numerze 
„Życia Nasielska” informowaliśmy 
o śmierci związanego z Nasiel-

skiem Pawła Witkowskiego, 
nie przypuszczaliśmy, że tak 
szybko przyjdzie nam pisać 
o nowej tragedii na lotnisku. 
A wydarzyła się ona w go-
dzinach popołudniowych 
w niedzielę, 25 lipca. Pecho-
wym skoczkiem była, mająca 
zaledwie 27 lat, Beata Bartko-
wicz. Mimo młodego wieku, 
wiele w życiu już osiągnęła. 
Ukończyła prawo na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim (2005), 
zdobyła szlify oficerskie koń-
cząc Studium Oficerskie we 
Wrocławiu (2006).

Zawodowo związała się z woj-
skiem. Służbę wojskową roz-
poczęła w Pułku Ochrony 
w Warszawie. Była cenionym 

oficerem. Sumienność, rzetelność 
i pracowitość to cechy, które skła-
dały się na jej zawodowy sukces. 
Otwartość, szczerość, życiowy 
optymizm sprawiały, że była po-
wszechnie lubiana. Lubiana była 
także przez koleżanki i kolegów 
spadochroniarzy. Ci, którzy ją znali, 
wspominają porucznik Beatę jako 
zawsze uśmiechniętą, pełną radości 
życia koleżankę. 

Ten tragiczny – to był dopiero 
jej osiemnasty skok. Zarazem jej 
ostatni w życiu. Nie otworzyły się 
obydwa spadochrony. Nie zadzia-
łały zabezpieczenia. Przy pełnej 
prędkości uderzyła o ziemię około 
500 m od lotniska na ogrodzonej 
niedawno działce. Zginęła na miej-
scu. W ręce trzymała tuleję spa-

dochronu wyciągającego, 
a spadochron zapasowy był 
otwarty. Prawdopodobnie 
otworzył się w momencie 
uderzenia o ziemię. Jest 
wielce prawdopodobne, że 
tego momentu nikt nie wi-
dział. Miało to miejsce na te-
renie ogrodzonym i wpraw-
dzie rzadko, ale zalesionym. 
Mieszkańcy sąsiadującego 
z działką domu (ok. 50 m), 
będąc w nim, słyszeli potęż-
ny szum i odgłos uderzenia 
o ziemię. 

Przytoczone informacje 
są ustaleniami wstępnymi. 
Przebieg wypadku i jego 

przyczyny są przedmiotem badań 
prokuratury oraz specjalnej ko-
misji (PKBWL) badającej wszystkie 
wypadki lotnicze. I chociaż wyniki 
tych badań nie przywrócą życia 
zmarłym spadochroniarzom, to są 
bardzo ważne. Chodzi bowiem o to, 
aby tego typu wydarzenia zdarzały 
się jak najrzadziej. Bo dzielni ludzie, 
i to nie tylko młodzi, skakali, skaczą 
i skakać będą. Także na lotnisku 
w Chrcynnie. Prawie codzienny jed-
nostajny warkot samolotu zwiastuje, 
że w stronę nieba wznoszą się ko-
lejni śmiałkowie, aby za kilka minut 
majestatycznie spłynąć ku ziemi. 
Skaczą całe rodziny. Skoczkowie, 
którzy zostali rodzicami, wyrażają 
życzenie, aby ich dzieci także ska-
kały na spadochronach.  

Pogrzeb porucznik Beaty Bart-
kowicz odbył się w czwartek 30 
lipca w rodzinnym Sędziszowie 
Małopolskim. Pochowana została 
zgodnie z ceremoniałem kościel-
nym i wojskowym. W pogrzebie 
uczestniczyła też delegacja Aero-
klubu Warszawskiego. 

Śmierć obydwojga młodych skocz-
ków zasmuciła także mieszkańców 
naszej nasielskiej gminy. Podziela-
my ból ich rodzin i bliskich im osób. 
Rozumiemy, że Chrcynno i Nasielsk 
kojarzyć się im będą z ich osobistą 
tragedią. Mamy nadzieję jednak, że 
były to już ostatnie tragedie związa-
ne z naszą nasielską ziemią.

A. 
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Pamięć harcerzy wciąż żywa

Zlot harcerzy w Chrcynnie
W dniach 1–2 sierpnia na 
terenie Fundacji Centrum 
Ochrony Środowiska w 
Chrcynnie odbył się II Zlot 
Harcerzy i Instruktorów by-
łego hufca ZHP Nasielsk, 
na który przybyli harce-
rze z zaprzyjaźnionych 
hufców, m.in. Płońska i 
Ciechanowa. 
Spotkanie z okazji obchodów 65. 
rocznicy powstania warszawskiego 
rozpoczęło się uroczystym apelem, 
na którym druh Andrzej Zawadzki 
i druhna Teresa Skrzynecka wpro-
wadzili sztandar hufca. Po wspólnym 
odśpiewaniu hymnu harcerskiego 
harcmistrz Janusz Konerberger od-
czytał Rozkaz nr 1/09, informując ze-
branych o powołanym 29 maja 2009 
r. Instruktorskim Kręgu Seniorów ZHP 
Nasielszczanie. Jego członkami zostali 
druhowie: Teresa Leśniewska, Wanda 
Kraszewska, Regina Olszewska, Stefa-
nia Rychlik, Andrzej Zawadzki, Tomasz 
Domżała oraz Janusz Konerberger jako 
przewodniczący.

Uroczyste zawiązanie kręgu, złożenie 
ślubowania oraz wręczenie aktów 

nowo wstępującym odbyło się przy 
grobie bohaterki hufca Nasielsk dh hm. 
Jadwigi Rostkowskiej.

Przed godziną 17 wyświetlono krótki 
film, na którym jeden z uczestników 
powstania warszawskiego – pułkownik 
Jan Romańczyk ps. „Łukasz Łata” opo-
wiadał o czasach walki z wrogiem.

Po minucie ciszy, którą uczczono 
pamięć poległych w czasie powsta-
nia oraz zmarłych w zeszłym roku, a 
walczących o wolność Polski, nastą-
piło uroczyste przekazanie Sztandaru 
drużynie „Włóczykije 419” im. Jadwigi 
Rostkowskiej, działającej przy LO w 
Nasielsku.

O godzinie „W” zawyła syrena, po 
której odśpiewano Warszawiankę, za-
palono znicze i ustawiono je w kształt 
znaku Polski Walczącej.

Po apelu przyszedł czas na ognisko, 
które poprowadziła druhna Anita Pie-
chulska z hufca Płońsk. Przy wspólnym 
śpiewie i fragmentach Pamiętnika z po-
wstania warszawskiego harcerze oddali 
pokłon tym, którzy musieli umrzeć, 
abyśmy dziś mogli żyć w wolnej Pol-

sce. Na zakończenie tego spotkania 
utworzono harcerski krąg. 

Natomiast niedziela rozpoczęła się od 
mszy świętej polowej celebrowanej 
przez  ks. Tadeusza Jabłońskiego, po 

Gościliśmy Ełcką Pielgrzymkę

Nasielsk uczestniczył  
w pielgrzymkowej modlitwie

dokończenie ze str. 1
W tym roku odstąpiono od utar-
tego przez dłuższy czas porządku. 
W Nasielsku koncelebrze prze-
wodzili zazwyczaj młodzi kapłani 
odprawiający tutaj swe msze św. 
prymicyjne. Dwukrotnie ofierze 
mszy św. przewodzili biskupi ełccy. 
Tym razem liturgii przewodniczył 
ks. kan. Tadeusz Korosteński, pro-
boszcz z Woźniczek. W tym roku 
wypadają dwie ważne w jego życiu 
rocznice. Po raz 25. wędruje z piel-
grzymami przed oblicze Matki Bo-
żej i od 25 lat pasterzuje wiernym 
z Woźniczek.

Pielgrzymki są swoistego rodzaju 
rekolekcjami w drodze. Ale to nie 
tylko codzienne msze św., nabożeń-
stwa, konferencje, wspólne modlitwy 
i śpiewy. Można się było o tym prze-
konać w Psucinie. Miejscem odpo-
czynku była strażacka remiza i sąsia-
dujące z nią boisko piłkarskie. Młodzi 
pielgrzymi poprosili sołtysa, Andrzeja 
Kilisia, o piłkę. Rozegrali kilka błyska-
wicznych pojedynków piłkarskich. 
Była piękna gra, głośny doping. Nie 
było przy tym sędziów, o sędziach 
przekupnych nie mówiąc. Nikt nie 
klął, nie starał się oszukać przeciwnika. 

Pielgrzymkowa młodzież pokazała, 
jak pięknie można rywalizować i ile 
radości przynosi taka rywalizacja. 
Ciekawa była też forma tego wypo-
czynku, jeśli się weźmie pod uwagę, 
że pielgrzymi w ciągu ośmiu dni prze-
szli już 300 kilometrów.

Pielgrzymkowe spotkanie w Nasiel-
sku i Psucinie dla wielu mieszkańców 
naszej gminy jest formą udziału 
w ogólnonarodowym sierpniowym 
pielgrzymowaniu na Jasną Górę. 
Wielu z nich z różnych powodów 
nie może iść na pątniczy szlak. Przy-
chodzą więc tutaj i jak mogą tak 

wspierają tych, którzy podjęli trud 
pielgrzymowania. Łączą się z nimi 
w modlitwie, dbają też o wzmocnie-
nie fizyczne poprzez przygotowanie 
posiłków. Robią to osoby indywidu-
alnie, robią to też całe zespoły, jak np. 
Akcja Katolicka, przedszkole, Dom 
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła 
II. Pielgrzymi mają w nasielskiej pa-
rafii i gminie wielu przyjaciół. Są nimi 
na przykład pielęgniarki z naszego 
samorządowego ZOZ-u wspierające 
służby sanitarne pielgrzymiej grupy, 
policjanci z miejscowego Komisariatu 
zabezpieczający bezpieczny prze-
marsz kolumny.

W pielgrzymiej kolumnie przyszło 
w tym roku do Nasielska ponad 400 
pielgrzymów zorganizowanych w 8 
grup (Ełk, Pisz, Suwałki, Woźniczki – 
Gołdap, Olecko, Augustów, Prostki, 
Giżycko). Najstarszą pątniczką była 
Aleksandra Karwowska z miejsco-
wości Wyszowate (grupa Giżycko). 
Idzie dzielnie, jakby miała 24 lata. A 
tymczasem tyle lat brakuje siostrze 
Oli do setki. W grupie giżyckiej wę-
druje też najmłodszy uczestnik ełckiej 
pielgrzymki – Dominik Sierocki. Ma 
dopiero 2 lata i 8 miesięcy, ale idącej 
z nim babci Ewie Prokopczuk nie 
sprawia żadnych kłopotów. 

Historię ełckich pielgrzymek two-
rzy wiele osób. A są one niezwykle 
ciekawe. Bo czyż nie jest ciekawe 
i budujące to, że na liczący po-
nad 500 kilometrów pątniczy 
szlak wyruszyła po raz kolejny 
pani Joanna Kiedys (Pisz)? Ma 
dopiero 65 lat, ale jest po czte-
rech wylewach. Brat (wszyscy 
w pielgrzymce są braćmi i sio-
strami) Romuald Januszko (Pisz) 
ma lat 72. Idzie po raz dziewiąty. 
Chodził z Antonim Cieloszczy-
kiem. Na zmianę nieśli wykona-
ny przez brata Antoniego krzyż. 
Brat Antoni zakończył swą ziem-
ską pielgrzymką, ale dalej na 
czele grupy z Pisza niesiony jest 
jego krzyż. Dzielnie dzierży go 

brat Romuald. Pomagają mu też inni 
członkowie grupy. Barwną postacią, 
skromną, ale jednak wyróżniającą 
się jest brat Tadeusz Zaremba z Ełku. 
To wielki miłośnik tego miasta. Jak 
powiedział, nazwę krótko się wy-
mawia, ale miasto długo się pamięta. 
Zachęcał do poznania jego stron. 
Sam brat Tadeusz został wyróżniony 
tytułem ełczczanina roku (2000!), 
prezesował Towarzystwu Miłośni-
ków Ełku, był aktorem teatru im. 
Józefa Węgrzyna w Ełku i wicepre-
zydentem miasta. Wkroczył w wiek 
emerytalny, więc pielgrzymka jest 
wspaniałym czasem, miejscem 
i sposobem na przemyślenie tego, 
co się dotychczas robiło.

Pamiętać też należy o pewnych 
osobach związanych z pielgrzymką 
ełcką, których już nie zobaczymy 
w czasie sierpniowych spotkań 
w Nasielsku. O bracie Antonim Cie-
loszczyku już wspomniałem. Ale po-
stacią wielce znamienną dla pątniczej 
kolumny i wyjątkowo w Nasielsku 
oczekiwaną był ks. Leon Szatkowski. 
Pochodził przecież z nasielskiej pa-
rafii. Brakuje też Leszka Adamskiego. 
Nie szedł z tą pielgrzymką, ale był 
osobą „jedną z nas”, ludzi goszczą-
cych w Nasielsku pielgrzymów. Nie 
mieszkał od kilku lat w Nasielsku, 
ale na to pielgrzymkowe spotkanie 
przyjeżdżał z całą swoją rodziną.

andrzej 

której wszyscy udali się na wspólne 
śniadanie.

To już drugi taki zlot, i jak powiedział 
druh Konerberger, z roku na rok skupia 
coraz więcej uczestników. My byliśmy 
zachwyceni zwłaszcza zuchami, które 
mimo tak młodego wieku z dumą 

nosiły mundurki, przysłuchując się 
opowieściom. Ale jak dało się zaob-
serwować, takie spotkania to okazja do 
wspomnień i spotkanie kilku pokoleń.

Organizatorom harcerskich zlotów 
gratulujemy pomysłu. 

A. Żurawska
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WTZ w Częstochowie
W środę, 22 lipca br. uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej działających przy PPHU JAN-POL odwiedzili 
Częstochowę. 

ścirogach. – Już w nowym roku 
szkolnym planujemy wycieczkę do 
Lichenia – dodaje.

Dla uczestników WTZ wspólne 
wyjazdy to ważny element reha-
bilitacji, dlatego organizowane są 
dość często. Tylko w zakończonym 
właśnie roku pracy byli m.in. w Za-
kopanem i na Słowacji w Tatralandii, 
na turnusie rehabilitacyjnym w Mię-
dzywodziu.

(i)

Mieli okazję nie tylko zwiedzić 
klasztor i jego zakamarki, ale także 
wziąć udział w dziękczynnej mszy 
św., za utworzenie WTZ. 

– To rodzice byli inicjatorami na-
szego wyjazdu, myślę, że to był 
świetny pomysł. Nasi podopieczni 
byli z niego bardzo zadowoleni. 
Wycieczkę sponsorował właściciel 
PPHU JAN-POL, Janusz Konerber-
ger – mówi Teresa Skrzynecka, 
kierownik WTZ w Nowych Pie-

DZIECI NA WAKACJACH

Filmowe lato w NOK
Już od trzech tygodni, we wtorki i czwartki o godz. 10.00 najmłodsi miłośnicy 
filmu mogą bezpłatnie oglądać bajki w naszym kinie Niwa. 
Dzieci bardzo chętnie korzystają z możliwości zobaczenia swoich ulubionych bajkowych bohaterów na du-
żym ekranie, dlatego coraz liczniejsza grupa uczestniczy w wakacyjnych seansach. – Lubię filmy dla dzieci, a 
najbardziej przygody Kaczora Donalda i lubię przychodzić do kina – powiedział nam 6-letni Mateusz.
Na zdjęciu prezentujemy dzieci, które oglądały film w czwartek, 30 lipca br. 

(mi)

WAKACYJNE ATRAKCJE

Magia cyrku 
– Był lew w klatce i małe krokody-
le. Można było tańczyć na środku 
i było bardzo wesoło – jednym 
tchem wymienia cyrkowe atrakcje 
mała Ewelinka z Nasielska, która wraz 
z mamą i bratem brała udział w przed-
stawieniu. 

W czwartek, 30 lipca br., do Nasielska 
zajechał cyrk Krasnal. W naszym mie-
ście gościł on po raz pierwszy. 

– Nasz cyrk działa od niedawna, 
a do Nasielska przyjechał z najnow-
szym, przeznaczonym specjalnie dla 
dzieci programem artystycznym, 
w którym występują zwierzęta: węże, 
krokodyle, lwy, konie, kucyki, króliki 
i pieski – mówi Wojciech Jóźwik, 
„Król Cyrku” zajmujący się w cyrku 
reklamą i prowadzący dyskotekę dla 
najmłodszych.

Cyrk Krasnal 
ma swoją sie-
dzibę w Wy-
r z ys ku  p o d 
P o z n a n i e m . 
Liczy ok. 40 
osób, z czego 
50% to artyści. 
Ekipa jest mię-
dzynarodowa, 
oprócz Pola-
ków występują 
artyści z Arme-
nii i Francji. Ze-

spół jest w drodze przez 
większą część roku, od 
marca do listopada jeździ 
po Polsce.

– Przed laty kiedy cyrk za-
jechał do miasta czy mia-
steczka, to było prawdziwe 
święto i na takie występy 
przychodziły tłumy ludzi. 
Na swojej trasie cyrk miał 
wtedy kilkanaście miast, 
w których stacjonował po 
kilka dni, a nawet miesięcy. 
Teraz jest tak, że jeździmy po kraju 
i bywa, że odwiedzamy nawet 100 
miast – mówi Wojciech Jóźwik. – 
Kiedyś występowałem w operetce, 
potem pracowałem dla estrady war-
szawskiej, a od 17 sezonów występuję 
w cyrku. W Nasielsku gościłem przed 
laty z cyrkiem Polonia i pamiętam 
wspaniałą publiczność, wtedy na 
widowni było ok. 2 tys. ludzi – wspo-
mina „Król Cyrku”. 

W trwającym ponad 2 godziny 
przedstawieniu, na które przyszło 
bardzo dużo dzieci wraz z rodzicami, 
można było podziwiać akrobatów, 
żonglerów, tresurę zwierząt. Pu-
bliczność rozśmieszali do łez klauni, 
którzy do swoich gagów zapraszali 
gości z widowni. Jednak dzieciom 
największą frajdę sprawiła dyskoteka 
i oglądanie żywych egzotycznych 
zwierząt. 

(i)
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Służba nie drużba, ale za to…
Droga Redakcjo!
Od pewnego czasu niepokoi mnie sprawa, o której rzadko kiedy mówi się głośno. A że dotyczy ona tak naprawdę 
wszystkich mieszkańców naszej gminy, bo z ich pieniędzy są finansowane służby, o których chciałem napisać, posta-
nowiłem zainteresować tą sprawą Waszą gazetę.

W ostatnich kilku latach bardzo często zdarza mi się widywać pojazdy służbowe, które wykorzystywane są do celów 
prywatnych. Nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby dotyczyło to samochodów prywatnych firm. Ale cała sprawa związana 
jest z nagminnym wykorzystywaniem karetek pogotowia ratunkowego i radiowozów do załatwiania swoich spraw. 
Bo jak inaczej nazwać przyjazdy wyżej wymienionych pojazdów, w których siedzą ratownicy pod sklepy spożywcze 
czy stacje benzynowe? 

Karetkę Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Sportowej w Nasielsku wiele razy spotykałem 
na parkingu przy sklepie Merkury. A w sklepie spotykałem kierowcę i lekarza na zakupach, bywało, że kupowali bułki, 
ale zdarzało się też, że kupowali alkohol. W każdym razie zakupy odbywały się podczas dyżuru, a służbowy samochód 
posłużył do prywatnych celów. Pomijam już wszelkie sprawy etyczne, kiedy to po prostu ludziom wykonującym taki 
zawód, nie wypada tak się zachowywać, tym bardziej że widzi ich dużo ludzi w sklepie. Ciekaw jestem, czy ten kierow-
ca zwraca koszty kilometrówki. Ale dlaczego karetka służy do przewożenia alkoholu, tego nie pojmuję. Od niedawna 
mamy nową dyrektor w SPZOZ w Nasielsku, może powinna zainteresować się tą sprawą? 

Podobno  na zakupy służbowym samochodem jeżdżą także nasielscy policjanci. Zastanawia mnie, czemu nikt wcześniej 
nie zgłosił tej sprawy. Czyżby nasze społeczeństwo już przyzwyczaiło się do tego, że kierowcy pojazdów uprzywilejo-
wanych wykorzystują je także do celów prywatnych?

Dziwi mnie brak jakiegokolwiek taktu kierowców tych aut. Jeżdżąc karetką lub radiowozem, mogliby zachować choć 
trochę kultury. Ich pensje wypłacane są ze środków publicznych. Mam nadzieję, że sprawą w końcu ktoś się zainteresuje. 
Nie życzę ani kierowcom karetki, ani policjantom żadnych nieprzyjemności z tego tytułu. Zależy mi jednak na przeka-
zaniu opinii na temat, który bulwersuje wielu mieszkańców naszej gminy. Apeluję zatem do kierowców samochodów 
oznakowanych o zachowanie, chociaż odrobiny zdrowego rozsądku. 
      Karol Z. (nazwisko znane redakcji)
       Tytuł pochodzi od redakcji.

Z PCK

Pieniądze dla powodzian 
policzone
W piątek, 31 lipca komisyjnie otwar-
te zostały puszki PCK, do których 
młodzież z nasielskiego Gimna-
zjum kwestowała w Tesco. Dzięki 
ofiarności klientów tego marketu 
poszkodowanym podczas tego-
rocznych powodzi mieszkańcom 
południowej Polski przekazane 
zostanie ponad 500  zł. W komisji 
pracowali uczniowie Gimnazjum 
wraz ze swoimi nauczycielkami 
p. Edytą Pałaszewską i Katarzyną 
Popielarską, opiekującymi się szkol-
nym kołem PCK. 

APEL PCK 

Krew darem serca
Sezon wakacyjno–urlopowy trwa. Wyjeżdżamy na 
wakacje, wyruszamy w podróże i na wycieczki. 
Mamy więc czas wzmożonego przemieszczania się 
wszystkimi środkami lokomocji, a przede wszystkim 
samochodami. 
Dlatego właśnie w czasie letnich wyjazdów, jak co roku, drastycznie zwiększa 
się liczba wypadków drogowych, a zatem i wszelkiego rodzaju urazów. Krew 
jest więc szczególnie potrzebna przede wszystkim ofiarom wypadków.

Niestety, podczas wakacji zmniejsza się znacząco liczba donacji, czyli pobrań 
krwi.

Młodzi ludzie, stanowiący największą grupę oddających krew, wyjeżdżają poza 
swoje miejsce zamieszkania. Dodatkowo też większość osób, które regularnie 
oddają krew, jest na urlopach. 

Podstawianie autokarów, w których można oddać krew, pod miejsca pracy 
pozwala jedynie na zgromadzenie minimalnych zapasów, które są niewspół-
mierne do potrzeb banków krwi. Tym bardziej że brak wszystkich grup krwi 
utrudnia wykonywanie zabiegów ratujących życie i opóźnia wykonywanie 
planowych operacji.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z gorącym apelem 
do wszystkich dorosłych zdrowych osób o udział w akcji oddawania krwi.

Najbliższy punkt krwiodawstwa działa przy szpitalu powiatowym w Nowym 
Dworze Maz., ul. Miodowa 2 (Oddział Terenowy nr 30 RCKiK). Krew odda-
wać też można w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, które mieści się  
w Warszawie przy ul. Saskiej. 

Czekamy na odzew, każdy z nas może komuś uratować życie! 
(m)

WIEŚCI Z OSP

Są na 
finiszu
Ochotnicy z Cieksyna już 

od 12 lat budują swoją 
strażnicę. Zostało jeszcze 
trochę pracy przy jej wy-
kończeniu, ale jest szansa, 
że już w najbliższym czasie 
zostanie ona oficjalnie od-
dana do użytku.
Ochotnicza Straż Pożarna została 
założona w Cieksynie w 1934 r. Ma 
swoją siedzibę w samym centrum 
miejscowości, tuż obok kościoła. 
Kiedy poprzedni budynek OSP 
spłonął, strażacy wzięli się sami za 
budowę. I własnymi siłami, z po-
zyskanych funduszy, wybudowali 
strażnicę. Znajduje się w niej wszyst-
ko, co niezbędne. Są garaże, duża 
sala do spotkań, kuchnia, sanitariaty, 

a przed budynkiem jest nawet zada-
szona scena i wybetonowany plac. 

– Ale mamy jeszcze tu trochę do 
zrobienia. Trzeba wykonać ele-
wację budynku, ocieplić strych, 
wstawić nowe drzwi. Dobrze by-
łoby zrobić nowe ogrodzenie i wy-
mienić sztandar – wylicza Bogdan 
Cnotek, prezes OSP w Cieksynie, 
w straży od 1957 r. – Idzie powoli, 

bo wszystkie prace wykonujemy 
w czynie społecznym. A przecież 
ludzie pracują zawodowo, a sam 
dojazd zajmuje im dużo czasu. 
Dlatego wszelkie dodatkowe za-
jęcia mogą stanowić problem – 
dodaje.
Obecnie w OSP Cieksyn działa 26 
strażaków. 

(e)

Z żalem zawiadamiamy,  
że dnia 25 lipca 2009 r.  

odeszła  
Barbara Gorczyca,  

córka Sabiny i Wacława  
Laskowskich.

Pogrzeb odbył się w Żyrardowie  
28 lipca 2009 r.

   Rodzina
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (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)

o g ł a s z a m
że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II 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. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych 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 13 sierpnia 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 dzier-
żawcę 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 06.07.2009 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 nieruchomo-
ściami (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 z późniejszymi zmianami)

o g ł a s z a m
że w dniu 17 sierpnia 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. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400,00 złotych 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 13 sierpnia 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 22.07.2009 r.
GP. 7145/12/08-09

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 XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
9 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Cieksyn, ul. Sportowa 2
Numer działki 147/5
Powierzchnia działki 1000 m2

Numer Księgi Wieczystej 39918
Przeznaczeni nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego  Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. Zespołu wsi Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa 
Wrona i Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewski i Nasielnej- leży na terenie usług oświaty.  

Numer lokalu 2
Powierzchnia  użytkowa lokalu 38,59 m2

Udział w częściach wspólnych 4719/30208
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, składa się z:

- 2 pokoi,
- kuchni,
- łazienki z wc,
- przedpokoju.
Do  lokalu należy pomieszczenie w piwnicy o pow. 8,60 m2.

Cena nieruchomości 34.000,00 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 września 2009 r.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 23 lipca 2009 r. do 12 sierpnia 2009 r.

BURMISTRZ 
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Baran 21.03.–20.04.
W najbliższym czasie nie będziesz narzekać na brak zajęć. 
Postanowisz przeczytać wszystkie ważne dokumenty 
i dostrzeżesz istotny szczegół. Zmartwi Cię także stan Twojego 
konta i postanowisz oszczędzać. 

Byk 21.04.–21.05.
Będziesz chętnie rozmawiać na służbowe tematy i nie pozwolisz 
rozstawiać się po kątach. W życiu towarzyskim zachowaj spokój 
i umiar, bo tylko to uchroni Cię od konfliktów. 

Bliźnięta 22.05.–22.06.
W pracy zabłyśniesz elokwencją i dobrymi pomysłami. Nie 
czekaj, aż ktoś do Ciebie podejdzie i sam rozpocznij rozmowę 
o interesach i pieniądzach. Wybierz się z wizytą towarzyską do 
znajomych. 

Rak 23.06.–22.07.
Zatroszczysz się o swoje zdrowie. Umówisz się na badania 
kontrolne albo zapiszesz na basen czy aerobik. W życiu 
uczuciowym będziesz bardzo romantyczny. Ktoś czeka, aż 
spełnisz swoją obietnicę. 

Lew 23.07.–22.08.
W życiu zawodowym otrzymasz dobre wiadomości i spotkasz 
ciekawe osoby. Zajmiesz się również cudzymi problemami, 
a Twoje rady podtrzymają na duchu przyjaciół. Spędź więcej 
czasu z rodziną. 

Panna 23.08.–22.09.
Czeka Cię czas bez większych trosk i nie musisz niczego sobie 
żałować. Możesz poświęcić uwagę swoim zainteresowaniom 
i snuciu planów na przyszłość. Samotne Panny będą mieć udaną 
randkę.

Waga 23.09.–22.10.
W życiu zawodowym nie spiesz się z decyzjami i ufaj raczej 
intuicji niż słowom. Znajdź trochę czasu dla innych, bo korzyści 
z dobrych uczynków już niedługo okażą się bardzo duże. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Uda Ci się załatwić większość zaplanowanych spraw i będziesz 
tęsknić za rozrywką i przygodami. Zorganizuj spotkanie 
z przyjaciółmi lub umów się do kina. W miłości sprzyja Ci 
szczęście. 

Strzelec 22.11.–21.12.
W pracy nie zmarnuj okazji, żeby pokazać się z jak najlepszej 
strony i nie daj się ponieść nerwom. Nikomu nie obiecuj nic na 
wyrost. Samotne Strzelce poznają bardzo interesujące osoby, 
może nawet na całe życie. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Będziesz mieć dobry czas na sprawy zawodowe. Możliwe 
korzystne propozycje i dodatkowe zyski. Chętnie też komuś 
pomożesz lub doradzisz. Dobre wiadomości od ukochanej 
osoby. 

Wodnik 20.01.–18.02.
W życiu zawodowym możliwa zmiana planów i dodatkowe 
zajęcie. Nie zechcesz niczym dzielić się z innymi osobami. 
Staniesz się wymagający i surowy. Nie bądź jednak ponurakiem 
i okaż wszystkim wkoło trochę sympatii. 

Ryby 19.02.–20.03.
Grożą Ci pomyłki i zaskakujące nieporozumienia, ale większość 
spraw wyjaśni się na Twoją korzyść. Zabierzesz się w końcu 
do pracy i znajdziesz w tym przyjemność. Czeka Cię miła 
niespodzianka w życiu zawodowym. 

Kino NIWA 
ZAPRASZA
7–9 sierpnia, godz. 18.00

Każdy chce być 
Włochem

Everybody Wants to Be Italian (USA, 
2007); Komedia romantyczna; czas 
105 min.; Reżyseria:  Jason Todd Ipson; 
Scenariusz:  Jason Todd Ipson; Obsada: 
Jay Jablonski – Jake Bianski, Cerina 
Vincent – Marisa Costa, John Kapelos 
– Steve Bottino, John Enos III – Gianluca 
Tempesti, Marisa Petroro – Isabella.

Załamany z powodu nieudanego związku 
Jake, spędził niemal dekadę, starając się 
odzyskać swoją byłą dziewczynę. Minęło 
już osiem lat, od kiedy go opuściła, ale on 
wciąż nie chce o niej zapomnieć - pomimo 
tego, że ona ułożyła już sobie życie - ma 
męża oraz trójkę dzieci. Przyjaciele Jake’a 
mają dość tej sytuacji i postanawiają zająć 
się jego życiem osobistym. Organizują 
mu w związku z tym randkę w ciemno  
z pewną piękną Włoszką z bostońskiego 
North Endu. Jake nie jest Włochem i jest 
przekonany, że tak atrakcyjna kobieta jak 
Marisa nie spotykałaby się z kimś, kto nie 
ma włoskich korzeni. Dlatego postanawia 
udawać imigranta z Italii.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Czterdzieści i cztery
– Coś bym zjadł – powiedział Karol, 
zaglądając do kuchni, w której obie 
z Ludwiką przerabiałyśmy jabłka na 
marmoladę. Przywiozłam do War-
szawy jakieś nieprawdopodobne 
ilości tych owoców, i uznałyśmy, że 
z części można zrobić przetwory 
na zimę. 
– To zjedz – odpowiedziałam i obej-
rzałam stygnącą partię słoików, czy 
na pewno się zawekowała.
– Nic nie ma? – zmartwił się Karol, 
zaglądając do lodówki.
– Musi coś być, przynajmniej lód – 
zauważyła przytomnie jego żona.
Karol westchnął.
– A zrobiłabyś mi kolacyjkę? – za-
pytał, a ja zawstydziłam się, że wy-
chowałam syna na osobę niepełno-
sprawną, ale potem przypomniałam 
sobie, że Karol na co dzień świetnie 
zajmuje się domem, więc od czasu 
do czasu może mieć ochotę, by żona 
przygotowała coś dla niego. 
– Uhm. A potem napijemy się na 
balkonie wina… 
– Właściwie to nie mam ochoty na 
wino, raczej na coś mocniejszego – 
stwierdził mój syn po zastanowieniu.
– Nic nie mamy, tylko to czerwone 
wino hiszpańskie  - zauważyła Lu-
dwika. 
– Napiłbym się nalewki wiśniowej… 
– rozmarzył się Karol.
– A ja zjadła tuleje w oleju – odrze-
kłam. 
– Co? – wrócił do rzeczywistości 
mój syn.
– Nic. Ale dostałam od Marysi dobry 
przepis na nalewkę.
– O, jaką? – zainteresowała się ro-
dzina.
– Nazywa się „czterdzieści cztery”. 
– Co? Jak? To z czego się ją robi?
– Z liczb! – zaśmiałam się. 
– Oj, mamo, powiedz!

– Jak zrobię, to zobaczycie! 
– Ja w tym roku kończę 44 lata – 
przypomniał sobie Karol.
Rzeczywiście, jak ten czas leci, po-
myślałam niezwykle oryginalnie.
– Czyli jestem w wieku mickiewi-
czowskim – kontynuował. 
– On żył dłużej niż 44 lata – powie-
działam, pogrzebawszy wcześniej 
w szkolnej wiedzy.
– Chodzi mi o jego słynne „czterdzie-
ści cztery” z „Dziadów” – wyjaśnił 
Karol. – A ja mam właśnie tyle lat. 
– Oj, tato, to nie było czterdzieści 
cztery! – westchnął Jurek, który, jak 
zwykle robiły to wszystkie moje wnu-
ki, zjawił się w kuchni niespodziewanie 
i z miejsca włączył do rozmowy. 
– A niby ile? – Ludwika popatrzyła 
na niego podejrzliwie. – Trzydzieści 
trzy?
– Czterdzieści i cztery – powiedział 
Jurek.
– No właśnie! O co ci chodzi? – nie 
zrozumiał Karol.
– O „i”. U Mickiewicza to są dwie licz-
by: czterdziestka i czwórka.
– Tak? A skąd to niby wiesz? – powie-
działa powątpiewająco Ludwika.
– Ze szkoły! – wyjaśnił mój najstarszy 
wnuk. – Mało się tam nachodziłem?
– To jak to było z tym Mickiewiczem? 
– chciałam wiedzieć. Skończyłam 
oglądać słoiki, wszystkie się dobrze 
zamknęły, siadłam więc wygodniej 
i przygotowałam na słuchanie opo-
wieści wnuka. 
– W alfabecie hebrajskim – zaczął 
Jurek, również rozsiadając wygodnie, 
niczym basza wspomniany w „Pani 
Twardowskiej” – liczby oznacza 
się literami alfabetu. Czterdziestce 
odpowiada litera M, a czwórce – D. 
Natomiast samogłosek nie zapisuje 
się wcale. 
– I…?

– I mamy ten sposób „d” i „m” plus 
samogłoski.
– Raczej „m” i „d” – sprostował 
Karol.
– Nie, bo przecież w tym alfabecie 
czyta się od prawej do lewej, odwrot-
nie – przypomniał Jurek, a ja bezsku-
tecznie usiłowałam znaleźć w tym, co 
mówił, jakiś sens.
– „D”, „m”, samogłoski…
– Adam! – dopowiedział Jurek.
– Adam?
– Tak, pierwszy człowiek. 
– A jednocześnie chyba on sam. 
Przecież Mickiewicz miał na imię 
Adam – zauważyła synowa.
– No, biorąc pod uwagę, że każdy 
poeta to trochę egocentryk… – zgo-
dził się Jurek.
– Ty też? – spytałam z głupia frant, 
a on się zaczerwienił. 
Poczułam się przygnieciona tymi 
wszystkimi rewelacjami i pogratulo-
wałam sobie w duchu, że ukończy-
łam szkołę w prostszych czasach. 
– Dajcie i mnie trochę wina – powie-
działam. – A nalewkę mickiewiczow-
ską niedługo zrobię. Będzie akurat na 
urodziny Karola.
– No to „sława, sława, sława”, jak 
pisał Mickiewicz – wzniosła toast 
Ludwika. 

Babcia Jadzia

Nalewka  
pomarańczowo- 

-kawowa
1 litr wódki, 44 kostki cukru, 44 ziarna 
kawy, 1 pomarańcza

W pomarańczy zrobić nacięcia 
i włożyć w nie ziarenka kawy. W sło-
ju, w którym będzie robiona nalew-
ka, ułożyć 44 kostki cukru, na nich 
umieścić pomarańczę z kawą. Całość 
zalać wódką i odstawić. Nalewka jest 
gotowa po 44 dniach.

O G Ł O S Z E N I E
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DROBNE
Sprzedam dom piętrowy w Nasiel-
sku, pow. 200m2. Działka:550m2.
Media, centralne ogrzewanie-piec 
miałowo-węglowy, dom ocieplony, 
instalacja alarmowa. Do zamiesz-
kania! Tel. 0 604 182 957.
Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe 35m2, blok  I piętro Nasielsk. 
Cena 127.000 zł. Tel. 604 561 295; 
604 561 286.
Stowarzyszenie wspierania edu-
kacji i przedsiębiorczości zatrudni 
ankieterów. Tel. 513 637 596, au-
toszkolenia@wp.pl.
Wypożyczę lawetę do przewo-
zów samochodów osobowych 
– Nasielsk. Tel. 600 835 782.
Sprzedam 5 działek budowlanych 
od 800 do 1400 m2 w Paulinowie 
k.Siennicy. Tel. 790 434 699, 023 
69 31 533.
Sprzedam działkę 1000 m2 w Na-
sielsku. Tel. 023 69 12 651.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.  
Tel. 661 781 415.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 
w Cieksynie zatrudni w pełnym 
wymiarze godzin nauczyciela języ-
ka niemieckiego. Tel. 608 511 504.
Zatrudnię fryzjerkę – Nasielsk.  
Tel. 889 307 122.
Wynajmę kawalerkę w Nasielsku, 
36 m2, widna kuchnia, balkon.
Parter. Tel. 606 144 105.
Zawiozę do ślubu Volvo S 80 – li-
muzyna. Tel. 603 068 999.
Zespół muzyczny – WESELA.  
Tel. 602 630 680.
Usługi hydrauliczne – dachy, ocie-
plenia. Tel. 500 287 920.
Sprzedam rusztowania warszaw-
skie nowe. Tel. 502 370 080, 604 
752 913.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380.
Sprzedam działkę budowlaną 
3 tys. m - ogrodzoną z moż-
liwością podziału. Blisko stacji 
Nasielsk PKP. Cena. 320tys.zł.  
Tel. 502 222 556.
Kupię działkę rekreacyjną nad 
Wkrą, 1-2ha. Tel. 601 417 415.
Centrum Opieki Pielęgniarskiej Ca-
ritas Diecezji Płockiej w Nasielsku 
przyjmie do pracy 2 pielęgniarki. 
Wymagane prawo do wykonywa-
nia zawodu. Tel. 023 693 14 28 lub 
605 365 040.
Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 602 43 23 38.
Sprzedam działkę z domem 
2000 m2 w Starych Pieścirogach,  
gm. Nasielsk z dostępem do me-
diów. Tel. 696 990 459.
Sprzedam działki rekreacyjne od 
800 do 1200 m2 wieś Lelewo, gmi-
na Nasielsk. Tel. 600 821 846.
Korepetycje z jęz. angielskiego - 
Pułtusk. Tel. 506 922 498.
Poszukuję mieszkania do wynaję-
cia, kawalerki lub pokoju w okoli-
cach Nasielska. Tel. 692 726 919.
S p r z e d a m  1 , 8 5  h a  l a s u  
k. Nasielska. Tel. 500 236 194.
Zawiozę do ś lubu BMW 5.  
Tel. 500236 194.
Przyjmę na praktykę uczniów ZSZ 
w zawodzie piekarz. Tel. 500 236 
194.

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

W SCHRONISKU  
W CHRCYNNIE  RÓŻNEJ 
WIELKOŚCI I BARWY PSY  

TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM, DO-
BRYM DOMEM!!! 

Nadal na dom czekają szczeniaki, 
pamiętajcie o nich, nie skazujcie 
ich na wegetację w klatkach i cier-
pienie!
Słodkie szczeniaczki: piesek  Rubcio; 
suczka  Misia; suczka  Pestka, sucz-
ka Myszka bardzo pilnie potrzebują 
dobrych domów.
Szczenięta mają ok. 2-3 m-ce, są 
pełne wdzięku, lubią się bawić i jak 
każdy maluch są bardzo ruchliwe. 
Nie pozwólcie im spędzić życia za 
kratkami schroniska, przyjedźcie 
po nie do Chrcynna.

Nowy Dwór Maz., dn. 28.07.2009 r.

KOMUNIKAT Nr 2

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim 
działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122 z poz. 851) oraz §9 Rozporządzenia 
rady Ministrów z dnia 06 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpie-
czeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawia-
jących sporty wodne (Dz. U. Nr 183 poz. 1530) w oparciu o wyniki badań wody 
z kąpielisk przeprowadzonych w miesiącu lipcu 2009 r. informuje, że:
nie dopuszcza do kąpieli
kąpieliska:
1) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – Kąpielisko Miejskie
W miejscu, gdzie woda nie może być wykorzystana do kąpieli należy umieścić 
tablice informujące o zakazie kąpieli.
Państwowy powiatowy Inspektorat Sanitarny przypomina, że w wodzie, w której 
widoczne są zakwity glonów, a zwłaszcza sinic nie wskazana jest kąpiel.
Kąpielisko:
1) rzeka Narew – Nowy Dwór Maz. – przy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym
Badania jakości wody w ww. kąpieliskach będą kontynuowane w sezonie let-
nim. W przypadku pogorszenia jakości wody, kąpieliska mogą być wyłączone 
z użytkowania. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
W Nowym Dworze Maz.

lek.med. Andrzej Kudelski

„DOBRYCH LUDZI NIKT NIE ZAPOMINA” 
   – SAFONA

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA: 

– PANA BURMISTRZA NASIELSKA  
– BERNARDA DARIUSZA MUCHY;

– PANA PREZESA PPHU JAN-POL – JANUSZA KONERBERGERA;

– PANA PREZESA NASIELSKIEJ FUNDACJI  
WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI – MACIEJA SUWIŃSKIEGO;

– PANA KRZYSZTOFA WIĘCŁAWSKIEGO  
– WŁAŚCICIELA FIRMY PRZEWOZOWEJ 

– PANI PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW  
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

W STARYCH PIEŚCIROGACH – ANNY KOZŁOWSKIEJ

ZA WSPARCIU I BEZINTERESOWNA POMOC OKAZANĄ  
W LATACH 2006–2009 SKŁADAJĄ WDZIĘCZNI UCZNIOWIE,  
RODZICE I WYCHOWAWCZYNIE KLASY IIIa INTEGRACYJNEJ  

Z ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO  
W STARYCH PIEŚCIROGACH.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma ,  
ale przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Społeczność Uczniowska 
ze Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy 
zaangażowali się w uświetnienie  uroczystości przekazania 
szkole sztandaru. 

Długo oczekiwana ceremonia nie była okraszona słońcem. 
Strugi deszczu pokrzyżowały plany przygotowania uroczy-
stości na placu szkolnym. W trudnych dla nas chwilach spo-
tkaliśmy się z życzliwością i bezinteresowną pomocą. 

Dziękujemy Wam Wszystkim – zarówno organizacjom, które 
nie odmówiły nam wsparcia, jak również licznym sponsorom. 
Jesteśmy szczególnie wdzięczni za okazaną nam życzliwość, 
uśmiech, ciepłe słowa, rodzinną atmosferę.

   Za wielkie serce i  pomoc – dziękujemy.

S E R D E C Z N O Ś C I
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DROBNE
Sprzedam działkę 2400 m2 bli-
sko las, zalew, droga asfaltowa.  
Tel. 503 341 890.

Sprzedam dwa kontenery. Tel. 501 
966 791.

Sprzedam Forda Eskorta CL, rok. 
1993, kolor srebrny. Tel. 694 194 
895 po 17.00.

60-latek, samotny poszukuje 
mieszkania do wynajęcia w Na-
sielsku. Tel. 503 718 208.

Sprzedam ciągnik URSUS C 330, 
rok 1984 po kapitalnym remoncie. 
Tel. 510 920 043.

Sprzedam M4 w Nasielsku – Płoń-
ska 41. Tel. 600 018 882.

Sprzedam ziemię orną 0,9 ha przy 
szosie głównej w Pianowie. Tel. 605 
124 776.

Sprzedam drzewo kominkowe 
opałowe. Tel. 023 69 16 187 po 
20.00.

Sprzedam lub zamienię na mniej-
sze mieszkanie 3-pokojowe w blo-
ku przy ul. Starzyńskiego. Tel. 728 
866 887.

Sprzedam okno 2-skrzydłowe, 
plastikowe, wym. 176/143 z pa-
rapetem zewnętrznym, tanio.  
Tel. 696 257 475.

Sprzedam dwie działki budow-
lane łącznie na osiedlu Krupka. 
Powierzchnia całkowita 695 m2. 
Tel. 508 273 144.

Sprzedam łubin oraz pszenżyto, 
pierwszy odsiew. Tel. 886 139 
528.

Sprzedam wiatrołom sosna.  
Tel. 665 008 048.

Sprzedam działki w Błędowie 
o pow.3654 i 982m2, niedaleko 
pole golfowe. Tel. 500 255 370.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodo-
wej (niedaleko Urzędu Gminy).  
Tel. 519 797 766.

Okazja – wyprzedaż kolekcji obra-
zów wybitnych polskich malarzy. 
Tel. 0 502 035 852.

Sprzedam regał „młodzieżowy”, 
kompletny, stan idealny. Tel. 0 507 
047 485.

Sprzedam biurko w idealnym sta-
nie. Tel. 0 503 016 899.

Wilno, Lwów i inne – sprzedam 
akwarele przedstawiające perły 
architektury kresowej. Tel. 0 502 
035 852.

Mieszkanie do wynajęcia przy  
ul. Piłsudskiego, 50 m2. Tel. 509 
896 442.

Tynki wewnętrzne agregatem.  
Tel. 601 358 731.

SPRZEDAM  
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE  

NOWE
Tel. 502 370 080; 604 752 913
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R E K L A M A

PRZED NOWYM SEZONEM STARE NADZIEJE

Czy Żbik odzyska swą moc?
Prezes Żbika Alek-

sander Górecki, 
wierzy, że tak. Razem 
z Zarządem podejmuje 
działania, aby o naszej 
drużynie znowu mówiło 
się wszędzie i dobrze. 
Nie ma co ukrywać, że 
wyrazem tej mocy był-
by awans do IV ligi. To 
miejsce Żbika na miarę 
skromnych oczekiwań 
i możliwości. 
Tak naprawdę oczekiwania 
byłyby nieco większe. Jeszcze 
niedawno Żbik grał bowiem 
razem z większością mazo-
wieckich drużyn trzecioligo-
wych. Na dzisiaj to trochę za 
wysokie dla naszej drużyny 
progi . Tu bowiem wchodzi 
drugi element,  czyl i  moż-
l iwości .  Te jednak również 
mogą s ię zmienić .  Chodzi 
ocz y wiście,  co też należy 
jasno powiedzieć,  o kasę. 
Doświadczenie uczy, że po-
tencjalni sponsorzy wolą kluby silniejsze 
i bogatsze, i chętnie pomnażają ich ma-
jętność. Słabeuszy zaś wspierają niekiedy 
z litości drobnymi datkami. Dobra piłka to 
dobra reklama, słaba zaś to reklama żad-
na. A prawa ekonomii są twarde i działają 
nieubłaganie.

Działacze Żbika próbują stworzyć dru-
żynę zdolną podjąć walkę z najlepszymi 
w swojej grupie ligi okręgowej. Taką, która 
będzie zdolna tę grupę wygrać, a następ-
nie z powodzeniem grać w klasie wyższej.  
W dalszym ciągu trwają z tego powodu po-
szukiwania zawodników na newralgiczne 
pozycje. Ponadto trener Cezary Molęda 
chce wspólnie z zawodnikami nadrobić 
zaległości, jakie powstały w poprzednich 
latach. To wymaga wysiłku f izycznego, 
umysłowego i dyscypliny. Nie wszystkich 
na to stać. Bo, jak mówią niektórzy z nich, 
podobno inni stresów z powodu wyczer-
pujących treningów i wymagań Zarządów 
nie przeżywają i też grają w okręgówkach. 
Tyle że miłośnicy futbolu chcą oglądać 
piłkę nożną a nie piłkę kopaną. Prawdziwi 
piłkarze grają nie tylko dla siebie, ale, i to 
w pierwszym rzędzie, dla kibiców.

W ostatnim okresie Żbik rozegrał trzy me-
cze kontrolne. Pierwszym przeciwnikiem 

był zespół z Przasnysza, który jeszcze rok 
temu był w miejscu, w którym obecnie 
my się znajdujemy, tzn. w lidze okręgowej. 
Ostatni sezon grał już w IV lidze. Zespół 
został wzmocniony. Przyszedł nowy tre-
ner. Dzisiaj drużyna gra już bardzo dobrze 
i myśli o awansie do III ligi. Poradziła sobie 
łatwo ze Żbikiem i to w jaskini lwa (czyt. 
Żbika), w Nasielsku. Wynik 5:1 dla gości 
mówi sam za siebie. Rezultatem tym nie 
należy się jednak zbytnio przejmować, 
ponieważ przez większą część meczu 
w naszej drużynie grali zawodnicy testo-
wani, stąd brak zgrania. Kiedy w drugiej 
połowie trener wprowadził większą liczbę 
wypróbowanych zawodników, gra wy-
raźnie się wyrównała. Ten sprawdzian był 
bardzo potrzebny i pouczający.

Kolejnymi sparingpartnerami były drużyny 
występujące w ciechanowsko–ostrołęc-
kiej lidze okręgowej. To taka sama klasa 
rozgrywkowa, w jakiej gra nasza drużyna. 
Mecze z tymi zespołami odbyły się na ich 
boiskach. Obydwa mecze Żbik wygrał, 
i to bardzo wysoko. Błękitni Raciąż zostali 
pokonani 5:0, zaś Makowianka Maków Maz 
7:0. Bramek mogło być jeszcze więcej. 
Wyniki są imponujące, ale nie należy prze-
ceniać ich wartości. Obydwaj przeciwnicy 
również są w fazie przygotowań, obydwaj 

W przerwie meczu trener Molęda przekazuje pierwsze uwagi

również eksperymentują i kompletują 
skład. Cieszy zaś to, że Żbik nie stracił 
żadnej bramki, sam zaś strzelił ich aż dwa-
naście. A na dwa elementy – skuteczność 
i szczelność linii obronnych – musi być 
położona szczególna waga. Już pierwszy 
mecz ligowy może nam dać odpowiedź 
na wiele nurtujących pytań. 

Pierwszym przeciwnikiem będzie drużyna 
warszawskiego Drukarza. To wyjątkowo 
wymagający przeciwnik. W ubiegł ym 
sezonie, grając również w warszawskiej 
lidze okręgowej, ale innej grupie, zasłynął 
ze skuteczności. Zdobył w sezonie prawie 
100 bramek (przeciętnie 3 na jeden mecz). 
Była to największa liczna bramek w tej 
grupie. Zespół ma również bardzo dobrą 
obronę. Stracił wyjątkowo mało bramek.

Zanim dojdzie do tego pojedynku i testu 
„prawdy” Żbika, nasza drużyna będzie 
kontynuowała przygotowania na własnym 
boisku. Przewidziany jest jeszcze jeden 
mecz kontrolny z II zespołem Legionovii 
(6. VIII).

xyz

ZAPROSZENIE
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza dzieci oraz młodzież do czynnego udziału w grach 
i zabawach w ramach programu LATO w MIEŚCIE 2009.

Program:
I. 13.08.09 (czwartek) godz. 9.00-13.00

– godz. 9.00-11.00 Turniej Piłki Nożnej dla klas podstawowych.
– godz. 11.00-13.00 Turniej Piłki Nożnej dla klas gimnazjalnych.

II. 14.08.09 (piątek) godz. 9.00-13.00
– godz. 9.00-11.00 Turniej Tenisa Stołowego dla klas podstawowych.
– godz. 11.00-13.00 Turniej Tenisa Stołowego dla klas gimnazjalnych.

III. 17.08.09 (poniedziałek) godz. 9.00-13.00
– godz. 9.00-11.00 Turniej mini – siatkówki dla klas podstawowych.
– godz. 11.00-13.00 Turniej Piłki siatkowej  dla klas gimnazjalnych.

III. 18.08.09 (wtorek) godz. 9.00-13.00
– godz. 9.00-11.00 Turniej Piłki Koszykowej dla klas gimnazjalnych.
– godz. 11.00-12.30 Gry i zabawy dla dzieci.
– godz. 12.30-13.00 Konkurs z wiedzy o sporcie.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie
Urząd Miejski w Nasielsku i Klub Sportowy „Wkra” Andzin zapraszają na festyn sportowo – rekreacyjny w dniach 22-23 
sierpnia 2009 do Andzina.
Program festynu:
I. 22.08.2009 (sobota) godz. 11.00-22.00
- godz. 10.00-12.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet (2 osobowy) o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej   
 w Nasielsku 
- godz. 12.00-16.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Mężczyzn (2 osobowy) o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej  
 w Nasielsku
- godz. 16.00-17.30 Konkursy dla dzieci (żonglerka piłką, konkurs rzutów karnych itp.)
- godz. 18.00-20.00 Mecz towarzyski KS „Wkra” Andzin vs WKS Mystkówiec
- godz. 20.00-22.00 Dyskoteka
II. 23.08.2009 (niedziela) godz. 10.00- 22.00
- godz. 10.00-19.00 Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich z Gminy Nasielsk o Puchar Burmistrza Nasielska
- godz. 18.00-22.00 Zabawa Taneczna

Ponadto w  programie festynu: wesołe miasteczko dla dzieci, ogródki gastronomiczne (napoje, grill, zimne piwo, słodycze 
itd.), przejażdżki kucykiem, loteria fantowa, oraz inne atrakcje.
UWAGA !!!: ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU DRUŻYN WIEJSKICH PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 20.08.2009 (CZWARTEK)  
DO GODZ. 16.00 POD NUMEREM TEL. 0 606-423-338
          Organizatorzy :
          Urząd Miejski w Nasielsku 
          Ks „Wkra ” Andzin


