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Święty Wojciech Patronem Nasielska

23 kwietnia jest dniem, w którym
w Kościele katolickim w sposób
szczególny czcimy pamięć św.
Wojciecha – biskupa i męczennika. Tego dnia w roku 2010
Rada Miejska w Nasielsku odbyła
Uroczystą Sesję. Była ona niejako podsumowaniem działań
podejmowanych przez władze
samorządowe i mieszkańców
Nasielska, a zmierzających do
ustanowienia św. Wojciecha patronem Nasielska.
Św. Wojciech od czasów zamierzchłych jest patronem nasielskiej parafii. Dzień „imienin”
parafii obchodzony jest 23 kwietnia. Wyrazem tego jest przypadający na ten dzień odpust. Obecnie
zarówno parafia, jak i miasto będą
miały wspólne święto – święto
patrona.
Miniony piątek, 23 kwietnia 2010
r., był więc pierwszym wspólnym
świętem patrona parafii i miasta
Nasielsk.
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Absolutorium udzielone

W czwartek 22 kwietnia
br. w Nasielskim Ośrodku Kultury królowali
młodzi artyści powiatu nowodworskiego.
Wsz yscy prz yjechali
do Nasielska, aby wziąć
udział w piątej edycji Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu.
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Dziś pies, a jutro...?
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Droga gminna
wśród pól
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Nasielsk i Dębinki

najlepsze w powiecie
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NADZWYCZAJNA SESJA ŻAŁOBNA RM W NASIELSKU

Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Straż Miejska, ul.Kościuszki 29
tel.: (23) 691 22 11
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub (24) 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (23) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (23) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (23) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (23) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (23) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (23) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (23) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (23) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (23) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (23) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (23) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (23) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (23) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (23) 691–25–52
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26

Uczcili pamięć ofiar katastrofy
W czwartek, 15 kwietnia 2010 r. o
godzinie 14.00 w sali konferencyjnej
nasielskiego Urzędu Miejskiego odbyła się nadzwyczajna żałobna sesja
Rady Miejskiej.
To spotkanie odbyło się w związku z tragicznymi wydarzeniami,
które miały miejsce 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
Sesję otworzył Dariusz Leszczyński przewodniczący RM. Następnie zebrani radni, władze gminy
Nasielsk, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu
oraz mieszkańcy wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Po
hymnie ks. Jan Majewski, Dziekan
Dekanatu Nasielskiego, odmówił
modlitwę za dusze tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem.

Po modlitwie uczestnicy sesji
minutą ciszy oddali hołd tragicznie zmarłym. Z kolei ks.
Tadeusz Jabłoński odczytał
wiersz, który powstał w Nasielsku w tych ostatnich tragicznych dniach. Następnie Dariusz
Leszczyński przewodniczący
Rady Miejskiej przedstawił stanowisko Rady Miejskiej oraz
burmistrza Nasielska w sprawie uczczenia pamięci ofiar
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Stanowisko zostało
przyjęte przez aklamację. Podpisali je Dariusz Leszczyński,
przewodniczący Rady Miejskiej, Bernard Dariusz Mucha,
burmistrz Nasielska oraz radni
Rady Miejskiej w Nasielsku.
Wpisy do księgi kondolencyjnej
złożyli: ks. Jan Majewski, Dziekan

Dekanatu Nasielskiego, ks. Tadeusz
Jabłoński z parafii św. Wojciecha w
Nasielsku, Maria Kowalska, radna

Sejmiku Województwa Mazowieckiego i pozostali uczestnicy sesji.
(um)

OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA

Absolutorium udzielone

We wtorek, 27 kwietnia br. w sali konferencyjnej nasielskiego UM odbyła się
XLVI sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Dariusz Leszczyński, przewodniczący RM, który powitał obecnych
i poprosił o wprowadzanie zmian do
porządku obrad. Uwagi zgłosił burmistrz Nasielska, który wprowadził
dodatkowe projekty uchwał: jeden
z nich dotyczył uchylenia uchwały
o dzierżawie gruntu pod aptekę przy
nasielskim SPZOZ, ponadto były też
autopoprawki do zmian w budżecie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek
obrad po zmianach.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji RM przewodniczący Rady
zdał sprawozdanie radnym ze swoich
działań między sesjami. Mówił między
innymi o tym, że zgłaszający się na
jego dyżur mieszkańcy skarżyli się na
stan dróg w naszej gminie. Następnie
Bernard Mucha, burmistrz Nasielska
przedstawił zadania, które były wykonywane w przerwie między sesjami.
Wyliczył m.in.: zakup terenu pod drogę
na osiedlu Krupka, debatę z autorem
projektu studium zagospodarowania
przestrzennego gminy, kontrole dotyczące utrzymania czystości i porządku
w mieście, projekty unijne „Radiowa

Kuźnia Talentów” i „Lokalna Inicjatywa
gminy Nasielsk”.

W punkcie obrad dotyczącym zapytań i interpelacji radnych głos zabrali:
radny Mirosław Świderski, który pytał
o przystanek autobusowy w centrum
miasta i szanse poprawienie jego stanu. W imieniu mieszkańców zwrócił
się też z prośbą do burmistrza o położenie chodnika przy bloku przy ul.
Starzyńskiego 5. Radny Wojciech
Krzyczkowski chciał wiedzieć, czy jest
jakaś informacja na temat wniosków
o dofinansowanie budowy sal gimnastycznych przy szkołach. Interesował
go także temat drogi w Chrcynnie.
Następnie Ludwina Turek, skarbnik
gminy, odczytała pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące
sprawozdania z wykonania budżetu
za 2009 r. RIO wydało pozytywną
opinię na ten temat. Przewodniczący
komisji merytorycznych RM przedstawili opinie na temat sprawozdania
z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Wszystkie były pozytywne. Podobnie, też pozytywną opinię RIO uzyskał
wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie
absolutorium burmistrzowi Nasielska.
– To najważniejsza sesja w roku. Pracowałem wraz z urzędnikami i radnymi

przez cały rok i teraz czekam na ocenę.
Ufam, że będzie sprawiedliwa – mówił
burmistrz, podkreślając jednocześnie,
że to był naprawdę trudny rok, ale
mimo braku środków zewnętrznych
udało się wiele inwestycji wykonać.
Podziękował też za współpracę kierownikom jednostek budżetowych.

W ramach dyskusji nad budżetem
swoje zdanie na temat ubiegłorocznych i tegorocznych finansów wyrazili
Dariusz Leszczyński, przewodniczący
RM, i Andrzej Wierzchoń, wiceprzewodniczący RM. W głosowaniu nad
udzieleniem absolutorium dla burmistrza ośmiu radnych głosowało za, troje
było przeciw, a dwie osoby wstrzymały
się od głosu, więc większością głosów
burmistrz otrzymał absolutorium.
W dalszej części obrad radni przystąpili
do procedowania blisko dwudziestu
uchwał. Jednogłośnie radni przyjęli
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2009
r. Projekt uchwały dotyczącej zmian
w budżecie miasta i gminy Nasielsk na
rok 2010 przedstawiła skarbnik gminy.
W dyskusji nad nim radny M. Świderski pytał, czy podejmując tę uchwałę,
Rada jednocześnie wyraża zgodę na
zaciągnięcie pożyczki oraz kredytu.
Zaś radny Grzegorz Duchnowski zauważył, że skoro są w planie obrad także
projekty uchwał dotyczące pożyczki
i kredytu, to może należałoby zmienić
kolejność głosowania. Jednak Ludwina
Turek wyjaśniła, że zmiany, nad którymi jest to głosowanie, nie przesądzają
o kredytach. Rada ośmioma głosami
za, czteroma przeciw, przy jednym
wstrzymującym się od głosowania zdecydowała o przyjęciu tej uchwały.
Kolejny projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 mln
zł na sfinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w Starych i Nowych Pieścirogach oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie (na lata 2011–
2017). Dyskusję nad tym projektem
uchwały rozpoczął radny M. Świderski,
pytając burmistrza, dlaczego w wypadku tej inwestycji odstąpiono od zasady,
że zaciągana na inwestycje pożyczka
jest traktowana jako wkład własny, służący do pozyskania większych środków zewnętrznych. Jak dotąd bowiem
budowa kanalizacji w Pieścirogach
jest prowadzona ze środków gminy.
Burmistrz tłumaczył, że wniosek o sfinansowanie tej inwestycji nie został odrzucony i znajduje się na 8.
miejscu listy rezerwowej. Jeśli spłyną pieniądze, zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji lub zwrot poniesionych kosztów.
Radny Grzegorz Duchnowski podkreślił, że prawdopodobieństwo otrzymania tych pieniędzy jest bliskie zeru.
Pytał też burmistrza, co było wcześniej:
czy podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji, czy kredyt. – Prawdopodobnie podpisał pan umowę, nie
mając ani środków unijnych, ani środków własnych – przypuszczał radny.
– To nie miało miejsca. W czasie podpisania umowy środki były zabezpieczone w planie – twierdził burmistrz.
W głosowaniu rada przyjęła uchwałę
większością głosów (8 za i 5 przeciw).
Projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego odczytała skarbnik gminy.
Tym razem dyskusję rozpoczął radny
Grzegorz Duchnowski, mówiąc o stale
rosnącym zadłużeniu. – To kwota przerażająca – skomentował, wnioskując
jednocześnie o głosowanie imienne
tej uchwały. Wniosek przyjęto większością głosów. Za przyjęciem uchwa-
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UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Święty Wojciech Patronem Nasielska
O akceptację tego zamierzenia
został poproszony biskup płocki ks. Piotr Libera. Ksiądz biskup
przychylił się do wspólnych próśb
księży i wiernych parafii Nasielsk,
inicjatywę poparł swym autorytetem i zgodnie z procedurą kościelną skierował sprawę do akceptacji
przez Stolicę Apostolską.
W imieniu Watykanu, na mocy
uprawnień otrzymanych od papieża Benedykta XVI, zajmowała
się nią Kongregacja do spraw Kultu
Bożego i Sakramentów Świętych.
Po przeanalizowaniu próśb i innych
przedstawionych w tej sprawie dokumentów Kongregacja uznała,
że wybór patrona i jego ustanowienie zostało dokonane zgodnie
z prawem i potwierdziła, że święty
Wojciech, Biskup i Męczennik, jest
Patronem Miasta Nasielska. Odpowiedni dokument podpisał w siedzibie Kongregacji Antoni Kardynał Canizares Olivera 15 września
2009 r.
Z wyborem i ustanowieniem patrona związane jest też ustalenie
Dnia Święta Patrona. Ustalono je na
dzień 23 kwietnia. Decyzje w tych
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 2

ły głosowało osiem osób: Krzysztof
Fronczak, Antoni Kalinowski, Wojciech
Krzyczkowski, Tadeusz Latkowski, Jerzy
Lubieniecki, Dariusz Leszczyński, Stanisław Śmietański, Andrzej Wierzchoń.
Cztery osoby były przeciw: Grzegorz
Duchnowski, Marek Gerasik, Stanisław
Sotowicz, Katarzyna Świderska, zaś jeden radny – Mirosław Świderski wstrzymał się od głosu.
Po przerwie radni jednogłośnie przyjęli następujące uchwały: w sprawie
uchwalenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania miasta
Nasielsk; w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości na rzecz pana Zbigniewa Żabika pod tzw. małą gastronomię;
zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu
lokali użytkowych; w sprawie zmian
w uchwale dotyczącej stworzenia
Straży Miejskiej oraz w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk na lata
2010–2032”.
Następnie Radosław Kasiak, kierownik Wydział Rozwoju Regionalnego
Urzędu Miejskiego w imieniu burmistrza przedstawił kolejno trzy projekty
uchwał w sprawie zatwierdzenia planu
odnowy miejscowości: Studzianki,
Dębinki i Psucin na lata 2010–2017.
Radny M. Świderski zwrócił uwagę, że
w ramach odnowy będzie budowany
chodnik na drogach powiatowych.
Burmistrz odpowiedział, że powiat wykonał dokumentację, a takie wnioski na
pozyskanie pieniędzy może składać
tylko gmina, dlatego zostały przygotowane dla tych miejscowości, w których
jest duży ruch pieszy. Uchwały przyjęto
większością głosów.
Następnie radni przyjęli uchwałę
o zmianie w planie Publicznych Szkół
Podstawowych i Gimnazjów na terenie
gminy oraz o zmianie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

sprawach zostały podjęte poprzez
przyjęcie odpowiedniej uchwały
Rady Miejskiej, jeszcze 30 października 2008 r.

cha patronem Nasielska oraz dekret
Stolicy Apostolskiej akceptujący
i potwierdzający, że św. Wojciech
jest Patronem Miasta Nasielska.

Stąd uroczysta sesja Rady Miejskiej. Uczestniczył w niej biskup
płocki ks. Piotr Libera i dziekan nasielski ks. Jan Majewski. Samorząd
mazowiecki reprezentowała Maria
Kowalska, radna sejmiku mazowieckiego. Obecny był, pełniący
przez krótki okres funkcję zastępcy
burmistrza Nasielska, a obecnie wiceminister rolnictwa, Tadeusz Nalewajk. Wśród gości byli także Anna
Kaczmarek, wicestarosta powiatu
nowodworskiego, oraz Sylwester
Sokolnicki, burmistrz pobliskiego
Serocka, miasta, którego patronem również jest św. Wojciech.
Funkcję gospodarza sesji pełnili
Dariusz Leszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej, i Dariusz
Mucha, burmistrz Nasielska. Gospodarzem części kościelnej uroczystości był proboszcz nasielski ks. kan. Tadeusz Pepłoński.
Po powitaniach i podziękowaniach
przewodniczący Rady Miejskiej
odczytał uchwałę Rady Miejskiej
w sprawie ustanowienia św. Wojcie-

Ważną częścią sesji był wykład ks.
prof. dr hab. Waldemara Graczyka na
temat roli św. Wojciecha w kulturze
religijnej i umysłowej Polski. Ksiądz
profesor przybliżył zebranym postać
biskupa męczennika oraz wskazał na
heroiczność jego cnót. Wiele czasu
poświęcił rozwojowi kultu świętego
męczennika i poszczególnych jego
faz. Zwrócił też uwagę na zasługi,
jakie położył ten święty dla różnych krajów europejskich, a szczególnie dla Polski, Czech i Węgier.
Po wykładzie nastąpiło poświęcenie
obrazu przedstawiającego św. Wojciecha. Aktu tego dokonał ks. biskup
Piotr Libera.

prowadzonych przez gminę Nasielsk.
Rada jednogłośnie przegłosowała
też uchwałę dotyczącą utworzenia
w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku odrębnego obwodu głosowania
nr 11 w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i odrzuciła
skargę mieszkańców ul. Storczykowej
na działalność burmistrza. Jako ostatni
rozpatrywano projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały w sprawie
dzierżawy gruntu pod aptekę przy
SPZOZ w Nasielsku. Uchwałę przyjęto
11 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się od głosu.

R

Odpowiadając na pytania radnych,
Bernard Dariusz Mucha, burmistrz
Nasielska wyjaśnił, że przystanek
w centrum Nasielska zostanie wykonany w najbliższym czasie. Zadeklarował również zajęcie się tematem chodnika w ul. Starzyńskiego.
Kwestia wniosku o dofinansowanie
budowy sal gimnastycznych, jego
zdaniem, jeszcze nie jest przesądzona, natomiast w sprawie drogi
w Chrcynnie, z racji nieobecności
mec. Bogusława Sokalskiego, radny
W. Krzyczkowski otrzyma odpowiedź na piśmie.
Wśród pism skierowanych do Rady
znalazły m.in.: się skarga na burmistrza; prośba mieszkańców ul.
Podmiejskiej, Wiejskiej i Piaskowej
o podłączenie do kanalizacji; skarga na strażnika miejskiego; prośba
pani sołtys Nowej Wsi o udrożnienie
przepustu.
W punkcie wolne wnioski i zapytania
zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy zgłaszali swoje uwagi burmistrzowi.
Pojawiły się pytania dotyczące pisania
wniosków o środki unijne, o wysokość opłat koncesyjnych za sprzedaż
alkoholu, stan ulicy Przytorowej, inwestycje w Cieksynie, dokończenie
chodnika w Cegielni Puckiej. Po wyczerpaniu programu obrad przewodniczący RM zakończył sesję.
(i.)

Prz ygotowała go
młodzież z Zespołu
Szkół Zawodowych
pod kierownictwem
Danuty Białoruckiej.
Tę część uroczystości wzbogacił występ chóru parafialnego „Lira”.
Przybliżeniu postaci
św. Wojciecha, biskupa i męczennika służyły konkursy
plastyczne i multimedialne. Ich pomysłodawcą był ks. proboszcz kan. Tadeusz Pepłoński. Dzieci i młodzież miały
w artystycznej formie przedstawić życie i działalność świętego, pokazać
jego postać w aspekcie swojej małej
Ojczyzny i jednoczącej się Europy.
W p o szc ze gó l nyc h kate go r i a c h n a g ro d z e n i zo s t a l i :
Klasy
„0”
–
Julia Lib eradzka i Jakub Teper;
Klasy I–III – (wg kolejności zajętych
miejsc) – Emilia Kazimierczak, Dominika Domała, Weronika Toma-

Z obrazem tym, procesyjnie,
uczestnicy sesji udali się następnie do kościoła. Zanim ks. biskup
rozpoczął uroczystą sumę odpustową, na której wygłosił też kazanie, uczestnicy miejsko-parafialnej
uroczystości wysłuchali montażu
słowno-muzycznego związanego
tematycznie ze św. Wojciechem.
E
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szewska. – wszystkie SP Nasielsk;
Klasy IV–VI – Alicja Arciszewska,
Ada Sitek – obydwie SP Nasielsk,
Martyna Ołdakowska – SP Popowo;
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – Bartłomiej Żabik (gimnazjum przy LO), Anna Wojciechowska (gimnazjum Nasielsk), Beata Jeleń (gimnazjum przy LO Nasielsk).
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KRONIKA
POLICYJNA

Dziś zatłukli psa, a co będzie jutro?

Pijani na drodze

W

poniedziałek, 19 kwietnia br. w centrum naszego miasta, w okolicy zamieszkałej przez setki osób,
w bloku 4c na osiedlu Starzyńskiego znaleziono zmasakrowanego psa, który leżał w kałuży krwi.
Strasznie cierpiące, wyjące i skowyczące zwierzę zobaczyła mieszkanka bloku, która wracała z pracy
przed godziną 15. Zawiadomiła sąsiadów i Straż Miejską.

09.04. w Mogowie Przemysław C.,
mieszkaniec Mogowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,69 mg/l).

– Wróciłam do domu ok. 15 i wtedy niedaleko wejścia do bloku
zobaczyłam przerażający widok,
leżącego we krwi psa, który skowyczał z bólu. Cierpiał straszliwie –
mówi ze łzami w oczach pani Lidka.
– Przed blokiem było już kilka osób
i zaraz dojechała straż miejska.
Wszyscy byli zaskoczeni, że coś
takiego tu się stało, i jednocześnie
bezradni. Sądzę, że ten psiak został
bestialsko pobity – dodaje.
Ten nieduży psiak był widywany
w tej okolicy od jakiegoś czasu,
nie był agresywny. Jak podkreślają mieszkanki tego bloku, zawsze
bezpańskie psy były dokarmiane
przez mieszkańców. Zdarzało się
też wielokrotnie, że spały na klatce
i nigdy nic podobnego się zdarzyło.
W powszednie dni tygodnia większość mieszkańców bloku w ciągu
dnia jest w pracy. Może dlatego
sprawcy lub sprawca tego bestialskiego czynu zaplanowali sobie, że
zrobią to właśnie w biały dzień.
– Jesteśmy w szoku. Raz dlatego,
że to się stało, a dwa, że nikt niczego nie słyszał. Znajoma mówiła,
że słyszała jakiś okropny krzyk,
ale myślała, że to dziecko rozpacza... – mówi pani Lidka. – Nie
było śladów krwi przed blokiem
czy na chodniku, więc sądzimy, że
to nie były obrażenia po wypadku
samochodowym. Prawdopodobnie ktoś tego psiaka zagonił do
naszej piwnicy i tam go po prostu
stłukł jakimś kijem. Potem zwierzak ostatkiem sił wyczołgał się na
klatkę i dosłownie płakał o pomoc.
Takiego czynu dopuścić się mogli tylko jacyś zwyrodnialcy, którzy może się naćpali i próbowali
swoich sił w starciu z bezbronnym
zwierzęciem – dodaje.
Jak dowiedzieliśmy się w nasielskiej Straży Miejskiej: – Strażnicy
otrzymali wezwanie telefoniczne
dokładnie o godz. 14.45. Kiedy
przybyli na miejsce, potwierdzili
zgłoszenie, w klatce schodowej
bloku leżał poraniony pies. Natychmiast zgłoszono sprawę do
Wydziału Ochrony Środowiska
nasielskiego Urzędu Miejskiego.

UWAGA

Zamknięcie
przejazdu kolejowego
w Kosewie
Od czwartku, 22 kwietnia do
wtorku, 18 maja br. (do godz.
18.30) całodobowo zamknięty będzie przejazd kolejowy w
Kosewie.
Jego zamknięcie związane jest
z modernizacją linii kolejowej
E-65, Warszawa–Gdynia, odcinek Nasielsk–Świercze.
(red.)

10.04. na ulicy Słonecznej Wiesław
A., mieszkaniec gminy Nowe Miasto,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,31 mg/l).
11.04. w Mazewie Józef Ł., mieszkaniec
Mazewa, kierował motorowerem po
spożyciu alkoholu (0,65 mg/l).
12.04. na ulicy Nowa Wieś Edward L.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,53 mg/l).
12.04. w Studziankach Mirosław C.,
mieszkaniec Dębinek, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu
(1,65 mg/l).
15.04. w Popowie Wojciech M., mieszkaniec Legionowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,32
mg/l).
Na miejsce zdarzenia wezwano
także pana Krzysztofa Łukaszewicza ze schroniska dla zwierząt
w Chrcynnie – wyjaśnia Krzysztof
Janik, komendant nasielskiej Straży
Miejskiej.

samotny człowiek, a może małe
dziecko. To już nie jest wypadek,
tylko po prostu bestialstwo, które
powinno być ścigane i wyjaśnione przez policję. A zwyrodnialec
powinien być przykładnie ukarany
– dodaje.

Pan Łukaszewicz zabrał cierpiącego psa, którym natychmiast
zajął się lekarz weterynarii. Nie
było żadnych szans na uratowanie zwierzęcia, dlatego zostało
uśpione.

Całą dokumentację fotograficzną
bestialsko skatowanego psa posiada
zarówno pan Łukaszewicz ze schroniska dla zwierząt w Chrcynnie, jak
i nasielska Straż Miejska, więc służby które zajmą się dochodzeniem
sprawcy tego czynu mają podstawy
do zajęcia się sprawą.

– To był mały kundelek, może
trzyletni. Miał tak ciężkie obrażenia
ciała, że nie było mowy o leczeniu.
Miał strasznie zmasakrowaną głowę, dosłownie rozbite kości czaszki
i kręgosłup, nie miał jednego oka.
Był sparaliżowany. Trudno mi o tym
mówić, bo jeszcze w historii naszego
schroniska nie mieliśmy zwierzaka
z takimi ranami – mówi Krzysztof
Łukaszewicz. – Po raz pierwszy
coś takiego zdarzyło się na naszym
terenie w biały dzień. To niemożliwe, żeby ktoś czegoś nie zauważył
– dodaje.

– Strażnicy sporządzili notatkę,
mają nazwiska świadków i zdjęcia
z miejsca zdarzenia. Sprawa zostanie przekazana policji – zapewnił nas
Wojciech Janik, komendant Straży
Miejskiej w Nasielsku.
Pozostaje nam więc czekanie na to,
co w tej sprawie zrobi policja.
(i)
„Kto zabija, uśmierca zwierzę lub
dokonuje uboju zwierzęcia (...)
albo znęca się nad nimi (...) podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku. (...) Jeśli natomiast
sprawca działa z szczególnym
okrucieństwem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do lat
2”. Patrz: ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 – rozdział
11 dotyczący kar.

Tym razem mieszkańcy osiedla nie
usłyszeli wołania o pomoc i nie zauważyli, jak ktoś pastwił się okrutnie
nad psem. Czy będą równie obojętni, gdy ofiarą takiego kata będzie
człowiek?
– Widziałam ogromne cierpienie tego zwierzęcia i po prostu nie
mogę dojść do siebie. Jakim trzeba
być człowiekiem, żeby tak skatować
psa? Kto będzie następny? Kto wokół
nas mieszka? – pyta pani Bożena. –
Następny może być jakiś starszy
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Z POLICJI

Narkotyki ukrył w „serduszku”
W czwartek, 22 kwietnia br. policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali
28-letniego Macieja M., któremu zarzuca się posiadanie narkotyków. Podczas
przeszukania jego mieszkania znaleziono heroinę i strzykawkę. Zatrzymanemu
grozić może kara pozbawienia wolności do roku.
Do funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego nasielskiego komisariatu dotarła
informacja, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać narkotyki. Od razu
zaczęli sprawdzać tę wiadomość i udali się do mieszkania 28-latka. Przeszukując je, policjanci znaleźli na szafce pojemnik w kształcie serduszka, a w nim dwa
zawiniątka foliowe z beżowym proszkiem oraz strzykawkę. Znalezisko zabezpieczono, a Macieja M. zatrzymano do wyjaśnienia. W komisariacie proszek
wstępnie zbadano i okazało się, że jest to heroina. Mężczyzna został już przesłuchany i przedstawiono mu zarzut posiadania narkotyków. Grozić mu może
kara pozbawienia wolności do roku. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
za: kpp.nowydwor
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Osiedle Płońska w granicach miasta Przejście już do remontu
Od marca br. mieszkańcy osiedla przy ulicy Płońskiej oficjalnie
mieszkają już „w mieście”. A wszystko to
za sprawą znaku drogowego D-43 „Koniec terenu zabudowanego”, który wtedy
został przesunięty za
obszar, na którym stoi
ostatni z bloków. Przeniesienie znaku było
o tyle istotne, że do
tej pory samochody
mogły w tym rejonie
jeździć z prędkością
90 km/h, podczas
gdy teraz znak ogranicza kierowców do
jazdy z prędkością nie większą niż
50 km/h.
Dokładnie 5 marca gmina Nasielsk
podpisała umowę z Mazowieckim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Warszawie dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej na
budowę chodnika w ul. Płońskiej
(od skrzyżowania z ulicą Lipową do
osiedla „bloki”) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w Nasielsku.
Jak nam powiedział Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju
Regionalnego nasielskiego Urzędu
Miejskiego – Do końca maja 2010
r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z projektem
stałej organizacji ruchu, umożliT
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Pisaliśmy już o nowych przejściach poziemnych, trakcjach, peronach na dworcu PKP w Starych Pieścirogach. Możemy
powiedzieć, że aż miło podróżować, gdy
widzi się taki obrazek. Jednak długo się tym
cieszyć nie było dane ani mieszkańcom, ani
podróżnym, ponieważ nowo wybudowane przejścia podziemne zostały zdewastowane. Na świeżo pomalowanych ścianach
możemy zobaczyć wulgarne teksty i rysunki. A wszystko to świadczy o głupocie i
braku poszanowania dla czyjejś własności.
– Gdy wracam do domu pociągiem z pracy wieczorną porą, to boję się przechodzić
nowo wybudowanym przejściem. Kilka razy spotkałam tam młodych ludzi z
piwem w ręku, którzy przeklinali i zachowywali się dość agresywnie, przepychając się miedzy sobą. Dlatego też chodzę tzw. „skrótem”, aby ominąć to
miejsce – żali się pani Magda.

wiająca uzyskanie pozwolenia na
budowę chodnika. Szczegółowy
zakres, koszty, termin oraz podział
obowiązków stron przy realizacji
zadania zostaną określone w odrębnej umowie po zakończeniu
prac związanych z wykonaniem
dokumentacji.
Z kolei Monika Burdon, rzecznik
prasowy Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
potwierdziła nam, że jeżeli tylko
gmina dostarczy gotowy projekt,
MZDW uruchomi przetarg na zakup
prefabrykatów niezbędnych do wykonania chodnika.
Po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej
chodnika została podpisana rówT

nież umowa na wykonanie projektu
oświetlenia ulicznego.
– Najprawdopodobniej obie inwestycje zostaną zlecone do realizacji jednocześnie – przypuszcza
Radosław Kasiak. – Gmina dołoży
wszelkich starań, aby prace związane z budową chodnika zostały
rozpoczęte jeszcze w 2010 roku
– zapewnia.
Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na budowę ścieżki rowerowej.
Konieczność wykupu gruntów
od prywatnych właścicieli i brak
środków finansowych na ten cel w
budżecie naszej gminy to najważniejsze ograniczenia wstrzymujące
rozpoczęcie prac.
aga
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Cała sprawa wzbudza zażenowanie okolicznych mieszkańców i podróżnych. Budzi się także strach, że żadne służby nie interesują się tym miejscem w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z niego ludziom.
Pan Kazimierz mieszkający w pobliżu dworca PKP wspomina takie zajście:
– Przechodziłem wieczorem nowym przejściem w stronę poczekalni, było ok.
godz. 20.00. W momencie gdy zszedłem schodami w dół, w przejściu zauważyłem pijanego mężczyznę, który załatwiał tam swoje potrzeby fizjologiczne.
Zwróciłem mu uwagę, na co usłyszałem wulgarną odzywkę „Spier… stary
dziadzie”. Pomyślałem, że nie będę się narażał i denerwował, bo powinny tu
zaglądać odpowiednie służby: policja, straż ochrony kolei czy może nowo
powstała straż miejska. Szkoda, że jakoś nikt nie interesuje się tym miejscem.
Jeżeli teraz nie podejmie się żadnych działań dotyczących rozwiązywania takich problemów, to można sobie wyobrazić, co będzie się tu
działo w przyszłości. Brak reakcji odpowiednich służb, a także mieszkańców będących świadkami takich sytuacji, szybko doprowadzi do
zniszczenia tych nowo wybudowanych i zmodernizowanych miejsc.
Musimy pamiętać, że nasza stacja PKP i jej wygląd to wizytówka całej społeczności. Fakt, że pozwalamy na dewastowanie tych miejsc, które mają służyć nam
wszystkim, źle świadczy o nas samych.
(ki)
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Smakołyki z „Klementynki”
– Niemal codziennie, w drodze z pracy do domu, kupuję tu znakomity
chleb z ziemniakami, który smakuje
całej mojej rodzinie. Ze słodkości bardzo często zaopatruję się tu w szarlotkę – mówi pani Teresa, klientka „Klementynki”.
Kilka tygodni temu w Nasielsku przy
ul. Warszawskiej został otwarty sklep
firmowy z wyrobami piekarniczymi
i cukierniczymi o wdzięcznej nazwie
„Klementynka”. Sprzedawane tam
wyroby bardzo szybko zdobywają
sobie w naszym mieście stałych wielbicieli. Są bowiem wyjątkowo smaczne,
kuszą też klientów atrakcyjnym wyglądem i niezbyt wygórowaną ceną.
– „Klementynkę” odkryłam, kiedy
tylko pojawiła się w naszym mieście.

I stopniowo kupowałam tu kolejne
pyszności. Dziś robię tu zakupy dla
całej mojej rodziny. Sądzę, że najpyszniejsze są bułki jagodowo-jogurtowe, super jest też szarlotka i babeczki z owocami. Bardzo lubię też
chleb z ziemniakami – poleca wyroby
z „Klementynki” pani Kasia. – Ważne
jest to, że każdy może tu znaleźć coś
dla siebie. Do tego wnętrze sklepu prezentuje się bardzo sympatycznie, choć
może powinno być trochę większe,
a wszystkie wyroby są ładnie wyeksponowane – dodaje.
Sklep jest umiejscowiony w dobrym
punkcie, na trasie pomiędzy dwoma dużymi osiedlami: Starzyńskiego
a Warszawską, w pobliżu tzw. pawilonów i stacji paliw.

Cukiernio-piekarnia „Klementynka” to
firma, która powstała w 1992 r., a prowadzona jest przez rodzinę państwa
Majkowskich z Marek. Jej nazwa pochodzi właśnie od imienia założyciela
firmy, pana Klemensa Majkowskiego.
Na początku były trzy piekarnie:
w Markach, przy ul. Kościuszki 26,
w Przasnyszu, przy ul. Baranowska 58,
w Krasnem przy ul. Kopernika 1, a po
latach, w roku 2008, powstała pierwsza cukiernia, która mieści się w Makowie Mazowieckim przy ul. Dolnej 5.
Rodzina podzieliła się obowiązkami
przy prowadzeniu tej dość absorbującej działalności gospodarczej. Pan Klemens wraz ze starszą córką Anną, prowadzi piekarnie, natomiast cukierniami
zajmuje się jego druga córka z mężem,
czyli Monika i Mirosław Sieradzcy.
Rozwój firmy doskonale widać, kiedy
spojrzy się na liczby – w pierwszych
latach działalności zatrudniano w niej
ok. 10 osób, dziś pracuje tu ponad
100 osób.
– Zaczynaliśmy skromnie od niewielkiego asortymentu. W tej chwili produkujemy ok. 70 rodzajów pieczywa,
w tym chleb razowy, ziemniaczany,
cebulowy, jest też chleb orkiszowy,
pieczywo wieloziarniste czy bagietka
rustiko-fitness. Zaś wśród wyrobów
cukierniczych jest ok. 60 różnych
słodkości. Można u nas kupić m.in.
kremówkę papieską, ciasto szkockie, ciasto toffiówkę, rafaello, pącz-

ki, bułki jogurtowe
z owocami, ptysie, szarlotki mini.
Jak zaobserwowaliśmy, właśnie te
wyroby cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród
klientów naszego
nasielskiego sklepu – mówi Monika Sieradzka. – W produkcji naszych
wyrobów bazujemy na naturalnych
składnikach, a przy tym korzystamy
ze starych sprawdzonych przepisów
i naszych nowatorskich pomysłów.
Oczywiście, wszystkie produkty weryfikują potem klienci, którzy chcą je
kupować – dodaje.
Aktualnie działają cztery sklepy firmowe pod wspólną nazwą „Klementynka”. I jak zapewnia właścicielka firmy, już w najbliższym
czasie ich liczba się powiększy.
– Współpracujemy również ze sklepami spożywczymi oraz z marketami,
takimi jak Stokrotka, Zielony Market,
gdzie oczywiście można znaleźć na-

sze wyroby. Ale nastawiamy się przede
wszystkim na własne sklepy firmowe –
mówi pani Monika Sieradzka. – Nasze
produkty są konkurencyjne cenowo
dla klientów, ponieważ prowadzimy
sprzedaż na bardzo dużą skalę i możemy pozwolić sobie na niższe ceny,
nie tracąc przy tym na wysokiej jakości
wyrobów – dodaje.
Dlaczego „Klementynka” trafiła do
Nasielska? To proste, jej właściciele
uważają, że nasielski rynek jest bardzo
chłonny, a miasto ma duży potencjał
rozwojowy i ogromne perspektywy
na przyszłość, dlatego warto w nim
inwestować.
Zapraszamy do „Klementynki”
i życzymy smacznego!
Monika i Mirosław Sieradzcy

Sklepy firmowe „Klementynka”:
Nasielsk: pn.-pt. od 6 do19, sob. od 6 do 17, niedz. od 9 do 16
Maków Mazowiecki: pn.-sob. od 6 do 19, niedz. od 9 do 17
Ostrołęka: pn.-sob. od 6.30 do 20, niedz. od 9 do 18
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W ogrodach poezji

Portret świętego

W środę, 21 kwietnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury miał
miejsce koncert zaułkowych „Myśli uszanowanych”, którego
gościem był Jerzy Mamcarz.

Obraz przedstawiający postać świętego
Wojciecha, który został poświęcony na
uroczystej sesji Rady Miasta, w piątek,
23 kwietnia br. został namalowany przez
Zbigniewa Kotyłłę z Lublina.

To autor, kompozytor i pieśniarz, artysta kabaretowy, prezes
stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów, organizator koncertów i festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”.
Jerzy Mamcarz od lat fascynuje się piosenką literacką. Jego
teksty wzbudzają uśmiech, ale także refleksję. W repertuarze
artysty oprócz tekstów autorskich znajdują się także utwory
Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Jana Kochanowskiego czy Stanisława Barańczaka.
Jak dotąd największy sukces odniosła piosenka pt. Smutna lub śmieszna piosenka o Don Kichotach, która przez dziewięć miesięcy była na szczycie list przebojów radiowej „Jedynki” w kategorii
„piosenka literacka”.

– W lutym br. zamawialiśmy obraz z wizerunkiem św. Wojciecha, a odebraliśmy
go dokładnie 20 kwietnia. Pana Kotyłłę
jako uznanego i cenionego malarza postaci świętych polecił nam biskup Libera
fot. dziennikwschodni.pl
– wyjaśnia Marek Maluchnik, kierownik
Wydziału Administracji i Nadzoru UM Nasielsk. – Nie było jakiś szczególnych ustaleń. Obraz
został wykonany techniką olejną i jest średniej wielkości, ponieważ musi się odpowiednio
komponować w naszej sali. W związku z tym widnieje na nim tylko popiersie św. Wojciecha
ubranego w czerwone szaty męczennika. Wiem, że artysta wzorował się na portrecie świętego
z katedry gnieźnieńskiej – dodaje.

W środę, o godzinie 19.00 nasze comiesięczne spotkanie z piosenką poetycką rozpoczął gospodarz
Sceny Zaułek – Wojtek Gęsicki, którego nasielszczanie tradycyjnie powitali piosenką Z popielnika
na Wojtusia. Zaprezentował utwory, przypominające nam, że życie toczy się dalej, mimo ogromnej
tragedii z 10 kwietnia br., która pogrążyła cały kraj w żałobie.

Portret świętego Wojciecha, patrona naszego miasta został umieszczony w sali konferencyjnej
nasielskiego Urzędu Miejskiego.

Następnie na scenie pojawił się Jerzy Mamcarz. Usłyszeliśmy w jego wykonaniu wiele piosenek
przeplatanych krótkimi fraszkami lub komentarzami odnoszącymi się do wydarzeń z życia naszego
gościa. Było więc m.in. o jego przyjaźni z Krzysztofem Litwinem (malarzem i aktorem), z którym
spotkali się w krakowskim kabarecie „Piwnica pod Baranami”.

Warto wiedzieć, że Zbigniew Kotyłło specjalizuje się w malarstwie portretowym i sakralnym.
Dzieła jego pędzla znajdują się w ołtarzach kościołów w Rzymie, Rio de Janeiro, Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Opatowie… Namalował wiele portretów znanych postaci, m.in. Jana Pawła
II i Benedykta XVI, które można oglądać w sali obrad Episkopatu Polski.

Wśród zwartych form wierszowanych traktujących o przemyśleniach artysty usłyszeliśmy m.in.
mam trudności wychowawcze ze sobą – lubię nie lubić; ulubiony refren Mniszkówny – Miłość Ci
wszystko wypaczy; nie wiem, co o mnie ludzie mówią, gdy piszę – bo lubię ciszę; sąsiad przeszedł
na moją stronę przez płot, by zobaczyć siebie z mojej perspektywy, i stwierdził: widać to samo,
tylko pod innym kątem.

Artysta malarz wygrał konkurs ogłoszony przez Kurię Metropolitarną w Warszawie na namalowanie obrazu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki. Obraz ten po uroczystościach
6 czerwca zostanie umieszczony nad ołtarzem w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
(i.)

Widownia śmiała się z dowcipnych wierszy i z uwagą przysłuchiwała się tekstom piosenek,
łączących ironię z tkliwością i sentymentem, takich jak: Kamyk, Jeszcze tańczą ogrody, Na
nabożną.

Zajęcia z rękodzieła

Na kolejną odsłonę Sceny Zaułek zapraszamy w środę, 26 maja. Wystąpi dla nas Antoni Muracki.
(i.monika)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

rys. Jacek Gałężewski

Pracownia Kreatywna

Spotkania w Pracowni Kreatywnej odbywają się w czwartki o godz. 18.00. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy
poznają i zgłębią tajniki decoupage’u. Decoupage umożliwia własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej
dekoracji, ale przede wszystkim to zajęcie, które doskonale relaksuje i przynosi wiele satysfakcji.
Więcej informacji na stronie internetowej www.noknasielsk.pl lub pod nr. tel. (23) 69 12 343.

Biblioteka poleca

Różne strony życia

W nasielskiej bibliotece pojawiła się ostatnio książka o dość zaskakującej tematyce, zupełnie inna niż powieści, które ostatnio
polecaliśmy Państwu w naszym kąciku Jest to KLAUZURA Wstęp
wzbroniony! autorstwa Consilii Marii Lakotty.
To zapiski siostry zakonnej, które prowadziła w zakonie St. Mary
w Golden Hills w Stanach Zjednoczonych. Historia zaczyna sie,
gdy nasza bohaterka, Eileen O’Davis, pracuje w redakcji pewnego
wysokonakładowego czasopisma ukazującego się w Chicago. Jest
ona młodą początkującą adeptką dziennikarstwa (rok po maturze)
i na razie po prostu maskotką całej redakcji. Dziadkowie Eileen pochodzą z Irlandii, rodzice urodzili sie już w Chicago. Jest praktykującą katoliczką, co, jak okazuje
sie, ma wielkie znaczenie w misji, jaką powierza jej szef czasopisma, w którym pracuje. Ma ona
incognito przeniknąć do klasztoru jako nowicjuszka i dowiedzieć się wszystkiego na temat,
który zbulwersował całą Amerykę.
Otóż wielka gwiazda Hollywood Clare Nell zniknęła za drzwiami ciężkiego klauzurowego
klasztoru. Miała wkrótce zagrać Marię Stuart. Rolę zagra ktoś inny, gdyż Clare Nell wstąpiła do
klasztoru dominikanek i co więcej, nikt nie może zrozumieć motywów jej decyzji. Aktorka
została misjonarką w Golden Hills od razu, bez żadnych zapowiedzi, żadnych skandali, afer lub
niepowodzeń na ekranie. Dlatego materiał zebrany przez Eileen O’Davis byłby prawdziwą sensacją i przyniósłby gazecie sławę i pieniądze. Młoda dziennikarka zaczyna wielką przygodę jako
postulantka w konwencie St. Mary, a jej konsekwencji nawet nie przeczuwa.
Jest to pasjonujący pamiętnik, odsłaniający tajemnice życia za klauzurą i barwnie opisujący
świat, do którego nikt z osób świeckich nie ma dostępu. Pamiętnik ten jest jedynym w swoim
rodzaju i godny polecenia naszym Czytelnikom.

Kowalewice Nowe: trasa Kowalewice-Winnica.

Dla równowagi zachęcamy także do przeczytania zupełnie innej powieści, autorstwa polskiej
pisarki Joanny Kruszewskiej pt. Awaria uczuć. Główną postacią tej książki jest Matylda, młoda
i zdolna kobieta żyjąca w wolnym związku z równie ambitnym młodym człowiekiem o imieniu Paweł. Mają zaplanowane życie, za wszelką cenę dążą do sukcesów, awansów i zaszczytów,
odkładając inne życiowe decyzje na później. Najpierw dużo pieniędzy, potem, być może, ślub
i dziecko. Cała ta życiowa konstrukcja zaczyna się w pewnej chwili chwiać w posadach. Paweł
wyjeżdża na kontrakt za granicę i zrywa kontakt z Matyldą, która zostaje sama i wkrótce zaczyna odczuwać jakieś dziwne dolegliwości. Na skutek intryg rzekomych przyjaciółek, zostaje
zwolniona z pracy. I wtedy jej życie nabiera innego sensu. Książkę czyta się z zapartym tchem,
ponieważ odzwierciedla sytuację młodych ludzi, ich troski i zmagania z przeciwnościami i ich
dążenie do szczęścia. Lektura lekka i przyjemna dla wszystkich.
(awek)
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Z GMINY

Droga gminna wśród pól
W miejscowości Nowa
Wrona od kilku lat
mieszka wraz z mężem
pani Aniela Rogowska.
Na emeryturze postanowili wrócić do rodzinnej
wsi pani Anieli. Nieopodal dawnego jej domu,
w połowie lat 90. kupili kawałek działki, postawili murowany dom
i dbają o to, co z dużym trudem udało im
się tu osiągnąć. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie droga gminna
prowadząca przez pola
uprawne i łąki, z której
korzysta stale zaledwie
czterech użytkowników.
Bywa bowiem, że jest
ona w opłakanym stanie. Ma w sumie około
kilometra długości.

– Przez wiele lat mieszkałam w Legionowie, ale ciągnęło mnie do
miejsca, w którym się urodziłam,
dlatego kupiliśmy tu działkę. Ani ja,
ani żadna z sióstr nie chciała zostać na gospodarce, więc rodzice
zdali ziemię państwu, żeby mieć
jakąś emeryturę. I droga od tamtej
pory należy do gminy – mówi pani
Aniela. – Ale tak naprawdę to my
z mężem dbaliśmy przez całe lata,
żeby była przejezdna. Remontowaliśmy ją, układaliśmy kamienie,
żeby w ogóle można było wjechać.
Jak tu przyszliśmy, koleiny były
przynajmniej na głębokość metra
– dodaje.
Państwo Rogowscy początkowo
traktowali swoją działkę na wsi letniskowo. Pracowali zawodowo,
wychowywali dzieci i zaglądali tu
w wolnym czasie. Jednak kiedy pani
Aniela przeszła na emeryturę, postanowiła przeprowadzić się na stałe do
miejsca, gdzie jest cisza i spokój. Jak
się okazuje, nie tylko ona, bo
na terenie siedliska po jej rodzicach siostrzeniec właśnie
rozpoczął budowę swojego
domu. Obie działki rozdziela
droga. I to właśnie przy okazji
gromadzenia dokumentów
zezwalających na tę budowę
okazało się, że to jest droga
gminna, chociaż jak twierdzą
mieszkańcy, gmina wcześniej
specjalnie nie interesowała się
jej stanem.
– Do naszej działki jest od
szosy ok. 600 metrów. Dopóki mieliśmy siły i zdrowie,

staraliśmy się sami
sobie radzić. Ale teraz mąż ma endoprotezę biodra, nie
może już tak ciężko pracować i po
prostu bez pomocy
z zewnątrz nie damy
sobie rady. A wydarzenia z ostatniej
jesieni i wiosny dowodzą, że możemy
mieć poważne problemy z wydostaniem się z własnej
działki. A co będzie
jeśli któreś z nas będzie potrzebowało
pomocy lekarskiej,
a karetka nie będzie mogła tu dojechać? – pyta
pani Aniela.
Droga, z której korzystają państwo
Rogowscy, odchodzi od asfaltowej
szosy prowadzącej do Gadowa, tuż
za stojącą tam figurką. Może właśnie dlatego, że jest w pobliżu zjazdu z drogi Nasielsk–Przyborowice,
często wjeżdżają w nią pomyłkowo
różne samochody, które oczywiście dodatkowo drogę niszczą, jeśli
jest to czas roztopów.
Pani Aniela wspomina, jak zabłądziła tu karetka pogotowia, utknęła
w błocie i trzeba było ją wyciągać.
Fatalnie było jesienią, wtedy ZGKiM
przywiózł tu dwie przyczepu tłucznia, który trzeba było rozrzucić. Ale
wszystko to okazało się na nic, gdy
w marcu ogromny samochód ciężarowy z nawozami pomylił drogę

ZE SZKÓŁ

Szóstoklasiści czekają na wyniki
Czwartek, 8 kwietnia br. był chyba najbardziej stresującym, a zarazem najważniejszym dniem w tym roku dla szóstoklasistów. Dlaczego? Otóż tego właśnie
dnia przyszło im zmagać się z zadaniami
przygotowanymi dla nich przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sprawdzian szóstoklasistów, bo o nim mowa,
to pierwszy z serii trzech egzaminów
zewnętrznych, z którymi uczniowie
muszą się zmierzyć, kończąc kolejne
etapy swojej edukacji szkolnej.
Testy przygotowywane przez CKE są
identyczne dla wszystkich szkół, a sam
sprawdzian jest testem interdyscyplinarnym, mającym na celu weryfikację umiejętności uczniów, zarówno
z przedmiotów humanistycznych, jak
i matematyczno-przyrodniczych. Badany i oceniany jest również poziom
osiągnięć uczniów w zakresie pięciu
obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
Istotnym elementem tego sprawdzianu
jest to, że jest on ponadprzedmiotowy
i szóstoklasista w jednym zadaniu może
sprawdzić swoje umiejętności z różnych przedmiotów, nie tylko z polskiego, matematyki czy przyrody.

W przeciwieństwie do swoich starszych kolegów – szóstoklasiści piszą
jeden test ogólny, bez podziału na bloki
przedmiotowe. Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas
szóstych i nie można go nie zdać. Jego
wynik jest informacją przede wszystkim
dla szkoły. Uczniom z kolei pokazuje ich
mocne strony, pozwalając jednocześnie zapoznać się z tymi, nad którymi
powinien jeszcze popracować.
Tegoroczny sprawdzian składał się z 25
pytań – 20 zamkniętych i 5 otwartych.
Pytania zamknięte wymagały zakreślenia jednej z kilku podanych odpowiedzi, zaś w pytaniach otwartych trzeba
było samemu na nie odpowiedzieć.
Jego tematem przewodnim był sport.
Za poprawne rozwiązanie całego testu, na który uczniowie mieli 60 minut, maksymalnie mogli otrzymać 40
punktów. – Sprawdzian był średnio
trudny – komentowali szóstoklasiści
po wyjściu z sal.
– Przed egzaminem bałam się tylko
trochę, ale jak weszłam na salę i zaczęłam czytać pytania, zdenerwowałam
sie jeszcze bardziej. Najgorsze dla mnie
były pytania związane z tekstem „Pół
wieku z piłką – wspomnienia Kazimierza Górskiego” i z wierszem Tadeusza

Kubiaka „Łyżwiarka” – powiedziała
nam Ania, uczennica klasy 6.
Z kolei kolega Ani – Mateusz najdłużej
zastanawiał się nad pytaniami otwartymi nr 23: Na planie w skali 1: 50 000
trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. Ile
kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu? i nr 24: Przy zakupie roweru na raty pierwsza wpłata wyniosła
176 zł. Pozostała do zapłaty kwota została rozłożona na 12 rat po 52 zł. Za ten
sam rower kupiony za gotówkę zapłacono tylko 4/5 ceny roweru kupionego na raty. Ile złotych kosztował rower
kupiony za gotówkę? Pozostałe – jak
nam powiedział – były łatwiejsze i nie
musiał się nad nimi tak długo zastanawiać. Najłatwiejsze okazało się pytanie
nr 25, dotyczące opisania osoby, która
osiągnęła sukces.
Dla nauczycieli szkoły podstawowej
wyniki egzaminu stanowią skarbnicę
wiedzy na temat skuteczności ich metod nauczania. Dla nauczycieli gimnazjalnych z kolei – cenną wiedzę o tym,
jaki jest punkt startu ucznia, którego
mają dalej kształcić.
Dokładne wyniki egzaminu, jak pisaliśmy w 8 nr. ŻN dotrą do szkół prawdopodobnie w ostatnich dniach maja br.
Aga

i zamiast do sąsiada, zajechał przed
posesję państwa Rogowskich.
– Zupełnie zdewastował nam wtedy drogę, nie mogliśmy się przez
kilka dni stąd wydostać – wspomina pan Wojciech. – Ten rok naprawdę dał nam się we znaki. W
sumie przez pół roku nasza droga była po prostu nieprzejezdna.
Zdarzało się, że przez tydzień nie
można było wyjechać z naszej
działki, najdłużej siedzieliśmy tu
miesiąc – dodaje.
Jak mówi pani Aniela, po sąsiedzku też znajduje się droga gminna,
a przy niej jest transformator, do
którego często przyjeżdżają elektrycy. Jednak z obawy, żeby tam
samochód nie utknął w błocie,
korzystają z tej prowadzącej do
posesji Rogowskich.

– Proszę mnie zrozumieć nie jestem pieniaczką i rozumiem, że dla
urzędników moja sprawa nie jest
ważna, bo mają wiele ważniejszych
tematów. Ale ja na czas płacę podatki i wszystkie rachunki, a nie stać
mnie, żeby z emerytury urządzić
drogę gminną. Poza tym uważam,
że po prostu należy mi się dojazd
do posesji, tym bardziej że oboje
z mężem jesteśmy starszymi ludźmi i wcześniej nie prosiliśmy nikogo
o pomoc – mówi pani Aniela.
Urzędnicy z Wydziału Rozwoju Regionalnego nasielskiego magistratu
obiecali nam sprawdzić, w jakim stanie znajduje się droga gminna w Nowej Wronie. Miejmy nadzieję, że
wizja lokalna doprowadzi również
do konkretnych decyzji, a w efekcie
do utwardzenia drogi.
(i.)

KONTYNUUJEMY AKCJĘ
„MASZ GŁOS MASZ WYBÓR”
Stowarzyszenie Europa i My rozpoczyna w Nasielsku kolejną edycję społecznej akcji „Masz głos, masz wybór”, organizowanej od 2006 r. przez Fundację
im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców do świadomego udziału w wyborach samorządowych,
które odbędą się jesienią tego roku. Chcemy zastanowić się, co i jak nowe władze
powinny zrobić, aby ułatwić życie mieszkańcom. Zachęcimy do kandydowania
osoby, które będą dobrymi radnymi.
Dzięki dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia Europa i My i władzy lokalnej mieszkańcy gminy Nasielsk wiosną i jesienią mieli okazję wzięcia udziału w
cyklicznych spotkaniach w formie debat publicznych, poświęconych dyskusjom
odnośnie do zagadnień związanych z ważnymi sprawami w gminie. Efektem tych
spotkań były składane corocznie Deklaracje Burmistrza dotyczące rozwiązywania problemów lokalnych, monitoring społeczny w zakresie tematyki wskazanej
w tych dokumentach oraz raporty sporządzone przez koordynatora akcji MGMW
publikowane na stronach internetowych www.maszglos.pl i www.nasielsk.pl.
Pragnąc kontynuować dotychczasowe działania w ramach akcji „Masz głos,
masz wybór”, Stowarzyszenie Europa i My planuje debaty w 2010 r., które zamierzamy zorganizować:
– w maju pod hasłem „Nasza gmina 2030” w nawiązaniu do 20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych,
– w październiku jako przedwyborczą debatę o lokalnych problemach.
Debata majowa odbędzie się dnia 11 maja 2010 r. godz. 17.30 w sali kina Niwa.
Przybierze ona formę rozmowy okrągłego stołu z udziałem władzy, autorytetów
i działaczy na temat wizji i strategii modernizacji gminy w dłuższej perspektywie
niż tylko trwająca cztery lata kadencja władz lokalnych. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy Nasielsk do czynnego włączenia się w akcję „Masz głos,
masz wybór”, tylko wspólnie możemy osiągnąć nasz cel, aby w naszej gminie
żyło się lepiej.
Wszelkie pytania odnośnie nasielskiej debaty można zgłaszać pod
nr. tel. 0 606 923 971 lub e-mail: wroblewska@europaimy.org.

Koordynator akcji MGMW
Elżbieta Wróblewska
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U HARCERZY

Zlot ADALBERTUS

sobotę, 24 kwietnia 2010 r. harcerze
W
Związku Harcerstwa Polskiego i Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej uczestniczyli

w ZLOCIE ADALBERTUS, który odbył się na terenie naszej gminy. Organizatorami harcerskiej imprezy byli ks. Tadeusz Jabłoński, druh
Janusz Konerberger i druhna Ewa Żołnierzak,
a komendantką trasy była druhna Kinga
Żabik.
Celem całodniowego spotkania było propagowanie wiedzy na temat
patrona naszej nasielskiej parafii i miasta – św. Wojciecha oraz wspólna
dobra zabawa. Gra rozpoczęła się apelem pod nasielskim kościołem,
a zakończyła w Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska” w Chrcynnie. Wszystkich harcerzy podzielono na poszczególne patrole, które obrały sobie następujące
nazwy: „Koniczynki”, „Żywiec Zdrój”, „Różowe Pluszowe Misiaczki”, „Owocowe Surówki”, „Kepapekp”, „Siedmiu Muszkieterów i Jeden Wspaniały”, „Lalusie”, „Wyhllbymym”, „Żółty Śnieg”,
„Siedmiu Wspaniałych i Wielki Druh”.
Uczestnicy na poszczególnych punktach trasy musieli wykazać się znajomością szyfrów, orientacją w terenie, umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, weną literacką,
sprytem, zwinnością, zręcznością oraz znajomością biografii św. Wojciecha. Harcerze doskonale
radzili sobie z zadaniami na trasie: I miejsce zajął patrol „Żółty Śnieg” pod opieką druhny Ewy

Chyczewskiej, II miejsce – „Koniczynki” pod opieką druhny Beaty Góreckiej, III miejsce – „Siedmiu Wspaniałych i Wielki Druh” pod opieką druha Roberta Parzonki.
Po wyczerpującym marszu i chwili wytchnienia wszyscy dzielili się wrażeniami przy smacznej grochówce. Około godziny 17.00 rozpoczęła się polowa msza święta koncelebrowana przez ks. Tadeusza Jabłońskiego oraz ks. Huberta Komorowskiego. Zlot zakończył się obrzędowym ogniskiem,
podczas którego nie zabrakło gawędy o św. Wojciechu, przygotowanej przez harcerki ZHR.
Czuwaj!
Druhna Kinga

NASZE SPRAWY

Reprezentant Nasielska w „Szansie na sukces”
Szansa na sukces od kulis

W emitowanym pod koniec
marca br. w telewizyjnej dwójce
programie pt. Szansa na sukces
z udziałem zespołu Brathanki
mogliśmy podziwiać Krzysztofa Zalewskiego, mieszkańca
Nasielska.

– To było moje drugie podejście do
tego programu. Przed laty, na początku lat 90., wystartowałem w eliminacjach, ale wtedy nie udało się wystąpić
w głównym programie. Pamiętam,
że było wtedy bardzo dużo ludzi , ok.
2 tys. z całej Polski – wspomina pan
Krzysztof.

Wielu nasielszczan zauważyło
i bardzo pozytywnie oceniło ten
występ, mimo że pokazano go
w przedświąteczną Niedzielę Palmową. Pan Krzysztof otrzymał
bardzo dużo sms-ów z wyrazami
sympatii i gratulacjami. Podobnie
było w następnych dniach.

Tym razem było trochę inaczej. Najpierw, jeszcze w lutym br., odbył się
casting w Warszawie. Na miejscu –
tłum ludzi, którzy czekali w kolejce od
godziny 5 czy 6 rano.
– Dotarłem tam ok. godz. 11 i otrzymałem numer startowy 1209. Miałem
wybór, mogłem występować w sobotę o 23 lub w niedzielę o 18, zdecydowałem się na niedzielę – relacjonuje
pan Krzysztof.

– Nie zdradziłem nikomu, poza
naprawdę najbliższą rodziną, moich planów udziału w tym programie. Dlatego wszyscy, którzy go
oglądali, reagowali spontanicznie,
ale były telefony od znajomych,
a także osób, które znam z racji
wykonywanej pracy – mówi pan
Krzysztof. – W pierwszym tygodniu po emisji programu nawet
w pociągu, którym rano jechałem do pracy, słyszałem komentarze na swój temat. Najwyraźniej
byłem rozpoznawany – dodaje
z uśmiechem.
R

E

Wspomina, że samo przesłuchanie
trwało zaledwie kilka minut. A na salę
przed komisję wchodziło jednorazowo 5 osób i każdy śpiewał fragment
przygotowanej przez siebie piosenki.

K

Potem komisja wskazywała tych, którzy musieli zaprezentować się w utworze przygotowanym przez komisję.
Do wyboru były piosenki: Andrzeja
Rosiewicza, Skaldów, Brathanków.
L

A

Pan Krzysztof wybrał piosenkę Rosiewicza.
– Śpiewałem raptem może minutę
i zaraz mi podziękowali. Właściwie to
nie wiedziałem, czy się zakwalifikowałem dalej, czy nie. Po dwóch dniach
przysłali mi płytę „Brathanków”, żebym zapoznał się z ich repertuarem
i zaproszenie na nagranie programu.
Ćwiczyłem w domu, w drodze do
pracy, ciągle słuchałem tych piosenek.
Bo trzeba przyznać, że teksty mają
naprawdę trudne dykcyjnie do zaśpiewania, a tonację typowo niemęską –
opowiada pan Krzysztof.
Nagranie programu odbywało się we
środę, 10 marca br. przez kilka godzin,
chociaż w telewizji mogliśmy zobaczyć zaledwie fragment przygotowanego materiału. Pan Krzysztof pojechał
do Warszawy z żoną Basią, która cały
czas wspierała go w przygotowaniach.
Podczas prób, żeby oswoić się z tekstem pokazywanym na ekranie, każdy
z uczestników miał okazję zaśpiewać
wybrany utwór.
– Już w czasie nagrywania czuje się
ogromną tremę, bo przecież jest
zespół, jest publiczność w studiu i telewidzowie – wylicza pan Krzysztof.
M

– Na scenie stanąłem jako szósty,
i przyznam, że bardzo obawiałem
się rozmowy z Wojciechem Mannem. Kiedy na głos zastanawiał się
jakie to ma zadać mi pytanie, podpowiedziałem
mu „Jak się czujesz?”.
I okazało się, że tym
tekstem zupełnie
zbiłem go z tropu.
Ta nasza dyskusja
poszła jakimś dziwnym torem, nie bardzo wiedział, o co
mnie dalej pytać,
więc jak już się dowiedział, że przyjechałem z Nasielska,
to cały czas była
mowa o Nasielsku.
Nie miałem okazji
nic powiedzieć np.
o swojej pracy. Zresztą
potem się okazało, że część tej rozmowy wycięli – dodaje.
I tak prowadzący program wylosował
dla nasielszczanina trudną piosenkę pt.
„Za wielką wodą Ty”.

– Przyznaję, że wolałbym jakiś bardziej znany ich przebój, np. „W kinie
w Lublinie”. Najpierw śpiewałem ze
A ściśniętym gardłem, dopiero w drugiej zwrotce było już normalnie. Ale
na wizji znalazł się tylko ten pierwszy
fragment. Teraz myślę, że może trochę zabrakło choreografii – ocenia
swój występ. – Zazwyczaj w nagraniu
bierze udział więcej osób, ale na wizji
śpiewa na ogół siedem osób. Tym razem pani Skrętkowska zdecydowała,
że wszyscy zostali pokazani w programie. Stanowiliśmy bardzo zgraną
ekipę, kibicowaliśmy sobie nawzajem
i bawiliśmy się wspólnie – dodaje.

Skąd ten pomysł

Można powiedzieć, że pan Krzysztof
Zalewski wraz ze swoją rodziną, żoną
Basią i trójką dzieci mieszka w Nasielsku od zawsze. Przez ostatnie lata
prowadził firmę zajmującą się sprzedażą okien, usługami budowlanymi
i wykańczaniem wnętrz. Dziś pracuje
na etacie w Polskich Kolejach Mazowieckich.

Poza pracą zawodową pasjonuje go
sport, przede wszystkim bieganie i tenis
stołowy, oraz muzyka, a szczególnie
śpiew i gra na gitarze. Wielu mieszkańców naszej gminy pewnie pamięta
jeszcze czasy, kiedy grał w zespole
muzycznym Kolejarz.
– W Kolejarzu grali ludzie związani
z koleją i dlatego nosił taką nazwę. Ale
zakończył on swoją działalność pod
koniec lat 90. Każdy poszedł swoją
drogą, ja też prawie przez dziesięć
lat odpoczywałem od gry na gitarze.
A teraz znowu wraz z Mariuszem i Łukaszem Niedzielskimi stworzyliśmy zespół muzyczny, który nazywa się Forte
– mówi pan Krzysztof. – Przyznam,
że poza ciekawością i chęcią sprawdzenia swoich możliwości, chciałem
także, żebyśmy mogli pochwalić się
udziałem w takim programie. Będziemy teraz mogli taką informację
wpisać w artystyczne cv naszego zespołu – dodaje.
Dodatkową korzyścią z udziału pana
Krzysztofa w tym programie była
promocja naszego miasta, bo dzięki
sprytnie poprowadzonej rozmowie
z Wojciechem Mannem Nasielsk pojawił się w niej kilkakrotnie.
Panu Krzysztofowi gratulujemy występu.
(i.)
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V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W zdrowym ciele zdrowy duch

czwartek 22 kwietnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury królowali młodzi artyści powiaW
tu nowodworskiego. Wszyscy przyjechali do Nasielska, aby wziąć udział w piątej edycji
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz Nasielski Ośrodek Kultury.

towarzyszyła niezwykła scenografia, właściwie dobrane stroje
i odpowiednia muzyka.

Reprezentanci gimnazjum w Starych Pieścirogach.

Celem festiwalu jest połączenie
zabawy z rozpowszechnianiem
i popularyzowaniem wśród dzieci
i młodzieży treści prozdrowotnych,

a w szczególności zdrowego stylu
życia. Repertuar, jaki przygotowali
uczniowie, był starannie dopracowany. Każdemu z występujących

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy przez Andrzeja Kudelskiego, dyrektora Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, na scenie pojawili się uczniowie jednej ze szkół w Nowym Dworze,
którzy zachwycili publiczność
rockowym przebojem. Niezwykłą atrakcją okazał się występ
przedszkolaków z nowodworskiego Publicznego
Przedszkola Nr 1. Dzieci wystąpiły poza konkursem, ale ich pełen
humoru utwór i doskonała
choreografia z pewnością
pozostaną w pamięci na
długo wszystkim zebranym w sali widowiskowej
NOK.

skład weszło 8 osób
(m.in. przedstawiciele Sanepidu, NOK
oraz aktor Maciej
Jachowski, którego
Uczennicom cieksyńskiego gimnazjum nagrodę wręczyła
możemy zobaczyć Anna Kaczmarek, wicestarosta powiatu nowodworskiego
w serialu M jak Midowane przez wójtów i burmistrzów
łość), przyznała im I miejsce w kagmin w powiecie nowodworskim.
tegorii gimnazjum. W kategorii szkół
Laureaci festiwalu będą reprezentopodstawowych I miejsce przyznano
wać powiat nowodworski podczas
uczniom ze Szkoły Podstawowej im
etapu wojewódzkiego, który odObrońców Modlina.
będzie się w Siedlcach. Trzymamy
Na zakończenie imprezy wszyscy kciuki!
uczestnicy otrzymali nagrody ufunK.T.

Na nasielskiej scenie mogliśmy podziwiać zarówno
zespoły, jak i solistów. Każda placówka oświatowa
prezentowała własny styl
muzyczny. Nie zabrakło
hip-hopu, rock and rolla,
poezji śpiewanej ani jazzu.
Wspaniały występ uczennic Gimnazjum w Cieksynie zachwycił Jury. Komisja konkursowa, w której Zespół z gimnazjum w Nasielsku - zdobywcy nagrody specjalnej.

Zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii szkół podstawowych.

NASZE DZIECI

Strażacy gościli u przedszkolaków

W piątkowe przedpołudnie, 16 kwietnia br. do przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”
w Nasielsku dużym wozem bojowym przyjechali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.
Dzieci oczekiwały z niecierpliwością
na to spotkanie, przygotowując rysunki
dla strażaków i rozmawiając o ich trudnej pracy z paniami wychowawczy-

niami. Z samego rana też brały udział
w alarmie przeciwpożarowym.

Zarówno ochotnicy, jak i ochotniczki
w pełnym umundurowaniu stawili się
przed przedszkolakami, które miały okazję porozmawiać ze swoimi
gośćmi, a nawet przymierzyć hełm
strażacki oraz sprawdzić, jak ciężki jest
pas ze specjalnym strażackim toporkiem. Po krótkiej prezentacji dzieci
zostały zaproszone do strażackiego
wozu. Niestety, nie
dla wszystkich wystarczyło tam miejsca, pozostałe dzieci w zwartej grupie
ruszyły żwawo na
parking, dokąd na
sygnale podjechali
strażacy.
Kiedy maluchy
wysiadły z pojazdu, nadszedł czas
na pokaz umiejętności praktycznych.
W szybkim tempie
ochotnicy rozwinęli wąż, z którego
popłynęła woda.
Każde dziecko mogło sprawdzić swoją celność, trafiając
strumieniem wody
z węża w plastiko-

we kręgle. Dzieci
były bardzo dzielne i z wielkim przejęciem starały się
sprostać zadaniu.

Potem przedszkolaki miały okazję
sprawdzić, co mieści się w ogromnym samochodzie strażackim.
Zobaczyły, jak są
zwijane i rozwijane węże strażacki,
dowiedziały się,
do czego służy
specjalny szpadel, dzięki któremu strażacy mogą
uchronić las przed rozprzestrzeniającym się pożarem. Widziały też
widły, które służą do rozrzucania
siana lub słomy z palącej się sterty.
Była też mowa o lampie ostrzegawczej, która daje znać nadjeżdżającym
pojazdom, że coś się dzieje na drodze, i jest szczególnie przydatna nocą,
oraz o pile do cięcia powalonych przez
wichurę drzew, które tarasują jezdnię. Dzieci dowiedziały się też wielu
ważnych rzeczy na temat udzielania
pierwszej pomocy, kiedy oglądały
wraz ze strażakami zawartość torby
medycznej.

Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści pana
Janusza Gersa, po czym większość
z nich zadeklarowała, że zostaną strażakami.
Po części praktycznej maluchy zaprosiły swoich gości na słodki poczęstunek. Głównym punktem
tej części spotkania była szarlotka.
– Chętnie spotykamy się z dziećmi
i opowiadamy im o naszej pracy.
Jesteśmy otwarci na takie działania,
tym bardziej że wraz z nami przyjeżdżają młodzi ochotnicy – mówi
Andrzej Sosnowski z OSP Cieksyn.
– W tej chwili działa w Cieksynie sze-

ścioosobowa młodzieżowa drużyna
strażacka, a niebawem będziemy
organizować do niej nabór nowych
członków. Warto zadbać o to, żeby
już najmłodsi wiedzieli, czym zajmują
się strażacy – dodaje.
O swojej pracy przedszkolakom opowiadali strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cieksynie: Janusz Gers,
Andrzej Sosnowski, Dawid Sosnowski,
Damian Sitkiewicz, Dominika Sosnowska i Marta Gers. To nie koniec spotkań,
ponieważ dzieci zostały zaproszone
do odwiedzenia siedziby strażaków,
czyli strażnicy w Cieksynie.
(i.)
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Dokąd będziemy
jeździć do sądów?

iele osób może po W
wiedzieć, że spra wa sądów ich nie dotyczy. Jednak w sądach
nie tylko sądzi się prze stępców, ale i rozstrzyga wiele ż yciow ych
p r o b l e m ó w, j a k n p .
z zakresu prawa pracy,
spadków, rozwodów czy
innych zdarzeń w rodzinach.

Nasielsk, mimo że należy do powiatu nowodworskiego, podlega
sądowi pułtuskiemu. Sąd w Pułtusku jest tzw. sądem rejonowym
podległym Sądowi Okręgowemu
w Ostrołęce. Ci, którzy załatwiali
sprawy dotyczące naruszenia ich
praw pracowniczych, problemów
rodzinnych czy rozwodów, wiedzą, co to znaczy. Podległość sądowi pułtuskiemu powoduje, że
nader często mieszkańcy gminy
Nasielsk muszą się dla załatwienia
niektórych spraw wybierać do
Ostrołęki czy Ostrowi Mazowieckiej. Ponoszą z tego tytułu wysokie koszty. Z miejscowościami
tymi nasza gmina nie ma żadnych
połączeń komunikacyjnych.
Sytuacja może się jeszcze bardziej skomplikować, ponieważ
Ministerst wo Sprawiedliwości
O

G

Ł

zamierza od 1 lipca Sąd Okręgowy w Ostrołęce, któremu podlega Sąd Rejonowy w Pułtusku,
przenieść z okręgu apelacji warszawskiej do apelacji białostockiej. Co to oznacza? Gdy nie będziemy zgadzali się z wyrokami
sądów niższej instancji, co jest
zjawiskiem nader częstym, i gdy
będziemy chcieli się odwołać,
będziemy fundować sobie wycieczkę do Białegostoku.

Teraz w Pułtusku lane są krokodyle łzy, jak to nasielszczanom
ciężko będzie jeździć po sprawiedliwość do Białegostoku, a jedna
z osób prominentnych zauważyła
nawet, że być może nasielszczanie nie będą chcieli należeć do jurysdykcji sądu pułtuskiego i przez
to sąd w Pułtusku straci rację
bytu. I tu jest sedno sprawy. Czy
za potrzeby Pułtuska mają płacić
mieszkańcy gminy Nasielsk?
I jeszcze jedno zasłyszane zdanie.
Podobno wielkimi miłośnikami
pułtuskiego sądu i prokuratury
są nasielscy policjanci, ponieważ
dobrze im się z nimi współpracuje. Nie wiem, na ile to prawda,
ale dziwny to byłby argument,
jeśli się weźmie pod uwagę, że
za swe kontakty z sądem i prokuraturą w Pułtusku nie płacą z
własnej kieszeni, a mieszkańcy
gminy muszą za tę przynależność
ze swych kieszeni wysupływać
ostatnie pieniądze.
az

Sytuację Nasielska rozumiał sąd
i prokuratura w Ostrołęce, które
przed czterema laty godziły się
na przejście gminy Nasielsk w
obręb działania Sądu Rejonowego
w Nowym Dworze Mazowieckim. Podjęte zostały działania na
szczeblu powiatu. Jednoznaczną i
jednogłośną decyzję podjęła ówczesna Rada Miejska. Okazało się,
że była podjęta za późno. Proszono o nią dużo wcześniej, tyle że
radni o tej prośbie nie wiedzieli.
Warto więc teraz się dowiedzieć
O
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Nasielsk, dnia 14.04.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 8 /06-10
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 XL/286/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie
sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia warunków jego sprzedaży oraz ustalenia służebności gruntowej podaję do publicznej
wiadomości

wykaz

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

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości
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Nasielsk, dnia 14.04.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72241/ 8 /06-10
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 XL/287/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie
sprzedaży w drodze bezprzteragowej podaję do publicznej wiadomości

kto, gdzie i dlaczego ją przetrzymał. Było to bowiem ewidentne
działanie na szkodę mieszkańców
gminy Nasielsk.

Nie ma żadnych logicznych argumentów utrzymywania podległości gminy Nasielsk Sądowi
Rejonowemu w P uł tusku. To
chciejstwo pułtuskich decydentów, za które płacą mieszkańcy
gminy Nasielsk.

30 kwietnia–13 maja 2010

Nasielsk, ul. Mała 9
674
141m2
21805
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej
w Nasielsku Nr LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na terenie skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej –
uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenia.
1
38,24 m2
1/1
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
- 1 pokoju,
- kuchni
- przedpokoju,
- łazienki z wc,
- kotłowni
Do lokalu przynależy:
- pomieszczenie przynależne ( skład opału) o pow. Użytkowej 8,09 m2,
- udział wynoszący 1/1 części w nieruchomości wspólnej obejmującej :
- części wspólne budynku z infrastrukturą towarzyszącą, działkę gruntu nr 674.
39.400,00 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 późniejszymi zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia
30 maja 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 15 kwietnia 2010 roku
do dnia 6 maja 2010 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
Położenie
Nasielsk, ul. Mała 7
Numer działki
673/2
Powierzchnia działki
43m2
Numer Księgi
21804
Wieczystej
Przeznaczeni nierucho- Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
mości
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr
LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie skupiska istniejącej zabudowy
mieszkaniowo usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz
przekształcenia.
Opis nieruchomości
Nieruchomość jest niezabudowana. Lokalizacja szczegółowa działki niekorzystna. Zaplecze: zwarta zabudowa ul.
Młynarskiej, stara zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza ul. Małej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
Przedmiotowa nieruchomość została wydzielona do zagospodarowania łącznie z nieruchomością sąsiednią dla polepszenia
warunków jej zagospodarowania. Uzbrojenie : ul. Mała na
odcinku przyległym do działki jest wyposażona w energię
elektryczną i wodociąg. Działka nie jest ogrodzona.
Cena nieruchomości
4.300,00 złotych + 22% podatku VAT.
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 późniejszymi
zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do
dnia 30 maja 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od 15 kwietnia 2010 roku do dnia 6 maja 2010 rok.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
Nasielsk, dnia 15.04.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 49 /09-10
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami /, Uchwały
Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie
określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia
bonifikaty przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie
Nasielsk, ul. Sportowa 4B
Numer działki
526/10
Powierzchnia działki
1887m2
Numer Księgi Wieczystej
23015
Przeznaczeni nierucho- Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
mości
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr
LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie skupiska istniejącej zabudowy
mieszkaniowo usługowej – uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcenia.
Numer lokalu
4
Powierzchnia użytkowa
33,0 m2
lokalu
Udział w częściach wspól33/512
nych
Opis lokalu
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
- pokoju,
- kuchni
- przedpokoju,
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej niepodzielne części budynku mieszkalnego i działkę
gruntu nr 526/10.
Cena nieruchomości
52.300,00 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 późniejszymi
zmianami ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do
dnia 30 maja 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od 15 kwietnia 2010 roku do dnia 6 maja 2010 roku.

EB

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Pomyśl o sobie
na wiosnę
Żyjesz w ciągłym biegu i nie masz czasu dla
siebie? Masz tak wiele spraw na głowie, że
chciałbyś, aby doba trwała 48 godzin?Taki
styl życia to nie lada wyzwanie dlaTwojego
organizmu.Warto więc pomyśleć o tym,jak
o siebie zadbać, aby móc w pełni cieszyć
się każdym dniem! Chodzi nam oczywiście
o wypracowanie w sobie kilku nawyków,
tzn. zrezygnować z codziennego pączka
po kolacji, porannego „nic niejedzenia”,
wieczornego zasiadania w fotelu przed
telewizorem z miską chipsów. Choć żyjemy
na co dzień w małym kilkutysięcznym
mieście (a znaczna część Czytelników
mieszka na wsi), doświadczamy niezwykle
szybkiego tempa życia. Udziela się ono
coraz bardziej mieszkańcom naszego
kraju – dorównujemy powoli pod tym
względem Zachodowi. Nasz apetyt na
każdy nadchodzący dzień nie zna granic.
Kariera zawodowa, rodzina, przyjaciele
i absorbujące pasje – życie oferuje nam
wiele, a każdy dzień należy postrzegać jako
szansę zrobienia bądź nauczenia się czegoś
nowego.Często wpisujemy kolejne zadania
do kalendarza i nie przechodzi nam przez
myśl, że coś mogłoby przeszkodzić w ich
realizacji. W natłoku codziennych zadań
zapominamy, że wytrzymałość naszego
organizmu ma swoje granice. Przez nadmiar obowiązków często niedosypiamy,
a brak należytego odpoczynku może obniżyć naszą odporność.W wirze codziennych
spraw nie dbamy też o racjonalną dietę.
Posiłki jemy nieregularnie, w pośpiechu,
a to, co trafia na nasz talerz, często bywa
przypadkowe. Zdarza się, że jest to gotowe
danie błyskawiczne, niezdrowa przekąska,
zamiast pełnowartościowego,zbilansowanego posiłku. Niezawodnym sposobem,
aby wzmocnić kondycję organizmu, jest
również regularna aktywność fizyczna.
Nie musimy uprawiać od razu sportu
wyczynowego, wystarczy krótki spacer
lub poranna gimnastyka. Niezbędnym
elementem zdrowego stylu życia jest też
właściwie rozplanowana i zbilansowana
dieta. Oparcie jadłospisu na dwóch solidnych posiłkach w ciągu całego dnia to nie
najlepszy pomysł. Specjaliści od zawsze
powtarzają, że należy jeść ograniczone
porcje, ale i w mniejszych odstępach czasu.
Optymalnym rozwiązaniem jest sześć
zróżnicowanych posiłków w ciągu całego
dnia.Dietę dzienną należy też odpowiednio
przemyśleć i dostosować do własnego
trybu życia. Koniecznie też należy się przyzwyczaić, żeby ostatni posiłek zjadać nie
później niż trzy godziny przed snem – tak
radzą dietetycy.
Dbajmy o siebie i swoje zdrowie, zarówno
to fizyczne, jak i psychiczne. Nie żyjemy
bowiem tylko dla siebie. I to właśnie dla
tych ludzi warto żyć dłużej.

(rob.)

MIOM ZDANIEM

Życie na emigracji
Od ośmiu lat żyję na emigracji. W pewnym sensie na emigracji. Wprawdzie nie przekroczyłam granic naszego zacnego państwa, więc, siłą
rzeczy, nie zwiększam liczby pracujących tam Polaków, ale emigrantką
jestem. Z wyboru.
Wszystko zaczęło się w czerwcu 2002 r., kiedy podjęłam decyzję o kontynuowaniu swojej edukacji w oddalonym o ok. 30 kilometrów od
Nasielska liceum. Długo się wówczas nad tą decyzją nie zastanawiałam.
Pomyślałam sobie: „czemu nie?”. Nowi ludzie, nowe miejsce, nowe wyzwania… Tak oto rozpoczęła się moja przygoda ze środkami komunikacji miejskiej, internatami, stancjami. I trwa do dnia dzisiejszego. Nagle,
jak za dotknięciem (nie)czarodziejskiej różdżki, skończyły się mamine
obiadki, a rozpoczęło dźwiganie wypełnionych po brzegi ciężkich toreb
z wałówką. Tatusine oko także nie było już w stanie śledzić moich kroków,
pozostawała jedynie jego duchowa opieka. Nastał nowy okres w moim
życiu, bo oto trzeba było nauczyć się wielu rzeczy – poczynając od tych
najbardziej banalnych, po te większego kalibru, związane z nauką odpowiedzialności za siebie, swoje postępowanie i zachowanie.
Dziś, blisko 8 lat po dokonaniu tego wyboru, niewiele się zmieniło. Nadal
dźwigam ciężkie torby, z których wyposażeniem najwięcej wspólnego
ma Mama, i wciąż uczę się odpowiedzialności oraz samodzielności. Jedyne, co się zmieniło, to to, że znacznie częściej niż w czasach licealnych
tłumaczę koleżankom i kolegom ze studiów, gdzie jest owa tajemnicza
miejscowość, z której pochodzę, a co za tym idzie, podróże autobusami zamieniłam na kilkugodzinne dojazdy pociągiem. Bo do Nasielska
mam już nie 30, a 230 kilometrów. I mimo tego, że w swoim studenckim
mieście mam wielu przyjaciół, swoje ulubione miejsca, a także mnóstwo
miłych wspomnień z nim związanych, to do Nasielska ciągle warto wracać. Zawsze, ilekroć tu jestem, niesamowitą radość sprawia mi robienie
zakupów w znajomych sklepach, gdzie za ladą stoją miłe, kojarzone,
chociażby z widzenia, panie ekspedientki. Spacer nasielskimi uliczkami
przy 15-stopniowym mrozie jest ogromną przyjemnością, a niedziela
uwieńczona mszą świętą w naszym kościele nigdzie indziej nie ma w sobie tyle uroku. Wydawać by się mogło, że po tak długim czasie sporadycznego bywania w Nasielsku przyzwyczajenie robi swoje. Nic bardziej
mylnego. Dziś, tak samo jak kiedyś, tęsknię za tym miastem. Za ulicami,
miejscami, a przede wszystkim za ludźmi. To tu jest mój dom, moja Rodzina i czekająca na mnie Miłość mojego życia. I mam nadzieję, że już
wkrótce, po obronie pracy magisterskiej, wrócę na stałe do Nasielska,
bo, jak śpiewa Czesław Niemen:
Mam tak samo jak ty,
Miasto moje a w nim:
Najpiękniejszy mój świat
Najpiękniejsze dni
Zostawiłam tam kolorowe sny…
I chociaż wielokrotnie narzekamy, że każdy każdego tu zna i wszyscy
wszystko wiedzą, to pamiętajmy, drodzy nasielszczanie, że to NASZE
miasto. Jego wygląd, ten zewnętrzny i wewnętrzny, zależy tylko od nas.
I jeszcze jedno – miasta nie tworzą same budynki, sklepy, ulice. Miasto
tworzymy my, ludzie!
Ania, studentka
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Duchowe witaminy

Majowe piękno
W maju jak w gaju – głosi stare polskie porzekadło. W najpiękniejszym
miesiącu roku do głosu dochodzi nie tylko wiosenne piękno łąk, ale także nasza pobożność maryjna – w kościołach i kaplicach, ale także przy
kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Pamiętam, jak wielokrotnie zatrzymywałem się, aby wraz z modlącymi się przy figurkach śpiewać nabożeństwo majowe. Szkoda, że coraz mniej takich miejsc w naszych parafiach,
a młode pokolenie nie bardzo garnie się do modlitwy… Szkoda, bo to
zwyczaj bardzo ważny, pomagający budować wspólnotę modlitwy nie
tylko w kościele i nie tylko pod przewodnictwem księdza.
Jeśli tak spojrzeć na tę rzeczywistość głębiej, to okaże się, że wszystkie
nabożeństwa maryjne były dla Polaków szkołą, w której w sposób konkretny poznawali teologiczne prawdy wiary i mogli godnie oddawać
cześć swej Królowej. Gdy w 1837 r. dotarło do nas nabożeństwo majowe,
bardzo szybko zaczęło się upowszechniać w wielu stronach kraju, choć
jeszcze nieoficjalnie. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać
w Polsce w połowie XIX w. w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Krakowie,
a od 1852 r. uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30
latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.
Nabożeństwo to jest pochwalnym hymnem ku czci Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy w „Litanii loretańskiej” wysławiamy Ją
przeróżnymi tytułami, prosząc, aby była dla nas, wędrowców ziemi,
najlepszą Matką. Litania loretańska powstała w XII w., prawdopodobnie
we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę „loretańska”
otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie
propagowana i odmawiana.
Kiedy 3 maja obchodzimy w naszej Ojczyźnie rocznicę uchwalenia pamiętnej Konstytucji, liturgicznie jest to uroczystość Matki Bożej Królowej
Polski. Ta właśnie uroczystość już na dobre wprowadza nas w „miesiąc
maryjny”. Codzienne śpiewanie lub odmawianie Litanii loretańskiej jest
doskonałym sposobem na chwile zadumy i medytacji nad tym, kim
jest i co wnosi do naszego życia duchowego Maryja z Nazaretu. Wezwania litanijne przypominają jedną z najważniejszych prawd: Maryja
jest człowiekiem wybranym przez Boga, sama z siebie nie może nam
nic „dać”, ale może wiele łask wypraszać. Dlatego tak bardzo ważna
jest nasza modlitwa przez Jej pośrednictwo i razem z Nią: „Módl się za
nami” – powtarzamy.
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Dlaczego? Ponieważ po zatwierdzeniu liturgicznego święta NMP
Królowej Polski 3 maja dołączono 12 października 1923 r. tytuł: Królowo
Polskiej Korony, przekształcony po drugiej wojnie światowej na: Królowo
Polski. Szczególnym akcentem nabożeństwa majowego jest antyfona
„Pod Twoją obronę”, wielkie błaganie ziemskiego ludu do Maryi, modlitwa ziemskich tułaczy, pokrzepiająca i dodająca otuchy w chwilach
trwogi, rzucająca na kolana nawet obojętnych religijnie.
Maj jest każdego roku, w większej lub mniejszej części, miesiącem należącym do liturgicznego okresu wielkanocnego. Dlatego też nasze
spojrzenie na Maryję powinno być tymi treściami kierowane. Można powiedzieć, że w maju dominuje Matka Boża „wielkanocna”. Razem z Nią
winniśmy ciągle się cieszyć radością paschalną. Stąd zawsze na pierwszy
plan powinny być wysuwane te treści, które przypominają o zmartwychwstaniu Syna Bożego. Matka Boża nigdy nie przysłaniała swoją osobą
Jezusa, i tak powinno pozostać. Prawdziwa pobożność maryjna, także
ta majowa, ma nas prowadzić do Jezusa.
Polacy cieszą się w świecie opinią narodu szczerze miłującego Matkę
Bożą. Wystarczy tylko zajrzeć do naszego kalendarza, aby zobaczyć, ile
mamy w całym roku świąt maryjnych. Maj poświęcony został przez naszych przodków w wierze w sposób szczególny Matce Boga-Człowieka
i Matce nas wszystkich. W naszej Ojczyźnie szczególnie mocno o tym
pamiętamy i kultywujemy tę piękną tradycję. I niech tak pozostanie,
ponieważ Maryja ma szczególny dar prowadzenia nas do Jezusa. Niech
w majowe wieczory w naszych sercach znajdzie się chwila wewnętrznej
ciszy, pragnienie serca, aby swe majowe myśli wznieść do tronu Bogurodzicy. W Jej rękach Bóg złożył wszystkie skarby swych łask, które Ona
hojnie rozdaje swym ziemskim dzieciom, przypominając nieustannie:
„Zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie”. To zaproszenie, aby stawać
się wewnętrznie pięknym.
ks. Leszek Smoliński

PO GODZINACH
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MUZYCZNIE

Hip-hop, latino i nie tylko
Dwa majowe weekendy zapowiadają się bardzo ciekawie dla wszystkich sympatyków
muzyki hip-hop, latino i nie tylko. W naszym mieście odbędzie się kilka imprez muzycznych. Ich współorganizatorem i uczestnikiem będzie Domalak (Dawid Domała).

UNDERGROUND
RAP TIME 5

W piątek, 7 maja w Nasielskich
Ogródkach Piwnych, za sprawą Nasielskiego Ośrodka Kultury, który
jest oficjalnym organizatorem, dzięki pomocy i zaangażowaniu Krzysztofa Millera i Agnieszki Gnatkowskiej
oraz uprzejmości właścicieli lokalu,
państwa Agnieszki i Andrzeja Wit-

pierwsza płyta Skandal jest uznawana przez wielu za klasykę i początek
tego gatunku w Polsce.
Przed gwiazdą wieczoru pojawi się
także wielu artystów z całego województwa mazowieckiego (Partnerzy w zbrodni, Nielegalni, Młody
G.R.O i Tematis, CBR, WTM), jak
również gospodarz imprezy Domalak, który będzie promował swoją

torów Wiosny i Domalaka odbędzie się impreza taneczna w gorących tropikalnych rytmach „Latino
Party”. Wszystkich spragnionych
zabawy na parkiecie rozgrzewać
będą gorące rytmy z najdalszych
zakątków świata. Z głośników usłyszymy m.in.: sambę, salsę, socę,
calypso, reggae, dancehall itp. Nie
będą to typowe dla polskich dyskotek piosenki, „oklepane” radiowe hity, tylko naprawdę gorące,
nietypowe, karnawałowe przeboje, które można usłyszeć na
wielu ulicznych imprezach za
oceanem i na całym świecie.
Podczas trwania imprezy krótki
pokaz tańca latynoamerykańskiego zaprezentuje grupa z firmy CEWiR. Hawajskie koszule,
słomiane kapelusze, kwiatowe
ozdoby i wszelkie gadżety związane z ciepłymi krajami będą
mile widziane. Bilety do nabycia
w dniu imprezy, koszt: 5 zł. Początek o godzinie 19.00.

rząd Uczniowski Państwowego G imnazjum nr 1
w Nasielsku,
wspierany przez Dawida
Domałę (Domalaka). Oprawą techniczną zajmie się
Nasielski Ośrodek Kultury.

HIP-HOP
TO KULTURA

– czyli akademia inaczej

„Hip-hop to kultura” to impreza, która kilka miesięcy temu
odbyła się w Zespole Szkół nr
3 w Cieksynie , odbijając się
bardzo pozytywnym echem
nie tylko wśród młodzieży, ale
również wśród nauczycieli i pracowników szkoły.
Ty m ra z e m ku l t u ra h i p hop-u wkroczy na szkolny
parkiet w piątek 14 maja o godz.
11.00. Całe wydarzenie odbędzie się w Hali Sportowej w Nasielsku. Organizatorem imprezy,
na którą pojawi się młodzież
z nasielskich szkół, jest Samokowskich, odbędzie się piąta edycja
„Underground Rap Time”. Impreza
ta ma już swoją tradycję. Podczas
poprzednich koncertów na deskach nasielskiej sceny wystąpili
tacy wykonawcy, jak: Hemp Gru,
donGURALesko, O.S.T.R, Peja, oraz
dziesiątki młodych składów z tzw.
„podziemia”.
Tym razem organizatorzy także postanowili nie opuszczać wysoko postawionej poprzeczki przy wyborze
artystów. W piątek, 7 maja koncert
wieczoru zagra legendarna już dziś
warszawska grupa, która bez wątpienia należy do pionierów tego gatunku muzycznego –„Molesta Ewenement” (w składzie: Vienio, Włodi,
Pelson). Kilkanaście wydanych płyt
(w grupie i solo), mnóstwo gościnnych udziałów w przeróżnych
projektach, dziesiątki teledysków,
setki zagranych koncertów w kraju
i za granicą, oraz tysiące wiernych
fanów towarzyszących wykonawcom przez wiele lat ich muzycznej
działalności – wszystko to sprawia
że „Molesta” utrzymuje się w ścisłej
czołówce polskiego hip-hopu od
drugiej polowy lat 90. To właśnie ich

najnowszą płytę nagraną wspólnie z warszawskim MC Nastykiem pt. Muzyka nie
ma granic (wpierani
na gramofonach przez
DJ-a Anusza).
Bilety w cenie 10 zł
(w maju 15 zł) są do nabycia w nasielskim kinie Niwa od 20 kwietnia. Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona.
Więcej informacji na
temat imprezy URT5,
ora z najnowsz ych
projektach Domalaka
i Nastyka na oficjalnej
stronie – www.domalaknastyk.pl.

LATINO
PARTY

W sobotę, 8 maja również w Nasielskich
Ogródkach Piwnych,
za sprawą właścicieli,
czyli państwa Witkowskich, oraz organiza-

Uczestnikami imprezy będą Feonor i Koma, którzy zaprezentują
sztukę malowania graffiti, próbując
udowodnić, że niekoniecznie musi
być ona kojarzona z wandalizmem.
Niezwykłe umiejętności taneczne
i sportowe pokażą b. boye tańczący
styl zwany break
dance. Triki gry
w „zośkę” zaprezentuje Damian
Gielnicki – zeszłoroczny mistrz
świata, tegoroczny wic em i strz
i zdobywca wielu
wyróżnień w tej
dyscyplinie. W
jaki sposób profesjonalnie rozkręcić winylowe
płyty na dwóch
nowoczesnych
g ra m o fo n ac h?
Sztukę tę będzie
starał się przybliż yć wsz ystkim
uczestnikom DJ
Anusz.
Na koniec, porywając publiczność
do wspólnej zabawy, krótki koncert
na żywo z materiałem ze swojej
nowej wspólnej
płyty (więcej in-

formacji na stronie www.domalaknastyk.pl) zagrają Domalak i Nastyk.
Oprócz występów nie zbraknie
także dyskusji, pytań i ciekawostek,
jakimi będą się dzielili wykonawcy.
Impreza ma na celu przybliżenie
kultury hip-hop-u, która często za
pośrednictwem mediów jest ukazywana w niezbyt pozytywnym
świetle. Uwaga, będzie to impreza
zamknięta, organizowana tylko dla
uczniów wyznaczonych szkół.

MUZYKA
NIE MA GRANIC

Domalak i Nastyk zapraszają także tego samego dnia (w piątek, 14
maja) wszystkich swoich słuchaczy
do odwiedzenia warszawskiej klubokawiarni „Grawitacja” (Warszawa,
ul. Browarna 6), gdzie zagrają kolejny koncert promujący swój nowy
album Muzyka nie ma granic. Podczas występu na scenie będzie ich
wspomagał DJ Anusz, który również
udzielił wsparcia przy nagrywaniu
nowego albumu, dogrywając cut’y
na gramofonach.
Tego samego wieczoru na scenie
wystąpi także grupa Tłusty kot. Natomiast po koncertach afterparty
przy gorących rytmach hip-hop,
rnb, dancehall itp. rozkręci DJ Gontario. Początek imprezy o godzinie
19.00. Wstęp za darmo.
(d)

PO GODZINACH
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Wredny inhibitor
– Franiu! – jęknęłam na widok mojego wnuczka, który siedział pośrodku pootwieranych pudełek z moimi
lekarstwami, przyniesionymi właśnie
z apteki, i coś zawzięcie rysował. –
Zjadłeś?
– Co zjadłem? – spytał Franek, patrząc
na mnie nieuważnie. Nie doczekał się
odpowiedzi, więc wrócił do kolorowania czołgu, a ja z ulgą skonstatowałam, że choć pudełka są otwarte,
to buteleczki z lekami – nienaruszone.
Wnuczek całą energię skupił na dołączonych do leków ulotkach. Niektóre
przerobił na samoloty, a na innych
narysował wiele egzemplarzy sprzętu
bojowego, którego przeznaczenia nie
byłam w stanie rozpoznać.
– Ale fajne, nie? – spytał chłopiec, pokazując jeden z rysunków. Spod gąsienic opancerzonego wozu było widać
napis: inhibitor konwertazy o działaniu
hipotensyjnym. Reszta została zamazana wprawną rękę młodego artysty.
– A skąd masz tę karteczkę, Franiu?
– No, stąd! – wnuczek wskazał na porozrzucane na dywanie pudełka.
Zrozumiałam, że choć mam leki i pudełka, to o poczytaniu ulotek chyba
mogę zapomnieć. Na co są te różowe
tabletki? To chyba na wątrobę. A te?
I te malutkie białe? Nazwy niewiele
mi mówiły. Jeszcze raz spojrzałam na
czytelną część jednej z ulotek.
– Inhibitor konwertazy – powiedziałam z goryczą.
–Wredny inhibitor – zamruczał do
siebie Franek, dorysowując do wozu
bojowego lufę.
– Dzień dobry, ciociu! – usłyszałam,
i od razu na widok rzadko mnie odwiedzającej siostrzenicy Dorotki zapomniałam o lekach. Wycałowałam
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Kino NIWA ZAPRASZA
7–9 maja godz. 18.00

ją i zaczęłyśmy się nawzajem wypytywać o ostanie nowinki. Dorotka
robi prawdziwą karierę naukową, a jej
prace są podobno dyskutowane przez
cały chemiczny światek. Jednak z powodu jej zamiłowania do precyzji niekiedy trudno nam się porozumieć.
Tym razem jednak było jakoś łatwiej.
Nie minęło wiele czasu, a zwierzyłam
się jej, że Franek pozbawił leki ulotek,
a mnie – wiedzy na temat działania
poszczególnych tabletek. Dziewczyna zaczęła oglądać fiolki, a do pokoju
weszła Zosia.
– Inhibitor konwertazy – przeczytała
Dorota, zaś moja córka zaprotestowała:
– Nie inhibitor, a imbir! Piotrek kupił
świeży imbir, i trzeba teraz coś z tym
zrobić. A ja nie mam pomysłu.
– Ja też nie – wyznałam.
– Na imbir? – upewniła się Zosia.
– Na inhibitor. Na imbir też zresztą
nie.
– Ciociu, to proste! Trzeba go zrobić
z marchewką.
– Inhibitor?
– Nie, imbir. Inhibitor powinno się raczej przyjmować bez dodatków.
– A jak? – zainteresowała się Zosia.
– No, jak to tabletkę, najlepiej popić
czystą wodą.
– Pytałam o imbir.
– Aha. No, ja bym po prostu udusiła
marchewkę z imbirem. Jest słodka,
a świeży imbir ma lekko cytrynowy
smak, dlatego, że zwiera olejek eteryczny z alkoholem – zingiberol. Poza
tym cineol, giberen, citreol, borneol,
citral, cineol i kamfen, a także związek
fenolowy – gingerol, który nadaje
ostry smak.

Wyspa tajemnic

– Nie żartujesz sobie ze mnie? – spytała Zosia i poszła do kuchni walczyć
z zawierającym gingerol imbirem.

Shutter Island (USA, 2009); Dramat/
Thriller; Reżyseria: Martin Scorsese;
Scenariusz: Laeta Kalogridis, Steven
Knight; Na podstawie książki: Dennis
Lehane; Obsada: Leonardo DiCaprio –
Teddy Daniels, Michelle Williams – Dolores
Chanal, Mark Ruffalo – Chuck Aule,
Ben Kingsley – Dr. John Cawley, Emily
Mortimer – Rachel Solando.

Cóż, to właśnie miałam na myśli, gdy
stwierdzałam, że niekiedy porozumienie z Dorotką wymaga wysiłku.
– A inhibitor? – spytałam nieśmiało.
– Inhibitor konwertazy o działaniu
hipotensyjnym to lek na obniżenie
ciśnienia krwi – wyjaśniła nasza chemiczka. – Inhibitor to inaczej katalizator ujemny…

Akcja filmu rozgrywa się o w 1954
roku na wyspie Zatoki Bostońskiej.
W tak pięknym miejscu znajduje
się szpital dla obłąkanych przestępców. Na wyspie będzie prowadzone
śledztwo w sprawie tajemniczego
zniknięcia jednej z pacjentek. Sprawa
jest prowadzona przez federalnych
szeryfów Tedda i Chucka. Kobieta
zniknęła z pokoju , który był zamknięty , a w oknach były kraty; w pokoju
została tylko zaszyfrowana wiadomość. Nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana.

I w ten sposób po pół godzinie wiedziałam, na co działa dany lek, jak
powinnam je brać i w jakich dawkach.
Dzięki Dorotce. Ale w duchu przyznałam rację Frankowi, że ten inhibitor jest
jednak wredny.
Babcia Jadzia

Marchewka z imbirem

14–16 maja godz. 18.00

4–5 marchewek, 2 szalotki (lub
jedna cebula), oliwa z oliwek, 1–2
łyżeczki cukru, pół szklanki wody,
nieduży kawałek świeżego imbiru,
sól, pieprz, ewentualnie zioła

Kick–Ass

(USA, 2010); Akcja/Komedia/Dramat; Reżyseria: Matthew Vaughn; Scenariusz:
Matthew Vaughn, Jane Goldman; Na podstawie komiksu: Mark Millar; Obsada:
Christopher Mintz–Plasse – Red Mist, Chloe Moretz, Nicolas Cage, Aaron Johnson,
Lyndsy Forseca.

Obraną i umytą marchew pokroić w cienkie plasterki lub słupki.
Na oliwie podsmażyć posiekane
szalotki (cebulę). Po 3 minutach
dosypać cukier. Po kolejnych kilku
minutach dodać marchewkę. Gdy
się nieco podsmaży, zalać gorącą
wodą (można do niej dodać np.
rozmaryn lub lubczyk) i doprawić
solą i pieprzem do smaku. Na końcu dodać drobno pokrojony lub
utarty obrany imbir. Poddusić razem. Marchewka z imbirem pasuje
do pieczonych mięs; można też ją
podać z np. kaszą jęczmienną jako
samodzielne danie.

Obraz będzie ekranizacją komiksu Marka Millara i Johna Romity Juniora.
Obfitująca w sceny przemocy i niecenzuralny język książka przedstawia
perypetie licealisty imieniem Dave Lizewski.
Dave postanawia ocalić świat przed złoczyńcami, przywdziewając kostium
superbohatera. Chłopak nie posiada żadnych szczególnych zdolności, a jego
sprawność fizyczna pozostawia wiele do życzenia, jednak starcie z prawdziwymi przestępcami pozwala mu zaprezentować ukryty potencjał.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 23.03.– 19.04.
W najbliższych dniach nie ufaj swoim przeczuciom
i nie działaj pod wpływem emocji. W pracy będziesz
musiał zająć się pilnymi sprawami, których nie można
odkładać na później. W życiu towarzyskim ożywienie.

Byk 20.04.– 20.05.
W życiu zawodowym bez wielkich zmian
i ostatecznych decyzji. Wszystko będzie się
toczyć właściwym torem. Czas będzie sprzyjać
wypoczynkowi i refleksjom nad życiem. W miłości
możesz liczyć na uśmiech losu.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Musisz powalczyć z własnymi słabościami,
zwłaszcza ze skłonnością do lenistwa. Zmobilizuj
się w najbliższych dniach, narzuć sobie dyscyplinę,
a na efekty nie będziesz długo czekał. Twoja kariera
nabierze tempa. Możesz liczyć na wsparcie bliskich osób.

Waga 23.09.– 22.10.
Nareszcie nie musisz się nigdzie spieszyć. Koniec
z niecierpliwością i zabieganiem. Wszystko ułoży się
po Twojej myśli. Zwykłe prace w ogródku sprawią Ci
wiele radości. Poświęć więcej czasu rodzinie.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W pracy być może będziesz musiał zrezygnować
z realizacji własnych planów i zamierzeń w imię
ogólnego dobra. Ta sytuacja dobrze wpłynie na
Twoją pozycję w firmie. Popiszesz się opanowaniem
i rozwagą.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Jeśli w najbliższym czasie wykorzystasz wszystkie
możliwości, to osiągniesz sukces nie tylko w życiu
zawodowym, ale i prywatnym. Musisz tylko przestać
lekceważyć istotne sprawy i od razu podejmować
decyzje.

Rak 22.06.– 22.07.

Koziorożec 22.12.–19.01.

Szykuje się gorący czas. Będziesz mieć więcej
pracy, pojawią się interesujące propozycje
zawodowe, poznasz nowe osoby, a do głowy
przyjdą Ci ciekawe pomysły. W uczuciach zwłaszcza
samotnych Raków nastąpi przyspieszenie. Może zaręczyny.

Twoja ogólna sytuacja zacznie się poprawiać, choć
nadal lepiej trzymać rękę na pulsie. Następne dni
będą coraz spokojniejsze i zaczniesz nawet marzyć
o wakacjach. Koniecznie o problemach porozmawiaj
z bliskimi osobami.

Lew 23.07.– 22.08.

Wodnik 20.01.–18.02.

W najbliższym czasie będziesz w dobrej formie
intelektualnej i jeżeli tylko się zmobilizujesz,
osiągniesz wszystko, co zechcesz. Zdobędziesz nowe
umiejętności i doświadczenia. W życiu prywatnym
miła niespodzianka.

Sprawy zawodowe nie pozwolą Ci spokojnie
siedzieć za biurkiem. Zanim coś postanowisz,
dobrze się zastanów, a wtedy wszystko się ułoży.
Może wybierzesz się na rozmowę kwalifikacyjną?
Warto spróbować.

Panna 23.08.– 22.09.

Ryby 19.02.– 20.03.

W życiu zawodowym uwikłasz się w sprawy, które
wymagać będą umiejętności negocjacyjnych
i zabiorą Ci dużo czasu. Postaraj się szybko wybrnąć
z niewygodnej sytuacji. Wiele radości i powodów do
dumy dostarczy Ci życie rodzinne.

W pracy będziesz bardzo zajęty. Czekają Cię spotkania
i rozmowy, a być może dłuższy wyjazd służbowy.
Odważnie podejmuj się nowych spraw i nie oglądaj się
na innych. W życiu uczuciowym możesz poczuć się
nieco rozczarowany. Daj partnerowi więcej czasu.
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Certyfikaty energetyczne budynków. Tel. 695 735 797.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 796 654 980.
Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk.
Tel. 889 307 122.
Usługi Ogólnobudowlane Brukarstwo Tel. 607460 273.
Świadectwa energetyczne. Tel. 502
061 980.
Firma zatrudni elektryka/elektronika do pracy w firmie nagłośnieniowo-oświetleniowej. CV proszę
przesyłać na adres: biurocv@wp.pl
z dopiskiem elektryk.
Firma zatrudni pracowników budowlanych do pracy w weekendy
przy montażu hal namiotowych
oraz estrad zadaszonych. CV prosimy dostarczać do biura adres:
Centrum Handlowe Manhatan
pawilon nr 3 Płońsk.
Usługi fotograficzne – śluby, chrzty.
Tel. 503 802 015.
Wynajmę dom w Nasielsku.
Tel. 604 826 728.
Tynki z agregatu, wykańczanie
wnętrz. Tel. 601 358 731.
Sprzedam dom, stan surowy zamknięty, pow. 156 m2, mieszkalna
110 m2. Cena 220 000 zł. Tel. 509
666 720.
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem, elektromechanika, mechanika na przyuczenie. Oferty
składać w biurze firmy: Nasielsk, ul.
Płońska 55/57. Tel. 512 333 283.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, Nasielsk, 4 piętro z garażem.
Tel. 663 555 405.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Sprzedam dom jednorodzinny
w Nasielsku, ul. Klonowa, o pow.
110 m 2 na parterze z poddaszem
użytkowym. Działka 592 m 2
z pełnymi mediami. Tel. (23) 69
31 685.
Firma AUTOMAX zatrudni mechanika samochodowego z doświadczeniem. Tel. 600 885 145.
Rozwiedziony emeryt mundurowy, 79/176/77, wykształcenie
średnie, zdrowy, bez nałogów,
uczciwy i odpowiedzialny, własny
dom na wsi, samochód. Pozna
i poślubi w USC wdowę o podobnych cechach w wieku 68-72 lat,
wyłącznie północne rejony woj.
mazowieckiego. Zamieszkanie do
uzgodnienia z przewagą u mnie,
g m . Po m i e c h ó w e k . Ko n t a k t :
tel. 663 159 074.
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną, ul. Cisowa w Nasielsku,
910 m 2 . Cena do uzgodnienia.
Tel. 664 206 944.
Sprzedam mieszkanie 30 m2, umeblowane z garażem. Tel. 512 343
885; 512 343 886.
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Sprzedam dwie krowy cielne.
Tel. 880 973 601.
Sprzedam biurko w idealnym stanie.
Tel. 501 218 245.
Sprzedam Fiat Ducato, rok prod. 1992
2,5D, stan dobry, 14-osobowy. Pułtusk.
Tel. 509 183 424.
Sprzedam ciągnik C 330 M, rocznik
1986. Tel. 508 120 894.
Sprzedam las. Tel. 512 010 815.
Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 3,92ha z domem i budynkami gospodarczymi. Jackowo Dw.
k. Nasielska do stacji PKP 800 m.
Tel. 725 009 537; 22 618 99 98.
Ocieplam domki. Tel. 507 720 444.
Lokal do wynajęcia. Tel. 512 179 622.
Hydraulika, kompletne instalacje, C.O, C.
W. U Kan- gaz. Tel. 506 178 967.
Poszukuję opiekunki do czternastomiesięcznego dziecka. Tel. 721 056 193.
Sprzedam kawalerkę 34m2
ul. Płońska. Tel. 601 187 504.
Wynajmę garaż. Tel. 692 826 332.
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
800 m2, Nowe Pieścirogi. Tel. 501 845
570; 23 69 12 309.
Sprzedam barakowóz. Tel. 607 608
721; 23 69 12 309.
Sprzedam działkę budowlaną 850m2,
koło dworca PKP. Tel. 69 12 713.
Zawiozę do ślubu najnowszym Audi
A8/ S 8. Bardzo atrakcyjny wygląd,
najbogatsze wyposażenie.Tel. 511 892
688.
Brukarstwo- kompleksowo. Tel. 660
798 331.
Sprzedam ziemię orną 0,9 ha przy
szosie głównej w Pianowie. Tel. 605
124 776.
Instalacje elektryczne. Tel. 506 190
870.
Sprzedam dwie działki budowlane łącznie na osiedlu Krupka. Powierzchnia
całkowita 695 m2. Działka posiada
wszystkie media. Tel. 606 825 264.
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą
osobą. Tel. 698 455 472.
Zatrudnimy pracownika do sklepu motoryzacyjnego. Mile widziane doświadczenie w mechanice.
Tel. 500 143 011.
Sprzedam piec do centralnego ogrzewania, używany. Cena 350 zł. Tel. 660
290 783.
Sprzedam siedlisko z domem piętrowym w surowym stanie. Cena 220 tys.
zł. Tel. 660 290 783.
Sprzedam CZ 350 w dobrym stanie.
Tel. 23 693 00 67.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.
Sprzedam działkę budowlaną 855 m2
przy ul. Leśnej w Nasielsku. Tel. 607
101 181

REKLAMA
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MINIPIŁKA NOŻNA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W poniedziałek 19 kwietnia br.
na boisku Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
został rozegrany gminny turniej
w sześcioosobową piłkę nożną.
Zawody te były również eliminacjami do zawodów powiatowych.
Udział w rozgrywkach wzięły szkoły z Bud Siennickich, Dębinek oraz
z Nasielska. Po rozegraniu spotkań
klasyfikacja przedstawiała się następująco.
Kategoria chłopców
Klasyfikacja końcowa:

I miejsce SP Nasielsk			 6 pkt
II miejsce SP Budy Siennickie		 3 pkt
III miejsce SP Dębinki			 0 pkt
Skład zespołu ze Szkoły Podstawowej

w Nasielsku: Jaglarski Dominik, Prusinowski
Paweł,Wroński Jakub, Paczkowski Radosław,
Lipiński Konrad, Milewski Mateusz, Gortat
Łukasz, Gardłowicz Kamil, Chojnacki
Przemysław, Drzazgowski Damian,
Zalewski Szymon, Szostak Emil, Branicki
Patryk, Tomaszynski Kamil, Chmielewski
Mariusz. Opiekunem zespołu był Mariusz
Kraszewski.

Kategoria dziewcząt
Klasyfikacja końcowa:

I miejsce SP Dębinki			 3 pkt
II miejsce SP Budy Siennickie		 0 pkt
Skład zespołu ze Szkoły Podstawowej
z Dębinek: Łazarska Sylwia, Puchała Paulina,
Suska Emilia, Krynicka Emilia, Oleksiak
Barbara, Sokolnicka Aleksandra, Pyrzyńska
Luiza, Kawka Daria, Szmigiel Małgorzata.
Opiekunem zespołu był Rafał Markiewicz.
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MINIPIŁKA NOŻNA

NASIELSK I DĘBINKI
NAJLEPSZE W POWIECIE
W poniedziałek, 26 kwietnia br.
reprezentacja gminy Nasielsk
(dziewczęta SP Dębinki; chłopcy
SP Nasielsk) brała udział w powiatowych zawodach sportowych
w minipiłkę nożną. Zawody odbyły się na stadionie w Nowym Dworze Mazowieckim. Po uroczystym
przywitaniu drużyn i ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do
rozgrywek. Po zakończeniu turnieju klasyfikacja przedstawiała się
następująco:

Kategoria chłopców:
Końcowa klasyfikacja:

I miejsce SP Nasielsk
12 pkt		
II miejsce SP Nowy Dwór Maz.		
				
9 pkt		
III miejsce SP Goławice 6 pkt		
IV miejsce SP Zakroczym 3 pkt		
V miejsce SP Łomna
0 pkt		

(31:4)

III miejsce SP Zakroczym 3 pkt		 (1:7)
IV miejsce SP Łomna
1 pkt		 (2:7)

(19:4)
(7:15)
(6:20)
(7:27)

Po zakończeniu zawodów wręczono najlepszym zespołom pamiątkowe statuetki oraz medale. Drużyny
z Dębinek oraz Nasielska będą reprezentować powiat nowodworski
na zawodach międzypowiatowych,
które odbędą się 5 i 6 maja w Górze Kalwarii.

Kategoria dziewcząt:
Końcowa klasyfikacja:

I miejsce SP Dębinki
9 pkt		 (12:1)
II miejsce SP Nowy Dwór Maz. 			
				
4 pkt		 (4:4)

Nasielscy siatkarze na czwartym miejscu
W czwartek, 22 kwietnia 2010 r. chłopcy z nasielskiej podstawówki reprezentowali powiat nowodworski w międzypowiatowym turnieju w minipiłkę siatkową. Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie. Był to turniej silnie obsadzony. Niektórzy zawodnicy biorący udział w zawodach na co dzień uczęszczają
do klas sportowych o profilu siatkarskim. Nasielszczanie bardzo ambitnie starali się dorównać swoim rywalom, jednakże niektóre zespoły były poza ich zasięgiem.
Kolejność miejsc przedstawiono poniżej.
I miejsce Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5
w Wołominie (powiat wołomiński)
II miejsce Szkoła Podstawowa w Celestynowie
(powiat otwocki)
III miejsce Szkoła Podstawowa w Chotomowie
(powiat legionowski)
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Nasielsku
(powiat nowodworski)
V miejsce Szkoła Podstawowa w Tarczynie
(powiat piaseczyński)
VI miejsce Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5
w Wołominie (zespół II)

LEGION WARSZAWA – ŻBIK 0:4 (0:1)

MINIPIŁKA RĘCZNA

Wysokie zwycięstwo cieszy, ale… MISTRZOWIE POWIATU
Styl, w jakim zwycięstwo zostało osiągnięte, pozostawia wiele do życzenia. Piłkarze momentami (w różnych
meczach) grają efektownie, ale są to
tylko krótsze lub dłuższe momenty.
Nie grają całych 90 minut na pełnych
obrotach. Tak było i w tym meczu.
Tymczasem pełnego zaangażowania
w ciągu całego spotkania będzie wymagał trudniejszy przeciwnik.
Takim zaś będzie już najbliższy rywal Żbika
– Marcovia z Marek.To lider naszej grupy.
O dogonieniu tej drużyny w ostatecznym
rozrachunku ligowej tabeli nie mamy
już co marzyć. Przewaga jest duża i nasi
najbliżsi rywale pewnie zdążają do IV ligi.
Toczy się zacięta rywalizacja o miejsce
drugie, dające szansę na udział w barażach. Teoretycznie możemy jeszcze
wywalczyć to miejsce, ale nie zależy to
tylko od naszej drużyny. W każdym razie Żbik nie może już przegrać żadnego
meczu. Może się bowiem okazać, że
piłkarska centrala zaproponuje (co jest
raczej mało prawdopodobne) jakąś reorganizację rozgrywek, a wtedy warto
być jak najwyżej w tabeli.
W meczu z Legionem nasi piłkarze po raz
kolejny pokazali, że mają duże możliwości.
Widać było jednak, że tych możliwości nie
wykorzystują. Pozostaje pytanie dlaczego.
Odpowiedzi jest tyle, ile jest osób próbujących na to pytanie odpowiedzieć.
Dość powszechnie mówi się, że zwycięzców się nie osądza. Należy się cieszyć
ze zwycięstwa i zdobytych punktów. To
potrzebne i właściwe postępowanie, ale
nie możemy się zadawalać tylko małymi zwycięstwami. Celem było wygranie
„wojny” i awans do klasy wyższej. Bez

rzeczowej dyskusji nadal będziemy stać
w miejscu, albo nawet w kolejnych sezonach możemy spaść do jeszcze niższej
klasy. Obydwie grupy warszawskiej ligi
okręgowej są bardzo silne i większość
drużyn z powodzeniem mogłoby występować w IV lidze.
Legion z pewnością był drużyną słabszą
niż Żbik.Ale nie jest słabeuszem. Dlatego
zwycięstwo cieszy, tym bardziej że było
bardzo wysokie. Żbik jednak przez 30
minut nie mógł znaleźć sposobu na strzelenie bramki. O wszystkim tak naprawdę
decydowało dwóch masywnie zbudowanych obrońców:Tomasz Arceusz i Robert
Gozdowski.
Sposób na rozmontowanie obrony przeciwnika pokazał Elota Maxwell, strzelając
w 30. minucie meczu pierwszą bramkę.
Właściwie była to jego solowa akcja. Po
otrzymaniu piłki gwałtownie przyspieszył
i przy dużej szybkości mijał kolejnych
obrońców przeciwnika.Akcję zakończył
celnym strzałem. Takich dynamicznych
akcji w wykonaniu Żbika było stosunkowo niewiele. W każdym razie takie akcje
były przy wszystkich czterech bramkach
(50’ Załoga, 55’ Maxwell i 75’ Stephen
Ewah). W akcji, po której bramkę zdobył Rafał Załoga, uczestniczył Hubert
Wierzchowski.To on nadał tej akcji dynamikę i podał precyzyjnie piłkę do Załogi. O
powodzeniu akcji dwóch Nigeryjczyków
zadecydowała ich indywidualna szybkość
i zwrotność.
Co więc można zarzucić naszej drużynie? Przez większą część meczu grała
statycznie. Brak było przyspieszenia
i zmuszenia przeciwnika do popełnienia
błędu w liniach defensywnych. Dużo

było podań wszerz boiska, a w tym czasie przeciwnik organizował defensywę.
Brak też było współdziałania pomiędzy
poszczególnymi formacjami. Rzucało
się to zwłaszcza w oczy w momentach,
kiedy przeciwnik przerywał nasze akcje
ofensywne i natychmiast przechodził do
kontrataku. Szybko zdobywał przewagę
liczebną, a trzech, a nawet niekiedy czterech naszych zawodników powoli wracało
spod bramki przeciwnika. Czyli, mówiąc
prościej, nie nadążali za tempem akcji.
Te i inne błędy nie mogą się powtórzyć
zwłaszcza w dwóch meczach: z Markami
i Garwolinem.Trzeba będzie walczyć przez
całych 90 minut.
W meczu z Legionem zadebiutował Rafał
Lodzik.Widać było brak ogrania, ale także
było,że jest to zawodnik perspektywiczny.
Jedna z jego akcji była wysokiej klasy. Być
może w meczu tym bał się reakcji bardziej
doświadczonych kolegów. Wydaje się,
że częściej powinien być wstawiany do
składu.
Swoistego rodzaju debiutantem był
Marcin Gumowski. Z powodu absencji
jednego z Nigeryjczyków trener Cezary
Molęda wystawił go na środku obrony.
Marcin pokazał, że i na tej pozycji jest
dobry.
Żbik w meczu z Legionem wystąpił w składzie: Paczkowski (Grudek), Kordowski,
Ewah Stephen,Gumowski,Elota Maxwell,
Unierzyski, Ćwikliński (Wierzchowski),
Załoga, Lodzik (Borkowski) Chinwendeu
Chkwekere, Osiński (Olbryś).
Sędziowali:Andrzej Barmosz (sędzia główny) Krzysztof Rumiak, Marcin Zaremba
(asystenci) – wszyscy WS Warszawa.
xyz

We wtorek, 20 kwietnia br. w hali sportowej NOSiR w Nowym Dworze
Mazowieckim odbył się turniej w minipiłkę ręczną dziewcząt i chłopców.
Zainteresowanie tą dyscypliną sportu w naszym powiecie jest znikome. Świadczyć o tym może liczba reprezentacji na zawodach powiatowych. W kategorii
dziewcząt wzięły udział tylko dwie drużyny: Szkoła Podstawowa z Twierdzy
Modlin i Szkoła Podstawowa z Nasielska. Podobnie było w kategorii chłopców:
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Szkoła Podstawowa z Nasielska. Wyniki poszczególnych spotkań wyglądały następująco.
Kategoria dziewcząt:
SP Twierdza Modlin			
–
SP Nasielsk
(1:5)
Kategoria chłopców:
SP 5 Nowy Dwór Maz.		

–

SP Nasielsk

(5:8)

Po zakończeniu zawodów drużyny nagrodzono statuetkami oraz medalami.
Reprezentacje z nasielskiej podstawówki będą reprezentowały powiat nowodworski na zawodach rejonowych w Wieliszewie w dniach 7 i 11 maja.
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