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– Jeśli ta droga ma pozostać drogą powiatową, to w najbliższym czasie nie ma żadnych szans na jej remont. Jeśli przedsiębiorcy zadeklarują, że wyasygnują jakieś środki na ten cel, to gmina też dołoży finanse. Są deklaracje PKP, że Przytorowa zostanie wyremontowana w maju,
więc, żeby ten ciąg drogowy zachować, trzeba zrobić też ulicę Sikorskiego. Oczekiwałbym od Państwa pomocy – zwrócił się B. Mucha, burmistrz
Nasielska do przedsiębiorców.
Zaznaczył, że w pierwszej kolejności należy pogłębić rowy, zebrać ziemię z poboczy i położyć nakładkę asfaltową, a wszystkie te prace można wykonać bez dokumentacji w ramach remontu. Natomiast w przyszłości trzeba będzie przygotować dokumentację
także na chodnik.
Czytaj na str. 2
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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

Ulica Sikorskiego do remontu Talenty

W piątek, 7 maja br. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
przedstawicieli władz samorządowych gminy Nasielsk z przedstawicielami
firm mających swoje siedziby przy ulicy Sikorskiego w Siennicy. Obecni na
nim byli: Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, radni: Krzysztof Fronczak i Jerzy
Lubieniecki oraz ze strony powiatu nowodworskiego Anna Kaczmarek, wicestarosta. Tematem spotkania był remont znajdującej się w Siennicy drogi powiatowej (ulica Sikorskiego).

Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (23) 691–25–03

- Jest to droga powiatowa, której
stan, jak wiemy, jest naprawdę fatalny.
A że sytuacja jest wyjątkowa, bo ani
samorząd powiatowy, ani samorząd
gminny, ani przedsiębiorcy nie są
w stanie samodzielnie tego problemu rozwiązać, dlatego zaprosiłem tu
wszystkich Państwa, żebyśmy wspólnie wypracowali jakąś koncepcję.
Tak, aby droga była przejezdna i bezpieczna, dla samochodów i dla pieszych – mówił burmistrz Nasielska.

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (23) 691–23–98

Natomiast Anna Kaczmarek, wicestarosta powiatu nowodworskiego, podkreśliła, że powiat zainwestował w tym

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

remontów dróg zgłaszają mieszkańcy wielu miejscowości. – Decyzje
dotyczące podziału środków finansowych i inwestycji podejmuje cała
rada powiatu. Nie wszystkie obietnice
można zrealizować – powiedziała.
Radny Krzysztof Fronczak wskazał,
że do obecnych zniszczeń tej drogi przyczyniła się zarówno kolej,
jak i ciężkie samochody dostawcze
mieszczących tam firm.
Pojawił się też pomysł, aby ustawić
przy tej drodze ograniczenia dotyczące tonażu. Ale burmistrz wyjaśnił, że

skrzyżowania z drogą powiatową
w kierunku Pomiechówka do skrzyżowania z drogą do dawnego „Instalu”, okazało się, że wstępne szacunki
wskazują na 300–400 tys. zł.
Następnie przedstawiciele firm zostali sami w sali obrad i dyskutowali nad propozycją burmistrza. Po
wznowieniu wspólnego spotkania
jeden z przedsiębiorców wyliczył: –
Wstępnie ustaliliśmy, że nie chcemy,
żeby była to prowizorka. Dlatego należałoby sprawdzić najpierw, czy ta
nawierzchni wytrzyma ten remont,
czy to wszystko się nie rozsypie.

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

roku spore środki finansowe w gminie
Nasielsk m.in. w budowę ulicy Młynarskiej czy drogę w kierunku Nuny.
– Znam tę drogę i wiem, że jej remont
jest konieczny. Ale dokumentacja na
jej przebudowę wraz z chodnikiem
nie jest wpisana do budżetu na ten
rok. Poza tym ta droga nie spełnia
standardów drogi powiatowej, więc
może warto podjąć starania, żeby
została drogą gminną – proponowała
wicestarosta. – Chętnie przystaniemy
na taką zamianę. Jeżeli państwo wraz
z samorządem znajdą środki na to
zadanie, to my dołożymy drugie tyle.
To oczywiście wstępna propozycja.
Ale ze środków z bieżącego utrzymania dróg naprawdę niewiele możemy
zrobić – wyjaśniła.
Na zarzuty, że już od wielu lat obiecywany był remont tej drogi, a nawet
dwa lata temu na podobnym spotkaniu, które odbyło się w JAN–POL-u,
padły konkretne deklaracje, których
do dziś nie zrealizowano, wicestarosta
odpowiedziała, iż powiat na inwestycje drogowe ma zdecydowanie zbyt
małe środki, a potrzeby odnośnie do

na drogach powiatowych nie można
stawiać takich znaków, natomiast gdy
będzie to droga gminna, to będzie
można wprowadzić zmiany.
- Jeśli ta droga ma pozostać drogą
powiatową, to w najbliższym czasie
nie ma żadnych szans na jej remont.
Jeśli przedsiębiorcy zadeklarują, że
wyasygnują jakieś środki na ten cel,
to gmina też dołoży finanse. Są deklaracje PKP, że Przytorowa zostanie wyremontowana w maju, więc,
żeby ten ciąg drogowy zachować,
trzeba zrobić też ulicę Sikorskiego.
Oczekiwałbym od Państwa pomocy – zwrócił się B. Mucha, burmistrz
Nasielska do przedsiębiorców.
Zaznaczył, że w pierwszej kolejności
należy pogłębić rowy, zebrać ziemię
z poboczy i położyć nakładkę asfaltową, a wszystkie te prace można wykonać bez dokumentacji w ramach
remontu. Natomiast w przyszłości
trzeba będzie przygotować dokumentację także na chodnik.
Kiedy przedsiębiorcy zapytali o koszty remontu tego odcinka drogi, od

Trzeba zrobić pomiary. Ta droga
ma służyć ludziom przez wiele lat.
Powinna być wykonana podbudowa i odwodnienie, a poza tym droga
powinna być otoczona krawężnikami z obu stron i zalana dziesięciocentymetrową warstwą asfaltu.
Ponadto podkreślono, że choć w tej
chwili najpilniejszą sprawą jest droga,
to bardzo potrzebny jest tu również
chodnik dla pieszych korzystających z PKP.
Po przerwie padła też nowa kwota
dotycząca przebudowy tego blisko kilometrowego odcinka drogi
– 500 tys. zł. W kwestii finansowej
wstępnie ustalono, że starostwo
przeznaczy na ten cel maksymalnie 200 tys. zł, podobnie gmina, zaś
przedsiębiorcy postarają się przekonać pozostałych do tej inicjatywy
i zbiorą ok. 100 tys. zł.
Na następne spotkanie dotyczące
tego tematu pracownicy Urzędu
Miejskiego przygotują kosztorys
tej inwestycji.
(red.)

radiowe

Od 4 maja br. rozpoczął działanie projekt „Radiowa Kuźnia Talentów”, realizowany w gminie
Nasielsk w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt zakłada wyłonienie 15 talentów dziennikarskich poprzez przeprowadzenie rekrutacji we wszystkich gimnazjach i szkołach średnich
z terenu gminy Nasielsk. Rekrutacja
odbędzie się w szkołach w czerwcu
2010 r. Po niej zostanie wyłoniona
piętnastka uczniów (8 dziewcząt i 7
chłopców). Wyjątkowa piętnastka
naszych pociech odbędzie wstępne szkolenie w końcu czerwca
br. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. Tuż po nim w lipcu
czeka ich wyjazd szkoleniowy do
Zakopanego, gdzie będą zgłębiać
tajniki dziennikarstwa. Nasi młodzie dziennikarze nauczą się m.in.:
zasad realizacji projektu radiowego,
montażu, przeprowadzania wywiadów, prawa dotyczącego mediów
itp. W ramach szkolenia młodzież
będzie wyposażona w materiały
szkoleniowe, jak również będzie
miała zapewniony transport, ubezpieczenie, noclegi i wyżywienie
oraz opiekunów do dyspozycji.
Już w wrześniu młodzi dziennikarze
udadzą się do siedziby profesjonalnego radia FM, gdzie zwiedzą
studio i spotkają się z znanym zawodowym dziennikarzem.
Jak podkreśla Krzysztof Miller, redaktor naczelny Internetowego
Radia Nasielsk: – Mamy naprawdę
zdolną młodzież, chcemy ich zainspirować działaniem radia. Jest
to na pewno wartościowe spędzanie wolnego czasu, być może to
również pierwszy krok na drodze
do zawodowej pracy dziennikarza. Bardzo cieszyłbym się, gdyby
na nasielskiej ziemi wyrósł drugi
Szaranowicz, Zimoch czy druga
Krystyna Czubówna.
Po odbytych warsztatach i szkoleniach młodzi ludzie będą przygotowani, aby swobodnie działać
w roli prezentera, znać szczegóły
pracy technicznej, jak również
aspekty prawne dotyczące pracy
dziennikarza radiowego. Wartością
dodaną projektu jest fakt, iż młodzież po jego zakończeniu będzie
mogła współtworzyć Internetowe
Radio Nasielsk. Ich aktywny udział
to możliwość kontaktu ze społeczeństwem, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz współpraca
w grupie. Osoby chcące poznać
więcej szczegółów na temat projektu zapraszamy do kontaktu pod
nr. tel. (23) 6933051.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,
Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Łukasz Cejnóg, Monika Orłowska,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Sylwia Jeż, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl, gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

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

OŚWIATA

Sesja maturalna trwa
Pisemny egzamin z języka polskiego rozpoczął, we wtorek 4 maja br., sesję
egzaminów maturalnych, która w szkołach ponadgimnazjalnych potrwa niemal do końca maja.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego
przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych
do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Niezależnie od tego, niezado-

woleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat.
Wyniki egzaminów maturalnych znane będą pod koniec czerwca br.
(red.)
Na zdjęciach tegoroczni maturzyści z nasielskiego LO im.
J.Iwaszkiewicza
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Kiedy się ogląda z bliska miejsce zdarzenia, można mieć wątpliwości, czy auto,
które je „skasowało”, jechało po jezdni czy po chodniku, ale generalnie nie zmienia to faktu, że słupki zostały połamane. Jeśli będzie się to zdarzało częściej, to
pewnie będą stale powyginane. Chyba że w ogóle znikną.

linii kolejowej E–65,

- Zniszczone w ulicy Młynarskiej słupki odgradzające chodnik od jezdni zostaną
naprawione do końca maja br. przez firmę, która wykonywała tę inwestycję. Ma
ona jeszcze wykonać oznakowanie poziome zmodernizowanego odcinka –
wyjaśnia Anna Kaczmarek, wicestarosta powiatu nowodworskiego.
(red.)

w Mazewie
W związku z modernizacją
Warszawa–Gdynia,
odcinek Nasielsk–Świercze,
zostanie zamknięty
przejazd kolejowy
w Mazewie.
Zamknięcie obowiązywać
będzie całodobowo
od godz. 9.00, 13.05. br.
do godz.15.00, 21.05. br.
Objazd proponowany jest
drogą powiatową na trasie

– Uczniowie mogą zdawać dodatkowo maksymalnie trzy przedmioty, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dzieje się tak zazwyczaj
wtedy, kiedy uczniowie wybierają się na określony kierunek studiów – mówi
Robert Parzonka, dyrektor LO w Nasielsku. – Maturzysta, który nie zda jednego
z egzaminów, czy to pisemnego, czy ustnego, może zdawać poprawkę pod
koniec sierpnia – dodaje.

Tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który musi przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów pisemnych. Po długiej przerwie wśród nich znalazła
się matematyka. Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta
zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut, natomiast
egzamin z języka obcego odpowiednio 120 lub 190 minut.

O

Zamknięty przejazd

W kolejnych dniach maja odbywać się będą nieobowiązkowe pisemne egzaminy
przedmiotowe: z biologii (16 osób), geografii (10 osób), wiedzy o społeczeństwie
(9 osób), historii (5 osób), chemii (6 osób) i fizyki (1 osoba).

– W tym roku egzaminy maturalne zakończymy 14 maja – mówi Grzegorz
Duchnowski, dyrektor ZSZ w Nasielsku. – Natomiast uczniowie ostatnich klas
technikum i szkoły zawodowej od 21 do 23 czerwca przystąpią do egzaminu
kwalifikacji zawodowej, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.
W sumie zdawać go będzie 35 osób – dodaje.

Ł

– Kiedy przebudowywano ulicę Młynarską, wszyscy zwracali uwagę na to,
że jezdnia jest zbyt wąska, a chodniki za szerokie, do tego jeszcze otoczone
słupkami. Nie trzeba było czekać zbyt długo i już mamy pierwsze straty. Kilka
słupków zostało już pogniecionych, prawdopodobnie przez jakiegoś nieuważnego kierowcę – mówi pan Krzysztof. – Ciekawe, kiedy to zostanie naprawione? – pyta.

W nasielskim Liceum Ogólnokształcącym do egzaminu dojrzałości przystąpiły
44 osoby. Wszyscy zdawali już pisemny egzamin z języka polskiego i matematyki, 35 osób przystąpiło też do pisemnego egzaminu z języka angielskiego, a 1
1 osób będzie pisemnie zdawać język rosyjski. Wszyscy abiturienci muszą przystąpić obowiązkowo także do egzaminów ustnych: z języka polskiego oraz języka
obcego, który zdawali wcześniej pisemnie.

W nasielskim Zespole Szkół Zawodowych do maturę zdaje 58 osób. Wszyscy
przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki i języka polskiego, 57 osób
pisało maturę z języka angielskiego i jedna z języka francuskiego. Młodzież przystąpi też obowiązkowo do egzaminów ustnych: z języka polskiego, angielskiego
i francuskiego. Jako dodatkowe pisemne egzaminy przedmiotowe wybrane zostały: wiedza o społeczeństwie (21 osób), geografia (13 osób) i biologia (1 osoba).

G

Oktawin–Lubomin–
Mazewo.
Za: www.nasielsk.pl
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KRONIKA
POLICYJNA

Śmieci raz jeszcze
Droga pomiędzy Nasielskiem
a Strzegocinem to ciągle jeszcze
prawdziwa ruina – dziura na dziurze,
ale to nie jedyny problem. Na tym
odcinku traktu widocznym problemem są też śmieci. Na wysokości
lasku miedzy ul. Broninek a wsią
Pianowo ktoś usilnie urządza sobie
dzikie wysypisko.
W takich newralgicznych punktach był y zapowiadane naloty
patroli ekologicznych… ale pozostały w sferze zapowiedzi. Przejeżdżając przy tym lasku, można
zobaczyć podejrzanie parkujące
tu auta, których właściciele, łypiąc okiem na mijające ich samochody, udają małą awarię lub
załatwianie potrzeb fizjologicznych i z premedytacją ciskają podejrzane pakunki wprost do lasu.
Kilka miesięcy temu mieszkający
nieopodal właściciel tego terenu
wrzucił niepożądane śmieci do
znajdującego się tutaj rowu i zaczął je palić, przyjechała straż pożarna oraz policja. Być może służby zostały zawiadomione przez
któregoś z kierowców. Paradoks.
Gdzie były te służby, gdy zapewne
spływały wcześniejsze zgłoszenia

Kronika OSP

16–17.04. w Cieksynie nieznany
sprawca włamał się do barakowozu
Cezarego D. i skradł elektronarzędzia o wartości 1000 zł.

o nielegalnej wywózce śmieci?
Ale łatwiej ukarać kogoś, kto
jest na miejscu, niż ustalać delikwenta, który szybko odjeżdża
z miejsca zdarzenia.

17.04. w Miękoszynie Rafał Z.,
mieszkaniec Miękoszyna, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,90 mg/l).

Droga publiczna jest przeznaczona dla wszystkich, ale może
warto byłoby znaleźć sposób,
żeby nikomu nie opłacało się
wyrzucać śmieci do przydrożnych rowów i lasów. Niestety, jak
dotąd nie ma żadnej metody na
śmieciarzy. – Za to, co znajduje
się na danym terenie, odpowiada jego właściciel. Nawet jeśli
mieszka gdzieś daleko, a tu ma
działkę, musi ją sprzątać. Chyba że policja albo straż miejska
ustali, kto odpady wyrzucił. Ale
to jest bardzo trudne zadanie, bo
taką osobę trzeba byłoby złapać
na gorącym uczynku i udowodnić jej wyrzucanie śmieci, np. robiąc zdjęcie – wyjaśnia Bogdan
Ruszkowski, kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
nasielskiego Urzędu Miejskiego.
– Natomiast jeśli chodzi o przydrożne rowy, będą one sprzątane przez firmy zatrudnione do
tego przez właścicieli danej dro-

19.04. w Paulinowie Tomasz F.,
mieszkaniec Młodzianowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,80 mg/l).

gi. Rowy przy drodze w stronę
Strzegocina na zlecenie starostwa
powiatowego oraz piasek z dróg
powiatowych w mieście będzie
sprzątać firma TIP TOP z Sierpca
– dodaje.
Na temat ekologii mówi się dużo.
Zmiany klimatyczne, którymi nas
starszą naukowcy, być może są
niepokojące w swoich prognozach, ale nam najwyraźniej nie
zależy na przyszłych pokoleniach.
Na ulice wkrótce zaczną wyjeżdżać ekologiczne samochody,
producenci telefonów komórkowych wprowadzają modele po-

Z POLICJI

30 kwietnia do miejscowości
Mazewo Dworskie, gdzie palił się
młodnik sosnowy.

Groził, że zwolni
policjantów

2 maja jednostka OSP Jackowo
gasiła palącą się trawę w miejscowości Jackowo.

olicjanci z Nasielska
P
za t rz ymali Jana Z .
Mężczyzna najpierw za-

28 kwietnia jednostka OSP
Nasielsk wyjeżdżała do palącego się samochodu przy ulicy
Polnej.

5 maja jednostka OSP Nasielsk
została wezwana na ulicę Starzyńskiego, gdzie palił się kontener na śmieci i wystawione
meble.
7 maja została wezwana do pożaru śmietnika przy ulicy Warszawskiej.

Ze Straży Miejskiej
W kwietniu Strażnicy Miejscy
przepracowali 39 służb w systemie dwuzmianowym. Przeprowadzili 124 interwencji, z czego
104 to własne, a 20 – to zgłoszenia od mieszkańców. 100 interwencji zakończono pouczeniami lub ostrzeżeniami o zachowaniu niezgodnym z prawem.
s24 sprawców ukarano mandatami, z czego 21 to wykroczenia popełnione przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
2 mandaty z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i jeden z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie.

wyprowadzili z pociągu. W tym
momencie mężcz yzna swoją
agresję przelał na funkcjonariuszy. Nie wykonywał ich poleceń,
ubliżał im oraz groził, że ma dużo
pieniędzy i zwolni policjantów
z pracy. Funkcjonariusze próbowali pouczyć Jana Z. o stosownym
zachowaniu, a gdy to nie pomogło, zatrzymali go. Nie można
było od razu przesłuchać 49-latka, ponieważ był pod wpływem
alkoholu. W chwili zatrzymania
miał on 2 promile alkoholu w organizmie, dlatego trafił do policyjnej celi. Zostanie przesłuchany
i usłyszy zarzut znieważenia funkcjonariuszy.

chowywał się agresywnie wobec pasa żerów
pociągu, a następnie
znieważył próbujących
zaprowadzić porządek
funkcjonariuszy. W chwili zatrzymania 49-latek
miał 2 promile alkoholu
w organizmie.
Wszystko wydarzyło się w czwartek, 6 maja br. popołudniu na
przystanku PKP w Nowych Pieścirogach. Wówczas kierowniczka pociągu poprosiła o interwencję policjantów, ponieważ jeden
z pasażerów zaczepiał inne osoby
oraz im ubliżał. Na miejsce bezzwłocznie przybyli mundurowi.
Na ich widok mężczyzna próbował ratować się ucieczką po
kolejnych przedziałach pociągu.
Policjanci ruszyli za nim i po krótkim pościgu ujęli go, a następnie
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Policjanci podejmujący interwencję powinni być przygotowani
na każde możliwe zachowanie
agresora. Bywa, że są atakowani
słownie i fizycznie. Takie ryzyko
jest niewątpliwie związane z ich
służbą, ale nie oznacza to, że mają
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19.04. policjanci z KP Nasielsk zatrzymali Macieja M., mieszkańca
Nasielska, który posiadał heroinę.

siadające ogniwa słoneczne doładowujące baterie, mamy sprzęt
AGD inteligentnie zarządzający
energią elektryczną, nowoczesne
budownictwo, tzw. domy pasywne, oświetlenie LED i wiele innych
technologii znanych już wcześnie,
ale bardzo szybko wprowadzanych dzisiaj.

19.04. na ulicy Kościuszki Bogdan
O., mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,80 mg/l).
20.04. w Lubominie Grzegorz K.,
mieszkaniec Mazewa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,49
mg/l).

Tyle teorii – w praktyce jest inaczej, jakby czas nie posuwał się
naprzód, ale stanął jak wryty, widząc, co dzieje się przy naszych
drogach i w lasach w pobliżu
miasta.
(rob)

23.04. w Dąbrowie Janusz G., mieszkaniec Dąbrowy, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,88 mg/l).
W okresie między 1 a 5 maja w Lelewie nieznani sprawcy włamali się
do domku letniskowego i skradli
armaturę hydrauliczną. Straty wynoszą 650 zł na szkodę Włodzimierza B.

tolerować agresywne zachowanie
innych osób, które czują się bezkarne. Przypominamy, że zgodnie
z kodeksem karnym za czynną
napaść na funkcjonariusza grozić
może kara pozbawienia wolności
nawet do 10 lat, a za znieważenie funkcjonariusza publicznego – sprawcy grozić może rok
więzienia.
Za: www.kpp.nowydwor.pl
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Nocą z 7na 8 maja w Lelewie nieznani sprawcy włamali się do budynku gospodarczego na posesji
Danuty K. i skradli przewód elektryczny i narzędzia ślusarskie. Straty
wynoszą 1000 zł.
08.05. w Popowie Borowym Szymon K., mieszkaniec Glinic, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,85 mg/l).
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Z GMINY. Dzień Strażaka

Strażacy się „dozbrajają”
D

wudziestotysięczna gmina Nasielsk jest
bogata w straże –
ma ich aż siedem.
Wszystkie jednostki zarejestrowane
są jako ochotnicze
(OSP). Za Polski samorządowej nasi
strażacy zostali
wzbogaceni w wysokiej klasy sprzęt,
wyraźnie też wypię kn ia ł y ba z y
poszczególnych
jednostek. Tylko
orkiestra gra coraz rzadziej, chociaż nie gorzej niż
kiedyś (o ile gra).

Patronem strażaków jest święty
Florian. Dlatego kiedy w liturgii kościelnej wspominany jest ten święty, obchodzony jest Dzień Strażaka.
To święto strażaków i okazja do
spotkań i podsumowań całorocznych działań.
W tym roku obchody gminne
święta strażaków odbyły się w Psucinie. Okazją po temu było oficjalne
uroczyste przekazanie miejscowej
jednostce samochodu bojowego
Iveco Eurocargo. Samochód był
już właściwie użytkowany przez
jednostkę od jesieni, ale wcze-
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Test gimnazjalny
Od wtorku, 27 kwietnia do czwartku, 29 kwietnia br. przez trzy kolejne dni uczniowie trzecich klasy gimnazjów zdawali obowiązkowy
zewnętrzny test gimnazjalny. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły, choć liczba punktów uzyskana na tym egzaminie nie ma wpływu na jej ukończenie. W naszej gminie zdawało
ten test ponad 270 osób.
Test gimnazjalny składa się z trzech części. Gimnazjaliści rozwiązują test
humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy oraz z języka obcego.
W części humanistycznej sprawdzane są wiadomości z języka polskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Mogą się tam znaleźć
również elementy wiedzy filozoficznej, czytelniczej i medialnej. Część
matematyczno-przyrodnicza sprawdza widomości z zakresu matematyki, fizyki, astronomii, chemii, geografii, uwzględnia też tematykę prozdrowotną, ekologiczną, europejską i obronę cywilną. Natomiast po raz
pierwszy obowiązkowa od tego roku szkolnego trzecia część egzaminu
obejmuje wiedzę z zakresu języka obcego nowożytnego.

Dwie z jednostek OSP
naszej gminy – OSP Nasielsk OSP
i Psucin, zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Naszych dzielnych strażaków widać. I słychać, gdy z fasonem jadą do pożarów i innych
zdarzeń, zwłaszcza tych, w których
życie ludzkie jest zagrożone.
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śniej nie był oficjalnie przekazany
tej straży.
Oficjalne uroczyste przekazanie
sprzętu jest zawsze okazją do podziękowania tym, którzy przyczynili się do jego pozyskania. Strażacki
samochód bojowy Iveco Eurocargo
jest wysoko specjalistycznym sprzętem bojowym. Kosztuje sporo, bo
prawie pół miliona złotych. Na tę
sumę złożyli się: Urząd Marszałkowski, Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej i Gmina Nasielsk.
Centralną częścią uroczystego
spotkania strażaków w Psucinie
była msza św. w intencji całej strażackiej rodziny. Odprawił ją i okolicznościową homilię wygłosił
proboszcz parafii w Pomiechowie
ks. kan. Tomasz Cymerman. On
też poświęcił nowy strażacki samochód.
Cenny sprzęt przekazali strażakom
przedstawiciele sponsorów. Klu-
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
w związku z otrzymanymi środkami finansowymi

ogłasza zapytanie o cenę
na dokonanie prac remontowych

w następujących pomieszczeniach w budynku szkoły: korytarz
górny i dolny, klatka schodowa na I piętrze, aula.
Specyfikacja dotycząca powyższych prac do pobrania
w sekretariacie Liceum, ul. Starzyńskiego 10, 05-190 Nasielsk,
tel. 23 691-23-13, www.lonasielsk.pl.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
do 28 maja 2010 r. do godz. 10.00
Rozstrzygnięcie nastąpi 28 maja 2010 r. o godz. 11.00
Wszystkich chętnych zapraszamy!

E

czyki odebrali druhowie: Andrzej
Kiliś i Bogdan Strzelczak. Zgodnie
z obyczajem, w czasie tego typu
uroczystości odznaczani są przodujący strażacy oraz ci, którzy
wspierają cały ruch strażacki. Tak
było również w Psucinie. Po uroczystości gospodarze uroczystości
poczęstowali jej uczestników strażacką grochówką, a zaproszonych
gości podjęli obiadem.
xyz

W nasielskim gimnazjum publicznym w sumie do testu przystąpiło 169
osób, w tym dwie osoby były zwolnione z poszczególnych jego części
jako laureatki kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, jedna z części humanistycznej, a druga z części matematyczno-przyrodniczej.
W części językowej uczniowie zdawali: język angielski, język rosyjski
i język francuski.
W Zespole Szkół w Starych Pieścirogach do testu gimnazjalnego przystąpiły 64 osoby, a w Zespole Szkół w Cieksynie zdawało go 45 osób.
W obu placówkach oświatowych młodzież jako język obcy nowożytny
wybrała język angielski.
Wszyscy gimnazjaliści przystąpili do egzaminów, które, jak potwierdzili
dyrektorzy szkół, przebiegały spokojnie.
Wyniki testu gimnazjalnego będą ogłoszone pod koniec czerwca.
(red.)

ZE SZKÓŁ. Wywołanie do tablicy bez stresu

Nowoczesna pracownia językowa

o nasz ych sz kół
D
szerokim fron tem wkracza nowo -

czesność. To cieszy.
Z a r ów n o d y r e kc j e
szkół, rady pedago giczne, jak i uczniowie są ot wa rci na
wszelkie nowinki pomaga ją ce na u cz y cielom przekazywać,
a uczniom przyswajać
wiedzę. Jedyną ba rierą, aby ten proces
odbywał się szybciej
i miał szerszy zasięg,
są pieniądze.
Tych zawsze brakowało i brakować będzie. Ale i na to jest
rada. Zwłaszcza wtedy, gdy ma
się prawdziwych przyjaciół. Bo
tych, jak mówi przysłowie, poznaje
się w biedzie. W tym wypadku może
nie tyle w biedzie, co w potrzebie.
Bo nasze szkoły biednie nie wyglądają, ale mają liczne potrzeby. Od
pewnego czasu działa w naszej gminie fundacja specjalizująca się we
wspieraniu poczynań edukacyjnych
– Nasielska Fundacja Wspierania
i Rozwoju Edukacji. Przewodzi jej
pan Maciej Suwiński. Jej obecność
jest już widoczna w kilku placówkach oświatowych.
Z pomocy Fundacji skorzystała
Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Dzięki jej wsparciu mogło się wreszcie zrealizować marzenie dyrekcji,
nauczycieli, rodziców i uczniów
tej szkoły o nauczaniu języków
w nowoczesnej pracowni. Jest to
kosztowne przedsięwzięcie, dlatego potrzebne było wspólne działa-

nie. Część pieniędzy przekazała na
ten cel Rada Rodziców, część zaś
Fundacja.
Owocem tej współpracy jest piękna
i funkcjonalna pracownia językowa.
Uczniowie bardzo ją polubili i lubią
być wywoływani do tablicy. Nie
jest to bowiem zwykła czarna czy
zielona tablica z kredą i gąbką. To
tablica elektroniczna, przypominająca ekran komputera. I możliwości
jej używania są nieporównywalnie
większe niż zwykłej tablicy.
Tablica jest tylko jednym z elementów pracowni. Ważnym, ale czy
najważniejszym? Tu wszystko jest
ważne i potrzebne. I nowoczesny
rzutnik, i całe umeblowanie, i elektroniczne oprzyrządowanie, jak np.
wzmacniacze, słuchawki, mikrofony. W pracowni są dwadzieścia
cztery stanowiska uczniowskie. Są

też dwa dodatkowe stanowiska dla
uczniów z wadami słuchu.
Dodatkowym atutem tej pracowni
jest to, że może być ona wykorzystywana do nauki innych przedmiotów. Duża liczba godzin „językowych” sprawia, że wykorzystywana jest do nauczania języków,
w tym w pierwszym rzędzie języka angielskiego. I tu już widać, że
szkole w trybie pilnym przydałaby
się kolejna taka pracownia. A może
nawet jeszcze nowocześniejsza, bo
jeśli chodzi o elektronizację, postęp
w tej dziedzinie następuje w szaleńczym tempie.
Cieszą działania Nasielskiej Fundacji.
Oni dobrze, i chyba lepiej niż inne
fundacje i urzędnicy, zrozumieli
hasło mówiące o potrzebie inwestowania w człowieka.
AZ

KULTURA

6

XII FESTIWAL ROCKOWY

NOK ZAPRASZA

Koncert zespołu ARMIA
ią tek, 30 k wietnia
P
2010 r. w Nasielsku
upłynął pod znakiem mu-

zyki rockowej. Już po raz
dwunasty w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbył
się Festiwal Rockow y.
Impreza ma charakter
przeglądu, w którym biorą udział amatorskie zespoły z całego kraju, grające muzykę rockową.

Przesłuchania rozpoczęły już około
godz.11.00. Na nasielskiej scenie zaprezentowały się zarówno zespoły
grające punk rock, rock alternatywny, jak również metal. W tegorocznej
edycji Festiwalu wzięło udział siedem
zespołów z całej Polski, m.in. z Warszawy, Olsztyna, Poznania i Rybnika.
Ich występy oceniało Jury w składzie:
Tomasz Karkoszka – perkusista rockowy i bluesowy, Krzysztof „Dr Kmieta”
Kmiecik – basista zespołu Armia, To-

14–27 maja 2010

masz „Krzyżyk” Krzyżaniak – perkusista Armii i Stanisław Antośkiewicz –
wokalista i dziennikarz muzyczny.

I miejsce i 1100 zł otrzymał zespół THE
WIFEBEATERS z Poznania, pozytywnie ekscentryczny, jak uznano, i jedyny
w swoim rodzaju.
II miejsce i 600 zł nagrody przyznano
grupie PURPURE DRAPE aka PURPUROWI z Rybnika, którą wyróżnia
psychodeliczny, alternatywny rock
ze sporadyczną domieszką ciężkich
brzmień i popu.
III miejsce zdobył zespół, który jest
połączeniem żywiołów tradycyjnych
instrumentów (skrzypce, akordeon)
z żywą perkusją, głębokim basem i ciekawym wokalem – THE BARDONS
z Olsztyna.
Po wręczeniu nagród i dyplomów
przyszedł czas na gwiazdę wieczoru

– legendę polskiego punk rocka – zespół Armia. Grupa ta trafiła do kanonu
polskiej muzyki rockowej za sprawą
płyt: Legenda oraz Triodante. Zespół
powstał w 1984 r. dzięki zetknięciu
trzech osobowości niezależnej sceny: Tomasza Budzyńskiego, który
śpiewał w zespole Siekiera, Roberta
Brylewskiego – gitarzysty Brygady
Kryzys i Izraela, oraz Sławomira Gołaszewskiego, związanego z nurtem
poszukiwań parateatralnych Jerzego
Grotowskiego. Ten rockowy skład od
początku uzupełniany był instrumentami dętymi, a po pewnym czasie do
zespołu dołączył Krzysztof „Banan”
Banasik. Jego gra na waltorni nadała
muzyce specyficzne, niespotykane
brzmienie. W muzyce Armii można
odnaleźć nawet elementy folku czy
muzyki klasycznej.
Na koncert Armii do nasielskiego
Ośrodka Kultury przybyli nie tylko
mieszkańcy Nasielska. Wiele osób
przyjechało z okolicznych miast, aby
posłuchać legendy punk rocka. Jedni
wychodzili zadowoleni z koncertu,
inni trochę byli zawiedzeni. Ci, którzy
chcieli usłyszeć stare dobre utwory
zespołu, musieli obejść się smakiem.
Grupa zaprezentowała jedynie materiał z nowej płyty Freak.
Tegoroczna, 12. edycja Festiwalu
Rockowego dobiegła końca. Kolejny przegląd dopiero za rok.
K.T.

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

rys. Jacek Gałężewski

Klimaty poetyckie
na zaułkowej scenie
W środę, 26 maja br. gościem Sceny Zaułek będzie Antoni Muracki.
Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.
Antoni Muracki to
znakomity bard, który
od wielu lat zachwyca
i rozśmiesza piosenką
literacką. Zadebiutował
poetycko w wieku 18
lat – w „Życiu Literackim”, gdzie wydrukowano trzy jego wiersze.
Od 1986 r. jest członkiem Związku Polskich
Antoni Muracki
Autorów i Kompozytorów „ZAKR”, występował w kabarecie „Nowy Świat” i „Warsztat”, brał udział
w licznych programach radiowych i telewizyjnych. Jest autorem piosenek, które
nie tylko wzruszają, ale wywołują też uśmiech. W 2003 r. wydał płytę pt. Po drugiej stronie z udziałem sesyjnych muzyków jazzowych.
Od 2004 r. prowadzi własną scenę muzyczno-kabaretową „Salonik z kulturą”,
gdzie prezentuje twórczość wybitnych postaci
polskiej piosenki i kabaretu (czasem jazzu i teatru) oraz własne utwory. Otrzymał nagrody
i wyróżnienia na festiwalach: YAPA, BAZUNA,
SFP Kraków, SMAK Myślibórz, OPPA. W 2007
r. wydał płytę autorską pt. Świat do składania.
Jego koncerty to spektakle satyryczno-liryczne o dużym ładunku emocjonalnym, który
znajdujemy tak w tekstach, jak i w muzyce.
Bilety na koncert można nabyć już od 12 maja
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Cena biletu: 10
zł – normalny, 5 zł – młodzież szkolna i studenci. Zapraszamy.
(m)

Wojciech Gęsicki - gospodarz sceny

Biblioteka poleca

Tatuaż w kształcie róży
Marek Krajewski uznawany jest w ostatnich latach za najlepszego polskiego twórcę kryminałów.
Wykreowany przez niego po mistrzowsku komisarz Eberhard Mock prowadzi swoje sprawy najczęściej w międzywojennym Wrocławia (czyli w Breslau). Jest przykładem bohatera, którego mimo
wielu jego wad i nałogów czytelnicy darzą sympatią i z uwagą śledzą losy prowadzonych przez
niego dochodzeń. I choć opisywane przez Krajewskiego, notabene doktora filologii klasycznej,
zdarzenia często budzą grozę, łącząc w sobie elementy horroru i czarnego kryminału, to jednak
czyta się je doskonale. Z tej serii wydanych zostało już sześć książek. Były to: Śmierć w Breslau
(1999), Koniec świata w Breslau (2003), Widma w mieście Breslau (2005), Festung Breslau (2006),
Dżuma w Breslau (2007), Głowa Minotaura (2009).
W ostatniej części przygód Mocka, „Głowa Minotaura”, akcja powieści przenosi się do Lwowa,
a w rozwiązaniu kryminalnej zagadki towarzyszy mu komisarz Edward Popielski. I już niebawem
właśnie Popielski będzie grał pierwsze skrzypce . To on bowiem będzie głównym bohaterem najnowszego retrokryminału Krajewskiego pt. Erynie, który trafi do księgarń 17 maja br.
Ale nie tylko w realiach przedwojennych działają bohaterowie powieści Krajewskiego. Oto wspólnie z Mariuszem
Czubajem napisał on już dwie książki, których akcja toczy się
w czasach współczesnych, opowiadające o pracy nadkomisarza Jarosława Patera z Trójmiasta. W 2008 r. ukazała się powieść pt. Aleja samobójców, zaś w 2009 – Róże cmentarne.
Właśnie ten ostatni tytuł znajduje się od niedawna w zbiorach
naszej biblioteki publicznej i polecamy go Czytelnikom ŻN.
Nadkomisarz Jarosław Pater przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu z atrakcyjną kobietą, kiedy dostaje wezwanie
do zbadania dziwnej sprawy znalezionych pod Wejherowem
zmumifikowanych zwłok nieznanego mężczyzny. Równocześnie okazuje się, że nad morzem prawdopodobnie
grasuje seryjny morderca, który powtarza zbrodnie sprzed
lat. Po ostatnim zabójstwie napisał do policji, że jedzie „pooddychać jodem”... Pater rozpoczyna śledztwo, w którym
przyjdzie mu opuścić rodzinne Trójmiasto i odnaleźć się
w układach rządzących małymi miejscowościami wypoczynkowymi. Okazuje się bowiem, że odkryta właśnie zbrodnia przypomina zabójstwo, którego
sprawcy nie zatrzymał kilka lat temu. Czy tatuaż, który miały wszystkie ofiary, będzie kluczem do
rozwiązania tej zagadki?

BŁĘDOSTOWO. Trasa: Błędostowo-Nieporęt.

Naprawdę warto, żeby czytelnicy nasielskiej biblioteki mogli poznać przygody wszystkich
bohaterów powieści Marka Krajewskiego.
(red.)
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Nigdy nie jest za późno

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 1 /10

Edukacja dorosłych przeżywa rozkwit, szczególnie w dziedzinie języków obcych. Wiele zakładów pracy, instytucji, przedsiębiorstw odwiedzają specjalnie zatrudnieni lektorzy. Ci, którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony
pracodawcy, na własną rękę szukają kursów lub programów komputerowych umożliwiających opanowanie języka obcego przynajmniej na poziomie podstawowym.
Wraz z chęcią nauki pojawia się obawa, czy człowiek dorosły jest w stanie nauczyć się języka obcego. W przekonaniu, że w dzieciństwie łatwiej nauczyć się nowego języka, jest dużo prawdy, ale „łatwiej” nie znaczy „szybciej”
i „lepiej”. Łatwość przyswajania języka obcego u dzieci spowodowana jest większą elastycznością organu mowy,
np. języka, ust, więzadeł głosowych. Poza tym dzieci nie znają jeszcze reguł rządzących własnym językiem, więc
nie przekładają reguł rodzimej gramatyki na obcą. Mają także lepszą pamięć i nie boją się mówić.
Z wiekiem narządy mowy tracą elastyczność. Dorośli potrzebują więc więcej czasu i powtórzeń. Ale dzięki świadomości zdają sobie sprawę z tego, co im pomaga w zapamiętywaniu, używając często abstrakcyjnego myślenia.
Do poziomu, do którego dzieci dochodzą przeciętnie siedem lat, dorosły może dojść w dwa lata.
Jako nauczyciel języka angielskiego z długoletnim stażem muszę przyznać, że są dzieci, które mają tzw. zdolności językowe i którym nauka łatwiej przychodzi niż innym. Z czego to wynika – trudno wyjaśnić. Zdolności
językowe to splot różnego rodzaju cech: dobrej pamięci, umiejętności wyciągania z niej tego, co w danej chwili
jest potrzebne, dobrego słuchu, a także zdolności analitycznych. Ale żeby sprawnie porozumiewać się w języku
obcym, tych umiejętności nie trzeba mieć szczególnie rozwiniętych. Zdolności językowe to tylko jeden z czynników, ważny jest nauczyciel, czas poświęcony na naukę i przede wszystkim chęci.
Ważne jest także, aby sposób nauki był spójny z tym, do czego język jest nam potrzebny. Kto ma mało czasu,
może uczyć się przez internet w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie, korzystając ze specjalnych programów.
Kto nie ma szczególnych potrzeb, niech wybierze kurs w grupie, gdzie poza nauką języka można spędzić czas
w miłym towarzystwie. Z badań do tej pory przeprowadzonych wynika, że przed infantylizmem i degrengoladą
intelektualną w starszym wieku może uchronić nas utrzymanie mózgu w stałej aktywności. A radość z postępów wyzwoli chęć życia.
Iwona Podgrudna

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD
Problem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci nie jest rzadkością w naszym społeczeństwie. Obserwując sytuację w szkole,
zauważamy, że niemal w każdej klasie mamy do czynienia z przynajmniej jednym tego rodzaju przypadkiem. Ten problem dotyczy nie
tylko samego dziecka, ale również osób znajdujących się w jego otoczeniu, czyli kolegów, nauczycieli, domowników, a w szczególności
rodziców, którzy często są bezsilni i nie wiedzą, jak postępować ze swoją pociechą, bez względu na to, z jakim nasileniem ta nadpobudliwość występuje.
W celu naświetlenia tego problemu rodzicom i opiekunom takich dzieci w sobotę, 24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się pięciogodzinne warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci z ADHD. Zajęcia prowadziła pani
Beata Chrzanowska – specjalista, terapeuta, psycholog prowadzący terapię dla dzieci z ADHD i ich rodziców w warszawskiej Poradni
Psychologiczno-Edukacyjnej SCOLAR.
Rodzice podczas tego spotkania uzyskali niezbędne informacje, jak należy postępować z dzieckiem. Przede wszystkim zaś nauczyli się,
że trzeba patrzeć na dziecko przez pryzmat jego pozytywnych cech. Bardzo ważna jest też rozmowa, a raczej to, jak należy rozmawiać
z dzieckiem. Konieczne jest wprowadzenie w codzienne życie norm i zasad, i oczywiście konsekwencja. Trzeba opracować plan dnia,
uwzględniając zarówno obowiązki, jak i przyjemności, oraz zaplanować dziecku czas wolny. Te wymienione wyżej, jak i wiele innych
cennych wskazówek otrzymali rodzice obecni na szkoleniu. Padło oczywiście mnóstwo pytań do prowadzącej zajęcia, był także czas
na rozmowy indywidualne.
Rodzice nie kryli wzruszenia i okazywali zadowolenie z tego spotkania. Mieli bowiem okazję, oprócz uzyskania fachowej pomocy, poznać
innych rodziców, którzy mają ten sam problem, i wymienić się doświadczeniami. Obserwując reakcję uczestników, należy uznać, że
spotkanie to okazało się strzałem w dziesiątkę.
Wychodząc naprzeciw ogromnym potrzebom rodziców, będziemy systematycznie organizowali tego typu warsztaty. W tym miejscu
składam podziękowania Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nasielsku za przychylność i umożliwienie organizacji tego spotkania.

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
Numer działki
Powierzchnia
działki
Numer Księgi
Wieczystej

Nasielsk, ul. Starzyńskiego 3
744/5
1078 m2
17064

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk
Przeznaczeni
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr
nieruchomości 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
17
Powierzchnia
użytkowa
47,0 m2
lokalu
Udział
w częściach
6/100
wspólnych
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
- 3-ch pokoi,
- kuchni
- przedpokoju,
Opis lokalu
- łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym
w działce nr 744/5.
Cena
nieruchomości

96.500,00 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 20 czerwca 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od 5 maja 2010 roku do dnia 26 maja 2010 roku.

Burmistrz
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Organizatorka szkolenia: Beata Kownacka, nauczyciel terapii pedagogicznej
w Szkole Podstawowej w Nasielsku
Nasielsk, dnia 04.05.2010 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72241/6/06- 10

Nasielsk, dnia 05.05.2010 r.
GP. 72243/12/10

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 roku Nr 46, poz.
543 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LVIII/389/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości
położonej we wsi Stare Pieścirogi, gmina Nasielsk przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 223/56 o powierzchni 233 m2, posiadająca Księgę Wieczystą Kw Nr 38628.
Opis nieruchomości :
Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze osiedla mieszkaniowego. Osiedle obejmuje teren zabudowy lub w trakcie zabudowy
i zagospodarowania. Ulice na osiedlu nie są urządzone. Rozpoczęto inwestycje gminną polegającą na urządzeniu ulic osiedlowych.
Działka nie przylega do żadnej drogi. Nie ustanowiono także służebności drogowej dla tej nieruchomości. Działka w kształcie prostokątna, o niewielkiej powierzchni. Działka nie może być samodzielnie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna i wodociąg.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe
Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie (część) uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009 roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego Nr 95, poz. 2646 z dnia
20.06.2009 roku nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych nieuciążliwych.
Wartość nieruchomości wynosi - 7.100,00 złotych.
Do wartości nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
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 roku, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 20 czerwca 2010 roku.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od dnia 5 maja 2010 roku
do dnia 26 maja 2010 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz
Uchwały Nr XLVI/332/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz
części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia
dzierżawy
Numer Księgi
Wieczystej

miasto Nasielsk
748
10 m2
21808
•

Opis

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości
z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii,
•
na okres 3 lat
•
stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie
ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr
290/09 z dnia 9 marca 2009 r. (+ VAT)

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 6 maja 2010 r. do26 maja 2010 r.

Burmistrz
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Dzień Ziemi 2010
Różnorodność w nas,
bioróżnorodność wokół
nas

Kolejnym ważnym wydarzeniem
był festyn zamykający obchody
Dni Ziemi w Polsce, który odbył
się tradycyjnie na Polu Mokotowskim w Warszawie w niedzielę, 25
kwietnia. Był to jubileuszowy XX
finał obchodów Dni Ziemi. Jak co
roku, na zwiedzających czekały
liczne atrakcje przygotowane przez
instytucje państwowe, parki narodowe, instytuty naukowe, wyższe
uczelnie, organizacje pozarządowe
i muzea. Dopisała wspaniała pogoda
i olbrzymia rzesza zwiedzających.
Uczniów ze szkolnego koła Ligi
Ochrony Przyrody nie mogło tam
zabraknąć. Mimo dnia wolnego
członkowie szkolnej organizacji pod
opieką Zofii Truszkowskiej, Joanny
Maluchnik i Beaty Rączki wyruszyli, aby wziąć udział w tym ważnym
wydarzeniu.

Hasło to, podobnie jak ubiegłoroczne – Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT – wynika z potrzeby zwrócenia uwagi społeczeństwa na globalne problemy zmian klimatu. Jak co
roku w kwietniu uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
rozpoczęli przygotowania do obchodów Dnia Ziemi. Gimnazjaliści
pod kierunkiem Zofii Truszkowskiej
i Bogumiły Kurpiewskiej udekorowali główny korytarz szkoły wykonanymi przez siebie plakatami
o treści ekologicznej. Młodzież zaprezentowała bardzo ciekawe i starannie wykonane prace dotyczące
ochrony środowiska.
Do obchodów włączyli się również najmłodsi uczniowie szkoły
podstawowej. Z ochotą wzięli oni
udział w akcji „Sprzątanie Świata”
przygotowanej przez opiekunki Małego Samorządu: Monikę Sadłowską
i Adrianę Kołakowską. W miejscach,
gdzie zbierano śmieci, uczniowie
umieścili tabliczki z napisami: Nie
wyrzucaj śmieci, tu sprzątają dzieci!,
Szanuj zieleń itp. Mamy nadzieję, że
jeszcze długo będą one przypominały o właściwym zachowaniu nie
tylko dzieciom i młodzieży…

W obchodach Dnia Ziemi wzięli udział przedstawiciele leśnych
kompleksów promocyjnych z całej
Polski, między innymi LKP „Puszcza
Świętokrzyska”, LKP „Puszcza Kozienicka”, LKP „Bory Tucholskie”,
LKP „Lasy Warszawskie”, prezentując bogatą i rzeczową ofertę edukacyjną. Opracowują programy
zajęć dydaktycznych dla młodzieży
szkolnej, studentów oraz turystów
indywidualnych z wykorzystaniem
licznych ścieżek przyrodniczych,

jak również podejmą liczne działania na rzecz popularyzacji rekreacji
i turystyki przyrodniczej w regionie.
Na stoiskach przygotowanych przez
przedstawicieli Lasów Państwowych
umieszczone były
plansze informacyjne. Zaprezentowane
został y eksponaty przedstawiające dno lasu – runo
leśne, kłody, tropy
zwierząt, nadwodne zbiorowiska
roślinne − sylwetki drzew, owoce,
nasiona, pędy. Wystawiono liczne
gabloty z owadami (ważki, chrząszcze, chruściki i inne), tablice z ilustracjami ptaków wodnych (nury,
perkozy itp.) oraz nadwodnych –
brodzących (czaple, bocian biały,
bocian czarny). Zawieszono również
mapy rezerwatów i ścieżek dydaktycznych. W ramach prezentacji
przeprowadzono liczne warsztaty
i konkursy wiedzy przyrodniczej
dla dzieci i młodzieży, w których
uczniowie naszej szkoły brali chętnie udział, odnosząc sukcesy i zdobywając wiele nagród.

I Ty posadź drzewko

Akcja rozdawania sadzonek jest stałym punktem
festynu Dnia Ziemi. Na
Polu Mokotowskim funkcjonował punkt wydawania drzewek, obsługiwany
przez zawodowych leśników. Już po raz siódmy w ogólnopolskich
obchodach Dnia Ziemi
wzięły udział polskie parki narodowe. 23 parkowe
prezentacje rozmieszczone zostały na południowo-zachodnim skraju
Pola Mokotowskiego. Ich
aranżacja nawiązywała do
typowych dla danego terenu obszarów rzecznobagiennych, górskich, leśnych oraz śródlądowych
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elementów krajobrazu. Prezentację
wszystkich parków łączyła zabawa edukacyjna przygotowana dla
uczestników.
W jednym z zakątków zaprezentowane zostały stare technologie
przetwarzania żywności, jak: pieczenie chleba, tłoczenie soków
owocowych, odwirowywanie miodu, wyrabianie sera i masła, smażenie powideł, wytłaczanie oleju,
wyrabianie tradycyjnych wędlin.
Zgromadzono także eksponaty
używane w tradycyjnym przetwórstwie żywności.
W Polsce mamy niepowtarzalne
krajobrazy, czyste powietrze, przejrzyste wody rzek i jezior oraz żyzne,
nieskażone gleby. To nasze największe narodowe bogactwo. Dlatego tak
ważne jest, abyśmy wszyscy dbali
o nasze środowisko naturalne i do
minimum ograniczali wpływ negatywny czynników. Jednym z niebezpieczeństw zagrażających środowisku naturalnemu są zużyte żarówki
energooszczędne i świetlówki linio-

we. Zawierają one niebezpieczne
substancje, takie jak rtęć, kadm czy
związki bromu. Po ich zużyciu często wyrzucamy je do zwykłych pojemników na odpady, w ten sposób
trafiają zwykle na wysypiska. Tam
groźne związki chemiczne przenikają do gleby, wód i powietrza, zagrażając życiu ludzi i zwierząt. Dlatego
tak ważne jest, abyśmy świadomie
segregowali nasze śmieci. Pamiętając
o tym, zabraliśmy zużyte świetlówki i różnorodny niedziałający sprzęt
AGD z naszych domów, aby oddać
bezpłatnie w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach zbiórki.
W zamian, każdy, kto przyniósł zużyty sprzęt, otrzymał ekologiczną
torbę lub sadzonki kwiatów, krzewów i drzewek. Chętnych było tak
wielu, że trzeba było stać długi czas
w gigantycznej kolejce. Już dziś przygotowujemy się do wyjazdu na Pole
Mokotowskie w przyszłym roku.
Członkowie LOP
Małego Samorządu
Zespół Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Ratujmy Ziemię!
W środę, 28 kwietnia 2010 r. klasa VI i Va wraz ze swoimi wychowawcami, Joanną Wiśniewską i Kingą Żabik, przygotowały apel poświęcony
Światowemu Dniu Ziemi zatytułowany „Ratujmy Ziemię!”.
Celem apelu było promowanie postaw ekologicznych w społeczności
szkolnej. Uczniowie zapoznali zaproszone klasy z przyczynami, źródłami
i skutkami zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, wyjaśnili wpływ
nadmiaru opakowań i przedmiotów jednorazowego użytku na stan środowiska, scharakteryzowali zależności między człowiekiem a przyrodą
oraz prezentowali, jak przyjąć postawę szacunku dla przyrody.
Po części artystycznej przedstawiciele poszczególnych klas mogli sprawdzić swoją wiedzę w kwizie ekologicznym. Klasy Va ,Vb, Vd i Vb zajęły
I miejsce. Gratulujemy wiedzy!
(kż)
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Czy Ola zatańczy
z księciem Karolem

Bliżej Francji
W czwartek, 15 kwietnia 2010 r.
w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku odbyło się spotkanie z panem
Michelem Le Roy, gościem z Francji.
Inicjatorkami wizyty były Anna Łączyńska i Ewa Wilczyńska, nauczycielki języka francuskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych oraz Gimnazjum
Nr 1 w Nasielsku, którzy uczą się języka francuskiego. Pan Michel Le Roy
jest wolontariuszem współpracującym z organizacją „Mali bracia ubogich” w Paryżu, która wspiera osoby
starsze, chore i samotne. Gościł on
w Nasielsku już po raz trzeci.
W Polsce dotychczas bywał wielokrotnie, gdyż szczególnie upodobał sobie
nasz kraj, przede wszystkim za sprawą
wolontariuszy, z którymi współpracował. Uczniowie mieli okazję rozmawiać
na temat cywilizacji i kultury Francji,
podobieństw i różnic między Polakami a Francuzami. Spotkanie odbyło
się w kilka dni po katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem, dlatego już na
wstępie pan Michel wyraził wyrazy
współczucia dla wszystkich Polaków.
Wspomniał, że cała Francja, podobnie
jak cały świat, jest wstrząśnięta tym
wydarzeniem i łączy się w bólu z narodem polskim. Uczniowie mieli szansę
porozmawiać w języku francuskim
z rodowitym paryżaninem, większość
z nich nie ukrywała podekscytowania,

radości i zaciekawienia. Mogli oni spróbować własnych sił i przełamać barierę
językową. Pan Michel Le Roy przekazał nam wiele cennych informacji na
temat życia Francuzów i swego pięknego, wspaniałego kraju.
Pierwszym miejscem, jakie kojarzy
nam się z Francją, jest Paryż, pierwszym
rzeczownikiem – „żaby”, a przymiotnikiem – „romantyczny”. Z relacji pana
Le Roy wynika, że rzeczywiście Paryż
to magiczne miasto, w którym każdy
może znaleźć coś dla siebie. Oprócz
Paryża warto zobaczyć rozświetlone
słońcem, malowniczo położone Lazurowe Wybrzeże. Wakacje spędzają
tam największe gwiazdy kina, polityki
i wszyscy ci, którzy kochają morze,
plaże i piękne widoki. Wielu miłośników narciarstwa przyjeżdża do Francji
na wypoczynek w Alpy czy Pireneje.
Jak się okazuje, romantyzm Francuzów
i ich kulinarne zamiłowania zwrócone
w kierunku żab i ślimaków to tylko
stereotypy. Na całym świecie są ludzie, którzy lubią bujać w obłokach,
inni zaś wolą twardo stąpać po ziemi
i być realistami. To prawda, że Francuzi
jedzą żabie udka, ale uwielbiają również owoce morza czy różne potrawy
z mięs lub ryb.
Uczniowie zadawali swojemu gościowi pytania dotyczące kina i sportu, a także rozrywek ich rówieśników
z Francji. Pan Michel wymieniał
nazwiska sławnych osób związanych z kinem:
Catherine Deneuve, Audrey
Tautou, Marion
Cotillard, Gerard Depardieu,
Jean Reno. Mówił także o sławnych piłkarzach:
Raymond Ko-

paczewskim (piłkarz polskiego pochodzenia), Michelu Platinim, Thierrym
Henry czy Zinedine Zidane. Jego opowieści wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży, która mogła wykazać
się znajomością języka obcego.
Na koniec spotkania pan Michel
Le Roy zachęcał wszystkich do nauki
języka francuskiego, który jest dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy,
a także do aktywnego uczestnictwa
w wolontariacie. Wolontariat, jak mówił, oprócz wielu wartości, które może
nam dostarczyć, może być również
piękną przygodą, dającą m.in. okazję
poznania interesujących osób, zwiedzania ciekawych miejsc, a w obecnych czasach także bardzo dobrze
zaprezentuje się w naszym CV.
Pan Michel le Roy był bardzo zadowolony ze spotkania i zachwycony
nasielską młodzieżą, która gościnnie
przyjęła go w progach naszej szkoły
i wykazał duże zainteresowanie kulturą Francji i życiem jej mieszkańców.
Zapewnił, że ma nadzieję jeszcze
kiedyś nas odwiedzić i był bardzo
wdzięczny za zaproszenie, ponieważ
kontakt z tak sympatycznymi, młodymi ludźmi również daje mu wiele
radości, satysfakcji i nadziei. Młodzież
potrafi pozytywnie zaskoczyć, tylko
czasami trzeba mieć dużo cierpliwości i zrozumienia. Dziękuję wszystkim
za zaangażowanie i aktywny udział
w spotkaniu.
Anna Łączyńska

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Na basenie
Od piątku, 2 kwietnia br. dzieci z Przedszkola Samorządowego mają okazję wyjeżdżać w ramach zajęć dodatkowych
na basen do Pułtuska.
Kolorowe otoczenie pływalni wpływa stymulująco na naturalną ciekawość dziecka i chęć poznania nieznanych zakątków
basenu. Nauka pływania jest najbardziej popularną formą zajęć
ruchowych, a wprowadzenie jej w tym wieku w nauczaniu
przedszkolnym jest wskazane ze względu na kilka czynników:
aspekt zdrowotny, wszechstronne, korekcyjne oddziaływania na organizm dziecka, korekcja wad postawy oraz
hartowanie organizmu, nauka podstawowych umiejętności pływackich, rozwój koordynacji, rozwój psychoruchowy i emocjonalny.

Sadzili drzewka
W czwartek, 22 kwietnia br. przedszkolaki obchodziły w Przedszkolu Samorządowym Światowy Dzień Ziemi. Grupa 5-latków,
pod kierunkiem Hanny Jaworskiej i Agnieszki Puławskiej, przygotowała piękny artystyczny program propagujący ekologiczny styl życia.
Po części artystycznej panie wychowawczynie przeprowadziły
z dziećmi krótką pogadankę dotyczącą ekologii. Na zakończenie
wszyscy złożyli przysięgę małych ekologów i udali się do ogrodu
przedszkolnego, żeby posadzić drzewka otrzymane od przewodniczącego Rady Rodziców, pana Ireneusza Domańskiego.
(ps)

TELEWIDZOWIE W ANGLII ZAUROCZENI
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Tancerka Ola Grabowska,
obecnie Jordan, wspólnie z prezenterem sportowym BBC Chrisem
Collinsem zwyciężyli
w VII edycji brytyjskiej
wersji „Tańca z Gwiazdami”. Obydwoje zostali nagrodzeni Kryształowymi Kulami. To
ogromny sukces urodzonej w Nasielsku artystki. W programie tym
Ola występuje od czwartej edycji i z roku na rok
zajmowała w kolejnych
wydaniach turniejów, ze
swymi partnerami, coraz
wyższą lokatę. Wreszcie
uzyskała tę najwyższą,
pierwszą.
Warto pamiętać, że w tych konkursach nie wszystko zależy od profesjonalnego tancerza. W Anglii ma
on przygotować układy taneczne
i nauczyć swoich, dość przypadkowych, partnerów poruszania się
w takt muzyki i wykonywania tanecznych ewolucji. To karkołomne
zadanie i nawet najlepszy tancerz
nie może być pewien zwycięstwa,
ponieważ do rywalizacji zgłaszają
się niekiedy taneczne beztalencia.
A reguły konkursów są jasne, proste i – na Wyspach – skrupulatnie
przestrzegane.
W czwartej edycji partnerem naszej Oli był DJ Spoony – radiowiec
z BBC, w następnej rugbista Kenny
Logan. W przedostatniej, szóstej
edycji Ola tańczyła z Andrzejem
Castlle’em prezenterem telewizji
GMT V-7. Z każdą edycją Ola stawała
się osobą coraz bardziej rozpoznawalną. Więcej, chłodni zazwyczaj
mieszkańcy Wysp Brytyjskich zaczęli darzyć naszą tancerkę coraz
większą sympatią. A to jest ważne,
jako że wpływ na ocenę tanecznej
pary mają telewidzowie.
Brytyjczycy są zauroczeni naszą
piękną tancerką. Potrafili docenić jej
profesjonalizm. Jej taniec wzbudza
zachwyt i coraz większe zainteresowanie. Została też przedstawiona
następcy tronu brytyjskiego księciu
Karolowi. Usłyszała od niego wiele
miłych słów, w tym te, że chętnie by
z nią zatańczył.
Dzisiaj Ola Jordan jest bardziej znana
poza granicami Polski niż w swym
ojczystym kraju. Także mało znana
jest w naszej gminie. A jeszcze niedawno, bo dziesięć lat temu, siedziała w szkolnej ławie w nasielskim Zespole Szkół Zawodowych. Uczęszczała do Liceum Ekonomicznego.
Z sympatią wspomina ją dyrektor
Grzegorz Duchnowski, wychowawca Sławomir Chojnacki, a także koleżanki i koledzy z klasy, jak
chociażby Justyna Duczman, Ania
Arciszewska (Zakrzewska), Tomasz
Czajkowski czy Dariusz Kamiński.
Ola Grabowska też mile wspomina swą szkołę: pedagogów oraz
kolegów i koleżanki. Nauką tańca
zajmowała się od najmłodszych lat.

W szkole średniej miała już za sobą
wiele sukcesów. Przygotowania do
turniejów i pokazów wymagało
wiele pracy. Brakowało więc czasu
na dłuższe i uważniejsze posiedzenie nad książką. Do tego dochodziły dojazdy do szkoły i wyjazdy na
ćwiczenia, treningi, turnieje i pokazy. Dyrekcja, wychowawca i pozostali nauczyciele ze zrozumieniem
i sympatią odnosili się do jej pasji.
„Życie Nasielska” dość wcześnie
dostrzegło niezwykły talent Oli.
W kwietniu 1999 r. poświęciło jej
dość obszerny artykuł, zatytułowany: Kolejna kandydatka do olimpijskiego złota.
Ten tytuł obecnie może dziwić,
ale w tamtym czasie wiele mówiło
się o tym, że do programu igrzysk
olimpijskich zostanie włączony taniec sportowy, w którym doskonaliła swe umiejętności Ola Grabowska. Miało to nastąpić w roku
2008. I jeszcze jedno. Było to tuż
po pierwszym olimpijskim sukcesie Renaty Mauer. Niestety, taniec
nie znalazł się w programie letnich
igrzysk olimpijskich.
Nawał zajęć powoduje, że Ola rzadko przyjeżdża do Polski. A tęskni za
Nasielskiem, Pieścirogami i Legionowem, gdzie mieszkają jej rodzice. W okresie świąt wielkanocnych
wpadła na kilka dni do rodziców.
Pokazała się w telewizji. Wszyscy
chcieli się z nią spotkać i pogratulować sukcesów. Niestety, było to
niemożliwe. Znalazła jednak czas
dla naszych Czytelników. Wszystkich ich serdecznie pozdrawia. Pozdrawia także swych nauczycieli,
koleżanki i kolegów. Cieszy ją to,
że tu, w gminie Nasielsk, jest mile
wspominana i że wielu jej ziomków
interesuje się rozwojem jej kariery
i że oglądają ją w telewizji i w internecie. Zapewniła, że przy najbliższej
okazji, gdy będzie rozmawiała przed
kamerami, pozdrowi Nasielsk.
andrzej zawadzki
Serdecznie dziękuję państwu Annie
i Krzysztofowi Koryckim za ułatwienie
mi spotkania z Olą Jordan, a rodzicom
Oli za wyrozumiałość. Razem z córką
ofiarowali mi czas, który mieli przeznaczony dla siebie.
az

ROZMAITOŚCI
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OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 6 maja 2010 roku

BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nasielsk miejsc na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych.
Działając na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.)
niniejszym wyznaczam:
I.
jako miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
na terenie Gminy Nasielsk:
1)
Urząd Miejski w Nasielsku – gabloty informacyjne na terenie budynku,
2) tablica ogłoszeniowa w witrynie kina NIWA w Nasielsku,
3) lokale obwodowych komisji wyborczych,
4) uliczne słupy ogłoszeniowe,
5) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.
Ponadto, urzędowe obwieszczenia wyborcze mogą być umieszczane w innych miejscach
wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
II.
jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów
wyborczych na terenie Gminy Nasielsk:
1)
uliczne słupy ogłoszeniowe,
2) ogólnodostępne tablice ogłoszeniowe.
Ponadto, plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane w innych miejscach
wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, publikację na łamach „Życia Nasielska”, a także poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA }PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
W WYBORACH PREZYDENTA RP

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień
20 czerwca 2010 roku, po raz pierwszy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika,
który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 1990r.o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania posiadają:
1.
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego,
tj. orzeczenie o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
w/w ustawy,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 w/w ustawy,
d) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
2.
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania, tj. 20 czerwca br. ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
1.
wpisana do rejestru wyborców w Gminie Nasielsk
lub
2.
posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa,
wpisany do rejestru wyborców w Gminie Nasielsk, składa wniosek do Burmistrza
Nasielska. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj.
do dnia 10 czerwca 2010 roku.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Nasielsku upoważnionym przez Burmistrza Nasielska do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, którym jest Pani Alina Żołnierzak – inspektor w Wydziale
Spraw Obywatelskich.
Szczegółowych informacji na temat możliwości głosowania przez pełnomocnika udziela
Pani Alina Żołnierzak – tel. (23) 69-33-109.
Więcej informacji na temat możliwości głosowania przez pełnomocnika,a także druki wniosku
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania i zgody na przyjęcie pełnomocnictwa
do głosowania znajdują się również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod
adresem: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/informacja_o_glosowaniu_przez_pelnomocnika_w_wyborach_prezydenta_rp.pdf

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

14–27 maja 2010

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 24a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity – Dz.
U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na
dzień 20 czerwca 2010 r.
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa,
Kwiatowa, Młynarska, Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa,
1
Starzyńskiego, Świerkowa,Topolowa,Tylna,Warszawska (bloki),Wąska,
Wierzbowa.
Miasto Nasielsk – ulice:Armii Krajowej, Bajkowa, Cisowa, Czereśniowa,
Elektronowa, Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen.
Władysława Andersa, Grabowa, Henryka Dąbrowskiego, Jadwigi
Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, JulianaTuwima, Kardynała
2
Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego,
Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica,
Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez bloków),
Wielokwiatowa, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice:Adama Mickiewicza,Anny Jagiellonki, Błękitna,
Bolesława Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa,
Długa, Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta,
Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa,
Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka,
Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, NowaWieś,
3
Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta,
Przechodnia,Przemysłowa,Słoneczna,Spokojna,Sportowa,Ślepa,Świętego
Wojciecha,Tadeusza Kościuszki,Tęczowa,Wiejska,Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka,Władysława Stanisława Reymonta,Wspólna,Żwirki
i Wigury.
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe
4
Pieścirogi, Stare Pieścirogi.
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin,
5
Mazewo Dworskie „A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie,
Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo, Winniki.
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki,
6
Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, PopowoPółnoc.
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin,
7
Miękoszynek, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki,
Wągrodno, Żabiczyn.
8
9
10
11

Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie,Toruń
Dworski, Toruń Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny,
Wiktorowo.
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
(adres)
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
ul. Starzyńskiego 10

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
ul. Staszica 1

Szkoła Podstawowa
im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23
(lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych)

Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul.
Kolejowa 65
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
ul. Lipowa 10
Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku,
ul. Warszawska 48
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul.
Sikorskiego 1
Szkoła Podstawowa w Dębinkach
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA:

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 r. do Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania 20 czerwca 2010 roku będą otwarte w godz. 6.00-20.00.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, opublikowanie na łamach „Życia Nasielska” oraz
udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl .

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

14–27 maja 2010

Nasielskie Towarzystwo Kultury

maj 2010

NR 80

W stulecie konsekracji nasielskiego kościoła – część V

Wpisani w historię Nasielska

Po raz pierwszy o historii kopii obrazu Matki Boskiej Trockiej, w artykule „Matka Boska Pocieszenia
w Trokach i Nasielsku”, pisał Jacek Wilamowski w numerze 26 z 2003 roku. Obecny artykuł niewątpliwie
uzupełni i wzbogaci naszą wiedzę o tym jakże cennym zabytku naszej świątyni.

OBRAZ MATKI BOŻEJ
TROCKIEJ W NASIELSKU
Obraz Matki Bożej znajdujący się
w bocznej kaplicy jest kopią cudownego wizerunku Matki Bożej
Pocieszenia z Trok. Centralny układ
postaci, sposób podtrzymywania
dzieciątka, atrybuty takie jak kwiat
w lewej dłoni, nie pozostawiają co
do tego żadnych wątpliwości. Autor i data powstania nasielskiego
wizerunku Madonny pozostają
nieznane. Najwcześniejszą możliwą
datą do ustalenia tej kwestii jest rok
1600, gdyż właśnie w tym czasie
obraz Matki Bożej Trockiej zaczął
słynąć łaskami i szczególny kult
dla tego wizerunku zaczął się od
tej daty rozpowszechniać w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Wtedy także prawdopodobnie
odjęto dolną część obrazu. Wizerunek w Nasielsku również przedstawia Madonnę w półpostaci,
a co z tym się wiąże – nie mógł
zostać namalowany wcześniej niż
1600 roku. Najbardziej zbliżoną
datą powstania kopii jest rok 1718
– czyli data koronacji wizerunku
w Trokach jako drugiego w historii
Polski (w rok po koronacji obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej), lub
późniejsze lata.
„Katalog Zabytków Sztuki w Polsce” sugeruje, iż wizerunek ten
powstał na podstawie ryciny Bartłomieja Strachowskiego. Czy chodzi tutaj o rycinę wydaną z okazji
koronacji wizerunku, czy o inną
rycinę – trudno ustalić ze względu
na skąpe materiały źródłowe.

Nasielsk, około 1950 r. Fot. Kronika Parafialna.
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Kolejnym problemem, jaki się
nasuwa jest pytanie o to, kto
ufundował ten obraz dla nasielskiego kościoła: czy byli to sami
kanonicy laterańscy, czy może
istniejące w tym czasie Bractwo Różańcowe, a może został
podarowany przez świeckiego
dostojnika? Sprawa ta pozostaje
niewyjaśniona. Twórcy albumu
o nasielskim kościele podają informację, iż w latach 1710 – 1717
obraz ten znajdował się w ołtarzu
głównym i w czasie restauracji
kościoła po zawaleniu się ściany
południowej odnowiono wizerunek, dodając srebrną sukienkę.
Świadczyć to może o tym, iż kopia obrazu trockiego mogła znajdować się w kościele nasielskim
jeszcze przed rokiem 1718, a dodanie srebrnych szat mogło być
zainicjowane po koronacji litewskiego wizerunku. Natomiast
w „Katalogu Zabytków” odnotowano, iż rokokowe sukienki
ze srebrnej blachy pochodzą
dopiero z trzeciej ćwierci XVIII
wieku, co podważa tę hipotezę.
Niemniej jednak sam fakt posiadania w ołtarzu głównym kopii
najważniejszego po wizerunku jasnogórskim cudownego obrazu,
musiał mieć ogromne znaczenie
dla nasielskiego kościoła. Z dokumentu wizytacyjnego z roku
1739 w ynika, że obraz został
przeniesiony do ołtarza bocznego, nie wiadomo jednak dokładnie kiedy i dlaczego tak się stało.

Red.

Jego miejsce w ołtarzu głównym
zajął obraz św. Wojciecha.
W latach 1759 – 1781 proboszcz
ks. Nikodem Milewski dokonał
ponownej przebudowy kościoła. Obraz Maryi nadal pozostawał
w bocznym ołtarzu, jednak nie
stracił on swego dawnego znaczenia, gdyż jak w 1775 roku wizytator
zanotował: Ołtarz na wybawienie
dusz z czyśćca uprzywilejowany
jest Różańcowy N. M. Panny. Ma
na znak zawieszoną na sobie tablicę z wypisaniem tych łask od
Stolicy Apostolskiej nadanych.
Przy tymże ołtarzu uprzywilejowanym Różańcowym są drukowane dokumenta w ramki oprawne tak rzymskie jako i biskupie
zawieszone.
Obraz ten pozostał na tym miejscu przez ponad wiek. Pod koniec
XIX wieku znajdował się on nadal
w prawym ołtarzu bocznym, jednak
posiadał on zasuwę z malowanym
obrazem św. Dominika, a w górnej
części posiadał obraz św. Rocha.
Obraz Madonny na nowo powrócił
do głównego ołtarza po wybudowaniu nowej neogotyckiej świątyni w 1906 roku. Umieszczono go
na tle czerwonego, pluszowego
tła i obwieszono licznymi wotami.
Obraz św. Wojciecha służył jako
zasuwa dla wizerunku Maryi.
Po zakończeniu I Wojny Światowej obraz Matki Bożej Trockiej
został umieszczony w tymczasow ym oł tarzu głównym
(rozwieszono czerwoną tkaninę i na jej tle umieszczono
obraz Matki Bożej, a ponad
nim – krzyż) i pozostał tam
aż do lat pięćdziesiąt ych
dwudziestego stulecia, do
czasów budow y nowego
oł tarza. Potem obraz został przeniesiony do kaplicy
bocznej, przylegającej do
prezbiterium. Kaplica wraz
z ołtarzem została odnowiona w 1974 roku, a później
w czasie malowania świątyni
w latach 1992 – 1995. Obraz
Matki Bożej Trockiej znajduje
się tam do chwili obecnej.
Małgorzata Pakuła

Witold Grotowski (1883 – 1952)
ksiądz, proboszcz nasielski, odnowiciel
kościoła po II wojnie światowej

W dzieje nasielskiej parafii wpisało się wielu księży, którzy dbali
nie tylko o duchowy, ale także
i materialny rozwój naszej religijnej wspólnoty. Jednym z takich
dobrych pasterzy i gospodarzy
był niewątpliwie ksiądz Witold
Grotowski, proboszcz nasielski
w latach 1948 – 1952.
Ksiądz dziekan Witold Grotowski
urodził się 2 czerwca 1883 roku
w Wyszogrodzie. Naukę w gimnazjum pobierał w Pułtusku. Po
ukończeniu szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył w 1906 roku.
Święcenia kapłańskie otrzymał 9
czerwca 1906 roku. Przez dwa
lata był na wikariacie: rok w Mławie,
a drugi rok w Krzynowłodze Małej.
W roku 1908 otrzymał nominację
na administratora parafii Płoniawy
(dziś Płoniawy – Bramura koło Przasnysza). Przez siedem kolejnych lat,
do roku 1915, pracował gorliwie,
zyskując sobie wśród parafian miłość i szacunek, przez synowskie
zaopiekowanie się starym proboszczem oraz gruntowny remont
miejscowego kościoła. W 1918 roku
został proboszczem parafii Gralewo. W tych trudnych początkowo
latach, zabrał się energicznie do
pracy, doprowadzając do porządku,
zniszczony działaniami wojennymi
kościół.
Poprzednikiem księdza Grotowskiego był ksiądz Stanisław Pujdo
(proboszcz od 1920 roku), który
zmarł 3 maja 1948 roku. Nowy
proboszcz objął nasielską parafię
w sierpniu tegoż roku i od razu
zabrał się do odbudowy świątyni
ze zniszczeń wojennych. O poczynaniach nowego proboszcza
tak w swej pracy pisze F. Rostkowski: „Ksiądz Witold Grotowski
bezzwłocznie rozebrał dach nad
kościołem, przegniłe części wiązań dachowych zamienił nowymi
i solidnie pokrył je nową dachówką. Po kapitalnym odremontowaniu całego kościoła wewnątrz i zewnątrz, postawił nowy wielki ołtarz, pomalował kościół wewnątrz,
odremontował organy, wykonał
i powiesił w wieży kościelnej trzy
nowe dzwony oraz wybudował
nowy dom dla sługi kościelnego,
i wyremontował domy dla księży
wikariuszy i organisty…”
Aby upamiętnić fakt, iż kościół
w Nasielsku zbudowany był pod

wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ksiądz dziekan postanowił wybudować ołtarz
główny z grupą rzeźb i malowideł,
nawiązujących do tego właśnie
wezwania. Jak czytamy w kronice
parafialnej: „Konsekracji ołtarza
w wigilię święta patrona parafii św.
Wojciecha w dniu 22 kwietnia 1951
roku dokonał biskup Tadeusz Zakrzewski. W czasie trzydniowego
pobytu w nasielskiej parafii ksiądz
biskup poświęcił trzy nowe dzwony (Wojciech, Jan i Stanisław Kostka) i udzielił sakramentu bierzmowania. Rok wcześniej parafia dokonała duchowej odnowy przez
udział w pierwszych po wojnie
Misjach Świętych.
Za swoje zasługi został mianowany
kanonikiem generalnym Kapituły
Pułtuskiej. Oprócz odrestaurowania i ozdobienia kościoła po
wojennych zniszczeniach, ksiądz
Grotowski miał jeszcze inne pomysł y i plany, których z racji
przedwczesnej śmierci nie udało
mu się zrealizować. Wymienia je
F. Rostkowski pisząc: „Zamierzał
wybudować w najbliższym czasie
dwa ołtarze boczne w kościele,
ogrodzić cmentarz grzebalny,
ogród parafialny oraz wykonać
wiele udoskonaleń w kościele
i obiektach parafialnych w ogóle.
Niestety zmarł nagle ten dzielny
i powszechnie lubiany proboszcz
w dniu 28 kwietnia 1952 roku.”
W dniu pogrzebu księdza kanonika Witolda Grotowskiego arcypasterz diecezji płockiej powiedział, że „dzieło którego dokonał
ten kapłan w ciągu 4 lat w parafii
Nasielsk, było zakrojone na cały
żywot ludzki.”
Krzysztof Macias
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Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia VII

Nasielskie tradycje kabaretowe („Miniscenka” w Kielcach c.d.)
3) Najważniejszymi zajęciami na
Festiwalu były warsztaty. Wszystkie
zespoły w nich uczestniczące prezentowały programy, które ze sobą
przywiozły. Prowadzący warsztaty
(bardzo wybitni instruktorzy, aktorzy i zawodowi reżyserzy) zgłaszali
swoje krytyczne uwagi, pozostali
uczestnicy warsztatów również często włączali się do dyskusji. Ponadto
w trakcie zajęć warsztatowych mieliśmy okazję zapoznać się z różnego
rodzaju ćwiczeniami dykcyjnymi,
mimicznymi i ruchowymi, jakie poznają studenci szkół aktorskich.
W swojej kronice Małgosia zamieszcza wycinek z harcerskiego magazynu młodzieży szkolnej
„Motywy”, w którym niektórzy
uczestnicy Festiwalu skarżą się, że
na części warsztatów była ciasnota
i trudno było w tych warunkach coś
skorzystać z prowadzonych tam zajęć. Na szczęście nie dotyczyło to
zupełnie warsztatów kabaretowych.
Przede wszystkim w warsztatach tych
uczestniczyły tylko trzy zespoły, bo
tylko tyle zostało zakwalifikowanych
do udziału w Festiwalu.
Wymieńmy więc je:
1) kabaret „Bąbel” z LO w Lublinie
w składzie: Jerzy Klesyk, (później
aktor zawodowy Teatru Współczesnego w Warszawie); pozostałych
członków wymienię tylko imiona,
które wpisali do naszej kroniki: Wojtuś, Ania i Krzyś;
2) kabaret „Bagaż”z I LO w Kielcach
w składzie Gerard Makuch i Martyna Sewus;
3) kabaret „Miniscenka” z LO w Nasielsku w składzie wielokrotnie wymienianym.

Ryszarda Wojtyłły i wiadomości
o jego pracy aktorskiej i reżyserskiej.
Drugim instruktorem był mniej znany
i opisany przedstawiciel poznańskich
amatorskich teatrów studenckich
Tomasz Szymański. Częstym gościem na tych zajęciach był cenzor,
którego nazwiska nie znaliśmy, a który przedstawiał się jako redaktor rozgłośni radiowej w Kielcach.
O sposobie prowadzenia warsztatów
przez naszych instruktorów pisałem
już wcześniej. Ich uczestnicy dostawali konkretne zadania do realizacji,
z których musieli się wywiązywać.
Trzeba przyznać, że kabaret „Bąbel” był pod tym względem dużo
lepszy od nas. Ci bardzo uzdolnieni
chłopcy potrafili prawie codziennie
napisać słowa i muzykę do nowej
piosenki. Co prawda pod względem wokalnym „Miniscenka” miała
większe możliwości, jednak prawie
wszystkie ich piosenki to prawdziwe
perełki. Oto jedna z nich zaczerpnięta
z kroniki Gosi:
„Jeszcze słychać piosenki festiwalu,
jeszcze jesteśmy wszyscy razem,
jeszcze nas ganią, jeszcze chwalą,
a nowy miesiąc już za pasem...
A razem z nim nadejdzie cisza
I zestarzeją się znowu Kielce
A ty ciągle będziesz słyszał,
Będziesz nucił słowa z serca:
Czas bez skaz, czas bez wad,
Gdy się chciało kochać świat,
Gdy na uśmiech nie ma cen,
Nie ma cen !

Należy zaznaczyć, że kielecki
kabaret „Bagaż” tylko formalnie został zgłoszony do udziału
w Festiwalu, jako przedstawiciel gospodarzy (woj. kieleckiego).
Nie uczestniczył w zajęciach
warsztatowych, nie brał udziału
w przygotowaniu kabaretonu
i nie otrzymał żadnej nagrody
ani wyróżnienia.

Wszyscy, którzy pamiętają
lata PRL-u, wiedzą, że jednym
z p o d s t a wo wych obowiązków młodych
ludzi był udział
w różnego rodzaju pracach
sp o łe c znyc h .
Więc nic dziwnego, że Komenda Festiwalu
postanowiła pod
hasłem „Harcerze – Kielcom”
zorganizować
masowe prace
Kabaret „Miniscenka” jako ekipa z Ciechanowa razem z instruktorami po warsztatach. Od prawej siedzą: Henryk
wszystkich feŚliwiński (kierownik zespołu), Sławek Umiński,Teresa Kozłowska,Tomasz Szymański (instruktor teatralny z Poznania),
stiwalowiczów cenzor podający się za redaktora rozgłośni kieleckiej, Ryszard Wojtyłło (kierownik warsztatów kabaretowych
prz y porząd- z teatru wrocławskiego „Kalambur”, Małgosia Domańska. U dołu od prawej: Wiesiek Rosłoński, Darek Zawadzki
kowaniu nowo i Krzysiek Kraszewski. Fot. E. Błoński
zbudowanej Al.
ponowała dużymi pieniędzmi oraz scu sznurek przegradzał przejście).
Lenina. Takie czyny były w więkbardzo często własnymi środkami W innym miejscu naszej „ścieżki”
szości źle zorganizowane, nie dawały
lokomocji i fachowcami, którzy położyliśmy znalezione w akademiżadnych efektów i służyły wyłącznie
budowali różne pomieszczenia, ku, gdzie mieszkaliśmy, wykonane
tylko propagandzie. Taki był i ten
ogrodzenia itp. W składzie wielu z cementu hantle i daliśmy im podczyn kielecki. Oto jak opisuje go
znajdowały się zespoły w strojach lu- pis: „Rozrywka dla intelektualistów!”
Małgosia w swojej kronice:
dowych, różne zespoły instrumen- Pod koniec trasy wytyczonej przez
„(..)Wywieźli nas na peryferie miasta. talne i orkiestry. Dlatego większość „ścieżkę” znajdowała się prymitywa tam rozwalona ziemia, porozrzu- województw wypadła imponująco. nie skonstruowana przez nas waga,
cany cement, żadnych narzędzi. O, Małgosia w swojej kronice pisze:
na której ten, kto pokonał wszystkie
przepraszam! Są dwie łopaty (jedna
przeszkody, mógł się zważyć – ile
„Ekipa poznańska na dziedzińcu
z ułamanym trzonkiem). Jednak postracił kilogramów. Trasę kończył trastarego budynku teatru kieleckienieważ nie ma żadnych organizatodycyjny „wychodek” z serduszkiem
go urządziła stylową kawiarenkę,
rów i nie miał kto udzielić poleceń,
(nie pamiętam już z czego wykonany)
Gdańsk przygotował degustację ryb
co mamy robić - napiliśmy się wody
i talerzyk na opłatę. Do korzystania
i naukę tańca. Słupsk zasłynął z poi pepsi, które przywieźliśmy ze sobą
ze „ścieżki” zapraszali nasi gitarzyści
kazów mody. Ekipa kielecka urząw skrzynkach. Podziękowaliśmy.
specjalnie skomponowaną piosenką,
dziła obozowisko leśne, w którym
Wróciliśmy. Następnego dnia miejktórej zapamiętałem tylko refren:
częstowała pysznym żurem święscowa prasa doniosła, że w pierw„Góry Świętokrzyskie bardzo pięktokrzyskim.”
szym dniu czynu do roboty zgłosiło
ne są,
się 700 osób. Dla nikogo nie zabra- Nasz kabaret reprezentujący wojechoć trochę za niskie – na wędrówkło narzędzi ani pracy. Organizato- wództwo ciechanowskie, był jedną
kę zwą”.
rzy oceniają, że młodzi z najmniejszych ekip i nie dysponował
goście zrobili dla miasta już wtedy prawie żadnymi środkami Komisja oceniająca poszczególne
finansowymi (naszemu opiekunowi województwa była pełna podziwu
bardzo dużo.”
z ramienia Komendy Chorągwi ZHP dla naszego pomysłu. Cytuję z kroBardziej udane były wiw Ciechanowie pozostało tylko kilka- niki Małgosi:
zyty zespołów artystycznych w kieleckich
zakładach pracy, które
niejako były wyznaczone jako opiekuńcze dla
poszczególnego zespołu. Nasz kabaret gościła
Spółdzielnia Cukiernicza „Kielczanka”. Zaprezentowany załodze
program został przyjęty
burzliwymi oklaskami,
a my mogliśmy dowolnie częstować się
smacznymi wyrobami
tego zakładu.

Warsztaty kabaretowe były
prowadzone systematycznie
i bardzo dla nas atrakcyjnie
przez dwóch doświadczonych przedstawicieli, wówczas bujnie rozwijających się
amatorskich teatrów i kabaretów studenckich. Kierownikiem ich był przedstawiciel
wrocławskiego ośrodka teatru
otwartego „Kalambur” Ryszard
Wojtyłło. W 1982 ukazała się
w cyklu „Monografie teatru
otwartego” praca zbiorowa
pod tytułem :„Ośrodek teatru
otwartego „Kalambur”, w któMontujemy „Kabaretową ścieżkę zdrowia”, odwrócona tyłem pisze
rej znalazło się wiele piosenek hasła Małgosia Domańska. Fot. E. Błoński

Notatnik NASIELSKI

Pierwszy publiczny sukces odniosła „Miniscenka” podczas kiermaszu,
na którym każda ekipa
wojewódzka miała zaprezentować swój region. Większość ekip
była bardzo liczna i dys-
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Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
Stanisław Tyc.
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
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Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05–190 Nasielsk

„Miniscenka” w wolnej chwili na basenie. W stałym składzie, tym razem również z Jolą
Czyżewską i Elą Kamińską. Fot. E. Błoński.

dziesiąt złotych po opłaceniu kosztów
wynajęcia konia z wozem na korowód
rozpoczynający Festiwal). Postanowiliśmy jednak, że przydzielony nam
kawałek ulicy zagospodarujemy jak
satyrycy – skromnie, ale z humorem.
I wymyśliliśmy „Kabaretową ścieżkę
zdrowia”. Od jednej ze szkół pożyczyliśmy proste, drewniane stojaki do
map. Przywiązaliśmy do nich sznurek
i w ten sposób wytyczona została trasa
naszej „ścieżki”, którą uatrakcyjniały
różnego rodzaju dowcipne hasełka
w rodzaju: „Przeskocz, możesz ominąć, ale nie podskakuj!”(w tym miej-

„Cóż za ciekawy i dowcipny pomysł
– powiedziała pani Bożysława Kapica po przejściu naszej „ścieżki”- a ile
schudłam! Ho, ho, - nie do wiary!
Za ten pomysł otrzymaliśmy jednogłośnie wyróżnienie jury. Natomiast
kilkoro przedstawicieli kabaretu, na
czele z Małgosią Domańską, zostało
zaproszonych do rozgłośni kieleckiego na nagranie audycji o „Miniscence”.
O innych sukcesach na Festiwalu
w następnym odcinku wspomnień.
Henryk Śliwiński
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Podczas wizyty u Karola zamierzałam
ugotować porządny obiad, poszłam
więc do sklepu. Wracałam z całkiem
sporymi zakupami, gdy przy windzie
spotkałam sąsiadkę z dołu.
Nie mogę powiedzieć, bym za nią
przepadała. Dobrze pamiętałam,
jak wygłaszała kąśliwe uwagi na temat Zoi, że niby szczeka (no, czasem
chyba pies może zaszczekać?), a to,
że brudzi (a ludzie to niby nie nanoszą na butach brudu?)… Gdy zaś jej
wnuczek został przyłapany na mazaniu po ścianach, a Karol zwrócił
mu uwagę, wzięła dziecko w obronę.
Na szczęście rodzice łobuziaka starli
rysunek ze ściany i przeprosili.
Bez entuzjazmu zatem powitałam
perspektywę wspólnej jazdy windą.
Nie chciałam jednak manifestacyjnie
ustąpić jej pierwszeństwa i poczekać,
aż widna wróci, zaś możliwość pokonania kilku pięter na piechotę odrzuciłam od razu.
Wsiadłyśmy. Po chwili sąsiadka ukłoniła się, nieco zimno, ale jednak.
Odpowiedziałam tym samym, ciesząc się w duchu, że za trzy piętra
już wysiądzie.
Gdy mierzyłyśmy się spojrzeniami,
winda nagle jęknęła i zatrzymała
się między piętrami. Zamarłam, ale
szybko pocieszyłam się, że zaraz ruszy. Tak się nie stało.
Nacisnęłam dzwonek alarmu, jednak
żaden dźwięk się nie rozległ.
– Nie działa – wyjaśniła sąsiadka.
Postawiła swoje siatki z zakupami,
podeszła do drzwi i załomotała. Powtórzyła to po chwili, ale efekt był
niestety żaden.
– Jesteśmy między piętrami… – zauważyłam niezadowolona.

Pomyślałam, że Zosia, która ciągle mi
każe nosić ze sobą telefon komórkowy, ma jednak rację. Gdybym go
ze sobą miała, zaraz bym do kogoś
zadzwoniła, że tu tkwimy, i zaczęliby
nas ratować.
Zastukałam solidarnie w drzwi, żeby
nie pozostać bezczynną. Nic jednak
nie wskazywało, by ktoś to usłyszał.
– Na pewno ktoś się zaraz zorientuje,
że winda się popsuła, i wezwie pomoc
– powiedziałam bez przekonania.
– O tej porze? Gdy wszyscy są w pracy albo w szkole? Wątpię – odrzekła
sąsiadka nieprzyjemnym tonem.
Zamyśliłam się. Mój wzrok padł na
ciągle stojące pod ścianą siatki towarzyszki mojej niedoli. Też postawiłam swoje, po co dźwigać. Mimo
woli spojrzałam na zawartość toreb
sąsiadki. Ujrzałam kaszę gryczaną
i twaróg, które i ja miałam w swoich
siatkach.
– O, pani też będzie robić pierogi
z kaszą gryczaną? – spytałam jakoś
tak nagle ucieszona.
– A, nie, nie – pośpieszyła z wyjaśnieniem sąsiadka. – Placki gryczane.
A jak pani robi te pierogi? Nie spotkałam się z takim przepisem.
– A mnie go podała teściowa mojej
córki – odpowiedziałam, rozkoszując
się faktem, że mogę się pochwalić
swoją wiedzą. – Ona wychowała się
gdzieś między Lubelskiem a Podlasiem, i gotuje na tamtejszą modłę.
Pokrótce opowiedziałam, jak to matka Piotra robi farsz do pierogów, mieszając ugotowaną kaszę z twarogiem
i przyprawami, dobieranymi rozmaicie, zależnie od ochoty. Sąsiadka

wyjęła z torebki notesik i skrzętnie zapisała sobie składniki nadzienia.
– A pani jak robi te placki? Gryczane,
to znaczy z mąki gryczanej, bliny? –
spytałam z kolei.
– Bliny? Nie, nie robiłam nigdy blinów. Placki przygotowuję tak… –
z lubością zaczęła swoją opowieść,
ja zaś, pożyczywszy od niej kartkę
i ołówek, zapisałam sobie przepis.
Pogrążone w miłej pogawędce,
ledwie zauważyłyśmy, że ktoś ściągnął windę i nas uwolnił. Pożegnałam się z sąsiadką przyjaźnie i udałam się do mieszkania.
Gdy wreszcie do niego dotarłam,
okazało się, że po półgodzinie spędzonej w windzie na stojąco byłam
jednak zmęczona. Bez żalu odłożyłam lepienie pierogów z kaszą na
inną okazję. Zamiast tego, usiadłam
i przeczytałam przepis od sąsiadki
z windy, a potem przystąpiłam do
dzieła…
Babcia Jadzia

Winda (nie)zgody
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Kino NIWA ZAPRASZA
14–16 maja godz. 18.00

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.

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.

21–23 maja godz. 18.00

Ondine

Irlandia,USA, 2009); Fantasy/Dramat;
Reżyseria: Neil Jordan; Scenariusz: Neil
Jordan; Obsada: Alicja Bachleda–Curuś
– Ondine, Colin Farrell – Syraceuse, Tony
Curran – Alex, Dervla Kirwan – Maura,
Emil Hostina – Vladic.

Magiczna opowieść o przystojnym
Irlandczyku Syracusie (Colin Farrell),
który pewnego dnia wyławia z morza piękną i niezwykle tajemniczą
dziewczynę (Alicja Bachleda–Curuś). Mieszkańcy pobliskiej wioski
przekonani są, że kobieta jest mityczną nimfą – Ondine. Irlandczyk
wiedziony uczuciem o niespotykanej mocy, zakochuje się w odnalezionej przez siebie niezwykłej
dziewczynie.

Placki
z kaszy gryczanej
10 dag kaszy gryczanej (suchej), 15
dag twarogu, 1 cebula, 1 jajko, sól,
pieprz, koperek, olej, 1–2 łyżki mąki
Ugotować kaszę gryczaną, ostudzić,
zemleć razem z twarogiem. Cebulę drobno posiekać, podsmażyć
i dodać do masy. Wbić jajko i wymieszać. Doprawić solą, pieprzem
i posiekanym koperkiem. Dodać
mąkę, wymieszać. Uformować nieduże placki, usmażyć na rumiano
na oleju. Dobrym dodatkiem do
placków z kaszy gryczanej jest sos
grzybowy.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.

Waga 23.09.– 22.10.

W najbliższych dniach przybędzie Ci optymizmu
i rozmachu. Będziesz mieć głowę naładowaną
znakomitymi pomysłami i z chęcią zabierzesz się
do ich realizacji. W tygodniu czekają Cię wydatki.

Możesz otrzymać ciekawą propozycję zmiany
pracy. Nie wahaj się, nawet gdy będziesz
zmuszony zmienić branżę. Czasem warto się
wysilić, aby odnieść sukces zawodowy. Samotne
Wagi spotkają kogoś bardzo interesującego.

Byk 20.04.–20.05.
Teraz nic nie powinno stanąć na przeszkodzie
Twoim zamierzeniom. Skup się na pracy
lub nauce, a osiągniesz wymarzony sukces.
Zażegnasz wszelkie konflikty rodzinne
i towarzyskie i znajdziesz czas także dla swoich pasji.

Skorpion 23.10.– 21.11.

Bliźnięta 21.05.–21.06.

Strzelec 22.11.– 21.12.

Jeśli myślisz o zmianie pracy, wstrzymaj się
teraz z podjęciem decyzji. Nie porywaj się też
na ambitne projekty, najpierw dokończ stare
sprawy. W kwestiach rodzinnych nie narzucaj
nikomu swojego zdania.

Wykażesz się przedsiębiorczością i pomysłowością.
Uda Ci się też zażegnać każdy konflikt, i to zarówno
w pracy, jak i w życiu prywatnym. Koniecznie
wygospodaruj trochę czasu dla siebie i wypocznij.
W życiu zawodowym czeka Cię pomyślny czas
dla spraw finansowych i dla rozwoju Twojej
dalszej kariery. Postaraj się nie zostawiać pracy na
weekend, bo Twoi bliscy i przyjaciele tęsknią za
Twoim towarzystwem.

Rak 22.06.– 22.07.

Koziorożec 22.12.– 19.01.

W najbliższym czasie zarabianie pieniędzy
okaże się dla Ciebie łatwą i przyjemną sztuką.
Dodatkowe pieniądze zainwestujesz w ogród
albo w upiększanie mieszkania. To też znakomity okres
dla spraw Twojego serca.

Musisz rozsądnie gospodarować czasem
i rozważnie zaplanować obowiązki. Inaczej trudno
będzie Ci się skoncentrować na jednej sprawie.
Samotnym Koziorożcom sprzyja szczęście
w miłości. Udane randki i wyznania.

Lew 23.07.–22.08.

Wodnik 20.01.– 18.02.

Wreszcie uda Ci się rozwiązać bardzo trudny
problem. Koniecznie zachowaj obiektywizm, to
warunek powodzenia. Ważniejsze od wymiernych
zysków będzie to, w jakim stylu osiągniesz sukces.

Panna 23.08.–22.09.
W najbliższych dniach będzie Ci sprzyjać szczęście
i wszystko ułoży się po Twojej myśli. Warto teraz
załatwiać wszelkie trudne sprawy w urzędach
i podejmować ważne decyzje. Możesz też
zdecydować się na przeprowadzenie trudnych
rozmów z krewnymi.

Czas podjąć ważne decyzje, nie można już dłużej
zwlekać i czekać, aż los wybierze za Ciebie.
Zaufaj swojej intuicji i radom przyjaciół. Nowe
pomysły umożliwią Ci załatwienie ważnych
spraw i pozyskanie przychylności otoczenia.

Ryby 19.02.– 20.03.
W najbliższych dniach będziesz pełen energii i chęci
do działania. Podołasz wszelkim zajęciom, a Twój
wysiłek zostanie doceniony. Możesz liczyć na
dodatkową gotówkę. W wolnym czasie wspólnie
z rodziną zrób porządki w ogrodzie.
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DROBNE

Usługi Ogólnobudowlane Brukarstwo. Tel. 607460273.
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 m 2. 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 m2 na parterze z poddaszem użytkowym. Działka 592 m2 z pełnymi
mediami. Tel. (23) 69 31 685.
Sprzedam las. Tel. 512 010 815.
Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 3,92 ha z domem i budynkami gospodarczymi. Jackowo Dw.
k. Nasielska do stacji PKP 800 m.
Tel. 725 009 537; 22 618 99 98.

Cennik reklam i ogłoszeń

w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

2.
3.
4.
5.

Cena
netto
zł

powierzchniowe –
moduł:
40,00
czarno-białe
60,00
kolor
ogłoszenia rodzinne,
podziękowania
20,00
(1 moduł)
drobne za słowo
0,82
artykuł promocyjnoreklamowy
800,00
1 str. + foto
insert (wkładkowanie)
0,10
– 1 szt.

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

Ocieplam domki. Tel. 507 720 444.
Hydraulika , kompletne instalacje,
C.O, C. W. U KAN- GAZ. Tel. 506 178
967.
Sprzedam kawalerkę 34m2
ul. Płońska. Tel. 601 187 504.
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 850 m,
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.
Instalacje elektryczne. Tel. 506 190
870.
Świadectwa energetyczne. Tel. 502
061 980.
Fotografia ślubna i okolicznościowa.
Zapraszam na www.13w13.pl
Sprzedam działki rolne o powierzchni
2,1 ha położone w bezpośrednim
sąsiedztwie Nasielska. Tel. 502 343
122.
Sprzedam mieszkanie M3 o metrażu 50 m 2, piętro III na osiedlu
Warszawska. Kontakt: Tel. 605
724 207 lub 606 634 373 po godz.
16.00.
Schody, drzwi, parapety, itd. Tel. 503
401 399.
Sprzedam bronę talerzową, szer. 1,80
m, dwuletnią, firmy Bomet. Cena 2
700 zł. Tel. 510 920 043.

14–27 maja 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE
Kupię oryginalne fotografie wykonane w latach 1920 - 1945. Głównie zależy mi na portretach. Jakość zdjęć nie
ma znaczenia. Tel. 23 69 30 942.
Zespół FORTE. Wesela. Tel. 602 630
680.
Sprzedam Forda Focusa 2007 r., automat, wersja amerykańska, silnik 2l
benzyna, czarny. Stan bardzo dobry.
Tel. 604 091 481.
Poszukuję opiekunki do starszej kobiety. Wieś Lubomin, wiadomość po
16.00. Tel. 23 69 30 023.
Sprzedam działkę budowlaną
850m2, blisko dworca PKP Nasielsk.
Tel. 23 69 12 713.
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 785 532 718.
Kupię stare aparaty fotograficzne,
obiektywy i akcesoria. Tel. 608 76
34 51.
Kupię stary motocykl Junak, SHL.
Tel. 608 76 34 51.
Sprzedam dom jednorodzinny- dwu
piętrowy w Nasielsku o pow. 220 m2
na działce o powierzchni 720 m2,
na niej znajdują się dwa garaże pod
działalność gospodarczą. Dostęp
do wszystkich mediów. Tel. 513 828
044.
Sprzedam kanapę, fotele, ławę, dywany itd. Tel. 505 359 438.
Sprzedam las sosnowy, powierzchnia
1,78 ha w miejscowości Górki Duże
k. Nasielska. Tel. 500 236 194.
Piekarnia Baker przyjmie uczniów
ze szkół zawodowych do nauki zawodu, w zawodzie piekarz. Tel. 500
236 194.
Sprzedam pilnie Opel Agila, rok produkcji 2003, pojemność: 1,01; ważne
ubezpieczenie i przegląd. Cena do
uzgodnienia. Nasielsk. Tel. 608 184
479.
Domek rekreacyjny do sprzedania.
Tel. 601 999 520.
Wynajmę mieszkanie, blisko dworca.
Tel. 509 313 184.
Lokal do wynajęcia. Tel. 512 179
622.
Zatrudnię opiekunkę do dwójki dzieci.
Tel. 602 250 413 po 17.00.
Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 609 209 325.
Sprzedam gitarę Majonez Flame LP
IV Gothic. Tel. 662 063 573.
Sprzedam działki w Błędowie o pow.
3654 i 982m2, niedaleko pole golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem
do mediów. Tel. 696 990 459 .

REKLAMA
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MINIPIŁKA NOŻNA

Zawody odbyły się w miejscowości
Góra Kalwaria. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto turniej. Nasielszczanie byli osłabieni brakiem
trzech podstawowych zawodników.

Mimo tego, dzięki swojej ambicji
i waleczności, wygrali wszystkie spotkania i będą reprezentować rejon
legionowski na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Ciechanowie w dniach 3–6 czerwca 2010.
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Nasielsk – Marki		
Nasielsk – Legionowo
Nasielsk – Piaseczno
Marki – Piaseczno		
Marki – Legionowo
Legionowo – Piaseczno

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

BIEGI PRZEŁAJOWE

Nasielszczanie w finale
W czwartek, 6 maja
br. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku reprezentowali powiat nowodworski
na zawodach międzypowiatowych w minipiłkę nożną chłopców.

SPORT

1:0
2:0
2:1
1:0
3:0
0:1

Na mistrzostwach Mazowsza

W piątek 7 maja br. w Ostrołęce
odbyły się Mazowieckie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych.

Chłopcy z nasielskiej podstawówki, pomimo braku kilku zawodników z podstawowego składu,
dzielnie walczyli o jak najwyższą
pozycję. Opiekun Tomasz Czajkowski, który monitorował czasy poszczególnych zespołów,

Końcowa klasyfikacja

I miejsce SP Nasielsk
9 pkt (5:1)
II miejsce SP Marki
6 pkt (4:1)
III miejsce SP Piaseczno 3 pkt (2:3)
IV miejsce SP Legionowo0 pkt (0:6)
Zespół składał się z następujących zawodników: Gortat Łukasz, Kamiński Damian, Prusinowski Paweł, Branicki Patryk, Milewski Dominik, Malon
Łukasz, Drzazgowski Damian,
Szostak Emil, Tomaszyński Kamil, Zalewski Szymon. Opiekun
– Tomasz Czajkowski.
MK

powiedział: -Drużyna w pełnym
składzie powinna zająć miejsce
w pierwszej piątce. Już samo zakwalifikowanie się do MIMS to
duży sukces, aby tam się znaleźć,
trzeba było przejść eliminacje
gminne, powiatowe i rejonowe.

11.
12.
13.
14.
15.

SP Nasielsk
SP Nur
SP 204 Warszawa
SP 18 Płock
SP 22 Płock

Sport w skrócie:

Drużyna składała się z następujących osób: Gortat Łukasz,
Kamiński Damian, Paczkowski
Radosław, Góralik Piotr, Branicki
Patryk, Milewski Dominik, Pisarzewski Robert,
Rosłoński Paweł, Dębski
Michał, Pasztak Mateusz,
Zalewski Szymon. Poniżej
przedstawiono końcową
klasyfikację:
1.
SP 4 Radom
2.
SP 263 Bielany
3.
PSP Wsola
4.
SP 4 Sochaczew
5.
SP 1 Przasnysz
6.
SP Radzanów
7.
SP 1 Sokołów Podlaski
8.
ZS Ruda Talubska
9.
SP Raszyn
10. SP 8 Legionowo

• 23 kwietnia br. w Gąsocinie dziewczęta
z cieksyńskiego gimnazjum wygrały pierwszy etap klasyfikacyjny turnieju piłkarskiego
Coca Cola Cup 2010.
• 30 kwietnia br. pięć osób z gminy Nasielsk
reprezentowało rejon legionowski na
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Ciechanowie.Najlepiej powiodło
się Kindze Karaś (Pieścirogi), która zajęła 5.
miejsce. Pozostali zawodnicy Grzybikowski
Kamil – 28. ( Pieścirogi), Wroński Jakub
– 32. (SP Nasielsk), Osiński Daniel
– 43. (Budy Siennickie), Kamiński Damian
– 64. (SP Nasielsk).
• 30 kwietnia br. w Nowym Mieście
k. Płońska chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum wygrali pierwszy etap klasyfikacyjny turnieju piłkarskiego Coca Cola
Cup 2010.
• 7 maja br. chłopcy z nasielskiej podstawówki wygrali gminne zawody w czwórboju la, natomiast w kategorii dziewcząt
wygrały zawodniczki z Pieścirogów.

Żbik – Marcovia Marki 0:4 (0:2) – (– 3); Żbik – Wilga Garwolin 0:2 (0:2) – (– 3); Białołęka Warszawa – Żbik 2:3 (0:2) – (+3)

Żbik nadal zawodzi
I to na całej linii. Przed dwoma tygodniami, po wysokim zwycięstwie Żbika nad dobrym Legionem
Warszawa (4:0), napisałem, że prezentowana dyspozycja drużyny
może nie wystarczyć na potentatów ligi: Marcovię i Wilgę. Zostało to przez niektórych przyjęte
jako działanie na szkodę drużyny.
Dziwny jest ten świat, powiedziałby poeta.

Obecnie można słowo w słowo
powtórzyć dostrzeżone w grze
naszej drużyny w tym meczu mankamenty. Uwidoczniły się bowiem
one w obydwu meczach z silnymi
drużynami, a ich skutki były opłakane. Straciliśmy w nich komplet
punktów (6) i przeciwnicy strzelili
nam 6 goli. A my im ani jednego.
Porażki z Marcovią i Wilgą są tym
bardziej przykre, że doznaliśmy ich
na własnym boisku. A można tego
było uniknąć.
Żbik w obydwu spotkaniach grał
statycznie. Poszczególnym akcjom
brakowało przyspieszenia. Dużo
było gry wszerz boiska. Poszczególne formacje ze sobą nie współpracowały. Mnożyły się niecelne
podania. O dyspozycji strzeleckiej
lepiej nie mówić. Najważniejsze
jest to, że nie widać było woli walki.
Wyglądało na to, że piłkarze odrabiają pańszczyznę.
W meczu z Marcovią Żbik grał poprawnie w ciągu całego meczu
tylko 10 minut. Nieco lepiej było
w meczu z Wilgą. Po „przechodzonej” i oczywiście przegranej pierwszej połowie nasi zawodnicy zaczęli
biegać, a nawet walczyć. Gdyby tak
grali od początku, z pewnością by
tego meczu nie przegrali. Ten frag-

ment spotkania jeszcze raz pokazał,
że drużyna ma duże umiejętności
i możliwości. Nie potrafi ich jednak
wykorzystać. A szkoda, bo mimo
porażek zajmuje wysokie miejsce
w tabeli i z pewnością z łatwością
utrzymałaby się w IV lidze.

Łatwo pisać o mankamentach
w grze po przegranym przez drużynę meczu. Niekiedy trzeba to
zrobić także po wygranym spotkaniu. Tak było właśnie po wygranym
meczu Żbika z Legionem, tak też
należy zrobić po ostatnim zwycięskim meczu Żbika z Białołęką
Warszawa.
To zwycięstwo zostało odniesione na boisku przeciwnika. Radość
z wygranej zmieszała się jednak
z goryczą z powodu stylu, w jakim
to zwycięstwo zostało odniesione.
To był pokaz w wykonaniu naszej
drużyny, jak grać nie należy. Żbik
popełniał te same błędy, które
przedstawiłem powyżej. Nie było
woli walki. Niewiele zaś brakowało,
żeby Żbik mecz ten tylko zremisował, a nawet przegrał. Z przebiegu gry, w pewnych fragmentach
meczu, można było mniemać, że
Żbik rozgrywa sparingowy mecz
z zespołem z niższej klasy. Gdyby zawodnicy bardziej zaangażowali się w grę, wynik mógłby być
dwucyfrowy. Największym mankamentem piłkarzy w tym meczu
była słaba dyspozycja strzelecka.
Pudłowali w sytuacjach nawet więcej niż stuprocentowych.
Pierwszą bramkę dla Żbika zdobył
Maciej Książak z Białołęki (16’). Zawodnik ten próbował wybić piłkę
uderzoną przez Maxwella Ellotę
z niewielkiej odległości od bram-

ki. Uczynił to tak niefortunnie, że
zmylił własnego bramkarza i umieścił piłkę we własnej bramce. Cóż,
takie wpadki zdarzają się nawet
najlepszym. Pozostałe dwie bramki
zdobyli już samodzielnie nasi zawodnicy: Rafał Załoga w 30. minucie i Tomasz Borkowski w 70.
minucie meczu.

Kilka ciepłych słów należy się
przeciwnikom. Drużyna była
zespołem słabszym od Żbika.
Długie fragmenty meczu przypominał y treningową zabawę
obrona – atak, w której gra się do
jednej bramki. Gra toczyła się na
połowie gospodarzy z Białołęki.
Zespół (!!!) umiejętnie się bronił,
w czym bardzo pomagali mu nasi
zawodnicy, i czyhał na kontrę,
aby wyjść długą piłką z głębokiej
defensywy i szybkim atakiem zaskoczyć przeciwnika. Tych okazji
nasi przeciwnicy stworzyli niewiele, można byłoby je policzyć
na palcach jednej ręki. Potrafili
jednak aż trzykrotnie zaskoczyć
naszą obronę i naszego bramkarza
Obydwie bramki padły w ostatnich
10 minutach meczu (druga nawet
w 92’). Pokazali wolę walki i przypomnieli naszym zawodnikom, że
gra się do końca.
Gospodarze mieli jeszcze jedną
wspaniałą okazję na strzelenie
bramki. Było to tuż przed przerwą (43’), w momencie największego naporu naszej drużyny na
bramkę warszawian. Ci długim
wykopem spod własnej bramki
posłali piłkę poza połowę boiska. Jednemu z napastników
gospodarzy udało się uwolnić
od obrońców i zagrozić naszej
bramce. Jedynym ratunkiem

przed utratą bramki pozostało
nieprzepisowe zatrzymanie atakującego przeciwnika. Za ten faul
sędzia podyktował rzut karny. Na
szczęście dla naszej drużyny pił-
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karz strzelający karnego zrobił to
mało precyzyjnie i bramkarzowi
Pawłowi Paczkowskiemu udało
się wybić piłkę w pole.
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