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Ulewne deszcze padające z niedzieli na poniedziałek (30 na 31 maja br.) spowodowały wiele podto-
pień domów i ulic w naszej gminie. 
W poniedziałkowy ranek problem z przejazdem przez drogę powiatową łączącą Nasielsk ze Strzegoci-
nem mieli m.in. mieszkańcy ulic Młynarskiej, Słonecznej, Dolnej, Działkowej, Broninka, ponieważ woda 
w rzeczce będącej dopływem Nasielnej wezbrała, zalewając okoliczne łąki, pola i przelewając się 
z jednej na drugą stronę ulicy. 
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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

Pogotowie energetyczne 
991 lub (24) 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (23) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (23) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (23) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (23) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (23) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (23) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (23) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (23) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (23) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (23) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (23) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (23) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (23) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (23) 691–25–52

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26
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Świętowano skromnie, ale godnie
W czwartek, 27 maja odbyły się 
w naszym mieście uroczystości, 
których celem było spojrzenie 
wstecz – na to, co działo się przez 
ostatnich 20 lat w nasielskiej gmi-
nie. Upłynęły bowiem równe dwie 
dekady, odkąd odpowiedzialność 
za kierowanie sprawami gminy 
przejęli, zgodnie z odpowiednimi 
ustawami, sami mieszkańcy naszej 
małej Ojczyzny i wybrali do tego 
celu swoich przedstawicieli, rad-
nych. Ci zaś wybierali Zarząd Gminy 
i jego przewodniczącego, czyli bur-
mistrza. Po 12 latach doświadczeń 
ustalono, że mieszkańcy wybierać 
będą także burmistrza. W ten sposób 
jego obowiązki, ale i odpowiedzial-
ność, znacznie wzrosły.

Pierwszą częścią jubileuszowego 
spotkania była msza św. w inten-
cji nasielskich samorządowców 
i mieszkańców gminy. Celebrował 
ją i homilię wygłosił proboszcz pa-
rafii św. Wojciecha ks. kan. Tadeusz 
Pepłoński.

Okres dwudziestu lat jest dostatecz-
nie długi, aby można było dokonać 

bardziej gruntownej oceny działań 
podejmowanych w gminie przez 
ludzi, którym lokalna społeczność 
powierzyła swój los. Podsumowa-
nia dokonano w hali sportowej na 
uroczystej sesji Rady.

W tym okresie funkcjonowało pięć 
składów Rady i trzech burmistrzów. 
Przewodniczący tych kolejnych 
składów Rady – Tadeusz Modze-
lewski, Grzegorz Duchnowski, An-
drzej Królak i Dariusz Leszczyński 
oraz burmistrzowie: Michał Wój-
ciak, Wojciech Ostrowski, Bernard 
Mucha, zasiedli za stołem prezy-
dialnym w czasie uroczystej sesji, 
jaka odbyła się z okazji jubileuszu 
20-lecia samorządu. W gronie tym 
zabrakło pani Katarzyny Rusek, któ-
ra ze względu na pilne obowiązki 
służbowe i rodzinne nie mogła 
uczestniczyć we wszystkich punk-
tach rocznicowych obchodów. 

Odświętnej sesji, 
na którą przybyli 
prawie wszyscy 
radni pięciu ka-
dencji, przewod-
nicz ył obecny 
przewodniczą-
cy Rady, Dariusz 
Leszczyński. Re-
ferat pt. „20-le-
cie istnienia sa-
morządu w Pol-
s c e  –  o c e n a , 
podsumowanie 
oraz formuło-
wanie planów na 
przyszłość” wy-
głosił były bur-
mistrz Wojciech 
Ostrowski. Naj-
w i ę c e j  u w a g i 
w swym wystą-
pieniu poświęcił 
problemom f i-
nansowym, z jakimi spotykały się 
i spotykają samorządy. 

Następnie głos zabierali pozosta-
li burmistrzowie i przewodniczący 
Rady. Ich wypowiedzi były bardzo 

stonowane. Nie było w nich typowej 
w takich sytuacjach propagandy suk-
cesu. Wskazywali zarówno na osią-
gnięcia organów samorządowych 
w poszczególnych kadencjach, jak 
i na trudności, które organy samo-
rządu musiały przezwyciężać. Nie si-
lono się na porównywanie osiągnięć 
w poszczególnych kadencjach. Jak 
zauważono, każda z nich podlegała 
innym uwarunkowaniom. A warunki 
funkcjonowania zmieniały się nie-
kiedy nawet w trakcie trwania jednej 
kadencji. Skonstatowano też, że od-
danie władzy społeczeństwu było ze 
wszech miar słuszną decyzją oraz to, 
że nasielska gmina w okresie minio-
nych dwudziestu lat bardzo się zmie-
niła. Oczywiście na lepsze.

Na jubileuszowym spotkaniu w na-
sielskiej hali sportowej obecni byli 
przedstawiciele samorządów: woje-
wódzkiego i powiatowego. Sejmik 
Mazowiecki reprezentowała Maria 

Kowalska, radna tego sejmiku, a sa-
morząd powiatu starostowie: Krzysz-
tof Kapusta i Anna Kaczmarek. Udział 
w sesji wzięli również pracownicy 
Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych, sołtysi, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.

Miłym akcentem 
sp otkan ia  był o 
wręczenie przez 
obecnego burmi-
strza i obecnego 
przewodniczące-
go Rady pamiątko-
wych medali: „Za 
działalność na rzecz 
Samorządu Gminy 
Nasielsk”. Otrzymali 
je radni wszystkich 
kadencji i pracow-
nicy Urzędu Miej-
skiego z minimum 
dwudziestoletnim 
stażem. 

W trakcie spotkania 
w hali na ekranie ol-
brzymiego telewi-
zora prezentowane 
były zdjęcia kilku 

miejscowych fotoreporterów obra-
zujące ważniejsze wydarzenia z życia 
nasielskiej gminy oraz niektóre ważne 
dla niej inwestycje.

Końcową część spo-
tkania poświęcono 
młodzieży. Jej udział 
w rocznicowych 
obchodach pole-
gał na przystąpieniu 
do konkursów o te-
matyce samorządo-
wej. Były to: konkurs 
plastyczny i konkurs 
wiedzy o samorzą-
dzie. Laureaci tych 
konkursów otrzy-
mali dyplomy i na-
grody, a prace pla-
styczne stanowiły 
ważny element de-
koracyjny imprezy. 
Oto oni: 

Konkurs plastyczny – przed-
szkola i klasy 0–1:
1. Natalia Zawadzka (ZS nr 3 Ciek-
syn), 2 . Alicja Kraśniewicz (SP 
Dębinki), 3. Martyna Pawłowska 
(Przedszkole Nasielsk) i wyróż-
nienie Oliwia Świerczewska (SP 
Nasielsk).

Klasy I–IV szkół podstawowych:

1. Julia Janecka (SP w Popowie Bo-
rowym); wyróżnienia: Anna Suska 
(SP Dębinki), Aleksandra Ujazda 
(SP Budy Siennickie).

Konkurs wiedzy o samorządzie 
gminnym – klasy V–VI:
1. Krystian Łosiewicz (SP Dębin-
ki), 2. Małgorzata Dąbrowska (SP 
Budy Siennickie), Luiza Pyrzyń-
ska (SP Dębinki).

Gimnazja:
1. Adam Ostrowski, 2. Malwina 
Morawska, 3. Jakub Chmielew-
sk i  (wsz yscy G imnazjum nr 1 
Nasielsk).

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Agnieszka Dzikoń, 2. Ewelina 
Daniszewska (obie LO Nasielsk, 
3 .  I z a b e l a  C h o j n a c k a  ( Z S Z 
Nasielsk).

xyz
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Woda nas zaskoczyła 
Ulewne deszcze padające z niedzieli 
na poniedziałek (30 na 31 maja br.) 
spowodowały wiele podtopień 
domów i ulic w naszej gminie. 
Strażacy z nasielskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej całą noc wypom-
powywali wodę z jednej z podto-
pionych posesji położonej przy ul. 
Storczykowej. 

W poniedziałkowy ranek problem 
z przejazdem przez drogę powia-

tową łączącą Nasielsk ze Strzego-
cinem mieli m.in. mieszkańcy ulic 
Młynarskiej, Słonecznej, Dolnej, 
Działkowej, Broninka, ponieważ 
woda w rzeczce będącej dopły-
wem Nasielnej wezbrała, zalewając 
okoliczne łąki, pola i przelewając się 
z jednej na drugą stronę ulicy. Woda 
wdarła się również do domu i na po-
sesję p. Różańskiego. 

Wysoki poziom wody utrzymujący 
się na Nasielnej sprawił, że wystąpiła 
ona z brzegów i podeszła pod po-
sesję znajdującą się przy ulicy Żwirki 
i Wigury tuż za mostkiem. Strażacy 
zabezpieczali dom, układając tam 
worki z piaskiem dostarczonym 
przez pracowników ZGKiM. Zapora 
z worków załadowanych piaskiem 
pojawiła się także na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
ponieważ woda z pobliskiej rzeki 
wdzierała się na dziedziniec bu-
dynku. 

Zalany został wodą także mostek na 
Nasielnej i droga łącząca Nową Wieś 
z ulicą Podmiejską. Woda podtopiła 
m.in. znajdującą się tuż obok mostku 
posesję państwa Sarneckich, grani-
czącą z rzeczką od strony Nowej 
Wsi. Woda z potężnego rozlewiska, 
które utworzyło się na łąkach, zala-

ła już po raz kolejny ogródek wa-
rzywny i weszła na podwórko. – Już  
drugi raz siałam warzywa, ale po 
tej wodzie to nic z nich nie będzie 
– mówi pani Sarnecka, pokazując 
na rwący nurt wody płynący przez 
jej działkę.

Woda zalała też piwnice i działki 
znajdujące się przy ulicy Piaskowej 
w Nowej Wsi, a wszystko za sprawą 
niedrożnego kanałku przechodzą-

cego przez tę miejscowość. 

– Tak tragicznej sytuacji jak w tym 
roku jeszcze u nas nie było. Do tej 
pory były podtapiane łąki, teraz 
mamy wodę na podwórkach. Woda 
spływa tu z wyżej położonych czę-
ści miasta: z Piłsudskiego, POW-u. 
Mamy przed domami jeziora, ze 
schodów wchodzi się wprost do 
wody. Zalało nam piwnice, a tam 
i piece, garaże, poza tym miejscami 
zalana jest też ulica, a woda przepły-
wa z jednej strony na drugą – mówi 
pani Magda Waszkowska. 

Bardzo wysoka woda stoi w gospo-
darstwie państwa Grabowskich. Nie 
mają oni szans, żeby dostać się do 
stodoły, wóz stoi w wodzie. Nie było 
też szans, żeby krowa mogła zostać 
w oborze, wszędzie w poniedziałek 
(31 maja) było tam wody kilkadziesiąt 
centymetrów wody.

Za podtopienia w Nowej Wsi praw-
dopodobnie odpowiada niedrożny 
przepust znajdujący się pod jezdnią. 

– Sprawa z tym mostkiem zatrzymu-
jącym wodę ciągnie się już od kilku 
lat – mówią mieszkańcy Nowej Wsi. 
– Teraz jest on po prostu zarwany, 
bo uszkodziły go ciężkie samocho-
dy, które jeździły tędy objazdem ze 

względu na 
remont to-
rów kolejo-
wych. Wy-
kopaliśmy 
jeden z ta-
ki c h  krę -
gów i wi-
dać, jak jest 
pokruszo-
ny. Większa 
woda n ie 

może się tędy przedo-
stać, już podmyła ulicę, 
aż strach, żeby się to nie 
zarwało – dodają. 

I rzeczywiście, po oglę-
dzinach tego miejsca 
droga została zamknię-
ta dla ruchu pojazdów, 
jest tylko możliwość 
przejścia dla pieszych.

Podtopienia działek 
odnotowano tak że 
w Starych i Nowych 
Pieścirogach, Siennicy 

czy na osiedlu Piłsudskiego, gdzie 
woda znalazła się pod domami.

Jak informuje Małgorzata Rosłońska, 
dyrektor Zarządu 
Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkanio-
wej, czasowo nie-
przejezdnych było 
też kilka odcinków 
dróg, np.  droga 
Broninek–Piano-
wo, ul. Topolowa 
czy Kędzierzawi-
ce, Pniewska Gór-
ka–Głodowo.

W wielu miejscach 
naszej gminy naru-
szone zostały prze-
pusty i mostki na 
rowach meliora-
cyjnych, poza tym 
zerwanych zosta-
ło kilka odcinków 
dróg – np. w Lu-
bominie, Jackowie, ul. Młynarskiej. 
W sumie ok. 3 km dróg gruntowych 
zostało zniszczonych przez wodę 
podczas ostatnich ulew.

Kłopoty z nadmiarem wody mieli 
także rolnicy, szczególnie w pół-
nocnej części naszej gminy, m.in. 
z miejscowości: Głodowo, Jackowo, 

Lubomin, Winniki, Krzyczki, 
Popowo. – Woda nas zasko-
czyła, a intensywne opady 
spowodowały sporo strat. 
Zdarzały się takie przypadki, 
że rwąca woda znosiła ka-
mienie i bruk z dróg wprost 
na pola uprawne, tak było np. 
w Jackowie, gdzie u jedne-
go z rolników w pszenżycie 
znalazło się mnóstwo ka-
mieni – mówi Bogdan Rusz-
kowski, kierownik Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska nasielskiego Urzędu 
Miejskiego.

INFORMACJA

Budynki mogą osiadać
W związku z narastającym zagrożeniem powodziowym na terenie Po-
wiatu Nowodworskiego, związanym z szybko podnoszącym się stanem 
wód zarówno w rzekach, jak i wód gruntowych POWIATOWY INSPEK-
TOR NADZORU BUDOWLANEGO zaleca nie wypompowywać wód 
z obiektów budowlanych do momentu znacznego obniżenia się pozio-
mu wody. Wypompowanie wody z obiektu grozi niebezpiecznym osia-
daniem budynków, które może doprowadzić do uszkodzeń budynków, 
a w sytuacjach krytycznych do katastrofy budowlanej.

Maria Matuszewska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Nowym Dworze Maz.

Bogdan Ruszkowski przewiduje, że 
poszkodowanych podczas ostat-
nich ulew zostało ok. 500 rolników 
i ok. 3 tys. hektarów pól uprawnych. 
Podtopione zostały uprawy: ziem-
niaków, ku kukurydzy, roślin oko-
powych i zbóż. 

– Skierowaliśmy do wojewody ma-
zowieckiego pismo o powołaniu 
komisji do spraw szacowania strat 
po przejściu klęski żywiołowej, którą 
w tym wypadku były ulewne desz-
cze. Do rolników trafią odpowiednie 
formularze, na których będą musieli 
zadeklarować swoje straty, potem 
komisja je sprawdzi i na tej podsta-
wie powstanie protokół i zestawie-
nie strat, które trafią do wojewody. 
Takie protokoły i zestawienia mogą 

być potrzebne rolnikom w ubiega-
niu się o kredyt bankowy, odszko-
dowanie od ubezpieczyciela czy 
też o odroczenie składek w KRUS 
– wyjaśnia. 

Jedyną optymistyczną wiadomo-
ścią jest to, że gminie Nasielsk poza 
lokalnymi podtopieniami nie gro-

zi powódź, bowiem stan wody na 
Wkrze od zanotowanego w sobotę 
(5 czerwca) poziomu – 3,50 m sys-
tematycznie spadał i dziś już wynosi 
poniżej 2,43 m.

– Póki co jednak alarm nie jest od-
wołany, ponieważ może nastąpić 
cofka na Wiśle. Nie było podtopień 
spowodowanych przez Wkrę. Gdy-
by jednak nastąpiło cofnięcie wody 
z Wkry do Nasielnej, wtedy zagrożo-
ne podtopieniem jest jedno gospo-
darstwo, ale na razie nie mieliśmy 
takiej sytuacji. Sądzę, że nie powinno 
to u nas wystąpić, takie problemy 
mogą pojawić się w Pomiechówku, 
gdy nastąpi cofka z Narwi do Wkry 
– wyjaśnia Andrzej Krzyczkowski 
kierownik Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego, Spraw Wojskowych 
i Obrony Cywilnej UM Nasielsk. 

Obecnie w wielu domach trwa 
wypompowywanie wody z piw-
nic i podwórek i szacownie strat po 
ostatnich ulewach.

(i.)

Posesja państwa Grabowskich - Nowa Wieś.

Ulica Młynarska.

Ulica Podmiejska.

Zarwany przepust - Nowa Wieś.
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M AKronika OSP
W okresie od 20 maja do 7 czerwca 
jednostka OSP Nasielsk wyjeżdżała 
34 razy do działań związanych z wy-
sokim stanem wód i 13 razy do po-
żarów. Jednostka OSP Psucin wyjeż-
dżała 20 razy do działań związanych z 
wysokim stanem wód. Jednostka OSP 
Cieksyn wyjeżdżała 8 razy do działań 

związanych z akcją powodziową. Jednostka OSP Nuna wyjeżdżała 12 
raz do działań związanych z wysokim stanem wód.

R E K L A M A

Z GMINY 

Zardzewiałe znaki drogowe
W związku z trwającymi pracami remon-
towymi linii kolejowej (opisywanymi już 
w ŻN) przejazdy kolejowe w okolicach 
Pieścirogów i Mogowa przebudowano, 
a w ich obrębie postawiono nowe słupki 
i znaki informacyjne. 

Stanowią one jednak nieliczną grupę no-
wych znaków w naszej gminie. Nie brakuje 
bowiem tych bardzo zniszczonych, które 
wyraźnie kontrastują ze stojącymi przy 
przejazdach kolejowych. 

Na wielu drogowych znakach informa-
cyjnych, ostrzegawczych i ograniczenia 
prędkości warunki atmosferyczne pozo-
stawiły swój ślad – znaki są wyblakłe i zardzewiałe. Niestety, niektóre są również 
w znacznym stopniu pomazane – w tym wypadku swoje ślady (zazwyczaj 
niecenzuralne rysunki i wulgarne napisy) pozostawili niezbyt roztropni miesz-
kańcy. Krótko mówiąc, stan wielu znaków pozostawia wiele do życzenia; tak 
jest choćby w okolicach Bud Siennickich i Wągrodna.

Aby nie pozostać gołosłownym, warto wspomnieć choćby o dwóch z nich, 
np. o znaku informującym o wjeździe do Pieścirogów od strony Mogowa (ul. 
Srebrna), który już od kilku lat jest bardzo zardzewiały, więc ledwie widać na 
nim napis, czy tym informującym o wyjeździe z Bud Siennickich. 

Dopiero kilka tygodni temu wymieniono tam dwa znaki: jeden z nazwą miej-
scowości, informujący o wjeździe do niej od strony Mogowa, oraz drugi 
(znajdujący się na trasie wiodącej z Cegielni Puckiej do Nasielska), który wska-
zuje dojazd do Bud Siennickich. Warto dodać, że jest on umiejscowiony dość 
niefortunnie: po lewej stronie za lasem, przez co można go dostrzec dopiero 
w ostatniej chwili. Po zmroku staje się to szczególnie trudne, zwłaszcza dla tych, 
którzy niezbyt dobrze znają tę okolicę. Dlatego tym bardziej należy się uznanie 
odpowiednim służbom za postawienie nowego znaku w tym miejscu. 

Jednak, jak do tej pory, nikt z osób odpowiedzialnych za stan dróg i poboczy, 
w tym znaków drogowych, nie zwrócił uwagi na pozostałe zardzewiałe lub 
zniszczone znaki, a są one naprawdę liczne. Może watro więc dla wygody, 
a przede wszystkim – bezpieczeństwa mieszkańców, doprowadzić tę sprawę 
do końca.

(f)

Z POLICJI

Ranne dziecko
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło kil-
ka dni temu w Studziankach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca 
daewoo potrącił 10-latka, który wjechał na drogę rowerem. 

Policjanci z Nasielska ustalają okoliczności wypadku drogowego, do któ-
rego doszło 26 maja br. około godz. 19.00 w Studziankach. Z relacji świad-
ków wynika, że 10-latek wyjechał rowerem z drogi gruntowej na jezdnię 
wprost przed jadący pojazd. Kierowca nie zdążył wyhamować i doszło do 
zderzenia. Rannego chłopca przewieziono do szpitala. Policjanci ustalają, 
z jaką prędkością jechał kierowca lanosa w chwili wypadku. Sprawdzono 
także jego stan trzeźwości. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Osoby 
mogące pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku proszone są o kontakt 
z policjantami z komisariatu policji w Nasielsku.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie 
szczególnej ostrożności na drogach. 

Za: www.kpp.nowydwor

W okresie między 24 a 25 maja 
w Żabiczynie nieznany sprawca wła-
mał się do domu Jerzego C. i skradł 
mienie o wartości 100 zł.

W okresie między 24 maja a 2 
czerwca w Mogowie z terenu działki 
Anny T. nieznani sprawcy skradli 10 
drzew liściastych. Straty wynoszą 
4000 zł.

W okresie między 26 maja a 7 
czerwca w Studziankach niezna-
ni sprawcy wycieli i skradli drzewa 
o łącznej wartości 800 zł na szkodę 
Andrzeja K.

Nocą z 28 na 29 maja z osiedlowe-
go parkingu przy ul. Płońskiej Kamil 
Sz. i Piotr D., mieszkańcy gminy 
Świercze, skradli anteny CB i kołpaki 
samochodowe.

W okresie między 30 a 31 maja 
w Dębinkach nieznani sprawcy wła-
mali się do budynku gospodarczego 
i skradli mienie o wartości 250 zł na 
szkodę Mariana S.

31.05. na ul. Broninek spalił się budy-
nek produkcyjny. Prawdopodobną 
przyczyną pożaru były wyładowa-
nia atmosferyczne.

W okresie 2 a 4 czerwca nieznani 
sprawcy włamali się do domu w bu-
dowie przy ul. Grabowej i skradli 
mienie o wartości 5000 zł na szko-
dę Marii P.

Pijani na drodze
20.05. w Żabiczynie Sławomir R., 
mieszkaniec Żabiczyna, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,98 mg/l).

20.05. w Żabiczynie Jarosław W., 
mieszkaniec Nuny, kierował rowe-
rem po spożyciu alkoholu (0,38 
mg/l).

21.05. na ulicy Pniewska Górka Mi-
rosław K., mieszkaniec Głodowa, 
kierował rowerem po spożyciu al-
koholu (0,20 mg/l).

23.05. w Paulinowie Norbert D., 
mieszkaniec Cegielni Psuckiej, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,24 mg/l).

27.05. na ulicy Warszawskiej Stefan 
C., mieszkaniec Pianowa, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,16 mg/l).

31.05. w Nowej Wronie Andrzej H., 
mieszkaniec Nowej Wrony, kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,72 mg/l).

31.05. w Nowej Wronie Jerzy K., 
mieszkaniec Mazewa, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (1,24 
mg/l).

31.05. w Nowej Wronie Włodzi-
mierz S., mieszkaniec Andzina, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,35 mg/l).

04.06. na ulicy Młynarskiej Piotr G., 
mieszkaniec Mazewa, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,09 mg/l).

06.06. w Chechnówce Mirosław 
G., mieszkaniec Lorcina, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,59 mg/l).

Kosze i ścieżka ekologiczna
Kłania się Stały Czytelnik, od trzech lat mieszkaniec Nasielska. Po remon-
cie skrzyżowania ulic: Młynarskiej i Kilińskiego zauważyłem brak koszy na 
śmieci. Myślałem, że po zakończeniu remontu ulic przyjdzie czas na tzw. 
małą architekturę. Ale kosze na śmieci nie wróciły. „Swojego śmiecia” 
schowam do kieszeni i wyrzucę do kosza w domu. Tego samego uczę 
swoje dzieci. Ale ilu przechodniów, nie mając kosza pod ręką, wyrzuci 
papier na ulicę? 

Czy Redakcja ma możliwość zainterweniować w tej sprawie? W informa-
torze miasta i gminy Nasielsk znalazłem (na str. 16) opis i zdjęcia ścieżki 
ekologicznej przy wysypisku śmieci w Jaskółowie. Według informacji tam 
zawartej ścieżka zawiera m.in.: miejsca do grillowania, w formie murowa-
nych z kamienia stanowisk, oraz inne atrakcje. Tę wiadomość potraktowa-
łem jako zaproszenie: w piękną niedzielę zabrałem tam dzieci i chciałem 
pokazać tę ścieżkę. Droga do niej nie jest oznakowana, ale wykorzystując 
„koniec języka za przewodnika”, dojechaliśmy na miejsce. Tam okazało 
się, że na teren wysypiska, a więc i ścieżki, można wejść tylko w godzinach 
pracy „Szefowej”, tj. w dni powszednie w godz. 7.00–15.00. Zapytuję: dla 
kogo jest ta atrakcja opiewana w informatorze nasielskim? Czy tylko dla 
szkół? A może pracownik ochrony miał złe informacje i jednak „turyści” 
mogą korzystać ze ścieżki w dni wolne od pracy? Będę wdzięczny za inter-
wencję i odpowiedź na łamach „Życia Nasielska”. Na pewno przeczytam. 
Załączam pozdrowienia.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Zgodnie z sugestią naszego Czytelnika o wyjaśnienie podnoszonych 
przez niego problemów zwróciliśmy się do Małgorzaty Rosłońskiej, 
dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasiel-
sku. Oto odpowiedź:
Kosze uliczne są tematem kontrowersyjnym. Na terenie Nasielska usta-
wionych jest ich 60 sztuk, przy czym miesięczny wywóz to 800–1000 
sztuk. Kosze wykorzystywane są do różnych celów, niekoniecznie tych 
właściwych. Znajdują się w nich i wokół nich śmieci komunalno-bytowe, 
a do tego kosze uliczne nie są przeznaczone. 

W ubiegłym roku zamontowaliśmy próbnie 5 sztuk koszy na odchody 
zwierzęce. Niestety, nie są one również wykorzystywane do tych właśnie 
celów. Jeżeli chodzi o kosze w okolicach skrzyżowania ul. Młynarska – 
ul. Kilińskiego, to wyjaśniam, że kosze znajdują się w tym terenie, lecz 
zostały przesunięte miejsca ich lokalizacji dotychczasowej z uwagi na 
utrudniony ich serwis. Obserwujemy potrzebę zamontowania dodatko-
wych pojemników i jeżeli znajdziemy dla nich lokalizację – to być może 
zostaną ustawione. 

Natomiast ścieżka ekologiczna znajdująca się na terenie składowiska jest 
udostępniana nieodpłatnie dla celów edukacyjno-ekologicznych dla grup 
zorganizowanych. Są to przede wszystkim grupy szkolne, które wcześniej 
rezerwują termin zwiedzania obiektu. Zwiedzanie terenu ścieżki odbywa 
się w dni powszednie w godzinach od 7 do 15 i jest to podyktowanie obec-
nością pani Kierownik składowiska, która grupom odwiedzającym obiekt 
przekazuje wiedzę na tematy związane ze składowaniem i segregowaniem 
odpadów. Nie ma jeszcze na tę chwilę możliwości przyjmowania na skła-
dowisku gości indywidualnych, każdego dnia i o każdej jego porze. 

Listy do redakcji    Listy do redakcji
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Procesja Bożego Ciała
W czwartek, 3 czerwca br. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Pańskiej, radosne i dziękczynne święto, zwane popularnie Bożym Ciałem. 

Zgodnie z wielowiekową tradycją, w procesji do czterech ołtarzy wyruszyła 
ulicami Nasielska większość wiernych z nasielskiej parafii św. Wojciecha. Byli 
też goście z innych parafii. Ołtarze urządzone były w zasadzie w tradycyjnych 
miejscach. O blisko sto metrów dalej niż zawsze został zlokalizowany drugi 
ołtarz. Zmiana związana jest z przebudową głównej ulicy miasta i umieszcze-
niem na niej barierek. 

Procesja Bożego Ciała, która odbywa się we wszystkich polskich kościołach 
od początków XV w., jest swoistego rodzaju manifestacją przynależności do 
Kościoła katolickiego. 

(red.)

ROZMOWA Z…

języków, jak i na edukację w gru-
pach początkujących. Taka oferta 
językowa jest niezwykle bogata. 
Uważam, że poznawanie języków 
naszych sąsiadów zwiększa moż-
liwości zawodowe  absolwentów 
liceum przy Starzyńskiego.

Należy dodać, że rekrutacja do 
l iceum jest prowadzona elek-
tronicznie, poprzez stronę www.
nowodworski.edu.com.pl. Każdy 
uczeń, który chce uczęszczać do 
liceum, powinien zalogować się na 
tej stronie i wybrać Liceum Ogól-
nokształcące im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Nasielsku jako szkołę 
pierwszego rzędu. W wyniku ko-
lejnych działań rekrutacyjnych Ko-

misja Rekrutacyjna dokona naboru 
do klas I LO. Wszelkie informacje 
na ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej szkoły: www.
lonasielsk.pl w zakładce „Rekru-
tacja do Liceum”. 

Jak minął pierwszy rok pracy obu 
szkół, które funkcjonują w budyn-
ku przy ul. Starzyńskiego: liceum i 
gimnazjum? Od kiedy będzie ofi-
cjalnie działać Zespół Szkół?

– Koniec roku szkolnego to także 
koniec pewnej epoki w dziejach 
naszej szkoły. Otóż z dniem 1 lipca 
2010 r. zostaje utworzony na pod-
stawie odpowiednich dokumen-
tów Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Nasielsku, i taka nazwa 
będzie obowiązująca. W związku 
z tworzeniem z dniem 1 września 
2009 r. Gimnazjum zostałem po-
wołany na stanowisko dyrektora 
wspomnianej placówki. Wymogi 
formalne nakazywały ogłoszenie 
konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nasielsku. Dwóch rów-
noległych funkcji kierowniczych 
w szkole być nie może, więc roz-
pisano konkurs, który odbył się 23 
kwietnia 2010 r. w budynku staro-
stwa nowodworskiego. W wyniku 
procedury konkursowej zostałem 
powołany na stanowisko dyrekto-
ra na najbliższą kadencję. Uważam, 
że taki krok, chociaż konieczny, 

…Robertem Parzonką, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Nasielsku

O szkole po zmianach
Ostatnie miesiące roku szkolnego 
to czas wytężonej pracy, zarów-
no uczniów, jak i nauczycieli. Jak 
wobec tego minęły egzaminy 
maturalne w nasielskim Liceum 
Ogólnokształcącym? Czy rozpo-
częła się już rekrutacja do Waszej 
szkoły?

– Tak, zbliża się koniec roku szkol-
nego. Dla szkoły to czas szczegól-
ny. Zakończyły się już egzaminy 
maturalne, ustne i pisemne. Gdzieś 
tam w środku wszyscy trzymamy 
kciuki za naszych maturzystów. 
Chociaż różnie bywało w naszych 
relacjach, to niewątpliwie głęboko 
wierzę w ich uzdolnienia i możli-

wości. Mam nadzieję, że zaświad-
czenia maturalne, które niedługo 
będę miał przyjemność przywieźć 
z Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Warszawie, otworzą im 
wszystkim drzwi do upragnionej i 
wymarzonej przyszłości, tej oso-
bistej i zawodowej. 

Obecnie jesteśmy w okresie re-
krutacji do liceum. Szkoła cieszy 
się powodzeniem. Uczniowie 
najczęściej wybierają profil bio-
logiczno-polonistyczny. Rozsze-
rzone przedmioty figurują w na-
zwie profilu klasy, należy również 
wspomnieć o rozszerzeniach z ma-
tematyki (przedmiot obowiązkowy 
na maturze) oraz języków obcych. 
Absolwenci tej klasy mogą ubiegać 
się wstęp na uczelnie humanistycz-
ne, ale także na uniwersytety me-
dyczne. Kolejna klasa posiada jako 
przedmioty rozszerzone kierunko-
wo matematykę i geografię. Obok 
przedmiotów rozszerzonych kłaść 
będziemy nacisk na inne przed-
mioty techniczne. Po ukończeniu 
tego profilu absolwenci mogą wy-
bierać w ofertach szkół technicz-
nych i inżynieryjnych.

Liceum oferuje swoim uczniom 
możliwość wyboru trzech języ-
ków: francuskiego, niemieckie-
go i rosyjskiego. Utworzone we 
wrześniu grupy pozwolą na kon-
tynuowanie nauki powyższych 

pozwoli na utworzenie nowego 
typu placówki oświatowej w naszej 
gminie, gdzie obie szkoły będą 
funkcjonowały na równorzędnych 
zasadach. Połączenie szkół tego 
typu to krok właściwy i jak po-
kazują doświadczenia mijającego 
roku, pozwalający na prawidło-
wy rozwój młodzieży. Pomimo 
pewnych obaw wszystkie procesy 
dydaktyczne i wychowawcze na-
stępowały pomyślnie. Uczniowie 
gimnazjum szybko zaadoptowa-
li się w nowym środowisku. Nie 
odnotowałem żadnych konflik-
tów pomiędzy uczniami. Nikt nie 
musiał wzywać policji. Nie było 
interwencji nikogo z zewnątrz. Na 

szkolnym korytarzu 
zacierają się granice 
wiekowe, każdy czuje 
się swobodnie, nic ni-
komu nie zagraża. 

Czy w szkole są orga-
nizowane zajęcia po-
zalekcyjne, wycieczki? 
Czy uczniowie mają 
możliwość uczestnicze-
nia w różnego rodzaju 
działaniach społecz-
nych i artystycznych 
rozwijających ich pasje 
i zainteresowania?

Staramy się także po-
magać uczniom w roz-
wijaniu ich zaintere-
sowań i pogłębianiu 
wiedz y i  uzdolnień. 
Organizujemy zatem 
różnego typu koła za-
interesowań.  Dzia ła 
kółko dziennikarskie, 
którego efektem pracy 

były artykuły do „Życia Nasielska”. 
Funkcjonują drużyny harcerskie. 
Młodzież gimnazjalna uczęszcza-
ła na basen w Pułtusku. Jest wiele 
sfer działania. Wymienienie ich w 
tym miejscu może być trudne. 
Często działania nasze weryfikują 
konkursy lub zawody na szczeblu 
gminnym, powiatowym lub rejo-
nowym.

Jak wyglądają warunki naucza-
nia młodzieży w Pańskiej szkole, 
czyli co się zmieniło na lepsze,  
a co jest w planach?

– Szkoła dąży do zapewnienia 
uczniom jak najlepszych warun-
ków nauki i pobytu. Dzięki przy-
chylności organu prowadzącego 
dokonywane były liczne remonty 
sal lekcyjnych, w których wymieni-
łem wszystko: tynki, podłogi, okna, 
ławki, krzesełka, instalacje elek-
tryczne… Obecnie planuję remont 
korytarzy oraz auli szkolnej. 

Bardzo ważnym dla funkcjonowa-
nia szkoły problemem jest brak sali 
sportowej. Uczniowie co prawda 
uczęszczają na zajęcia WF do hali 
gminnej, za co serdecznie dziękuję 
władzom gminy, ale posiadanie ta-
kiego obiektu spowoduje, że oferta 
dydaktyczna szkoły będzie pełna.

Rozmawiała  
Iwona Pęcherzewska

U MATKI BOŻEJ ŁOPACIŃSKIEJ

Pustelnia tętniąca życiem
W poprzednim numerze „ŻN” wspomnieliśmy o dorocznym spotkaniu religij-
nym w Pustelni pod Łopacinem. Przypominając, że do tego miejsca, słynącego 
z łask spływających na ludzi za pośrednictwem znajdującej się tu rzeźby Matki 
Bożej, od wieków pielgrzymowali mieszkańcy ziemi nasielskiej, sugerowali-
śmy, że warto tę tradycję podtrzymać. 

I w tym roku z całego północnego Mazowsza przybyło bardzo wielu pielgrzy-
mów. Znaczącą grupę wśród nich stanowili wierni z nasielskiej gminy, którzy 
dotarli tu całymi rodzinami. Nie zawiedli Matki Bożej Łopacińskiej. Modlitwa 
przy kapliczce trwała 6 godzin. O godz. 12.00 ks. kan. Andrzej Leleń, kapłan 

pochodzący z Gościmina odprawił mszę św. i wygłosił okolicznościową homi-
lię. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór CANTATE DEO z Pomiechówka, 
którym dyrygował Mariusz Dana. Bardzo wzruszający moment nastąpił po tym 
nabożeństwie. Uczestnicy spotkania oddali hołd ofiarom niedawnej katastrofy 
pod Smoleńskiem. Nastrój spotęgowała zagrana na trąbce wzruszająca melodia 
Śpij, kolego, występ sekstetu wokalnego Melodia z Opinogóry i Ave Maria, pieśń 
wykonana przez niewidomą śpiewaczkę Patrycję Malinowską pochodzącą z 
okolic Sierpca. Przed dwoma laty występowała ona w Nasielsku i zapamiętała 
nasze miasto i żywo reagującą na jej śpiew publiczność. Prosiła o pozdrowienie 
mieszkańców miasta i czytelników „Życia Nasielska”.

Dalszą część stanowił koncert Maryjny. Organizatorzy, a szczególnie nasz pan 
Jacek Ruciński, zadbali nie tylko o modlitewną ucztę dla ducha, ale i o posiłek 
dla ciała. Pielgrzymi zostali zaproszeni do biesiadowania przy staropolskim 
stole. Posiłek ten był bezpłatny. Pan Jacek Ruciński, który jest tzw. dobrą du-
szą całego przedsięwzięcia, bardzo ceni bezinteresowną pomoc wielu ludzi. 
Szczególnie cenna jest pomoc jednostek strażackich z gminy Sońsk i harcerzy 
z drużyny w Nowym Mieście. Oprócz wykonywania zadań organizacyjnych 
i porządkowych harcerze przeprowadzili wśród pielgrzymów zbiórkę pienię-
dzy dla powodzian.

andrzej zawadzki

fot. T. Zawadzki
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Nietypowy kryminał  
ze zwierzętami w tle
O twórczości jednej z najpopularniejszych polskich pisarek, a zarazem 
laureatce wielu prestiżowych nagród – Oldze Tokarczuk pisaliśmy już  
w naszej rubryce. Jednak pojawienie się nie tylko na rynku wydawniczym, 
ale i w naszej bibliotece kolejnej powieści pt. Prowadź swój pług przez kości 
umarłych (Wydawnictwo Literackie, 2009) to doskonały powód, aby ten 
najnowszy utwór zarekomendować naszym Czytelnikom.

Nowa powieść Tokarczuk to thriller i kryminał zarazem, ale napisany z tzw. 
przymrużeniem oka. Czyta się ją z ogromnym zainteresowaniem i, co waż-
ne w tego rodzaju gatunku literackim, do ostatniej chwili trzyma w napięciu. 
Atutem powieści jest również jej strona literacka.

Akcja utworu rozgrywa się współcześnie w Kotlinie Kłodzkiej, a jego głów-
ną bohaterką jest emerytowana nauczycielka Janina Duszejko, kobieta silna 
i mądra, choć momentami naiwna. Na starość przeniosła się z Wrocławia 
na całkowite odludzie (w osadzie przy granicy z Czechami na stałe miesz-
kają tylko trzy osoby). Dawniej była inżynierem i projektowała mosty, dziś 
uczy w wiejskiej szkole angielskiego i geografii. Dorabia sobie, doglądając 
domków letniskowych ulokowanych w pobliżu jej chaty, studiuje astrolo-
gię i wielką miłością darzy wszelkie żywe stworzenia. Prowadzi prywatną 
i wielce nieskuteczną wojnę z myśliwymi i kłusownikami, którzy traktują ją 
jak wariatkę. Pewnego zimowego dnia pani Janina dowiaduje się o śmierci 
sąsiada kłusownika – mordercy saren, potem pojawiają się kolejne ofiary, 
które łączy ich zamiłowanie do polowań oraz to, że zawsze przy zmarłych 
na śniegu znajdowane są tylko ślady zwierząt. Główna bohaterka ma swoją 
teorię na ten temat i próbuje zainteresować nią policję, ale ta ignoruje jej in-
formacje.  Pani Duszejko twierdzi  bowiem, że jest to krwawa i słuszna zemsta 
zwierząt, i co ciekawe, są i tacy, którzy słuchają jej wywodów z uwagą.

W powieściowym świecie Tokarczuk pojawia się cała gama sympatycz-
nych postaci, które żyją na prowincji, nieco poza nawiasem miejscowej 
społeczności, takich typowych życiowych nieudaczników. Mają one swoje 
pasje i bogate życie duchowe. Pani Janina pasjonuje się astrologią, jej daw-
ny uczeń, a obecnie przyjaciel, Dyzio, informatyk z gminnego posterunku 
policji, amatorsko tłumaczy pisma Williama Blake’a (właśnie z twórczości 
Blake’a pochodzi długi tytuł powieści). Jest jeszcze sprzedawczyni ze sklepu 
z używaną odzieżą, zwana przez narratorkę Dobrą Nowiną, oraz jej sąsiad 
Matoga i kilka innych postaci, wszyscy oni to ludzie o gołębich sercach 
i żywej inteligencji. 

Poza wartką akcją znajdziemy w tym utworze wiele ciekawych, a czasem 
humorystycznych spostrzeżeń naszej narratorki np. o wpływie układu 
gwiazd na program telewizyjny czy też prezentujących Czechów, jako najle-
piej zorganizowany i najszczęśliwszy naród w naszym regionie. Bardzo dużo 
miejsca poświęcono w tej powieści zwierzętom i temu jak są one traktowane 
przez ludzi. Stąd sformułowania w stylu: O kraju świadczą jego zwierzęta. 
Stosunek do zwierząt. Autorka m.in. zawzięcie polemizuje z katolickim po-
glądem na temat zwierząt jako istot podrzędnych, jakoby pozbawionych 
duszy. Znajdziemy tu porównanie ambony kościelnej z amboną łowiecką, 
a także ksiądz, duszpasterz myśliwych, staje się jedną z ofiar.

W jednym z wywiadów pisarka zadeklarowała: Ta książka jest polityczna, 
jak najbardziej. Jest polityczna w tym najszerszym rozumieniu polityczności 
jako wartościowania tego, co się wokół nas dzieje, i opowiadania się po 
jakiejś stronie tych wydarzeń. Życzymy miłej lektury.

(red.)

KULTURA
ZAPROSZENIE

Już niedługo Dni Nasielska
Od kilku lat obchodzimy wspól-
nie Dni Nasielska, jest to najwięk-
sza impreza plenerowa, której 
towarzyszy wiele atrakcji. Tego-
roczne Dni Nasielska świętować 
będziemy przez trzy kolejne dni: 
od piątku 18, przez sobotę 19, 
a po niedzielę, 20 czerwca. 

Uroczyste otwarcie imprezy od-
będzie się w piątek o godz. 18.00 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Towarzyszyć mu będzie wrę-
czenie przez kolegium nagrody 
w uznaniu zasług dla naszego 
miasta i gminy – Lwa Nasielska 
oraz uroczyste zakończenie cy-
klu spotkań z piosenką poetycką 
pt. „Scena Zaułek”, gdzie oprócz 
gospodarza sceny – Wojtka Gę-
sickiego – pojawią się Marek Ma-
jewski i Marian Opania.

Na sobotę organizatorzy zapla-
nowali wiele zabaw i konkurencji 
sportowych, a wśród nich turniej 
piłki nożnej dla szkół.

Natomiast w niedzielę, 20 czerw-
c a już od wczesnych godzin 

p o p o ł u d n i o w yc h 
z a p r a s z a m y  n a 
program dla dzie-
ci, konkurs wiedzy 
o Nasielsku i konkurs 
ekologiczny. Ponad-
to na scenie wystą-
pią laureaci pierw-
szej edycji Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „O 
Złotą Nutkę” oraz 
tancerki z grupy TOP 
SQAD. Imprezie to-
warzyszyć będą tak-
że pokazy freestyle-
’u motocyklowego.

Niedzielny wieczór 
podczas Dni Miasta 
zapowiada się bar-
dzo koncertowo. Na 
początek muzyka, 
która nie ma granic, 
czyli hip-hop w wy-
konan iu  D omala-
ka i Nastyka. Później na scenie 
pojawi się znany z popularnego 
programu „Jaka to melodia?” 

ROBERT JANOWSKI, obdarzo-
ny mocnym, ciepłym głosem, 
o wyraźnie teatralnym sposobie 
interpretacji i ekspresji. Punk-
tem kulminacyjnym wieczoru 
będzie koncert grupy rockowej 
i popowej, która zaistniała na 
początku lat 80. i z powodze-
niem działa do dziś – FORMACJI 
NIEŻYWYCH SCHABUFF, której 
przeboje Lato, Da da da czy 
Ławka znają prawie wszyscy.

Całość Dni Miasta będzie uzu-
pełniało bogate zaplecze ga-

stronomiczne, wesołe miasteczko 
i wiele innych ciekawych atrakcji, 
zarówno dla dzieci, jak i dla do-
rosłych. 

Zatem zapraszamy już 18 czerw-
ca do Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury, a 19 i 20 czerwca na Stadion 
Miejski. 

Sponsorami tegorocznych Dni 
Miasta są: „Kasztelan”, MARC-
POL, Bank Spółdzielczy w No-
w ym D worze Ma zowie ck im, 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku, 
Bank Pekao SA, Inter Soft – Piotr 
Kaczmarczyk.

K.T.

fot. Dream Music

SCENA ZAUŁEK

Świat według Murackiego
W środę, 26 maja br. 
w Nasielskim Ośrodku od-
było się kolejne spotkanie 
z cyklu Scena Zaułek. Tym 
razem gościliśmy Anto-
niego Murackiego, któ-
ry od wielu lat zachwyca 
i rozśmiesza publiczność 
piosenką literacką. Mimo 
iż tego dnia w NOK-u poja-
wiło się niewiele osób, kon-
cert artysty, okazał się nie-
zapomnianym spektaklem 
satyryczno-lirycznym. Twórczość Antoniego Murackiego i utwory czeskiego 
pieśniarza Jaromira Nohavicy przypadły publiczności do gustu.

Kolejne i niestety ostatnie przed wakacjami spotkanie ze Sceną Zaułek już  
18 czerwca podczas uroczystego otwarcia Dni Nasielska. W sali widowisko-
wej NOK oprócz gospodarza sceny – Wojtka Gęsickiego pojawią się Marek 
Majewski i Marian Opania.

K.T.

Zespół Szkół Zawodowych

Kreatywni uczniowie
Kreatywność – to pojęcie, które w dzi-
siejszych czasach jest wszechobecne. 
Mówi się o kreatywności w szkole, 
w pracy, jak również w codziennym 
życiu. Człowiek kreatywny łatwiej radzi 
sobie z problemami, z niespodziankami, 
jakie podsuwa los. Często trudno jest 
nam odnaleźć się we współczesnym 
świecie bez kreatywnego myślenia.

O człowieku kreatywnym mówi się czę-
sto twórczy, otwarty na poszukiwania, 
często innowacyjne. Kreatywność to 
ważna cecha, którą powinniśmy posia-
dać, chcąc wykonywać wiele zawodów. 
Oprócz artystów kreatywni powinni być: 
graficy, nauczyciele, architekci, lekarze, 
ekonomiści etc. Dawniej twierdzono, 
że kreatywność jest cechą wrodzoną, 
obecne badania pokazują, że można ją 
ukształtować, stymulować. Kreatywność 
powinna być równie istotna jak nauka 
umiejętności czytania i pisania. Dlatego 
ważne jest, aby szkoła dbała o rozwój za-
interesowań uczniów, takich jak: taniec, 
śpiew, rysunek, poezja i wielu innych. Nie 
chodzi o to, aby z każdego ucznia zrobić 
artystę, lecz o to, aby wzbudzać zaintere-
sowanie, rozwijać pasje, uświadomić, że 
istnieje wiele ciekawszych zajęć oprócz 
komputera i telewizji.

W Zespole Szkół Zawodowych w Nasiel-
sku nauczyciele pracują nad kreatywno-
ścią uczniów. Organizują oni wiele pro-

gramów artystycznych, 
akademii, wystaw, pod-
czas których uczniowie 
mają szansę wykazać 
się swoimi zdolnościami 
i ćwiczyć myślenie kre-
atywne. Z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia 
Zapobiegania Narkoma-
nii, który przypada na 26 
czerwca, Anna Stromecka zorganizo-
wała konkurs plastyczny. Celem tego 
konkursu jest pokazanie negatywnego 
wpływu narkotyków na organizm i całe 
życie człowieka.

W celu rozwijania kreatywności i pasji 
uczniów z okazji Dnia Dziecka Anna 
Łączyńska zorganizowała konkurs fo-
tograficzny, którego myślą przewodnią 
były słowa Janusza Korczaka: „Kiedy 
dziecko się śmieje, śmieje się cały świat.” 
Uczniowie mieli za zadanie wykonać 
zdjęcia dzieci w różnych etapach i sy-
tuacjach życia. Wyłoniono zwycięzcę 
konkursu, którym została uczennica 
Aldona Pichalska z klasy II Technikum 
Ekonomicznego.

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 
oraz kampanii „Płeć a tytoń” skierowanej 
do kobiet planujących ciążę, ciężarnych 
i młodych matek, klasy I Liceum Ogól-
nokształcącego i I Technikum Ekono-
micznego ZSZ pod kierunkiem Anny 

Łączyńskiej pracowały nad stworzeniem 
plakatów promujących modę na niepa-
lenie. Uczniowie pracowali w grupach, 
co sprzyjało również integracji klas. Mieli 
za zadanie przekazać wiedzę o nega-
tywnym wpływie dymu tytoniowego 
na zdrowie kobiet i ich potomstwo oraz 
motywować społeczeństwo do zaprze-
stania palenia. Wszystkie plakaty były 
ciekawe. Uczniowie pokazali, że te same 
treści można przekazać na wiele różnych 
sposobów. Wszystkie te działania do-
starczyły uczniom i całej społeczności 
szkolnej wiele cennych informacji, a dla 
„artystów” wykonujących prace były 
formą zabawy i z pewnością rozwijania 
ich zdolności, talentów i kreatywnego 
myślenia.

Kolorowe barwy kredek, farb, fotogra-
fii rozświetliły korytarze naszej szkoły 
i sprawiły, że te posępne, deszczowe 
dni stały się bardziej optymistyczne 
i wesołe.

A. Ł.
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Duchowe witaminy

Owoce buntu 
Dość często słyszę o pokoleniu współczesnej młodzieży, że jest poko-
leniem buntowników. To tak, jakby nikt i nigdy wcześniej tego nie robił. 
A przecież bunt to cecha młodości! Była zawsze i zawsze będzie! I zaraz 
sobie myślę, że jest pewnie sporo różnych powodów owego młodzień-
czego buntu. Choćby takie, jak brak miłości, zrozumienia, akceptacji, 
brak czasu i ciągłe zabieganie dorosłych, protest przeciwko nieakcepto-
waniu jakichś zasad, norm. Do tego dochodzi jeszcze czas dojrzewania, 
popularnie zwany „burzą hormonalną”, i młody wulkan jest gotowy do 
wybuchu. Potrzeba więc niewiele. Albo może zupełnie odwrotnie – po-
trzeba bardzo wiele zainwestować, aby po jakimś czasie oglądać owoce 
dorastania „młodych gniewnych”. Pytanie więc, jak zagospodarować 
ów bunt, aby wydał właściwe owoce? Jak tę destrukcyjną siłę zamienić 
w twórcze poszukiwanie prowadzące do rozwoju? 

Bunt – nie tylko ten młodzieńczy – ma wiele postaci. Potrzeba więc in-
strukcji obsługi, żeby sobie z nim poradzić. Aby ocalić buntownika, a nie 
stłumić go razem z jego buntem. Ot, chociażby tak. Mama Agnieszka 
usłyszała pewnej niedzieli od swojej nastoletniej córki, że nie pójdzie na 
msze św. Kryzys wiary, bunt? Pewnie i jedno, i drugie. Na zadane pytanie 
o powód, odpowiedź brzmiała: „bo nie wierzę”. Można i tak. Ale mama 
drążyła dalej: „A skąd wiesz, że nie wierzysz?”. Tym razem odpowiedzi 
nie było, chociaż córka zawiesiła swoje praktyki „aż do odwołania”. Co 
na to mama? Ani nie krzyczy, ani nie wyrzuca z domu. Po prostu nadal 
kocha i cierpliwie modli się o zmianę postawy córki. Nie można prze-
cież nikomu narzucić wiary siłą – można ją jedynie pomóc rozwinąć. 
Ale nic na siłę.

Bunt wobec Boskiego autorytetu zapanował pod wieżą Babel. Podob-
nie działo się pod górą Synaj, kiedy zniecierpliwiony lud oczekujący na 
Mojżesza ulepił sobie złotego cielca. Bunt przeciwko Bogu może być 
także sprzeciwem wobec religii rozumianej jako system norm moral-
nych – nakazów i zakazów – które należy przyjąć i nimi żyć. Dlatego 
życie Ewangelią wydaje się zbyt trudne, gdy jeszcze nie doświadczyło 
się bliskiego spotkania z Bogiem. 

Wielu wyznawców Jezusa – podobnie jak w czasie mowy o Eucharystii, 
czyli przyjmowaniu prawdziwego Ciała i Krwi Jezusa – nie chcąc przyjąć 
Bożych wskazań, mówi: „trudna jest ta mowa”. Inni patrząc na ich ży-
cie, stwierdzają – przeciwnie niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
– „zobaczcie, jak oni się nienawidzą”. I zapatrzeni w takie antyświadec-
two Ewangelii, sami odchodzą od Boga. Wymagania Bożej nauki stały 
się też przyczyną buntu wielu naszych rodaków, kiedy w czasie czwartej 
pielgrzymki do Polski w 1991 r., pod hasłem: „Bogu dziękujcie, Ducha 
nie gaście” Jan Paweł II przypomniał nam o niezmiennych zasadach 
przedstawionych w poszczególnych przykazaniach Dekalogu. Przez to 
pielgrzymka miała charakter narodowych rekolekcji. Ton papieskich 
wystąpień był stanowczy. Ojciec Święty próbował wstrząsnąć narodem 
u progu niepodległości, aby nie zachłysnął się fałszywą wolnością i bro-
nił prawdziwych wartości. Czynił to świadomie i konsekwentnie w ko-
lejnych przemówieniach: w Białymstoku („Nie kradnij”), Olsztynie („Nie 
mów fałszywego świadectwa”), we Włocławku („Nie pożądaj żony bliź-
niego swego”), w Płocku („Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”). 
Podczas warszawskiej Mszy beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego 
przypomniane zostało przykazanie miłości, które stanowi streszczenie 
całego Dekalogu. 

W czym przejawiał się ów bunt wobec wartości w Polsce po 1989 r.? Jan 
Paweł II zwracał uwagę na to, iż w atakach na Kościół przodowali ludzie, 
którzy w czasach PRL-u schronili się pod skrzydłami Kościoła i często 
korzystali z jego pomocy. Było w tym coś niegodziwego, Usiłowano 
bowiem ukazać Kościół jako wroga wolności. Niektórzy mówili wręcz 
o tym, że Polska zmierza w kierunku państwa wyznaniowego. 

Kiedy zastanawiam się, jak pomóc buntującym się przeciw Bogu, to my-
ślę, że najlepiej przez danie świadectwa autentycznego chrześcijaństwa, 
czyli o zgodność słów i czynów. Takie jak w przypadku Jezusa Chrystusa 
i wielu Jego naśladowców, jak św. Monika, matka św. Augustyna, wyle-
wająca łzy i zanosząca modlitwy o nawrócenie syna, św. Rita z Cascia 
zatroskana o zbuntowanych synów i męża. W naszym życiu spotykamy 
również wielu wytrwałych, którzy idą przez życie, „dobrze czyniąc” – to 
dzięki ich modlitwie, uporowi, praktykom pokutnym wielu łagodzi swój 
bunt. Bo przecież słowa uczą, a przykłady pociągają. Nie wszyscy jed-
nak wydają owoce nawrócenia. Pozostaje wtedy wiara i ufność w Boże 
miłosierdzie. 

ks. Leszek Smoliński

ZA I PRZECIW

Pytania, które wymagają odpowiedzi (1)
Felietony nie są artykułami interwencyjnymi i zwykle nie stawiają pytań, które wymagają odpowiedzi. Tym jednak rozpo-
czynam cykl publikacji, w których celem będzie uzyskanie wyjaśnienia problemów, tylko bardzo ogólnikowo poruszanych 
na łamach naszej gazety lub takich, które nie uzyskały wiążących odpowiedzi. Większość z nich dotyczy problemów 
oświaty, na których znam się dobrze, ponieważ w szkole spędziłem ponad 40 lat swojego życia. Dwa pierwsze lata to 
była szkoła podstawowa na wsi niedaleko Warszawy. Następnych dziesięć – duże technikum o kierunku rolniczym (póź-
niejszy Zespół Szkół Rolniczych), gdzie najpierw dwa lata pełniłem funkcję kierownika internatu, później – nauczyciela 
języka polskiego. Następnych piętnaście lat to praca na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. 
Po przepracowaniu 30 lat w zawodzie nauczycielskim udałem się emeryturę, kontynuując w tej placówce oświatowej 
pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze godzin. Na koniec swojej pracy pedagogicznej 
zostałem jeszcze poproszony przez dyrekcję jednej z wiejskich szkół podstawowych do nauczania przez kilka miesięcy 
w zreformowanych już klasach IV–VI.

Przez cały okres pracy w szkole podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe. Zaczynałem ją jako absolwent Studium Na-
uczycielskiego w Ciechanowie. Następnie po zdaniu egzaminów wstępnych (w tym czasie nie obowiązywały żadne moż-
liwości zwolnienia z tych egzaminów) zostałem przyjęty na pierwszy rok zaocznych pięcioletnich studiów magisterskich 
z filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Po objęciu stanowiska dyrektora LO w Nasielsku, które sprawowałem 
15 lat, ukończyłem podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz zdałem przed państwową ko-
misją egzaminacyjną egzamin na drugi stopień kwalifikacji zawodowej

Już po rezygnacji z funkcji dyrektora ukończyłem jeszcze studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze w Instytucie 
Badań Literackich PAN. Uczestniczyłem we wszystkich szkoleniach, kursach i zebraniach zespołu metodycznego nauczy-
cieli, które swego czasu organizował pan Krzysztof Karulak – wybitny pedagog (jako jeden z pierwszych uznany został za 
najlepszego nauczyciela w Polsce) i dyrektor LO w Płońsku. Jedna z ulic tego miasta otrzymała jego imię.

Pozwoliłem sobie na przedstawienie swojego nauczycielskiego curriculum vitae (życiorysu) po to, aby przekonać czy-
telników o swoim gruntownym przygotowaniu pedagogicznym i doświadczeniu zdobytym w pracy nauczycielskiej.  
O sukcesach nie chciałbym pisać, bo akurat w tym zawodzie są one dość trudne do uchwycenia. Przytoczę tylko jeden, 
który daleko wykracza poza przeciętne możliwości nauczyciela małej szkółki, niemającej klas sprofilowanych. Moja 
długotrwała praca z uzdolnionymi uczniami nasielskiego LO przyniosła efekt – najzdolniejszy z nich został laureatem 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Obecnie już jestem na emeryturze, ale uważnie śledzę to, co się dzieje w naszym szkolnictwie. Jeszcze we wcześniejszych 
swoich felietonach, pisanych pod pseudonimem Antoni z Ursusa, krytykowałem ministra edukacji Romana Giertycha 
i całą jego politykę oświatową. Kierunki rozwoju oświaty przyjęte przez obecny rząd nie budzą moich większych za-
strzeżeń. Naturalnie działania nowej pani minister mogłyby być bardziej zdecydowane. W tej chwili jednak ograniczenia 
związane z trudną sytuacją kraju po powodzi uniemożliwiają dokonywanie poważniejszych zmian wymagających nakła-
dów finansowych. Jest, co prawda, wiele spraw w oświacie, które Ministerstwo Edukacji mogłoby rozwiązać, zmieniając 
niektóre, obowiązujące zarządzenia, ale nie o nich chciałem dzisiaj pisać. Ani pani minister, ani jej urzędnicy nie czytają 
lokalnej prasy. A ja dzisiaj chcę skierować kilka pytań do osób, które kierują szkołami w naszej gminie i odpowiadają za 
stan nasielskiej oświaty. Pytania będę kierował do konkretnych osób i mam nadzieję, że redakcja „Życia Nasielska” otrzy-
ma na nie odpowiedzi, które zostaną opublikowane. 

Dyrektorom szkół i urzędnikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Nasielska przypominam, że odpowiednie przepisy 
prawne, które powinni znać, zobowiązują ich do odpowiedzi na krytykę prasową i udzielania wszelkich informacji o swo-
jej działalności i podległych im instytucji. Ostatnio jednak jakby o tym obowiązku zapomniano. Kilkakrotnie poruszałem 
w poprzednich felietonach konkretne problemy, które powinny być załatwione, i nigdy nikt z osób odpowiedzialnych 
za te sprawy nie zareagował. Mogę to tylko usprawiedliwić tym, że wyjaśnień domagał się jakiś anonimowy autor, który 
nie podawał swego imienia i nazwiska. Dlatego w tym felietonie dokładnie się przedstawiłem i na początek tylko dwa 
pytania (w następnych będzie ich więcej). Jedno dotyczy problemów oświaty – drugie poprawy stanu bezpieczeństwa 
na ulicach Nasielska.

1) Jak wypadły tegoroczne sprawdziany szóstoklasistów w szkołach naszego miasta i gminy? (Czy były lepsze, czy gorsze 
niż w ubiegłym roku, które szkoły były najlepsze, jak nasze podstawówki wypadły na tle innych tego typu w powiecie 
i najbliższych okolicach – np. gmin Świercze, Winnica, Nowe Miasto…). Odpowiedzi powinni udzielić odpowiedzialni za 
oświatę pracownicy naszego Urzędu Miejskiego; porównania ze szkołami z innych gmin mogą dokonać pracownicy 
redakcji. Wyczerpujących informacji powinni udzielić dyrektorzy szkół. Na podstawie tych materiałów „Życie Nasielska” 
może opublikować artykuł, który przedstawi prawie pełny obraz wyników pracy naszych podstawówek.

2) Kiedy zostanie zrobione przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej? Na odcinku od istniejącego już na wysokości 
przedszkola do końca miasta nie ma właściwie wytyczonego przejścia. To, które zostało ostatnio zrobione na wyso-
kości „Sanibudu”, nie jest w ogóle wykorzystywane przez przechodniów (po drugiej stronie ulicy są tylko pojedyncze 
zabudowania, nie ma żadnych sklepów). Na to pytanie powinien odpowiedzieć pracownik Urzędu odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo na ulicach miasta.

Henryk Śliwiński 
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NOK. Zmagania „O Złotą Nutkę”, czyli…

I Festiwal Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej 

NASZE DZIECI

Festyn rodzinny
W czwartek, 27 maja br. w Przedszkolu Samorządowym w Nasielsku odbył 
się Festyn Rodzinny. Po uroczystym powitaniu wszystkich gości przez 
Hannę Szumską, dyrektor placówki, odbyła się krótka część artystyczna. 
Przed publicznością wystąpiły dzieci ze wszystkich grup wiekowych. 

W programie oprócz pio-
senek tematycznie nawią-
zujących do Dnia Mamy i 
Taty, można było zobaczyć 
różne tańce, np. krako-
wiaczka, poleczkę. Zaś po 
występach przyszedł czas 
na inne atrakcje, wśród któ-
rych była loteryjka fantowa 
i malowanie buzi farbami. 
Wśród przygotowanych 
specjalnie na ten dzień 
smakołyków znalazły się: 
pyszne ciasta, gotowana młoda kapusta i kiełbaski z grilla.

Jak co roku dzieci mogły również skorzystać z przejażdżki na kucykach 
i uwiecznić siebie na pamiątkowym zdjęciu. 

(p.)

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
       Jan Paweł II

Podziękowania dla naszych sponsorów:
Sklepu „Berta”,
Zakładu „Sanibud”,
Zakładu Mięsnego „Lenarcik”,
Przedsiębiorstwa Handlowego „Mark”,
Zakładu Mięsnego Pana Bogdana Bieleckiego,
Firmy transportowej Pana Janusza Lubiaka,
Hurtowni Owocowo-Warzywnej Pana Krzysztofa Karpińskiego,
Pani Mileny Waleśkiewicz,
Gospodarstwa Ogrodniczo-Warzywnego Państwa Pawłowskich,
Pana Krzysztofa Góreckiego.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Dzieci Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku gorąco i serdecznie dziękują za okazane wsparcie finansowe, 
które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy 
innym. Za otrzymane pieniądze zakupiony został zestaw mebli „Zamek” 
do grupy 5-latków. 

Dzięki tej pomocy życie naszych wychowanków jest przyjemniejsze i 
łatwiej pokonują trudności. Państwa dobre serce sprawiło, iż wychowan-
kowie czują, że w trudniejszych chwilach mogą liczyć na bezinteresowną 
pomoc dorosłych.

Życzymy Państwu sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz 
pomyślności w życiu osobistym. 

Z poważaniem  
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Dzieci

W poniedziałek, 24 maja br. w 
Nasielskim Ośrodku Kultury od-
była się pierwsza edycja Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
w Nasielsku. W przeglądzie wzięło 
udział 48 solistów oraz 10 zespołów 
wokalnych. Większość z nich wystę-
powała z podkładem muzycznym, 
ale kilka osób spróbowało swoich 
sił a capella. 

Zmagania uczestników pierw-
szego Festiwalu „O Złotą Nutkę” 
oceniało jury w składzie: Monika 
Orłowska – związana od wielu lat 
z nasielskim chórem parafialnym, 
Mateusz Rutkowski – tegoroczny 
maturzysta, absolwent Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Płońsku, lau-
reat konkursu „Wiolinowy Klucz” 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
oraz Marek Tyc – dyrektor Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. Szcze-
gólną uwagę zwracano na dobór 
repertuaru, technikę wykonawczą, 
interpretację utworu i ogólny wy-
raz artystyczny.

Na początku zaprezentowały się 
przedszkolaki z Nasielska. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy utwory: 
Krasnoludki, Zuzia, lalka nieduża, 
Jagódki oraz Żabka mała. Pierwsze 
miejsce w tej kategorii zajęła grupa 
5-latków. 

Po nich na scenie pojawił się trzy-
osobowy zespół „Gwiazdeczki” 
ze Szkoły Podstawowej w Nasiel-
sku. Dziewczęta wykonały wesołą 
wersję piosenki Ach śpij, kochanie, 
która na szczęście nie uśpiła nasiel-
skiej publiczności. Potem przyszedł 
czas na solistów w kategorii wieko-
wej przedszkole oraz uczniów klas 
I–III szkoły podstawowej. Wielki-
mi brawami nagrodzono występ 
4-latka, Aleksandra Hejne, który 
a capella wykonał francuski utwór 
Petit papa, ale serca jury podbiła 
Natalia Ćwik i wykonana przez nią 
piosenka pt. Puszek okruszek. 

W następnej kategorii wiekowej, 
klas IV–VI szkół podstawowych, 

publiczność zachwycił wy-
stęp trzech uczennic z Ciek-
syna: Magdaleny Ziemiń-
skiej, Pauliny Fiedorczyk i 
Anety Stanczewskiej, które 
zaprezentował y jazzową 
wersją utworu Remedium 
Maryli Rodowicz, zdoby-
wając tym samym pierwsze 
miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Ogromne brawa 
zebrał też występ Darii Ma-
linowskiej ze Szkoły Pod-
stawowej Dębinkach, która 
zaśpiewała przebój Szklana 
pogoda zespołu Lombard. 
Jednak zwycięzcą wśród 
solistów kategorii klas IV–VI 
okazał się Krzysztof Żmi-

jewski ze szkoły w Budach Sien-
nickich, który wykonał piosenkę 
Krzysztofa Antkowiaka pt. Zaka-
zany owoc . 

W kategorii wiekowej gimnazjum 
można było usłyszeć niezwykły 
głos Marty Mai Zadrożnej z Publicz-
nego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, 
która zahipnotyzowała publiczność 
zebraną w sali widowiskowej Na-
sielskiego Ośrodka Kultury pio-
senką Tańczące Eurydyki Anny 
German. Ogromne wrażenie na 
jurorach zrobiła również Milena 
Trzaskona z Cieksyna, która wyko-
nała utwór Maryli Rodowicz Niech 
żyje bal i zdobyła I miejsce w swojej 
kategorii wiekowej.

Pierwsza edycja Festiwalu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej w 
Nasielsku cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem młodych wy-
konawców. Wszystkich, którzy nie 
mogli obejrzeć występów dzieci i 
młodzieży podczas festiwalowych 
zmagań w NOK, zapraszamy na Dni 
Nasielska. W niedzielę, 20 czerw-
ca 2010 r. na Stadionie Miejskim 
wystąpią laureaci wszystkich ka-
tegorii wiekowych Festiwalu. A 
już za rok zapraszamy na kolejną 
edycję imprezy, której celem jest 
prezentowanie szerszej publiczno-
ści młodych solistów i zespołów z 
gminy Nasielsk oraz odkrywanie 
talentów. 

K.T.

Serdeczne podziękowanie dla  
pani Anny Morawskiej i pani Krystyny Śmietańskiej  

za ogromny wkład pracy  
w utrzymaniu porządku  

przy figurce Matki Boskiej w Kosewie  
składa Rada Sołecka wsi Kosewo.

S E R D E C Z N O Ś C I
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DZIEŃ MATKI U HARCERZY

Kocham cię, Mamo…
Dzień Matki to dzień szczególny, bliski każdemu z nas. W tym dniu 
staramy oddać swojej Mamie to, czym Ona obdarza nas cały czas, 
 tj. miłość, dobro i ciepło. Spotkanie zorganizowane z tej okazji 
przygotowali i przeprowadzili harcerze z 424. Drużyny Har-
cerskiej „Pogodna Ferajna” pod opieką druhny Kingi Żabik 
i druhny Beaty Góreckej. 

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci, podczas któ-
rego przedstawiły inscenizację pt. Zapracowana mama oraz 
skierowały ciepłe słowa do swych mam. Mamy otrzymały 
upominki od swych pociech oraz mogły skosztować przy-
gotowanych przez nie ciast. 

Spotkanie to było bardzo ważne zarówno dla harcerzy, jak i ich rodziców. Mamy były zachwycone, niejedna dyskret-
nie ocierała łzy z oczu. Uroczystość się udała, czego dowodem były gromkie brawa, gratulacje i podziękowania.

Czuwaj!  druhna Kinga

U HARCERZY

Rajd Wisła 2010
W dniach 21–23 maja 2010 r. harcerze z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna 
Ferajna” pod opieką druhny Kingi Żabik i druhny Beaty Góreckiej oraz 423. 
Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” pod opieką druhny Justyny Duczman brały 
udział w XXXIII Ogólnopolskim Harcerskim Rajdzie Wisła 2010. Rajd przypadł 
w roku wielkich rocznic: 100-lecia harcerstwa polskiego, 600-lecia bitwy pod 
Grunwaldem, 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 90. rocznicy obrony 
Płocka i bitwy warszawskiej w 1920 r. 

Jak widać, w tym roku historia była bliska harcerzom i zuchom jak nigdy dotąd. 
Poprzez realizowane na trasach zadania w niecodzienny sposób powiązali oni 
dawne dzieje z dniem dzisiejszym. W piątek i sobotę wędrowali na harcerskim 
szlaku wiodącym przez pola, łąki i lasy do książęcego stołecznego Płocka. 

Na poszczególnych punktach trasy mierzyli się z określonymi zadaniami. 424. 
Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna” zajęła II miejsce w XXXIII Ogólnopolskim 
Harcerskim Rajdzie Wisła 2010. 

Zuchy i harcerze brali również udział w Grze Obronnej „Płock 1920”, która prze-
niosła ich w podróż w czasie i przestrzeni. Na pewien czas stali się łącznikami peł-
niącymi służbę w dowództwie przedmieścia płockiego. Za swoje zaangażowanie 
i walkę z bolszewickim III Korpusem Konnym dowodzonym przez Gaja, zarówno 
zuchy z 423. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, jak i harcerze z 424. Drużyny 
Harcerskiej „Pogodna Ferajna” zajęli I miejsce. Wędrówka z historią pozwoliła im 
nie tylko na poznanie naszych dziejów, ale też na nawiązanie nowych znajomości 
i prawdziwych przyjaźni. 

Czuwaj! druhna Kinga

Z nasielskiego klubu PCK

Integracyjne 
spotkanie 
Sobotni wieczór, 5 czerwca b.r. wypełnił gwa-
rem dawną strzelnicę wojskową w chrcyńskim 
lesie. To grupa kilkudziesięciu honorowych 
dawców krwi z nasielskiego Klubu HDK „Kro-
pelka” wraz z rodzinami spotkała się na tradycyj-
nym rozpoczęciu sezonu letniego. Integracyjne 
ognisko, pieczone kiełbaski, smakowite szaszłyki i drobiowe udka pieczone na grillu to smakołyki przygotowane 
przez rodziny krwiodawców. Wspólne biesiadowanie pełne radości, muzyki i śpiewu trwało do późnej nocy. 

Wszystkim krwiodawcom z okazji ich święta – Światowego Dnia Krwiodawcy, które odbędzie niebawem,  
15 czerwca, składamy najlepsze życzenia zdrowia oraz satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy 
wyrażania własnego człowieczeństwa.

(m.)
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OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 

14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

ogłaszam
że w dniu 3 sierpnia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, od-

będzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi 

Krzyczki – Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha za cenę wywoławczą 838.100,00 

złotych (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto złotych) 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 

05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami ) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki– Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane 

rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio 

do przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą w skład nieruchomości. 

Działka o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest równy, płaski. Część zabudowana 

nieruchomości jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Podjazd, 

chodnik przy budynku i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na działce znajduje się drzewo, kasztanowiec 

o walorach dekoracyjnych i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu.

Działka jest zabudowana:

Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, częściowo 

podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.

Dane powierzchniowe budynku: pow. zabudowy – 476,54 m2, pow. netto – 596,77 m2 w tym: komunikacyjna – 82,88 m2,  

pow. użytkowa – 489,40 m2, kubatura – 2589,00 m3.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa, kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem 

zlokalizowanym na działce, elektryczną 3 fazową, ciepła woda z własnej kotłowni, alarmowa antywłamaniowa, instalacja centralnego 

ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.

Budynek w dobrym stanie technicznym. 

Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2 – zdewastowany, w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną 

uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „C” 

tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej, modernizacja oraz przekształcanie. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 84.000,00 złotych na konto Urzędu 

Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej 

do dnia 29 lipca 2010 roku do godz. 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,

2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez za-

strzeżeń.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy 

osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia 

do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru 

handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), wa-

runkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium 

zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie 

i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować 

się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie 

zawarcia umowy notarialnej.

Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.

Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój 

nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.

org.pl.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Sprawozdanie
Zarządu Rejonowego PCK

w Nowym Dworze Mazowieckim
z wykonania kwest publicznych
za okres 1.04.2009 -30.04.2010

Polski Czerwony Krzyż będący instytucją pożytku publicznego swoją działal-
ność statutową opiera na działaniach charytatywnych polegających na wspo-
maganiu grup społeczeństwa znajdujących się z różnych przyczyn losowych 
na skraju biedy. 

Poprzez różnorakie działania pozyskujemy sponsorów, dzięki którym otrzy-
mujemy artykuły typu odzież, żywność, art. szkolne i biurowe i przekazujemy 
je grupom społecznym będącym w trudnych sytuacjach materialnych i ży-
ciowych. Do tej grupy działań skierowanych na pomoc osobom jej potrze-
bującym jest przeprowadzanie kwest publicznych na które Zarząd Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża uzyskał pozwolenie Starosty Powiatu a które 
przeprowadzane były w miastach powiatu Nowodworskiego – Nowy Dwór 
Maz. oraz  Nasielsk a także w licznych wsiach i miejscowościach powiatu. 
Kwesty przeprowadzali członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszeni 
w szkolnych kołach Polskiego Czerwonego Krzyża oraz klubach Honoro-
wych Dawców Krwi. Zbiórki prowadzone były na ulicach miast, w marketach 
typu „Kaufland” Nowy Dwór Maz., „TESCO” Nasielsk, „Biedronka” Nasielsk 
(za zgodą kierownictw sklepów) oraz na terenach szkół pod kierownictwem 
szkolnych opiekunów Kół PCK za zgodą dyrekcji tych szkół. Pozyskane środki 
finansowe to 253,48 gr (słownie jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy zł 48 
gr) w roku 2009 i 622,56 gr (słownie sześćset dwadzieścia dwa złote 58 gr). 
Środki finansowe rozdysponowane na realizację „Wyprawka dla Żaka” –za-
kup art. Szkolnych i papierniczych dla uczniów – 820,00 zł, oraz na promocję 
honorowego krwiodawstwa oraz organizację uroczystości powiatowej dla 
krwiodawców – 421,67 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 11,81 gr wykorzystano w roku 2010 przy reali-
zacji programu „Wielkanoc z PCK” tj. paczki ze słodyczami dla dzieci z rodzin 
ubogich. Łącznie na świąteczną pomoc wydano 206,55 zł (słownie – dwieście 
sześć zł 55 gr). Również młodzież ze szkolnego Koła PCK z Zespołu Szkół nr 3 
w Nowym Dworze Maz. przeprowadziły kwestę publiczna na terenie sklepu 
„Kaufland “ w Nowym Dworze Maz. zbierając gotowe art spożywcze, słody-
cze, cukierki owoce fundowane przez klientów tego sklepu. Zebrana żywność 
została rozdzielona w paczki i rozdana wśród najuboższych uczniów szkoły. 
Polski Czerwony Krzyż jednorazowo wspomógł zakupując środki czystości 
dla rodziny patologicznej na kwotę 55zł 47 gr (słownie pięćdziesiąt pięć zł 47 
gr) Na dzień 30.04.2010 r. ze zbiórek publicznych pozostała kwota 360 zł 54 
gr., która zostanie wykorzystana na realizację programów wspierania grup za-
grożonych ubóstwem w naszym lokalnym społeczeństwie. Zarząd Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża składa wyrazy serdecznych podziękowań dla 
wszystkich wolontariuszy oraz opiekunów szkolnych kół PCK oraz młodzieży 
za pracę społeczną wrażliwość na biedę, za włączenie się w różnorakie akcje 
niosące pomoc w naszym społeczeństwie nowodworskim 

Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Mazowieckim
Marian Wasierzyński

Wykaz wydatków Zarządu Rejonowego PCK Nowy Dwór Mazowiecki 
pokrytych z wpływów z kwest publicznych w roku 2009

lp Data Pomoc dla dzieci
 ( kwota )

 Pomoc dla bied-
nych
(kwota)

H o n o r o w e 
krwiodawstwo
(kwota)

Ogółem
(kwota)

1 24.09.2009 396,00 ----- ----- 396,00

2 24.09.2009 424,00 ----- ----- 424,00

3 28.10.2009 ----- ----- 251,71 251,71

4 23.11,2009 ---- ----- 169,96 169,96

Razem: 820,00 ----- 421,67 1241,67

W roku 2009  z kwest publicznych uzyskano kwotę 1253,48 (słownie jeden tysiąc 
dwieście pięćdziesiąt  trzy 48/100zł)
Wydatkowano kwotę  1241,67 zł (słownie jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden zł, 
67/100zł)
Pozostałą kwotę 11,81 (słownie jedenaście zł  81/100 zł) wpłacono na konto ZR do 
wykorzystania w działalności statutowej w roku 2010

Wykaz wydatków
 Zarządu Rejonowego PCK 

Nowy Dwór Mazowiecki 2010 r.
lp Data Pomoc dla 

dzieci
 (kwota )

 Pomoc dla biednych
(kwota)

Honorowe krwio-
dawstwo
(kwota)

Ogółem
(kwota)

1 10.03.2010 ----- 55,47 ----- 55.47

2 23.03.2010 39.30 ----- ----- 39.30

3 06.04.2010 38.25 ----- ----- 38.25

4 23.04.2010 129.00 ----- ----- 129.00

Razem: 206,55 55,47 ------ 262,02

Z roku 2009 pozostała kwota 11,81 zł (słownie jedenaście zł  81/100 zł
W roku 2010 ( do dnia 30.04.2010) z kwest publicznych uzyskano kwotę 622,56 (słownie 
sześćset dwadzieścia dwa zł 56/100zł)
Wydatkowano kwotę  262,02 zł ( słownie dwieście sześćdziesiąt dwa zł, 02/100zł)
Pozostałą kwotę 360,54 zł ( słownie trzysta sześćdziesiąt 54/100 zł)wpłacono na konto 
ZR do wykorzystania w działalności statutowej w roku 2010
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego” 09.04.2010 r.:
1. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   76 pkt (60,32%)
2. Janusz Muzal - Janusz Wydra  69 pkt (54,76%)
3. Piotr Turek - Marek Rębecki   69 pkt (54,76%) 
4. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 68 pkt (53,97%)
5. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski 62 pkt (49,21%)
6. Waldemar Gnatkowski - Maciej Osiński 60 pkt (47,62%)
7. Teodor Brodowski - Zbigniew Michalski   51 pkt.(40,47%)
8. Krzysztof  Michnowski - Mariusz Figurski 49 pkt (38,89%)

Wyniki turnieju „siódmego” 23.04.2010 r.:
1. Janusz Muzal - Janusz Wydra   + 30 IMP
2. Adam Duczman - Piotr Turek  + 17 IMP
3. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski + 1 IMP
4. Krzysztof Michnowski - Maciej Osiński  - 9 IMP 
5. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  - 12 IMP
6. Kzysztof  Brzuzy - Krzysztof  Turek  - 13 IMP
7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki - 14 IMP

Wyniki turnieju „ósmego” 07.05.2010 r.:
1. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  + 23 IMP
2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski + 5 IMP
3. Krzysztof Michnowski - Maciej Osiński  + 1 IMP 
4. Janusz Muzal - Janusz Wydra  0 IMP
5. Józef Dobrowolski -  Kazimierz Kowalski - 11 IMP 
6. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  - 18 IMP

Wyniki turnieju „dziewiątego” 21.05.2010 r.:
1. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski + 58 IMP
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński  + 4 IMP
3. Waldemar Gnatkowski - Marek Olbryś  + 2 IMP
4. Janusz Muzal - Janusz Wydra  - 8 IMP
5. Kazimierz Kowalski - Piotr Turek  - 25 IMP 
6. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński  - 30 IMP

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1-2. Janusz Muzal   60 pkt
 Janusz Wydra   60 pkt
3. Grzegorz Nowiński  54 pkt
4. Maciej Osiński   52 pkt
5. Piotr Kowalski    49 pkt
6. Waldemar Gnatkowski   48 pkt
7. Stanisław Sotowicz  47 pkt
8. Paweł Wróblewski   43 pkt
9. Krzysztof  Michnowski   42 pkt
10. Kazimierz Kowalski  35 pkt

Na następny turniej zapraszamy 11 czerwca (piątek) na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku.

PK

Udany występ lekkoatletów
Wyniki uczniów Gimnazjum nr 2 
w Starych Pieścirogach w rejono-
wych zawodach lekkoatletycz-
nych. LESZNOWOLA 19.05.2010 r.:
KLASY I-II DZIEWCZĘTA:
300 m. – Gabriela Karaś 1 miejsce
Kula – Daria Jakubiak 2 miejsce 

Skok w dal – Ewa Adamska 5 miejsce
Skok wzwyż – Katarzyna Jasek  1 miejsce
Sztafeta 4*100 m.:  Elżbieta Drwęcka, 
Gabriela Karaś, Eliza Czajkowska, Katarzyna 
Jasek  4 miejsce 

KLASY I-II CHŁOPCY:
100 m. – Radosław Salak 3 miejsce
300 m. – Mateusz Karaś 2 miejsce

Kula – Łukasz Ostrowski 4 miejsce
Sztafeta 4*100 m.: Radosław Salak, 
Aleksander Romański, Michał Michnowski, 
Mateusz Bramowicz. 4 miejsce 

KLASY III DZIEWCZĘTA:
400 m. – Katarzyna Antoniewicz 3 miej-
sce
Kula – Ewelina Jakubiak 4 miejsce
Skok w dal –  Natalia Pawłowska 5 miej-
sce
Sztafeta 4*100 m.: Ewelina Jakubiak, 
Natalia Pawłowska, Karolina Leszczyńska, 
Katarzyna Antoniewicz 3 miejsce 

KLASY III CHŁOPCY:
800 m. – Kamil Grzybikowski 1 miejsce

1500 m. – Damian Gągolewski 5 miejsce
Skok w dal – Daniel Murawski 4 miejsce
Sztafeta 4*100 m.:  Adam Ołdakowski, 
Marcin Krysiński, Daniel Murawski, Daniel 
Niezgoda 3 miejsce 

Sztafeta olimpijska: Kamil Grzybikowski, 
Piotr Wierzbicki, Damian Gągolewski, Kamil 
Kamiński. 3 miejsce

W klasyfikacji drużynowej dziewczęta 
zajęły drugie, a chłopcy trzecie miejsce 
na osiemnaście sklasyfikowanych szkół. 
Uczniowie (7 osób), którzy zajęli miejsca 
w pierwszej trójce, zakwalifikowali się na 
zawody finałowe Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.

 PK

R E K L A M A

KONKURS PLASTYCZNY
Nasielsk – gmina ekologiczna
Urząd Miejski w Nasielsku ogłasza konkurs plastyczny. Konkurs ma na celu budowanie 
świadomości ekologicznej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody wśród dzieci 
i młodzieży z naszej gminy. 
Prace należy je składać do 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego. Wszystkie prace 
biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas Pikniku 
Ekologicznego, który odbędzie się w niedzielę, 20 czerwca br. na Stadionie Miejskim. 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu: Piknik Ekologiczny „Z EKOLOGIĄ NA TY” 
i jest współfinansowany przez LGD Zielone Mosty Narwi oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego.     (red.

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS III

Wiosenne zmagania z ortografią
„Nie wszyscy mamy te same zdol-
ności, ale wszyscy winniśmy mieć te 
same możliwości, aby swe zdolności 
rozwijać”. 

Bezbłędne pisanie i przyswajanie za-
sad ortograficznych jest trudną sztuką, 
szczególnie w okresie początkowej 
nauki szkolnej. Od nas, nauczycieli, 
zależy, czy praca nad ortografią będzie 
dla dziecka nudna i uciążliwa, czy sta-
nie się ciekawą zabawą, która rozbudzi 
czujność ortograficzną.

Stale poszukujemy sposobów na 
uatrakcyjnienie nauki ortografii. Za-
chęcamy uczniów do zdrowej rywa-
lizacji, organizując konkursy klasowe. 
W ubiegłym roku szkolnym zorgani-
zowaliśmy po raz pierwszy Gminny 
Konkurs Ortograficzny pt. „Wiosenne 
zmagania z ortografią”, do którego 
zaprosiliśmy uczniów klas trzecich ze 
wszystkich szkół naszej gminy. Pomysł 
spotkał się z aprobatą, za co serdecznie 
dziękujemy. W bieżącym roku miała 
miejsce II edycja tego konkursu. Finał 
konkursu pod patronatem Burmistrz 
Nasielska odbył się 24 marca 2010 r. 
w Szkole Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku. Udział w nim 
wzięli najlepsi uczniowie wyłonieni 
w konkursach szkolnych, ogółem 20 
dzieci. Test konkursowy składał się 
z dziesięciu zadań sprawdzających 
umiejętności ortograficzne uczniów 
w zakresie określonych regulaminem 
zasad poprawnej pisowni. Na wyko-
nanie testu uczniowie mieli 60 minut. 
Do komisji konkursowej powołaliśmy 

nauczycieli z różnych szkół. Czuwali 
oni nad prawidłowym przebiegiem 
pracy dzieci, a następnie dokonali jej  
oceny według  wcześniej opracowa-
nych kryteriów. 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce 
Przemysław Chmielewski – klasa III 
a SP w Nasielsku
Natalia Zakrzewska – klasa III a SP 
w Nasielsku

II miejsce
Alicja Gronowska – klasa III b SP w Na-
sielsku
Daria Gąsiorowska – klasa III c SP 
w Nasielsku

III miejsce
Natalia Zalewska – klasa III b SP w Na-
sielsku
Kinga Orłowska – klasa III d SP w Na-
sielsku
Adrian Cychowski – SP w Budach 
Siennickich

Wyróżnienia otrzymali:
Weronika Wrońska – klasa III d   SP 
w Nasielsku
Fatma Oukal – klasa III c  SP w Na-
sielsku
Julia Mandykowska – klasa III b  SP 
w Nasielsku
Aleksandra Nagórska – SP w Popowie 
Borowym 
Natalia Mielczarska –  SP w Popowie 
Borowym
Marcin Tomczyk   –  SP w Pieściro-
gach Starych

Podsumowanie konkursu odbyło się 
17 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku. Oczekując na uroczy-
ste ogłoszenie wyników, zaproszeni 
goście obejrzeli  inscenizacje wierszy 
ortograficznych przygotowane przez 
gospodarzy tego spotkania. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i słodkie upominki, a zwycięzcy – 
nagrody książkowe i serdeczne gratu-
lacje. W tym miejscu dziękujemy panu 
Burmistrzowi i jego współpracowni-
kom za objęcie patronatem naszych 
zmagań z ortografią i ufundowanie 
nagród głównych oraz za obecność 
podczas podsumowania konkursu. 
Było nam bardzo miło. Cieszy nas fakt, 
że wspieracie Państwo nasze pomysły, 
a dbałość o czystość i poprawność 
naszego języka ojczystego jest naszą 
wspólną troską. 

Bardzo serdecznie dziękujemy także 
dyrektorom szkół, a także nauczycie-
lom klas III za przygotowanie uczniów, 
pomoc i życzliwość.

Konkurs ortograficzny był dla nas in-
spiracją do nowych poszukiwań i mo-
dyfikacji. Zaangażowanie uczestników 
pokazało, że ortografia nie jest taka zła, 
że można ją nawet polubić. Mamy na-
dzieję na kolejne spotkanie tego typu 
w przyszłym roku szkolnym. Spotkanie 
podsumowano następującą sentencją: 
„Tam, gdzie ginie czystość i bogac-
two języka – tam biednieje Ojczyzna 
i karleje naród”.

Organizatorzy: Anna Korycka  
i Beata Kownacka

WYNIKI ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO
Nasielsk, dn. 11.05.2010 r.

Pierwsze miejsca w swoich konkurencjach 
zajęli:
KLASY I-II DZIEWCZĘTA:
100 m. - Agata Kowalczyk P. G. 
Pomiechówek
300 m. – Gabriela Karaś  P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi
600 m. – Eliza Czajkowska P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi
Kula – Daria Jakubiak P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi
Skok w dal – Ewa Adamska P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi
Skok wzwyż – Katarzyna Jasek i  P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi i Daria Bisialska P. G. Pomiechówek
Sztafeta 4*100 m. P. G. nr 2 Stare Pieścirogi  
KLASY I-II CHŁOPCY:
100 m. – Radosław Salak (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi)
300 m. – Mateusz Karaś (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi)
1000 m. – Dominik Nowak (P. G. 
Pomiechówek)
Kula – Łukasz Ostrowski (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi)

Skok w dal – Aleksander Romański (P. G. nr 2 
Stare Pieścirogi)
Skok wzwyż – Igor Mróz (P. G. 
Pomiechówek)
Sztafeta 4*100 m.   (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi) 
KLASY III DZIEWCZĘTA:
100 m. – Monika Radwańska (P. G. 
Pomiechówek)
200 m. – Al ic ja Franczyk (P. G. 
Pomiechówek)
400 m. – Julita Łuszczewska (P. G. 
Pomiechówek)
800 m. – Adrianna Składanek (P. G. 
Pomiechówek)
Kula – Anna Rosa P. G. nr 2 Stare Pieścirogi
Skok wzwyż – Emilia Szymborska P. G. 
Pomiechówek
Skok w dal – Patrycja Daniszewska P. G. nr 2 
Stare Pieścirogi
Sztafeta 4*100 m. (P. G. nr 2 Stare Pieścirogi)
Sztafeta olimpijska P. G. Pomiechówek
KLASY III CHŁOPCY:
100 m. – Daji Kimura (P. G. nr 3 Nowy Dwór 
Mazowiecki)

200 m. – Rafał Cichocki (P. G. Pomiechówek)
400 m. – Aleksander Ziemiński (P. G. 
Pomiechówek)
800 m. – Kamil Grzybikowski (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi)
1500 m. – Damian Gągolewski (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi)
Kula – Mateusz Drzazgowski (P. G. 
Pomiechówek)
Skok wzwyż – Piotr Dobrowolski P. G. 
Pomiechówek
Skok w dal – Daniel Murawski P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi
Sztafeta 4*100 m. (P. G. nr 2 Stare Pieścirogi) 
Sztafeta olimpijska (P. G. nr 2 Stare 
Pieścirogi)
W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce 
zajęło P. G. nr 2 w Starych Pieścirogach, dru-
gie P. G. w Pomiechówku a trzecie P. G. nr 3 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca 
w swoich konkurencjach, reprezentowali 
powiat nowodworski na zawodach mię-
dzypowiatowych.

PK 
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ŻBIK WYGRYWA

Już jest dobrze, ale może być lepiej
Żbik wreszcie nie tylko zwycięża, ale 
i strzela bramki. Dużo bramek. Te jed-
nak nie są tak ważne jak punkty. Cóż 
bowiem znaczy fakt wygrania nawet 
wysoko wielu meczy, gdy kilka prze-
gra się nieznacznie i nie zdobędzie się 
żadnego punktu? A Żbik przegrał kilka 
spotkań jedną, co więcej, dość przy-
padkową, bramką. Za to lider tabeli 
w naszej grupie rozgrywkowej, Marco-
via z Marek, wiele spotkań wygrała nie-
znacznie, ale wytrwale zbierała punkty. 
I dzisiaj już świętuje awans do IV ligi. 

Bez bramek nie ma jednak zwycięstw. 
Ostatnio zawodnicy Żbika ładnie roz-
grywali piłkę, stwarzali wiele sytuacji 
strzeleckich, ale fatalnie pudłowali.  
A raczej nie oddawali strzałów na 
bramkę. Było to nieco dziwne, bo pod-
stawą wcześniejszych sukcesów była 
bramkostrzelna linia ofensywna, która 
w zasadzie nie zmieniła się gruntownie 
od kilku sezonów. 

Nad poprawą dyspozycji strzeleckiej 
pracowano w pocie czoła od dłuż-
szego czasu. Wydaje się, że wreszcie 
zawodnicy przypomnieli sobie, jak 
strzela się bramki. Szkoda tylko, że 
metamorfoza ta przyszła tak późno, 
bo oznacza to jeszcze jeden sezon 
rozgrywkowy w lidze okręgowej. Jak 
zgodnie twierdzą nasi przeciwnicy, 
Żbik zajmuje za niskie miejsce w tabeli 
w stosunku do swych umiejętności. 
Nawet w mazowieckiej centrali piłkar-
skiej panuje przekonanie, że drużyna 
z Nasielska powinna grać w wyższej 
klasie.

Ostatnich siedem spotkań Żbika to 
same zwycięstwa. Nie straciliśmy 
w nich żadnego punktu, zdobyliśmy 
zaś 21. Imponujący jest również bilans 
bramkowy: 26 zdobytych bramek 
przy dwóch straconych (w meczu 
z Białołęką).

Od czasu poprzedniej informacji 
sprzed dwóch tygodni Żbik rozegrał 
4 spotkania. Nie stracił w nich żadnej 
bramki, a zdobył 18. Strzelili je: Rafał Za-
łoga 8 (z Karczewem – 1, Otwockiem 
– 2, Józefowem – 4, Legionowem – 
1); Maxwell Elota – 5 (z Karczewem 
– 2, Otwockiem – 1, Legionowem 
– 2), Marcin Gumowski – 2 (po jednej 
z Karczewem i Otwockiem) oraz po 
jednej Borkowski (Karczew), Ćwikliń-
ski (Karczew), Unierzyski (Otwock). W 
tej statystyce cieszy zwłaszcza to, że 

bramki zdobywa wielu zawodników, 
a zdobywać je są również w stanie inni 
zawodnicy, jak np. Łukasz Ćwikliński, 
Hubert Wierzchowski, Chinwendu 
Chukoekere czy Rafał Lodzik. Pozostali 
zawodnicy również, nie wyłączając na-
wet stoperów.

Wydaje się jednak, że Żbik w tym ele-
mencie gry ma jeszcze dużo do po-
prawy. Świadczą o tym liczne jeszcze 
niewykorzystane okazje. A i tych okazji 
mogłoby być więcej, gdyby zawodni-
cy pracowali „na pełnych obrotach” 
przynajmniej przez 50 minut. Grają 
zrywami, długo i za wolno przygoto-
wują akcje zaczepne. Przeciwnicy wy-
korzystują ten czas do zwarcia szyków 
obronnych i po przejęciu piłki szybko 
przechodzą do kontrataku. To, że nie 
przyniosły one im w tych meczach 
efektu w postaci bramek, jest w głów-
nej mierze zasługą naszej defensywy. 
Tu pierwsze skrzypce grają dwaj Ni-
geryjczycy: Stephen Ewah i Uzoma 
Emeka. Z meczu na mecz coraz lepiej 
gra młodziutki Marek Osiński. Bardzo 
pewnie gra Przemek Zubel. Czwórkę tę 
uzupełnia ambitny Darek Kordowski. 

W ostatnim czasie bardzo wzrosły 
notowania bramkarza Pawła Pacz-
kowskiego. Gra coraz pewniej. Jest to 
ważne szczególnie teraz, gdy Roberta 
Grudka trapią kontuzje.

W tych czterech meczach na naj-
wyższą ocenę zasłużył nasz zespół 
w meczu wyjazdowym z Józefovią. 
Wszyscy przeciwnicy prezentowali 
wysoki poziom, ale najwyższy właśnie 
przeciwnicy z Józefowa. Żbik pojedy-
nek z tym zespołem rozegrał w sposób 
mistrzowski. Do przerwy spokojnie 
kontrolował cały czas przebieg gry, 

ale zdobył tylko jedną bramkę. To jak-
by ośmieliło przeciwnika. Po przerwie 
gospodarze wzmocnili tempo gry, 
zrywali się raz za razem do ataku, a na-
sza drużyna spokojnie przyjmowała 
te uderzenia jak bokser na gardę i nie 
dopuszczała do stworzenia sytuacji 
strzeleckich. Było to jednak niebez-
pieczne, bo jakiś przypadkowy gol 
mógł zmienić sytuację i wprowadzić 
niepotrzebną nerwowość. Na szczę-
ście zawodnicy gospodarzy jakby 
opadli z sił i do ataku przystąpili nasi za-
wodnicy. W ciągu ostatnich dwudzie-
stu minut zdobyli trzy bramki, a mogli 
ich zdobyć jeszcze więcej.

Najbardziej denerwujący był mecz 
z Legionovią. Nasi pewnie i bez żadne-
go problemu wygrali 3:0, ale sympaty-
cy Żbika, spragnieni dobrej gry swojej 
drużyny, takiej gry nie zobaczyli. Byli 
chyba trochę rozczarowani poczyna-
niami naszej drużyny, szeroko bowiem 
rozeszła się już wieść o bardzo dobrej 
grze naszego zespołu. I szkoda, że tak 
się stało, bo było to ostatnie spotkanie 
na własnym boisku w sezonie roz-
grywkowym 2009/2010.

W najbliższą sobotę Żbik jedzie na 
ostatni mecz w sezonie do Wielisze-
wa. To tylko dwadzieścia kilometrów 
od Nasielska. Wymarzony dystans na 
rowerową wycieczkę. Boisko znajduje 
się w centrum tej miejscowości. Kultu-
ralni kibice są mile widziani. Przeciwnik 
nie reprezentuje wprawdzie najwyższej 
klasy, ale o zwycięstwo z pewnością 
nie będzie łatwo. Doping bardzo by 
pomógł naszym piłkarzom. Mają szan-
sę uplasowania się w ostatecznym roz-
rachunku na „medalowej” pozycji. 

xyz 

SPORT

TRÓJBÓJ 
LEKKOATLETYCZNY 
28 maja na boisku Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasiel-
sku odbyły się zawody sportowe w trójboju L.A. W zawodach uczestniczyło 
35 zawodników reprezentujących następujące szkoły: Szkoła Podstawowa 
w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach oraz gospodarze 
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 

Trójbój lekkoatletyczny to rywalizacja sportowa dla uczniów z trzecich  
i czwartych klas szkół podstawowych w trzech dyscyplinach lekkoatletycz-
nych tj. bieg na 60 m., skok w dal oraz rzut piłeczką palantową na odległość. 
Każdy zawodnik bierze udział w trzech konkurencjach sportowych. Wynik 
osiągnięty przez niego w każdej konkurencji jest przeliczany na punkty,  
a następnie sumowany. 

Po przywitaniu wszystkich uczestników zawodów przystąpiono do rywa-
lizacji sportowej.

Poniżej przedstawiam zawodników z najlepszymi wynikami:

Kategoria chłopców:
I miejsce Wiśniewski Kacper (SP-Nasielsk)  108 punktów
II miejsce Maciążek Łukasz (SP-Nasielsk)  96 punktów
III miejsce Łapicki Robert (SP-Nasielsk)  87 punktów
IV miejsce Latkowski Bartosz (SP-Nasielsk)  82 punkty
V miejsce Chrustowski Karol (SP-Budy Siennickie) 80 punktów

Kategoria dziewcząt
I miejsce Łazarska Sylwia (SP-Dębinki)   134 punkty
II miejsce Grycz Aleksandra (SP-Nasielsk)  109 punktów
III miejsce Gortat Małgorzata (SP-Nasielsk)  101 punktów
IV miejsce Szulińska Sylwia (SP-Nasielsk)    97 punktów
V miejsce Gardłowicz Daria (SP-Nasielsk)  98 punktów

M.K.

Sport w skrócie:
• 5 czerwca br. chłopcy z nasielskiej podstawówki brali udział w fina-
le mazowieckich igrzyskach młodzieży szkolnej w mini piłkę nożną. Po 
przegranej w grupie z drużyną z Warszawy i Radomia ostatecznie zajęli 
miejsce 9 - 12.

WYŚCIGI I KASKADERKA

Motocykliści z Nasielska na Men’s Day
W sobotę, 8 i niedzielę 9 maja br. 
w Warszawie na lotnisku Bemo-
wo odbyła się druga edycja Men’s 

Day. Obok stref męskich namięt-
ności, pokazów kolekcjonerskich, 
luksusowych samochodów oraz 

designerskich 
i technologicz-
nych rarytasów 
mogliśmy po-
dziwiać zmaga-
nia motocykli-
stów na 1/4 mili 
oraz najbardziej 
ekstremalnych 
wykonawców 
motocyklowe-
go freestyle’u. 

Podczas pierw-
s z e j  r u n d y 
Otwartego Pu-

charu Polski w wyścigach na 1/4 mili 
w wyścigu finałowym w klasie 750 
cm3 III miejsce zajął Mariusz Am-
pulski z Nasielska. Jego motocykl 
to seryjna konstrukcja, ale mimo to 
udało mu się zostawić w tyle kilku 
zawodników wyposażonych w po-
jazdy specjalnie przygotowane do 
wyścigów. Gratulujemy i czekamy 
na wieści o kolejnych sukcesach!

Imprezie Men’s Day towarzyszyły 
również pokazy kaskaderki moto-
cyklowej, tzw. stunt. Swoje umie-
jętności zaprezentował m.in. Skate 
a.k.a. Czesio, czyli Tomasz Ziemiec-
ki z Nasielska. Można było podziwiać 
niecodzienne ryzykowne ewolucje 
w jego wykonaniu, np. cyrkle – jaz-

dę na jednym kole, 
stoppie – jazdę na 
przednim kole, bur-
nouts, drifts – tech-
niczne uślizgi tylnej 
opony, no hander 
– jazdę na tylnym 
kole bez trzymania 
motocykla, wheelie 
jump – podskok na 
tylnym kole oraz 
akrobatyczne figu-
ry, np. stanie na baku 
i jazda tyłem do kie-
runku jazdy. 

Jak widać, Mens’Day był pracowi-
tym weekendem dla nasielskich 
motocyklistów. Czekamy zatem 

na jakąś ekstremalną imprezę, któ-
ra mogłaby się odbyć na terenie 
naszego miasta. Z pewnością wielu 
mieszkańców z chęcią zobaczy wy-
czyny naszych motocyklistów.

K.T. 
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Baran 21.03.–19.04.
W najbliższych dniach będziesz mieć doskonałe 
pomysły i wiele możliwości, ale działaj 
konsekwentnie. W miłości zapowiada się czas 
pełen niezapomnianych wrażeń i przeżyć. 

Byk 20.04.–20.05.
Odczujesz chwilowy spadek energii, ale nie daj 
się zwariować i dalej spokojnie wykonuj swoje 
obowiązki. Podejmiesz decyzje, które będą 
wymagały odwagi, a wyniki będą zadowalające, 

zwłaszcza finansowo.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Będziesz silny psychicznie i fizycznie. W pracy 
możesz spodziewać się sukcesu. Możliwy awans. 
Nie pozwól nikomu narzucić sobie zdania.  
W uczuciach pośpiech jest złym doradcą. 

Rak 22.06.–22.07.
W najbliższym czasie musisz koniecznie 
nadrobić wszelkie zaległości w pracy i ostro 
zabrać się za bieżące sprawy, a na dodatek 

nie będziesz mieć dobrych kontaktów z otoczeniem.  
W miłości pora zacząć działać.

Lew 23.07.– 22.08.
Teraz jest dobry czas na ambitne przedsięwzięcia. 
Czekają Cię też nieoczekiwana sukcesy i ciekawe 
propozycje zawodowe. W życiu rodzinnym 
zwróć większą uwagę na potrzeby bliskich 

i porozmawiaj z ukochaną osobą o jej kłopotach. 

Panna 23.08.–22.09.
W życiu zawodowym czeka Cię trochę 
problemów i niestety niekorzystnych zmian. Ale 
nie przejmuj się tymi niepowodzeniami. Wkrótce 
los się odmieni. Samotne Panny mają szansę na 
poznanie interesujących osób.

Waga 23.09.–22.10.
Będziesz mieć bardzo dużo pracy. Nie trać 
więc czasu na głupstwa. Jeśli się zmobilizujesz, 
uporasz się z każdą sprawą. Może być trochę 
nerwowo, ale licz na pomoc najbliższej 
rodziny. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Będziesz pełen optymizmu i energii. Nadrobisz 
wszystko to, z czym ostatnio nie dawałeś sobie 
rady. Nareszcie sprawy ułożą się po Twojej myśli 
i to zarówno te służbowe, jak i osobiste. 

Strzelec 22.11.–21.12.
W życiu zawodowym nie będzie rewelacji. 
Wszystko będzie się toczyć zwykłym trybem. 
Dlatego sport i wysiłek fizyczny sprawią Ci dużo 
radości, a sprawy uczuciowe nabiorą takiego 
tempa, że ledwo będziesz mógł nadążyć. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Najbliższe dni będą pracowite, ale i bardzo 
owocne. Pojawią się zarysy nowych, poważnych 
zadań zawodowych lub naukowych. Załatwisz 
też sprawę, która od dawno spędzała Ci sen 
z powiek. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Twoje sprawy zawodowe będą wymagały 
od Ciebie dużej inicjatywy i wielkich ambicji. 
Masz szansę odnieść sukces, ale musisz być 
wytrwały. W miłości zaufaj partnerowi.

Ryby 19.02.–20.03.
Będziesz mieć czas wypełniony licznymi 
obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. 
To dobry moment na poważne rozmowy 
z domownikami oraz układanie planów 
zawodowych i negocjacje z przełożonymi. 

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

R E K L A M A

Kino NIWA ZAPRASZA
11–13 czerwca godz. 17.00

Disco Robaczki
Disco ormene (Niemcy,Dania, 2008); 
Animowany/Familijny; czas 78 min.; 
Reżyseria: Thomas Borch Nielsen; Scenariusz: 
Morten Dragsted; Obsada: Marcin Hycnar 
– Wirujący Bogdan (głos w polskiej wer-
sji językowej), Tomasz Karolak – Nerwal 
(głos), Barbara Kałużna – Gocha (głos), 
Ewa Kasprzyk – Matka (głos), Zbigniew 
Wodecki – Edward Czerw (głos), Anna 
Mucha – Muszka (głos).

Dżdżownica Bogdan nie może pogo-
dzić się z szarą egzystencją pracowni-
ka fabryki kompostu. Pewnego dnia 
odkrywa w rzeczach taty zakurzoną 
płytę, odpala gramofon i doznaje 
olśnienia... Jego serce zawsze biło w rytmie disco. Zakłada zespół i wraz z gru-
pą przyjaciół, którzy braki talentu nadrabiają ambicją, zgłasza się do udziału 
w konkursie wokalnym. 

25–27 czerwca godz. 18.00

Książe Persji:  
Piaski czasu

Prince of Persia: Sands of Time (USA, 2009); 
Akcja/Przygodowy/Fantasy; Reżyseria:  
Mike Newell; Scenariusz:  Jordan Mechner, 
Doug Miro, Boaz Yakin; Twórca pomysłu:  
Jordan Mechner; Obsada: Jake Gyllenhaal – 
Książę Dastan, Gemma Arterton – Tamina, 
Ben Kingsley – Nizam, Alfred Molina – Szejk 
Amar, Gísli Örn Gararsson – Wezyr.
VI wiek, średniowieczna Persja. Głów-
ny bohater – młody książę, w czasie 
jednej z wojennych wypraw natrafia na 
ostrze posiadające potężne magiczne 
możliwości i tajemniczą klepsydrę kry-
jącą w sobie Piaski Czasu, które mogą 
zamieniać ludzi w piaskowe potwory.
Film został zrealizowany na podstawie bestsellerowej gry komputerowej.

www.noknasielsk.pl

Lustereczko, powiedz przecie…
– Ależ gorąco… – powiedziała Kasia, 
siadając ciężko na krześle przy stole, 
na którym Zosia zdążyła już nakryć 
do śniadania.
– Jakaś blada jesteś – orzekłam, przej-
rzawszy się uważnie wnuczce.
– Gruba jestem, a nie blada – wes-
tchnęła w odpowiedzi, a ja miałam 
ochotę zrobić to samo. Dlaczego 
wszystko kobiety muszą nieustannie 
martwić się o swoją figurę?
– Jakoś się słabo czuję – oznajmiła 
wnuczka. 
– To przez to wczorajsze niejedzenie 
kolacji – przypomniałam jej. – I co za-
mierzasz w takim razie robić?
– Iść do szkoły.
– Do szkoły? Znowu?! Czegoś jeszcze 
nie umiesz?
– Świetny dowcip, babciu – opowie-
działa Kasia. 
Piotrek i Zosia wnieśli kubki z kawą 
i herbatą oraz półmisek z kanapkami, 
zawołali Franka i wszyscy zaczęliśmy 
jeść śniadanie. Wstaliśmy tego ranka 
wcześniej, więc mimo iż był to dzień 
powszedni, mieliśmy czas, aby delek-
tować się wspólnym posiłkiem. 
Słońce prześwitywało przez firankę, 
ogród za oknem prezentował się 
okazale i czuło się, że to będzie miły 
dzień. Sielankową atmosferę naru-
szyła nieco Kasia. Podeszła do lustra, 
poprzybierała przed nim różne pozy 
i uchwyciwszy w palce sukienkę na 
wysokości talii, wypaliła:
– Ta sukienka nadaje się na ciążę.
Cała rodzina zamarła z wrażenia z ka-
napkami w ręku, tylko Franek pozostał 
niewzruszony i ukradkiem wyjął ciast-
ko ze stojącego na stole pudełka. 
– Co masz na myśli? – najspokojniej 
jak umiała spytała Zosia.

– Jestem okropnie gruba! – wyjaśniła 
jej córka. – Wyglądam, jakbym była 
w ciąży.
– Aha – uspokoiła się Zosia i wszyscy, 
jak na komendę, wróciliśmy do spo-
żywania śniadaniowych specjałów. 
– Moim zdaniem, wyglądasz bardzo 
ładnie – zaoponował Piotrek, z ustami 
pełnymi pomidora. 
– Bo tobie podobam się zawsze! – od-
rzekła niechętnie Kasia.
– I to cię martwi? – zdumiałam się. – 
Niejedna dziewczyna marzyłaby o ta-
cie, który prawiłby jej komplementy. 
– To prawda – zreflektowała się 
wnuczka, podeszła do swojego ojca 
i pocałowała go. – Ale i tak jestem za 
gruba – stwierdziła. 
Temat powrócił późnym popołu-
dniem, gdy Zosia wróciła ze szkoły 
Kasi, gdzie odbyło się ostatnie przed 
końcem roku szkolnego zebranie 
rodziców. 
– Wiesz – powiedziała do mnie przy-
ciszonym tonem – rozmawiałam 
z wychowawczynią Kasi i okazuje się, 
że inne dziewczynki z jej klasy też się 
odchudzają!
– Dużo ich tak robi?
– Wszystkie! – wyznała Zosia ze 
zgrozą. 
– Wszystkie? – zdziwiłam się. – Pewnie 
jedna naśladuje drugą i dlatego.
– To prawdziwa plaga – nakręcała się 
moja córka, ale przerwało jej wejście 
Piotrka. Mój zięć, trzymając w ręku 
zaszronioną reklamówkę, zawołał 
Kasię i Franka.
– Słyszałem, że mieszkają tu grzeczne 
dzieci – zaczął uśmiechnięty od ucha 
do ucha. – Takie, które dostaną na ko-
niec roku piękne świadectwa…

Szybko rozdzielił przyniesione lody do 
pięciu miseczek.
– Tiramisu, moje ulubione! – zawołała 
Zosia i mrugnęła do mnie porozumie-
wawczo.
Kasia przez chwilę wahała się, co zro-
bić z podsuniętą jej miseczką, a potem 
po prostu wzięła się do jedzenia. 
– A, jeszcze bita śmietana, zapomnia-
łem – Piotrek otworzył lodówkę. 
– Jutro na śniadanie zrobię niskoka-
loryczną sałatkę – Zosia spojrzała na 
swoją córkę. 
Wieczorem z lektury kryminału, któ-
rego akcja toczyła się w przedwojen-
nym Lwowie, wyrwał mnie dzwonek 
telefonu.
– Mamo, poradź mi, co robić – usły-
szałam w słuchawce zaniepokojony 
głos Karola. – Marcelina powiedzia-
ła, że chce się odchudzać, bo jest za 
gruba…

Babcia Jadzia 

Sałatka nicejska
2 jajka ugotowane na twardo,  
2 gałązki selera naciowego, puszka 
tuńczyka, 3 ziemniaki ugotowane 
w mundurkach, 1 czerwona cebula, 
150 g czarnych oliwek, 3 pomidory, 
mała główka sałaty, 4 łyżki oleju, 
sól, pieprz, sok z cytryny, ząbek 
czosnku
Cebulę, selera naciowego i pomi-
dory pokroić w krążki, a ziemniaki 
w plastry. Tuńczyka osączyć. Sala-
terkę natrzeć przekrojonym ząbkiem 
czosnku i wyłożyć do niej warzywa 
z tuńczykiem. Doprawionym sokiem 
z cytryny, solą i pieprzem olejem 
polać sałatkę. Całość udekorować 
ćwiartkami jajek i oliwkami.
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Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia
Cena 
netto 

zł

1.

powierzchniowe  – 
moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2.
ogłoszenia rodzinne, 
podziękowania  
(1 moduł)

20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

4.
artykuł promocyjno-
reklamowy  
1 str. + foto

800,00

5. insert (wkładkowanie) 
– 1 szt. 0,10

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 
modułów 

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń 
powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

R E K L A M A OGŁOSZENIA 
DROBNE

Usług i  Ogólnobudowlane - 
Brukarstwo tel. 607460273

Wynajmę dom w Nasielsku. Tel. 604 
826 728.

Hydraulika , kompletne instalacje, C.O, 
C. W. U Kan- gaz. Tel. 506 178 967. 

Zawiozę do ślubu najnowszym Audim 
A8/ S 8. Bardzo atrakcyjny wygląd, 
najbogatsze wyposażenie. Tel. 511 
892 688.

Brukarstwo- kompleksowo. Tel. 660 
798 331. 

Fotografia ślubna i okolicznościowa. 
Zapraszam na www.13w13.pl.

Schody, drzwi, parapety, itd. Tel. 503 
401 399.

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.

Kupię stary motocykl Junak, SHL.  
Tel. 608 76 34 51.

Sprzedam las sosnowy, powierzchnia 
1,78ha w miejscowości Górki Duże k. 
Nasielska. Tel. 500 236 194.

Piekarnia Baker przyjmie uczniów 
ze szkół zawodowych do nauki za-
wodu, w zawodzie piekarz. Tel. 500 
236 194.

Chętnie zaopiekuję się dzieckiem.  
Tel. 501 925 047.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku (doprowadzone media). 
Tel. 692 461 741.

Zatrudnię kierowcę z kat. B+C, C+E, 
również do pracy fizycznej. Tel. 695 
163 726..

Sprzedam tanio korę ogrodową. Tel. 
504 490 324.

S p r z e d a m  s k u t e r  K E E WAY 
HURRICANE, rok 2008, przebieg 
2000 km. Tel.  513 196 173.

Sprzedam kamień polny. Tel. 515 609 
417.

Noclegi w centrum Amsterdamu, 
35 euro/doba; z Zandvoort nad 
Morzem Północnym, 20 km od 
Amsterdamu 60 euro/doba. www.
nocleg-amsterdam.com.pl Tel. 0031 
20 623 14 88, 0031 20616 151 928, 
0031 20 653 313 206.

Sprzedam działki budowlane i in-
westycyjne przy ul. Piłsudskiego.  
Tel. 696 468 255.

Wydzierżawię budynek 200 m2 z du-
żym placem przy ul. Piłsudskiego.  
Tel. 696 468 255.

Sprzedam stalową konstrukcję na-
miotu 6m x 30 m, wałek do heblarki. 
Tel. 694 809 113.

Sprzedam gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 3,92 ha z domem i budyn-
kami gospodarczymi. Jackowo Dw. 
k. Nasielska, do stacji PKP 800 m.  
Tel. 725 009 537; (22) 618 99 98.

Sprzedam ciągnik C 330, rok prod. 
1976, stan dobry. Tel. 604 539 512.
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DROBNE
Sprzedam Zetora 7045, rok prod. 
1988, z przednim napędem, stan b. 
dobry. Cena 36 tys. zł. Tel. 604 539 
512.

Usługi remontowo-budowlane. 
Wykończenia zewnętrzne i we-
wnętrzne. Tel. 663 046 604.

Sprzedam dwukółkę ciągnikową 
i wagę 500 kg. Tel. (23) 69 31 354.

Świadectwa energetyczne. Tel. 502 
061 980.

Sprzedam działki przy ul. Piłsudskiego. 
Tel. 662 460 223 – Krzysztof.

Układanie kostki brukowej. Tel. 511 
633 058.

Sprzedam sadzarkę, kopaczkę 
i rozrzutnik dwuosiowy. Tel. 666 141 
306.

Sprzedam działkę na terenie ogród-
ków działkowych „RELAX”. Cena  
15 000 zł. Tel. 697 701 097.

Sprzedam wózek dziecięcy 3- 
częściowy. Kolor błękit. Cena 500 zł. 
Tel. 697 701 097.

Sprzedam dom o powierzchni użytko-
wej 94 m2, działka 500 m2 k. Nasielska. 
Tel. 725 477 238.

Sprzedam żużel. Tel. 695 163 726.

Sprzedam samochód Lanos z instala-
cją gazową, grudzień 1999 r., I właści-
ciel, garażowany, dobrze utrzymany. 
Tel. 600 434 107. 

Sprzedam słomę suchą ze stodoły. 
Tel. 515 609 417.

Sprzedam trawę 2 ha do ścięcia.  
Tel. (23) 69 31 931 – wieczorem.

Sprzedam mieszkanie M4, 62 m2 z ga-
rażem. Nasielsk. tel. 510 951 614.

Sprzedam dwie działki budow-
lane łącznie na osiedlu Krupka. 
Powierzchnia całkowita 695 m2.  
Tel. 606 825 264.

Sprzedam dwie działki budowlane 
w Mogowie o powierzchni 1800 m2 
i 2700 m2 z mediami. Tel. 604 483 
850.

Młode małżeństwo pilnie poszukuje 
mieszkania do wynajęcia. Tel. 694 
823 656. 

Usługi budowlane. Budowa domów, 
ogrodzenia klinkierowe. Tel. 505 595 
188.

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 budowlaną 600 m2, 
Pieścirogi Nowe (200m od dworca 
PKP). Tel. 606 329 955.
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