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Zamknięty przejazd w Kosewie
W związku z modernizacją linii kolejowej E-65 zamknięty będzie przejazd kolejowy w obrębie pasa kolejowego,
w ciągu drogi powiatowej Kosewo–Nasielsk. Zamknięcie
obowiązuje całodobowo od czwartku, 17 czerwca do środy, 7 lipca br. (do godz. 15.00).
Objazdy wyznaczono drogą wojewódzką nr 571 i 632 na
trasie Nasielsk–Mazewo Włościańskie–Kątne.
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O NASZEJ PRZYNALEŻNOŚCI SĄDOWEJ CIĄG DALSZY

Rada Miejska zajęła stanowisko
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

W numerze 9 „Życia Nasielska”
(30.04–13.05.2010) informowaliśmy o problemach związanych
z przynależnością sądową. Problemy te mogą stać się jeszcze
większe z dniem 1 lipca br., jeżeli
przejdzie w obecnym kształcie
projekt rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie sądów
apelacyjnych, sądów okręgowych
i sądów rejonowych oraz ustalenia
ich siedzib i właściwości.
W chwili obecnej jesteśmy przypisani do Sądu Rejonowego w Pułtusku. Niesie to określone konsekwencje, ponieważ sąd ten podlega
Sądowi Okręgowemu w Ostrołęce.
W pewnych sprawach musimy jeździć do Ostrołęki czy Ostrowi Mazowieckiej. Dojazd do tych miast
to prawdziwa wyprawa, odległe
są bowiem o około 100 km od
Nasielska, a nasze miasto nie posiada
z nimi żadnej komunikacji publicznej. Tracony jest czas i pieniądze.
Teraz może być jeszcze gorzej, bo
w nowym projekcie sąd apelacyjny
dla sądu okręgowego w Ostrołęce
będzie się mieścił w Białymstoku
(do tej pory w Warszawie). To ponad
200 km jadąc własnym środkiem
lokomocji. A koleją czy autobusem
dużo więcej. To wszystko kosztuje
nas, obywateli. Ta sprawa ma ewidentny wymiar finansowy.
Ale jest jeszcze jeden wymiar tej
kwestii. Nasielsk od dawna zabiegał
o zmianę przynależności sądowej.
Pułtusk i Nowy Dwór Mazowiecki leżą w podobnej odległości od
Nasielska. Już jednak mieszkańcom
okolic Cieksyna łatwiej dojechać
do Nowego Dworu niż do Pułtuska. Układ komunikacyjny gminy Nasielsk wyraźnie kieruje nas
w stronę Warszawy (4 przystanki

Internet
dostępny
W siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 od kilku dni można
korzystać z ogólnodostępnego stanowiska komputerowego, działa tu bowiem „INFOkiosk”.

kolejowe, kilka alternatywnych
dróg). Gdy weźmie się pod uwagę
te problemy, które są w gestii sądów
okręgowych, odległość Nasielska
od Ostrołęki jest dwukrotnie większa niż odległość Nasielska od Warszawy.
Sąd Okręgowy w Ostrołęce i tamtejsza Prokuratura Okręgowa dobrze
rozumiały problemy Nasielska. Już
wcześniej wyraziły zgodę na odejście gminy Nasielsk pod jurysdykcję Sądu Rejonowego w Nowym
Dworze. Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się na przyjęcie naszej
gminy do swojej właściwości. Były
w tej sprawie uzgodnienia. Wypowiedziała się w tej sprawie ówczesna Rada Miejska (2004 r.). Wtedy
nie udało się sprawy do końca załatwić. Przyczyną było to, że ktoś (?)
gdzieś (?) dokumenty przetrzymał
i Ministerstwo utrzymało stan dotychczasowy.
Podobnie może być i teraz. Jest już
późno, bo nowe rozporządzenie ma
obowiązywać z dniem 1 lipca. Fakt
jest faktem – obecna Rada Miejska
na sesji w dniu 25 maja br. zajęła
stanowisko, że Gmina Nasielsk win-

Z GMINY

Cieksyn odnowiony

– Teraz nasza miejscowość wygląda
zupełnie inaczej, nareszcie można
normalnie iść poboczem po chodniku, a nie ciągle uciekać przed jadącymi samochodami. Poza tym
przed naszym kościołem nie trzeba
już parkować w piachu, ponieważ

Z URZĘDU

jest tam elegancki parking – mówi
pani Agnieszka z Cieksyna.
W Cieksynie już od kilku tygodni parafianie mogą zostawiać swoje auta na
parkingu, który został przygotowany
przed świątynią. Ale to nie jedyna
zmiana w tej miejscowości, do istot-

na podlegać Sądowi Rejonowemu
w Nowym Dworze Mazowieckim
i Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Urządzenie znajduje się na parterze budynku urzędu i jest podłączone do internetu, co pozwala każdej zainteresowanej osobie na bezpłatne przeglądanie
wszelkich witryn internetowych.
„ INFOk iosk ” jest kompute -

Rada Miejska wyraziła też w tym
dokumencie swoje oburzenie
i dezaprobatę dla działań organów
sprawiedliwości, które o mieszkańcach Gminy Nasielsk zadecydowały
zaocznie bez ich wiedzy. O to nikt
obecnych władz samorządowych
naszej gminy nie pytał.
To tym bardziej bulwersujące, że
w tej sprawie wypowiedział się powiat pułtuski i miasto Pułtusk. One
w swych stanowiskach wyraziły
zdania, że Sąd Rejonowy w Pułtusku
powinien mieć w swej właściwości
Gminę Nasielsk. I nie ma się czemu
dziwić, bo tego wymaga interes
Pułtuska. Ale interes mieszkańców
Nasielska jest zgoła odmienny. Pułtusk winien to zrozumieć, jak zrozumiała Ostrołęka (już w 2004 r.)
i dać wypowiadać się w tej i podobnych sprawach mieszkańcom gminy Nasielsk. Tak miało być w nowej
samorządowej Polsce: nic o nas
bez nas.
az

nych należy także budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej i gminnej.
Inwestycje, do których zaliczyć należy również budowę okazałego placu zabaw przy szkole podstawowej
w Cieksynie oraz remont świetlicy
wiejskiej w tej miejscowości, wykonane zostały w ramach zadania pod
nazwą: Odnowa i rozwój wsi poprzez
kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości
kulturowo-historycznej w miejscowości Cieksyn.
Wykonawcą tego projektu była firma Enbew Technika Energetyczna
z Nowych Pieścirogów. Koszt całej
inwestycji wyniósł ok. 800 tys. zł,
z czego dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 to kwota
ponad 400 tys. zł.
(red.)

rem o ergonomicznej budowie
i specjalistycznym oprogramowaniu, a jego dodatkowym atutem jest prosta obsługa.

„INFOkiosk”:
– umożliwia korzystanie z bieżących informacji dotyczących
działalności Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz instytucji
podległych, np. Samorządowego Przedszkola, Nasielskiego
Ośrodka Kultury, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej itp.,
– umożliwia korzystanie ze
strony internetowych,
– zapewnia prostą, intuicyjną
obsługę,
– ma estetyczną wygląd.
Ponadto „INFOkiosk” ma wbudowany HotSpot, który umożliwia każdemu klientowi podłączenie się do internetu z laptopem lub telefonem komórkowym (z opcją WLAN) znajdującym się w zasięgu „INFOkiosk-u” (hol główny Urzędu oraz
korytarz przed sekretariatem
Burmistrza).
W przyszłości planowane jest
ustawienie kolejnych takich
urządzeń na terenie naszej gminy.
(um)
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NASIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA WYRÓŻNIONA

Wyniki pierwszej tury wyborów
W niedzielę, 20 czerwca br., mieszkańcy naszej gminy wzięli udział
w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Frekwencja wyborcza
wyniosła tu 47,83%. Spośród 15 496
osób uprawnionych do głosowania,
wzięło w nim udział 7412 osób. Najwięcej głosów spośród dziecięciu
kandydatów otrzymali: Jarosław
Aleksander Kaczyński – 3581 głosów (48,54%), Bronisław Maria Komorowski – 2231 głosów (30,24%),
Grzegorz Bernard Napieralski – 953
głosy (12,92%).
Wybory prezydenta RP odbywają
się w naszym kraju co 5 lat. Dotąd przeprowadzane były jesienią,
jednak ze względu na śmierć w katastrofie lotniczej prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego (wybranego
w październiku 2005 r.) w tym roku
przypadają one: 20 czerwca (I tura)
i za dwa tygodnie, czyli 4 lipca (II
tura). Warto wiedzieć, że ta sama
osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. W wyborach mogą startować
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są
pozbawieni praw wyborczych do
Sejmu i zbiorą przynajmniej 100
tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. W tegorocznych wyborach wystartowało,
spełniając wymagane warunki, 10
kandydatów.
Czynne prawo wyborcze posiadają
wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za

granicą (od 2000 r. mogą głosować
również w drugiej turze). Przypomnijmy, że prezydentem zostaje
ten kandydat, który otrzyma ponad
połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja wyborcza
nie wpływa na ważność wyborów.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej
liczby głosów, dwa tygodnie później odbywa się II tura głosowania,
w której uczestniczą dwaj kandydaci
z największą liczbą głosów z I tury.

Obwodowa komisja wyborcza nr 5 (Zespół
Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa
10) – 1036 osoby uprawnione do głosowania,
355 liczba wydanych kart do głosowania –
34,27% frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 6 (Filia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku, ul. Warszawska 48) – 983
osoby uprawnione do głosowania, 411 liczba wydanych kart do głosowania – 41,81%
frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 7 (Szkoła
Podstawowa w Budach Siennickich) –1946
osób uprawnionych do głosowania, 886 liczba wydanych kart do głosowania – 45,53%
frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 8
(Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1) 1150 osoby uprawnione
do głosowania, 518 liczba wydanych kart
do głosowania – 45,04% frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 9 (Szkoła
Podstawowa w Dębinkach) 979 osób uprawnionych do głosowania,440 liczba wydanych
kart do głosowania – 44,94% frekwencja
wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 10
(Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie) 1.174 osoby uprawnione do głosowania, 547 liczba
wydanych kart do głosowania – 46,59%
frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 11
(Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul.
Tadeusza Kościuszki 25) 81 osoby uprawnione do głosowania, 49 liczba wydanych
kart do głosowania – 60,49% frekwencja
wyborcza.

Oto jak w wyglądała frekwencja wyborcza w naszej gminie,
z uwzględnieniem głosów oddanych w poszczególnych komisjach wyborczych:

Obwodowa komisja wyborcza nr 1
(Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, ul.
Starzyńskiego 10) – 1672 osoby uprawnione do głosowania, 918 liczba wydanych
kart do głosowania – 54,9% frekwencja
wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 2
(Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
ul. Staszica 1) – 2103 osoby uprawnione do
głosowania, 1.069 liczba wydanych kart
do głosowania – 50,83% frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 3
(Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego
w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 23) –
2180 osoby uprawnione do głosowania,
1108 liczba wydanych kart do głosowania
– 50,83% frekwencja wyborcza.
Obwodowa komisja wyborcza nr 4
(Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach,
ul. Kolejowa 65) – 2192 osoby uprawnione
do głosowania, 1111 liczba wydanych kart
do głosowania – 50,68% frekwencja wyborcza.

(red.)

Zestawienia dotyczące wyniku wyborów Prezydenta RP przygotował Marek
Maluchnik, Pełnomocnik Burmistrza
Nasielska ds. Wyborów i Referendów

ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W GMINIE NASIELSK W DNIU 20 CZERWCA 2010 r.
Numer obwodowej
komisji wyborczej
Nazwisko
i imię kandydata
JUREK Marek
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
KOMOROWSKI Bronisław Maria
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
LEPPER Andrzej Zbigniew
MORAWIECKI Kornel Andrzej
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard
OLECHOWSKI Andrzej Marian
PAWLAK Waldemar
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew
RAZEM

3

1

2

10
14
354 401
351 432
29
21
7
4
0
1
150 156
9
124
20
0
2
914 1.063

3

4

5

12
6
2
493 499 208
392 344 72
22
28
4
5
17
17
0
0
1
162 167 36
8
18
2
11
22
12
0
2
1
1.105 1.103 355

6

7

3
10
256 530
103 148
2
9
11
28
0
1
19
96
3
3
9
55
0
3
406 883

8
7
276
118
12
8
1
76
1
17
1
517

9

10

5
4
267 278
91 162
7
13
4
10
1
1
38
51
1
2
26
21
0
2
440 544

11

RAZEM

2
19
18
2
1
0
2
1
2
1
48

75 (1,02%)
3.581 (48,54%)
2.231 (30,24%)
149 (2,02%)
112 (1,52%)
6 (0,08%)
953 (12,92%)
60 (0,81%)
199 (2,7%)
12 (0,16%)
7.378

UROCZYSTOŚCI

Pamiętają o bohaterskim prezydencie stolicy
We wtorek, 15 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku im. Stefana Starzyńskiego wraz z gośćmi
obchodzili uroczyście święto patrona szkoły.
Na widowni wśród uczniów i nauczycieli zasiedli m.in. Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, Barbara Sakowska, doradca burmistrza
ds. oświaty, a także wielu emerytowanych nauczycieli, licznie przybyli również rodzice uczniów.
Wszystkich zgromadzonych na największej sali w szkole powitała Agnieszka Mackiewicz, dyrektor placówki, przypominając
w kilku słowach bohaterskiego prezydenta Warszawy – Stefana Starzyńskiego. O historii szkoły, a także o okolicznościach nadania
jej imienia mówiła Bożena Kozłowska, wicedyrektor SP.
Dzieci w programie artystycznym zaprezentowały utwory poświęcone Starzyńskiemu i obronie Warszawy w 1939 r., były to
wiersze i piosenki opowiadające o naszej stolicy i naszej ojczyźnie, a także piosenka o patronie szkoły. Ciekawostką było również
krótkie przemówienie radiowe Stefana Starzyńskiego – jedno z tych, które
dodawały warszawiakom odwagi podczas obrony miasta przed wojskami
hitlerowskimi. Mali artyści nie tylko pięknie recytowali teksty, ale także zaprezentowali swoje umiejętności wokalne przy akompaniamencie akordeonu, na
którym grała pani Lucyna Pawlak. I, co zyskało uznanie publiczności, goście
mogli podziwiać tańce w wykonaniu uczniów z klas trzecich.
Finałem tego uroczystego apelu, a jednocześnie akcentem humorystycznym,
była jedna z piosenek Kapeli Czerniakowskiej, do której chłopcy z klasy
trzeciej wystąpili w stosownych strojach, czym wywołali burzliwe oklaski
i aplauz całej widowni.

(red.)

Otrzymali krajowy
EKO-CERTYFIKAT

W piątek, 28 maja 2010 r. w Warszawie podczas
IX Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju odbyła się uroczystość wręczenia międzynarodowych i krajowych certyfikatów polskim szkołom, w których uczniowie i nauczyciele
w sposób szczególny aktywizują się w proekologiczne działania.
Aby otrzymać tytuł świadomych ekologicznie, szkoły muszą przedstawić
ciekawy projekt dotyczący ochrony środowiska i propagowania postaw
proekologicznych a następnie sumiennie go realizować.
Na 23 tys. szkół w Polsce 600 zaangażowanych jest w Program Szkoły dla
Ekorozwoju Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, z czego 170 posiada
certyfikaty jako Eko - wyróżnienia.
Od tego roku również Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku dołączyła do grona szkół w Polsce nagrodzonych tytułem Lokalnego
Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE). Jest to pierwszy stopień (krajowy) do uzyskania certyfikatu międzynarodowego (Zielonej Flagi). Nasielska
podstawówka od wielu lat promuje ekologię. Ostatnio dzięki wsparciu
z budżetu gminy i dofinansowaniu dotacją z Funduszu Partnerstwa w konkursie grantowym
ze środków pochodzących z firm
Toyota, Cadbury oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w okresie od 5 czerwca 2009 r. do 15
kwietnia 2010 r.
projekt pod nazwą „Bliżej siebie
i natury – piękny
i bezpieczny plac
zabaw”.
Na uroczystą galę
wręczenia certyfikatów do gmachu
Politechniki Warszawskiej organizatorzy zaprosili
z Nasielska Elżbietę Wróblewską, koordynatorkę szkolnego projektu ekologicznego i Janinę Kownacką z Urzędu Miejskiego, zajmującą się m.in. sprawami oświaty
w gminie.
Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać dyskusji odnośnie do roli
szkół w kontekście europejskich działań na rzecz zmniejszenia CO2 i roku
2010 ogłoszonego rokiem bioróżnorodności, którą prowadzili: Agata
Goździk (Ministerstwo Środowiska), Danuta Pusek (Ministerstwo Edukacji
Narodowej), Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski), Bartłomiej Pawluk
(Dalia S.A) oraz Joanna Matryb (Cadbury).
Gościem honorowym spotkania był dyrektor rolniczego gimnazjum z Burkina Faso w Afryce, który opowiedział o swojej szkole. Jego uczniowie,
oprócz standardowych lekcji języka francuskiego, matematyki czy chemii,
zdobywają praktyczną wiedzę na temat techniki uprawy roślin i hodowli zwierząt – w tym celu przy szkole wybudowano chlewnię i owczarnię
(dzięki wsparciu Fundacji Partnerstwa dla Środowiska i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Ciekawe były również prezentacje szkół
– laureatów Zielonej Flagi – szkoły podstawowej na Malcie i polskiego
gimnazjum z Reszla.
Pamiątkową statuetkę i dyplom certyfikatu nauczycielka nasielskiej szkoły
odebrała z rąk reprezentantów Kapituły tegorocznego konkursu, w której skład wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, firmy Toyota, Cadbury i Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja.
Ekologicznie doświadczona jako LCAE nasielska szkoła podstawowa w drodze do certyfikatu międzynarodowego zamierza w najbliższej przyszłości
rozszerzyć działalność proekologicznych działań, włączając liderów życia
lokalnego, w tym pozostałe placówki oświatowe i miejscowe organizacje
pozarządowe. Szkoła ma nadzieję, że nawiązana współpraca z firmą Toyota
będzie kontynuowana, a jej wysiłek i wkład partnerów zaowocuje w roku
następnym w postaci wskazującej światowy poziom edukacji europejskiej
prestiżowej Zielonej Flagi.
Elżbieta Wróblewska
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KRONIKA
POLICYJNA

Szlifowanie torów
torów. Jest ona wykorzystywana
do szlifowania torów szlakowych.
W ciągu około 1 godziny i 10 minut maszyna potrafi oszlifować
1 km toru, a jednorazowo może
oszlifować do 6 km toru. Przyjechała ze Szwajcarii, a obsługują ją
Włosi, Chorwaci i Niemiec.

Jak w sobotę, 19 czerwca, informował m.in. Kurier Mazowiecki,
piątkowej nocy odbyło się szlifowanie szyn w okolicach Nasielska.
A wszystko to działo się w ramach
modernizacji linii kolejowej E 65
Warszawa–Gdańsk.
Bardzo widowiskowy proces szlifowania torów mogli w Nasielsku
podziwiać dziennikarze i pasażerowie, bowiem maszyna przejeżdżała po torze z niewielką prędkością, a spod kół pojazdu sypały się
fontanny iskier.

Oszlifowania wymaga każda nowa
szyna, która zostanie położona na
linii. Celem zabiegu jest maksymalne dopasowanie kształtu główki
szyny do obręczy koła pociągu,
a także wyeliminowanie ewentualnych drobnych zniekształceń
nowego toru. Wykonanie tych
prac sprawdza drezyna pomiarowa. Maszyna do szlifowania torów
do Nasielska została sprowadzona
przez PNI, wykonawcę robót na
torach. W wypadku fragmentu linii
E 65 w okolicy Nasielska oszlifowanych zostanie około 10 km linii.

Szlifowany był tor numer 1 na
odcinku 6 km od stacji Nasielsk
w kierunku stacji Świercze. Tory
szlifowała maszyna RR 31 M-2
szwajcarskiej firmy Speno. Ma ona
około 100 metrów długości i najlepiej sprawdza się przy szlifowaniu
długich, około 2,5 km odcinków

godziny. Do Euro 2012 większa
część trasy z Warszawy nad morze będzie już wyremontowana.
(red)

Szlifowanie jest ostatnim, finalnym zabiegiem przy modernizacji torów, ma ono poprawić
komfort i prędkość jazdy. Pociągi z Trójmiasta do Warszawy
będą jeździć szybciej, ze stolicy
nad morze dotrzemy nawet w 3

za: www.kow.com.pl
-portal kolejowy
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Trawa, trawa, trawa

Dużo wilgoci i wysokie temperatury, czyli warunki niemal tropikalne, sprawiły, że roślinność jest
wszędzie wyjątkowo bujna. Wiedzą o tym doskonale właściciele
działek, którzy zmagają się z niezwykle męczącym strzyżeniem
trawników.

Tym bardziej że ZGKiM jest po
drugiej stronie ulicy, a tuż obok
szkoła, która wychowuje młodych ludzi. I jakoś nikomu to nie
przeszkadza. Gdzie jest odpowiedzialność dorosłych ludzi za to
miejsce? – pyta pani Maria.
Niestety, wysoka trawa porastająca przydrożne pasy np. przy drodze w Kątnych jest bardzo niebezpieczna dla kierowców.

Jednak nie wszędzie sytuacja jest
opanowana. Na przykład miejsce
pamięci przy ulicy Lipowej i Cichej porasta już bardzo wysoka
trawa. – To przecież cmentarz
i powinniśmy o niego dbać. Trawa jest już wyższa niż ogrodzenie,
a wejścia już w ogóle nie widać.
R

E

K

– W innych miejscowościach wycięto trawę przy drogach, a o wsi
Kątne zapomniano. Najgorzej
jest przed ostrymi zakrętami, bo
nie widać, zniszczonych znaL

A

M

A

powinni wykazać się inwencją
i oczyścić pasy zieleni przed swoimi działkami, a także w ich pobliżu, gdzie roślinność ogranicza
kierowcom widoczność.
(k)

ków drogowych – napisał do nas
w e-mailu pan Adam.
Oczywiście zawiedli nie tylko
drogowcy i służby porządkowe.
Właściciele prywatnych posesji
R

E

K

L

A

M

A

09–10.06. na ulicy Wielokwiatowej nieznani sprawcy włamali się do
budynku w budowie i skradli mienie
o wartości 3000 zł na szkodę Reginy K.
16–17.06. w Morgach nieznani sprawcy z posesji Artura K. skradli dwa rowery. Straty wynoszą 2000 zł.
17–18.06. w Krzyczkach Pieniążkach
nieznani sprawcy z niezabezpieczonego pomieszczenia na posesji Renaty Z. skradli 95 kur. Straty wynoszą
1100 zł.
23.06. w parku przy ulicy Rynek
dwóch sprawców pobiło i okradło
Kamila J. Sprawcy zostali zatrzymani.
Pijani na drodze
09.06. w Starych Pieścirogach Daniel G., mieszkaniec Pieścirogów,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,42 mg/l).
09.06. w Pianowie kierujący samochodem Marcin D., mieszkaniec Żyrardowa, będąc po spożyciu alkoholu, potrącił rowerzystę.
09.06. w Pianowie Karol K., mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,55 mg/l).
18.06. na ulicy Przemysłowej Wiesław K., mieszkaniec Jackowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,42 mg/l).
20.06. w Borkowie Paweł J., mieszkaniec Lelewa, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,67 mg/l).
20.06. w Psucinie Janusz Z., mieszkaniec Brodów Warszawskich, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,30 mg/l).
22.06. w Cegielni Psuckiej Jacek Z.,
mieszkaniec Krogul, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,10
mg/l).
22.06. na ulicy Nowa Wieś Remigiusz G., mieszkaniec Mogowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,09 mg/l).
22.06. w Dębinkach Marek O., mieszkaniec Dębinek, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,67 mg/l).

URZĄD SKARBOWY
INFORMUJE

Naczelnik Urzędu
Skarbowego przypomina:

Podatnicy, którzy dokonali np. zakupu
samochodu w kraju i zawarli umowę
kupna – sprzedaży, a wartość rynkowa pojazdu przekracza 1 000 zł.,
mają obowiązek w ciągu 14 dni od
daty zawarcia umowy, bez wezwania
organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych, według ustalonego
wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek
( 2 % wartości pojazdu).
Formularz PCC podatnicy mogą pobrać: w punkcie wydawania druków
w Urzędzie Skarbowym w Nowym
Dworze Mazowieckim, lub na stronie
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.
pl w zakładce podatki/formularze
podatkowe, deklaracje PCC.
Więcej informacji – tel. (022) 765-9003
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Losy żołnierza a gimnazjaliści
Militaria, to dość nietypowy przedmiot
zainteresowań dla dziewczyny, ale
Magdalena Sierzputowska, podobnie
jak kilkoro innych uczniów nasielskiego
gimnazjum publicznego nr 1, postanowiła spróbować swoich sił w XV edycji
kuratoryjnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. Od Cedyni do
Orszy 972–1514.
Spośród całej grupy uczniów, którzy
w listopadzie ub.r. wzięli udział w szkolnej
części konkursu, do etapu rejonowego

zakwalifikowały się trzy osoby: Joanna
Mackiewicz, Justyna Wiktorowicz, Magda Sierzputowska. Na etap wojewódzki
konkursu, który odbywał się w cytadeli
warszawskiej, pojechała już tylko Magda
i tam zdobyła 73% punktów (zwycięzca
miał ich 78%), stając się tym samym laureatem tego konkursu. A ponieważ to
konkurs kuratoryjny, taki tytuł daje bardzo konkretne przywileje. Jego laureat
jest zwolniony z części humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego, uzyskując automatycznie najwyższą liczbę punktów,
ma także pierwszeństwo przy wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej i obowiązkowo – ocenę celującą z historii.
– Bardzo stresowałam się egzaminem
gimnazjalnym i miałam taki plan, żeby
choć jednej części nie zdawać. Już
w drugiej klasie brałam udział w konkursach przedmiotowych z historii i języka
polskiego, wtedy dotarłam do rejonu.
W trzeciej klasie znowu postanowiłam
spróbować swoich sił w kilku konkursach. Wystartowałam z: historii, języka
polskiego i biologii. Niestety, wszystkie
odbywały się mniej więcej w jednym
terminie i nie powiodło mi się. Wtedy pani Górecka znalazła jeszcze jeden konkurs o tematyce historycznej
i zaczęliśmy przygotowania – mówi
Magda.
Zainteresowani historią i militariami
uczniowie mogli w nim wziąć udział, bo
etap szkolny odbywał się w listopadzie,
a więc miesiąc później niż inne konkursy przedmiotowe. Pani Iwona Górecka
tak wyjaśnia powód swoich „poszukiwań”: – Była grupa uczniów naprawdę
zainteresowanych historią, dlatego zaproponowałam im ten trudny konkurs,
żeby mieli szansę osiągnąć to, co sobie
założyli. Myślę, że wszystkie dziewczynki, które wzięły udział w etapie rejonowym, wiele się nauczyły. Justyna
Wiktorowicz i Magda Sierzputowska
brały udział w konkursach historycznych szkolnych, miały wiedzę z historii
naprawdę ugruntowaną.
Co prawda Magda została sklasyfikowana na 10. miejscu, ale gdyby liczyć
punkty ex aequo, to tak naprawdę było
to piąte miejsce. O swojej uczennicy

pani Iwona mówi: – Magda wykazała
się pasją, a przy tym systematycznością
i rzetelnością wykonanej pracy, dlatego
udało jej się tyle osiągnąć.
O historii konkursu
Jak wspomina Iwona Górecka, kilka lat
temu uczniowie gimnazjum brali już
udział w tym konkursie. - Pamiętam, że
wtedy dwie osoby znalazły się w etapie
wojewódzkim, a temat dotyczył czasów
napoleońskich. To bardzo specjalistyczny konkurs. A jego uczestnicy muszą się wykazać
znajomością historii Polski i zadanego tematu.
W tym roku dotyczył on epoki
Piastów i Jagiellonów, ale pytania sięgały także innych epok.
Same lekcje historii nie wystarczą, żeby w nim
osiągnąć sukces
– mówi.
Do opanowania
był ogrom wiadomości. Na literaturę
fachową zaproponowaną przez organizatorów, czyli podręczniki historyczne,
monografie, teksty źródłowe ze szczególnym uwzględnieniem batalistyki składało się aż 60 książek, które trudno było
znaleźć w bibliotekach. – Zgromadzenie
literatury, która przecież nie jest zbyt
powszechna, sprawiło nam sporo trudności. Trzeba było odwiedzać czytelnie,
biblioteki, zbierać materiały od osób
prywatnych. Poza tym potrzebne były
też albumy, mapy, filmy dokumentalne
pokazujące np. zbiory Muzeum Wojska
Polskiego, pieśni wojskowe i malarstwo – wylicza pani Iwona. – Wspólnie
z uczniami dokonywaliśmy analizy
tekstów źródłowych, omawialiśmy ilustracje, plany bitew, porównywaliśmy
budowle obronne, rozpoznawaliśmy
rodzaje broni i maszyn oblężniczych.
Oczywiście przygotowanie wymagało
przede wszystkim samodzielnej pracy.
Chronologicznie omawialiśmy materiał i systematycznie go powtarzaliśmy.
Wraz z kolejnymi etapami dochodziło
więcej szczegółów – dodaje.
Spotkania z nauczycielką odbywały się
przynajmniej raz w tygodniu po lekcjach. Jednak Magda musiała bardzo
dużo pracować w domu, bywało, że
nawet 4 godzinny dziennie, a poza tym
przygotowania do konkursu łączyć z nauką szkolną. – Przez trzy dni dokładnie
opracowywałam sobie jakiś okres historyczny, a potem powtarzałam daty, i tak
było już codziennie. Rozwiązywałam
też testy z poprzednich lat, a do tego
znalazłam forum internetowe uczestników tego konkursu, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami na
temat pytań – opowiada. I dodaje, że
musiała wykazać się m.in. znajomością
heraldyki, umundurowania różnych
rodzajów wojsk i szarż wojskowych,
umieć zlokalizować budowle obronne,
a także wykazać się znajomością zagadnień dotyczących marynarki wojennej
w różnych epokach. – Zadania miały
różny stopień trudności, np. trzeba było
rozpoznać średniowieczne maszyny
oblężnicze, na podstawie rysunków
rozpoznać sześć zamków, trzy herby
i trzeba było znać dużo dat. Były też

pytania dotyczące kwestii społecznych
– wspomina Magda. Rola nauczycielki w jej przygotowaniach była bardzo
ważna, bo jak podkreśla jej uczennica:
– Pani Górecka przygotowała dla mnie
wszystkie materiały do nauki. A podczas
naszych spotkań omawiałyśmy najtrudniejsze zagadnienia, ja referowałam tematy, a pani zwracała mi uwagę na to,
co najważniejsze. I na ten ostatni, wojewódzki etap, pojechała wraz ze mną,
mimo że była na zwolnieniu lekarskim
po pobycie w szpitalu – dodaje.
O laureacie słów kilka
Magdalena Sierzputowska mieszka wraz
z rodziną w Nasielsku. Jest uczennicą kl.
III e, której uczniowie, jak z dumą zauważa, osiągają najlepsze wyniki w nauce w całej szkole. Wychowawczynią
klasy jest pani Monika Bagińska. – Mam
sympatycznych kolegów i koleżanki
w klasie. Podczas nauki miałam wsparcie rodziny i przyjaciół, bo wiadomo,
że jeśli człowiek poświęca tyle czasu
na naukę, to staje się nieco mniej towarzyski. A przecież poza konkursem był
także egzamin gimnazjalny – twierdzi
Magda i dodaje: – Ale jakoś udało mi
się wszystko pogodzić. Znajdowałam
też trochę czasu na przyjemności i spotkania z przyjaciółmi.
Zaznacza też że rodzina zwalniała ją
z części domowych obowiązków. Starszy brat mobilizował do nauki, a mama
wraz z nią jeździła do biblioteki i pomagała wybierać książki. Pasją Magdy poza
historią jest także teatr i aktorstwo. W
minione ferie brała udział w warszawskiej FOSIE, czyli Feryjnych Otwartych
Spotkaniach Artystycznych. Chętnie
uczy się języków obcych, interesuje się
też współczesną kinematografią i czyta dużo książek. Jej ulubioną lekturą są
Wichrowe wzgórza autorstwa Emily
Brontë, ale ma czas też na powieści
o problemach nastolatków, np. Tylko dla
wybranych Kate Brian.
W Publicznym Gimnazjum nr 1 im.
Konstytucji 3 maja od lat przywiązuje
się ogromną wagę do wychowania patriotycznego, m.in. przez udział uczniów
w różnych konkursach historycznych
o wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Jak wspomina Iwona Górecka,
dwa lata temu dwoje uczniów: Anna
Chojnacka i Mateusz Sierzputowski (brat
Magdy) zajęło trzecie miejsce w konkursie dotyczącym kampanii wrześniowej
1939 r. organizowanym przez Muzeum
Twierdzy Modlin, w którym startowali
także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i żołnierze z jednostki wojskowej.
O tym, że nasielskie Publiczne Gimnazjum nr 1 ma z roku na rok coraz więcej
sukcesów w różnego rodzaju konkursach świadczy udział uczniów tej szkoły
w etapie wojewódzkim bardzo trudnych
i prestiżowych konkursów przedmiotowych. Może poszczycić się finalistami
z takich przedmiotów, jak geografia,
język polski, biologia, matematyka czy
historia. Ten rok jest wyjątkowy, bo po
raz pierwszy w historii tej szkoły dwie
uczennice uzyskały w kuratoryjnym
konkursie biologicznym i historycznym tytuł laureata, co jest najwyższym
osiągnięciem o jakie może ubiegać się
uczeń gimnazjum.
Uczniom i nauczycielom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
i.
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Można się było
nieźle uzbroić
W Chrcynnie od 28 do 30 maja na
terenie po byłej jednostce wojskowej odbyły się I Międzynarodowe
Targi „Oldtimer Militaris”. Ich organizatorem było Muzeum Zabytków
Techniki Wojskowej w Warszawie
oraz Kolekcja „Ares” Macieja i Stanisława Kęszyckich. Przyjechali na nie

swą wiedzę poprzez wymianę doświadczeń, zakupić fachową literaturę,
a także spróbować smaku żołnierskiego życia. Oferta była bardzo bogata. Wystawiono całą gamę lekkich i
ciężkich pojazdów wojskowych, części do nich, sprzęt łączności, ubiory
i mundury, narzędzia. Było w czym

kolekcjonerzy militariów i miłośnicy
historii wojskowości z Polski i zza
granicy. Spora była też grupa ludzi
chcących w ciekawy sposób i do
tego pożytecznie spędzić weekend.
W ciągu trzech dni przez tereny targowe przewinęło się kilka tysięcy
osób. Droga gminna od Chrcynna
do samej jednostki była zastawiona
samochodami

wybierać i przebierać. W ciągu tych
dni Nasielsk był dozbrojony niemal
tak, jak niedaleka enklawa jednego
z państw ościennych. Do tego sprzęt,
mimo wieku, był sprawny. Czy w pełni? Leciwy czołg nie tylko sprawnie się
poruszał, ale i oddał strzał.

Osoby odwiedzające targi mogły
dokonać zakupów przedmiotów
o charakterze militarnym, wzbogacić

Atmosfera była bardzo „bojowa”.
Wielu kolekcjonerów i miłośników
wojskowej historii było umundurowanych. Z głośników płynęły wojskowe melodie.
xyz

Nadchodzą wakacje.
Życzę wszystkim dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku, słonecznej pogody oraz wielu wspaniałych wrażeń z wakacji. Życzę również, aby
zdobyta przez was wiedza w przyszłości pomogła w zrealizowaniu waszych planów i marzeń. Pragnę jednocześnie podziękować wszystkim, którzy w ciągu tego roku
szkolnego
włączyli się w realizację naszych pomysłów oraz tym,
którzy zdecydowali się wesprzeć fundację
zarówno finansowo, jak i poprzez wkład swojej pracy.
Postaram się, aby działania fundacji
w przyszłym roku szkolnym przyczyniły się
do wzbogacenia i urozmaicenia
bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych
naszej Gminy.
Prezes Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
Maciej Suwiński
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Wybrano uczestników
projektu

Ekologicznie i po europejsku
Takie hasło towarzyszyło szkolnej
uroczystości, która odbyła się w piątek, 14 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. W tym roku połączono
świętowanie z okazji Dnia Unii Europejskiej z licznymi akcentami ekologicznymi wynikającymi z realizacji
przez tę placówkę projektu pod nazwą „Bliżej siebie i natury – piękny
i bezpieczny plac zabaw”.
Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie dzieci i młodzieży ekologią
poprzez urządzenie ciekawego miejsca do zabawy oraz stworzenie atrakcyjnego terenu zieleni. Środki na ten
cel pozyskała szkoła jeszcze w czerwcu ubiegłego roku w ramach konkursu grantowego, ogłoszonego przez
Fundację Partnerstwo dla Środowiska
z siedzibą w Krakowie, a pochodziły
one z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
od firm Toyota oraz Cadbury i wsparcia
z budżetu gminy Nasielsk. Ekologia to
priorytet w edukacji. Nasielska szkoła
od dawna realizowała ciekawe inicjatywy proekologiczne. Stąd też chęć
współpracy w kierunku ogólnopolskiego programu „Szkoły dla Ekorozwoju” z wyspecjalizowaną organizacją ekologiczną. Pozyskane dofinansowanie na szkolny projekt ekologiczny
to sukces pomysłodawców.
Na uroczystość kończącą nasz projekt
zostali zaproszeni najmłodsi uczniowie szkoły – dzieci z klas zerowych
i pierwszych. Miłe dla oka były elementy przyrodnicze sceny, ale również atrakcyjne były wystawione makiety placu zabaw i ogródka skalnego.

Wyróżnienia w formie dyplomu wraz
z książką otrzymali: Marcel Roszak
z kl.0b i Krystian Karolak z kl. 0c oraz
Natalia Rakowska z kl.1c.
Uroczystości rozpoczęły chórzystki
pod kierunkiem Lucyny Pawlak, które wraz z całą widownią odśpiewały
hymn Unii Europejskiej Oda do radości, po czym przedstawicielki Szkolnego Ekokomitetu – uczennice kl.
6a (Anna Kamińska, Ewelina Karolak,
Natalia Piątkowska, Karolina Sawicka)
odczytały list Stavrosa Dimosa, Europejskiego Komisarza ds. Ochrony
Środowiska, „Podejmij wyzwanie”,
skierowany do uczniów.
Część artystyczną przedstawiły dzieci z kl. 0a przygotowane przez swoją
wychowawczynię Beatę Skoczylas.
Występ wypełniony tańcem i śpiewem podobał się wszystkim. Wszyscy zebrani na uroczystości zapoznali
się z prezentacją multimedialną „Moja
szkoła ekoszkołą” i otrzymali ekologiczną ulotkę, która została opracowana i wydana w ramach szkolnej kampanii ekologicznej dla mieszkańców
Nasielska. Obecna na uroczystości
Agnieszka Mackiewicz, dyrektor szkoły, wyraziła zadowolenie, że wspólny entuzjazm nauczycieli, uczniów
i rodziców przyczynia się do tego, iż
szkoła staje się radosna, wesoła. Kończąc szkolny projekt „Bliżej siebie i natury – piękny i bezpieczny plac zabaw”,
możemy stwierdzić, że była to udana
inicjatywa.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku, która
dzięki zaangażowaniu w promocję
postaw proekologicznych uzyskała
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w tym roku zaszczytny tytuł Lokalnego
Centrum Aktywności
Ekologicznej, nadany
przez Kapitułę ogólnopolskiego programu
„Szkoły dla Ekorozwoju”, z optymizmem będzie dalej zmierzać do
uzyskania kolejnego
stopnia wyróżnienia
w tym zakresie – tym
razem międzynarodowego certyfikatu „Zielonej Flagi”.
Utworzone w szkole ekozespoły
wprowadzają proekologiczne nawyki
w życiu codziennym, angażują w te
działania swoich bliskich, kolegów,
koleżanki oraz społeczność lokalną.
Nauczyciele inspirują dzieci do podejmowania działań proekologicznych.
W świetlicy szkolnej pod kierunkiem
Anety Czyż-Roszak ekozespół z klasy czwartej (Klaudia Kępka, Klaudia
Łęgowska, Patrycja Oleksa, Aleksandra Paczkowska, Patrycja Gardłowicz,
Daria Gardłowicz, Klaudia Bieżuńska
i Aleksandra Rutkowska) aktywnie prowadził kampanię dotyczącą zdrowego
odżywiania i rozsądnego kupowania,
a członkowie ekozespołu z kl. 6 a pod
kierunkiem Elżbiety Wróblewskiej wytrwale już od kilku lat zachęcają innych
do działań w środowisku.
– Od 3 lat działam w Ekokomitecie.
Naszym celem jest informowanie
uczniów oraz wszystkich pracowników naszej szkoły o zagrożeniach
dla środowiska, jakie wywołujemy
zarówno poprzez szkodliwe działania
przemysłu czy transportu, jak i naszym

„Radiowa
Kuźnia Talentów”

bezpośrednim wpływem na środowisko naturalne w codziennym życiu.
Powstał między innymi z myślą o prowadzeniu ekologicznego trybu życia.
W moim domu również staramy się
wraz z rodziną być jak najlepszymi
przyjaciółmi środowiska - mówi nam
Karolina Sawicka.
Wierząc, że rozbudzone zainteresowanie przyrodnicze oraz ukształtowanie
elementarnych nawyków i postawy
ekologicznych dzieci to początek ich
ekologicznego stylu życia, który zechcą pielęgnować w szkole i w domu,
zachęcamy wszystkich do współpracy. Niech mottem naszych działań
proekologicznych i prozdrowotnych
będzie hasło Przyroda bez człowieka będzie istnieć, ale człowiek bez
przyrody nie. Wszyscy powinni sobie
wziąć do serca słowa piosenki Marka
Grechuty:
Zostawcie nam czysty kawałek
świata,
Zostawcie nam strumyka czysty bieg,
Zostawcie nam lasy, ogrody w kwiatach,
Czyste powietrze, zimą czysty
śnieg…
Elżbieta Wróblewska

Biblioteka poleca

II edycja gminnego
konkursu informatycznego O uprowadzeniu i zemście
W bieżącym roku szkolnym miała
miejsce II edycja Gminnego Konkursu Informatycznego dla szkół
podstawowych, zorganizowana
przez nauczycieli informatyki
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku: Monikę Paluszek, Agnieszkę Sztabnik
i Mariusza Kraszewskiego.
Celem konkursu było zwrócenie
uwagi na rangę przedmiotu, rozwijanie zainteresowania uczniów
informatyką, stworzenie możliwości współzawodnictwa, wyłanianie talentów oraz wspieranie
uczniów zdolnych. W pierwszym
etapie konkursu uczniowie szkół
z terenu naszej gminy wykonali
ozdobne karty z życzeniami na
Dzień Matki przy użyciu programu Paint. Wpłynęło 50 prac
z czterech szkół podstawowych:
z Cieksyna, Pieścirogów Starych,
Popowa Borowego i Nasielska.
Komisja w składzie: dyrektor
szkoły Agnieszka Mackiewicz –
przewodnicząca, Beata Sokolnicka i Beata Janiszek, wyłoniła
30 laureatów I etapu.
W dniu 21 maja 2010 r. w naszej
szkole odbył się finał konkursu

– część teoretyczna i praktyczna. Finaliści musieli rozwiązać
test składający się z 20 pytań
oraz wykonać zadania praktyczne w programach Paint, Word
i Excel.
Po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek odbyło się ogłoszenie
wyników.
Pierwszych trzech najlepszych
uczniów otrzymało cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego.
I miejsce – Daniel Królak – Szkoła
Podstawowa w Nasielsku, II miejsce – Dawid Karpiński – Szkoła
Podstawowa w Nasielsku, III miejsce – Kamil Łuczyński – Szkoła
Podstawowa w Starych Pieścirogach.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki.
Składamy podziękowania dyrektorom szkół i nauczycielom informatyki za współpracę i przygotowanie uczniów. Dziękujemy za
udział w tej imprezie i zapraszamy
w przyszłym roku.
M. i A.

Biblioteka w Nasielsku oferuje sporo nowych, ciekawych, a nawet fascynujących pozycji. Chciałabym dziś przedstawić dwie książki, które
na pewno spodobają się wszystkim amatorom dobrej literatury.
Pierwsza z nich to nowa książka Lisy Gardner, mistrzyni mrocznych
powieści, które okupują międzynarodowe listy bestsellerów. Jest to rewelacyjny thriller, którego bohaterowie zyskują naszą sympatię, a wątek
poprowadzony jest doskonale. Autorka jest absolwentką uniwersytetu
w Pensylwanii, pracowała przez dwa lata w firmie konsultingowej w Bostonie, by wreszcie poświęcić się pisarstwu. Wcześniej odnosiła sukcesy
pod pseudonimem „Alicia Scott”. Pierwsza książka pt. Mąż doskonały
odniosła ogromny sukces czytelniczy, uznano ją za powieść ukazującą
najczarniejsze charaktery w historii tego gatunku.

Książka, do której przeczytania zachęcam nosi tytuł Zaginiona. Główną
postacią jest żona psychologa kryminalnego, byłego pracownika FBI,
Pierce’a Quincy’ego. Wszystko wskazuje na to, że Rainie Conner zaginęła, pozostawiając pusty samochód z włączonym silnikiem i torebką
porzuconą na siedzeniu kierowcy. Wraz z córką, agentka FBI, Quincy
walczy z miejscowymi władzami, ściga się z czasem i szuka odpowiedzi
na pytania, których ze strachu nie potrafi sobie zadać. Szaleniec, w którego rękach znajduje się żona Quincy’ego, stawia jasno określone warunki i grozi śmiercią Rainie. Postaci w tej powieści ukazane są bardzo
realistycznie, Lisa Gardner świetnie buduje akcję i właśnie tym wyróżnia
się jej najnowszy jej thriller.
Druga książka warta polecenia, którą znajdziemy w naszej bibliotece,
to zupełnie inna lektura. Jest to powieść obyczajowa pt. Zemsta drugiej żony Katarzyny Anny Olszanieckiej. Napisana w formie dziennika
kobiety porzuconej przez męża. Polecam ją każdej kobiecie, która ma
ochotę oderwać się od codzienności i naładować się „dobrą energią”.
Spodoba się ona nawet tym, którzy za tematyką damsko-męską nie
przepadają.
awek

W dniach od 7 do 14 czerwca 2010
roku komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 447/10 Burmistrza Nasielska z dnia 26 kwietnia
2010 r. odbyła cykl wizyt w szkołach objętych projektem „Radiowa
Kuźnia Talentów”, tj. gimnazjach
i szkołach średnich z terenu gminy
Nasielsk. Na przesłuchania przyszło
82 osób. Poziom i zaangażowanie
naszych uczniów były niesamowite. Spośród wszystkich wyłoniliśmy 15 uczniów (8 dziewcząt,
7 chłopców).
Oto lista osób, które zakwalifikowały się do projektu „Radiowa Kuźnia
Talentów”:
Karina Pawlak – Zespół Szkół Nr 2
w Starych Pieścirogach,
Klaudia Muzal – Zespół Szkół Nr 2
w Starych Pieścirogach,
Karolina Leszczyńska – Zespół Szkół
Nr 2 w Starych Pieścirogach,
Patrycja Wiśniewska – Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
Izabela Kos – Publiczne Gimnazjum
Nr 1 w Nasielsku,
Krystian Morawski – Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
Marcin Świderski – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
Mateusz Bielecki – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
Barbara Konerberger – Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
Karol Grubecki – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
Patryk Grymaszewski – Zespół
Szkół Zawodowych w Nasielsku,
Aleksandra Popowska – Zespół
Szkół Zawodowych w Nasielsku,
Karol Romanowicz – Liceum
Ogólnokształcące w Nasielsku,
Dawid Kowalski – Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
Krystyna Karabin – Zespół Szkół
Nr 3 w Cieksynie.
Osobom z powyższej listy serdecznie gratulujemy. Pierwsze
spotkanie szkoleniowe dla uczestników projektu odbędzie się
28 czerwca br. w godzinach
8.00–16.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
(ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr
112). W dniach 6–10 lipca odbędą
się natomiast warsztaty wyjazdowe w Zakopanem.
Dziękujemy serdecznie dyrektorom szkół za pomoc w sprawnej
organizacji przesłuchań radiowych talentów.
Joanna Lachendrowicz
Kierownik Projektu
„Radiowa Kuźnia Talentów”
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Emeryci regenerowali siły

Każdy człowiek, aby mógł cieszyć się życiem i właściwie z niego korzystać, powinien umieć odpoczywać. Ludzie starsi, po wielu latach pracy, emeryci, renciści – często z orzeczeniem grupy inwalidzkiej – spędzają swój
czas monotonnie. Ciągle to samo, cisza, spokój, choroba i lekarz. Podczas rozmów z rodziną, sąsiadami i znajomymi nie umieją znaleźć w sobie energii, radości i szczęścia. Nie mają ochoty wychodzić z domu, zamykają
się w swoim pustym pokoju, bo uważają, że tak jest najlepiej.
Popełniają błąd. Aby żyć do końca pełnią sił, należy wyjść do ludzi. Kontakt z drugim człowiekiem jest podstawą
wszystkiego, całego trwania ludzkości. Wśród swojego otoczenia trzeba szukać ludzi pogodnych, uśmiechniętych i życzliwych. Zachowanie innych wobec nas zależy od tego, jacy my sami jesteśmy. Swoją osobowością
możemy przyciągać lub odpychać. Cisza i spokój są konieczne, ale trwając długo, mogą przerażać. Jeśli wokół
nas nic się nie dzieje, czujemy się odrzuceni, a przecież liczba lat przeżytych świadczy o naszym doświadczeniu
i mądrości życiowej. Ludzie starsi, chorzy, przygaszeni i smutni uważają, że wszystko już minęło, i nawet próbują
powiedzieć, iż oczekują na ostateczność. Jeśli wokół nich nie znajdzie się ktoś, kto potrafi rozwiać marazm i zachęcić do działania, będą nadal nieszczęśliwi i niespełnieni. W Nasielsku pod patronatem Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej działa Dom Dziennego Pobytu mieszczący się przy ul. Warszawskiej 52. Właśnie
tu dzieją się ciekawe przedsięwzięcia, które pozwalają emerytom i rencistom czuć się potrzebnymi.
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Duchowe witaminy

Moc słowa
Przy okazji różnych wydarzeń wiele się mówi. Opinie, komentarze,
podsumowania, rankingi. Tak dzieje się choćby w związku z trwającymi
mistrzostwami świata w piłce nożnej w Republice Południowej Afryki.
I choć tym razem reprezentanci Polski nie biorą w nich udziału, codziennie wielu kibiców zasiada przed ekranami telewizorów. Wszystko
w atmosferze początku lata i wakacji. Przy tej okazji pojawia się wiele
ofert spędzenia wolnego czasu, w tym także ofert specjalnych typu „last
minute”. Zarówno dla starszych, jak i młodych.
Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. To także czas odnowy ducha,
uporządkowania swojego życia. Czyli mowa o „wakacjach z Bogiem”.

Jednym z nich jest organizowany już od kilkunastu lat wyjazd na turnusy wypoczynkowe połączone z rehabilitacją. Najczęściej emeryci jadą nad polskie morze, bo tu lżej i łatwiej oddychać i spacerować. Jod potrzebny
jest dla zdrowia, a piękne widoki i szumiące fale stwarzają wyjątkowy nastrój. W piątek, 30 kwietnia br. grupa
39 osób wyjechała autokarem pod troskliwą opieką pani Wiesi Borzym, do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego „Pomorze” w Ustce. Czternaście dni spędzonych w pięknym ośrodku nad morzem odmieniło
wszystkich. Dom wypoczynkowy położony jest bardzo blisko morza, raptem trzy minuty drogi. Piękna promenada zachęcała, aby wstać raniutko i spacerować lub szukać bursztynów. Morze przywitało nas dość ładną
pogodą. Zdarzało się, że padał deszcz, ale były też dni, kiedy świeciło słońce, i wtedy każdy, kto miał ochotę,
mógł się opalać, siedząc na ławeczce lub na leżakach ustawionych na dachu sanatorium.

To przecież oczywiste, bo dla chrześcijanina nie ma wolnego od Pana

Wszyscy uczestnicy turnusu byli rehabilitowani dwa razy dziennie w sposób zalecony przez lekarza. Odpoczynek w Ustce, tak bardzo nam potrzebny, był udany. W dwuosobowych pokojach z telewizorem i łazienką
czuliśmy się dobrze. Posiłki były wspaniałe i ładnie podane, a codzienne spacery regenerowały siły. O godz.
20.00 rozpoczynały się atrakcje i wieczorki taneczne przy prawdziwej orkiestrze. Niektórzy z nas zapomnieli,
jak należy tańczyć. W Ustce wróciły młode lata. Panie i panowie emeryci galowo ubrani tańczyli jak dawniej,
gdy byli młodzi. Wśród osób serdecznych i życzliwych bawiliśmy się wspaniale. Spacery, gimnastyka, masaże
i taniec pomogły emerytom odnowić ciało i nabrać sił do dalszego trochę łatwiejszego życia. Pobyt w Ośrodku
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym leczył także nasz umysł, serce i duszę.

okres pracy formacyjnej. Jest także możliwość „wypłynięcia na głębię”

Indywidualne wyjazdy na wypoczynek mają swoje zalety, bo przecież czasem człowiek chce być sam. Jednak
wyjazd grupowy ma więcej plusów. Musimy wtedy żyć w towarzystwie innych i często rezygnować ze swojego
„ja”. Ja nie umiem żyć sama, ale w tak zorganizowanej grupie ludzi, którzy reagują na innych potrzebujących
pomocy, byłam po raz pierwszy. Szczególną troską otaczała nas pani Wiesia Borzym, która rozwiązywała błyskawicznie kłopoty, z jakimi się do niej zwracaliśmy. W imieniu wszystkich uczestników turnusu dziękuję więc pani
Wiesi za jej pracę i wysiłek. W tym roku bardzo mało osób otrzymało dofinansowanie turnusu z PCPR, musieli
więc w całości ponieść koszty pobytu w Ustce. Dlatego serdeczne podziękowania składamy też Burmistrzowi
Nasielska, który sfinansował część kosztów naszego przejazdu autokarem.

całego świata nowy zapał. Jan Paweł II, siewca prawdy i miłości, poka-

Boga. Doskonałą okazją są do tego wędrówki po górskich szlakach,
spływy kajakowe czy rekolekcje w drodze, czyli pielgrzymki. Szczególnie
w okresie letnim roi się od tego typu ofert domów rekolekcyjnych i grup
pielgrzymkowych. Dla wielu wspólnot, które przez cały rok prowadzą
formację, jak choćby oaza, apostolskie ruchy młodzieżowe czy harcerze, wakacje to czas ładowania duchowych akumulatorów na kolejny
ducha w czasie rekolekcji zamkniętych z indywidualnym prowadzeniem.
Wszystko w klimacie słuchania Słowa.
W tym momencie przypomina mi się wakacyjne spotkanie Jana Pawła
II z młodzieżą świata podczas VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie w 1991 r., gdzie po raz pierwszy zabrzmiała pieśń „Abba, Ojcze”.
Genialna intuicja papieża i słowa nadziei wlały wtedy w serca młodych
zał, jak wiele mogą uczynić w życiu ludzkim słowa ojca zatroskanego
o rozwój dzieci Kościoła, będące zachętą do „wzrastania” i „dojrzewania”: „Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede
wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom
zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześci-

Grupa emerytów z Nasielska i okolic wróciła do domów zadowolona i zdrowsza. Każdy z nas zyskał nowych
przyjaciół, przybyło telefonów w notesach. Na pewno spotkamy się za rok, jeśli tylko zdrowie pozwoli.

jańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu.

Stanisława Wiśniewska

Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo

Z PCK

Na pomoc powodzianom

w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem”.
Słowa pozostają w pamięci, niektóre szczególnie mocno. Nie da się
ich zapomnieć zwłaszcza wtedy, gdy poruszyły jakąś czułą strunę naszej osobowości, pomogły nam w zrozumieniu czegoś czy przewar-

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Starych Pieścirogach zrzeszeni w szkolnym kole Polskiego Czerwonego
Krzyża kwestowali na rzecz powodzian.

tościowaniu dotychczasowego sposobu myślenia. Słowa zapisane są

Zbieranie datków do puszek odbywało się w poniedziałek, 7 czerwca br. na terenie szkoły w Starych Pieścirogach, wśród uczniów i pracowników placówki. Kolejna kwesta odbyła się w czwartek, 10 czerwca br. w Cieksynie
podczas odbywającego się tam Pikniku ekologicznego dla uczniów pięciu szkół biorących udział w projekcie
„Chcę i potrafię”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież zbierała pieniądze w czterech zespołach (w sumie 6 osób) pod okiem Małgorzaty Bendowskiej,
opiekunki szkolnego koła PCK. Zebrano łącznie 917,20 zł. Pieniądze trafiły przekazane do Zarządu Rejonowego
PCK, skąd zostaną przekazane osobom poszkodowanym podczas tegorocznych powodzi.
(red.)

odżyły wspomnienia, nawet po wielu latach. Warto więc chłonąć tych,

trwałe – w każdej niemalże chwili można do nich wrócić, aby na nowo
którzy mają nam coś do powiedzenia czy zaoferowania, owe „ciekawe
osobowości”, które niekoniecznie muszą być celebrytami. Ksiądz prof.
Stanisław Grzybek, znany polski biblista, spędzając wakacje w Rabce,
pewnego dnia po mszy św. pojechał do staruszki-góralki. Wyspowiadał
ją, udzielił sakramentu namaszczenia chorych, podał Komunię świętą.
Po modlitwie w obecności rodziny pocieszył staruszkę, że jeszcze długo
będzie żyła. Tymczasem usłyszał odpowiedź: „Ja chciałabym już umrzeć.
Nie znaczy to, że źle mam w rodzinie: dzieci, wnuki, prawnuki bardzo
mnie kochają. Lecz wszystko już spełniłam na ziemi. Bóg jest moim Ojcem. Będę z Nim w niebie. Jako matka opowiem Mu o swych dzieciach
i z nieba będę pomagała mojej rodzinie”. Ksiądz Grzybek ocenił: „Nie
wybitni profesorowie – dogmatycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczyli mnie praktycznej wiary, lecz ta prosta staruszka-góralka”.
Odpoczynek to nie „słodkie lenistwo” wymarzonego raju, gdzie sączy
się przez słomkę drinki, a usłużny anioł wachluje i odgania uciążliwe
insekty. To oderwanie się od codziennych zajęć, ale jednocześnie aktywność w sensie zaangażowania i tworzenia, gromadzenie sił, pomysłów i planów. To także czas otwarcia na ważne słowa, które jak ziarna
wrzucone w ziemię – zaowocują. Po to, by znowu powrócić – z nowym
zapałem – do zwykłych zajęć. Bez wypoczynku marnujemy jedynie nasze możliwości. Żadna chwila, spotkanie na wakacyjnych szlakach – ani
te stracone, ani te piękne – nigdy się nie powtórzą.
ks. Leszek Smoliński
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PROGRAM ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI
„LATO W MIEŚCIE” i „LATO NA WSI” NA TERENIE GMINY NASIELSK
Koordynator - Barbara Sakowska

„LATO W MIEŚCIE”

w dniach 28.06.2010r. - 23.07.2010 r.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nasielsku
w dniach 28.06.2010 r. – 01.07.2010 r. godz. 900 – 1300
„Poznajmy się”,spotkanie organizacyjne z uczestnikami,gry i zabawy ruchowe na wesoło,„W
świecie bajek”- oglądanie i czytanie bajek, wycieczka rowerowa (kl. IV-VI), przedstawienie
środkami plastycznymi tematu ”Świat marzeń”- konkurs,gry i zabawy na komputerze,gry i zabawyterenowe,wyjściedokina,1.VII2010rogodz.800 wyjazdnabasendoPułtuska(kosztprzejazdu opłaca szkoła bilet wstępu uczestnik) - nauka pływania – zajęcia rekreacyjne w wodzie.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
w dniach 02.07.2010 r. i 5.07.2010 r.-07.07.2010 r. godz. 900 – 1300
02.07.2010r. i 06.07.2010r. - wyjazd na basen, zajęcia rekreacyjno - sportowe, zajęcia
recytatorskie, zabawy językowe.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniach 08.07.2010 r. - 09.07.2010 r. i 12.07.2010 r. - 13.07.2010 r. godz. 900 – 1300
Filmy dla dzieci, pomaluj mi dłonie-zabawa plastyczna, gry i konkursy dla dzieci, zabawy
z dźwiękiem, konkurs plastyczny „Wakacyjne pozdrowienia”, zabawy z chustą animacyjną, spektakl teatralny dla dzieci, kolaż dla dzieci-zabawa plastyczna, gry i konkursy:
malowanie kredą, zabawy w plastycznej oprawie.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora NOK.
Program zajęć organizowanych przez Halę Sportową w Nasielsku
w dniach 14.07.2010-16.07.2010r. i 19.07.2010r. Godz. 900 - 1300
Turniej piłki nożnej klas podstawowych, gry i zabawy dla dzieci, turniej piłki nożnej dla szkół
gimnazjalnych, turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, turniej
piłki siatkowej dla szkół gimnazjalnych, turniej mini siatkówki dla szkół podstawowych,
turniej piłki koszykowej dla klas gimnazjalnych, konkurs z wiedzy o sporcie.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika Hali.
Program zajęć organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Nasielsku
w dniach 20.07.2010 r. – 23.07.2010 r. godz. 900 – 1300
„Poranek z książką”- czyli wakacje z Edmundem Niziurskim,Wiktorem Gomulickim, zajęcia
plastyczne, gry i konkursy, internetowe gry i zabawy, „Wakacyjna podróż po krajach Unii
Europejskiej”-głośnie czytanie legend, zajęcia plastyczne, „Ze smokiem za pan brat”-zapoznaj się bliżej z krewniakami smoka wawelskiego, zajęcia ruchowe i zręcznościowe na
świeżym powietrzu, Quiz zręcznościowo-umysłowy na świeżym powietrzu.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora
M-GBP.

„LATO NA WSI”

Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
w dniach 28.06.2010r . – 02.07.2010 r. godz. 900 – 1300
Rozgrywki sportowe- tenis stołowy, zajęcia z komputerem, zabawy na placu zabaw,
zajęcia plastyczne przy muzyce, 29 VI 2010 r. wyjazd na basen, zabawy z piłką, gry
planszowe, 1 VII 2010 r. wyjazd do kina w Nasielsku, rowerowy tor przeszkód.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
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DNI NASIELSKA 2010 ZA NAMI
Dni Nasielska to największe lokalne
wydarzenie roku, w którym chętnie
uczestniczą nie tylko mieszkańcy
oraz firmy naszej gminy, ale także
osoby zamieszkujące sąsiednie miejscowości. Imprezie już tradycyjnie
towarzyszy wręczanie nagrody „Lew
Nasielska”, liczne turnieje i zawody
sportowe oraz koncerty znakomitych
gwiazd estrady.

DNI NASIELSKA 2010 ZA NAMI

Atrakcji nie

że doskonale czuje
się w piosence aktorskiej. Mogliśmy
więc usłyszeć go
w utworach Jacquesa Brela (Cukierki dla panienki
mam, Amsterdam) czy Włodzimierza Wysockiego (Tatuaż, Lot
Moskwa–Odessa). Nie zabrakło
też zabawnych monologów
autorstwa Marcina Wolskiego,
jak choćby ten o pochodzeniu
nazw kolejnych stanów USA,
kilku szmoncesów czy historii z życia wziętych podanych,
oczywiście z przymrużeniem
oka jak np. W muzeum. I choć
impreza była otwarta dla publiczności, a więc nie trzeba było płacić za wejściówki, niestety, w sali
widowiskowej ośrodka kultury
nie było zbyt wielu osób.

W piątek, 18 czerwca br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury nastąpiło uroczyste
otwarcie tegorocznych Dni Miasta.
Bernard Dariusz Mucha, burmistrz
Nasielska, wraz z dotychczasowymi
laureatami jak co roku przyznał nagrody osobom i instytucjom, które
wspierają i upowszechniają ideę samorządności na terenie naszej gminy
oraz na Mazowszu. Tym razem „Lwa
Nasielska” otrzymał Andrzej Zawadzki – społecznik, działacz samorządowy, współtwórca czasopisma „Życie
Nasielska”. Wyróżnieni zostali także
przedsiębiorcy: Józef Woźniak („Stary
Młyn”) oraz Witold Estkowski i Andrzej
Sawicki („Guliwer”).

Drugi dzień Dni Nasielska – sobota – upłynął pod znakiem
sportu. Na nasielskim stadionie można było obejrzeć mecz Żbik
Nasielsk – Wkra Andzin. Zmagania
zakończyły się wynikiem 5:1 dla drużyny Żbika. Dużym zainteresowaniem
cieszył się pokaz taekwondo – koreańskiej sztuki walki, która została stworzona w celach samoobrony. Uczniowie
gimnazjów wzięli udział w turnieju piłki
nożnej, a dla najmłodszych przygotowano wiele zabaw sportowych. Nad
całością trzymał pieczę pełnomocnik burmistrza ds. sportu szkolnego
Mariusz Kraszewski i nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół z terenu
gminy Nasielsk. Nagrody najlepszym
sportowcom wręczyła Maria Kowalska, sekretarz miasta.

Po części oficjalnej przyszedł czas na
artystów „Sceny Zaułek” z jej gospodarzem, Wojtkiem Gęsickim, na czele.
Na scenie NOK mogliśmy podziwiać
Marka Majewskiego – poetę i satyryka oraz Mariana Opanię – wspaniałego
aktora i artystę kabaretowego. Marek
Majewski zaprezentował nie tylko talenty satyryczne, ale także jako twórca wpadających w ucho szant sprawił,
że publiczność chętnie wraz z nim
wykonywała refreny melodyjnych
i doskonale instrumentalnie zagranych
piosenek. Natomiast znany z wielu ról
filmowych Marian Opania udowodnił,

Program zajęć organizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach
w dniach 28.06.2010 r. – 02.07.2010 r. godz. 900 – 1300
Gry planszowe i językowe, zajęcia rekreacyjne na sali gimnastycznej, mecz piłki koszykowej
i ręcznej, gra w dwa ognie, zajęcia w pracowni informatycznej i bibliotece multimedialnej,
konkurs na najładniejszy rysunek w Paint, turniej piłki siatkowej dla dziewcząt i piłki nożnej
dla chłopców, 29 VI 2010 r. wyjazd do kina, gry i zabawy na świeżym powietrzu, turniej
tenisa stołowego, projekcja filmu i bajek, konkurs plastyczny na najładniejszy pejzaż
związany z latem, ognisko-pieczenie kiełbasek, 1 VII 2010r wyjazd na basen, wycieczka
rowerowa, czy znasz swój język ojczysty?-zabawy słowne.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową
w Budach Siennickich
w dniach 23.08.2010 r. – 27.08.2010 r. godz. 900 – 1300
Wycieczka rowerowa po okolicy, turniej tenisa stołowego i sprawnościowy, konkurs
na najciekawszą kartkę z wakacji, malowanie kolorową kredą na boisku asfaltowym,
zajęcia sztuki orgiami i plastyczno-komputerowe, zabawy literackie, „Wakacyjne karaoke”, projekcja filmu DVD, turniej gier planszowych, Quiz muzyczny-„Jaka to melodia”,
wycieczka do Pułtuska-zwiedzanie zamku-pływanie gondolą po Narwi-plażowanie,
zabawa w podchody, rowerowy tor przeszkód, gry i zabawy na placu zabaw, wakacyjne
grillowanie.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dębinkach
w dniach 28.06.2010 r. – 02.07.2010 r. godz. 900 – 1300
Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy
na placu zabaw, zabawa z origami-wykonanie prac na dowolny temat, mini turniej
w piłce ręcznej, wyjazd na basen do Pułtuska, oglądanie programów edukacyjnych,
zabawa taneczna, ognisko-pieczenie kiełbasek, turniej tenisa stołowego, spacer do
lasu i zabawy terenowe.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.
Program zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową
w Popowie Borowym
w dniach 28.06.2010 r. – 02.07.2010 r. godz. 900 – 1300
Wykonujemy plakat „Moje najwspanialsze wakacje”, gry i zabawy na świeżym powietrzu,
gra w podchody, układamy piosenkę wakacyjną, orgiami-sztuka składania papieru,
rysujemy komiks, poczytaj mi kolego…-starsi uczniowie czytają młodszym, tworzymy
makietę miasta z masy solnej, gry dydaktyczne, relaks wakacyjny-słuchamy odgłosów
natury, moja wspaniała okolica-wykonujemy prace plastyczne, konkurs tańca.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele.

Niedzielny ekopiknik odbywał się pod
hasłem „Z ekologią na Ty”. Jako pierwsi
na scenie pojawili się młodzi muzycy
zespołu Dolina Rytmu, działającego przy Nasielskim Ośrodku Kultury.
Muzyka wykonywana na bębnach
sprawiła, że choć na chwilę zza chmur
wyjrzało słońce. Jak co roku chętni
mogli wziąć udział w konkursie wiedzy
o Nasielsku organizowanym przez Nasielskie Towarzystwo Kultury.
Następnie na scenie zagościli tancerze
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, którzy przygotowali trzy tańce: belgijski, grecki i francuski. Po nich
przyszedł czas na występy laureatów
I Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”. W repertuarze uczestników przeglądu
znalazły się m.in. takie utwory jak: Małgośka, Remedium i Bal Maryli Rodowicz,
Zakazany owoc Krzysztofa
Antkowiaka i Puszek Okruszek Natalii Kukulskiej.
Stałym punktem każdych
obchodów Dni Nasielska
jest wręczanie nagród burmistrza najlepszym uczniom
z terenu gminy Nasielska. Na
scenie występowała również młodzież z piosenkami
ekologicznymi. Wręczono
również nagrody w plastycznym konkursie ekologicznym.
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brakowało

NA SPORTOWO

Następnie pod sceną królowały motocykle. Tomasz Ziemiecki zaserwował
publiczności pokaz freestyle motocyklowego. Wiele emocji dostarczyły
niecodzienne ryzykowne ewolucje
w jego wykonaniu, np. jazda na jednym
kole, jazda na przednim kole, techniczne uślizgi tylnej opony, podskoki na
tylnym kole oraz figury akrobatyczne.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył
z pewnością także występ grupy Top
Sqad, w skład którego wchodzi siedem
dziewczyn tańczących w rytm utworów Michaela Jacksona. Po nich na scenie pojawił się Domalak i Nastyk, którzy
pokazali, że muzyka nie ma granic. Już
podczas ich występu tłum pod sceną
gęstniał i chętnie wraz z wykonawcami
skandował refreny.

nie schodził ze sceny do publiczności
i wraz z nią śpiewał.
Wspaniały kontakt
wokalisty z widzami sprawił, że koncert był naprawdę
wyjątkowy. Po występie zespołu „Janowski Projekt” dla
wszystkich zebranych na Stadionie
Miejskim zagrała nasielska grupa Duo,
zaś ok. godz. 21.00 na scenie pojawił
się Olek Klepacz i Formacja Nieżywych Schabuff. Usłyszeliśmy w ich
wykonaniu m.in. utwory Lato, Da da
da i Ławka. Z pewnością niedzielne
atrakcje, a szczególnie koncerty tegorocznych gwiazd, pozostaną na długo
w pamięci nasielskiej publiczności.

Wiele osób z niecierpliwością czekało
na występ jednej z gwiazd tegorocznej
imprezy. Tuż przed godziną 19.00 na
scenę wyszedł Robert Janowski, który do tej pory mieszkańcom gminy
Nasielsk znany był przede wszystkim
jako prowadzący program muzyczny
Jaka to melodia? Podczas niedzielnego
koncertu mieli okazję poznać go jako
znakomitego wokalistę i showmana.
Janowski wystąpił z zespołem „Janowski Projekt”, utworzonym m.in. ze
znakomitych muzyków z zespołu Yaka
Band i pary wokalistów: obdarzonej
świetnym głosem Agaty Dąbrowskiej
i Zbyszka Fila. Robert Janowski podczas swojego koncertu niejednokrot-

Tak oto Dni Nasielska 2010 dobiegły końca. Ci, którzy nie mogli
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Najmłodszy był najlepszy
P

odczas trwających Dni Nasielska, oprócz imprez sportowych odbywających się stadionie,
w hali sportowej w sobotę, 19 czerwca odbył się
otwarty turniej tenisa stołowego.

w nich uczestniczyć, niech żałują.
Następne Dni Nasielska dopiero
za rok!
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim sponsorom. W tym roku były to firmy:
MARCPOL, Bank Spółdzielczy
Nowy Dwór Maz., Bank BGŻ, Bank
Spółdzielczy w Nasielsku, InterSoft,
ZGKiM, Bank PEKAO SA, Zielone
Mosty Narwi.
K.T.

Tenis stołowy jest dyscypliną sportową, której nie da się rozegrać na
tzw. „świeżym powietrzu”. Chociaż nie było tylu kibiców jak podczas
rozgrywanych meczów piłkarskich na stadionie, jednak turniej cieszył się zainteresowaniem członków rodzin zawodników biorących
w nim udział. W tym okolicznościowym turnieju wystartowali zawodnicy działających w gminie sekcji tenisowych z Cieksyna i Nasielska
oraz mała grupka amatorów, sympatyków tenisa stołowego, którzy
rekreacyjnie od pewnego czasu przychodzą na halę, aby pograć
sobie w tenisa z zawodnikami występującymi w ligach. Szczególnie
bardzo aktywna i reprezentująca już pewien poziom jest grupa braci
Kosewskich z Pianowa, którzy z powodzeniem mogliby wystartować
w V lidze.
Z uwagi na to, że turniej był typowo rekreacyjny, został więc rozegrany jak najbardziej sprawiedliwym systemem „każdy z każdym”.
Ostatecznie, po rozegraniu wszystkich pojedynków i podsumowaniu
wyników, zwycięzcą turnieju został najmłodszy jego uczestnik, uczeń
gimnazjum w Cieksynie niespełna piętnastoletni Kamil Białorudzki
z Andzina, który odjechał do domu z prawie półmetrowym pucharem.
Drugie miejsce zdobył Krzysztof Zalewski z Nasielska, trzeci był Arkadiusz Ziemiński z Cieksyna. Kolejne czołowe miejsca zajęli: czwarte Jerzy Kosewski, piąte Mirosław Kosewski obaj z Pianowa, miejsce
szóste – Karol Michalski z Nasielska. Najlepsi otrzymali pamiątkowe
dyplomy i okolicznościowe statuetki przedstawiające tenisistę oraz
proporczyki Nasielska.
(as)
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Nasielsk, dnia 12.05.2010 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/7/09–10

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, odbędzie 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

25 czerwca–8 lipca 2010
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UWAGA UCZNIOWIE KLAS VI
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku informuje,
że od 1 września 2010r. dla uczniów, którzy podejmą naukę w naszej
szkole poszerzamy ofertę edukacyjną o zajęcia rozwijające dodatkowe
umiejętności uczniów. Planujemy nabór do klasy I:
- lingwistycznej z elementami kulturowo-multimedialnymi, ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego i francuskiego;
- teatralnej ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego;
- dziennikarskiej ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego;
- specjalnej zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów;
- sportowej zgodnie z wcześniejszą ofertą ;
- wyrównawczej zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów;

złotych (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto złotych)

Prosimy o zgłoszenie swoich potrzeb w tych zakresach w sekretariacie
Gimnazjum w terminie do 29 06 2010 r.

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

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

E

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1
Bożenna Zawadzka-Roszczenko

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.

Nasielsk, dnia 15.06.2010 r.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

GP. 7145/2/10

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

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków jego sprzedaży podaję do publicznej
wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi
Wieczystej

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.

Przeznaczeni
nieruchomości

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 zastrzeżeń.
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.

Numer lokalu
Powierzchnia
użytkowa lokalu
Udział w częściach
wspólnych

Nasielsk, ul. Sportowa 10 B
526/6
557 m2
23012
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk
uchwaloną uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 20.10.12006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie istniejącej zabudowy
mieszkaniowo usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz
przekształcanie.
2
40,40 m2
440/1206

Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z:
- pokoju z aneksem kuchennym,
- pokoju,
Opis lokalu
- łazienki z wc,
- przedpokoju.
Do lokalu należy pomieszczenie przynależne w budynku
mieszkalnym (kotłownia) o pow. 6,6 m2
Cena nieruchomości
37.000,00 złotych

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 ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet 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.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od
dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 01 sierpnia 2010 r.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dn., i tj. od 16 czerwca 2010 r. do 06
lipca 2010 r.

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

Wyrazy głębokiego współczucia

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.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Rodzinom Wilskich, Szymańskich,
Rosłońskich i Lewandowskich
z powodu śmierci
Sabiny Bębnowskiej z Popowa Północ
			
			
			

składają
Małgorzata i Stanisław
Charzyńscy
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NR 81
W stulecie konsekracji nasielskiego kościoła
– część VI

Opis inwentaryzacyjny
stanu obecnego kościoła

Kościół nasielski został wybudowany
w stylu neogotyckim w miejscu dawnej
gotyckiej świątyni. Jest on zwrócony
frontem w kierunku wschodnim i nie
został otynkowany. Posiada korpus
nawowy czteroprzęsłowy z transeptem i wtopioną wieżą od frontu. Jego
dwuprzęsłowe prezbiterium wysokości
i szerokości nawy głównej, zamknięte
jest pięciobocznie. Po bokach prezbiterium oraz w narożach między transeptem i korpusem znajdują się trzy
pary aneksów zamkniętych trójbocznie, dostępnych od wewnątrz: piętrowa zakrystia od południa oraz składzik
od zachodu, w pozostałych znajdują
się kaplice. Nawy boczne otwarte są
do nawy głównej i transeptu ostrołukowymi arkadami filarowymi. W nawie
głównej i prezbiterium ze służkami [służki – w architekturze gotyckiej smukłe
kolumienki wtopione w filar lub mur;
przejmują częściowo ciężar sklepienia
krzyżowo-żebrowego – przyp. red.]
znajdują się sklepienia krzyżowo–żebrowe, w środkowym przęśle transeptu
gwiaździste, a w absydzie prezbiterium
i kaplicach parasolowe.
Okna ostrołukowe, w nawach bocznych, zamknięciach prezbiterium
i transeptu z maswerkami [maswerek
– w architekturze gotyckiej motyw
dekoracyjny składający się z elementów geometrycznych wykonany
w kamieniu lub cegle jako wypełnienie
ażurowych partii okien i balustrad – przy.
red.], z witrażami wykonanymi przez
Stanisława Powalisza z Poznania według projektów Zbigniewa Jezierskiego,
W. Kiliana i własnego.
Z zewnątrz ściany kościoła są oskarpowane. Pięciokondygnacyjną czworoboczną wieżę wysunięto przed lico
fasady. Nad domkiem portalowym
umiejscowiona została triada wąskich
okien w ostrołukowej arkadzie; nad
portalami bocznymi znajdują się okulusy. Ramiona transeptu zwieńczone zostały schodkowymi szczytami
z ostrołukowymi blendami [blenda –
architektoniczna dekoracyjna, płytka
wnęka w ścianie w kształcie okna, arkady – przyp. red.]. Dachy nad nawami
bocznymi są pulpitowe, nad zakrystią
i kaplicami – ostrosłupowe. Hełmy
wieży i sygnaturki w krzyżu spiczaste,
udekorowane zostały pinaklami [pinakiel – w architekturze gotyckiej strzelista
kamienna sterczyna ozdobiona stylizowanymi liśćmi i zakończona kwiatonem
– przyp. red.]. Posadzka w prezbiterium
jest marmurowa, natomiast na kościele
ułożona została z kwadratowych płytek
ceramicznych, tworzących ozdobny
wzór.
Malowidła ścienne w prezbiterium pochodzą z 1952 roku. Przedstawiają one
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sceny z Nowego Testamentu.
Po lewej stronie namalowano wesele
w Kanie Galilejskiej, spotkanie uczniów
w Emaus
i zmartwychwstanie Chrystusa. Po lewej – narodzenie Chrystusa,
odnalezienie Jezusa w Świątyni i zwiastowanie. Pozostałe zostały wykonane
w 1966 roku. Ich autorem był Zbigniew
Jezierski. W kaplicy św. Wojciecha po
lewej stronie ołtarza namalowano
scenę chrztu Litwy, a po prawej stronie – obronę Jasnej Góry. Stacje Męki
Pańskiej, powieszone na ścianach naw
bocznych zostały namalowane przez
krakowskiego artystę mieszkającego
w Warszawie – Kazimierza Mastelskiego
w 1914 roku. W kruchcie znajduje się
epitafium ks. Jana Tańskiego (zm.1839),
proboszcza nasielskiego i dziekana
pułtuskiego wykonane w piaskowcu,
z palmetami w narożach.
Ołtarz główny, wykonany ze stiuku, pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku.
Przedstawia on grupę rzeźbiarską w scenie Wniebowzięcia Matki Boskiej. Jego
wykonawcą był Bogusław Langmann.
W prawej nawie znajduje się boczny
marmurowy ołtarz z 1965 roku. Jest
w nim umieszczony obraz męczeństwa
św. Wojciecha, pochodzący z 1863
roku, sygnowany przez Adriana Głębockiego. Obraz ten umieszczony jest
w pomalowanej na złoto ramie, podtrzymywanej po obu stronach przez
płaskorzeźby aniołów wykonanych
ze stiuku. Wraz z obrazem tworzą one
kompozycję symetryczną, jednoosiową. Pod obrazem po bokach znajdują się dwie grupy stiukowych rzeźb,
przedstawiających postacie historyczne:
Bolesława Chrobrego, Karola Hozjusza i klęczącą królową Jadwigę z lewej
strony, a po prawej stronie znajdują się
figury św. Andrzeja Boboli w pozycji
klęczącej i stojąca przy nim postać św.
Alberta Chmielowskiego. Pod obrazem
znajduje się tabernakulum i przedsoborowy ołtarz, wykonany z czerwonego
marmuru. Po jego bokach umieszczone są płaskorzeźby dwóch aniołów
podtrzymujących prostokątne płytki, mogące pełnić funkcję kwietnika.
W przeciwieństwie do anielskich postaci
podtrzymujących obraz św. Wojciecha,
figury te różnią się od siebie ruchem
ciała, przechyleniem głowy, udrapowaniem szaty, nadając dynamiki statycznej
kompozycji.
Małgorzata Pakuła

Pamięci generała
Osińskiego
W tym roku przypada 140 rocznica
urodzin generała Aleksandra Osińskiego oraz 90 rocznica bitwy nad
Wkrą i walk o Nasielsk, w której wojska
dowodzone przez gen. Osińskiego
odegrały znaczącą rolę. W uznaniu zasług jakie oddał naszemu miastu, jedna
z jego ulic nosi imię gen. A. Osińskiego. Warto by przy okazji tych rocznic,
poznać także sylwetkę wyzwoliciela
Nasielska w wojnie polsko – radzieckiej 1920 roku.
Aleksander Osiński syn Antoniego
i Katarzyny z domu Przesmyckiej,
urodził się 27 lutego 1870 w Pilicy
koło Olkusza. W 1889 ukończył Oficerską Szkołę Piechoty w Petersburgu
i służył jako oficer zawodowy w armii carskiej. Jako dowódca kompanii
i batalionu uczestniczył w interwencji
Rosji w Chinach w latach 1900 – 1901.
Podpułkownik z 1904. Podczas wojny
rosyjsko – japońskiej 1904 – 1905
walczył na froncie mandżurskim.
Pułkownik z 1913 i dowódca pułku.
Podczas I wojny światowej na froncie
austriackim. Generał major z 1915 jako
dowódca brygady piechoty. W 1917
dowódca dywizji piechoty. Ranny na
froncie i kilkakrotnie kontuzjowany.
Po rewolucji październikowej włączył
się aktywnie w formowanie Wojska
Polskiego z rozpadającej się armii carskiej i czasowo przewodniczył Komisji
Organizacyjnej przy rosyjskim Sztabie
Generalnym. Organizator oddziałów
polskich w Rosji, następnie na Ukrainie,
od kwietnia 1918 naczelny dowódca
Wojska Polskiego na Ukrainie z nominacji Rady Regencyjnej w Warszawie.
W listopadzie 1918 przyjęty do WP
w stopniu generała podporucznika
i mianowany dowódcą Okręgu Generalnego „Łódź”. Od sierpnia 1919
do lipca 1920 Generalny Inspektor Piechoty, od lipca 1920 do stycznia 1921
dowódca 17 Dywizji Piechoty, później
Grupy Operacyjnej, a następnie 1 Armii
i przejściowo 3 Armii.
Decydującą rolę w walkach toczonych
nad Wkrą odegrała 5 Armia, której
dowódcą był gen. Władysław Sikorski.
W skład 5 Armii wchodziła między
innymi 17 DP ( 67, 68, 69, 70, 155 pp )
dowodzona przez gen. A. Osińskiego.
Po koncentracji w rejonie Borkowa, 14
sierpnia o godzinie 12 polskie pułki, będące pod rozkazami gen. Osińskiego,
miały wykonać uderzenie na Nasielsk,
a następnie dążyć do uchwycenia linii
Narwi w okolicach Pułtuska. Uderzenie polskich oddziałów znad Wkry
z rejonu Borkowa na Nasielsk i Nowe
Miasto nie przyniosło spodziewanych

rezultatów. Następnego dnia podobnie
jak w dniu poprzednim, polskie natarcie uprzedzone zostało przez Rosjan.
W godzinach popołudniowych 17
DP rozpoczęła atak z rejonu twierdzy
Modlin w kierunku Nasielska. Usunęła
oddziały nieprzyjaciela z modlińskich
fortów.
Według planu zarysowanego w rozkazach z dnia 16 sierpnia Nasielsk miał być
zdobyty przy pomocy koncentrycznego ataku od południa i od północy.
Bitwa o Nasielsk rozpoczęła się na całym froncie 16 sierpnia około siódmej
godziny z rana. W książce „Nad Wisłą
i Wkrą” gen. W. Sikorski tak opisuje walki

Drodzy Czytelnicy
Redakcja „Notatnika NTK” zaprasza do lektury kolejnych numerów naszego dodatku do
„Życia Nasielska” po wakacyjnej
przerwie.
		
Zespół Redakcyjny
magani przez pociąg pancerny, zajęli
stację kolejową w Nasielsku, i wkrótce wkroczyli do miasta, bronionego
przez oddziały 5 i 56 dywizji 3 Armii.
Do Nasielska dotarł też 22 pp, 82 pułk
syberyjski i niektóre oddziały dywizji
ochotniczej.”
Gen. A. Osiński w rozkazie wydanym
przez dowódcę 5 Armii otrzymał
bezwzględny rozkaz zajęcia Nasielska
tego samego dnia do godziny 16. Zarówno on, jak i atakujący Nasielsk od
północy gen. F. Krajowski nie zawiedli
położonego w nich zaufania. Gen.
Aleksander Osiński wkroczył zwycięsko o godzinie 16 do Nasielska, za
którego zdobycie otrzymał żołnierski
Krzyż Virtuti Militari.
Od stycznia 1921 do lipca 1922 gen.
A. Osiński był dowódcą Okręgu Generalnego „Kraków”, a po przeformowaniu – Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie. 1 maja 1921 został awansowany
na generała porucznika, a w następnym roku zweryfikowany w stopniu
generała dywizji ze starszeństwem
z 1 czerwca 1919.

o Nasielsk: „I tak gen. Osiński, wyzyskując przydzielone mu dwa pociągi
pancerne, ruszył po starannym artyleryjskim przygotowaniu uderzenia
z wielką energią w kierunku północnym wzdłuż wymienionych osi. Natarcie jego natrafiło na przeważające,
gdyż wzmocnione w ostatniej nocy
siły przeciwnika. (…) Walki te stwierdziły silne ugrupowanie czerwonych
wojsk wokoło Nasielska, gdzie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni skoncentrowano przeszło cztery dywizje
sowieckie, których nie można było
rozbić uderzeniem od zachodu.”
Janusz Szczepański w książce „Wojna
1920 na Mazowszu i Podlasiu” tak pisze
o tych walkach: „Główne uderzenie
wzdłuż linii kolejowej Modlin – Nasielsk
wykonały oddziały dowodzone przez
gen. A. Osińskiego. Miał on do dyspozycji 9 i 17 DP, część Brygady Syberyjskiej, Dywizji Ochotniczej oraz dwa
pociągi pancerne. Atakowane z trzech
kierunków oddziały Armii Czerwonej,
broniące Nasielska, pod osłoną artylerii
i ognia z karabinów maszynowych szły
do ataku na bagnety. Żołnierze 68 pp,
prowadzący natarcie wzdłuż toru kolejowego Modlin – Nasielsk, wspo-

Od lipca 1922 do lutego 1924 był
szefem Administracji Armii, z tym, że
w okresie od maja do czerwca 1923
pełnił obowiązki kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych; od lutego
1924 do czerwca 1926 Inspektor
Szkół Wojskowych, od lipca 1926 do
października 1935 Inspektor Armii; od
4 października 1935 przechodzi w stan
spoczynku. Po przejściu w stan spoczynku stał się działaczem politycznym. W 1937 został szefem okręgu
Obozu Zjednoczenia Narodowego,
w 1938 senatorem z nominacji Prezydenta Rzeczypospolitej (w wyborach nie przeszedł). Od sierpnia 1939
przebywał w USA, skąd po kampanii
wrześniowej przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie kierował PCK. W lipcu 1947
wrócił do Polski. Osiadł w Warszawie,
gdzie zmarł 10 lutego 1956 roku. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Wielokrotnie odznaczany między
innymi: Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych
– czterokrotnie, Złotym Krzyżem
Zasługi – dwukrotnie i Orderem Leopolda (Belgia).
Krzysztof Macias

Nasielskie Towarzystwo Kultury
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Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia VIII

Nasielskie tradycje kabaretowe
9. Warsztaty kabaretowe

Najwięcej czasu zajmowały „Miniscence” warsztaty. Znajdował się
jednak również czas na kilkakrotne
odwiedzenie kieleckiego basenu
z podgrzewaną wodą (w poprzednim
odcinku zamieściłem odpowiednie
zdjęcie wykonane przez Edka Błońskiego).
Natomiast na zajęciach warsztatowych, oprócz różnorodnych ćwiczeń, o których już pisałem wcześniej,
najwięcej czasu poświęcaliśmy na
przygotowanie imprezy, która miała
pokazać dorobek trzytygodniowej
pracy kabaretów. Oto jak redaktor
Anna Frankowska w cytowanym już
uprzednio artykule „Z jodły na jodłę”
opisuje przygotowanie do podsumowania pracy warsztatów kabaretowych:
„Zaglądam do warsztatów kabaretowych. Prowadzą Ryszard Wojtyłło
i Tomasz Szymański. Czego uczą?
Naturalnie myślenia kabaretowego.
Dostrzegania, zajmowania stanowiska, odpowiedzialnego używania
słowa. Kłuć, ale nie przebijać. Mówić
głośno, ale nie plotkować. Jednym
słowem praca nad myśleniem. Nasze
zadanie na trzy tygodnie warsztatów
to obudzić ich – mówi Tomasz Szymański pokazać, że mogą mówić nie
tylko cudzymi, lecz także własnymi
słowami.”

retową ścieżkę zdrowia” kosztem kilkudziesięciu złotych. Naturalnie „wyczyn” Skierniewic został wyśmiany na
kabaretonie w dowcipnej piosence,
którą skomponował kabaret „Bąbel”.
Źle zorganizowane prace społeczne
skrytykowała z kolei „Miniscenka”
w blekaucie, którego istotę tak skrótowo ujmuje Małgosia Górecka w „Festiwalowym abecadle” zamieszczonym w kronice „Miniscenki”:
„Czyn społeczny – masowe zaspokajanie pragnienia wodą sodową”.

Kabareton

Po trzech tygodniach pracy kabarety
prezentują wszystkim uczestnikom
Festiwalu swój dorobek na dwóch
nocnych spektaklach. Mimo że sala
widowiskowa jest dosyć duża, trudno pomieścić wszystkich chętnych.
Kierownik warsztatów pan Ryszard
Wojtyłło wyraża obawę, że rozentuzjazmowana młodzież może rozwalić
drzwi wejściowe. Obydwa kabarety są
w świetnej formie – pełny luz i szybkie
nawiązanie kontaktu z publicznością.
Łatwo jest to osiągnąć, bo przecież
ci co są na widowni niczym się nie
różnią od tych, którzy są na scenie.
To najzdolniejsi przedstawiciele pokolenia, któremu przyszło żyć w zakłamanej rzeczywistości PRL-u, kiedy
nie wolno było głośno mówić to, co

Ostatni dzień festiwalu. Dziewczyny z Edwardem Błońskim (autorem wszystkich zdjęć).

Autorka artykułu została zapoznana z propozycjami do wspólnego,
dużego widowiska, które określa się
mianem kabaretonu. Co miały zamiar
skrytykować i ośmieszyć kabarety na
tym występie? Przede wszystkim różne anomalia, które miały miejsce na
Festiwalu. Na przykład to, że reprezentacja Skierniewic otrzymała srebrną
jodłę za kiermasz, na który wydała olbrzymie pieniądze (sam płotek do zagrody, który postawili najęci pracownicy kosztował 40 tysięcy złotych).
Tymczasem regulamin przewidywał,
że wszystko miało się odbywać bez
wielkich nakładów finansowych – po
harcersku, po młodzieżowemu.
Pisałem już wcześniej, że nasz kabaret
jako „Ekipa Ciechanów” zrobił „kaba-

się myśli, krytykować ówczesnej rzeczywistości. A na kabaretonie ich koledzy, oficjalnie, na scenie z humorem
i dowcipem ukazywali wiele nonsensów, pozerstwa i zagrożeń, jakie niosło
ówczesne życie i jednocześnie snuli
marzenia o lepszym, doskonalszym
świecie.
„Miniscenka” przestrzegała słowami
piosenki Jana Pietrzaka:
„Zatrujemy Odrę, Wisłę z dopływami.
Zadepczemy ostatniego borowika.
Z nieba spadną umęczone w smugach spalin
M a ko l ą g w y, ko r m o r a n y
i słowiki.”

Kabaret „Bąbel” snuł młodzieńcze marzenia w swojej piosence:
„Co noc śnią się nam wiosenne
ogrody,
Co noc wierzymy, że je mieć
będziemy.”

Zakończenie
Festiwalu

Nadszedł 30 lipca 1977 roku –
ostatni dzień Festiwalu. W amfiteatrze na Kadzielni o godzinie
21 – Koncert Finałowy Festiwalu w reżyserii Olgi Lipińskiej,
na którym ma być ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród Kabareton. Na pierwszym planie chłopcy z „Bąbla” (siedzą). „Miniscenka” z tyłu,
z gitarą Darek Zawadzki.
i zakończenie Festiwalu.
warto podkreślić, że Lublin to duże jak warszawiacy na Placu Zwycięstwa,
Transmisja telewizyjna
miasto wojewódzkie ze znakomitym blisko Grobu Nieznanego Żołnierza,
teatrem, dwoma uniwersytetami, na znak protestu przeciwko stanowi
nie była przewidziana
Koncert finałowy zapowiadał się różnymi domami kultury, kilkuna- wojennemu ułożyli krzyż z kwiatów.
wspaniale. Pani Olga Lipińska to jed- stoma szkołami średnimi. A Nasielsk? ZOMO i MO pałkami rozpędzało
na z najwybitniejszych reżyserów W latach siedemdziesiątych XX wieku gromadzących się tam ludzi. Darek
tego rodzaju widowisk plenerowych, nawet jeszcze kino nie mogło udawać zaśpiewał piosenkę Pietrzaka z dużym
przedstawień teatralnych; zasłynęła domu kultury (jak to się w tej chwili zaangażowaniem uczuciowym. Zaz kabaretów telewizyjnych. Znana dzieje), bo podlegało okręgowemu brzmiała ona wtedy jak mocne oskarjest z dużych wymagań w stosunku zarządowi kin, który znajdował się żenie ówczesnego totalitaryzmu.
do współpracowników, żelazną ręką w Olsztynie.
Trzeba jeszcze dodać, że Janusz Kotrzyma wszystkich, którzy znajdują się Sukces „Miniscenki” ułatwił następ- nerberger i ja mieliśmy pewne obawy
na scenie; wymaga bezwzględnego nym kabaretom działającym przy czy wśród oglądających występ, niepodporządkowania się swoim pole- nasielskim liceum zakwalifikowa- znanych nam zupełnie gości z Warceniom. Ostatni koncert na Kadzielni nie się na festiwale kieleckie i inne szawy, nie znajdzie się przypadkiem
miał charakter bardzo uroczysty – imprezy ogólnopolskie organizo- osoba, która złoży odpowiednie dowystępowały wszystkie nagrodzo- wane w Ciechanowie. O tym będę niesienie na MO czy SB. Jednak okane zespoły, oprócz kabaretów.
pisał w następnym odcinku wspo- zało się, że publika była w porządku
Jednak kilka minut po rozpoczę- mnień, który ukaże się w „Notatniku i nikt się nas nie czepiał.
ciu koncertu pojawili się nagle na Nasielskim” już po wakacjach.
Warto jeszcze wspomnieć o wyscenie niespodziewanie chłopcy z „Miniscenki” wyposażeni
w skleconą z jakiegoś pudełka
kartonowego „kamerę” i zaczęli
parodiować ekipę telewizyjną.
Pani Lipińska tylko przez, chyba
dwie, trzy minuty tolerowała ich
wygłup. Następnie poleciła służbie
porządkowej usunąć intruzów ze
sceny. Nie muszę chyba dodawać, że ten „wyczyn” chłopaków
nie był ze mną uzgadniany. Na
szczęście wszyscy tu mieli duże
poczucie humoru i incydent ten
nie pociągnął za sobą żadnych
konsekwencji.
Po koncercie odbyło się rozdanie
nagród. Przyznano „Złote, Srebrne i Brązowe Jodły” w kilkunastu
konkurencjach najlepszym różnego
rodzaju zespołom. W grupie kabaretów „Złotej Jodły” nie przyznano.
Kabaret „Bąbel” z Lublina otrzymał
„Srebrną” a „Miniscenka” z Nasielska
– „Brązową.”
Był to niewątpliwy sukces naszego
kabaretu. Wyprzedzający nas tylko o jedno miejsce kabaret „Bąbel”
był naprawdę dobrym zespołem.
W następnych latach potwierdził to
zdobywając między innymi nagrodę na festiwalu w Opolu. Poza tym
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A co z „Miniscenką” i występującymi w niej utalentowanymi młodymi
ludźmi? Po powrocie z Kielc daliśmy
jeszcze (już w zmniejszonym składzie)
kilka występów, z których warto wymienić przynajmniej dwa. Jeden odbył się w pięknym dworku w Lelewie
na zaproszenie ówczesnego gospodarza tego obiektu Janusza Konerbergra. Występ przyjęty został hucznymi
brawami. Należy zaznaczyć, że oglądały go nie tylko zaproszone osoby
z Nasielska. Ale również nieznani nam
bliżej warszawiacy, którzy gościli wtedy w Lelewie. Pod koniec występów
Darek Zawadzki powiedział, że ma dla
nas niespodziankę. Poprosił o wyłączenie wszystkich świateł i w zupełnej
ciemności zaśpiewał piosenkę Jana
Pietrzaka „Nielegalne kwiaty”. Wrażenie było piorunujące. Utwór ten był
jeszcze zupełnie nieznany w naszym
środowisku. Cenzura zabroniła wykonywania go, bo opowiadał o tym,

stępie „Miniscenki” na studniówce
Małgosi Góreckiej, Marioli Niewęgłowskiej i Wieśka Rosłońskiego. Na
załaczonym zdjęciu widać jak kabaretowicze starali się rozbawić swoich
rówieśników.
Na zakończenie tej części wspomnień
chciałbym jeszcze przedstawić dalsze
losy kabaretowiczów z „Miniscenki”:
Małgosia Górecka, Krzysztof Kraszewski, Agata Zawadzka, Ela Kamińska podjęli wyższe studia. Ewa
Majewska zaczęła pracę w szkole,
Sławek Umiński uczył się w Studium
Kulturalno – Oświatowym, Darek
Zawadzki pracował w Domu Kultury
w Jabłonnie, Mariola Niewęgłowska
śpiewała w zespole wojskowym „Granica”. Kilka osób utrzymywało bliskie
kontakty ze swoim LO i działającymi
tam kabaretami. Ale o tym w następnym odcinku wspomnień.
Henryk Śliwiński
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Nie ma tego złego…
– Nie ma rady, trzeba iść do weterynarza – zadecydowała Zosia. Od
godziny naradzaliśmy się, co zrobić
ze znalezionym w brzuszku Zoi wbitym w jej skórę kleszczem. Bokserka
biegała wcześniej po naszym mocno zarośniętym ogrodzie, ponieważ
przyjechała z Karolem, Ludwiką
i Marceliną w odwiedziny. Jurek tym
razem został w Warszawie.
– Ale jak to się stało? – kolejny raz
podniosła lament Ludwika. – Przecież Zoja jest zabezpieczona od
kleszczy!
– Od roznoszonych przez nie chorób – tak, ale nie od samych kleszczy
– wyjaśnił Karol.
Po kilku próbach usunięcia pajęczaka, które polegały na odważnym
podchodzeniu do psa z kolejnym
narzędziem, a następnie śpiesznym
wycofywaniu się, udaliśmy się do
gabinetu lekarza weterynarii.
Gdy wchodziliśmy, pięć dorosłych
osób, troje dzieci i Zoja, właśnie wychodził stamtąd smukły kundelek
o rozwianej sierści, przypominający nieco setera, ze swoim panem.
W pomieszczeniu koło stołu stał
młody człowiek, szczupły i łysawy,
i psikając z butelki, przecierał stół
przeznaczony dla czteronożnych
pacjentów. Skończywszy, przywitał
się z nami i uważnie wysłuchał naszej
nieco chaotycznej opowieści.
– Ach, po prostu sunia złapała kleszcza! Zaraz go usuniemy.
Wziął z półeczki jakiś przyrząd z pętelką, pogłaskał Zoję, dał go jej do
powąchania i poprosił, żeby pokazać mu miejsce wbicia się żyjątka.
– Ja ją wezmę – powiedziała moja
synowa, chwytając suczkę. Zoja wy-

ślizgnęła się z jej rąk i pobiegła w głąb
gabinetu. Na szczęście Karol zaraz ją
przywołał i pod pretekstem przytulanek, uniósł jej przednie łapy.
W tej właśnie chwili uchyliły się drugie drzwi w gabinecie, wsunęła się
przez nie czyjaś ręka, a z nią talerz
pełen czekoladowych kulek. Talerz
został umieszczony na biurku, a ręka
zniknęła, zamykając drzwi. Zoja ruszyła parę razy nosem i wyrwała się
Karolowi.
Przy kolejnym podejściu udało się
psa skłonić do położenia się na podłodze. Gdy rozanielona Zoja prezentowała brzuszek, czekając na pieszczotki, lekarz pochylił się nad nią.
– Ależ ona nie ma żadnego kleszcza!
– powiedział zdziwionym głosem.
– Jak to? – osłupiałam. – A to co to
jest? – wskazałam palcem na ciemną wypukłość na psim brzuszku.
– Strupek – wyjaśnił lekarz, nieznacznie zerkając na talerz z bajaderkami. – Wygląda, jakby sunia
biegała między krzakami, zadrapała
się, a potem podrażniła rankę, no
i powstał taki ciemny strupek. Zaraz
go przemyję.
Co powiedziawszy, zrobił.
– Własciwie to nie ma tego złego… – dodał. – Przy okazji powiem
państwo o profilaktyce, jeśli chodzi
o kleszcze. Obroży nie polecam,
skoro w domu jest dziecko…
I od słowa do słowa, kupiliśmy przeciwkleszczowe kropelki, tabletki
na odrobaczenie i psi szampon do
kąpieli.
– Michał, dzwonili rodzice, że nie
przyjadą, więc sami musi zjeść bajaderki – rozległ się miły głos i do
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Kino NIWA ZAPRASZA
25–27 czerwca godz. 18.00

Książe Persji:
Piaski czasu

gabinetu weszła kobieta o bardzo
krótkich włosach. Naraz stanęła i zawołała: – Ludwika?
– Małgosia? – podobnym tonem
krzyknęła moja synowa.
– Co tu robisz? – spytała pani weterynarzowa.
– A, wyszłam za chłopaka stąd i czasem przyjeżdżamy – Ludwika kiwnęła głową w stronę Karola.
– To tak jak ja! – zaśmiała się krótkowłosa pani Małgosia. – Ale my tu
mieszkamy na stałe.
– Jak to się stało, żeśmy się dotąd
nie spotkały? – dziwowała się moja
synowa.
– Ale teraz nam się udało – odpowiedziała jej koleżanka. – Nie ma
tego złego… Właśnie dziś mamy za
dużo bajaderek. Zaraz je zjemy.
Faktycznie, nie ma tego złego… Zamiana kleszcza na bajaderki nie trafia
się przecież codziennie.
Babcia Jadzia

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. Główny bohater – młody książę, w czasie
jednej z wojennych wypraw natrafia na
ostrze posiadające potężne magiczne
możliwości i tajemniczą klepsydrę kryjącą w sobie Piaski Czasu, które mogą
zamieniać ludzi w piaskowe potwory.
Film został zrealizowany na podstawie bestsellerowej gry komputerowej.

2–4 lipca godz. 17.00

Niania i wielkie bum
Nanny Mcphee and the Big Bang
(Wielka Brytania, 2010); Przygodowy;
Reżyseria: Susanna White; Scenariusz:
Emma Thompson; Na podstawie książki: Christianna Brand; Obsada: Ralph
Fiennes - Lord Gray, Maggie Smith - Pani
Docherty, Emma Thompson - Niania
McPhee, Maggie Gyllenhaal - Pani Green,
Rhys Ifans - Wujek Phil.

Bajaderki
1/2 kostki masła, 2 łyżki kakao,
2 paczki herbatników, 3 łyżki dżemu śliwkowego (powideł), 1/2
szklanki cukru pudru, bakalie (np.:
rodzynki, orzechy, żurawina, migdały), aromat waniliowy, wiórki
kokosowe
Bakalie drobno kroimy, a herbatniki
kruszymy. Masło ucieramy z cukrem. Dodajemy herbatniki, kakao,
bakalie, aromat waniliowy i dżem.
Dokładnie mieszamy, bez ucierania.
Masę chłodzimy ok. kwadransa w lodówce. Następnie formujemy kulki
i obtaczamy je w wiórkach kokosowych. Gotowe są po ok. godzinnym
chłodzeniu w lodówce.

Tym razem Niania McPhee przybywa, aby pomóc młodej mamie,
która oprócz swoich dzieci musi zaopiekować się małymi kuzynami.
Niestety, gromadka dzieci jest nieznośna i bardzo potrzebuje „opieki”
Niani Mc Phee.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.
Będziesz się zajmować różnymi sprawami naraz
i trudno Ci będzie dojść do ładu z obowiązkami.
Najlepiej nie podejmuj teraz żadnych ważnych
decyzji w interesach. Za kilka dni wszystko powinno się
uspokoić.

Byk 20.04.– 20.05.
W najbliższych dniach, zarówno w pracy, jak
i w życiu osobistym, mogą zdarzyć się konflikty.
Trzymaj nerwy na wodzy, bo emocje to nie
najlepszy doradca. Później wszystko potoczy się
zgodnie z Twoimi życzeniami.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Będziesz doskonałym organizatorem. Twórczo
wykorzystasz każdą wolną chwilę i chętnie stawisz
czoła zwiększonym obowiązkom zawodowym. To
też dobry czas na decyzje w sprawach sercowych
i rozmowy o uczuciach.

Rak 22.06.– 22.07.
W nadchodzącym czasie pokonasz wszelkie
przeciwności, zarówno w pracy zawodowej,
jak i w kontaktach towarzyskich. Uda Ci się
także załatwić pozytywnie wszystkie sprawy urzędowe.
Zainteresujesz się zupełnie nową dla siebie dziedziną życia.

Lew 23.07.– 22.08.
Będziesz bardzo energiczny i chętny do działania,
a do głowy zaczną przychodzić Ci same dobre
pomysły. Postaraj się tylko opanować emocje i nie
oceniaj innych zbyt surowo. Będziesz mieć też
szczęście w życiu uczuciowym.

Panna 23.08.– 22.09.
Najbliższe dni to pasmo samych sukcesów. Będziesz
mieć powodzenie w sprawach handlowych,
interesach, a także w podróży. Możesz śmiało zabrać
się za realizację swoich planów i zamierzeń.

Waga 23.09.– 22.10.
W pracy to dobry czas na negocjacje i trudne
rozmowy. Wszyscy ludzie okażą Ci sympatię
i zrozumienie. Zaufaj teraz swojej intuicji,
a wiele na tym zyskasz. W uczuciach polegaj na
partnerze.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Będą zajmować Cię sprawy formalne i urzędowe.
W realizacji swoich planów będziesz musiał wziąć pod
uwagę czyjeś odmienne zdanie, a być może nawet
je zmienić w imię czyjegoś dobra. Dobry czas dla
finansów .

Strzelec 22.11.– 21.12.
To wymarzony czas na sprawy wymagające dobrej
organizacji pracy i bezkonfliktowych kontaktów
z otoczeniem. Postaraj się bardziej i nie marnuj okazji
do zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Otrzymasz ciekawą propozycję wyjazdu służbowego
lub zmiany stanowiska pracy. Jeśli wszystko właściwie
rozegrasz, niektóre sprawy przyniosą Ci wiele
korzyści. O uczuciach porozmawiaj z bliską osobą.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W najbliższych dniach nawiążesz przydatne
kontakty i poznasz interesujące osoby. W pracy
sporo zamieszania i nerwów. Sprawy zawodowe,
które miały być szybko załatwione, mogą zabrać
Ci nieco więcej czasu.

Ryby 19.02.– 20.03.
Musisz się zmobilizować, bo sprawy zawodowe,
którymi nie zamierzałeś się teraz zajmować, okażą
się bardzo pilne. Poszukasz też nowych perspektyw
dla swojego życia zawodowego i uczuciowego.
Zmiana otoczenia dobrze wpłynie na Twój nastrój.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Hydraulika , kompletne instalacje, C.O,
C. W. U Kan- gaz. Tel. 506 178 967.
Fotografia ślubna i okolicznościowa.
Zapraszam na www.13w13.pl
Schody, drzwi, parapety, itd. Tel. 503
401 399.
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 zawodu, w zawodzie piekarz. Tel. 500 236
194.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku (doprowadzone media).
Tel. 692 461 741.
Sprzedam tanio korę ogrodową.
Tel. 504 490 324.
Noclegi w centrum Amsterdamu, 35
euro/doba; z Zandvoort nad Morzem
północnym,20 km odAmsterdamu 60
euro/doba. www.nocleg-amsterdam.
com.pl Tel. 0031 20 623 14 88, 0031
20616 151 928, 0031 20 653 313
206.
Sprzedam stalową konstrukcję namiotu 6m x 30 m, wałek do heblarki.
Tel. 694 809 113.
Usługi remontowo-budowlane.
Wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne. Tel. 663 046 604.

Cennik reklam i ogłoszeń

Świadectwa energetyczne. Tel. 502
061 980.

w „Życiu Nasielska”

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

Cena
netto
zł

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

lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

2.
3.
4.
5.

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

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

Sprzedam wózek dziecięcy 3-częściowy. Kolor błękit. Cena 500 zł.
Tel. 697 701 097.
Sprzedam dom o powierzchni
użytkowej 94 m2, działka 500 m2
k.Nasielska. Tel. 725 477 238.
Sprzedam dwie działki budowlane
w Mogowie o powierzchni 1800 i 2700
m2 z mediami. Tel. 604 483 850.
Młode małżeństwo pilnie poszukuje
mieszkania do wynajęcia. Tel. 694
823 656.
Sprzedam działkę 2000m2, ul. Leśna.
Tel. (23) 69 12 492.
Zatrudnię w zakładzie stolarskim,
wymagane prawo jazdy kat. B, okolice Nasielska. Tel. 602 529 963.
Sprzedam działkę budowlaną 600
m2, Pieścirogi Nowe (200 m od dworca PKP). Tel. 606 329 955.
Sprzedam mieszkanie w bloku na
ul.Warszawskiej 41/49 D, pow. 35m2.
Tel. (22) 674 62 82.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam działkę budowlaną 3800
m2 w Pniewie (wszelkie media).
Tel. 609 440 368.
Wykaszanie trawy, chwastów, burt,
stawów, rowów melioracyjnych.
Tanio i solidnie. Tel. 661 066 461;
696 625 756.
Sprzedam działkę w Nasielsku.
Tel. 501 622 325.

25 czerwca–8 lipca 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE
Tanio wynajmę mieszkanie kawalerkę.
Tel. 798 158 267.
Instalacje elektryczne. Tel. 506 190
870.
Sprzedam Mitsubishi Space Runner,
1997 r. Pilne! Tel. 691 999 653.
Usługi remontowo-adaptacyjne (gres,
panele, gładzie, malowanie). Tel. 502
061 980.
Sprzedam mieszkanie M3 o metrażu
50 m2 – piętro II, na osiedlu Nasielsk
ul. Warszawska 51/53 c. Tel. 605 724
207, 606 634 373 po 16.00.
Sprzedam działkę budowlaną 850 m2
blisko dworca PKP Nasielsk. Tel. (23)
69 12 713.
Szukam mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 798 158 088.
Układanie kostki brukowej i kamienia. Konkurencyjne ceny! Tel. 603 762
026.
Sprzedam TANIO trawę na pniu
– Mokrzyce Włościańskie (1 ha).
Tel. 607 170 327.
Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej, Robert Orszulewicz.
Tel. 501 607 690.
Zakład stolarski przyjmie ucznia na
przyuczenie w zawodzie STOLARZ.
Tel. 602 219 556.
Elektromechanika. Tel. (22) 751 10 28.
Zatrudnię mechanika ze znajomością
silników Perkins. Tel. 602 12 60 33.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia lub domku – Nasielsk i okolice.
Tel. 506 506 898.
Krycie, blacha, papa, deskowanie, celagier, klinkier, malowanie, podbitki.Tel.
503 110 516.
Sprzedam łóżko 1-osobowe, huśtawkę
ogrodową dębową ręcznie wykonaną,
komplet wypoczynkowy, sofę dwu trzy osobową; dwa biurka, ławo-stół,
dywany, heblarkę, silnik na 380 11kW.
Tel. 505 359 438.
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 siano w kostkach pogodne, I pokos. Tel. 886 139 528, 23 69
12 360.
Tanie kwatery pracownicze, blisko
dworca PKP. Tel. 23 691 26 36, 880
665 665.
BHP: szkolenia wstępne i okresowe,
ocena ryzyka zawodowego. Tel. 606
363 888.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.
Brukarstwo,układanie kostki brukowej.
Tel. 511 633 058.
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DNI NASIELSKA

Na sportowo
Na stadionie miejskim w Nasielsku
w sobotę, 19 czerwca br. już wczesnym popołudniem rozpoczęto
rywalizację sportową, w której brali udział zarówno uczniowie szkół
z naszej gminy, jak i dorośli. Centralnym punktem programu, jaki zaplanowano na ten dzień, był mecz Żbika
Nasielsk i Wkry Andzin.

Turniej piłki nożnej
dla szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach – Zespół
Szkół Nr 3 w Cieksynie 1:3
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie – Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku 0:4
Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach – Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku 1:3
I miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku – 6 pkt
II miejsce – Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
– 3 pkt
III miejsce – Zespół Szkół Nr 2 w Pieścirogach
– 0 pkt

Po zakończeniu turnieju wszystkie
drużyny zostały nagrodzone pu-

charami, dyplomami oraz nagrodami, które wręczyła Maria Kowalska
– sekretarz UM w Nasielsku, Radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zabawy
sportowo-rekreacyjne

Zabawy sportowo-rekreacyjne
cieszyły się dużym powodzeniem.
Udział w nich wzięło 45 osób. Konkurencje sportowe były dostosowane do możliwości zawodników. Uczestnicy startowali w pięciu
konkurencjach sprawnościowych
(tj. strzelanie z łuku do tarczy, rzuty
woreczkami do celu, żonglerka piłką
od rugby, rzut frisbee jak najdalej oraz
strzały do bramki piłką do rugby),
w których osiągnięty wynik był przeliczany na punkty. Zawodnicy mieli
za zadanie zdobyć jak największą
łączną liczbę punktów.
Najlepsi uczestnicy zabaw sportoworekreacyjnych:

1. Jakub Kopański – 91 pkt
2. Patryk Branicki – 90 pkt
3. Norbert Zaborowski – 86 pkt
4. Dawid Kuczyński – 79 pkt
5. Karol Romanowski – 76 pkt
6. Bartek Latkowski – 71 pkt

Po zakończeniu zabaw wszyscy
uczestnicy otrzymali z rąk Marii
Kowalskiej słodycze, a najlepsi
dyplomy i nagrody rzeczowe w
postaci sprzętu sportowego.

Zawody w wyciskaniu
sztangi leżąc

sztuk walki sekcji Taekwondo z TKKF
Promyk Ciechanów, w którym zawodnicy mający udane starty w
mistrzostwach Polski oraz Europy
przybliżyli nasielskiej publiczności
tę dyscyplinę sportu. W pokazie
znalazło się między innymi rozbijanie desek, „scenka uliczna” oraz
przykładowa walka.

Natomiast w niedzielnym festynie
każdy mógł sprawdzić swoją siłę,
wyciskając sztangę o wadze 45 kg
na ławeczce. Zawody polegały na jak
największej liczbie powtórzeń. Nad
sprawnością przebiegu zawodów
czuwał Dariusz Wdowiński – aktualny Mistrz Świata w kategorii Masters
w wyciskaniu sztangi leżąc,
oraz Sylwia Kobrzyńska –
międzynarodowy sędzia
trójboju siłowego i wyciskania sztangi leżąc. Po zakończeniu turnieju najlepszym
siłaczom wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.

Mecz piłki nożnej
Żbik Nasielsk
– Wkra Andzin 5:1

W przerwie meczu Żbik Nasielsk
– Wkra Andzin odbył się pokaz

Najlepsi siłacze:
1. Łukasz Redes – 55 powtórzeń
2. Daniel Śliwiński – 53 powtórzeń
3. Robert Siejka – 39 powtórzeń

mk

Żbik Nasielsk – Wkra Andzin 5:1 (3:0)

Niespodzianki nie było
To miał być sportowy hit Dni Nasielska.
Najlepsza w nasielskiej gminie drużyna piłkarska, nasielski Żbik (warszawska
liga okręgowa), został wyzwany na
pojedynek przez, obecnie już A klasową Wkrę Andzin.

„Rękawica”, chociaż z oporami, została
podjęta. Gminne derby zapowiadały
się interesująco. Przepowiadano nawet,
że poleje się krew. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, a nawet oczekiwaniom niektórych, nic takiego się
nie stało. Rywalizacja na nasielskim
stadionie była jednak walką. Obydwie
drużyny pokazały, że potrafią grać w
piłkę. Przewagę posiadał Żbik. Świadczy
o tym chociażby wynik: 5:1. Nie była to
jednak przewaga druzgocąca. Andzinianie, świadomi swego miejsca w pił-

karskiej hierarchii, nie dali się wciągnąć
w otwartą walkę. Uważnie pilnowali
swojej bramki i czekali na moment do
przeprowadzenia szybkiego kontrującego ataku. Nie dało im to wprawdzie
upragnionego zwycięstwa, ale mocno
skomplikowało piłkarzom Żbika ich
poczynania. Musieli bowiem skupić się
nie tylko na ataku, ale dużo baczniej, niż
chcieli, pilnować musieli własnej bramki. Ta taktyka obydwu drużyn sprawiła,
że pojedynek był emocjonujący.
Spokojnie było także na trybunach.
Aktywniejsi byli jednak kibice Andzina, którzy głośno zachęcali swoich
chłopców do walki. Gdyby punktowano aktywność kibiców, to zwycięstwo trzeba byłoby przyznać
Andzinowi. Pojedynek zespołów

R

bardzo przeżywali ich menagerowie,
Andrzej Malon (Wkra) i Aleksander
Górecki (Żbik). Spokojnie reagował
trener Żbika Cezary Molęda. Wierzył
w możliwości swych podopiecznych
i wiedział, jaki może być ostateczny
wynik. W tym meczu nie chodziło
jednak o wynik, lecz o pokazanie
publiczności ładnej gry.
Obydwie drużyny stanęły na wysokości zadania i za to należą się piłkarzom obydwu zespołów podziękowania. fektowne były również strzelone bramki. Dla Żbika gole zdobyli:
Rafał Załoga (3), Maxwell Elota i Marcin Gumowski. Bramkę dla Andzina
strzelił Łukasz Gortat.
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