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ormalności związane z funkcjonowaniem nowej placówki oraz wszelkie sprawy organizacyjne
F
omówiono na spotkaniu kupców z właścicielami nowego obiektu w poniedziałek, 21 czerwca.
A już we wtorek, następnego dnia, na godzinę 15 zaplanowano rezerwację miejsc i finalizowanie
kwestii finansowych. Ale już podczas ostatniego rynku w starym miejscu wśród kupców panowała
nerwowość, bo nikt nie był pewny, gdzie usytuowany zostanie jego kupiecki namiot. A targowisko
zgodnie z planem jest podzielone na sektory i dysponuje w sumie 165 stanowiskami do handlu.
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Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Straż Miejska, ul.Kościuszki 29
tel.: (23) 691 22 11
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub (24) 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (23) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (23) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (23) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (23) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (23) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (23) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (23) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (23) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (23) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (23) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (23) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (23) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (23) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (23) 691–25–52
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26

We czwartek, 24 czerwca br., w sali
konferencyjnej nasielskiego Urzędu
Miejskiego już po raz XLIX (49) zebrała
się Rada Miejska w Nasielsku. Obrady
prowadził Dariusz Leszczyński, przewodniczący RM. Tuż po otwarciu posiedzenia Bernard Mucha, burmistrz
Nasielska, wycofał z porządku obrad
projekt uchwały w sprawie zmian do
statutu SPZOZ – Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Nasielsku.
W informacji z dyżurów, które pełnił
w UM, radny Dariusz Leszczyński wymienił przede wszystkim interwencje
mieszkańców dotyczące podtopionych posesji i dróg w rejonie Siennicy,
Mogowa i Pieścirogów.
Natomiast burmistrz poinformował, że
w minionym czasie między sesjami
m.in. ogłoszono przetargi na dostawę
paliwa pelletowego do szkół w Popowie Borowym, Dębinkach i Cieksynie,
na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012”, a także na remont
ul. Elektronowej w Nasielsku. Poza
tym odłowiono 5 bezpańskich psów
oraz odbyło się szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego, w którym uczestniczyło 52 pracowników
tej placówki.
W punkcie obrad dotyczącym interpelacji radnych jako pierwszy głos
zabrał radny Mirosław Świderski, pytając o przyłączenie domów mieszkańców ul. Świerkowej i Brzozowej
do wodociągu miejskiego, termin remontu chodnika przy ul. Rynek oraz
ewentualną ugodę lub sprawę sądową z Bożeną Zawadzką-Roszczenko,
dyrektor Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku.
Radny Grzegorz Duchnowski zaznaczył, że na poprzednich sesjach zgłaszał konieczność naprawy pogiętych
słupków przy ul. Młynarskiej. O braku
oświetlenia w Nowinach przypomniał
radny Marek Gerasik, wspomniał także
o konieczności naprawy uszkodzonej
podczas ostatnich prac budowlanych
drogi dojazdowej do budynku klas zerowych w Cieksynie. Natomiast radny
Jerzy Lubieniecki prosił o informację na
temat zmian procedur dotyczących
zawieszania lamp uliczny.
Następnie projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy Nasielsk przedstawiła
Ludwina Turek, skarbnik gminy. Radny
Duchnowski zapytał, czy był już brany kredyt na inwestycję realizowaną
w Pieścirogach. Jak zapewniła L. Turek,
kredytu na nią nie brano, natomiast
na to zadanie był złożony wniosek
o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni przyjęli uchwałę.
Następny projekt uchwały, również
przedstawiony przez panią skarbnik,
dotyczył zaciągnięcia i zabezpieczenia
kredytu długoterminowego w wysokości 2 mln 392 tys. zł na sfinansowanie
inwestycji typu budowa małych sieci
wodociągowych w Nasielsku czy kanalizacja w SP Nasielsk. Zaplanowano
spłatę kredytu z podatku od osób fizycznych w terminie 2011–2017.

– To kolejny kredyt na kolejne zadanie, a uzasadnienie bardzo wzniosłe,
trudno być przeciwko kanalizacji sanitarnej i małym sieciom wodociągowym, cel szczytny, ale środki budzą
zastrzeżenie. Chciałbym, żeby nie było
tak, że nie zostanie po nas nic tylko
zadłużenie – jest już 27 mln zł plus
obsługa zadłużenia, to kwota znacznie
większa. Dojdziemy do kredytu takiej
wysokości, kiedy już nie będziemy
mogli go spłacić – zauważył radny
G. Duchnowski.
Burmistrz protestował, mówiąc: –
Można mieć różną ocenę tej sytuacji.
I na przykładzie oszczędności, jakie
powstaną w szkołach po wykonaniu
w nich termomodernizacji, wyjaśniał,
że należy inwestować. Na kolejne pytanie radnego Duchnowskiego o możliwe źródła spłat tych zobowiązań bez
zaciągania kredytu burmistrz wyliczył
m.in.: mniejsze inwestycje albo wykonywanie ich etapami. Jego zdaniem
pozyskanie środków możliwe jest również wówczas, gdy Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej zostanie
przekształcony w spółkę. Uchwałę
przyjęto większością głosów.
Następnie Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego,
przedstawił projekty uchwał w sprawie
nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Nasielsk
dla Zakładu Usług w Mławie i Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na
zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy Nasielsk dla ZGKiM.
Zostały one przez radnych przyjęte
jednogłośnie.
W dalszej części obrad radni przyjęli
jednogłośnie osiem uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Nasielsk, obejmującego
obszar następujących wsi: Andzin, Cegielnia Psucka, Lelewo, Nuna, Popowo
Borowe, Psucin, Toruń Dworski i Toruń
Włościański oraz Zaborze.
Ostatnia uchwała dotyczyła skargi państwa Wiesławy i Jerzego Mańkowskich
na burmistrza Nasielska i była już rozpatrywana przez komisję rewizyjna RM.
Rada uznała, że skarga jest bezzasadna.
W odpowiedzi na interpelacje radnych
Radosłąw Kasiak wyjaśnił, że trwa opracowywanie dokumentacji budowy
wodociągu w ul. Świerkowej. Burmistrz
potwierdził, że wymiana chodników
wokół rynku jest niezbędna, i obiecał,
że modernizacja nastąpi. Zapewnił, że
nie ma w sądzie sprawy między panią
Roszczenko a burmistrzem Nasielska,
jest natomiast między panią Roszczenko a Bernardem Muchą. Mówił
też o kłopotach z przedsiębiorstwem
Energa, dostawcą energii elektrycznej
na naszym terenie, który nie zezwala
na montowanie lamp oświetleniowych
na swoich słupach, stąd niemożność
uruchamiania kolejnych punktów
świetlnych na terenie naszej gminy.
Prowadzący obrady Andrzej Wierzchoń, wiceprzewodniczący RM, poinformował zebranych, że wpłynęło kilkanaście pism, dlatego prosił radnych,

aby zapoznali się z nimi w Biurze Rady.
Ponieważ jedno z nich dotyczyło ul.
Diamentowej, udzielił głosu obecnemu na sali obrad mieszkańcowi tej
ulicy. Mówił on o zniszczeniach drenażu i drogi, jakie miały tam miejsce
w związku z robotami kanalizacyjnymi, czego skutkiem jest woda stojąca
zarówno w ogródkach, jak i piwnicach.
Mówił też o konieczności wykonania
odwodnienia w kierunków Morgów.
Jak wyjaśnił R. Kasiak, wykonawca kanalizacji nie uszkodził rowów podczas
swoich prac i w kolejności, po odbudowie ul. Srebrnej i Wrzosowej, pojawi się
także w ul. Diamentowej.

W wolnych wnioskach radny Marek
Gerasik pytał, dlaczego nie przystąpiono do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Cieksyn,
Dobra Wola, Borkowo, skoro z tych
miejscowości było bardzo dużo wniosków. Burmistrz wyjaśnił, iż wzięto pod
uwagę te miejscowości, które w ogóle
nie miały planów zagospodarowania przestrzennego. Radny Krzysztof
Fronczak pytał o dalszy ciąg udrożniania rowów w ul. Sikorskiego. Burmistrz
wyjaśnił, że zgodnie z umową prace
będą tam prowadzone dalej. Na tym
obrady zakończono.
(red.)
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Piszę do Waszej Gazety, choć nie jestem mieszkańcem tej miejscowości. Zirytowała mnie decyzja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku, która zmieniła zasady dotyczące naliczania wywozu nieczystości stałych (śmieci).
Do końca czerwca opłaty te lokatorzy ponosili w sposób rozsądny i jak myślę, uczciwy. Od lipca br. wprowadzono zasadę obliczania należności od
m2 powierzchni lokalu. Jest rzeczą niebywałą, aby koszty te naliczane były
na zasadach podanych w ostatniej informacji o wymiarze opłat ustalonych
Uchwałą Rady Nadzorczej.
Czy nieczystości stałe produkują metry kwadratowe powierzchni? Zawsze
przekonany byłem, że śmieci wytwarzane są przez osoby zamieszkałe w danym lokalu. Wprowadzony sposób naliczania tych składników czynszu jest
szczególnie krzywdzący dla osób starszych, często utrzymujących się z bardzo
niskiej renty lub emerytury, oraz osób samotnie zamieszkujących. Dla takich
lokatorów każdy grosz jest bardzo ważny i sposób ten nieuczciwie zawyża ich
opłaty miesięcznego czynszu, powodując coraz większą pustkę w ich i tak
skromnym portfelu. To, my rodziny młode, bardziej zasobne od emerytów
i rencistów w środki finansowe, wieloosobowe produkujemy większość tych
nieczystości.
Czy i w imię jakiej „solidarnej wspólnoty” osoby starsze, samotne często ubogie
i schorowane, mają ponosić koszty innych osób. Czy babcia rencistka (700,
PLN/miesiąc) mieszkająca w mieszkaniu 60 m2 powinna płacić tyle samo
(30,60 PLN) co małżeństwo z dwojgiem dzieci? Czy jest to uczciwe, za co
mamy karać nasze babcie, dziadków, rodziców? Proszę o podjęcie dyskusji
na łamach „Życia Nasielska”.
Co myślą na ten temat inni mieszkańcy bloków należących do SML-W w Nasielsku? Słyszałem również o próbach wprowadzenia opłat za śmieci w innych
małych miejscowościach na podstawie ilości zużytej wody, co prowadziło
do zaprzestania codziennej higieny (kąpieli). Według mojej skromnej osoby
uczciwszym był stary system opłat.
Co Wy na to, szanowni Redaktorzy i Czytelnicy?
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Nasielsk, dnia 05.07.2010 r.
GP. 72243/14/10
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaję
do publicznej wiadomości
wykaz
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Położenie
Numer działki
Powierzchnia dzierżawy
Numer Księgi Wieczystej
Opis

miasto Nasielsk
673/2
43 m2
21804
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość,
z przeznaczeniem na polepszenie korzystania
z sąsiedniej nieruchomości,
na okres 3 lat
stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 290/09
z dnia 9 marca 2009 r. (+ VAT)
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 6 lipca 2010 r. do 26 lipca 2010 r.
AS
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Opłaty po zmianach

– Jestem osobą samotną i zmiany w czynszu, które nastąpiły od
1 lipca tego roku, to dla mnie duże
obciążenie. Teraz będę musiał
zapłacić 500 zł, czyli o 50 zł więcej niż dotychczas. Wzrosła cena
za eksploatację, ale najwięcej za
wywóz śmieci, bo aż trzykrotnie,
przecież ja nagle nie zacząłem
produkować więcej śmieci. Poza
tym jak to jest możliwe, że za
mieszkanie w Warszawie ludzie
płacą 350 zł czynszu? – pyta zdenerwowany mieszkaniec osiedla
Warszawska. – Wielu mieszkańców naszych bloków jest oburzonych zmianami, bo są wśród nich
osoby starsze utrzymujące się
z niewielkich rent i emerytur. Moje
opłaty wraz z czynszem sięgają
ok. 650 zł miesięcznie, to naprawdę dużo. Uważam, że to nie jest
sprawiedliwe postawienie sprawy.
Wcześniej płaciłem za śmieci od
osoby, a teraz są one liczone od
metrów mieszkania. Czyli ja sam
będę płacić dużo więcej niż cała

stawą była uchwała Rady Nadzorczej z 29 marca br. w sprawie
zmiany jednostki rozliczeniowej
składników wydzielonych, tj. energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych z zł/osobę na zł/m2
powierzchni użytkowej lokalu.
A uzasadnienie zmian brzmiało
następująco: „Zmiana spowodowana jest tym, że opłaty ustalone
w przeliczeniu na osobę zaraz po
zmianie stawki są nieadekwatne
do osób przyjętych do wyliczania
stawki i nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów”.
W wyjaśnieniu pojawiło się także
wyliczenie informujące mieszkańców, że chociaż zasoby mieszkaniowe się nie zmieniły, to jednak
zgłoszonych do spółdzielni mieszkańców od kilku lat systematycznie
ubywało. Po koniec lat 90. koszty
były dzielone na 2500 mieszkańców, w 2006 r. było zgłoszonych
1900 osób, zaś na koniec 2009 r.
już tylko 1700 osób. Pismo informowało też o innej uchwale Rady

Jak głosowaliśmy

czas rozlicza swoich mieszkańców
w m2 – dodaje.

W minioną niedzielę, 4 lipca br., odbyła się druga tura wyborów na Prezydenta RP, w której startowało dwóch kandydatów: Jarosław Aleksander
Kaczyński (PiS) i Bronisław Maria Komorowski (PO). Frekwencja wyborcza
w naszej gminie wyniosła 51,25%. Spośród 15 458 osób uprawnionych do
głosowania wzięło w nim udział 7922 osób. Kandydat PiS zdobył 4846
głosów, zaś kandydat PO – 2966. Po zliczeniu wszystkich głosów wyborców Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, iż nowym Prezydentem RP
został Bronisław Maria Komorowski.

Rozliczanie energii elektrycznej,
a przede wszystkim wywozu śmieci,
biorąc pod uwagę metry kwadratowe,
jest najbardziej niekorzystne dla osób
samotnych mieszkających w lokalach
o dużej powierzchni. Do tej pory na
sposób rozliczeń (zł/os.) narzekały
liczne rodziny i prawdopodobnie
właśnie dlatego liczba mieszkańców
„topniała” z roku na rok.

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

System przyjęty w roku 1995 (zł/os.)
sprawdzał się tylko przez pierwsze lata
i działalność spółdzielni się bilansowała, ale w ostatnich latach zaobserwowano tendencję do zmniejszenia
liczby osób. – Możemy rozpisywać
podwyżki tylko na tyle osób, ile jest
zadeklarowanych do naszej spółdzielni, bo przecież nie mamy żadnych możliwości prawnych, żeby
sprawdzić, ile osób gdzie mieszka.
Wszystko opiera się na uczciwości ludzi – podkreśla prezes SMLW.
– Oczywiście mamy świadomość,

Obwodowa komisja wyborcza nr 1 (Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
ul. Starzyńskiego 10) – 1637
osób uprawnionych do głosowania, 941 – liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza
57,48%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 2 (Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1) – 2076
osób uprawnionych do głosowania, 1106 – liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza 53,27%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 3 (Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 23) – 2160 osób uprawnionych do głosowania, 1130 – liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza 52,31%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 4 (Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65) – 2195 osób uprawnionych do głosowania, 1100
– liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza 50,11%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 5 (Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul. Lipowa 10) – 1033 osoby uprawnione do głosowania, 374 – liczba
wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza 36,20%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 6 (Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku, ul. Warszawska 48) – 966 osób uprawnionych
do głosowania, 510 – liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja
wyborcza 52,79%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 7 (Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich) –1941 osób uprawnionych do głosowania, 998 – liczba wydanych
kart do głosowania – frekwencja wyborcza 51,41%.

kilkuosobowa rodzina mieszkająca
w małym mieszkanku – dodaje.
Zgodnie z przedstawionymi rachunkami jeszcze w marcu br. osoba samotnie mieszkająca w lokalu
wielkości 60 m2 płacił za śmieci
– 10,12 zł za osobę, ale już w lipcu w jego rachunku znalazła się
kwota w wysokości 30,35 zł za
m2 . Opłata eksploatacyjna wzrosła
o 0,25 zł/m2 .
W tej sprawie do naszej redakcji
telefonowali i pisali maile mieszkańcy bloków należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku.
Skargi zarówno ustne, jak i pisemne wpłynęły także do spółdzielni.
Nowe zasady rozliczeń zaniepokoiły mieszkańców, szczególnie
tych zajmujących duże lokale
mieszkalne.
Jak wyjaśnia Hanna Wróblewska,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku, wszyscy mieszkańcy zasobów lokalowych należących do
SML-W jeszcze w marcu br. wraz
z rachunkiem za czynsz otrzymali
informację o zmianie wysokości
opłat za używanie lokali. Jej pod-

Nadzorczej, która dotyczyła podwyższeniu opłaty eksploatacyjnej
o 0,25 zł/m2 z dniem 1 lipca br.
z uwagi na wzrost kosztów.
– O zmianach jednogłośnie zdecydowała Rada Nadzorcza, obowiązują one od 1 lipca br., ale mieszkańcy
zostali o wszystkim powiadomieni
wcześniej. Mieli trzy miesiące, żeby
reagować i pytać, tyle że nikt nie
podjął tego tematu. Nawet kiedy
w czerwcu odbywało się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, nie
było pytań dotyczących nowego
sposobu rozliczania energii i śmieci.
Dopiero kiedy przyszły rachunki za
czynsz mieszkańcy, zaczęli pytać
dlaczego – mówi Hanna Wróblewska. – Obecnie przyjęta forma rozliczenia pozwoli spółdzielni utrzymać
niezależność finansową, tym bardziej
że sprawdzała się już wcześniej przez
30 lat. Wprowadzenie zamiast osoby
– metra kwadratowego powierzchni jako jednostki rozliczeniowej to
tak naprawdę nie jest nic nowego.
W naszej spółdzielni taki system
był stosowany do 1995 r., kiedy to
podjęta została uchwała, żeby naliczać od osoby. Wiele spółdzielni nie
zmieniło sposobu rozliczeń i cały

Obwodowa komisja wyborcza nr 8 (Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1) 1140 osób uprawnionych do głosowania, 538
– liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza 47,19%.

że jedna osoba nie wytworzy tyle
samo śmieci co trzy czy pięć osób,
ale musimy przyjąć jakiś rozsądny
sposób rozliczania zgodny z regulaminem i ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych.

Obwodowa komisja wyborcza nr 9 (Szkoła Podstawowa w Dębinkach)
957 osób uprawnionych do głosowania, 492 – liczba wydanych kart do
głosowania – frekwencja wyborcza 51,41%.
Obwodowa komisja wyborcza nr 10 (Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie) 1
278 osób uprawnionych do głosowania, 688 – liczba wydanych kart do
głosowania – frekwencja wyborcza 53,83%.

Mieszkańcy spółdzielni znaleźli się
w sytuacji, w której trudno szukać
winnych i dyskutować nad tym, co
jest sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. Okazuje się bowiem, że to, co
jest dobre dla jednych, wcale nie
musi być dobre dla innych mieszkańców.
(red.)

Obwodowa komisja wyborcza nr 11 (Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 25) 75 osób uprawnionych do głosowania, 45 – liczba wydanych kart do głosowania – frekwencja wyborcza
60,00%.
(red.)

Zestawienia dotyczące wyniku wyborów Prezydenta RP przygotowała Maria Kowalska,
Pełnomocnik Komisji Wyborczej

ZESTAWIENIE GŁOSÓW WAŻNYCH ODDANYCH NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W GMINIE NASIELSK W DNIU 4 LIPCA 2010 R.
Numer
obwodowej
komisji
wyborczej

Nazwisko
i imię kandydata
KACZYŃSKI
Jarosław
Aleksander
KOMOROWSKI
Bronisław Maria
RAZEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RAZEM

477

546

630

657

280

360

758

344

380

389

25

4846

447

553

486

426

94

129

233

189

106

284

19

2966

924

1099

1116

1083

374

489

991

533

486

673

44

7812
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Przebija się ona gdzieniegdzie
także przez kostkę chodnikową.
Taki widok kontrastuje z resztą zabudowań na tej ulicy, która
jest raczej zadbana. Może warto
ściąć trawę, zanim sięgnie koron
drzew.
(pi)

Agresywne nastolatki
W piątkowe przedpołudnie, 25 czerwca br., a więc w dniu zakończenia
roku szkolnego i rozdania świadectw,
w centrum naszego miasta zdarzył się
nieprzyjemny incydent z udziałem
młodzieży z Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nasielsku.
Samo zdarzenie rozegrało się, jak dowiedzieliśmy się od policji, na ulicy
Kilińskiego, choć niektórzy twierdzą,
że prawdopodobnie miało jednak
miejsce na ulicy Warszawskiej. Wyglądało następująco: dwie napastniczki
zaszły ofierze drogę, a trzecia zaczęła
ją najpierw popychać, a później bić
po twarzy. Później to samo zaczęły
robić także dwie pozostałe dziewczyny. Według ustaleń policji w sprawę
zamieszane są: 14-letnia Karolina W.
oraz dwie piętnastolatki: Karolina L.
i Katarzyna M.
Przyczyny takiego zachowania gimnazjalistek nie są znane. Tym bardziej
że poszkodowana ani jej rodzice nie
zgadzają się na ich ujawnienie. Niektórzy uważają, że pobicie mogło być

karą za „podrywanie” przez pokrzywdzoną chłopaka którejś z dziewcząt.
Inna hipoteza mówi o zemście za
wcześniejsze złożenie przez poszkodowaną skargi na którąś z napastniczek
w szkole.
Jak powiedziała nam Bożena Zawadzka-Roszczenko, dyrektor gimnazjum,
do którego uczęszczały wszystkie
dziewczęta: – Nadal znam sprawę
jedynie ze słyszenia, bo po całym
zdarzeniu nikt się do nas nie zgłosił:
ani rodzice ofiary, ani tym bardziej
sprawczynie pobicia. Jak dotąd nie
zrobiła tego również policja.

Znowu ten trawnik
Ulica Kościuszki jest jedną z głównych w naszym mieście. Mieszczą
się przy niej filie banków i różne
instytucje. Niestety, nie wszyscy
w równym stopniu dbają estetyczny wygląd swoich posesji. Dla przy-

Zdziwienie może budzić determinacja napastniczek, które bez skrupułów w biały dzień biły koleżankę, nie
zważając na obecność przechodniów, nie bojąc się ani policji, ani straży
miejskiej.

Z POLICJI

Co dwie czapki…
Policjanci z Nasielska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych
o dokonanie rozboju w chwilę po tym, jak napadnięto 19-latka. Jeden
z nich miał na głowie dwie czapki, w tym jedną skradzioną. W chwili zatrzymania Robert G. miał 2,4 promila, a Przemysław Z. 2,8 promila alkoholu w organizmie.

Już w sobotę i niedzielę w niektórych
stacjach telewizyjnych i internecie pojawiła się informacja o „wyczynie” nastolatek.
(p.p.)

Wszystko wydarzyło się w środę, 23 czerwca br., po godz. 1:00 w nocy,
na jednej z nasielskich ulic. Wtedy to mężczyzna został zaczepiony przez
dwóch nieznajomych. Ci, bijąc go i grożąc mu, zabrali pieniądze oraz
czapkę. O całym zdarzeniu szybko dowiedzieli się miejscowi policjanci.
Patrolując ulice miasta, zauważyli dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał na
głowie dwie czapki. Jak
się okazało, jedna z nich
została zabrana pokrzywdzonemu. 23-letni Przemysław Z. oraz 27-letni
Robert G. zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Jeśli
potwierdzą się przypuszczenia policjantów, grozić im odpowiedzialność
za rozbój.

PRAWO

Nowelizacja Kodeksu
Karnego

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie
nowelizacja Kodeksu karnego. Według nowych zapisów kierowca będący w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego, który spowodował katastrofę w ruchu
drogowym lub wypadek drogowy,
a w jego następstwie inna osoba poniesie śmierć lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu, straci uprawnienia do
kierowania pojazdami NA ZAWSZE.
To samo dotyczy sprawcy wypadku
drogowego, który zbiegł z miejsca
zdarzenia.
Od dnia 1 lipca br. bieżącego roku
zaczęły obowiązywać niektóre
zapisy ustawy z dnia 12 lutego
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40
poz. 227). Najważniejszą zmianą jest
nałożenie na sąd obowiązku obligatoryjnego orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli: „sprawca
w czasie popełnienia przestępstwa
określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby
lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 par. 2
lub w art. 355 par. 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego lub zbiegł z miejsca
zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami”.
Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje także znaczne zaostrzenie
odpowiedzialności karnej nietrzeźwych i odurzonych kierowców, którzy już wcześniej byli prawomocnie
skazani za przestępstwo przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji
popełnione w stanie nietrzeźwości

lub pod wpływem środka odurzającego, albo ponownie usiedli za
kierownicą w okresie orzeczonego
wobec nich zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Za taki
czyn na podstawie art. 178a par. 4
k.k., wprowadzającego nowy kwalifikowany typ przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego
w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, będzie możliwe wymierzenie
kary sięgającej 5 lat pozbawienia
wolności (dotychczas najsurowsza
kara w takim wypadku to 2 lat pozbawienia wolności): art. 178a par. 4
„Jeżeli sprawca czynu określonego
w par. 1 był wcześniej prawomocnie
skazany za prowadzenie pojazdu
mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego albo za przestępstwo
określone w art. 173, 174, 177 lub
art. 355 par. 2 popełnione w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w par. 1
w okresie obowiązywania zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku
ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5”.
ij/wrd
za:kpp.nowydwor.maz.pl
R

E

K

kładu trawniki przed siedzibą Telekomunikacji Polskiej psują dobre
wrażenie, ponieważ teren po jednej
i po drugiej stronie ogrodzenia porasta coraz wyższa trawa. Podobnie
jest od strony ulicy Krupka.

Na podwójnym gazie
W ręce policjantów z komisariatu w Nasielsku wpadł kierowca volkswagena golfa, który podczas kontroli drogowej miał ponad 1,2 promila
alkoholu w organizmie. Za kierowanie samochodem, będąc w stanie
nietrzeźwości, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Patrolujący teren gminy Nasielsk, miejscowi policjanci z prewencji zauważyli w niedzielę, 4 lipca br., po godz. 1:00, jadącego ul. Kolejową,
kierowcę volkswagena. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Już podczas
legitymowania mundurowi wyczuli silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u Tomasza K. 1,2 promila alkoholu w organizmie. Policjanci
sporządzili, jak zwykle w takiej sytuacji, niezbędną dokumentację, a następnie przekazali mężczyznę wraz R
E
K
L
z pojazdem pod opiekę rodzinie.
W najbliższym czasie Tomasz K.
zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej przedstawiony mu
będzie zarzut kierowania pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. Jaką karę poniesie za swoje
zachowanie, zadecyduje sąd.
za: kpp.nowydwor.maz.pl
L

A

M

A

KRONIKA
POLICYJNA
21–23.06. w Krogulach nieznani sprawcy z niezabezpieczonej stodoły skradli
betoniarkę. Straty wynoszą 1000 zł na
szkodę Henryka H.
22–23.06. w Starych Pieścirogach nieznani sprawcy z ogrodzonego terenu
skradli dwie koparki JCB. Straty wynoszą
700 000 zł na szkodę Roberta M.
24–28.06. w Lubominie nieznani
sprawcy wyłamali drzwi w metalowej
szafie i skradli mienie o wartości 2500
zł na szkodę PKP Energetyka.
25.06. w Starych Pieścirogach nieznani sprawcy z posesji Katarzyny P. skradli
dwa górskie rowery. Straty wynoszą
800 zł.

Pijani na drodze

04.07. w Nowych Pieścirogach Adam
G., mieszkaniec Pieścirogów, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (1,26
mg/l).
04.07. w Nowych Pieścirogach Tomasz
K., mieszkaniec Siennicy, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,67 mg/l).
04.07. w Jackowie Dariusz O., mieszkaniec Jackowa, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,90 mg/l).
04.07. w Studziankach Tomasz C.,
mieszkaniec Cegielni Puckiej, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(1,21 mg/l).
04.07. w Cieksynie Marcin C., mieszkaniec Czajek, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,63 mg/l).

Ze Straży Miejskiej
W czerwcu br. Strażnicy Miejscy
przepracowali 30 służb w systemie
dwuzmianowym. W tym czasie
interweniowali 94 razy. Wystawili
19 mandatów i 75 pouczeń. Od
lipca planowane są patrole Straży
Miejskiej wspólnie z policją.
A

M

A
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Na nowym targowisku

tało się. Od piątku, 25 czerwca br. nasielszczanie robią zakupy na nowym
S
targowisku, usytuowanym na prywatnym placu przy ulicy Tylnej w okolicach marketu Guliwer. Sprawę przeniesienia targowiska z placu państwa
Jaszczaków poruszaliśmy już w „Życiu Nasielska”. Nikt jednak nie przypuszczał, iż zmiana lokalizacji dotychczas istniejącego bazaru tak bardzo przeciągnie się w czasie. Przyczyną tego było wykonanie niezbędnych prac na
placu, których ukończenie umożliwiło otwarcie targowiska.
Wszystko odbywało się zgodnie
z planem placu handlowego, który dużo wcześniej przygotowali
zarządcy terenu i w odpowiednim czasie udostępnili wszystkim
zainteresowanym. Jednak nasielscy kupcy, kierując się dawnymi
zwyczajami rodem z czasów PRL
i swoistą polską mentalnością,
okupowali teren przy markecie
już od poniedziałku od godziny 12, czyli dużo wcześniej, niż
miał miejsce początek wspomnianego wtorkowego spotka-

nia. Najwytrwalsi z nich w walce
o własne miejsce pracy i z nadzieją na korzystny obrót spraw
spędzili nawet całą noc w okolicy „Guliwera”. Było gorąco. W
powietrzu dało się wyczuć powszechne zdenerwowanie, bo
każdy chciał uzyskać atrakcyjne
miejsce na swoje stoisko. – Byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni.
Chcieliśmy jak najszybciej się
zapisać i iść w końcu do domu.
W ostateczności wszystko przebiegło zgodnie z planem. Najpierw wylosowano sektory, które
jako pierwsze były rezerwowane,
a potem zgodnie z kolejnością
ustaloną na przygotowanej wcześniej liście, każdy wchodził i wybierał najdogodniejsze dla siebie
miejsce – wspomina pani Maria,
od lat pracująca na nasielskim
targowisku.
W piątek 25 czerwca targowisko przy ulicy Tylnej rozpoczęło swoją działalność. Nasielscy
kupcy debiutowali w atmosferze
niepokoju i niepewności, ale też
nadziei i przeświadczenia, że oto
po kilkunastu latach tułaczki po
wielu nasielskich ulicach (m.in.
Młynarskiej, Kościelnej) miasto
znalazło dla nich odpowiednie
i stałe miejsce pracy.
Teraz ich największą bolączką są
jednak wysokie opłaty targowe, pobierane skrupulatnie trzy razy w tygodniu. – Te opłaty nas wykończą
– żali się pan Władysław, sprzedający warzywa. – Teraz jeszcze ludzie
przyjeżdżają na zakupy, bo jest po-

czątek wakacji, odwiedza nas też
wielu wczasowiczów z większych
miast. Ale jak przyjdzie wrzesień, to
handlujący będą się powoli wykruszali, bo po prostu nie będzie im się
opłacał handel na tym targowisku.
My stracimy wtedy miejsce pracy,
nasi klienci nie będą mogli robić
u nas zakupów – dodaje.

i służby miejskie. Na spotkaniach
w urzędzie zadeklarowano, że wraz
z otwarciem nowego targowiska
handel na ulicy Tylnej i Młynarskiej
oraz towarzyszący temu bałagan
będzie zlikwidowany. A handel
w dalszym ciągu tam się odbywa
i straż miejska na to nie reaguje –
mówią kupcy.

Te argumenty zdają się jednak nie
przemawiać do nikogo. – Opłaty zdecydowanie nie są dostosowane do naszego miasta, to ceny
warszawskie – twierdzą zgodnie

Niezadowolenie wśród kupujących
wywołują także osoby handlujące
przed marketem „Guliwer”, co pozostali odbierają jako niesprawiedliwe. – Klient wychodzi ze sklepu
i od razu ma wszystko podane
jak na tacy. Gdybyśmy wszyscy
stali na jednym placu, to zainteresowany mógłby sam zdecydować, gdzie ma kupić odzież.
Sklep jest teraz obstawiony, wielu
ludziom nie chce się po prostu
iść dalej do nas w ten kurz! – mówili oburzeni kupcy na jednym
ze spotkań z właścicielami placu,
którzy taki stan rzeczy (tymczasowy – do września) tłumaczą
niewystarczajacą liczbą miejsc
na placu.

wszyscy kupcy. W ich głosie da się
słyszeć rozgoryczenie i niepokój
związane z lękiem o nadchodzące
niepewne jutro.
Nowy plac dopiero debiutuje w roli
targowiska, jest jeszcze wiele kwestii, które powinny zostać zrealizowane. Kupcy nadal oczekują na
niezbędne urządzenia sanitarne czy
poprawienie jakości nawierzchni,
która wciąż pozostawia wiele do życzenia. To także zmora ich klientów,
wśród których słychać w tej kwestii

– Tak poza tymi uwagami, to
jest tu dobrze szerokie alejki,
uporządkowany rozkład miejsc
podzielony według odpowiednich sektorów – konkluduje pani
Maria.
Jak widać, zarówno przed służbami
miejskimi, jak i przed właścicielami
placu jest jeszcze wiele do zrobienia. Miejmy nadzieję, że wraz
z upływem czasu nasze nowe miejskie targowisko będzie stopniowo,
stale i nieprzerwanie ulepszane, tak
by spełniać oczekiwania zarówno
pracujących na nim kupców, ich
klientów, jak i właścicieli placu,

OŚWIATA. PG w Starych Pieścirogach

„Nagany 2010”, czyli
gimnazjaliści kończą szkołę
A dziewięć lat za nami nasze drogi rozejdą się, a za murami przyszłość ma,
a w murach tych wspomnienie i jedna mała łza…
Tymi słowami 64 absolwentów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach pożegnało Dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz wszystkich pracowników placówki. Uroczyste zakończenie klas III gimnazjum rozpoczęło się
o godz. 15.00 w środę, 24 czerwca br. mszą świętą w intencji absolwentów, ich
rodziców oraz nauczycieli. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali
się do szkoły.
Wśród zaproszonych gości uroczystość zaszczycili: Bernard Dariusz Mucha,
Burmistrz Nasielska, Dariusz Leszczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, oraz Anna Kozłowska, Przewodnicząca Rady Rodziców. Nie zabrakło
też Rady Pedagogicznej, emerytowanych nauczycieli, ukochanych rodziców
i przedstawicieli klas młodszych. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto Polonezem Wojciecha Kilara. Następnie uczeń Marcin Leszczyński poprowadził cześć
oficjalną, w której przekazano sztandar oraz insygnia szkoły uczniom klas II.
W dalszej części głos zabrali: Burmistrz Nasielska, zaproszeni goście i dyrektor
szkoły, życząc gimnazjalistom sukcesów w dalszej edukacji i dorosłym życiu. Potem przyszedł czas na wyróżnienia, dyplomy i nagrody dla najlepszych uczniów
oraz listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców.
Dyrektor Barbara Markowicz wyraziła głęboką wdzięczność rodzicom za wieloletnią pracę na rzecz szkoły oraz zaangażowanie w działalność placówki. Kolejnym punktem programu była gala „Nagany 2010”, którą poprowadzili Karina
Pawlak i Łukasz Szymański. Tegoroczni absolwenci w niecodzienny sposób,
bo z humorem, podziękowali nauczycielom, za trud włożony w ich nauczanie
i wychowanie.
Żartobliwie – piosenką i wierszem – uczniowie udzielali nagan swoim nauczycielom, dyrekcji i wszystkim pracownikom szkoły. Nagan udzielano między innymi nauczycielom polonistom za corridy ortograficzne, nauczycielom chemii
za robienie z mózgu H2O, religii za poskramianie rogatych dusz, nauczycielom
języków obcych za zaprzeczanie Rejowi … iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają
oraz wychowawcom za podjęcie trudu wychowania, co niekiedy okazywało
się bardzo ryzykowne.
W tym dniu łzy wzruszenia towarzyszyły nie tylko uczniom, ale wszystkim –
wychowawcom, nauczycielom i rodzicom… A potem było ostatnie spotkanie
przy suto zastawionym stole i tańce do późnego wieczora. Wszystko to dzięki
zaangażowaniu i ogromnej pomocy rodziców. Tegorocznych absolwentów
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach pożegnali nauczyciele,
dyrekcja oraz wychowawcy: Bogumiła Kurpiewska (klasa IIIa), Katarzyna Kowalczyk (klasa IIIb) i Beata Rączka (klasa IIIc).
Absolwentom życzymy powodzenia, wielu sukcesów oraz rozwijania zdolności
i zainteresowań w nowych szkołach.
Wychowawcy i rodzice uczniów klas III
R

wiele głosów dezaprobaty. – Chodzić tu się w ogóle nie da! Piasek
sypie się do butów! – wyrażają swoją
opinię mieszkańcy odwiedzający
targowisko. Problem ten jest uciążliwy szczególnie teraz, gdy bardzo
się kurzy.
Jest jeszcze jedna kwestia, która
wymaga natychmiastowej reakcji
ze strony władz miasta. – Jesteśmy oburzeni na władze miasta

którzy podjęli się tego niełatwego zadania. Właścicielom obiektu
życzymy realizacji wszelkich planów, umiejętności porozumienia
oraz mądrości podejmowanych
decyzji, kupcom cierpliwości, wyrozumiałości, nade wszystko wiernych klientów, im zaś satysfakcji
oraz zadowolenia z przebywania
na naszym nowym miejskim targowisku.
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CIEKSYN. Stowarzyszenie „Dolina Wkry”

Biblioteka poleca

Poeci są wśród nas
W ciepłe niedzielne popołudnie,
13 czerwca br., w obszernej sali należącej do cieksyńskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej odbyło się spotkanie literackie zorganizowane przez
Stowarzyszenie „Dolina Wkry”.
Zgromadzonych, gości i młodych
artystów powitał Marek Gerasik,
prezes stowarzyszenia, w kilku słowach streszczając cel spotkania oraz
przedstawiając jego organizatorów.
Natomiast Alicja Kwaśniewicz-Sarnecka, sekretarz stowarzyszenia,
podkreśliła, że jednym z jego statutowych zadań jest propagowanie
kultury i twórczości lokalnej.
– Są w naszej miejscowości utalentowani ludzie, którzy mają różne
ciekawe pasje, i chcielibyśmy ich

Anglik
w Nowym Jorku

promować, pokazując innym
to, co robią ciekawego. Żeby
można było czas spędzać
wspólnie, a nie siedzieć przed
telewizorem – mówiła pani Alicja. – Dlatego właśnie program
artystyczny przygotowany
przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie
pod kierownictwem pani Mirosławy Mleczak zaprezentuje
twórczość mieszkańców Cieksyna: Janiny Ślubowskiej i Mariana Wiącka – dodała.
W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy najpierw
wiersze pana Mariana, które Poeta pan Marian Wiącek i pani Alicja Kwaśniewicz-Sarnecka ze Stowarzyszenia „Dolina Wkry”.
dotyczyły w dużej mierze naludzi w stosunku do innych, zarów- szkoły w Cieksynie od momentury ludzkiej, opisywały zachowania no ludzi, zwierząt, jak i przyrody. tu jej powstania po czasy współUsłyszeliśmy wiele czesne, a także wiersz o kościele
mądrych słów i cel- w Cieksynie.
nych spostrzeżeń, jak
Recytacje okraszone zostały utwonp. „Do piekła mi nie
rami wokalnymi w wykonaniu Milepo drodze, nie znam
ny Trzaskomy (Niech żyje bal, Dziwdrogi do nieba”. Takny jest ten świat) oraz instrumentalże o tym, co dzieje się
nymi na organy – Aleksandra Sowokół nas i czego na
wińska i flet poprzeczny – Olga Geogół nie zauważamy:
rasik. Stan zdrowia nie pozwolił na
„Nie wychowa szkoła
to, aby w tym literackim wieczorze
i proboszcza gadka,
uczestniczyła pani Janina Ślubowska,
takie będą dzieci jak
ale mimo choroby dotarł na nie pan
ojciec i matka”.
Marian Wiącek, któremu, podobnie
W drugiej części za- jak i publiczności, bardzo podobały
prezentowane zo- się występy artystów.
stała twórczość pani
Potem, czyli już na zakończenie,
Janiny, która najwiękbyły gromkie barwa, gratulacje
szym uznaniem dai słodki poczęstunek dla wszystkich.
rzy historię CieksyGratulujemy i czekamy na kolejne
na. Były więc m.in.
interesujące spotkania!
ut wor y o historii
(i.)

ZSZ. Sukcesy uczniów ZSZ w Nasielsku

Laureaci konkursów recytatorskich
Czym jest recytacja? Czy to po
prostu zwyczajne mówienie z pamięci? Czy wystarczy „wykuć się”
jakiegoś utworu na pamięć i wydukać go jak najszybciej, żeby mieć
to już z głowy? Otóż, nie! Recytacja
to przede wszystkim zrozumienie
tego, co właśnie mówimy. Tylko
wtedy możemy odpowiednio
wypowiedzieć dany wiersz bądź
fragment prozy. Tylko wtedy, gdy
wiemy, kiedy trzeba odpowiednio
zaintonować głos, kiedy zapytać
się słuchacza, kiedy go przerazić,
kiedy zganić, a kiedy zmusić do zadumy i refleksji... Tylko wtedy, gdy
potrafimy wyrazić swoje emocje
i gdy potrafimy wręcz „manipulować” stanem emocjonalnym słuchaczy, możemy powiedzieć: „To
jest recytacja”. Tak więc recytacja
to bardzo trudna sztuka i potrzeba
wiele, wiele ćwiczeń, aby nabrać
wprawy. Nie wolno również zapominać, że talent stanowi tylko 1%
sukcesu, a cała reszta to ciężka praca. Pamiętajmy też, że aby stanąć
na scenie przed wpatrzoną publicznością, potrzebna jest odwaga.
Jak co roku delegacja z naszej
szkoły (w składzie: Barbara Kosewska i Karol Grubecki, pod opieką
Krzysztofa Turka) wzięła udział
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, który odbywał się

w tym roku już po raz 55. Eliminacje rejonowe (organizowane przez
Miejski Ośrodek Kultury) odbyły
się 8 kwietnia 2010 r. w Legionowie. Cały konkurs stał na bardzo
wysokim poziomie, a wszyscy jego
uczestnicy byli świetnie przygotowani – nie było mowy, aby ktoś
się przejęzyczył lub zapomniał
swojego tekstu. Gdy wszyscy już
zaprezentowali się na scenie, jury
miało naprawdę twardy orzech
do zgryzienia, ponieważ do następnego etapu mogł y przejść
tylko dwie osoby. Po ogłoszeniu
wyników okazało się, że dwójka
szczęśliwców to Monika Kmiołek z Liceum nr 2 w Legionowie
i Barbara Kosewska z Zepołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku! Pragnąłbym w imieniu całej szkoły złożyć
w tym miejscu gratulacje dla naszej
mistrzyni – Basiu, jesteś najlepsza!
Przypomnijmy, że sukces Basi nie
jest jedynym znaczącym osiągnięciem naszych uczniów. W dniu 23
marca 2010 r. w Nowym Dworze
Mazowieckim odbył się Powiatowy
Konkurs Recytatorski zatytułowany
„Moralne niepokoje w literaturze”.
Jego organizatorem był Wydział
Edukacji Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
I miejsce jury przyznało Mateuszowi Rutkowskiemu z Zespołu Szkół

Zawodowych
w Nasielsku
za piękną interpretację
fragmentu
utworu Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito. II miejsce zdobyła
Paulina Orłow
z LO w Nowym Dworze
Mazowieckim. Zdobywcą III miejsca został
Michał Borowski z Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku za dynamiczną interpretację fragmentu
III części Dziadów Adama Mickiewicza. Specjalne podziękowania, za
przygotowanie uczniów do konkursu, otrzymała Pani Agata Żbikowska. Dnia 8 czerwca z kolei delegacja z naszej szkoły (w składzie:
Pan Dyrektor Grzegorz Duchnowski, nauczyciele: Pani Agata Żbikowska i Pan Krzysztof Turek oraz
aktorzy: „Teatru bez Nazwy”: Michał Borowski i Mateusz Rutkowski)
uczestniczyła w konferencji „Ocalić
od zapomnienia”, zorganizowanej
przez Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Warszawie. Przed-

stawiliśmy na niej wyniki projektu
edukacyjnego „Wokół Słowackiego”, realizowanego w naszej szkole od września do grudnia 2009 r.
przez uczniów klas: I LO, II LO, III
LO i III TH.
Na zakończenie konferencji zaprezentowali się aktorzy „Teatru
bez Nazwy”: Michał Borowski oraz
Mateusz Rutkowski, którzy przedstawili fragment Rozmów z katem
Kazimierza Moczarskiego. Ich występ wzbudził niekłamany podziw
uczestników konferencji.
Mam nadzieję, że sukcesy uczniów
ZSZ w Nasielsku zachęciły was,
Czytelnicy, do doskonalenia swojej mowy. Nikt nie mówi, że będzie
łatwo, ale jeśli się postaracie, to na
pewno osiągniecie sukces.
Karol Grubecki

Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi Toby’ego Younga to książka autobiograficzna, opowiadająca
o próbie podboju Nowego Jorku
przez autora. Toby Young wyjeżdża
z Anglii, by stać się stałym współpracownikiem „Vanity Fair”, magazynu
poświęconego gwiazdom showbiznesu. Jego kariera przeplatana jest
jednak wieloma mniej lub bardziej
zabawnymi wpadkami i ośmieszeniami… Poza tym książka jest
również bardzo mocną satyrą na
amerykańskie wyższe sfery. To, co
w niej zaskakuje, to wielość refleksji. Autor często porzuca główny
wątek, aby zagłębiać się w problem
obyczajowości Amerykanów czy
(opłakanego) stanu tamtejszego
dziennikarstwa. Jest to niezwykle
ciekawe, jako że daje czytelnikowi
do myślenia, a nie tylko rozbawia
scenkami, takimi jak ta, gdy narrator dla żartu zafundował koledze na
urodziny pokaz striptizerski w pracy,
tyle że tego właśnie dnia redakcję
odwiedzały dzieci pracowników…
W zasadzie, pomijając zabawne
momenty i sarkastyczny język,
dzieło Younga jest w swej wymowie
dość pesymistyczne.
Bohater wyjeżdża do Nowego Jorku, mając nadzieję ujrzeć tam dziennikarzy z krwi i kości, odważnych
i bezczelnych, zastaje za to ludzi piszących pod dyktando PR-owców
znanych gwiazd. Jest to też środowisko bardzo poważne, egoistyczne, pozbawione jakiegokolwiek
dystansu do samych siebie. Dość
napisać, że niektórym znajomym
Toby’ego Younga z pracy zdarzało
się mówić o sobie w trzeciej osobie!
W tym środowisku ironiczny i w pewien sposób pocieszny główny bohater czuje się zupełnie nie na swoim miejscu. Upada też mit USA jako
kraju wolności i swobód. Bohater
dostaje spis słów, których nie może
używać w swoich artykułach. A są
to m.in.: dowcipkować, korupcja,
ksywa, wypasiony czy zachichotał.
W wywiadach nie może też pytać
swoich rozmówców o orientację
seksualną albo żydowskie pochodzenie (oczywiście bohater złamie
te zasady przy pierwszej nadarzającej się okazji). Zjadliwe komentarze
pojawiają się również, gdy książka
wspomina o gwiazdach. Znajomy
autora mówi: Sean Penn to tylko
obleśny, zadziorny alkoholik, który
chce dymać wszystko, co się rusza.
Brad Pitt jest uroczy, ale jak pogadasz z nim pół godziny, to dociera
do ciebie, że to wszystko – jest tylko uroczy.
To dobra lektura dla wszystkich,
którzy chcieliby poznać świat amerykańskiego show-biznesu ,,od
kuchni”. Przyznam się, że ta książka
zmieniła mój sposób patrzenia na
hollywoodzkie gwiazdy. Nie polecam jej jednak młodszej dziatwie,
sporo w niej niecenzuralnych sów,
przekleństw, narkotyków i erotyki.
Starsi za to z pewnością docenią tragikomiczne przygody Englishmana
in New York.

Paweł Kozłowski
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Za i przeciw

Pytania, które wymagają odpowiedzi (2)
W poprzednim felietonie postawiłem dwa pytania, które były skierowane do konkretnych osób sprawujących odpowiedzialne funkcje w organach samorządowych naszego miasta i gminy lub kierowały znajdującymi się na tym terenie
szkołami. Piszę o „konkretnych osobach” – jednak nie podaję ich nazwisk i stanowisk, jakie zajmują w Urzędzie Miejskim.
Jeżeli chodzi o dyrektorów szkół, to powszechnie znane są nazwiska osób odpowiadających za szkoły podstawowe. One
to powinny informować wszystkich zainteresowanych, szczególnie lokalną prasę, o wynikach osiąganych przez podległe im placówki. Znacznie trudniej jest ustalić odpowiedzialność pracowników urzędu. Najchętniej wszyscy odsyłają do
pana burmistrza. A przecież chyba to nie on osobiście zbiera wyniki nauczania szkół podstawowych i gimnazjów czy też
nadzoruje służby drogowe, aby te we właściwym miejscu wyznaczyły przejścia dla pieszych.
W oczekiwaniu na publikację na łamach naszej samorządowej gazety odpowiedzi na pytania zadane w poprzednim
felietonie stawiam następne. One też wymagają odpowiedzi.
1. Jak wypadły w tym roku egzaminy końcowe w nasielskich gimnazjach? Proszę podać uzyskane średnie wyniki z części
humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej i językowej we wszystkich gimnazjach działających na terenie naszego
miasta i gminy. Czy są lepsze, czy gorsze niż w latach ubiegłych? Jak mają się one do wyników tego typu szkół w powiecie
nowodworskim i sąsiednich powiatach (np. w pułtuskim, płońskim)?
W czasie, gdy piszę ten felieton, dzienniki ogólnopolskie opublikowały komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o tegorocznych wynikach egzaminu kończącego gimnazjum. Testy w całym kraju pisało ponad 444 tys. uczniów. Uzyskali
oni średnią ocenę 30,3 punktu na 50 możliwych z części humanistycznej i 23,9 na 50 z części matematyczno-przyrodniczej. To trochę gorzej niż w ubiegłym roku, kiedy średnia z części humanistycznej wynosiła 31,6 punktu, a z części
matematyczno-przyrodniczej – 26 punktów. Na wprowadzonym po raz pierwszy w tym roku teście z języków obcych
średnia uzyskana w wypadku najczęściej wybieranego języka angielskiego wynosiła 29,8 punktu. Mam nadzieję, że dane
te wkrótce będziemy mogli porównać z wynikami uzyskanymi przez uczniów szkół nasielskich.
2. Oczekujemy też na pełną informację o wynikach egzaminów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole
Szkół Zawodowych w Nasielsku. Powinna ona zawierać szczegółowe dane o tym, ile osób przystąpiło do egzaminów
(z podziałem na zdających na poziomie podstawowym i rozszerzonym) i jakie uzyskały one wyniki. Nasielska opinia
publiczna oczekuje z dużą nadzieją na takie właśnie informacje, które pozwolą redakcji „Życia Nasielska” na sporządzenie szczegółowego raportu w tej sprawie. Umożliwi on absolwentom gimnazjów wybór dalszego kierunku kształcenia
zgodnego z ich uzdolnieniami i zainteresowaniami. Wiadomo już dziś powszechnie, że aby dostać się na państwowy
uniwersytet czy politechnikę, nie wystarczy tylko zdać egzamin byle jak na poziomie podstawowym.
Należy napisać w naszej gazecie, ilu uczniów, z której naszej szkoły ponadgimnazjalnej i z jakich przedmiotów zdało
dobrze maturę na poziomie rozszerzonym. Dyrektorzy szkół powinni wymienić nazwiska nauczycieli, którzy tak dobrze przygotowują swoich uczniów do matury. Będzie to doskonała reklama szkoły i jednocześnie wyraz uznania dla
dobrych pedagogów.
3. Następne pytania skierowane są do dyrektorów szkół, którzy dysponują dobrym zapleczem umożliwiającym prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i różnych sekcji sportowych, a więc przede wszystkim mają hale sportowe. Czy
wykorzystujecie maksymalnie będącą w waszej dyspozycji bazę sportową, czy udostępniana jest uczniom po zakończeniu obowiązkowych zajęć (dotyczy to również sobót i innych dni wolnych)? Czy korzystają z niej inne szkoły, różne
kluby sportowe i sekcje dla dorosłych?
Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że również w Nasielsku powstanie szkolny kompleks sportowy „Orlik”. Jego lokalizacja przy Szkole Podstawowej nie budzi zastrzeżeń. Szkoła ta ma najwięcej uczniów w mieście, dysponuje skromną bazą,
jednak osiąga duże sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych w gminie i powiecie.
W tej chwili w najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp do obiektów sportowych, znalazł się nowo powołany
Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Starzyńskiego 10. Nie ma on ani odpowiedniej sali gimnastycznej,
ani koniecznych dla dwóch szkół boisk. Szkoda, że rozpoczęta na początku lat 90. z inicjatywy dawnego nauczyciela wychowania fizycznego w LO Waldemara Wróblewskiego przebudowa dawnego ogródka internatu
tej szkoły w swego rodzaju szkolny stadion sportowy nie została nigdy do końca zrealizowana. Wszystkim
tym, którzy nie pamiętają, jak wyglądał kiedyś teren tuż za LO, przypomnę, że był to spory ogród warzywny
utrzymywany z myślą o zaopatrywaniu stołówki internatu szkolnego. Kiedy za dyrekcji Waldemara Zdziebłowskiego internat został zlikwidowany, pan Wróblewski zaproponował budowę w tym miejscu porządnego
boiska szkolnego. Teren dawnego ogródka został częściowo zdrenowany i w zasadzie osuszony, założono
boisko do piłki nożnej i rozpoczęto budowę bieżni. Jednak po kolejnej zmianie dyrektora szkoły podjętych
prac już nie kontynuowano.
I tak doskonały teren pod boisko pozostał do dnia dzisiejszego bez gospodarza. Mógłby służyć nie tylko uczniom
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ale korzystać z niego mogłyby również w godzinach popołudniowych dzieci
mieszkańców Nasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która nie ma na swoim trenie żadnych obiektów sportowych. Inicjatywy w tej sprawie oczekujemy od dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Henryk Śliwiński
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Duchowe witaminy

Sięgać wzwyż
Wiadomo, że Polacy mają wiele do powiedzenia. Nie tylko podczas wrzucania głosów do urn wyborczych czy dyskusji na przeróżne tematy, ale
także w świecie nauki, techniki i różnych odkryć. Widać to szczególnie
przy okazji wręczania prestiżowych nagród i telewizyjnych prezentacji.
Zdarzają się również i mniej spektakularne, aczkolwiek ważne odkrycia,
które może w przyszłości zaowocują czymś znaczniejszym. Jedno jest
pewne: pokazują życie pasjonatów, dla których liczy się, aby nie poprzestawać na małym.
Na początku lipca pojawiła się informacja o odkryciu dokonanym przez
uczniów gimnazjum w Sierpcu, którą potwierdziło mieszczące się na Harwardzie Minor Planet Center – gromadzące dla Międzynarodowej Unii
Astronomicznej i NASA dane m.in. o asteroidach, czyli o małych ciałach
niebieskich Układu Słonecznego. Jak się okazuje, także do takiego „bujanie w niebie” potrzebna jest znajomość rzeczy i odpowiednie narzędzia,
dzięki którym można wpatrywać się w niebo. Wszystko to jednak zakłada
poszukiwania pod okiem wprawnego fachowca – nauczyciela. Realizacja pasji może więc wiele wnieść do życia, także tego codziennego,
na ziemi. Mniej wprawionym poszukiwaczom, a raczej przypadkowym
turystom czy amatorom oglądania sfer niebieskich, pozostaje wizyta
w planetarium. Można wtedy skorzystać z owoców pracy tych, którzy
już wcześniej natrudzili się, aby inni mogli podziwiać niebo.
Ambicją wielu ludzi jest zobaczenie czegoś więcej, spojrzenie wyżej,
dostrzeżenie tego, co może fascynować. Taki sposób patrzenia nie jest
obcy także duchowym poszukiwaniom. Korzystając z doskonałego
przewodnictwa na „drodze wzwyż” Jana Pawła II, chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad postacią pochodzącej z Sieprawia Anieli Salawy
(1881–1922), ogłoszonej błogosławioną podczas pielgrzymki do Polski
w 1991 r. W wieku 16 lat wyruszyła do Krakowa, aby tam przepracować
resztę życia jako służąca w wielu zamożnych domach. Swoim życiem
dowiodła, że nawet najbardziej niepomyślne warunki nie przekreślają
szans uświęcenia. Już w 1975 r. kardynał Karol Wojtyła tak motywował
starania o jej beatyfikację: „Aniela Salawa posłuży za przykład silnej wiary,
doskonałej zgodności z wolą Bożą, zwłaszcza w wypełnianiu obowiązków stanu, zupełnej uległości wobec Kościoła i jego zwierzchników oraz
ustawicznej pracy, połączonej z wyjątkową pobożnością”. Okazała się
więc w pełni pasjonatką spraw Bożych, nie zapominając o zadaniach
wynikających z codziennej egzystencji na ziemi.
Papież, wskazując świętość jako „wysoką miarę życia chrześcijańskiego”, nieustanne sięganie wzwyż, pokazuje jednocześnie, na jak wielu
drogach można ją osiągnąć. I jest to możliwe zarówno wśród bogatych,
jak i ubogich tego świata. Bo owo „sięganie wzwyż” ma miejsce w sercu człowieka. Potem dopiero realizuje się na zewnątrz, przekuwając się
w konkretne dzieła.
Wielu ludzi interesuje się dziś rozwojem duchowym, bo pragnie – używając sformułowania Thomasa Mertona – wspinać się na duchową górę.
To nie tylko powierzchowna moda, ale jeden ze „znaków czasu”. Duchowość odpowiada na głębokie potrzeby ludzi naszych czasów i daje klucz
do zrozumienia współczesnej sytuacji różnorodnych duchowych tradycji. Zachód powraca do źródeł chrześcijańskiej duchowości, ponownie
odkrywa podstawowe zasady. Otwiera to drogę do odnowy chrześcijaństwa, stojącego twarzą w twarz z kulturowymi wyzwaniami epoki.
W książce „Siedmiopiętrowa góra” Merton przedstawia poszukiwania
wiary i pokoju. Jest to niepowtarzalny dokument duchowy człowieka,
który odszedł od świata dopiero wówczas, gdy całkowicie się w nim zanurzył. „Miałem postawić stopę na brzegu podnóża wąskiej, siedmiopiętrowej góry czyśćca, bardziej stromej i ciężkiej do pokonania, niż mogłem
sobie wyobrazić, a nie zdawałem sobie wcale sprawy z trudu wspinania
się, jaki stał przede mną”. Niestety, wielu myśli o tym dopiero u schyłku
swojego życia. Pewien kapłan opowiadał o swoim spotkaniu z bardzo
starym, bardzo chorym i na jego nieszczęście bardzo bogatym człowiekiem. Ów człowiek powiedział tak: „Proszę księdza, gdy patrzę na moje
długie życie, to przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo za komentarz:
pudło. Ja spudłowałem i teraz już nic nie mogę z tym zrobić”.
Każdy z nas, jako istota ludzka, został powołany do nieustannego rozwoju. Sięganie wzwyż jest więc zawsze na czasie, niezależnie od prądów
kulturowych, zmieniającej się mody. Nawet na pięć minut „przed”, ale
jednak.
ks. Leszek Smoliński

U NAS

8

9–22 lipca 2010

WARSZATY W PODRÓŻY

Litwa w pigułce, czyli wspaniałe puszcze i smak cepelinów

czestnicy wa rszU
tatów terapii zaję c i owe j d z i a ł a j ą cyc h

dzięki firmie JAN- POL,
mającej swoją siedzibę
w Siennicy, wraz z opiekunami oraz pracownikami zakładu w ostatnich dniach maja br.
zwiedzali Litwę.
Wyjazd nastąpił przed godziną 6 rano,
we wtorek, 25 maja br., oczywiście
po dokładnym sprawdzeniu listy
uczestników przez Teresę Skrzynecką, kierownika WTZ i wycieczki jednocześnie. Całą podróż umilał opowieściami o kraju zieleni i wielu jezior
pan Krzysztof z biura turystycznego
Concordia.
Jeszcze na terenie Polski był pierwszy
postój, podczas którego był czas na
zwiedzanie kaplicy i słynącej z cudownej wody leczącej wszystkie
choroby studni w miejscowości Studzieniczna. Potem był już litewski kurort Druskieniki leżący nad brzegiem
Niemna i słynący w Europie od stuleci
ze źródeł solankowych, w którym
wypoczywali m.in. Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Moniuszko i Józef
Piłsudski. Atrakcją pierwszego dnia
wycieczki był rejs po Niemnie oraz
zwiedzanie kościoła podomikańskiego pw. św. Trójcy w Liszkowie.
Dopiero wieczorem wycieczka dotarła do Wilna. Po zakwaterowaniu
w hotelu Vilnius był czas na posiłek

i na wypoczynek. W kolejnych dniach
(środa, czwartek i piątek) turyści z WTZ
zwiedzali wspaniałe zabytki Wilna,
spośród których wymienić warto
m.in. świątynie katolickie, a tych w samym mieście jest ok. 50: kościół św.
apostołów Piotra i Pawła, kościół św.
Janów, kościół św. Anny (tą świątynią
zachwycał się Napoleon), kościół oo.
Bernardynów pw. św. Franciszka (ze
śladami zniszczeń z czasów rządów
radzieckich). Oczywiście jednym
z ważniejszych etapów podróży była
Ostra Brama, czyli jedyna ocalała
brama miejska Wilna, a tu zwiedzenie
słynnej kaplicy Ostrobramskiej, tłumnie odwiedzanej przez pielgrzymów,
w której znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej. Tu zaś wielkim przeżyciem dla wszystkich uczestników
wycieczki była msza św. odprawiona
w ich intencji. Podczas spacerów po
wileńskiej starówce był czas na odwiedzenie Uniwersytetu im. Stefana
Batorego i zatrzymanie się choć na
moment w miejscach, gdzie przed
laty żyli sławni Polacy: Józef Ignacy
Kraszewski, Juliusz Słowacki, Władysław Syrokomla, Stanisław Moniuszko,
Józef Piłsudski, Czesław Miłosz i wielu
innych, a także zwiedzenie skromnego domu, w którym mieszkał Adam
Mickiewicz.
Ciekawostkę stanowiły także wizyty
w pięknej niedużej cerkwi św. Paraskiewy i cerkwi monasterskiej św.
Ducha, będącego sanktuarium mę-

czenników wileńskich Antoniego,
Jana i Eustachego, a także w soborze
pw. Przeczystej Bogarodzicy.

miejscowe rękodzieło: różnego rodzaju figurki i elementy dekoracyjne
z gliny, drewna i bursztynu oraz biżuterię (srebro, bursztyn). Ostatni dzień
pobytu na Litwie uczestnicy wycieczki spędzili w Kownie, gdzie mieli
okazję zobaczyć zabytkową starówkę,
bardzo zniszczony kościół św. Jerzego
i dziedziniec klasztoru Bernardynów,
charakterystyczny „Dom Perkuna”,
a także ujście Wilii do Niemna.

Był także czas na zwiedzenie jednej
z największych i najstarszych nekropolii w Wilnie –Cmentarza na Rossie, gdzie znajdują się mogiły wielu
zasłużonych Polaków, w tym grób
Marii Piłsudskiej i serce jej syna Józefa. Wszyscy wdrapali się też na Górę
Trzykrzyską, z której widać panoramę
miasta. Wilno i okolice można było też
zobaczyć z najwyższego budynku na
Litwie, mierzącej 326,5 m wysokości
wieży telewizyjnej.

W trakcie intensywnego zwiedzania
przepięknych litewskich miast, gdzie
znaleźć można bardzo wiele polskich
akcentów, był oczywiście czas wolny,
który poświęcano spacerom po Wilnie i odpoczynkowi. Jeden z wieczo-

W stolicy Litwy uczestnicy wycieczki
spędzili najwięcej czasu, ale mieli też
szansę na zobaczenie zamku księcia
Witolda w Trokach – usytuowanego
na wyspie, do którego trzeba było
dojść po drewnianych mostach. W tej
miejscowości znaczną grupę mieszkańców stanowi mniejszość karaimska, która przybyła tu z Krymu w XIII
w. Ich religia wyłoniła się w VII/VIII
wieku z judaizmu i jest bardzo ortodoksyjna. Właśnie w Trokach można
oglądać bajecznie kolorowe drewniane domki karaimskie, z trzema oknami w ścianach szczytowych. Zarówno
w Wilnie, jak i w Trokach na stoiskach
handlowych można było podziwiać
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Na drodze życia są światła i mroki,
Raz szczęście jasne, raz smutek głęboki,
Ale gdy razem się idzie, we dwoje,
Łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.
Niech każdy dzień dostarcza Wam radości,
Problemy Was omijają, a wszyscy bardzo kochają,
Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie!

Z okazji 65. rocznicy
zawarcia
związku małżeńskiego
Państwu
Klarze i Zenonowi
Górskim z Nasielska
najserdeczniejsze życzenia
			
			
			

składają
dzieci, wnuki, prawnuki,
siostrzeńcy i bratankowie z rodzinami
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rów wszyscy spędzili bardzo mile na
uroczystej kolacji, podczas której cała
grupa wspaniale się zintegrowała, były
też wspólne śpiewy i tańce. Wyjazd na
Litwę był również okazją do posmakowania pysznego czarnego chleba,
wędlin nabiału oraz tradycyjnych potraw, takich jak pierożki karaimskie czy
litewskie cepeliny.
Po kilku dniach zmęczeni, ale za to
zachwyceni sąsiednim krajem, pełni
wrażeń uczestnicy WTZ-ów wrócili
do kraju, a o wspaniałym pobycie na
Litwie jeszcze długo przypominać
im będą fotografie.
(red.)
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Gra sprawnościowa

Od piątku do niedzieli (18– 20 czerwca br.) harcerze z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna” pod opieką druhny Kingi Żabik i druha Jakuba
Skrzypeckiego brali udział w Harcerskiej Grze Sprawnościowej, zorganizowanej przez Krąg KI LUPUS należący do Hufca Płońsk. Gra odbyła się na
terenie Fundacji Centrum Ochrony Środowiska w Chrcynnie.
Brali w niej udział: druhna Magdalena Filipowicz, druhna Martyna Zalewska,
druhna Paulina Swojak, druhna Klaudia Podgórna, druh Marceli Kosiński,
druh Patryk Kosewski, druh Karol Puta, druh Robert Leszkiewicz, druh
Daniel Zadrożny, druh Damian Duchnowski, druh Jakub Pacocha i druh
Bartłomiej Żabik. Harcerze wykonywali wiele ciekawych zadań, podczas
których sprawdzali nie tylko swoją wytrzymałość, spryt, zwinność, szybkość, ale musieli też zmierzyć się z koniecznością radzenia sobie w warunkach polowych.
Mogli sprawdzić się jako ratownicy, wyborowi strzelcy i sygnaliści. Uczestnicy gry, dzięki swojej wiedzy, umiejętności i zaangażowaniu w poszczególne zadania, zdobyli następujące sprawności: leśny człowiek, Bi–Pi, łazik,
higienista, sobieradek obozowy. Wszyscy bawili się znakomicie. Wrócili
do domu z uśmiechami na twarzy oraz nowym bagażem doświadczeń
harcerskich.
druhna Kinga

Pomoc dla powodzian

Nasielscy harcerze nie pozostali
bierni w sytuacji, gdy w wielu miejscach w naszym kraju z powodu powodzi wielu ludzi utraciło dorobek
swojego życia. W dniach od 9 do
16 czerwca br. 4. Szczep Harcerski
w Nasielsku przeprowadził zbiórkę
darów dla powodzian. Inicjatorem
akcji była druhna Teresa Leśniewska.
W zbiórce uczestniczyły drużyny
przynależące do szczepu, tj. 419.
DW Włóczykije, 424. DH Pogodna
Ferajna, 425. DH Knieje, 423. GZ Leśne Skrzaty, 426. DH Wagabundy.
Dodatkowo harcerze z 419. DW
w dniu 12 czerwca br. przeprowadzili zbiórkę pieniędzy w sklepie
handlowym Guliwer. Za uzyskane
środki zakupione zostały: śpiwory,
środki czystości i żywność.
Wszystkie zebrane dary harcerze
przekazali w czwartek, 17 czerwca
br. Stowarzyszeniu ekologiczno-

kulturalnemu „Ziarno” w Grzybowie. Stowarzyszenie zaś zajęło
się ich rozdysponowaniem wśród
mieszkańców Grzybowa, miejscowości dotkniętej powodzią, znajdującej się w gminie
Słubice, a położonej w powiecie
płockim.
Gorąco dziękujemy wszystkim
darczyńcom za
okazaną pomoc,
a w szczególności:
– panu Krzysztofowi Rostkowskiemu za prze-
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transportowanie zebranych darów
do Grzybowa;
– uczniom i pracownikom Zespołu
Szkół w Nowym Mieście;
– pracownikom Urzędu Gminy
w Nowym Mieście;
– uczniom i pracownikom Liceum
Ogólnokształcącego w Nasielsku;
– uczniom i pracownikom Szkoły
Podstawowej w Nasielsku;
– uczniom i pracownikom Szkoły
Podstawowej w Budach Siennickich;
– uczniom i pracownikom Szkoły
Podstawowej w Jadwisinie;
– wszystkim mieszkańcom gminy
Nasielsk, którzy wsparli naszą akcję
w „Guliwerze”.
Czuwaj!
pwd. Ewa Żołnierzak
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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
złotych (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto złotych)
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia
05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami ) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki– Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane
rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio
do przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą w skład nieruchomości.
Działka o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest równy, płaski. Część zabudowana
nieruchomości jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Podjazd,
chodnik przy budynku i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na działce znajduje się drzewo, kasztanowiec
o walorach dekoracyjnych i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, częściowo
podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku: pow. zabudowy – 476,54 m2, pow. netto – 596,77 m2 w tym: komunikacyjna – 82,88 m2,
pow. użytkowa – 489,40 m2, kubatura – 2589,00 m3.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa, kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem
zlokalizowanym na działce, elektryczną 3 fazową, ciepła woda z własnej kotłowni, alarmowa antywłamaniowa, instalacja centralnego
ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2 – zdewastowany, w złym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną
uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „C”
tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej, modernizacja oraz przekształcanie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 84.000,00 złotych na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej
do dnia 29 lipca 2010 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez 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.
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.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój
nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.
org.pl.
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Uchwała Nr XLIX/352/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla
Zakładu Usług Wodnych w Mławie w wysokości 1,96 zł plus podatek VAT za m3.
–
opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla Ø 15–20 mm – w wysokości 1,50
zł/ m–c/szt. plus podatek VAT,
–
opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla Ø 25–32 mm – w wysokości
4,00 zł/ m–c/szt. plus podatek VAT,
–
opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla Ø 40–50 mm – w wysokości
9,00 zł/ m–c/szt. plus podatek VAT,
–
opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza sprzężonego – w wysokości
43,00 zł/ m–c/szt. plus podatek VAT,
–
opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących
ryczałtów zużycia wody – w wysokości 1,50 zł/ m–c/szt. plus podatek VAT.
§2
Taryfy obowiązują od dnia 01.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r.
§3
Zakład Usług Wodnych w Mławie ogłosi zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub
w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Uchwała Nr XLIX/353/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie Gminy Nasielsk
dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku:
1.
z SUW Jackowo – w wysokości 1,92 zł plus podatek VAT za 1 m3,
2.
z SUW Cieksyn:
–
dla indywidualnych gospodarstw domowych całorocznych – w wysokości 1,95 zł
plus podatek VAT za 1 m3,
–
dla indywidualnych gospodarstw domowych sezonowych – w wysokości 3,02 zł
plus podatek VAT za 1 m3,
3.
opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø ½” i ¾” – w wysokości 1,00
zł/ m–c/szt. plus podatek VAT,
4.
opłata abonamentowa za 1 szt. wodomierza dla ø 1” i więcej – w wysokości 5,00
zł/ m–c/szt. plus podatek VAT,
§2
Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 01.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r.
§3
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ogłosi zatwierdzone taryfy
w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia
podjęcia niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Uchwała Nr XLIX/354/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nasielsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk
dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w wysokości 3,74 zł
plus podatek VAT za 1 m3.
§2
Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r.
§3
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ogłosi zatwierdzoną taryfę
w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia
podjęcia niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Ja – Młody Obywatel w podsumowaniach
W piątek, 11 czerwca 2010 roku,
w sali kina Niwa odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Ja
– Młody Obywatel”, który został
zrealizowany w sześciu szkołach
znajdujących się na terenie powiatu
nowodworskiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom.
Seminarium, w którym uczestniczyli dyrektorzy placówek i nauczyciele ze szkół biorących udział
w tym przedsięwzięciu, prowadziła
Olga Wieczorek, kierownik projektu. Podsumowanie rozpoczęła od
prezentacji założeń projektu, który
był realizowany od 1 sierpnia 2009
do 30 lipca 2010 r. Jak powiedziała
prowadząca, szkoły wytypowane
zostały z uwagi na niską frekwencję
wyborczą na tym terenie. W sumie
zdecydowano, że weźmie w nim
udział 755 dzieci i 12 nauczycieli
(jedna szkoła z gminy Zakroczym
i pięć z gminy Nasielsk). Pierwszym
działaniem, o którym wspomniała,
było szkolenie dla nauczycieli w Jachrance. Drugie działanie polegało
na realizacji programu edukacyjnego dla dzieci, który prowadziły oso-

by ze Stowarzyszenia Q Zmianom.
Uczniowie dowiedzieli się podczas
tych spotkań, co to jest społeczeństwo, kim jest dobry obywatel oraz
co można zrobić dla społeczeństwa.
Ostatnim, trzecim działaniem, które
wymagało dużego zaangażowania
nauczycieli, były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Podczas tych zajęć
miały one wspólnie stworzyć miniprojekty, a następnie je zrealizować.
Jak wynikało ze statystyk, w każdej
szkole odbyło się średnio 5 spotkań po 1,5 godziny. Znamienne jest
też że chętniej brały w nich udział
dziewczynki.
Następnie w dużym skrócie nauczyciele prowadzący zajęcia zaprezentowali wszystkie miniprojekty. W Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
realizowano dwa: Teleturniej Wiedzy Szkolnej „Mądre główki” (opiekun: Anna Tomasińska) i School
show – szukamy młodych talentów (opiekun Krzysztof Macias). W
Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie uczniowie Szkoły
Podstawowej brali udział w tworzeniu gazetki świątecznej „Fakty ze

szkolnej ławki” oraz ozdób
świątecznych – (opiekun:
Zofia Wypniewska), a także
przygotowali przedstawienie pt. „W krainie trzech
baśni” (opiekun: Justyna
Nowacka). Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertaina w Budach
Siennickich przygotowały:
przedstawienie „Kopciuszek” dla najmłodszych
mieszkańców swojej miejscowości i okolic (opiekun:
Katarzyna Burzyńska) oraz
obchody dnia Patrona szkoły „Na
Olimpijskim Szlaku” (opiekun: Ewa
Strzelczak). Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Dębinkach w ramach
swojego projektu przeprowadziła
zbiórkę zabawek, artykułów szkolnych i słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie
(opiekunki: Grażyna Menich-Masanowska i Małgorzata Miłoszewska).
Uczniowie Szkoły Podstawowej
z Zespołu Szkół im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach przygotowywali palmy,

upominki dla mam oraz gazetkę
ścienną z okazji Dnia Matki, współpracowali też z Poradnią Terapii Uzależnień. Celem ich działań było dofinansowanie udziału najuboższych
uczniów w wycieczce szkolnej do
Krakowa i Zakopanego (opiekunki:
Małgorzata Krzyczkowska i Małgorzata Łuczyńska). Szkoła Podstawowa w Emolinku przygotowała
dwa projekty dotyczące ekologii
„Czysty las wokół nas” i „Segregujemy odpady”.
Po krótkiej przerwie wysłuchano
prelekcji Urszuli Herbich z Fundacji

Civis Polonus oraz
Małgorzaty Osińskiej
z Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Kolejną częścią spotkania była dyskusja na
temat edukacji obywatelskiej w szkole
podstawowej, którą
poprowadziła Małgorzata WiniarekKołucka, prezes Stowarzyszenia Q Zmianom. Wzięli w niej
udział m.in.: Justyna
Nowacka – dyrektor Zespołu Szkół
nr 3 w Cieksynie, Marianna Danisiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Budach Siennickich, Artur Wywigacz – konsultant Regionalnego
Ośrodka EFS w Warszawie oraz nauczyciele.
Wszyscy uznali, iż projekt „Ja Młody
Obywatel” przyniósł wiele korzyści
przede wszystkim dzieciom, które
miały okazję wykazać się własną
inicjatywą i kreatywnością oraz zrozumieć, jak wiele dobrego mogą
zdziałać, pracując wspólnie.
(red.)

Młody Obywatel w nasielskiej podstawówce
W Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku 1 czerwca zakończył się projekt „Ja – Młody
Obywatel” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”.
W naszej szkole zrealizowano dwa
projekty, których głównym celem
było przybliżenie uczniom idei
społeczeństwa obywatelskiego. W
lutym i marcu odbyły się warsztaty
prowadzone przez Stowarzyszenie
„Q Zmianom”. Miały one przygotować i zachęcić uczniów do udziału
w zajęciach pozalekcyjnych, na których to miały być wcielane w życie
ich pomysły wypracowane wcześniej na warsztatach (w czasie 5 godzinnych zajęć w klasach IV–VI). Pomysły były bardzo zróżnicowane,
dlatego też w pierwszej kolejności
dzieci dokonały wyboru tematów
projektów, których realizacją chciałyby się zająć. Wybrano dwa: „School show – szukamy
szkolnych talentów” i Teleturniej
Wiedzy Szkolnej
„Mądre główki”.
Pierwszy z projektów dotyczył
p rz ygotowania
oraz przeprowadzenia konkursu,
w którym uczniowie mogliby pokazać swoje talenty.
W szkołach bardzo
często organizowane są konkury
przedmiotowe i zawody sportowe,
jednakże uczniowie, wybierając
ten temat, kierowali się chęcią wystartowania w innego rodzaju zmaganiach. Chcieliby innego rodzaju
zawodów, w których nie musieliby

wykazywać się szkolną wiedzą, ale
swoim talentem.
Na pierwszych zajęciach sporządzony został harmonogram zadań,
dokonano podziału czynności oraz
wybrano sojuszników. Na kolejnych
spotkaniach opracowana została
formuła konkursu, sposób przeprowadzenia wstępnych eliminacji,
powołane zostało jury, które miało
oceniać występy uczniów. Z zaplanowanych wcześniej działań pozostało jeszcze wykonanie plakatów
i rozwieszenie ich w szkole.
Wielkim sprawdzianem dla organizatorów konkursu był 10 maja,
wtedy to odbył się I etap „School
show”. Już w trakcie zapisów okazało się, że chętnych do udziału
w nim będzie bardzo dużo. W czasie eliminacji dominowały talenty
piosenkarskie i taneczne, ale zaprezentowano także recytacje, występ

kabaretowy, rymowanie, podbijanie
piłki, a nawet występ komentatora
sportowego. Swoje talenty mogli
przedstawiać uczniowie zarówno
klas młodszych, jak i starszych.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 16 uczniów, którzy uzyskali
najwyższą notę sędziowską. Podsumowanie obu projektów połączone
zostało z obchodami Dnia Dziecka.
W uprzednio przegotowanej sali
gimnastycznej, która była sceną
dla występów, zasiadła widownia
– uczniowie, nauczyciele oraz rodzice młodych artystów. Występy
uczniów tym razem oceniało jury,
w którego składzie znaleźli się nauczyciele.
Młodzi wykonawcy stanęli na wysokości zadania. Do finałowego
konkursu przygotowali się nie tylko wokalnie, ale również poprzez
swój ubiór i charakteryzację. Występy były bardzo ciekawe, a nawet
śmieszne, gdy na scenę wkroczyli
chłopcy z występem kabaretowym.
Widownia zachwycona była występem dwóch solistek, które wykonały dwie bardzo piękne, ale różne od
siebie piosenki.
Większe uznanie wśród jury
zdobył występ
Natalii Komendarskiej z kl. II d,
która zajęła ostatecznie I miejsce,
otrzymując maksymalną liczbę
punktów. Drugie miejsce zajęli
Dominik Jaglarski
z kl. VI b i Maciek
Drwęcki z kl. VI c
za występ kabaretowy. Trzecie
miejsce przypadło Justynie Rutkowskiej z kl. VI a. Po odczytaniu
wyników jury na scenie pojawili się
wszyscy uczestnicy konkursu, a Natalia raz jeszcze zaśpiewała piosenkę,
która przyniosła jej zwycięstwo.

Głównym celem drugiego projektu
było zwiększenie integracji uczniów
klas IV–VI, a także promowanie wiedzy szkolnej poprzez zabawę. W
jego przygotowanie zaangażowała
się grupa 16 uczniów.
Po długich dyskusjach zdecydowali
się oni na zrealizowanie dla swojej
społeczności szkolnej teleturnieju.
Podczas kolejnych zajęć uczniowie pod kierunkiem nauczyciela
wykonali zadania niezbędne do
jego zorganizowania i przeprowadzenia. Między innymi na potrzeby
teleturnieju ułożono piosenkę, którą
wykonali na rozpoczęcie zabawy
wszyscy uczestnicy:
1. My jesteśmy mądre główki,
co lubimy łamigłówki.
Co dzień chętnie się uczymy,
razem z wami świat zwiedzimy.
Ref.
Nie kujony, nie gamonie,
ale mądre główki. Ole !
2. Gdy już cały świat zwiedzimy,
do Nasielska znów wrócimy.
Wtedy konkurs ten wygramy,
a wy zaśpiewajcie z nami.
Ref.
Nie kujony, nie gamonie,
ale mądre główki. Ole!
Prezentacja odbyła się w dniu 1
czerwca br. w sali gimnastycznej
naszej szkoły. W teleturnieju wzięło
udział 5 drużyn: Zwycięzcy, Smerfy, Inteligentni, McClaren oraz Familiada. Każdą drużynę tworzyła
grupa 6 uczniów (2 osoby z klasy
IV, 2 z klasy V i 2 z klasy VI). Takie
zróżnicowanie wieku uczestników
było bezcenne przy udzielaniu odpowiedzi, gdyż pytania dotyczyły
różnych dziedzin nauki i różnych
poziomów nauczania. Teleturniej
przeprowadzono w trzech rundach.
Uczniowie odpowiadali na pytania
z kategorii: język polski, przyroda,

matematyka, język angielski, muzyka, technika, historia.
Zwycięskim zespołem okazała się
drużyna Inteligentnych w składzie:
Julia Górska kl. IV b, Rafał Ćwik kl. IV
b, Anna Wawrzyńska kl. V b, Gracjan
Nojbert kl. V b, Jakub Ścisiński kl. VI
c, Dawid Kaczyński kl. VI d.
Uczniowie przygotowujący teleturniej oraz jego uczestnicy byli bardzo
zadowoleni z jego przebiegu. Dla
obu stron była to nie tylko wspaniała
zabawa, ale przede wszystkim poczucie, że mogą zrobić coś wspólnie dla innych. Największą nagrodą
była dla nich satysfakcja z udanych
rezultatów długiej i trudnej czasami pracy. Uczniowie poczuli, że są
wspólnotą, że tworzą jedną społeczność szkolną.
Organizatorzy zaplanowali dla finalistów konkursu pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które zostały
wręczone na zakończenie roku
szkolnego.
Uczniowie uczestniczący w projektach mogli przekonać się, że bycie
obywatelem nie musi oznaczać
wyłącznie samych korzyści, ale poprzez współpracę w gronie rówieśników można zrobić coś ciekawego dla innych, nawet niekoniecznie
samemu w tym uczestnicząc, a przy
tym razem ze wszystkimi dobrze się
bawić. Bycie obywatelem oznacza
również wspólne działania podejmowane dla dobra ogółu społeczeństwa, w tym wypadku społeczności uczniowskiej. Szkoła nie
tylko uczy i wychowuje, ale również
rozwija w uczniach talenty, które
w przyszłości mogą zaowocować
wielkim sukcesami artystycznymi
lub zawodowymi.
Anna Tomasińska
Krzysztof Macias

OŚWIATA
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ZSZ. Zakończenie roku szkolnego

Rozdanie świadectw i wakacje
W piątek, 25 czerwca br. w Zespole
Szkół Zawodowych, podobnie jak
w innych szkołach w całej Polsce,
odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/2010. W sumie wraz
z maturzystami w ZSZ koniec nauki
świętowało 358 uczniów, z czego
311 otrzymało promocję do następnej klasy.
Na początku uroczystości Grzegorz Duchnowski, dyrektor szkoły,
pogratulował wszystkim uczniom,
którzy zdobyli promocję do następnej klasy, ubolewając przy tym,
że małej grupce osób to się jednak nie udało. Wspomniał ponadto o osiemnastu uczniach, którzy

PROGRAM III SPOTKANIA
„CHRCYNNO – 2010”
31 lipca 2010 rok - sobota
Godzina: do 1700
Przyjazd uczestników zbiórki „Chrcynno-2010”
oraz zaproszonych gości,
Godzina 1700 – 1800
Prezentacja multimedialna na temat dwóch poprzednich spotkań
w Chrcynnie. Zwiedzanie wystawy nawiązującej do 100-lecia
Harcerstwa polskiego, historii munduru harcerskiego,
a także faktów z działalności Olgi i Andrzeja Małkowskich.
Godzina 1800
Apel Spotkania „Chrcynno-2010”,
Rozkaz Komendanta Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Nasielszczanie”.
Godzina 1830 – 1930
Kolacja
Godzina 1930 – 2030
Ognisko harcerskie
Godzina 21
Msza św. polowa
00

1 sierpnia 2010 rok – niedziela
Godzina 900
Zbiórka uczestników, zadania specjalne dla zuchów i harcerzy.
Godzina 900 – 1400
Gra terenowa połączona ze zdobywaniem sprawności
„Mały Powstaniec”
Godzina 1400 – 1600
Obiad
Godzina 1700
Apel nawiązujący do „Godziny W”
Godzina 1800
Ognisko i pożegnalny krąg
Czuwaj!
Komendant IKSH „Nasielszczanie”
hm. Janusz Konerberger
Wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub zdjęcia
z okresu działalności w ZHP
prosimy o wypożyczenie ich na wystawę okolicznościową
i dostarczenie do sekretariatu LO w Nasielsku. (tel. 23 691 23 13)

9–22 lipca 2010

będą musieli w wakacje zaliczyć rok
szkolny, i wyraził nadzieję na wspólne spotkanie w przyszłym roku. W
dalszej części przemówienia dyrektor podjął temat uczniów, którzy
w sposób pozytywny wyróżniali się
na tle pozostałych, np. uczestnicząc
w konkursach zarówno szkolnych,
jak i pozaszkolnych, prowadząc
aktywną działalność w ,,Gazecie
Szkolnej”, grając w ,,Teatrze Bez
Nazwy”. Szczególny podziw wyraził dla tych, którzy potrafili pogodzić
naukę z zajęciami pozalekcyjnymi.
Potem głos zabrała Barbara Modzelewska, przewodnicząca Rady Rodziców. O uczniach nie zapomniała
też Katarzyna
Hall, minister
edukacji, kierując do nich list
w związku z zako ń c z e n i e m
roku szkolnego. Wreszcie
nadeszło oczekiwane przez
wielu wręczanie nagród.
Oprócz zwykłych kategorii,
jak np. wzorowe zachowanie, osiągnięcia sportowe,
zaangażowanie
w działalność
,,Gazety Szkolnej ”, b ard zo
dobre wyniki

w nauce czy działalność w Samorządzie Uczniowskim, uczniowie
byli nagradzani za ,,podejmowanie ciekawych inicjatyw w ramach
samorządu uczniowskiego”, ,,bezinteresowną pomoc koleżeńską”,
,,pracę w bibliotece szkolnej” czy
,,ogromne zaangażowanie w działalność kulturalną szkoły”. Nagrodzonym gratulujemy, a pozostałym
życzymy sukcesów w przyszłym
roku.
Smutnym akcentem było pożegnanie Joanny Wojdan, cenionego nauczyciela matematyki i byłej
wicedyrektor, która od przyszłego
roku szkolnego rozpocznie pracę
w innej szkole. Szkoda, że tak wybitny nauczyciel opuszcza mury
ZSZ. Zwieńczeniem uroczystości
był fragment przedstawienia, którego pełną wersję będzie można zobaczyć już w nowym roku
szkolnym. Zostało ono napisane na
podstawie książki Marcina Wolskiego Matriarchat. Uwagę przykuwała
doskonała scenografia, ciekawe
kostiumy i bardzo dobre aktorstwo
będące zasługą klasy I LO. Opiekunami owego przedsięwzięcia
byli nauczyciele: Agata Żbikowska
i Krzysztof Turek.
Zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz pracownikom szkoły
życzymy udanych i spokojnych
wakacji, a także nabrania siły, aby
zmierzyć się z nowym rokiem
szkolnym.
Paweł Kozłowski

PROJEKT „CHCĘ I POTRAFIĘ”

Piknik ekologiczny w Cieksynie
W ramach realizowanego w gminie
Nasielsk projektu „Chcę i potrafię”,
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,10 czerwca br. w Cieksynie odbył się piknik
ekologiczny. Uczestniczyli w nim
uczniowie szkół objętych projektem,
tj. z: Popowa, Dębinek, Cieksyna, Starych Pieścirogów i Bud Siennickich.
Piknik rozpoczął się tuż po godzinie
11.00, kiedy to powitano dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. Następnie na scenie pojawił się zespół
wokalno-taneczny Szachraj z Ośrodka Kultury z Legionowa. Kolejnym
punktem programu było wręczenie
nagród uczniom, którzy brali udział
w konkursie ekologicznym, zorganizowanym w ramach projektu.
W imieniu Burmistrza Nasielska –

Bernarda Dariusza Muchy nagrody
wręczała Janina Kownacka – kierownik Projektu „Chcę i Potrafię”.
Dodatkowo drobnymi upominkami
obdarowano dyrektorów szkół, jak
również nauczycieli, których uczniowie trafili do finału konkursu.
O godzinie 12.00 na scenie ponownie pojawili się członkowie
zespołu Szachraj, którzy tańcząc
i śpiewając, bawili zebraną pod
sceną publiczność. Ich występ
zakończyły gromkie brawa, zaś
na scenie pojawiła się młoda wokalistka – Karolina Krzos, która
zaśpiewała m.in. utwór zespołu
Virgin Dżaga oraz Konik na biegunach Urszuli. O godzinie 13.00
dla uczestników pikniku zaśpiewali
chłopaki z Pułtuska – Tematis, którzy rapując, pokazali, czym tak naprawdę jest
muzyka hip
-hop. Emocje wzrastały z minuty
na m inutę,
a ż w ko ń cu pojawiły
się na scenie
dziewczyny
z grupy Top
Squad. Siedem dziewcząt tańczących układy

do muzyki m.in. Michaela Jacksona wzbudziło aplauz wśród publiczności.
Gdy zeszły ze sceny, przeprowadzony został minikonkurs ekologiczny przygotowany przez
Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. Po konkursie nastąpiła
druga odsłona tańca w wykonaniu
dziewczyn z zespołu Top Squad.
Następnie na scenie pojawił się
przedstawiciel „Bańkolandii” –
programu animacyjnego, w którym dzieci i młodzież uczestniczyli w grach i zabawach.
Przez cały czas trwania pikniku na
wszystkich ich uczestników czekały liczne atrakcje sprawnościowe.
Można było spróbować swoich
sił m.in. w łowieniu ryb, strzelaniu
z łuku, grze w darta. Dla wszystkich
dzieci i młodzieży ze szkół objętych projektem przygotowany był
posiłek, jak również komplet gadżetów reklamujących projekt. Po
godzinie 15.00 piknik ekologiczny
zakończył się, a dzieci zostały odwiezione do domów.
Piknik był jednym z elementów
projektu „Chcę i Potrafię” realizowanego w gminie Nasielsk. Przypomnijmy, że projekt kończy się
30 lipca 2010 r.
(km)
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

A bramki są dwie…

Kto by się spodziewał, że życie naszej
rodziny zmieni się tak bardzo tylko dlatego, że blisko 10 tysięcy kilometrów
stąd 22 mężczyzn gania po boisku za
piłką… Ale tak się właśnie stało.
Zosia szczęśliwie nie musiała tego
oglądać, bo zabrawszy trójkę najmłodszych dzieci naszej rodziny,
pojechała z nimi w góry. Dzwoniła
od czasu do czasu, że u nich wszystko dobrze, i pytała, co u nas. A u nas
Piotrek, Karol z Jurkiem oraz Pawełek,
który przyjechał do nas z żoną i malutką córeczką, oraz ku mojemu zaskoczeniu – Ludwika oglądali namiętnie
kolejne mecze.
Z największego pokoju dochodziły od
czasu do czasu rozmaite okrzyki.
– Dawaj, dawaj!
– Nieeeee!
– Uważaj!
– Gooool!
Na szczęście po pewnym czasie przestałam je słyszeć, dzięki czemu mogłam normalnie funkcjonować w tym
niełatwym czasie. W dodatku zapaleni
kibice przestali niemal jeść normalne
posiłki, poprzestając na orzeszkach
czy paluszkach, których uzupełniania
nieustannie się domagali. W piwo zaopatrywali się sami.
Im bliżej było końca mistrzostw, tym
bardziej rosły emocje. Weszłyśmy
któregoś dnia z żoną Pawełka, Anią,
do pokoju, gdzie siedziało kilka zahipnotyzowanych osób, i naszym oczom
ukazał się interesujący widok.
– Rzeź, rzeź – jęczał Piotrek, pocierając czoło.
– Co ty mówisz, właśnie jest świetnie! – oponował Karol, najwyraźniej
kibicując innej drużynie i biorąc sobie

garść orzeszków. – Popatrz, co za znakomite podanie!
– E tam… – odpowiedział mój zięć,
mistrz celnej riposty.
– Ale przecież jedni i drudzy zaszli
naprawdę wysoko, więc jakie to ma
znaczenie, kto wygra? – spróbowałam mediacji. I mój syn, i zięć, jak na
komendę, spojrzeli na mnie z oburzeniem, a potem skierowali wzrok na
siebie – tym razem z pretensją. Ludwika nic nie mówiła, ale była blada i ssała
nerwowo kciuk. Cóż, piłka jest okrągła
– pomyślałam odkrywczo – a bramki
są dwie…
W meczu ogłoszono przerwę, więc
towarzystwo się ożywiło. Na nowo
rozgorzała dyskusja, że gdyby ten,
gdyby tamten, że Müller, że Villa, że
jakby Messi czy Morel…
– Morel? – powiedziała Ania z zastanowieniem, i upewniwszy się, że
leżąca w wózku córeczka śpi, udała
się do kuchni.
Po wznowieniu gry towarzystwo znów
popadło w mundialowy stupor.
– Zjecie coś? – spytałam z grzeczności,
wiedząc, że i tak odmówią.
– Mhm – powiedziała Ludwika, patrząc w telewizor jak zaklęta.
– A ja jestem głodny – odkrył Jurek,
nie spoglądając jednak na mnie, tylko
na piłkarzy.
Piotrek, Karol i Pawełek nie zareagowali wcale.
Za to gdy po pół godzinie córka Pawełka zapłakała tak, że aż wózek się
zakołysał, jej tato z miejsca ruszył
sprzed telewizora, nieznacznie się tylko oglądając, żeby rzucić okiem na
ekran. Z kuchni nadbiegła też Ania,
niosąc pachnącą morelami tartę.
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Kino NIWA ZAPRASZA
9–11 lipca godz. 18.00

Pan i Pani Kiler

Rodzice zajęli się dzieckiem nader
sprawnie, szybkimi ruchami przekazując sobie pieluszki, ubranka i inne
akcesoria. Po chwili malutka znowu
spała. Ania poszła po talerzyki, a Paweł
wrócił przed telewizor.
– Nic się ciekawego nie działo – powiedział Piotrek, troskliwy gospodarz,
nie spojrzawszy jednak nawet na gościa, żeby nie tracić cennych chwil
meczu.
– Tak, tylko jeden rzut rożny – potwierdził Karol, również nie odrywając
wzroku od ekranu. – Ale że też oboje
się tak zajmujecie małą… – dodał
z podziwem.
– Tak – wyjaśnił Pawełek, wpatrując się
intensywnie w piłkarzy. – Bo moja córka jest jak ten napastnik Messi i trzeba
dwóch obrońców, żeby ją okiełznać.
Babcia Jadzia

Killers (USA, 2010); Akcja/Komedia/
Thriller; Reżyseria: Robert Luketic;
Scenariusz: Bob DeRosa, Ted Griffin;
Obsada: Katherine Heigl - Jen Kornfeldt,
Ashton Kutcher - Spencer Aimes, Tom
Selleck - Kornfeldt, Alex Borstein - Pani
Baily, Katheryn Winnick - Vivian.

Jen (Katherine Heigl), seksowna specjalistka z branży komputerowej,
poznaje na urlopie wymarzonego
faceta - Spencera (Ashton Kutcher).
Ich wakacyjny romans szybko kończy się na ślubnym kobiercu. Pewnego dnia przerażona Jen odkrywa, że
jej ukochany to płatny zabójca, który
z miłości do niej wycofał się z branży.

2–4 lipca godz. 17.00

Czarodziejka Lilli:
Smok i magiczna księga
Hexe Lilli, der Drache und das magische Buch (2009); Reżyseria: Stefan Ruzowitzky;
Scenariusz: Stefan Ruzowitzky; Obsada: Alina Freund - Lilli, Michael Mittermeier
- Hektor (głos), Ingo Naujoks - Hieronim, Pilar Bardem - Surulunda, Anja Kling Matka.

Tarta z morelami
20 dag mąki, 10 dag masła, 2 jajka,
szczypta soli, 1 łyżeczka cukru; masa:
75 dag moreli, 2 łyżki cukru, 15 dag
śmietanki 18%, kilka malin
Mąkę wymieszać z solą i cukrem.
Zimne masło posiekać na małe kawałki, dodać do mąki. Wbić jajko,
wszystkie składniki wymieszać i szybko wyrobić ciasto. Uformować kulę
i zawiniętą w folię włożyć do lodówki
na 30 min. Morele po umyciu i wyjęciu pestek pokroić w cząstki. Ciasto
wyjąć z lodówki, rozwałkować i wyłożyć nim formę do tarty. Rozłożyć
na nim morele. Piec w temp. 180 st.
C. Śmietankę roztrzepać z żółtkiem
i cukrem. Wylać na tartę po 20–25
min. pieczenia. Całość piec jeszcze
około 10 min. Po ostudzeniu udekorować malinami.

W życiu starej czarownicy Surulundy nagle zaczyna dziać się zbyt wiele.
Zły czarodziej Hieronim wkradł się podstępnie do jej chatki i próbował
wykraść Księgę Zaklęć. Na szczęście był tam też jej mały smok Hektor.
Poza tym Surulunda musi znaleźć swoją następczynię. Na poszukiwania wysyła Hektora, który wraz z magiczną księgą trafia do domu Lilly.
Kiedy dziewczynka poznaje zaklęcia, wszystko staje na głowie. Najpierw
wyczarowuje stado małp w swoim pokoju, potem zamienia je w kozy,
a na koniec wypełnia swoją klasę w szkole wodą. Hektor tłumaczy Lilly,
że używając złych czarów, nie będzie mogła stać się godną następczynią Surulundy. W tym samym czasie ponownie pojawia się Hieronim,
który nie zrezygnował z planu zdobycia magicznej księgi i zapanowania nad światem.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran

Waga

Zachowaj umiar w każdej dziedzinie życia. Daj sobie
chwilę wytchnienia i zaufaj intuicji. Rozejrzyj się
dokoła, a na pewno dostrzeżesz osobę, która czeka
na Twój pierwszy krok. Masz szansę na szczęście.

Byk
Każda decyzja podjęta w najbliższym czasie okaże
się bardzo korzystna i będzie przynosić korzyści
w przyszłości, dlatego warto zdecydować się na
ważną rozmowę, spotkanie lub podpisanie umowy.
Pod koniec tygodnia niezapowiedziana wizyta znajomych.

Bliźnięta
Gwiazdy wróżą Ci pomyślność, choć teraz wydaje
Ci się, że zapomniały o Tobie. Wszystko się ułoży. Z
biegiem czasu zrealizują się Twoje plany i marzenia.
Budżet domowy zostanie podreperowany
nieoczekiwanym zastrzykiem gotówki. Zaplanuj wyjazd
wakacyjny.

Rak

Bardzo aktywnie spędzisz najbliższe dni.
W pracy czeka Cię awans lub podwyżka. Twoje
pomysły dadzą Ci mnóstwo satysfakcji i przyniosą
powodzenie. Warto teraz zaplanować krótki wyjazd
z rodziną i pobyć trochę razem.

Skorpion
Uważaj, bo możesz stać się obiektem plotek. Nie daj
się wciągnąć w kłótnie i konflikty w miejscu pracy.
Pomóż osobie, która czeka na gest życzliwości z Twojej
strony. Koniec tygodnia o wiele lepszy niż początek.
Twój wdzięk zostanie przez kogoś dostrzeżony i miło
spędzisz czas.

Strzelec
Nie bądź taki surowy dla siebie. Czasami trzeba
poprosić kogoś o pomoc i nie oznacza to wcale
słabości. Przeszkody i bariery, które ciągle napotykasz,
szczęśliwie dadzą się ominąć i wyjdziesz na prostą.

Koziorożec

Dadzą znać o sobie niewykonane obowiązki.
Nagromadziło się ich tyle, że z trudnością sobie
z nimi poradzisz. Na przyszłość dobra rada: to, co
masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Unikniesz kłopotów i stresów.
Postaraj się zerwać z nałogiem palenia.

Lew

W pracy zdobędziesz uznanie przełożonych dzięki
swojej pomysłowości i elokwencji. Możesz teraz
liczyć na dodatkowe pieniądze z inwestycji, o których
już zdążyłeś zapomnieć. Zrób z tych oszczędności
właściwy użytek.

Wodnik

W najbliższych dniach będziesz bardzo zajęty.
Rywalizacja i ryzyko będą Ci towarzyszyć i
motywować do lepszego działania. Odkryjesz w
sobie nowe możliwości i zainteresowania. W miłości
nie bądź pesymistą.

Panna
Musisz być bardzo ostrożny i rozsądny, by nie
popełnić błędu. Zrobić złe wrażenie na przełożonych,
jeśli ciągle będziesz się chwalić i żądać zbyt wiele.
Twoja rozrzutność też nie działa na Twoją korzyść. Pomyśl o
zmianie postępowania.

W najbliższym czasie uda Ci się załatwić kilka
zaległych spraw i przestaniesz martwić się
nieważnymi kwestiami. Twoja sytuacja finansowa
wyraźnie się poprawi. W miłości czeka Cię dużo
emocji.

Ryby
Postępuj zgodnie ze swoimi przekonaniami i zaufaj
intuicji. Nie sugeruj się opiniami innych, bo nie zawsze
są one słuszne. Wokół Ciebie są ludzie, którym nie
zależy na Twoim sukcesie i powodzeniu. Za to w życiu
osobistym pełen komfort.
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DROBNE

Hydraulika , kompletne instalacje,
C.O, C. W. U Kan- gaz. Tel. 506 178
967.
Fotografia ślubna i okolicznościowa.
Zapraszam na www.13w13.pl
Piekarnia Baker przyjmie uczniów
ze szkół zawodowych do nauki
zawodu, w zawodzie piekarz.
Tel. 500 236 194.
Sprzedam stalową konstrukcję namiotu 6m x 30 m, wałek do heblarki.
Tel. 694 809 113.
Sprzedam działkę 2000m2, ul. Leśna.
Tel. (23) 69 12 492.
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.
Instalacje elektryczne. Tel. 506 190
870.
Sprzedam Mitsubishi Space Runner,
1997 r. Pilne! Tel. 691 999 653.

Cennik reklam i ogłoszeń

w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

2.
3.
4.
5.

Cena
netto
zł

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

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

Sprzedam łóżko 1-osobowe, huśtawkę ogrodową dębową ręcznie
wykonaną, komplet wypoczynkowy,
sofę dwu i trzy osobową; dwa biurka,
ławo-stół, dywany, heblarkę, silnik na
380 11kW. Tel. 505 359 438.
Usługi remontowo-adaptacyjne
(gres, panele, gładzie, malowanie).
Tel. 502 061 980.
Szukam mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 798 158 088.
Układanie kostki brukowej i kamienia. Konkurencyjne ceny! Tel. 603
762 026.
Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej, Robert Orszulewicz.
Tel. 501 607 690.
Krycie, blacha, papa, deskowanie,
celagier, klinkier, malowanie, podbitki.
Tel. 503 110 516.
Brukarstwo, układanie kostki brukowej. Tel. 511 633 058.
Tynki maszynowe, zabudowy płytą
GK. Tel. 601 358 731.
Golf 1,4 benzyna, przebieg 100 tys.
km, rok prod. 2000- kolor granat.
Tel. 606 688 160.
Sprzedam solarium tuba. Tel. 607
814 071.
Sprzedam blok silnika C 360.
Tel. 533 007 683.
Sprzedam telefon. Tel. 667 633
970.
Sprzedam skuter. Tel. 667 633 970.
Szukam pracy. Tel. 667633970.
Układanie kostki brukowej. Tel. 667
633 970.
Sprzedam działkę 1400m2 z domkiem do remontu Pieścirogi. Tel. 698
723 930.
Wynajmę lokal użytkowy w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 25 o powierzchni 43 m2. Tel. 602 426 892;
510 205 881.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Masz problem z komputerem, telewizja satelitarną? Potrzebujesz
pomocy? Tel. 721 775 723.
Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem do salonu. Tel. 502 629 994,
e-mail: dom-fryzur@wp.pl
Zatrudnię kosmetyczkę.Tel. 502 629
994, e-mail: dom-fryzur@wp.pl
Zatrudnię do manicure. Tel. 502 629
994, e-mail: dom-fryzur@wp.pl
Sprzedam dwie działki budowlane
w Mogowie o pow. 1800 i 2700 m2
z mediami. Tel. 604 483 850.
Poszukujemy fryzjera- stylistę, fryzjera- stażystę do salonu fryzjerskiego DOTIS w Nasielsku. Oferujemy
atrakcyjne zarobki, zapewniamy
cykliczne szkolenia podwyższające kwalifikację. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie CV na adres:
biuro@jaserwis. Pl lub kontakt telefoniczny 604 11 20 30.
Zatrudnię pracownika do ociepleń
budynków z doświadczeniem.
Tel. 669 777 263.
Sprzedam działkę budowlaną 800
m2, Nasielsk PKP. Tel. 23 69 12 309.
Sprzedam gospodarstwo rolne
o pow. 3,92 ha z domem i budynkami
gospodarczymi, Jackowo Dworskie
k. Nasielska do stacji PKP 800m2.
Tel. 725 009 537; 022 618 99 98.
Młode małżeństwo poszukuje
mieszkania do wynajęcia. Tel. 694
823 656.
Zlecę skasowanie sadu. Tel. 504
865 856.
Usługi remontowe, glazura, terakota, gipsowanie, malowanie.
Tel. 604 561 031.
Sprzedam nowego ruada 125.
Tel. 605 173 101.
Usługi budowlane. Budowa domów,
ogrodzenia klinkierowe.Tel. 505 595
188.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow.3654 i 982m2, niedaleko pole
golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem
do mediów. Tel. 696 990 459.
Sprzedam działki w Nasielsku, osiedle
Krupki. Tel. 512 799 403.
Sprzedam kamienie, gruz. Tel. 501
220 962.
BHP: szkolenia wstępne i okresowe,
ocena ryzyka zawodowego.Tel. 606
363 888.

Podziękowanie
Stowarzyszenie Koło Dzieci Niepełnosprawnych pragnie
serdecznie podziękować Burmistrzowi Nasielska
oraz wszystkim sponsorom,
którzy przyczynili się do spędzenia miłych chwil
podczas imprez z okazji Dnia Dziecka i Dni Nasielska
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V Międzynarodowy Puchar Mazowsza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Tym razem nikt nie wycisnął 300 kg
W sobotę, 3 lipca br. sportowcy uprawiający siłową dyscyplinę – 0wyciskanie sztangi leżąc
– spotkali się w nasielskiej hali, aby
walczyć o palmę pierwszeństwa
w V Międzynarodowym Pucharze
Mazowsza
Do boju przystąpiło 50 zawodników
z Polski i 4 Litwinów. Rywalizacja była
bardzo emocjonująca. Już w pierwszych podejściach wielu zawodników ze ścisłej czołówki krajowej
dysponowało na sztangę ciężary
zbliżone do rekordowych rezultatów. I chociaż nie był to turniej kwali-

wszystkim się opłaciło. Kilku bardzo
dobrych siłaczy spaliło wszystkie
trzy podejścia i nie zostało sklasyfikowanych. Taki los spotkał również
naszego najlepszego zawodnika,
reprezentanta Polski, mającego na
swym koncie tytuł mistrza świata
– Dariusza Wdowińskiego. Zaczął
bardzo wysoko, bo od 290 kg. Po
nieudanym pierwszym podejściu
zadysponował na sztangę jeszcze
większy ciężar. Niestety, kolejne dwa
boje były również nieudane, chociaż
do ich zaliczenia zabrakło naprawdę niewiele. Wydawało się nawet,
że jedno z tych podejść sędziowie

fikujący najlepszych do reprezentacji
Polski, to jednak zawodnicy starali
się osiągnąć takie wyniki, które mogły zwrócić uwagę osób biorących
udział w jej ustalaniu.

zaliczą. Mankamenty były naprawdę minimalne, niedostrzegalne dla
mniej obeznanych z tym sportem
kibiców. Nasz siłacz też uważał, że
decyzja sędziów była słuszna.

Zaczynanie od wysokich ciężarów już w pierwszym podejściu nie

Widząc duże zainteresowanie widowni, kolegów zawodników oraz

czując, że tego dnia ma wyjątkową
moc, zgłosił pozakonkursową próbę
bicia rekordu Polski. Oczy wszystkich
kibiców, trenerów i sportowców
zwrócone były na ławeczkę i leżącego na niej naszego reprezentanta.
Nad nim potężny ciężar 322 i pół
kilograma. Wszyscy życzyli Darkowi, aby wycisnął sztangę. Wzmógł
się doping. Powoli ciężar zaczął iść
w górę. Przez moment wydawało
się, że będziemy świadkami ustanowienia nowego rekordu. Niestety,
tym razem czterech asekurujących
siłaczy musiało pomóc i zawiesić
sztangę na stojaku.
Mimo niepowodzenia nikt
nie czuł się zawiedziony. Doceniono wysiłek zawodnika.
A był on tego dnia wyjątkowo duży, bo Mistrz nie tylko
zmagał się z ciężarem sztangi.
To „na jego głowie” była cała
impreza, gdyż jej organizatorem był jego klub. Nawet
witanie i prezentowanie gości
absorbowało jego uwagę, nie
pozwalając skupić się na bezpośredniej walce z ciężarem.
Co się odwlecze, to nie ucieczce, mówi popularne przysłowie. Na rekord na pewno nie
trzeba będzie długo czekać.
Skromniejsze niż zazwyczaj
były rezultaty pozostałych zawodników z nasielskiego klubu
„Power 2005”. Pierwsze miejsce
zajął tylko Jan Dzieciątkowski w najcięższej wadze +125 kg.

dwaj znamienici Litwini – Titoras Jurijus i Aleksandrovic Aleksiej. Czwarte
miejsce w kategorii 110 kg zajął Marcin Waleśkiewicz.

sportu. W miarę swych możliwości starają się wesprzeć sportowców i działaczy. Na sobotniej imprezie obecne były wicestarosta
Anna Kaczmarek i Maria Kowalska – wcześniej starosta powiatu,
a obecnie sekretarz Nasielska. Pani
Sekretarz otrzymała piękny puchar
i tytuł honorowego członka klubu.
Organizatorzy imprezy wiele ciepłych słów skierowali pod adresem
sponsorów. Są wśród nich firmy
nasielskie, są również firmy spoza
Nasielska. To dzięki nim mieszkańcy
naszej gminy mają możność obejrzenia w walce czołowych zawodników Polski, Europy i świata w tej
dyscyplinie sportu.
xyz

Atrakcją nasielskiej imprezy był pokaz kulturysty Arkadiusza Szyderskiego. To mistrz Europy i wicemistrz
świata. Jego występ wzbudził wielki
zachwyt zwłaszcza żeńskiej części
widowni.
Sportowcy nasielskich klubów
uprawiających wyciskanie sztangi
leżąc są wizytówką naszej gminy i naszego powiatu. Dzięki nim
Nasielsk jest znany nie tylko w Polsce. Zarówno władze samorządowe
powiatu, jak i gminy są zainteresowane rozwojem tej dyscypliny

Trzeci w swej kategorii był Marcin
Kosowski. Wycisnął ciężar (160 kg)
prawie trzykrotnie większy od wagi
swojego ciała (67 kg). Wyprzedzili go

WKRA ANDZIN AWANSOWAŁA

Nowy sezon w klasie A

Od nowego sezonu Wkra Andzin
będzie występowała w ciechanowsko – ostrołęckiej klasie A. Stanie się
to w wyniku wygrania przez tę drużynę rozgrywek w ciechanowskiej
klasie B w sezonie 2009/2010. Klasa B jest najniższą klasą rozgrywkową w Mazowieckim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. W
grupie, w której występowała Wkra

Andzin, grały zespoły z byłego
województwa ciechanowskiego.
Na początku sezonu do rozgrywek
przystąpiło 10 zespołów. Dwa z nich
po pierwszej rundzie się wycofały.
Pozostało więc tylko 8 zespołów.
Uzyskane przez piłkarzy wyniki
świadczą o tym, że nie mieli w tej
klasie godnych siebie przeciwników. Na 18 rozegranych spotkań

drużyna 17 razy triumfowała,
a tylko jeden jej mecz zakończył
się remisem. Imponujący jest też
bilans bramkowy. Drużyna strzeliła 71 bramek, a straciła tylko 17.
W drużynie Wkry Andzin grają:
Mateusz Gortat, Jarosław Ołtarzewski, Dariusz Łuczak, Krzysztof Łuczak, Łukasz Gortat, Sebastian Ołtarzewski, Łukasz Mostowski, Kamil Przeorski, Robert
Ołtarzewski, Mateusz
Wiśniewski, Andrzej
Kosewski, Rafał Wieczorkowski, Krzysztof Andrzejewski,
Mariusz Konisiewicz,
Mariusz Wojeński, Sebastian Mazurkiewicz,
Daniel Mazurkiewicz,
Eryk Brodowski, Maciej Chmiel, Artur Kosewski, Bartosz Kęciński, Jacek Niezgoda, Krzysztof Skrzypczyński.
Trener: Andrzej Malon. Kierownikiem
drużyny jest Joanna
Wojeńska.
xyz
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