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W ostatnich numerach ŻN informowaliśmy o zawirowaniach związanych ze zmianami, jakie wprowadził
Narodowy Fundusz Zdrowia w sposobie zapewnienia nocnej pomocy
lekarskiej. W skali kraju zlikwidowano blisko połowę z 813 punktów,
w których ta pomoc była udzielana.
W powiecie nowodworskim miał
być tylko jeden świadczeniodawca tej usługi, i w dodatku miała ona
być udzielana tylko w jednym punkcie. Okazało się, że został nim nasz
gminny SP ZOZ i to w nim od 1 marca czekały na pacjentów z całego
powiatu dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie. Jak pamiętamy, decyzja
ta wywołała w naszym powiecie istną burzę. Po kilku tygodniach udało się jednak dojść do porozumienia dyrektorom placówek zdrowia
i działania mające na celu powołanie
drugiego punktu świadczeń Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są
już na ukończeniu. Za kilka dni chorzy, którzy mają bliżej do Nowego
Dworu, będą korzystać z tej formy
opieki lekarskiej w przychodni na ul.
Paderewskiego.

str
str.. 5

R

E

Kłopotliwe obniżenie terenu

W wielu miejscach naszej gminy mieszkańcy nadal odczuwają skutki podtopień, nadal woda stoi w piwnicach, na działkach i polach, zniszczone są też drogi.
Jednym z takich miejsc jest prywatna działka znajdująca się tuż za torami kolejki przy ul. Piłsudskiego. To na niej znajduje się zagłębienie, w którym zalega
woda. A zimą bywało tu naprawdę bardzo niebezpiecznie, bo woda nie tylko podtapiała domy, ale także przelewała się na drugą stronę ulicy, stwarzając
zagrożenie dla kierowców, którzy jeździli po lodowisku.
Zagrożenie minęło, ale problem pozostał i może powrócić już jesienią.
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Już po sprawdzianach
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INFORMACJA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
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
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
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,
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,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
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

29 kwietnia–12 maja 2011

PIT-y można składać
w Urzędzie Miasta

3 mln na drogi

Dwa dni dla interesantów

Gmina Nasielsk otrzyma dofinansowanie na inwestycje drogowe w ramach
rządowego projektu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011. Znaleźliśmy się w gronie kilku innych samorządów, które zostały
zakwalifikowane do programu, jednak znalazły się na tzw. liście rezerwowej.
Na szczęście okazało się, że wnioski będą realizowane dzięki oszczędnościom
przetargowym. – Otrzymamy dotację w wysokości 3 mln zł, a cała inwestycja drogowa będzie kosztować ok. 7 mln zł. Musi zostać zrealizowana do
końca bieżącego roku – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego nasielskiego Urzędu Miejskiego. – W ubiegłym roku po
raz pierwszy składaliśmy wnioski o dofinansowanie z tego programu i zostaliśmy zakwalifikowani, ale byliśmy na liście rezerwowej. Kiedy otrzymaliśmy
informację, że zostaliśmy jednak uwzględnieni w tym projekcie, musieliśmy
przygotować oświadczenie, że jesteśmy zainteresowani ofertą i wygospodarujemy środki na wykonanie inwestycji – dodaje.
Gmina Nasielsk z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
otrzyma 3 mln zł na przebudowę ponad 12 km dróg: Konary–Cieksyn, Chlebiotki–Stare Pieścirogi, Głodowo–Krzyczki Pieniążki oraz ulic: Nowej i Topolowej.

Od 8 kwietnia br., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nasielska, zmianie
uległy terminy przyjęć klientów. W sprawach różnych burmistrz będzie
przyjmował interesantów we wtorki i piątki w godz. 8.00–13.00.

Orlik powraca

W celu umożliwiania mieszkańcom gminy Nasielsk, realizacji obowiązku
podatkowego, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od 14 marca br. zostanie
uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2010 rok,
w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckiem będą przyjmować ww. zeznania.

Punkt będzie czynny:
02.05.2011 (poniedziałek)

8.00–10.00.

Punkt znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3, pokój nr 117 (I piętro). W Biurze Obsługi Klienta
nasielskiego UM (parter) dostępne są formularze PIT.

Z UM

Urząd czynny,
punkt bankowy zamknięty
W poniedziałek, 2 maja br. Urząd Miasta w Nasielsku będzie czynny. Jednak tego dnia zamknięta będzie kasa Banku Spółdzielczego znajdująca
się w budynku urzędu. Interesanci, którzy będą chcieli dokonać płatności związanych z załatwianiem spraw w urzędzie, będą musieli skorzystać
z innej placówki.

Kandydaci do nagrody
Do wtorku, 31 maja br. można zgłaszać do nasielskiego Urzędu Miejskiego
kandydatów do nagrody „Lew Nasielska”.
Pisemne wnioski powinny zawierać dane i charakterystykę zgłaszanej osoby, a także uzasadnienie jej wyboru. Prawo zgłaszania kandydatów do tej
nagrody mają: członkowie Kapituły, komisje Rady Miejskiej w Nasielsku,
instytucje publiczne z terenu gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, firmy, grupa licząca co najmniej 50 mieszkańców gminy
Nasielsk.
Wyboru osoby, która w tym roku uzyska nagrodę, dokona Kapituła „Lwa
Nasielska”, w której skład wchodzą jej laureaci oraz Burmistrz Nasielska.
Nasielsk, dnia 26.04.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie
GP. 72241/9/09-12

INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź.
zm.) Burmistrz Nasielska odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk mający
się odbyć w dniu 16 maja 2011 roku, w części dotyczącej działki położonej w miejscowości Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2.
Przyczyną odwołania przetargu są nieuregulowane granice przedmiotowej nieruchomości.
Informacja o odwołaniu przetargu podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w czasopiśmie Życie Nasielska
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku - Biuletyn
Informacji Publicznej – http://www.umnasielsk.bip.org.pl/
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

W ubiegłym roku pisaliśmy w ŻN o orliku dwa razy. Najpierw o tym, że przy
Szkole Podstawowej w Nasielsku powstanie pierwsze w naszej gminie takie
boisko sportowe w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, a potem, że
ono jednak nie powstanie, ponieważ Zarząd Województwa Mazowieckiego wstrzymał dotację na ten cel. Teraz temat powraca, radni województwa
podjęli bowiem decyzję o dofinansowaniu budowy kolejnych 60 orlików
na Mazowszu, w tym również boiska w Nasielsku.
Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego zarezerwował blisko
20 mln zł, a boiska powstaną do końca tego roku. – W czerwcu ubiegłego
roku okazało się, że Orlik nie powstanie. Brakowało środków na ten cel,
a gmina musiałaby samodzielnie sfinansować większość inwestycji, dlatego wtedy się wycofaliśmy – wyjaśnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego nasielskiego UM. – Teraz kiedy już jest uchwała
samorządu województwa, czekamy tylko na promesę. Jest szansa, że być
może otrzymamy na budowę boiska nawet nieco więcej środków finansowych – podkreśla R. Kasiak.
W ostatnich latach na Mazowszu zbudowano aż 159 orlików, w tym roku powstanie min. 60 kolejnych. Inwestycje będą współfinansowane do 33 proc.
wartości kosztorysowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (nie
więcej niż 333 tys. zł), budżet państwa – 33 proc. (nie więcej niż 333 tys. zł).
Pozostałą część zapewnia beneficjent.
Orliki to kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne.
(red.)

Wybory sołeckie
W kolejnych miejscowościach naszej gminy w minionych dwóch tygodniach odbyły się wybory sołeckie. Oto lista nowo wybranych sołtysów
i rad sołeckich. Wybory trwać będą do końca kwietnia br.
Cegielnia Psucka – sołtys: Wiesław Suska, rada sołecka: Marek Rzepkowski, Anna Suska, Krystyna Romanowicz.
Jackowo Dworskie – sołtys: Renata Włodarska, rada sołecka: Elżbieta Antosik, Antoni Rutkowski, Czesław Pawłowicz.
Jackowo Włościańskie – sołtys: Grażyna Krzaczkowska, rada sołecka:
Małgorzata Witkowska, Wiesław Włodarski, Halina Burzyńska, Elżbieta
Wiśniewska, Zdzisław Kaniowski.
Lubomin – sołtys: Teresa Pasztak, rada sołecka: Marianna Górna, Walenty
Banulski, Mieczysław Popielarski.
Lubominek – sołtys: Dawid Obojski, rada sołecka: Katarzyna Obojska,
Marek Witkowski, Janusz Sobiecki, Tadeusz Jasiewicz.
Malczyn – sołtys: Zenon Dalecki, rada sołecka: Jolanta Gajewska, Daniel
Miśkiewicz, Tadeusz Kobuszewski.
Mazewo Włościańskie – sołtys: Edyta Górecka, rada sołecka: Tadeusz
Błoński, Paweł Górecki, Teresa Kamińska.
Mogowo – sołtys: Krzysztof Fronczak, rada sołecka: Tomasz Rasiński, Dariusz Gers, Andrzej Zadęcki, Kazimierz Bryskiewicz.
Pniewska Górka – sołtys: Barbara Kosewska, rada sołecka: Wojciech
Pawluk, Teresa Tomasińska, Marzena Krzyżewska, Bogdan Wodeński.
red.
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Z MIASTA

Kłopotliwe obniżenie terenu
Za oknami już wiosna, jednak
w wielu miejscach naszej gminy mieszkańcy odczuwają skutki podtopień, nadal woda stoi
w piwnicach, na działkach i polach, zniszczone są też drogi. Jednym z takich miejsc jest prywatna
działka znajdująca się tuż za torami kolejki przy ul. Piłsudskiego.
To na niej znajduje się zagłębienie,
w którym zalega kilka tysięcy litrów wody. Zimą bywało tu bardzo
niebezpiecznie, bo woda nie tylko
podtapiała domy, ale także przelewała się na drugą stronę ulicy,
stwarzając zagrożenie dla kierowców, którzy jeździli po lodowisku.

Na pytanie, dlaczego zaczął zasypywać ten zbiornik i równać teren
działki, odpowiada, że nagminnie
ludzie wyrzucali tu śmieci i działka
wyglądała jak wysypisko. – Chciałbym ten teren w jakiś sposób zagospodarować, wyrównać to, co jest
już zasypane, by nadać temu jakąś
estetykę, ale całego tego terenu
zasypać nie chcę. Gdybym wiedział, że tej zimy będzie tyle wody
nie zasypywałbym tego terenu,
a najpierw go pogłębił – stwierdza
W. Stasiak, który zdaje sobie sprawę
z tego, że coś trzeba zrobić z wodą.
Zauważa również, że z kłopotami
z nadmiarem wody związany jest

Zimą woda wdzierała się na ulicę Piłsudskiego.

Zagrożenie minęło, ale problem
pozostał. Widać, że to zagłębienie
wypełnione wodą z jednej strony graniczące z drogą powiatową,
z drugiej jest zasypywane ziemią
i kruszywem. Czy to zasypywanie
mogło mieć wpływ na zalewanie
drogi i pobliskich działek?
Właściciel tej działki, Wojciech Stasiak, wyjaśnia, że on nie wykopał
na niej tego zagłębienia. – Ziemię
otrzymałem w spadku po rodzicach, z tego, co pamiętam, to zagłębienie już tam było i nie wiem,
w jakich okolicznościach powstało. Na mapach geodezyjnych,
które posiadam, a są to: mapa
kartograficzna do celów projektowych z 2009 roku, zdjęcia satelitarne ARiMR oraz wypis z rejestru gruntów z 2006 roku i innych,
nie ma nigdzie powiedziane, że na
mojej działce znajduje się zbiornik. Moja działka ma nr 1745/13 są
tylko użytki rolne i nieużytki rolne.
Właściciel podkreśla, że zimą
woda się przelewała przez drogę,
przede wszystkim, dlatego, że ten
rok był specyficzny pod względem dużych opadów i wysokiego
stanu wód gruntowych. Na jego
działce jest tak dużo wody, ponieważ jest ona najniżej położonym
miejscem w okolicy.
– Pierwszorzędną rolę odgrywa
tu ukształtowanie terenu. A jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy
może być także podwyższanie
swoich działek przez okolicznych
mieszkańców, a także brak rowów melioracyjnych przy drodze
powiatowej – dodaje pan Stasiak.

też źle wykonany rów melioracyjny od strony ulicy Wielokwiatowej,
który wykopano w ubiegłym roku.
– Ten rów nie spełnia swojego zadania, ma głębokość ok. 30 – 40
cm i nie odprowadza wody, a ją
gromadzi. Wraz z sąsiadami zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego,
by ten rów pogłębić. Sąsiedzi zbierają pieniądze na ten cel i z pomocą władz będziemy tę kwestię rozwiązywać – dodaje pan Stasiak.

Temat ten znany jest również
pracownikom Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. W kwestii rowu przy
ulicy Wielokwiatowej Bogdan
Ruszkowski kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska nasielskiego UM, wyjaśnia, że
na skutek osunięcia ziemi stał się
on płytszy. Zapewnia jednak, że
wkrótce to się zmieni i potwierdza – Mieszkańcy zobowiązali
się zebrać środki na ten cel i z naszą pomocą zostanie wykopany
nowy rów melioracyjny, który
będzie odprowadzał nagromadzoną wodę. Obecnie prowadzone są rozmowy z projektantem,
ponieważ chcemy, by
ten rów był wykonany
profesjonalnie.
Zaś jeśli chodzi
o wodę gromadzącą
się w dołach na działce przy ulicy Piłsudskiego, mówi:
– To jest teren prywatny Jest położony najniżej, dlatego
w okresie zimy i wiosny gromadzi się tam
tyle wody.
B. Ruszkowski zaznacza jednocześnie,
że nie jest możliwe,
aby do tego zbiornika spływała woda aż
z Paulinowa.
Czy taki zbiornik powinien istnieć na prywatnej działce? Czy właściciel bez uzgodnienia z urzędem powinien go zasypywać? Dlaczego nikt nie zauważył w porę, że rów przy Wielokwiatowej jest zbyt płytki i zapchany? Każda strona ma swoje
racje, ale jedno jest pewne: nadmiar wody jest poważnym problemem dla wszystkich okolicznych mieszkańców.
(i.kamil)

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy też Grzegorza Arciszewskiego
burmistrza Nasielska:
Sytuacja na ulicy Piłsudskiego jest mi bardzo dobrze znana, problem
tego miejsca cały czas analizuję i śledzę. Codziennie poruszam się tą
drogą do pracy i widzę, co się tam dzieje. Właściciel działki zasypuje
duże zagłębienie, które do tej pory gromadziło wodę z sąsiednich działek. Odkąd pamiętam, na tym terenie od zawsze był zbiornik, który gromadził wodę. Problem tego miejsca wcześniej nie istniał, aż do czasu,
kiedy właściciel zaczął zasypywanie i równanie tego terenu, co w ogóle
nie powinno mieć miejsca. Przykładem potwierdzającym ten fakt była
sytuacja zimą, kiedy nagromadzona woda przelała się przez drogę powiatową prowadzącą do Paulinowa na sąsiednią działkę, tworząc zagrożenie dla kierowców i pieszych. Zasypanie tego terenu doprowadziłoby do katastrofalnej sytuacji dla sąsiadów, którzy byliby regularnie
podtapiani. Cały problem odbiłby się wtedy na gminie, przynosząc niepotrzebne koszty, a przecież można zapobiegać, likwidując w odpowiednim momencie przyczyny całej sytuacji. W gestii właściciela leży
również dbanie o sytuację sąsiadów, tym bardziej że to właśnie do tego
właściciela należały sąsiednie działki, które sprzedał. Pan Stasiak twierdzi, że zasypuje ten teren, ponieważ na jego działkę ciągle są wyrzucane
śmieci. To jest absurdalny powód takiego działania i w moim przekonaniu w żadnym wypadku nie usprawiedliwia takich kroków, jakie poczynił
właściciel. Nie rozumiem, na jakiej podstawie dokonuje niwelacji tego
terenu. Czy otrzymał zgodę na zasypanie tego zbiornika od władz gminnych?! Jeżeli tak to, kto wyraził na to zgodę? Ja ze swojej strony, aby zapobiec podtopieniu mieszkańców sąsiednich działek oraz innych miejsc
narażonych na zalanie, wydałem decyzję administracyjną na przywrócenie tego terenu do granicy, która umożliwia swobodne gromadzenie
się wody. Jeżeli to nie wystarczy, właściciel będzie zmuszony przywrócić ten teren do stanu sprzed zasypania. Decyzja ta jest umotywowana
dobrem mieszkańców i skutkami, jakie mogą nastąpić w przyszłości.

Z UM

Solary w naszej gminie

W naszej gminie rośnie zainteresowanie alternatywnymi źródłami
energii, w tym darmową energią słoneczną. Kilka osób ma już kolektory słoneczne, a kolejne oczekują na montaż całej instalacji.
Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska nasielskiego
Urzędu Miejskiego udzielają mieszkańcom gminy wszelkich informacji
w tym zakresie i organizują spotkania w sprawie dofinansowania ze środków zewnętrznych całej infrastruktury związanej z tzw. solarami. Dotacja
na zakup zestawu solarnego sięga prawie 70%.
– Do 2020 roku ze źródeł odnawialnych musimy uzyskiwać 15% energii. Dlatego w naszej gminie postanowiliśmy działać w kierunku rozwoju
czystej energii. Podczas organizowanych spotkać omawiamy wszelkie
szczegóły dotyczące dofinansowania, projektu budowy i korzyści wynikających z otrzymywanej energii – mówi Bogdan Ruszkowski, kierownik
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska nasielskiego UM.
A korzyści wynikające z montażu kolektorów słonecznych są duże dla
każdego gospodarstwa domowego, ponieważ dotyczą oszczędności
naszych pieniędzy. Solary wykorzystuje się w głównej mierze do podgrzewania wody oraz do wspomagania ogrzewania domu przez cały rok.
– Kolektory słoneczne wykorzystuję w swoim domu do ogrzewania
wody, z której korzystam zarówno w gospodarstwie, jak i w codziennym
użytkowaniu. Temperatura wody zależy od nasłonecznienia, w słoneczny dzień to ok. 50˚C, a w pochmurny ok. 30˚C. Nie zużywam już opału
do jej podgrzewania – mówi Tomasz Rasiński, rolnik, który dzięki dotacji
zamontował w swoim domu kolektory słoneczne. – Moja rodzina jest
zadowolona z tej inwestycji w energię odnawialną. Korzystanie z takich
źródeł to dbanie o czyste środowisko naturalne. Mam nadzieje, że prawdziwą moc zamontowanych solarów poznamy w środku lata, wtedy
będę mógł na tematach zalet powiedzieć więcej – podkreśla.
Bogdan Ruszkowski potwierdza, że korzyści płynące z solarów są naprawdę wymierne: – W ciągu roku oszczędzamy pieniądze na podgrzewaniu wody. Oczywiście możemy wspomagać nowym, dodatkowym
źródłem energii ogrzewanie domowe. Ja także zadecydowałem się
ubiegać o dofinansowanie i montaż solarów w swoim gospodarstwie
domowym – dodaje.
Na środowym (20 kwietnia br.) spotkaniu, które odbyło się w nasielskim
UM, zainteresowani tematyką kolektorów słonecznych mieszkańcy naszej gminy rozmawiali z przedstawicielem firmy Hetman-CB zajmującej
się zarówno projektowaniem instalacji, jej wyceną, jak i przygotowaniem
dokumentacji kredytowej. Uczestnicy spotkania pytali m.in. o oszczędności, jakie dzięki solarom można poczynić w domowym budżecie,
oraz zasady ubiegania się o dotację na ten cel.
(ki.)
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W dniu 18 czerwca w Nasielsku odbędą się „Dni Nasielska”. Serdecznie
zapraszamy firmy, które chciałyby organizować lub współorganizować
nasze gminne święto, do składania pisemnych ofert. Oferta winna dotyczyć następujących usług: obsługi gastronomicznej, sprzedaży piwa,
wesołego miasteczka, ewentualnych dodatkowych atrakcji, opcjonalnie – zespół/zespoły muzyczne.
Dopuszczamy następujące warianty składanej oferty:
– Firma przedstawia środki finansowe związane z wyłącznością na obsługę gastronomiczną i sprzedaż piwa oraz wesołe miasteczko.
– Firma przedstawia środki finansowe związane z wyłącznością na obsługę gastronomiczną i sprzedaż piwa oraz wesołe miasteczko i przedstawia
ofertę na dodatkowe atrakcje oraz zespół/zespoły muzyczne w zamian
za dodatkową gratyfikację finansową.
– Firma w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną i sprzedaż
piwa oraz wesołe miasteczko zapewnia atrakcje oraz zespół/zespoły na
„Dni Nasielska 2011” bez konieczności wkładu finansowego na rzecz organizacji „Dni Nasielska 2011”.
Termin składania ofert upływa 6 maja br. Oferty prosimy przesyłać lub
złożyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk z dopiskiem „Oferta Dni Nasielska 2011”. Urząd Miejski
w Nasielsku nie zwraca ofert i skontaktuje się tylko z jedną firmą, o ile
oferta przedstawiona przez firmę będzie zadowalająca dla tut. Urzędu.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu: (23) 69-33051 / (23) 69-33-050.
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KRONIKA
POLICYJNA

Zniszczone znaki drogowe
– Jeżdżę rowerem do miasta po zakupy i obserwuję kierowców, którzy
jeżdżą drogą do Paulinowa i w ogóle nie zwracają uwagi, że to teren zabudowany, przecież tędy chodzą piesi, np. dzieci – mówi pan Krzysztof.
Gdy jedzie się ulicą Piłsudskiego, drogą powiatową w stronę Paulinowa, po
lewej stronie widać znak drogowy, który leży w rowie od kilku dni, i nie jest
to jego pierwsza „wywrotka”. Ten znak informuje kierowców, że znajdują
się w terenie zabudowanym i powinni ograniczyć prędkość jazdy autem.
Ale znaku nie widać.
Drugi skasowany znak drogowy możemy podziwiać już od kilku dni przy
drodze powiatowej w stronę Pomiechówka, przy skrzyżowaniu z drogą
powiatową na Siennicę. Pogięty i powykręcany znak, z którego z trudem
przejeżdżający będą mogli odczytać nazwę miejscowości, nosi ślady jakiegoś zdarzenia drogowego.
– Co myślą sobie przejeżdżający przez naszą gminę kierowcy, widząc
takie oznakowanie? Chyba tylko jedno: że drogi mamy dziurawe, a znaki
drogowe połamane – komentuje sprawę znaku pan Wojciech z Siennicy.
Może warto zadbać o to, by zniszczone znaki były wymieniane jak najszybciej. Nie świadczą one dobrze o wizerunku naszej gminy i trudno tłumaczyć, szczególnie przejezdnym kierowcom, że są to drogi powiatowe.
k.

Z GMINY

Śmieci na Kolejowej

Panu Ireneuszowi Góreckiemu
Prezesowi Zarządu
Banku Spółdzielczego w Nasielsku
Słowa wsparcia i wyrazy
szczerego współczucia z powodu
śmierci ojca składają
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14.04. w Nowej Wronie Adam B.,
mieszkaniec Nowej Wrony, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,07 mg/l).
17.04. na ulicy Kościelnej Zbigniew
Ś., mieszkaniec Nasielska, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,76 mg/l).

Z POLICJI

Policjanci z Nasielska wyjaśniają okoliczności zdarzenia
drogowego, do którego doszło w sobotę, 16 kwietnia
br., około godziny 14 w miejscowości Nuna.
Jak wynika z ustaleń policjantów, 32-letnia Dorota D. kierująca pojazdem marki toyota yaris
z nieustalonych przyczyn nagle zjechała na przeciwległy pas
ruchu, zajeżdżając drogę nadjeżdżającemu volkswagenowi.
Kierowca golfa nie miał szans na
unikniecie zderzenia. W wyniku zdarzenia ranna została kierująca toyotą. 32-latka wraz z
30-letnim pasażerem, jak również 52-letnia kobieta i 76-letni
mężczyzna, pasażerowie volkswagena golfa, trafili do szpitala.
Policjanci ustalają okoliczności
zdarzenia.
Za: www.kppnowydwor.pl
R

Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy Banku Spółdzielczego w Nasielsku
E

Pijani na drodze

O krok od tragedii

Postanowiliśmy sprawdzić tę informację. Okazało się, że mieszkanka Pieścirogów ma rację i widać to z daleka bardzo wyraźnie.
Rowy melioracyjne na tym odcinku ulicy pełne są butelek i innych
śmieci, a na rozbite szkło można
natknąć się również na chodniku.
Przechodzi tędy codziennie wiele osób, w tym mał ych dzieci,
a kawałki szkła i inne pozostałości mogą nie tylko niszczyć ich
wrażenia estetyczne, ale wręcz
szkodzić zdrowiu. Zamieszczamy zresztą zdjęcie tego miejsca
i mamy nadzieję, że odpowiedzialne za nie osoby sprzątną ten
bałagan, zanim zarośnie go wysoka trawa.
p.

– Prosiłabym, aby poruszyli Państwo sprawę ulicy Kolejowej
w Nowych Pieścirogach, szczególnie chodzi mi o odcinek od
sklepu Merkury do dworca PKP
– napisała do nas jedna z mieszkanek Pieścirogów. Otóż, jej zdaniem, problemem są pobocza wokół tej ulicy. Wczoraj idąc na spacer, zauważyłam, że pobocza przy
ulicy zostały ładnie wypielęgnowane i posprzątane i nawet została zasiana trawa – zobaczymy, czy
bez podlewania coś z niej wyrośnie. Jednak czar prysł po przekroczeniu magicznej granicy od sklepu Merkury do dworca – masa!
masa! butelek, puszek, opakowań
po papierosach – pisze dalej.

13–14.04. w Borkowie nieznany
sprawca skradł uzwojenie ze stacji
transformatorowej. Straty wynoszą
10000 zł na szkodę zakładu energetycznego z Płocka.
14.04. na ulicy Płońskiej Grzegorz
K., mieszkaniec Mazewa, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.

A

E

K

L

A

M

A

Kronika OSP

16.04. OSP Psucin wyjechała do
pożaru sterty słomy w Budach
Siennickich.
16.04. OSP Nuna wyjechała do
wypadku drogowego. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
17.04. OSP Nasielsk i OSP Jackowo wyjechały do pożaru sterty
słomy w Chlebiotkach.
18.04. strażacy z Nasielska wyjechali do pożaru trawy przy ulicy
Ogrodowej.
19.04. na ulicy Sportowej zabezpieczali lądowanie i start śmigłowca LPR.
24.04. w Chrcynnie zabezpieczali lądowanie i start śmigłowca LPR.
26.04. gasili pożar trawy przy ulicy Płońskiej.
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ZDROWIE

Zwyciężył rozsądek
W ostatnich numerach ŻN informowaliśmy o zawirowaniach związanych ze zmianami, jakie wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia w sposobie zapewnienia nocnej pomocy lekarskiej. W skali kraju
zlikwidowano blisko połowę z 813
punktów, w których ta pomoc była
udzielana.
Problem naszej gminy polegał na
tym, że w powiecie miał być tylko
jeden świadczeniodawca tej usługi,
i w dodatku miała ona być udzielana tylko w jednym punkcie. Wydawało się, że Nasielsk nie ma szans
w walce o ten kontrakt i utrzymanie
punktu nocnej pomocy lekarskiej,

nasz SP ZOZ kontroli. W całym tym
zamieszaniu widać było, jak łatwo
manipulować informacją. Do akcji
włączyły się, dość niefortunnie, samorządowe władze powiatu. O nielicznych, na szczęście, nasielszczanach, którzy na kanwie tej nagonki
chcieli coś dla siebie zyskać, lepiej
nie wspominać.
Ciesząc się z decyzji NFZ, korzystnej dla gminy Nasielsk i części
gminy Pomiechówek oraz gminy Świercze, nasielszczanie rozumieli zdenerwowanie większości
gmin naszego powiatu. Wydłużony
kształt terytorium powiatu oraz słabo rozwinięte linie komunikacyjne

ponieważ do rywalizacji stanął potentat, który ma oparcie w szpitalu,
nowodworski SZPZOZ.
Dyrektor naszego SP ZOZ-u, Maria Michalczyk, postanowiła jednak
zawalczyć i starannie przygotowała
ofertę kierowanej przez siebie placówki. Komisja Mazowieckiego
Oddziału NFZ, oceniająca złożone
oferty, uznała, że ta nasielska jest
bardziej atrakcyjna.
W efekcie nasz gminny SP ZOZ stał
się jedynym świadczeniodawcą tej
usługi w powiecie nowodworskim
i od 1 marca w naszym ośrodku zdrowia czekały na pacjentów
z całego powiatu dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie. Został też
zapewniony transport, aby w uzasadnionych sytuacjach lekarz lub
pielęgniarka mogli dotrzeć do pacjenta.
Jak pamiętamy, decyzja ta wywołała w naszym powiecie istną burzę.
Pisano protesty i petycje, organizowano wywiady dla prasy radia
i telewizji, grożono nasyłaniem na

sprawiały, że zlokalizowanie całej
nocnej opieki lekarskiej w jednym
miejscu nie mogło zaspokoić potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Niedogodności wynikające z powyższych faktów rozumiała też dyrektor nasielskiego ZOZ-u Maria Michalczyk i dlatego, gdy
tylko zaistniała możliwość zorganizowania drugiego punktu świadczenia tej formy pomocy lekarskiej, zaproponowała utworzenie
tego punktu w Nowym Dworze.
Początkowo jej propozycje trafiały w pustkę. Nadal krążyły dziwne
pisma i odwołania.
Przełomowym momentem było
zwołanie przez przewodniczącą merytorycznej komisji, w której kompetencjach leżą problemy
zdrowotne mieszkańców powiatu,
Barbarę Markowicz posiedzenia tejże komisji i zaproszenia na nią stron,
czyli starostów i dyrektorów ich
SZPZOZ oraz burmistrza Nasielska
oraz dyrektorki gminnego SP ZOZ.

Rozmowy nie były łatwe, ale przewodnicząca, panując nad przebiegiem dyskusji i dyscyplinując tych,
którzy uważali, że z racji zajmowanych stanowisk pierwszeństwo
winny zyskać ich poglądy, doprowadziła krok po kroku do konkretnych uzgodnień. Spotkanie zakończyło się ustaleniem, że sprawa zostanie rozwiązana w wąskim gronie
osób – starostowie, burmistrz i dyrektorzy dwóch zainteresowanych
placówek służby zdrowia. Widać,
że rozmowy tego gremium były
owocne. Działania mające na celu
powołanie drugiego punktu świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej są już na ukończeniu
i za kilka dni chorzy, którzy maja
bliżej do Nowego Dworu będą korzystać z tej formy opieki lekarskiej
w przychodni na ul. Paderewskiego.
Podmiotem odpowiedzialnym za
świadczenie tej usługi i w Nasielsku,
i w Nowym Dworze będzie nasz
gminny SP ZOZ.
Dyrektor Maria Michalczyk jest zadowolona z nawiązanej współpracy
z nowodworskim SZPZOZ. Ceni sobie rzeczowe podejście do problemów dyrektorów Zbigniewa Kończaka i lek. med. Ahmeda Jadou.
Podpisała już szereg umów, m.in.
na wykonywanie refundowanych
badań diagnostycznych (laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej).
W najbliższym czasie czeka nas kolejna reforma w służbie zdrowia.
Dotyczyć ona będzie ratownictwa,
znanego nam jako pogotowie ratunkowe. W tej dziedzinie nasz SP
ZOZ wesprze starania powiatowego SZPZOZ o kontrakt na to świadczenie i udzieli wszelkiej pomocy
w jego realizacji. W naszym wypadku tej zmiany nie odczujemy.
Nadal w naszym ośrodku będzie
stacjonowała karetka z lekarzem.
Zmiana będzie polegała na tym, że
dzwoniąc na nr 999 lub 112, dodzwonimy się do tzw. dyspozytorni, która przekaże sygnał do naszego zespołu.
Planuje się, że będzie jedna wspólna dyspozytornia dla powiatów:
Nowy Dwór, Legionowo, Pułtusk
oraz rejonu nasielskiego.
az
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Przydrożne atrakcje
O tych śmieciach można pisać bez
końca. Są tu chyba od zawsze i najwyraźniej okoliczni mieszkańcy
przyzwyczaili się już że mają tu po
prostu małe wysypisko śmieci. Teraz, kiedy śnieg stopniał i przybyło
nowego „towaru”, całość prezen-

tuje się okazale. To śmieciowisko
odnajdziemy po obu stronach drogi prowadzącej z Nowej Wsi w kierunku Siennicy, przy ulicy Wiejskiej. Na pewnym odcinku tej drogi,
gdzie rośnie dużo drzew i różnego
rodzaju krzewów, wśród nich leżą
stosy śmieci.
Re k lam ówk i roz wi ewa
wiatr, widać porozrzucane
szkło, a w niektórych miejscach leżą całe worki śmieci. A przecież z tej drogi codziennie korzysta naprawdę
dużo mieszkańców naszej
gminy.

Niestety, to miejsce jest
c ał y czas zaśmiec ane
przez nieodpowiedzialnych ludzi, którzy czują
się całkowicie bezkarni.
Zalegające śmieci trzeba
będzie kiedyś uprzątnąć,
pytanie tylko, kiedy i na
jak długo to wystarczy. Jak
wiemy, sytuacja lubi się
powtarzać.
Aż strach pomyśleć, co
znaleźć można w naszych
lasach nieco dalej od
uczęszczanych traktów…
k.

OŚWIATA

Już po sprawdzianach

Kwiecień to dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkoły podstawowej decydujący i najważniejszy czas wzmożonej aktywności umysłowej, a przyczyną tego stanu rzeczy są sprawdzian i testy przygotowane przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną.
We wtorek, 5 kwietnia br., ze sprawdzianem szóstoklasisty zmagało się 235
uczniów z gminy Nasielsk. O godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli pisać egzamin, który trwał godzinę zegarową (dla uczniów, którzy nie są dyslektykami)
i składał się z 25 pytań – 20 zamkniętych (z czterema wersjami odpowiedzi
do wyboru) i 5 otwartych. Pytania miały za zadanie sprawdzenie umiejętności
w tzw. pięciu obszarach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Są one ponadprzedmiotowe, tzn.
że w jednym zadaniu sprawdzana jest wiedza z różnych przedmiotów. Z całego egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Wyniki sprawdzianu
dotrą do szkół 25 maja.
Tegoroczny sprawdzian umiejętności na zakończenie szkoły podstawowej
sami uczniowie ocenili jako przystępny. Ich zdaniem zadania nie były zbyt
trudne. W zadaniu otwartym z języka polskiego uczniowie musieli opisać
znaczek pocztowy z Karolem Gaussem i napisać zaproszenie na wystawę
znaczków pocztowych ze znanymi matematykami. Przykładowe zadanie
z matematyki brzmiało: Plac ma powierzchnię 19 m kw. Wysyp go żwirem.
Ile worków żwiru trzeba użyć, jeśli jeden worek zawiera żwir wystarczający
do pokrycia powierzchni 1,5 m kw.
Natomiast uczniowie gimnazjum w dniach od 12 do 14 kwietnia pisali test
podsumowujący ich wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat nauki. We wtorek,
o godz. 9:00 gimnazjaliści rozpoczęli swoje zmagania z częścią humanistyczną. W środę zmierzyli się z częścią matematyczno-przyrodniczą,
a w czwartek podeszli do egzaminu z języka obcego nowożytnego. Egzamin gimnazjalny jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas trzecich.
Jego wyniki zdecydują o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Z relacji
jednego z uczniów ostatniej klasy gimnazjum, Michała, wynika, że część humanistyczna była dosyć „przyjemna” pomimo dużej liczby zadań z zakresu
historii i haseł odnoszących się do patriotyzmu. – Mieliśmy do napisania dwa
dłuższe teksty. W pierwszym trzeba było napisać podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową niezbędną do realizacji szkolnego projektu
polegającego na otwarciu muzeum. Drugim zadaniem było napisanie rozprawki na temat: „Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju”. Musieliśmy określić swoje stanowisko w tej sprawie i podać
przykłady z literatury, historii i naszych własnych obserwacji – mówi Michał. –
Część ścisła egzaminu była znacznie trudniejsza, ponieważ było w niej dużo
zadań z fizyki. Niektóre były tak trudne, że nie potrafiłem ich zrobić, chociaż
nie jestem najgorszym uczniem – dodaje.
Do egzaminu z języka obcego gimnazjaliści podeszli „na luzie”, ponieważ
jego wyniki nie są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. – Jedyną trudnością na teście z języka było to, że strasznie słabo było
słychać nagranie, bo echo bardzo zniekształcało dźwięk, który był podstawą
w części rozumienia ze słuchu – relacjonuje Michał.
Część pierwsza i druga egzaminu trwały po 120 minut, a część trzecia, językowa, 90 minut – jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Wyniki
testu gimnazjalnego będą znane dopiero w czerwcu.
Mamy nadzieję, że wszystkim uczniom egzaminy poszły bardzo i dzięki uzyskanym wynikom każdy będzie mógł pójść do wymarzonej szkoły.
monika
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Z NOK

Z redakcyjnej poczty

Z BIBLIOTEKI

Liryczne brzmienia

Dzieci dla Jana Pawła II
Już niebawem, w niedzielę 1 maja br.
w Rzymie odbędzie się beatyfikacja
Papieża Jana Pawła II. W różny sposób
starsi i młodsi chcą tę niezwykłą uroczystość uczcić. Najmłodsi na przykład
piszą wiersze.
Jeden z takich wierszy przysłali do naszej
redakcji Czytelnicy.

Na kwietniowym spotkaniu z poezją śpiewaną Wojciech Gęsicki, gospodarz Sceny Zaułek, gościł Ładę Gorpienko.
Ta pochodzącą z Ukrainy aktorka i piosenkarka od kilkunastu lat mieszka
w Polsce. Współpracuje z krakowskim kabaretem Loch Camelot, ale nasielska publiczność może ją pamiętać m.in. z występów w telewizyjnym
programie „Spotkania z balladą”. Podczas czwartkowego recitalu artystka
zaprezentowała kilka piosenek Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego. Trzeba przyznać, że właśnie w takim repertuarze pieśniarka sprawdza się doskonale i potrafi zachwycić widzów zarówno interpretacją tekstów poetyckich, jak i skalą bardzo dźwięcznego głosu. W trakcie spotkania
nie zabrakło też utworów o nieco lżejszym, żartobliwym charakterze. Wykonywała je nie tylko gwiazda wieczoru, ale także Wojtek Gęsicki, który
jak zwykle do wspólnego śpiewania angażował publiczność.
Kolejna Scena Zaułek będzie miała swoją odsłonę w czwartek, 19 maja br.
Gościem Wojtka Gęsickiego będzie Wiesław Nideraus. Początek spotkania
tym razem o godz. 20.00. Zapraszamy.
(i.)

Drogi Ojcze Święty!

Nie modlę się o prezenty,
o komputer nowy,
Modlę się o tatusia ,
by ciężko pracować nie musiał.
I o to by moja mama częściej się uśmiechała.
Byśmy się co dzień modlili
I dobrzy dla siebie byli.
Choć jestem jeszcze mała
dużo o Tobie słyszałam.
Wiem, że mieszkasz w niebie
Więc modlę się cicho do Ciebie,
byś razem z aniołami
czuwał Ojcze nad nami.
		
Natalia Bielecka
uczennica klasy I c z Nasielska.

fot. J. Zawadzki

Jak się dowiedzieliśmy, Natalka przygotowała swoją modlitwę na konkurs,
który ksiądz ogłosił w trakcie trwania
rekolekcji. W pisaniu wiersza dziewczynce pomagała mama.
Natalka chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej i bardzo lubi lekcje
WF. Jak wszystkie dzieci lubi tańczyć,
śpiewać i rysować oraz kocha zwierzęta. Autorce wierszowanej modlitwy
gratulujemy.

(red.)

ZE SZKÓŁ

Najmłodsi czytelnicy
We wtorek, 29 marca w szkole podstawowej w Nasielsku
odbyło się pasowanie klas I na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie klasy V b wcielili się w postacie z bajek, aby
wprowadzić pierwszaków w zaczarowany świat książek.
Książką była Julia Górska – przekazała dzieciom zasady
korzystania z książek, prawidłowej postawy w czasie czytania. Czerwony Kapturek – Wiktoria Stachowicz obdarowała dzieci zakładkami przygotowanymi przez uczniów klas
starszych i cukierkami. Kot w butach – Dominika Żbikowska
i krasnoludki – Karol Puta i Rafał Ćwik pomagali dzieciom
rozwiązać trudne zadania polegające na ułożeniu tytułów
książek dla uczniów klas I i krzyżówek związanych tematycznie ze znanymi i lubianymi przez dzieci bajkami.
Po uroczystości na sali gimnastycznej, w której brały udział dzieci, a także byli obecni wychowawcy klas I i dyrekcja szkoły, każda klasa udała się do biblioteki, gdzie pierwszy raz wypożyczyła książki do domu. Młodzi czytelnicy przystąpili do czytania z wielkim zapałem.
bibliotekarze szkolni
R

E

K

L

A

M
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Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam – wchodzę
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza wszystkich
swoich czytelników oraz tych, którzy chcieliby nimi zostać, do swojej siedziby przy ul. Piłsudskiego 6, codziennie w godz. od 9 do 17.
Zapomniałeś w terminie oddać wypożyczonych książek: nie bój się ich
zwrócić do biblioteki – kwiecień i maj są miesiącami anulowania kar. Czekamy na Ciebie – pozwól także innym skorzystać z tych książek.
(b)

Biblioteka poleca

Młody prawnik

W naszej bibliotece
jest już dostępna dla
czytelników najnowsza powieść sensacyjna Johna Grishama
pt. Theodore Boone.
Młody prawnik.
Tym razem głównym
b ohaterem k siążk i
jest nastolatek, który co prawda chodzi
jeszcze do szkoły, ale
z ogromnym zainteresowaniem śledzi
procesy sądowe. Na
dodatek ma już całkiem dużą wiedzę na
temat tego, jak działa
amerykański system
sądownictwa, i wie,
gdzie z jaką sprawą
należy się zwrócić.
Theo, którego oboje
rodzice i stryj są prawnikami, od najmłodszych lat funkcjonuje w tym środowisku, jest nim zafascynowany i marzy,
że on też kiedyś zostanie adwokatem lub sędzią. Na razie jednak przygląda się pracy prawników i udziela porad kolegom ze szkoły, których bliscy
wpadli w tarapaty.
Kiedy poznajemy uporządkowany świat rodziny Boone, w ich miasteczku
rozpoczyna się proces wzbudzający ogromne zainteresowanie zarówno
uczniów w szkole, jak i dorosłych. To sprawa o morderstwo, a głównym
podejrzanym jest mąż tragicznie zmarłej kobiety. To, czy jest on winny,
czy też nie, ma wykazać proces, prokuratura nie ma przekonywających
dowodów jego winy, zaś podejrzany ma doskonałego adwokata. Nagle,
w samym centrum sensacyjnych wydarzeń, niespodziewanie pojawi się
Theo, który dzięki kolegom zdobędzie informacje mogące zmienić bieg
procesu. W jaki sposób nastolatek wykorzysta swoją wiedzę, by nie zaszkodzić informatorowi, i co na to powiedzą jego rodzice? Odpowiedzi
na te i inne pytania oczywiście znajdziemy w książce.
Warto dodać, że jest to powieść, którą z dużym zainteresowaniem czytać
będą zarówno młodzi, jak i starsi odbiorcy. Jej zasadniczym przesłaniem
jest obrona uczciwości i prawdy.
Przypomnijmy, że Grisham to znany autor thrillerów prawniczych, takich
jak: Firma, Raport pelikana, Klient, których znakiem rozpoznawczym są
dynamiczna trzymająca w napięciu akcja i wyraziste postacie, uwikłane
w dramatyczne konflikty na tle współczesnej amerykańskiej rzeczywistości.
(red.)

DKK ZAPRASZA

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece
w Nasielsku zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się w sobotę,
28 maja br. o godz. 11.30.
Tematem najbliższego spotkania będzie drugi tom Dzienników Jarosława
Iwaszkiewicza.
Wszystkich miłośników dobrej książki zapraszamy do udziału w rozmowach o literaturze.
(red.)
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MŁODZIEŻ MA GŁOS

O Nasielsku i nie tylko …
Od wielu lat wiadomo, że głos
w wielu sprawach mają tylko dorośli, chociaż w niektórych gminach oprócz Rady Miejskiej czy
Gminnej działają też Rady Młodzieżowe, mające głos doradczy.
Pamiętajmy o tym, że naszą przyszłością są młodzi ludzie i warto
czasem wysłuchać tego, co oni
mają do powiedzenia…
Może na początku powiedzcie
mi, co sądzicie o Nasielsku.
Hubert Strzelczak: – Hmm. Dener wuje mnie w t ym mieście
wiele rzeczy. Jest ogólna patologia, brud na chodnikach i nieporządek… Gmina jest biedna
i brudna.
Adam Szymański: – Nie ma co
robić, nie ma atrakcji, nie wspomnę o nieudolności władz miejskich. Chciałbym oficjalnie na łamach „Życia Nasielska” zaapelować do nowego burmistrza miasta, aby zapewniono nam, mieszkańcom osiedla Krupka, dogodne
warunki dojazdowe.
C o m i a ło w p ł y w n a w yb ó r
waszej szkoł y? Dlaczego nie
chcieliście kontynuować nauki
w Nasielsku? Przecież w naszym
mieście są szkoły średnie, jak Liceum Ogólnokształcące i Zespół
Szkół Zawodowych.
H.S.: – Wymienione szkoł y są
dla nas nieodpowiednie. Chcieliśmy kształcić się w kierunkach
technicznych i budowlanych. To
są nasze zainteresowania. Nasza szkoła w Ciechanowie bierze
udział w wielu projektach i dzięki nim możemy rozwijać nasze
zdolności.
A.Sz.: – Mnie zależało na kierunku
technik urządzeń sanitarnych…
Przepraszam, Adamie, że Ci
przerwę, ale nasunęło mi się pytanie: gdyby któraś z nasielskich
szkół otworzyła taki właśnie profil, to czy twoja decyzja byłaby
inna?
A.Sz.: – Hmm... Ciężko mi powiedzieć, ponieważ w Ciechanowie
spodobało mi się jeszcze podnoszenie ciężarów.
Dobrze, przenieśmy się teraz
trochę w czasie. Wyobraźcie sobie, że startujecie w wyborach

na burmistrza miasta. Jakie zmiany byście wprowadzili?
A.Sz.: – Poprawa infrastruktury, to
po pierwsze..
H.S.: – Dwa, na pewno nie wszystkie drogi kończyłyby się w ziemniakach (śmiech).
A.Sz.: – Rozwinąłbym infrastrukturę sportową, przede wszystkim
apeluję o godziwe warunki dla
TKKF Spartakus, to dla nas ważne.
Klub ma utalentowanych zawodników, z perspektywami, a niestety nic z tego nie mają.
Powiedzcie mi, jak młodzież
spędza wolny czas w Nasielsku.
H . S . : – L ud zi e s p o t ykaj ą s i ę
w mał ych grupkach i piją alkohol, ponieważ nie ma dokąd iść,
wyszaleć się, rozładować energię. W Nasielsku nie ma klubów,
w któr ych młodzież mogłaby
uczyć się np. sztuk walki, dlatego
młodzi ludzie stoją pod blokiem
i piją piwo, dosłownie.
Może podpowiecie władzom
miasta i osobom prywatnym
z inicjatywą, co chcielibyście,
żeby tu powstało?
H.S.: – Właśnie jakieś kluby sportowe oraz kluby, w których będą
organizowane np. wieczory karaoke.
Załóżmy, że chcecie założyć rodzinę. Czy planujecie swoje dalsze życie spędzić w Nasielsku?
A.Sz.: – Nie zastanawiałem się nad
tym głębiej, ale jak na razie nie
widzę w naszym mieście przyszłości dla siebie. Miejmy nadzieję, że ulegnie to zmianie.
Na razie przedstawiacie same
n e g a t y w n e a s p e k t y ż yc i a
w Nasielsku. Może teraz dla odmiany jakieś pozytywy?
A.Sz.: – Oczywiście, że Nasielsk
ma również poz yt y wne strony. Jesteśmy dumni, że z miasta,
w którym mieszkamy, wywodzi
się Renata Małgorzata Mauer-Różańska, dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie, oraz
Tomasz Majewski, polski lekkoatleta, kulomiot, mistrz olimpijski
z Pekinu. Mamy dogodną komunikację ze stacji PKP do centrum
miasta.

Cz y wasz ym zdaniem, gdyby w Nasielsku powstały kluby sportowe i inne atrakcje, to
jest szansa, aby skala narkomanii, wandalizmu młodzieżowego
spadła?
A.Sz.: – Pewnie, że tak. Jeśli ktoś
poświęca się sportowi, to nie
może pozwolić sobie na tego
typu „rozrywki”. Wiem to po sobie.
H.S.: – Lepiej iść i potrenować sobie, niż stać pod sklepem i pić alkohol.
A.Sz.: – Wiadomo, że nie wszyscy
mają do tego talent, ale są wybitne jednostki, które mają szanse
się wybić, tylko niestety w dzisiejszych czasach nie ma komu się za
to zabrać i nie ma środków na to.
Mieszkacie teraz w Ciechanowie. Powiedzcie, jak wygląda
tam wasze życie i co się w nim
zmieniło.
H.S.: – Mieszkanie w bursie szkolnej to nie tylko brak kontroli rodzicielskiej. Dalej mamy obowiązki, takie jak nauka, sprzątanie pokoju i pomoc naszym młodszym
kolegom, którzy z nami mieszkają.
Czyli można powiedzieć, że się
usamodzielniliście?
A.Sz.: – Tak. Bardzo dziękujemy
personelowi z bursy za cztery lata
współpracy, pomoc, jaką Pani dyrektor nam zapewniała, zwłaszcza
rano. Mianowicie, jest ranek, godzina 7.00, a tu pukanie i głos Pani
Dyrektor: Chłopcy, na którą macie do szkoły? To niezapomniane
przeżycie (śmiech).
To na koniec może udzielcie rad
swoim młodszym kolegom, którzy niebawem będą musieli dokonać wyboru szkoły.
H.S.: – Postawcie na swoje marzenia i wybierzcie szkołę, która spełnia wasze oczekiwania.
A . Sz .: – Możemy wam p ole cić nasza szkołę w Ciechanowie.
Co więcej, wzbogacajcie swoją
wiedzę i wracajcie do Nasielska.
Może wspólnymi siłami uda nam
się coś zmienić.
Dziękuję wam za rozmowę.
Rozmawiała: Marta Trzcińska
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Duchowe witaminy

Misja specjalna
W dziejach świata istnieją osoby, wobec których nie można przejść obojętnie. Niewątpliwie taką postacią był i pozostanie Jana Paweł II – od
1 maja 2011 r. błogosławiony Kościoła katolickiego. Wielkość człowieka
zobowiązuje do tego, by zachować o nim pamięć. Nie tylko o wielkim
proroku i polityku, człowieku oryginalnym, niepowtarzalnym. Ale przede wszystkim o człowieku Bożym, któremu na przełomie XX i XXI w.
została zlecona misja specjalna. Tak stało się już w momencie wyboru,
16 października 1978 r., a dopełniło 2 kwietnia 2005 r. Choć nie ma
Go już wśród nas fizycznie, jest obecny duchowo. Dowodem są choćby kolejki spragnionych Jego orędownictwa u Boga. Do Watykanu
wciąż przychodzą listy. Ludzie proszą, żeby zanieść je na grób Papieża
albo pomodlić się przy nim w ich intencji… Z Papieżem można się nie
zgadzać, można podejmować polemikę z Jego myślą, ale nie można
przejść obojętnie wobec tego, kim był, co zrobił i czego nauczał.
Postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II ks. prał. Sławomir
Oder w jednym z wywiadów mówił o wielu aspektach procesu beatyfikacyjnego, m.in. o problemie doboru świadków: wielu ludzi znało Ojca
Świętego, w tym wielu znało Go dobrze. W procesie beatyfikacyjnym są
trzy elementy stanowiące przedmiot dochodzenia: życie, heroiczność
cnót i opinia świętości. Starano się dobrać świadków w taki sposób, aby
móc niejako pokryć ich świadectwami całe życie Jana Pawła II, który
był przede wszystkim człowiekiem – papieżem, kapłanem, mężem stanu uczestniczącym w polityce. Ze względu na wymiar społeczny i polityczny papiestwa świadkami w procesie były także osoby związane
z tą działalnością, nie zawsze wierzące. W tym procesie uczestniczyli
chrześcijanie i niechrześcijanie, katolicy i niekatolicy.
Nieprzypadkowo dokonano wyboru dnia beatyfikacji największego
z Polaków. Niedziela Miłosierdzia, która została ustanowiona przez Jana
Pawła II w dniu kanonizacji w Rzymie siostry Faustyny Kowalskiej, stała się symbolem pontyfikatu. Często mówi się o Papieżu: sługa Miłosierdzia. I to była właśnie Jego misja – objawić światu Boga bogatego
w miłosierdzie. Nie tylko w dokumentach i oficjalnym nauczaniu, które stanowiło inspirację do wielu inicjatyw w Kościele, ale w swoim codziennym pochylaniu się nad ludzką nędzą, odwiedzaniu ludzi, o których zapomniał świat, cz przebaczeniu zamachowcy.
Misja specjalna trwa, ponieważ bogactwo nauczania, oparte na Biblii,
tradycji Kościoła i godzinach spędzonych na klęczkach, trwa i jeszcze
długo będzie inspirować tak naukowców, jak i ludzi prostych, którzy codziennie przesuwają w spracowanych rękach paciorki różańca – Jego
ulubionej modlitwy.
Kiedy przeglądam imponujące jak na jednego człowieka statystyki odwiedzonych krajów, pokonanych kilometrów, to na myśl przychodzi mi
„misja św. Piotra”, który miał za zadanie umacniać braci w wierze. Pomimo głosów krytyki, wielu sprzeciwów tak się działo przez 9666 dni
pontyfikatu. „Pontifex” to z języka łacińskiego „budowniczy mostów”.
I Jan Paweł II budował te mosty, łącząc niebo z ziemią, sprawy Boże
z codzienną rzeczywistością ludzi na całym świecie. Przedziwne jest to,
że w Jego jednym sercu mieściło się tak wiele. Ale przecież świat ducha
nie zna granic.
Katolicyzm promowany przez Jana Pawła II domaga się nieustannej
pracy nad sobą. Chodzi przecież o to, by nie tylko pozostać wiernym
słuchaczem niedzielnych kazań, ale uczciwie się bogacić, szanować innych, wyzwalać się z tego wszystkiego, co czyni nas uległymi wobec
zła, żyć prawdą.
Można uśmiechać się na widok kremówki, śpiewać „Barkę”, czytać
anegdoty czy oglądać bardziej lub mniej trafne obrazy filmowe zrealizowane o posłudze Jana Pawła II. Ale przy okazji beatyfikacji warto
sięgnąć po teksty samego Papieża. To ma być wzór, zachęta dla nas,
żyjących, żeby dobrze wykorzystać swój czas, kierując się drogowskazami, które nam pozostawił nasz Rodak, okrzyknięty już w dniu pogrzebu „Santo subito”.
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
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STOWARZYSZENIE „DOLINA WKRY”

W piątek,15 kwietnia br.
w Szkole Podstawowej
w Dębinkach odbyła się
bardzo ciekawa pokazowa lekcja języka angielskiego. Z uczniami
klasy drugiej poprowadziła ją nauczycielka
tego przedmiotu Ewa
Komajda.
Kiedy dzieci weszły na
zajęcia, czekała je niespodzianka, ponieważ
okazało się, że lekcję będzie obserwować kilkanaście osób. Prowadząca zajęcia przywitała
się z dziećmi i przedstawiła im gości.
Wśród nich znaleźli się nauczyciele tego przedmiotu ze szkół podstawowych z terenu
naszej gminy oraz gmin sąsiednich, a także Jarosław Chyliński, kierownik Wydziału Oświaty
nasielskiego Urzędu Miejskiego, Grażyna Menich-Malanowska, dyrektor szkoły, Katarzyna
Tomczyk, wychowawczyni klasy, oraz przedstawiciele Wydawnictwa Szkolnego PWN:Agata
Koperska, reprezentant ds. promocji i sprzedaży, i Jakub Krej, koordynator produktu ds.
języka angielskiego. Tematem zajęć były święta wielkanocne i związane z nimi zwyczaje.
Dzieci poznawały nowe słowa, ale podczas zabawy z chowaniem w klasie pisanek miały
też okazję przypomnieć sobie nazwy kolorów i liczebniki.Wszystkie chętnie odpowiadały na
pytania i śpiewały piosenki. Całe 45 minut zarówno uczniowie, jak i nauczyciel przedmiotu
byli bardzo aktywni. Na zakończenie, w nagrodę, dzieci otrzymały od przedstawicieli
wydawnictwa drobne upominki.
Następnie przyszedł czas na dyskusję na temat zajęć oraz różnych możliwości nauczania
języka angielskiego w szkołach podstawowych. Poprowadził ją Jakub Krej z wydawnictwa. Nauczyciele mówili o trudnościach wynikających z pracy w bardzo licznych klasach,
o zróżnicowanym poziomie uczniów. Wyrażali też swoje opinie na temat podręczników.
Warto dodać, że to właśnie przedstawiciele wydawnictwa byli inicjatorami przeprowadzenia takiej lekcji. – Wybraliśmy panią Ewę z uwagi na jej ogromne zaangażowanie w pracę
z dziećmi, kreatywność, a także doświadczenie. Lekcja była przeprowadzona bardzo dobrze,
zawierała niezbędne elementy w nauce języka obcego – mówił pan Jakub. – Zależało
nam na spotkaniu z grupą nauczycieli przedmiotu dlatego, że mają oni niewiele okazji
do poznania ciekawych form pracy z uczniem i wymiany doświadczeń. Dla nas była to
doskonała okazja do poznania oczekiwań nauczycieli, jeśli chodzi o wygląd i zawartość
merytoryczną podręczników – dodał.
Dzieci z klasy drugiej spisały się na lekcji świetnie, zaś nauczyciele byli zadowoleni ze spotkania,
ponieważ mieli okazję porozmawiać o swojej pracy i przedstawić wydawcy całą listę życzeń.
Szkoda, że tego typu lekcje odbywają się jedynie sporadycznie.
(i.)

W niedzielę, 17 kwietnia br.
mieszkańcy naszej gminy mogli zobaczyć przedstawienie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dolina Wkry”
i nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie.

Angielski na wesoło O królewnie i małej czarownicy
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– Witam państwa na drugim wieczorze literackim. Nasze dzieci są
bardzo zdolne, dużo potrafią i prezentują swoje talenty w wierszach,
piosenkach i sztukach teatralnych.
Dzisiejsze spotkanie odbywa się pod
hasłem „Dziecko potrafi” – powitała
zebranych w Zespole Szkół w Cieksynie Alicja Kraśniewicz-Sarnecka
ze Stowarzyszenia „Dolina Wkry”.
Przypomniała, że poprzedni wieczór literacki odbył się rok temu.
W ramach tego spotkania przedstawiono dwie inscenizacje: Królewna Śnieżka i Mała Czarownica. Ta
pierwsza baśń jest na pewno dobrze
znana, choć w wersji teatralnej przybyło nowych postaci, młodzi akto-

L

rzy zaśpiewali też kilka piosenek
na melodię znanych
u t wo r ó w,
np. Stokrotki. Tę sztukę
przedstawiły dzieci z III
klasy szkoły
podstawowej w Cieksynie, a przygotowywała je Edyta Gerasik. Druga
sztuka, którą przedstawili uczniowie
klasy V pod przewodnictwem Mirosławy Mleczak, opowiada o małej
czarownicy, która by zostać dopuszczona na imprezę dla „dużych” czarownic, musi stać się dobrą wiedźmą. Jednak dobra wiedźma to wcale nie to samo co dobry człowiek,
dlatego koniec końców nasza mała
bohaterka odbiera moc swoim starszym siostrom i odtąd pomaga innym ludziom.
O b a p rze dst awienia były przygotowane bardzo dobrze.
Młodzi aktorzy
umiejętnie i dużym zaangażowaniem wcielali
się w swoje role,
scenografie przygotowano bardzo
starannie, a nawet
A

specjalnie na ten dzień wypożyczono kostiumy.
Po przedstawieniach Alicja Kraśniewicz podziękowała młodym artystom, mówiąc: – Sprawiłyście
dzieci dużo radości nam, rodzicom, dziadkom, ciociom i w ogóle
wszystkim dorosłym. Prosimy, byście przygotowywały częściej takie
piękne przedstawienia. Na pewno
przyjdziemy was podziwiać.
Po tym krótkim podziękowaniu
młodzi wykonawcy zostali obdarowani czekoladami, a dzieci na widowni otrzymały czekoladowe jajka. Następnie Marek Gerasik, prezes Stowarzyszenia „Dolina Wkry”,
wręczył Edycie Gerasik i Mirosławie Mleczak kwiaty, po czym zabrał
głos, dziękując za piękne przedstawienia zarówno dzieciom, jak i ich
opiekunom, i zapraszając na następnie przedsięwzięcie swojej organizacji, czyli zawody wędkarskie w Nowym Mieście.
Paweł Kozłowski
M

A
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Z WTZ

Z POWIATU

Na wielkanocnym śniadaniu
Święta są okazją do spotkań rodzinnych, w czasie których, zależnie od
pory roku, dzielimy się opłatkiem
lub jajeczkiem oraz składamy sobie
okolicznościowe życzenia. Zwyczaj
ten z domów rodzinnych przeniósł
się też do zakładów pracy, szkół, stowarzyszeń itp. instytucji. I nic w tym

i gminie. Z Nowego Dworu przybyli
obydwaj starostowie: Krzysztof Kapusta i Henryk Mędrecki, sekretarz
powiatu Marek Rączka i Angelika
Sosińska – dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Władze samorządowe gminy Nasielsk
reprezentowali: burmistrz Grzegorz

dziwnego, bo tak naprawdę wszyscy
jesteśmy jedną wielką rodziną. Tradycją jest też zapraszanie na te spotkania
bliskich sercu osób.
Organizowanie wielkanocnego śniadania to jeden z ważnych elementów
pracy terapeutycznej w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach. Tradycyjnie już na to śniadanie zapraszane są osoby, które blisko
współpracują z Warsztatami. Pierwszym gościem jest Janusz Konerberger – współzałożyciel Warsztatów
i właściciel zakładu pracy chronionej,
dający zatrudnienie osobom niepełnosprawnym.
Szczególnie bliskimi gośćmi są
przedstawiciele samorządu powiatowego, dającego podstawę prawną
funkcjonowania placówki, i samorządu gminy Nasielsk, na którego
terenie ona funkcjonuje. Władze powiatu i gminy doceniają rolę Warsztatów, czego wyrazem było uczestnictwo w wielkanocnym śniadaniu
osób najważniejszych w powiecie

Arciszewski, przewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Duchnowski oraz
Maria Kowalska – sekretarz Nasielska
i radna Sejmiku Mazowieckiego.
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Śpiewali o zdrowiu

Teraz będzie współpracowała z WTZ
w Starych Pieścirogach.
Miłym akcentem tegorocznego śniadania wielkanocnego było wręczenie Warsztatom nagrody za zajęcie
pierwszego miejsca w konkursie „Tygodnika Ciechanowskiego” na najlepszy kalendarz. Wręczył ją redaktor
naczelny „Tygodnika” Ryszard Marut,
w asyście znanej w naszej gminie redaktor Ewy Stangrodzkiej relacjonującej w tym piśmie wydarzenia z terenu powiatu nowodworskiego i legionowskiego.
Na początku spotkania gości serdecznie powitała Teresa Skrzynecka, kierownik Warsztatów. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do
Janusza Konerbergera i Marii Kowalskiej. Oni to bowiem położyli największe zasługi dla powstania
tak potrzebnej w nasielskiej gminie placówki, która daje młodzieży
z różnymi życiowymi dysfunkcjami
szansę znalezienia godnego miejsca w społeczeństwie.
Po powitaniach i życzeniach zabrali
głos uczestnicy Warsztatów. Zaprezentowali okolicznościowy montaż
słowno-muzyczny.

We wtorek, 19 kwietnia br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury
odbył się powiatowy etap VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu. Jego organizatorem, podobnie jak w latach poprzednich, była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym
Dworze Mazowieckim.
W konkursie udział wzięło 12 placówek oświatowych w tym: 5
przedszkoli, 4 szkoły podstawowe i 3 szkoły gimnazjalne z terenu
powiatu nowodworskiego. A wszystkich występujących oceniało 5-osobowe jury, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, muzycy, pedagog i dziennikarz
„Tygodnika Nowodworskiego”. Zadaniem jury było wybrać najładniejsze piosenki o tematyce prozdrowotnej, dopiero w dalszej kolejności biorąc pod uwagę zalety artystyczne występu.
Jako pierwsze na scenie śpiewały przedszkolaki. W tej najliczniejszej
grupie uznanie jurorów zdobyły maluchy z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku. Na drugim miejscu znalazły się przedszkolaki
z Nowego Dworu, a trzecie zajęły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach. W kategorii szkół podstawowych
najlepsze okazały się dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 z Zespołu
Szkół w Modlinie Twierdzy. Drugie miejsce zajęli uczniowie podstawówki z Nasielska, a trzecie SP nr 7 z Nowego Dworu. Spośród
trzech placówek gimnazjalnych najbardziej podobali się jury reprezentanci Publicznego Gimnazjum nr 4 z Zespołu Szkół w Modlinie
Twierdzy. Kolejne miejsca zajęli uczniowie Publicznego Gimnazjum
nr 3 z Modlina Starego (II miejsce) oraz z Publicznego Gimnazjum nr
1 z Nowego Dworu (III miejsce).
Laureatom konkursu za zajęcie pierwszych miejsc Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, oraz przedstawiciele gminnych władz
samorządowych wręczyli nagrody. Zdobywcy pierwszych miejsc
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów wezmą udział w kolejnym, wojewódzkim etapie tego festiwalu, który odbędzie się
26 maja br. w Siedlcach.
(red.), za: www.nowodworski.pl

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Przygotowania
do beatyfikacji Patrona szkoły

Miłymi gośćmi były panie dyrektorki „bratnich” placówek – powiatowej
(Domu Pomocy Społecznej) Agata
Nowak i gminnej (Ośrodka Pomocy Społecznej) Monika Norbert. Po raz
pierwszy w świątecznym spotkaniu
uczestniczyła Wanda
Maciejewska z Warszawy – prezes Stowarzyszenia Harmonijnej Współpracy
Sektorów. Nasielsk
zna, ponieważ tutaj
przez kilka lat mieszkała i uczyła w Szkole Podstawowej nr 2.
K
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Śniadanie wielkanocne rozpoczęto
od wspólnej modlitwy. Przewodził
jej ks. Adam Ners. On też, zgodnie
ze staropolską tradycją, poświęcił
przygotowane potrawy.
Cała uroczystość była niezwykle
starannie przygotowana. Zadbano zarówno o strawę dla ciała, jak
i dla ducha. Jej najważniejszą wartością była z pewnością wyjątkowo serdeczna atmosfera. Sprawiała ona radość zarówno tym, którzy
ją wspólnie tworzyli, jak i gościom.
A przygotowali ją pracownicy Warsztatów i uczestniczący w zajęciach
terapeutycznych podopieczni.
andrzej zawadzki
M

A

W piątek, 1 kwietnia
br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach
po raz szósty obchodziliśmy rocznicę odejścia Ojca
Świętego. Była to dla
nas również okazja,
aby przygotować się
do dobrego przeżycia beatyfikacji Papieża.
Cała uroczystość przebiegała pod hasłem „Pielgrzymujemy do Domu
Ojca”. Zaprezentowany montaż słowno-muzyczny był nie tylko wspomnieniem historycznego wydarzenia, lecz zaproszeniem do pójścia
drogą, którą wskazywał nam Jan Paweł II. Dzieci recytowały wiersze,
grały i śpiewały piosenki. W pięknych słowach przedstawionej inscenizacji uczniowie przypomnieli myśli i nauki, jakie przekazywał Ojciec
Święty. Recytowanym na zakończenie wierszem Karola Wojtyły Miłość
mi wszystko wyjaśniła zwrócono uwagę, że dla człowieka, który próbuje zrozumieć rzeczy najważniejsze, odpowiedzią jest Miłość.
Młodym artystom za piękny i wzruszający występ, a nauczycielkom:
Annie Baranowskiej i Małgorzacie Miłoszewskiej za przygotowanie uroczystości podziękowania złożyła Grażyna Menich-Masanowska, dyrektor szkoły.
(sp)
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Nasielsk, dnia 6.04.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/09-11

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 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010
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 późn. zm.)
ogłaszam
że w dniu 16 maja 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,
odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1/ działka nr 306/59 o powierzchni 600 m2, za cenę wywoławczą 15 200,00 złotych
- wadium w wysokości 1.520,00 złotych
2/ działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 22 700,00 złotych
- wadium w wysokości 2.270,00 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.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości znajdują się w miejscowości Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekreacyjnych w większości
zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno
ze skupisk mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Działka nr 306/59 o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Grunt położony
nisko, mocno nawilgocony ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki obywa się nie urządzoną drogą
gruntową. Uzbrojenie techniczne : energia elektryczna (słup energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg sieciowy
w odległości 50-60 m.
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Działka położona w sąsiedztwie zabudowanych i niezabudowanych
działek rekreacyjnych. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowania. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne :
energia elektryczna ( słup energetyczny w pobliżu narożnika działki ), wodociąg biegnie przez działkę, w pobliżu jej granicy.
Działka przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym ciekiem wodnym, odprowadzającym do rzeki wody opadowe.
W stosunku do przedmiotowych działek zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącą zespołu
wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej
zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj.
Ciechanowskiego Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na wymienione w ogłoszeniu
nieruchomości ustalonej wysokości tj.
- działka nr 306/59 wysokości 1.520,00 złotych,
- działka nr 306/67 w wysokości 2.270,00 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 12 maja 2011 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.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
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RUBRYKA HARCERSKA

Patriotyzm dziś,
patriotyzm jutra
Patriotyzm, dumnie brzmiące słowo, najczęściej jest kojarzony z przelewem
krwi za ojczyznę i poświęceniem. Powinniśmy się jednak zastanowić, czy to
jedyne znaczenie tego słowa.
Według mnie patriotyzm powinniśmy rozpatrywać przynajmniej w dwóch
płaszczyznach – lokalnej oraz globalnej. Jak wynika z wielu różnych analiz, jeśli
rozważamy coraz wyższe poziomy państwowości, tym coraz mniej dotyczy
to pospolitego „zjadacza chleba”, po prostu nie interesuje nas to. Potwierdza
to prosty test: kto z nas potrafi wymienić imiona i nazwiska chociaż 5 przedstawicieli sejmiku wojewódzkiego? Zapewne garstka. Patriotyzm lokalny jest
o wiele silniejszy, to tu w naszych „małych ojczyznach” możemy go odczuć
najpełniej. Dlaczego? Bo jest nam najbliższy, najbardziej na nas oddziałuje i sami
w pewien sposób jesteśmy w stanie go kreować, często mówimy: Tak, to tu się
urodziłem, wychowałem i nawet jeśli byłoby to najbrzydsze miejsce na ziemi,
to i tak trudno będzie nam się z nim rozstać.
Lecz czy w dzisiejszym świecie, poddającym się nieustannym mechanizmom
globalizacji, tendencji wspólnej Europy, tworzeniu światowego rynku, gdzie
Polakowi trudno jest powiedzieć „przepraszam”, a łatwiej „sorry,” jest jeszcze
miejsce dla patriotów? Tak, oczywiście możesz być nim Ty, może być nim
każdy z nas. Zastanówmy się, od dziecka wpajają nam takie rzeczy, jak barwy
narodowe, hymn, symbole, a ilu z nas uważających się za dorosłych ludzi, gdy
grają Mazurka Dąbrowskiego potrafi wstać, dumnie podnieść głowę, nie mówiąc już o odśpiewaniu go? Dziwi mnie, gdy tacy ludzie mogą twierdzić: Tak,
ja jestem Polakiem. A ile kosztuje nas pójście na wybory? Zaznaczenie tych
kilku kratek to tylko chwila, a należy pamiętać, że to właśnie my jesteśmy takimi cegiełkami, dzięki którym budowana jest nasza Ojczyzna, nasze jutro, tylko
dzięki naszym wspólnym wysiłkom możemy pozostawić ten kraj lepszym.
Patriotyzm wiąże się także ze służbą krajowi. Dziś nie musimy składać naszego życia na ołtarzu ojczyzny, ale możemy służyć w inny sposób. Nie musi to
być nawet działalność społeczna, wystarczy, że w należyty sposób będziemy wypełniać nasze obowiązki szkolne lub zawodowe, to pozwoli rozwijać
się naszemu państwu, a to jeden z priorytetów nowoczesnego patriotyzmu.
Takich kilka prostych czynności może sprawić, że Polak będzie się czuć na
prawdę Polakiem i wypełniać obowiązki wynikające z konstytucji. Może to, że
przyzwyczailiśmy się do wolności, sprawia, że popadamy w coraz to większy
marazm patriotyczny, ale to tylko od nas zależy, jak długo on będzie trwać.
Harcerstwo od zawsze kojarzy mi się z patriotyzmem. Może warto zwrócić
twarz właśnie ku takim ludziom, bo to właśnie my, wypowiadając tych kilka
słów przyrzeczenia: Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu
i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu, stajemy się odpowiedzialni za te najwyższe idee. Często to właśnie na instruktorach harcerskich spoczywa obowiązek dopełnienia wychowania przez
ukazanie, czym jest w praktyce służba. Nie tylko dziś czy jutro, ale zawsze, bo
Polakami jesteśmy aż do końca naszych dni, gdziekolwiek byśmy się znaleźli.
Już niedługo będzie kolejny weekend majowy. Niech to nie będą jedynie
święta „grilla i kiełbaski”. Może tym razem zawiesimy flagę, odwiedzimy Grób
Nieznanego Żołnierza i pomyślimy o tych, którzy kiedyś musieli zapłacić najwyższą cenę za polskość… i znów będziemy Polakami.
druh Radek

Uroki wiosny
Rozłożyła wiosna spódnicę zieloną, przykryła błota bury łan. Pachnie
ziemia ciałem młodym. Póki wiosna, póki trwa… Skończyła się zima,
słońce jest coraz wyżej, dzieci znów zapełniają podwórka i boiska, chętnie wychodzimy na spacer lub wyruszamy na rowerowe wyprawy. Zabieliły się wierzbowe bazie, ktoś pomalował trawę na zielono, widać już
pierwsze kwiaty, a ptaki rozpoczynają godowe trele.
Temu wiosennemu obrazkowi można przeciwstawić inny: to wszystko,
co było do niedawna przykryte białą pierzynką śniegu. Śmieci, wszędzie
śmieci, niedopałki, resztki po sylwestrze, pozostałości jesieni i zimowej
bezmyślności w gospodarowaniu odpadami. Niestety, najczęściej widok
ten możemy spotkać przy ciągach komunikacyjnych oraz w miejscach
przeznaczonych do rekreacji, jak parki i lasy. Stanowi to problem w skali
całego m kraju.
Jednym z takich miejsc był do niedawna park przy Twierdzy Modlin.
Dlaczego do nie dawna? Otóż w sobotę, 16 kwietnia odbyła się akcja porządkowania tego miejsca zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin. Wspomagali ją przedstawiciele lokalnego samorządu, okoliczni mieszkańcy, a także harcerze naszego hufca pod przewodnictwem pwd. Karola Bielca. Pracy było co nie miara, przez trzy godziny,
które spędziliśmy na sprzątaniu, udało się doprowadzić do stanu używalności zachodnią i środkową część parku. Oczyściliśmy go ze śmieci,
gałęzi, udało się pozamiatać alejki oraz odmalować Muszlę. Cała akcja
skończyła się rodzinnym piknikiem i ogniskiem z kiełbaskami.
Chciałbym złożyć szczególne podziękowania wszystkim osobom z 32.
DS i 3. DH, które wspomagały akcję.
pwd. Daniel Nowak
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W kręgu badań nad dziejami grodu w Nasielsku

Relacja z konferencji „Grody średniowiecznego Mazowsza
– pamięci prof. Marka Dulinicza”
18 marca br., w gmachu Auditorium Maximum, w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się
konferencja naukowa „Grody średniowiecznego Mazowsza – pamięci prof. Marka Dulinicza”. Jej myślą
przewodnią była chęć uczczenia
tragicznie zmarłego w wypadku
samochodowym profesora UKSW,
wybitnego archeologa, znawcy
wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. Podjęta problematyka
grodzisk mazowieckich była bliska prof. Duliniczowi, a w jego pracy naukowo-badawczej rodzime
Mazowsze zajmowało szczególne
miejsce.
Obok przedstawicieli gospodarzy z Instytutu Archeologii UKSW
w konferencji wzięli udział badacze
z takich ośrodków jak: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut
Archeologii UW, Freie Universität
Berlin Institut für Prähistorische Archäologie, a także reprezentanci
Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, Państwowego Muzeum Archeologicznego, Muzeum Regionalnego
w Pułtusku oraz Archeo-Discovers i Zespołu Archeologiczno-Konserwatorskiego. Prof. Marek
Dulinicz był koordynatorem badań archeologicznych grodziska
w Nasielsku, prowadzonych w latach 2001–2006, z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
Poza tym w konferencji brał udział
mgr Mariusz Błoński, bezpośrednio
kierujący eksploracją nasielskiego
„Kopca”, który przedstawił temat:
Dendrochronologia o początkach
grodu w Nasielsku.
Otwarcia konferencji oraz wprowadzenia w problematykę obrad dokonał rektor UKSW, ks. prof. dr hab.
Henryk Skorowski. Następnie prof.
dr hab. Andrzej Buko, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,
przedstawił postać swego zmarłego
współpracownika. Następnie odbył
się pokaz filmu pt. Stare Mazowsze
– przyroda i człowiek, z komentarzem dr. Tomasza Kordala z Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Kolejne prezentacje traktowały o wybranych mazowieckich umocnieniach obronnych, ze szczegółowym omówieniem stanu badań
i wyników eksploracji stanowisk archeologicznych w Sypniewie (prof.
dr hab. Felix Biermann), Grudusku
(mgr Stanisław Petrykowski), Tumie
pod Łęczycą (prof. dr hab. Ryszard
Grygiel, mgr Waldemar Stasiak, mgr
Marek Trojan), Płocku (mgr Andrzej
Gołembnik), Pułtusku (mgr Dorota
Stabrowska), Czersku (prof. dr hab.
Przemysław Urbańczyk), Radomiu (mgr Maciej Trzeciecki), a także w podlaskich Haćkach (prof. dr
hab. Zbigniew Kobyliński), Truszkach Zalesie (mgr Ewa Marczak)
oraz Szurpiłach (mgr Cezary Sobczak, mgr Marcin Engel). Bardziej
syntetycznie tematyka mazowieckiego systemu obronnego została ukazana w wystąpieniach: Reflek-

sje na temat najstarszych grodów
Mazowsza i Podlasia – prof. dr hab.
Wojciech Szymański, Wielkie grody
wschodniego Mazowsza – prof. dr
hab. Maria Miśkiewicz, Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów Mazowsza północnego – mgr
Jarosław Ościłowski.
Jak się okazało podczas dyskusji,
spore zainteresowanie i wiele postulatów na przyszłość wywołała
tematyka poruszona przez dr. Jacka Wysockiego w referacie Grodziska ziemi łomżyńskiej – stan badań i problemy konserwatorskie.
Interesujące było też wystąpienie
mgr Urszuli Iwaszczuk, reprezentującej jedną z gałęzi archeologii –
archeozoologię, która przedstawiła
temat O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych
grodzisk mazowieckich. Wyniki
badań jednoznacznie wskazują, że
w zachowanych szczątkach zwierzęcych dominują kości bydła, co
jest podstawą stwierdzenia, że największe było spożycie mięsa wołowego. Analiza tego typu znalezisk dostarcza bardzo ciekawych
wiadomości na temat grodów i stanowi nieodłączny element całościowego ukazania dziejów danego obiektu. Konferencję zakończył
pokaz zdjęć grodzisk mazowieckich z lotu ptaka przygotowany
przez mgr Annę Lipiec oraz mgr.
Dariusza Wacha.
Osobnego omówienia wymaga
prezentacja mgr. Mariusza Błońskiego, podczas której archeolog
nakreślił obraz początków grodu
w Nasielsku, na podstawie przeprowadzonych badań dendrochronologicznych fragmentów konstrukcji
najstarszego wału. Dendrochronologia to metoda datowania drewna, polegająca na pomiarze słojów
rocznego przyrostu (różnej grubości, w zależności od panujących
warunków klimatycznych) i ustaleniu ich dat poprzez porównanie ze
skalą stworzoną dla poszczególnych gatunków drzew w konkretnym regionie. Skale dendrochronologiczne powstają na podstawie
analizy przyrostu drzew rosnących
na danym obszarze w ciągu stuleci. Dzięki tej metodzie można
określić wiek próbki drewna, niekiedy z dokładnością do roku i sezonu. W tym miejscu warto przypomnieć, że projekt badawczy na
nasielskim „Kopcu” realizowano
w latach 2001–2006 (5 sezonów
badawczych, z przerwą w 2005 r.),
a inicjatorem przedsięwzięcia był
mgr historii Zdzisław Suwiński, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
W świetle wyników prac badawczych, częściowo publikowanych
w literaturze specjalistycznej, początki grodu w Nasielsku datowane
są na drugą połowę IX w. Jak stwierdził mgr Błoński, analiza dat dendrochronologicznych daje podstawę do przypuszczenia, że budowa
mogła nastąpić już w latach 60. IX
w. Wobec lakonicznych przeka-

zów w źródłach pisanych
(pierwsza wzmianka zawarta w tzw. falsyfikacie mogileńskim, rzekomo z 1065
r.) ustalenia te są niezwykle
istotne. Ponadto podczas
eksploracji nasielskiego
„Kopca” odkryto warstwy
spalenizny, które wskazują, że gród nie powstał na
tzw. surowym korzeniu,
ale w miejscu już wcześniej
zagospodarowanym przez
ludzi. Kolejny ważny wniosek archeologów dotyczy
konstrukcji grodu. Stwierdzono, że był to obiekt
wielofazowy, co oznacza,
że w ciągu swego istnienia
podlegał przebudowom i modernizacjom. Po przeszło 400 latach
funkcjonowania został opuszczony w II poł. XIII w. lub na początku
XIV w. (1297 r. wzmianka źródłowa
o kasztelanie nasielskim Tomaszu).
Po okresie świetności, kiedy stanowił lokalny ośrodek administracji państwowej, centrum gospodarcze oraz religijne tych okolic, obok
grodów w Płońsku, Zakroczymiu,
Serocku, Pułtusku, Sońsku i Ciechanowie, nastąpił upadek jego znaczenia i utrata miejsca w strukturze
organizacyjnej książęcego Mazowsza na rzecz Nowego Miasta.
Naukowe opracowanie badań geologicznych, geomorfologicznych,
palinologicznych, i archeologicznych grodziska w Nasielsku według
zapewnień mgr. Błońskiego jest już
na ukończeniu. Dzieje obiektu zostaną ukazane na tle przekształceń
krajobrazu tego rejonu, zarówno
w wyniku naturalnych zmian środowiska geograficznego, jak i działalności człowieka (najstarsze osady
ludzkie datowane na V–VII w.). Grodzisko funkcjonowało w określonych realiach społeczno-polityczno-kulturowych, stąd konieczność
uwzględnienia także szerszej perspektywy przeobrażeń zachodzących w całym regionie i państwie.
Podczas obrad uwidocznił się stan
wiedzy i ogromna potrzeba naukowych badań nad dziejami średniowiecznego systemu obronnego na
Mazowszu. Jak wspomniano, pojawiły się również kwestie od lat nurtujące archeologów i miłośników
historii, jak pozostałości grodów,
wokół których rozwijały się zalążki współczesnych miast, uchronić
przed zniszczeniem. Grodziskom
zagraża bowiem zarówno wykorzystanie dla celów rolniczych, gospodarczych, postępująca zabudowa czy rozkopywanie przez tzw.
poszukiwaczy skarbów, jak i pozostawienie ich samym sobie. Stąd
niezbędne jest tworzenie przemyślanych planów zagospodarowania przestrzennego, z okazaniem
dbałości o dziedzictwo kulturowe. Konieczne jest współdziałanie
w tej dziedzinie archeologów, historyków, ekologów, konserwatorów zabytków, lokalnych instytucji
i stowarzyszeń oraz władz.

Konferencja przyczyniła się do popularyzacji wiedzy na temat mazowieckich grodzisk, co wydaje się
być najlepszym sposobem uczczenia pamięci naukowca, który przez
całe życie zawodowe zajmował się
badaniem zabytków archeologicznych. Cieszy świadomość, że również nasielski „Kopiec” jest obiektem zainteresowania badaczy, co
wkrótce zaowocuje publikacją naukową, całościowo ukazującą wyniki badań. Średniowieczne wznie-

fot. M. Tyc

sienie obronne sprzed ponad 1000
lat stanowi nieodłączny element
krajobrazu kulturowego tych okolic, dlatego nie może być pominięty w planowaniu przyszłości.
Grodziska z mocy prawa podlegają
ochronie, co nie znaczy, że nie mogą
być miejscami spotkania współczesnych z przeszłością, w postaci parków
krajobrazowych, skansenów archeologicznych, czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Anna Witkowska

Marek Dulinicz (10 V 1957 – 06 VI 2010)

Związany był z wieloma instytucjami i organizacjami, jednak jego macierzystym ośrodkiem naukowym pozostawał Instytut Archeologii i Etnologii PAN, gdzie zaczął pracować w 1980 r., po ukończeniu
studiów. W 1988 r. obronił rozprawę doktorską pt. Procesy osadnicze
na Mazowszu (od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesne
średniowiecze), a w 2001 r. rozprawę habilitacyjną pt. Kształtowanie
się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne.
W instytucie awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych, a także był członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych
PAN oraz członkiem Prezydium Wydziału I – Nauk Humanistycznych
i Społecznych PAN.
Stypendysta wielu zagranicznych ośrodków naukowych, m.in.: uniwersytetów w Bambergu, Kilonii, Frankfurcie nad Menem, Niemieckiego
Instytutu Archeologicznego w Berlinie, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i Literatury. Redaktor i współredaktor czasopism archeologicznych i serii wydawniczych, takich jak: „Światowid”, „Polskie Badania
Archeologiczne”, „Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały”, „Studien zur Archäologie Europas”.
W ciągu 30-letniej pracy naukowej kierował wieloma projektami badawczymi w kraju i zagranicą, m.in. realizowanym w latach 1994–1999,
wspólnie z prof. J. Henningiem, międzynarodowym programem badań
wykopaliskowych dotyczących średniowiecznych dziejów Mazowsza;
międzynarodowym programem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. Archeologiczne badania słowiańskiego osadnictwa w dorzeczu środkowej Wisły, realizowanym w latach 2000–2001 wraz z dr. F.
Biermannem oraz projektem z lat 2002–2008 pt. Słowianie jako element mozaiki kulturowej średniowiecznej Europy.
Autor licznych publikacji, odczytów, wystąpień, również na forum międzynarodowym: w Niemczech, Słowenii, Chorwacji, Rosji, na Słowacji
i Malcie. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła realizację jego wielu zamierzeń, takich jak objęcie kierownictwa nad grupą polskich archeologów badających miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego Tu-154M pod Smoleńskiem. Prof. Dulinicz był m.in. był członkiem Rady
Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku i wraz z Działem
Archeologii od 2007 r. realizował program naukowy „Krasino”, który
miał na celu eksplorację średniowiecznego cmentarzyska w Smorzewie pod Sierpcem. Prowadził również działalność dydaktyczną (w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Państwowym Muzeum Archeologicznym, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego oraz w Wyższej
Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku). Realizował także
wspólnie z ówczesnym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. J.
Iwaszkiewicza mgr. Zdzisławem Suwińskim eksperyment pedagogiczny „Kopiec” w okresie 1 IX 2003–31 VIII 2006, w ramach ścieżki edukacyjnej Dziedzictwo i kultura w regionie.
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TENIS STOŁOWY. Iwona najlepsza

Po raz kolejny!
Iwona Żyła – rodowita nasielszczanka – po raz kolejny została kilkakrotną mistrzynią Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych.
Sport niepełnosprawnych w Polsce i na świecie dzieli się na kilka kategorii niepełnosprawności. Oddzielnie odbywają się mistrzostwa inwalidów
w różnych dyscyplinach sportowych na wózkach, oddzielnie inwalidów z urazem lub brakiem ręki bądź nogi, oddzielnie osób niesłyszących i głuchoniemych, niewidomych w pływaniu synchronizowanym
oraz osób z wieloma innymi rodzajami niepełnosprawności. Niektóre
z dyscyplin sportowych dla niepełnosprawnych kończą się na szczeblu krajowym, inne zaś mają zasięg międzynarodowy, z paraolimpiadą
włącznie. Paraolimpiady odbywają się co cztery lata w mieście aktualnych igrzysk olimpijskich, tuż po ich zakończeniu.
W tenisie stołowym, w którym startuje Iwona Żyła, również co cztery
lata odbywają się zawody olimpijskie oraz co dwa lata, o ile w danym
roku nie przypada termin igrzysk, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy.
Iwona Żyła już od kilkunastu lat jest etatową reprezentantką kraju i nie ma sobie równych wśród kobiet w swojej kategorii
niepełnosprawności. Z powodzeniem, ze swoimi umiejętnościami, mogłaby startować w II, a przy odpowiednim treningu
również i w I lidze państwowej. Niestety, z powodu braku czasu, ponieważ pracuje zawodowo, oraz różnych przypadłości,
z którymi się boryka, ogranicza się tylko do startu w zawodach osób niepełnosprawnych.
W swojej karierze była już na trzech olimpiadach: w Kopenhadze, w Rzymie i ostatnio na Tajwanie, o której pisaliśmy
w jednym z poprzednich numerów „Życia Nasielska”. Była na Mistrzostwach Świata w Sofii oraz brała udział w turniejach
międzynarodowych w Belgii, Niemczech, Czechach i Austrii.
Na ostatnich Mistrzostwach Polski, które w dniach 2–3 kwietnia br. odbyły się w Poznaniu, zdobyła 4 złote medale. Zwyciężyła indywidualnie, była najlepsza w grze deblowej kobiet wraz z partnerką Anną Łukańczyk z Gdańska oraz w grze
mieszanej w parze z Ireneuszem Kopcem z Rybnika. Czwarty złoty medal zdobyła w turnieju TOP „8”, w którym wystartowało osiem najlepszych zawodniczek tych mistrzostw, grając systemem każda z każdą. W mistrzostwach nie przegrała
żadnego pojedynku i nie straciła nawet jednego seta.
Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które tym razem odbędą się w Polsce w dniach od 1–8 maja w Częstochowie. Zarówno Iwonie, jak i całej reprezentacji Polski życzymy jak najlepszych wyników na tych mistrzostwach.
aga
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Nasielska podstawówka
mistrzem gminy
W piątek, 15 kwietnia br. na stadionie miejskim w Nasielsku odbyły się mistrzostwa gminy Nasielsk w minipiłce nożnej dziewcząt i chłopców. Do
rywalizacji sportowej stanęły następujące reprezentacje szkół: Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła
Podstawowa w Pieścirogach Starych oraz Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Zawody te były także eliminacjami do turnieju powiatowego, który odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Dużą niespodzianką w turnieju
gminnym było zwycięstwo żeńskiej reprezentacji z Nasielska nad reprezentacją Dębinek, która od wielu lat odnosi sukcesy na etapie powiatu
i rejonu. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk –
SP Budy Siennickie
SP Pieścirogi –
SP Dębinki			
SP Nasielsk –
SP Pieścirogi			
SP Dębinki –
SP Budy Siennickie
SP Pieścirogi –
SP Budy Siennickie
SP Nasielsk –
SP Dębinki			

1:1
0:4
2:0
2:0
0:1
1:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk		
II miejsce SP Dębinki		
III miejsce SP Budy S.		
IV miejsce SP Pieścirogi		

(4:1)
(6:1)
(2:3)
(0:7)

7 pkt
6 pkt
4 pkt
0 pkt

Skład zwycięskiego ze sp o ł u z SP
Nasielsk: Stelmach
Patrycja, Zakrzewska Agata, Ostrowska Klaudia, Raźniewska Weronika,
Kamińska Natalia,
Żbikowska Dominika, Tybuchowska
Katarzyna, Pałczyńska Wioletta, Sławińska Dominika, Białoszewska Kaja, Szylimska Sylwia, Arciszewska Alicja, Borkowska Luiza, Jaszczak Olga, Pędzich Natalia.
Kategoria chłopców:
SP Nasielsk –
SP Budy Siennickie
SP Pieścirogi –
SP Dębinki			
SP Nasielsk –
SP Pieścirogi			
SP Dębinki –
SP Budy Siennickie
SP Pieścirogi –
SP Budy Siennickie
SP Nasielsk –
SP Dębinki			

7:0
1:1
4:0
2:1
0:2
3:2

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk		
II miejsce SP Dębinki		
III miejsce SP Budy S.		
IV miejsce SP Pieścirogi		

(14:2)
(5:5)
(3:9)
(1:7)

9 pkt
4 pkt
3 pkt
1 pkt

Skład zwycięskiego zespołu z SP
Nasielsk: L atkowski Bartek, Zalewski
Szymon, Popielarski
Dawid, Szostak Emil,
Chojnacki Przemek, Królak Michał,
C hmielewsk i Mariusz, Chrestowski
Karol, Łapicki Robert, Bajno Sebastian,
Wiśniewski Czarek,
Tomaszyński Kamil,
Drzazgowski Damian.
Po zakończeniu turnieju najlepszym zespołom wręczono puchary i dyplomy sportowe.
mk

Sport szkolny w skrócie:

18 kwietnia 2011 r. w Nowym Dworze Maz. chłopcy z nasielskiej szkoły
podstawowej wygrali powiatowy turniej w minipiłkę nożną, natomiast
dziewczęta z nasielskiej podstawówki zajęły III miejsce. Chłopcy będą
reprezentować powiat nowodworski w zawodach rejonowych w Górze
Kalwarii 9 maja br.
19 kwietnia 2011 r. w Ostrołęce na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych startowało 3 zawodników z gminy Nasielsk, tj. Daria Gardłowicz z SP Nasielsk – 64. miejsce,
Kinga Karaś ZS 2 Pieścirogi (nie ukończyła), Daniel Osiński z SP Budy
Siennickie (nie ukończył).

PO GODZINACH
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Dzień otwartych
koszar
W czwartek, 14 kwietnia br. uczniowie klasy Vc Szkoły Podstawowej w Nasielsku odwiedzili 10. Warszawski
Pułk Samochodowy.
Wizyta ta była poprzedzona zaproszeniem dowódcy pułku. Nie był to jednak przypadek. Zarówno nasza
szkoła, jak i 10. Wojskowy Pułk Samochodowy noszą
zaszczytne imię wielkiego Polaka, patrioty, Stefana Starzyńskiego. Chętnie skorzystaliśmy więc z zaprosze-

nia, by zgłębić wiedzę, zwiedzić Izbę Tradycji jednostki
oraz sylwetki Patrona, który jest bliski również naszym
sercom. Mogliśmy obejrzeć sprzęt transportowy pułku, poznać bazę koszarową i szkoleniową, a także wziąć
udział w pokazie działania Wojskowej Straży Pożarnej.
Wizyta w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym
im. Stefana Starzyńskiego dostarczyła nam wielu wrażeń, zwłaszcza chłopcom, którym tematyka wojskowa
przypadła szczególnie do gustu. Chętnie mierzyli ciężkie kamizelki kuloodporne i maski przeciwgazowe oraz
oglądali różne rodzaje uzbrojenia żołnierzy. Możliwość
wejścia na czołg i do rozmaitych środków transportu
wojskowego, a także pozowanie do zdjęcia ze snajperem spodobały się również dziewczętom.
Żołnierze pożegnali nas pysznym obiadem, a mianowicie tradycyjną wojskową grochówką. Pełni „militarnych” wrażeń wróciliśmy do szkoły. Ta wycieczka różniła się od innych, dlatego na długo pozostanie w naszej
pamięci.
Anna Korycka
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„…wszystkie drogi prowadzą do ludzi”
A.de Saint-Exupery

Porządek uroczystości:

10.50 – zbiórka delegacji z pocztami sztandarowymi
11.00 – Msza Święta w kościele Św. Wojciecha w Nasielsku,
celebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Płockiej
Piotra Liberę
12.00 – przemarsz gości i społeczności szkolnej w kierunku
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
12.10 – złożenie kwiatów przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II
12.30 – uroczysta akademia w Hali Sportowej przy ul. Staszica
– część oficjalna
1. powitanie przybyłych gości
2. krótka historia szkoły
3. przemówienie Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
4. przemówienie burmistrza Nasielska
5. wystąpienia zaproszonych gości
6. część artystyczna w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej
14.30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed budynkiem szkoły,
zakończenie części oficjalnej
14.45 – prezentacja dorobku szkoły – wystawy okolicznościowe

Chcąc przekazać następnym pokoleniom
jak najlepsze dziedzictwo,
w hołdzie czynom i ich bohaterom,
Burmistrz Nasielsk,
Proboszcz Parafii Św. Wojciecha
Dyrekcja i Nauczyciele Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
pragną zaprosić
Wszystkich absolwentów
Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1,
Rodziców i Sympatyków szkoły
na uroczystość obchodów

Czeka Cię mnóstwo pracy. Doskonale poradzisz
sobie ze wszelkimi zadaniami wymagającymi
liczenia i koncentracji. Stan Twoich finansów
zależy od Twojej pomysłowości i zaradności.

Byk 20.04.-20.05.
Pochłoną Cię sprawy materialne i będziesz
pracować za dwóch. Będziesz rozkręcać się
powoli, ale skutecznie. Życie towarzyskie
przejdzie na drugi plan i prawie zaniknie.

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Sprawnie uporasz się z bieżącymi sprawami.
Uda Ci się załatwić wszystko, co sobie
zaplanowałeś. W sprawach rodzinnych
przestań się dąsać i wypominać. Pora dojść do
porozumienia.

Rak 22.06.-22.07.
Zapowiada się dobry czas. Będziesz solidny
i pracowity. Pojawią się doskonałe okazje
i propozycje w życiu zawodowym. Masz
szansę odnieść sukces także w życiu
osobistym. Nowi znajomi chętnie Ci pomogą.

Lew 23.07.-22.08.
W życiu zawodowym same zmiany. Otrzymasz
niepowtarzalną szansę, więc pokaż, na co
Cię stać. Ta Twoja dobra passa trochę potrwa,
dotyczy to również życia osobistego. Samotne
Lwy szczęśliwie się zakochają.

Panna 23.08.-22.09.
Najbliższy czas nie przyniesie nic nowego.
Zajmij się pracą i swoimi zaległymi sprawami.
Będzie okazja do spotkania z przyjaciółmi lub
w rodzinnym gronie. Ktoś Ci bliski odniesie
spektakularny sukces.

ZE SZKÓŁ

Spotkanie klas VI z policjantem
W środę, 30 marca
br. w Szkole Podstawowej w Nasielsku
odbyło się spotkanie szóstoklasistów
z mł. asp. Iwoną Jurkiewicz z powiatowej Komendy Policji
w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Po przywitaniu pani
policjant zaprosiła
do obejrzenia filmu
o zagrożeniach dotyczących nastolatków. Projekcja składała się z trzech
odcinków dotyczących cyberprzemocy, drobnych kradzieży oraz picia
nieznanych napojów. Twórcy filmu zadbali o przystępność treści oraz realistyczne przedstawienie postaci, dzięki czemu młodzież z dużym zainteresowaniem obejrzała przygotowany materiał. Po projekcji mł. asp. Jurkiewicz dodała swój komentarz, a także przybliżyła tematykę odpowiedzialności karnej za popełnienie niedozwolonych czynów.
Na koniec zainteresowani uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się policyjnym akcesoriom, m.in. kajdankom. Bogatsi w nową wiedzę oraz zadowoleni z ciekawej prezentacji uczniowie wraz z dyrektorem p. Kraszewskim
podziękowali za owocne spotkanie.
Ilona Dygus

Z przymrużeniem oka

20. rocznicy Nadania Szkole Imienia
Pierwszą Rocznicę Nadania Patrona Miastu
oraz Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
Ceremonia odbędzie się

5 maja 2011 roku o godz. 11.00.
Wierzymy, że swoją obecnością uświetnią Państwo
tak ważny moment w życiu naszej szkolnej
i lokalnej społeczności.

HOROSKOP
Baran 21.03.-19.04.
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Waga 23.09.-22.10.
Przyda Ci się więcej spokoju. Realizację planów
i pomysłów odłóż na późniejszy czas. Pomyśl
teraz o swoim zdrowiu i kondycji psychicznej.

Skorpion 23.10.-21.11.
Najbliższe dni będą bardzo udane i zarazem
pracowite. Możesz bez obaw finalizować
przedsięwzięcia
wcześniej
rozpoczęte.
Przyniosą one wymierne korzyści finansowe.
W uczuciach będziesz nastrojony marzycielsko.

Strzelec 22.11.-21.12.
Pojawią się nowe propozycje i możliwości
w życiu zawodowym. Nie ulegaj emocjom,
mało mów, a dużo słuchaj. Więcej wtedy
osiągniesz. Zasady te zastosuj także w życiu
osobistym, a na efekty nie będziesz długo
czekać.

Koziorożec 22.12.-19.01.
Czekają Cię ważne i trudne rozmowy
z przełożonymi na temat Twojej dalszej kariery
zawodowej. Cierpliwość i wytrwałość zostanie
jednak nagrodzona. W życiu rodzinnym unikaj
kłótni z bliskimi osobami.

Wodnik 20.01.-18.02.
W najbliższych dniach masz szansę polepszyć
swoją sytuację zawodową i finansową. Okazje
same będą wchodzić Ci w ręce. Skorzystaj
z pomocy i rady życzliwych Ci osób.

Ryby 19.02.-20.03.
Nie przejmuj się każdym niepowodzeniem.
Zajmij się lepiej bieżącymi sprawami, bo dziś
możesz też szybko odrobić powstałe zaległości.
Bądź pewny, że już niedługo przyjdą wielkie
zmiany w życiu zawodowym i uczuciowym.

Kino NIWA ZAPRASZA
30 kwietnia 1 - 2 maja godz. 19.00

Oczy Julii
Horror, Thriller; czas: 116 min.

Gdy w tajemniczych okolicznościach
ginie piękna, odzyskująca po długiej
chorobie wzrok Sara, jej siostra bliźniaczka Julia (w obie postaci wciela się
Belén Rueda, znana z pamiętnych ról
w Sierocińcu i W stronę morza) nie
może uwierzyć w sugerowane przez
policję samobójstwo. Mimo próśb męża
(Lluís Homar, Przerwane objęcia Pedro
Almodovara), którego łączyła z Sarą zastanawiająco bliska więź, kobieta postanawia na własną rękę zbadać przyczyny
śmierci siostry. Wkrótce, ku swojemu
przerażeniu, Julia odkryje, że sama zaczyna tracić wzrok, a każdy jej krok w narastających ciemnościach obserwuje zagadkowa postać, która nie zostawia po sobie żadnego śladu…

6- 8 maja

PLANETE DOC

Piątek 6 maja 2011 r.
Nie zależy wam na prawdzie godz. 18:00
Krew w twoim telefonie godz. 20:00
Sobota 7 maja 2011 r.
Upadek Gubernatora godz. 17:00
Kraj gazem płynący godz. 19:30
Niedziela 8 maja 2011 r.
Czwarta rewolucja godz. 16:00

Szczegóły www.noknasielsk.pl
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Zatrudnię przedstawiciela handlowego
z własnym samochodem. Tel. 519 139
675.
Sprzedam motocykl Suzuki GSX F600,
1998 r. prod., przebieg 33000, garażowany, zmieniony wydech, cena 7000
zł. Tel. 504 775 128.
PILNIE sprzedam dom w Nasielsku
(spokojna okolica, wszystkie media,
gotowy do zamieszkania – do częściowego wykończenia). Tel. 692 486 481.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Schody. Tel. 503 401 399.
Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym w bardzo dobrym punkcie
w Nasielsku. Tel. 505 359 438.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe.
Tanio i profesjonalnie. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Sprzedam działkę w Szczypiornie o pow.
2801 m2. Tel. 500 255 370.
Wideofilmowanie. Przegrywamy VHS
na DVD. Tel. 788 702 380.
Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2
z działką 1500 m2 w Cieksynie + budynek
gospodarczy. Tel. 600 984 911.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 506 615
681; 797 541 501.
Protezy dentystyczne: akrylowe, szkieletowe, elastyczne. Tanio i solidnie.
Tel. 513 520 915.
Sprzedam działki budowlane po 1225 m2,
Kamionna, gm. Winnica. Tel. 513 520 915.
Sprzedam działkę z możliwością przekształcenia na budowlaną, 4100 m 2;
Chrcynno. Tel. 696 906 014.
Ogrodzenie z metalu, sztachet, siatki.
Wykonujemy bramy, przęsła, podmurówki, klinkier, kraty. Tel. 607 687 306.
Sprzedam działki budowlane, blisko PKP.
Tel. 784 528 758.
Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, komplet wypoczynkowy, komodę pod TV,
huśtawkę ogrodową drewnianą, lustro
kryształowe do łazienki, rowery, dywany.
Tel. 505 359 438.
Ładna działka 3900 m2 Budy Siennickie,
Sprzedam. Tel. 503 691 028.
Sprzedam działkę przemysłowo – budowlaną przy ul. Przemysłowej 2700 m2;
cena 65 000. Tel. 510 516 424.
Sprzedam mieszkanie 49 m 2 – dwa
pokoje, parter, mieszkanie po remoncie, Os. Warszawska. Tel. 509 297 293;
503 082 441.
Przyjmę pracownika do ocieplania budynków. Tel. 669 777 263.
Sprzedam dwie sąsiadujące działki budowlane 750 m2 x 2 razem lub osobno
– Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę budowlaną 2500 m2,
Nasielsk, ul. 11 Listopada. Tel. 519 122 575.
Poszukuję w Nasielsku mieszkania
do wynajęcia w bloku. Tel. 728 841 228.
Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Sosnowej, 1127 m2, na działce jest
woda, możliwość podłączenia prądu.
Tel. 604 415 687.
Atrakcyjne działki budowlane przy
ul. Piłsudskiego. Sprzedam. Tel. 696 468
255.
Siedlisko, dom murowany i budynki gospodarcze. Działka 1,70 + 4 ha. Słustowo.
Tel. 22 794 30 35; 517 814 096.
Wykaszanie traw i chwastów. Tel. 696
625 756.
Sprzedam wóz – 650 zł, śrutownik – 600
zł, kultywator 400 zł. Tel. 513 455 679.
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Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku.
Wszystkie media. Tel. 510 205 881; 602
426 892.
W y n a j m ę l o k a l u ż y t ko w y p r z y
ul. Warszawskiej w Nasielsku. Tel. 510 205
881; 602 426 892.
Sprzedam 7 ton owsa. Tel. 691 555 465.
Pranie dywanów, tapicerek meblowych
i samochodowych. Tel. 605 780 641.
Korepetycje język angielski. Tel. 788 633
857.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Bank Ci odmówił? Wystarczy jeden
telefon. Bez BIK – u, bez poręczyciela.
Tel. 600 297 409.
Budowa domów od podstaw pod klucz.
Więźby + krycie – PROMOCJE. Tel. 721
108 172.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki. Tel. 668
602 600.
Sprzedam działki budowlane Nowe
Pieścirogi. Tel. 501 845 570.
Sprzedam dom z działką przy
ul. Jagodowej w Nasielsku. Tel. 697 287
570.
Sprzedam działkę 1, 2 ha Dębinki.
Tel. 667 666 240.
Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie,
panele ściana, podłoga i montaż kabin
natryskowych. Tel. 604 561 031.
Sprzedam działki budowlane, blisko
Studzianek; k. stacji PKP. Tel. 784 528 758.
Do wynajęcia w Nasielsku 4 mieszkania;
łazienka, WC; centralne ogrzewanie; oddzielne wejście. Tel. 23 69 30 025; 602
793 096.
Sprzedam pług 3 – skibowy; kultywator;
przetrząsarkę do siana. Tel. 663 341 423.
Sprzedam działkę rekreacyjno – budowlaną. Tanio. Dobra Wola. Tel. 668 337 443.
Wydzierżawię grunty orne 9 ha zaorane;
łąki 1 ha w Nasielsku. Tel. 608 850 372.
Restauracja/hotel w Pułtusku poszukuje
ludzi na stanowisko: kelner/kelnerka; oraz
kucharz/kucharka. Kontakt: 504 920 550.
Małżeństwo szuka domu lub mieszkania
do wynajęcia. Tel. 513 780 723.
Sprzedam działkę budowlaną 1100 m2
w Siennicy w atrakcyjnej cenie. Tel. 502
681 747.
Opinie tech; ekspertyzy bud. oraz nadzory
bud. Ceny konkurencyjne. Tel. 501 580
427; 23 69 12 255.
Sprzedam działkę 1400 m2 w Kosewie
k. Nasielska. Tel. 512 206 442.
Sprzedam działkę na ul. Przemysłowej
w Nasielsku, pow. 2800 m2. Tel. 609
509 607.
Trzy małe szczeniaczki mix czarne do
oddania w dobre ręce. Będą odrobaczone
i zadbane. Tel. 697 339 708.
Stadnina przyjmie do pracy stajennego.
Tel. 697 716 766.
Sprzedam quada. Tel. 696 257 475.

REKLAMA
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W Nasielsku o Puchar Ministra

II Ogólnopolski Festiwal Tenisa Stołowego o Puchar Ministra Sportu
Od ubiegłego roku Ministerstwo Sportu organizuje Ogólnopolski Festiwal
Tenisa Stołowego o Puchar Ministra
Sportu dla dzieci szkół podstawowych. Głównym jego pomysłodawcą
i sponsorem jest minister Adam Gersz,
który przed objęciem teki ministra był
bardzo blisko związany z tenisem stołowym. Przez wiele lat był trenerem
reprezentacji Polski i był to okres, kiedy polski tenis liczył się na świecie.
Wówczas to największe sukcesy odnosili m.in.: Andrzej Grubba, Leszek
Kucharski. Potem przez kilka lat był
prezesem Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, po czym został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu.
Od października 2009 r. pełni funkcję
ministra. Stąd też zamiłowanie do teni-

sa, czego owocem było zorganizowanie I Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa
Stołowego dla dzieci szkół podstawowym bez ograniczeń „zrzeszeni i niezrzeszeni”.
Celem festiwalu jest nie tylko upowszechnienie sportu wśród dzieci
i aktywizacja wszystkich do uprawiania
sportu, szczególnie w środowiskach
wiejskich i małomiasteczkowych, ale
również propagowanie zdrowego trybu życia.
Uczestnikami festiwalu są zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta, rywalizujący w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I–III i IV–VI. W kategorii klas I–III
nie ma podziału, natomiast w klasach
IV–VI oddzielnie grają zawodnicy zarejestrowani w klubach i posiadający
fot. M. Stamirowski

licencje zawodnicze oraz oddzielnie
niezrzeszeni.
Organizatorami festiwalu na szczeblu
środowiskowym i gminnym są samorządy lokalne, stowarzyszenia i kluby
sportowe, a na szczeblu wojewódzkim
– urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie i wojewódzkie związki tenisa stołowego.
Przeprowadzenie finału wojewódzkiego województwa mazowieckiego zostało przyznane Nasielskowi,
w związku z czym rozgrywki odbyły
się w nasielskiej hali sportowej w sobotę, 2 kwietnia br. Stanowiły one eliminacje do Finału Ogólnopolskiego, który w dniach 16–17 kwietnia br.
odbył się w Olkuszu. Z nasielskiego
turnieju do ogólnopolskiego finału zakwalifikowało się po dwóch najlepszych zawodników i zawodniczek
w każdej kategorii.
Turniej w Nasielsku zgromadził na
starcie 107 uczestników z całego województwa. Wystartowało w nim również sześciu chłopców ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Kacper Ćwik,
Jakub Jóźwiak i Karol Romanowski po
raz pierwszy wzięli udział w turnieju
tenisowym, natomiast Emil Szostak,
Paweł Zembrzuski i Szymon Zalewski
występowali już w różnych turniejach

Żbik – Legionovia 7:1 (3:0) (+3)
Świt II – Żbik 0:9 (0:4) (+3)

Sytuacja nadal skomplikowana
W ostatnich dwóch meczach,
rozegranych w dodatku z lokalnymi rywalami (a to zawsze
są trudne mecze), Żbik zainkasował komplet punktów
(6). W klubie nie widać jednak
euforii, bo sytuacja drużyny
nadal jest trudna. Wśród kibiców coraz częściej słyszy się
opinię, że marzenia o awansie trzeba zrealizować teraz,
bo inaczej Nasielsk na wiele lat
pozbędzie się dobrej piłki. Hasło „teraz albo nigdy” jest coraz bardziej aktualne.
Dlaczego teraz? Odpowiedź
na to pytanie jest prosta.
Mamy dobrą drużynę, mogącą w obecnym składzie
walczyć jak równy z równym z każdą
drużyną czwartej ligi. I jeszcze jeden
argument dlaczego teraz. Mamy dobrego trenera. Stawia wysokie wymagania zawodnikom. Myślę, że sytuacja
zespołu byłaby dużo lepsza gdyby
nie nieobecność niektórych piłkarzy
w ważnych meczach. Mamy kłopoty z obroną. Straciliśmy dwóch czołowych obrońców: Ewaha Stephena
i Przemka Zubla. Nigeryjczyk niemal
od początku sezonu leczy kontuzję,
Przemek odszedł w okresie przygotowawczym do rundy rewanżowej.
Zdarzały się, niestety, nieobecności
wynikające z otrzymanych żółtych
i czerwonych kartek.
W aspekcie przedstawionych problemów obserwowaliśmy mecze Żbika
z rezerwami Legionovii i Świtu. Wyniki, 7:1 z Legionovią II i 9:0 ze Świtem
II Nowy Dwór Mazowiecki, kazałyby
mniemać, że przeciwnicy byli wyjątkowo słabi. To jednak jest bardzo my-

1. Bagrowska Katarzyna – MLUKS
Płock,
2. Wereszczaka Anna – MLUKS Płock.
Dziewczęta klasa IV–VI niezrzeszone:
1. Marchewka Małgorzata – SP Łyse,
2. Równa Olga –Nagoszewo.
Chłopcy klasa IV–VI zrzeszeni:
1. Ogrodnik Piotr – ULKS Ostrów
Maz.,
2. Budzik Daniel – GLKS Nadarzyn.
Chłopcy klasa IV–VI niezrzeszeni:
1. Żaczek Bartosz – SP Grala,
2. Perchuć Rafał – SP Grala.
Należy podkreślić, że wśród startujących było kilka dziewcząt i kilku
chłopców, którzy zajmują wysokie
pozycje na krajowych listach klasyfikacyjnych i uczestniczą w regularnych
rozgrywkach ligowych oraz Mistrzostwach Polski w kategorii żaków i młodzików. Na ich tle chłopcy ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku wypadli zupełnie przyzwoicie. Paweł Zembrzuski został sklasyfikowany na miejscu
5.–8., Szymon Zalewski i Kacper Ćwik
na miejscach 9.–12., Emil Szostak – na
13.–16., a Karol Romanowski i Jakub
Jóźwiak na miejscach 17.–20.
Na zakończenie turnieju najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe
dyplomy.
aga

szkolnych i powiatowych. Ten turniej
był dla nich wyjątkowy, ponieważ
przyszło im rywalizować z czołówką
tenisistów Mazowsza w swojej kategorii wiekowej.
Uroczystego otwarcia nasielskiego
turnieju dokonał burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski, który powitał wszystkich uczestników, trenerów
i licznie zgromadzonych rodziców,
życząc im jak najlepszych wyników
i udanego startu w ogólnopolskim
finale. Następnie przy stołach rozpoczęła się walka. Sędziami turnieju byli
sędziowie związkowi, w tym trzech
sędziów klasy międzynarodowej.
Burmistrz Grzegorz Arciszewski z zainteresowaniem oglądał zmagania zawodników. Po kilkugodzinnej rywalizacji w poszczególnych kategoriach
zwyciężyli i awansowali do finału
ogólnopolskiego:
Dziewczęta klasy I–III:
1. Dyja Milena – SKS „Olimpijczyk”
Jeżewo,
2. Kępka Oliwia – KS Puznówka.
Chłopcy klasy I–III:
1. Miszkurka Jakub –„Hals” Warszawa,
2.Michalczuk Artur–„ Bogoria” Grodzisk Maz.
Dziewczęta klasa IV–VI zrzeszone:

Liga siódemek zaprasza
Zapraszamy do udziału
fot. T. Zawadzki

w amatorskich rozgrywkach piłkarskich (liga siódemek).

Liga startuje 14 maja br.,
mecze rozgrywane będą na boisku
w Nowych Pieścirogach przy ul. Platynowej
w soboty i niedziele.
Czas meczu: 2 x 30 minut, systemem „każdy z każdym”.

Zapisy przyjmujemy
pod adresem mailowym:
marcin.leszczynski@gg.pl
Wpisowe od drużyny to tylko 200 zł.
lące. Znakomite rezultaty są efektem
tego, że to nie przeciwnicy grali słabo,
lecz Żbik grał bardzo dobrze. Tyle że
nie grał dobrze przez całe dziewięćdziesiąt minut. Poziom, jaki prezentował Żbik w pewnych fragmentach
meczów, przypominał poziom drużyn trzecioligowych.
Kibice jednak, w grze naszej drużyny,
dostrzegali duże fragmenty przestojów, niepotrzebne zwalnianie tempa gry, zbyt długie przygotowanie na
własnej połowie akcji ofensywnych,
co daje czas przeciwnikowi na zwarcie szyków obronnych.
Odpowiedzią na te dywagacje było
ostatnie 30 minut meczu ze Świtem
II. O ile w pierwszej połowie i pierwszych piętnastu minutach drugiej
polowy grali ładnie, długo jednak na
własnym polu rozgrywając efektownie piłkę, o tyle w końcowej części
przystąpili do bardzo dynamicznych
ataków. Natychmiast po przejęciu piłki
wrzucali ją poza obronę przeciwnika,

a tam dochodzili do niej nasi napastnicy. Obrona przeciwnika nie miała czasu na zorganizowanie się i popełniała
błąd za błędem. Efektem tego były aż
4 bramki zdobyte w ostatnich 30 minutach. Wniosek jest prosty. Trzeba to
robić jak najczęściej.
W środę w późnych godzinach popołudniowych Żbik rozegra w Karczewie
zaległe spotkanie z rezerwami tamtejszego Mazura. Trudne to będzie spotkanie. Tym bardziej trudne, że w Karczewie dzieją się nieraz dziwne rzeczy.
W meczu z Legionovią bramki dla
Żbika zdobyli: Kotarski (30’), Maxwell
(35’, 70’, 75’), Załoga (36’, 80’), Ćwikła
(85’). Bramkę dla Legionovii zdobył
były zawodnik Żbika Cezary Wróbel.
Gole Świtowi II strzelili: Choroba (5’),
Załoga (9’, 18’, 75’), Maxwell (40’,87’),
Unierzyski (47’, 85’), Kotarski (56’).
Warto przy tym podkreślić, że były
to wyjątkowo piękne bramki.
xyz

Więcej informacji pod nr. tel. 783 045 783.
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