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Absolutorium udzielone

W czwartek, 9 czerwca br. w sali kina Niwa odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadził radny Grzegorz Duchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad z uwzględnieniem zmian przewodniczący RM zdał
relację ze swoich działań między sesjami rady.
Czytaj na str. 2 i 3

Proboszcz nominowany

Jakie to miejscowości?

W poprzednim numerze ŻN pisaliśmy o tym, że biskup płocki ks. Piotr Libera podjął decyzję o utworzeniu nowej parafii w Nunie („Decyzja już zapadła”). Przypomnijmy, że niemal dwadzieścia lat temu mieszkańcy wybudowali
tam kaplicę. W najbliższą niedzielę, 26 czerwca na mszy
św. o godz. 9.00 w kościele
pw. św. Wojciecha Nasielsku
odbędzie się oficjalne pożegnanie dwóch kapłanów,
którzy będą pełnić obowiązki
duszpasterskie w samodzielnych parafiach. Decyzją biskupa płockiego ks. mgr Tadeusz Jabłoński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św.
Wojciecha w Nasielsku, mianowany został proboszczem
parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.
Nowemu proboszczowi serdecznie gratulujemy!
za: www.diecezjaplocka.pl
R

E

K

L

A

M

str. 4

Prywatny parking

str. 5

DNI NASIELSKA 2011

str. 8

A

Czytaj na str. 11 i 12

Przetrącony Żbik
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Tworzymy bazę danych
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

W związku z tworzeniem bazy danych o organizacjach pozarządowych
działających na terenie Gminy Nasielsk, Urząd Miejski w Nasielsku zwraca
się z prośbą do przedstawicieli organizacji o przekazywanie informacji na
stosownym formularzu. Powinny się w nim znaleźć: nazwa organizacji,
adres, władze, data rejestracji, numer w rejestrze/ewidencji, status prawny organizacji, przedmiot działalności organizacji według statutu, kontakt.
Informacje można przesyłać drogą mailową na adres: um@nasielsk.pl bądź
składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (parter). Prosimy, aby w miarę możliwości informacje zostały
dostarczone do dnia 30 czerwca br.
(red.)

INFORMACJA

SUPER SAMORZĄD
Stowarzyszenie Europa
i My informuje, że rozpoczęta w 2006 r. ogólnopolska akcja „Masz głos,
masz wybór”, zorganizowana przez Fundację
im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów – prowadzona nieprzerwalnie do 2010 r.
również na terenie gminy
Nasielsk – w 2011 r. kontynuowana jest formie
konkursu „ SUPER SAMORZĄD 2011”. Celem
konkursu jest budowanie
dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami w samorządzie lokalnym
i integracja lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy
oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski.
Przed uczestnikami stoją cztery zadania do wykonania:
1) Jak rozmawiać i współpracować?
2) Przestrzeń publiczna – wspólna sprawa;
3) Otwarta gmina – posiedzenie komisji/ rady z udziałem mieszkańców;
4) Co się będzie działo w naszej gminie?
Pierwsze zadanie w szczególności dotyczy sposobów komunikacji administracji gminnej z mieszkańcami, z których najważniejszymi są:
1. Biuletyn informacji publicznej (BIP) gminy i strony podmiotowe BIP innych jej jednostek organizacyjnych;
2. Strona internetowa gminy;
3. Tablice ogłoszeniowe w urzędzie gminy i wybranych lokalizacjach;
4. Spotkania z mieszkańcami;
5. Korespondencja pocztowa lub elektroniczna;
6. Inne sposoby w konkretnych sprawach.
Zapraszamy do wspólnego kontynuowania akcji MGMW w roku 2011,
z dalszą perspektywą działań do 2014 r.
Organizujemy spotkanie informacyjne 7 lipca o godz. 15.00 w Urzędzie
Miejskim w sali konferencyjnej, a dotyczyć ono będzie efektywnego modelu komunikacji w gminie Nasielsk. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane współpracą w tym zakresie.
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Europa i My, Urząd Miejski w Nasielsku,
pok. 117, tel. kom. 0 606 923 971, e-mail: wroblewska@europaimy.org
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.maszglos.pl.
Elżbieta Wróblewska
koordynator akcji MGMW na terenie gminy Nasielsk
O
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W związku z pracami budowlanymi - budowa wiaduktu drogowego
w km 63+953 linii kolejowej E-65 z dniem 16 maja br. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu dla drogi wojewódzkiej 632
co spowodowało zamknięcie drogi gminnej relacji Kątne, Mazewo
Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Lubomin dla ruchu do końca
sierpnia br. Objazd odbywa się drogą przez przejazd kolejowy w Mazewie Dworskim B, Mazewie Włościańskim Km. 64+746.
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Absolutorium
udzielone
W czwartek, 9 czerwca br. w sali
kina Niwa odbyła się IX sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadził radny Grzegorz Duchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej.
Po prz yjęciu porządku obrad
z uwzględnieniem zmian przewodniczący RM zdał relację ze swoich
działań między sesjami rady. M.in.:
uczestniczył w pracach komisji, pełnił dyżury i spotykał się z mieszkańcami gminy. W dalszej części obrad
swoje sprawozdanie złożył Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska,
który zrelacjonował spotkanie z zarządem powiatu nowodworskiego
na temat dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. – Chciałem ustalić, czy i jakie
będą w przyszłym roku prowadzone u nas inwestycje – mówił.
Wśród obiecanych inwestycji drogowych wymienił: kompleksowy
remont ulicy POW i ulicę Sikorskiego w Siennicy. Mówił też o konieczności remontów dróg, które
zostały zniszczone podczas praca
modernizacyjnych torów kolejowych. Burmistrz wspomniał również
o spotkaniu w Grodzisku Mazowieckim z okazji 22. rocznicy przejęcia
władzy przez Solidarność i o spotkaniach z mieszkańcami.

W kwestii sprawozdania burmistrza
radny Mirosław Świderski pytał, czy
podczas spotkania z zarządem powiatu podjęto także temat zwrotu kosztów za zimowe utrzymanie
dróg powiatowych – wykonawcą tej usługi był Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Burmistrz wyjaśnił, że powiat zwróci ok.
50% kosztów, dołoży je do inwestycji drogowych, które powstaną
w ramach tzw. „schetynówki”. Radny Krzysztof Fronczak pytał o zniszczoną ulicę Piłsudskiego w Siennicy.
Burmistrz zapewnił, że ta ulica również zostanie wyremontowana.
Podczas interpelacji radnych jako
pierwszy pytanie zadał radny Stanisław Sotowicz, który mówił o lampach ulicznych zasłaniających korony drzew oraz o źle ułożonym
chodniku w ulicy Kilińskiego. Radny Radosław Skrzynecki pytał m.in.
o odbiór posegregowanych odpa-

dów z gospodarstw domowych,
wyznaczenie drogi z Chlebiotek
oraz o przeniesienie jednej lampy.
Natomiast radny Krzysztof Fronczak
dopytywał o termin namalowania
pasów przy szkole w Starych Pieścirogach. Po raz kolejny radny Mirosław Świderski zgłosił sprawę skweru w centrum miasta i zagrożeń,
jakie tam czyhają na mieszkańców.
Zaś radny Henryk Antosik przypomniał sprawę mieszkańców osiedla
Krupka i ich problemów z niedokończonym podłączeniem do kanalizacji, mówił też o konieczności
naprawy drogi przy przedszkolu samorządowym. Temat zniszczonej
drogi w Miękoszynie podjął Jerzy
Lubieniecki. Radny Albert Dublewski przypomniał o naprawie drogi
w Nowej Wronie i ustawieniu oznakowania w Borkowie. O oczyszczanie ulic w Pieścirogach i poprawianie nawierzchni dróg osiedlowych
destruktem pytał radny Artur Szulkowski.
Następnie uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii
o przedłożonym przez burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2010 r. odczytała Ludwina Turek,
skarbnik Nasielska. RIO wydało opinię
pozytywną, zwrócono w niej jedynie
uwagę na brak płynności finansowej
ZGKiM. W dalszej
kolejności radny
Radosław Skrzynecki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat
budżetu. Komisja wnioskowała
do rady o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Pani skarbnik odczytała też uchwałę
RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska. Przed rozpoczęciem
debaty budżetowej radny Grzegorz
Duchnowski, przewodniczący RM
upominał radnych, żeby dyskusja
była merytoryczna i dotyczyła absolutorium.
– Mamy dziwną sytuację, co 4 lata,
kto inny przygotowuje budżet, a kto
inny dostaje absolutorium. Przez
ostatnie 12 lat był ten sam burmistrz,
a radni się zmienili. Teraz jest inaczej. Ale wszyscy jako rada musimy
udzielić lub nie absolutorium burmistrzowi. Radny Mirosław Świderski przypomniał, że radni mają oceniać budżet i pracę burmistrza. Na
co burmistrz Grzegorz Arciszewski
stwierdził – Powinienem zaapelować o nieudzielanie absolutorium,

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
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Absolutorium udzielone
dokończenie ze str. 2

ale apelują o jego udzielenie, bo byłyby duże komplikacje. Sprawdziło
się to, co powiedziałem wcześniej.
Jak może być dobrze wykonany budżet, skoro ja odziedziczyłem ponad
2 mln długu, faktury nie były płacone
od lutego. Osobiście uważam, że to
był zły budżet.
Radny Radosław Skrzynecki podkreślił też, że mimo pozytywnej opinii Komisja Rewizyjna ma co do jego
wykonania wiele zastrzeżeń. Natomiast Grzegorz Duchnowski dodał –
Nieudzielanie absolutorium nie przynosi żadnych skutków. Ostatnie wybory to dowód, że oceny już dokonała nasza społeczność, a prace nad
przyszłym budżetem oparte będą na
przesłankach bardziej racjonalnych.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta i gminy Nasielsk
za 2010 rok. Po jednogłośnie przyjętej
uchwale w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium przewodniczący
RM złożył burmistrzowi gratulacje.
Po przerwie w obradach Maria Kowalska, sekretarz Nasielska, odczytała sprawozdanie finansowe SP ZOZ
Nasielsk za rok 2010, które rada
przyjęła jednogłośnie. Pani skarbnik
przedstawiła kolejno projekty uchwał
dotyczące: wieloletniej prognozy finansowej, zmiany uchwały budżetowej, a także zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Natomiast Jarosław
Chyliński, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej, przedstawił
projekty uchwał w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży alkoholu oraz dwa
projekty uchwał dotyczących oświaty.
Rada przyjęła też uchwały dotyczące
m.in. ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na
składowisku odpadów w Jaskółowie,
w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków
w Nasielsku oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza.
W sprawie skargi na działalność burmistrza uznano, że sprawa ma charakter
cywilnoprawny i nie dotyczy administracji publicznej. Podczas głosowania
R

E

nad tą uchwałą jeden radny wstrzymał się od głosu, reszta zdecydowała
o odrzuceniu skargi.
Następnie udzielono odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych. Albert Kołodziejski, dyrektor ZGKiM.
Mówił o konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków w Nasielsku,
wspomniał też o tym, iż budżet na
utrzymanie dróg jest przekroczony,
ale firma z własnych środków rozpoczęła asfaltowanie dróg, zapewnił, że
jest opracowany harmonogram remontów dróg i oczyszczania poboczy. Radna powiatowa Barbara Markowicz wyjaśniła, że pasy na drodze
powiatowej miały być namalowane
po remoncie ulicy Kolejowej. Burmistrz zapewnił, że ma świadomość
problemów mieszkańców mieszkających przy skwerze Jana Pawła II, wie,
że patrole policji są niewystarczające,
dlatego planowane jest tam założenie
monitoringu. Mówił też o bieżących
remontach dróg.
Wśród pism skierowanych do rady
znalazły się m.in. wniosek stowarzyszenia Europa i My w sprawie przystąpienia nasielskiej Rady Miejskiej do
projektu „Super samorząd”. Radni nie
przyjęli tego wniosku. Przewodniczący RM krótko wspomniał też o „półanonimie” podpisanym przez grupę
radnych, który do niego dotarł na temat burmistrza Arciszewskiego. Burmistrz zdecydował, że ponieważ on
również otrzymał ten tekst, należy go
przeczytać. Anonim dotyczył składanych przez burmistrza oświadczeń
majątkowych i prowadzonej przez
jego żonę działalności gospodarczej.
– Jest prawdą, że moja żona przejęła
działalność gospodarczą na początku stycznia. Żona nawiązała umowy
i jednostkami, które od lat odbierały
od nas mięso. Podkreślił, że w oświadczeniu majątkowym było napisane, że
żona nie ma umów i zgodnie z prawdą
nie mogła ich mieć, bo oświadczenie
było składane na koniec grudnia ub.r.
– To działanie poniżej pasa, każdy,
kto chciał to wiedzieć, mógł zapytać
wprost – stwierdził.
Była też skarga mieszkańców ulicy Rynek na zakłócanie spokoju
mieszkańcom przez klientów jednego ze sklepów sprzedających alkohol. Burmistrz wyjaśnił, że sprawa
K

jest mu znana, a kontrola, którą tam przeprowadzono, nie wykazała
uchybień. Odczytano
też skargę mieszkanki
Nasielska na zachowanie dyrektora ZGKiM.
O sprawie tej mówił zarówno burmistrz, jak
i dyrektor ZGKiM, a trafiła ona do rozpatrzenia
przez Komisję Rewizyjną.
Po odczytaniu wszystkich pism
głos zabierali mieszkańcy gminy.
Jako pierwszy na temat artykułu dotyczącego przeprowadzania
naboru dzieci do przedszkola samorządowego w Nasielsku, który
ukazał się w jednej z gazet, mówił
rodzic dziecka uczęszczającego
do tej placówki. Pytał burmistrza
o powody tak radykalnych wypowiedzi w prasie na temat dyrektor Hanny Szumskiej oraz
o efekty zapowiedzianej kontroli.
Burmistrz Grzegorz Arciszewski
odpowiedział, że przychodzili do
niego mieszkańcy ze skargami,
ponieważ nie przyjęto ich dzieci
do przedszkola w Nasielsku, dlatego zapowiedział kontrolę sposobu
rekrutacji i wyciągnięcie konsekwencji. Następnie w kwestii tragicznego stanu dróg w miejscowości Cieksyn mówiła pani sołtys
tej miejscowości. Głos zabrał też
obecny na sesji Dariusz Bernard
Mucha, były burmistrz Nasielska,
który stwierdził, że gdy zadłużenie
było na poziomie 19%, to mówiono, że gmina stoi na progu bankructwa, teraz jest 24%.– Miło, że
niektóre prace są kontynuowane.
Życzę, żeby wszystkie zamierzenia i plany zostały realizowane mówił.
Wiele spraw, w tym inwestycji
drogowych, kanalizacji i korzystania z funduszy unijnych, poruszył
też w swojej wypowiedzi Dariusz
Leszczyński, przewodniczący RM
w poprzedniej kadencji. Pytania
burmistrzowi zadawali również
radny Jerzy Lubieniecki i Radosław Skrzynecki. Po krótkiej dyskusji obrady zakończono.
(red.)
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Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku

przy ul. Warszawskiej 2
tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34
kom. 531 881 222; 531 881 555
e- mail: gs@nasielsk.com.pl

OFERUJE

• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, katalogowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placówkach handlowych na terenie miasta.

INFORMUJE

• Od dnia 7 czerwca 2011 roku (do odwołania) w każdy wtorek,
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu dostawczego w miejscowości Cieksyn- na placu Spółdzielni (naprzeciwko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00-13:00.

• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszawskiej 2 (góra) 100 m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierżawimy pomieszczenia o pow. 120 m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00.
A
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Z POLICJI

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Inauguracyjne
spotkanie
Burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski, powołał swoim zarządzeniem Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Umocowaniem
prawnym dla tego zarządzenia jest
zapis ustawowy nakazujący powołanie tego typu zespołów w
gminach oraz uchwała Rady Miejskiej.
Spotkanie inaugurujące pracę zespołu odbyło się poniedziałek, 6
czerwca br. w Urzędzie Miejskim w
Nasielsku. W jego składzie znaleźli
się przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, służby zdrowia, policji i Komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Członkowie zespołu otrzymali z rąk
burmistrza akty powołania do działania w tym gremium. Gospodarz
gminy życzył im też, aby mieli…
jak najmniej pracy. Po prostu chciałby, aby społeczeństwo naszej gminy nie dawało powodów do podejmowania działań, którymi zajmują
się tego typu zespoły.
Z problematyką pracy zespołu i
jego zadaniami zapoznała zebranych Monika Nojbert, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą nimi głównie: diagnozowanie problematyki przemocy w rodzinie na terenie gminy oraz
podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w
celach zapobiegawczych bądź podejmowania interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Powołanie zespołu ma na celu
stworzenie jednolitego i silnego frontu oddziaływania zarówno w interesie osoby podlegającej
przemocy, jak i na osobę stosującą
przemoc. Służyć temu będzie m.in.
lepszy i szybszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami działającymi w gminie na rzecz rodziny.
Na spotkaniu tym nastąpiło również
powołanie kierownictwa zespołu.
Jego pracami będzie kierowała Małgorzata Chmielewska, a wspierać ją
będzie Jarosław Chyliński.
az
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Na rowerze z promilami
W ręce policjantów z Nasielska wpadł nietrzeźwy rowerzysta. 27-letni
Robert P. podczas kontroli drogowej miał ponad 2,2 promila alkoholu
w organizmie.

fot. K. Mazurkiewicz

Z GMINY

Jakie to miejscowości?
Regularnie w ŻN poruszamy temat znaków drogowych, ponieważ stanowią
one często o bezpieczeństwie ludzi. Znaki, które leżą w rowach albo są nieczytelne, powinny być szybko naprawiane. Powinny…
Oznakowanie Pieścirogów wygląda imponująco, ale znak z nazwą tej miejscowości ewidentnie chyli się ku upadkowi. Wszędzie wokół prowadzone są prace
związane z modernizacją linii kolejowej, poukładano nową kostkę, wymieniono
trakcję, zrobiono perony. A znak drogowy jakoś nie wpisuje się zbyt optymistycznie w ten klimat zmian.
Kolejnym miejscem o równie ciekawym oznakowaniu są Morgi. Prowadzono
tu prace kanalizacyjne i ustawiano znaki informujące kierowców o prowadzonych robotach. Obecnie zakończono prace, położono asfalt, poszerzając jedną
stronę drogi, zabrano znaki informujące o utrudnieniach, ale znak „Morgi” pozostał w formie, w jakiej był przez długie lata. Nikt nie pomyślał, że on już nie spełnia
swojego zadania. Przyjezdnym zaś nasuwa się pytanie: Co to za miejscowość?
(k.)

ZAPROSZENIE

Start Imprez nad Zalewem
W niedzielę, 26 czerwca br. rozpoczyna
się wakacyjny sezon Imprez nad Zalewem w Nowym Mieście. Przez kolejnych
10 niedziel tegorocznych wakacji nad
nowomiejskim Zalewem będą pojawiać
się gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Otwarcie 15. jubileuszowej edycji Imprez
nad Zalewem należy w tym roku do grupy Monopol. Zespół ten można nazwać
polskim protoplastą łączenia nowoczesnych gatunków muzycznych, jak pop/
electro/dance, bądź spadkobiercą Franka Kimono. Oglądalność zespołu na Youtube to wiele milionów odsłon… Prawie sto koncertów zagranych przez grupę Monopol w 2010 r. świadczy o wielkiej popularności zespołu w Polsce.
Zespół Monopol wystąpi w nowym sześcioosobowym składzie: Jedker
(voc) Andrzej Wawrzkiewicz, Sylwia (voc) Sylwia Suchanska, DJ Endo (dj)
Michal Gornik, Dave Bo (saksofon) Dawid Bocz, Red (hypeman) Ernest
Ivanda, Mafia Mike (producent i dj) Michal Nosowicz.
Więcej informacji o artystach i programie sezonu 2011 na portalu www.
imprezyzalew.pl.
K
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Policjanci zauważyli mężczyznę w nocy ze środy (15.06) na czwartek (16.06), gdy jechał rowerem w Nowych Pieścirogach. Zwrócili
na niego uwagę, ponieważ jechał wężykiem. Podczas legitymowania Roberta P. funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Nasielscy stróże prawa wykonali niezbędne czynności i sporządzili dokumentację. Następnie przekazali 27-latka pod opiekę rodzinie. W najbliższym czasie zostanie Robert P. zostanie przesłuchany
i najprawdopodobniej usłyszy wówczas zarzut kierowania pojazdem,
będąc w stanie nietrzeźwości. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do roku. O jego dalszym
losie zadecyduje sąd.

Nietrzeźwa nastolatka
za kierownicą
We czwartek, 16.06. br. o 22:25 w Nowych Pieścirogach nasielscy
policjanci na ul. Diamentowej zauważyli fiata, który jechał z pękniętą
przednią szybę. Zatrzymali jego kierowcę do kontroli drogowej. Jak
się okazało, 17-letnia Małgorzata W. wiozła trójkę znajomych, nie mając prawa jazdy. Mundurowi wyczuli od niej woń alkoholu. Badanie
alkomatem wykazało u młodej dziewczyny 0,96 promila alkoholu
w organizmie. Na tym jej jazda się zakończyła. Policjanci sporządzili
dokumentację ze zdarzenia, zabezpieczyli dowód rejestracyjny pojazdu, a następnie przekazali nastolatkę wraz z pojazdem pod opiekę
znajomej. W najbliższym czasie Małgorzata W. zostanie przesłuchana
i poniesie konsekwencje swojego zachowania.

Uciekał
na kradzionym motorze
Policjanci z komisariatu w Nasielsku 20.06 br.spostrzegli jadącego
w Studziankach motorowerzystę. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Ten na ich widok zamiast się zatrzymać, pojechał dalej. Widząc, że policjanci ruszyli za nim w pościg, porzucił pojazd
i zaczął uciekać pieszo po polach. Mundurowi dogonili go i zatrzymali. Szybko też ustalili powód takiego dziwnego zachowania. Policjanci sprawdzili numery VIN motoroweru w policyjnej bazie danych
i okazało się, że jest on poszukiwany. Pojazd został skradziony w lipcu
2010 r. z warszawskiego Żoliborza. Dlatego 35-letni Maciej R. został
zatrzymany, a motorower zabezpieczony jako dowód w sprawie. Po
wyjaśnieniu wstępnych okoliczności zdarzenia policjant przesłuchał
Macieja R. i przedstawił mu zarzut paserstwa. Następnie sprawa trafiła do sądu, który zadecyduje, jaką karę poniesie zatrzymany mężczyzna.
za: www.kpp.nowydwor.pl
M
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Złamał dwa
sądowe zakazy
W Nasielsku na ul. Nowa Wieś
18.06 br. policjanci z wydziału ruchu drogowego KSP, spostrzegli
kierowcę volkswagena jetty. Zatrzymali go do kontroli drogowej
i wówczas okazało się, iż 52 letni
Mirosław G. popełnił przestępstwo.
Mężczyzna złamał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Tym razem była to jego trzecia
wpadka. Sprawą 52-latka już zajęli
się dochodzeniowcy z komisariatu w Nasielsku. Mężczyzna będzie
odpowiadał za złamanie zakazu sądowego. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
za: www.kpp.nowydwor.pl
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Teraz jest ściernisko…

fot. P. Kozłowski

Dzisiaj teren przed blokiem mieszkalnym
nieopodal stacji PKP w Starych Pieścirogach
zarasta trawą i chwastami. To opłakany widok. Nie zawsze jednak tak było.
Kiedyś w tym miejscu był park z fontanną.
Kiedy i dlaczego przestano dbać o ten teren?
Jeden z mieszkańców bloku mówi: – Kiedyś
za komuny dbała o to kolej. Wtedy w parku
był chodnik, ławki, wszystko pięknie. Teraz
jednak porobiły się spółki, nikt nie jest za nic
odpowiedzialny. Dlatego to miejsce wygląda,
jak wygląda.
To jednak nie wszystko. Dawny park stał się
miejscem, gdzie grupki młodzieży regularnie
nocami piją alkohol, biją się i zakłócają ciszę
nocną. – Nie ma co im zwracać uwagę – opowiada mieszkaniec bloku – tylko wyzywają nas od najgorszych.
Poskarżyłem się na nich kiedyś oficerowi Służby Ochrony Kolei, to tylko powiedział, żeby się nimi zbytnio nie
interesować, bo przyjdą jeszcze i szyby wybiją.
Ciężko też interweniować na policji, ponieważ ta nie przepada za anonimowymi zgłoszeniami, a mieszkańcy
boją się podawać swoich danych osobowych. Mówią, że młodzi ludzie dowiedzą się, kto na nich skarżył, i zrobią
krzywdę. Teren dawnego parku poza tym wszystkim jest jeszcze miejscem, w którym ludzie czekający na pociąg załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, ponieważ wbrew mimo wielu protestów i inicjatyw na nasielskim
dworcu PKP nadal nie działa toaleta.
Stacja PKP w Pieścirogach bywa całkiem często negatywnym bohaterem artykułów w „Życiu Nasielska”. Dotyczy to np. wspomnianej sprawy niedziałającej toalety. Skoro jednak jest to ważna dla kolei stacja, to dobrze byłoby, gdyby ktoś zainteresował się nie tylko samymi torami i tym, co po nich jeździ, ale też terenem wokół nich.
(p.)

Z MIASTA

Parking dla klientów apteki
Od kilku dni na narożnej działce położonej przy ulicy Kościuszki i Koziej
funkcjonuje bezpłatny parking. Niezabudowana działka jest własnością państwa Godlewskich i do tej pory była niej
po prostu trawa. Teraz jej właściciele
postanowili ułatwić życie kierowcom,
którzy szukają wolnych i bezpiecznych
miejsc parkingowych, a o te w naszym
mieście naprawdę nie jest łatwo.
Taki pomysł ma więc swoje uzasadnienie, tyle, że miejsca na nowym parkingu są przeznaczone dla klientów apteki
pani Henryki Godlewskiej znajdującej
się przy ul. Kilińskiego (po schodkach).
– Od kiedy w ubiegłym roku zmoderfot. M. Stamirowski
nizowano skrzyżowanie i ustawiono
bramki przy chodnikach, jednocześnie ograniczając liczbę miejsc parkingowych, zmniejszyła się liczba klientów naszej apteki – mówi pani Henryka. - Ludzie po prostu nie mają gdzie zostawić auta na dłużej, ale nie ma się
też gdzie nawet na chwilę zatrzymać, bo miejsca parkingowe w ul. Młynarskiej są stale pozajmowane. Dlatego
zdecydowaliśmy, że nasi klienci będą mogli zostawiać swoje samochody na naszej działce za darmo – dodaje.
Mamy nadzieję, że pomysł się sprawdzi. Wszyscy kierowcy w naszej gminie wiedzą, że parkingów brakuje. Już
kolejny rok czekamy z niecierpliwością np. na realizację zapowiadanych przez władze obietnic stworzenia parkingów w ul. Kościelnej.
(red.)

Wizytacja kanoniczna w parafii św. Wojciecha
We wtorek, 7 czerwca br. gościł
w naszej parafii św. Wojciecha biskup pomocniczy płocki ks. Roman Marcinkowski. Jego wizyta
miała charakter wizytacji. Zwierzchnicy Kościoła diecezjalnego mają
obowiązek co pewien czas dokładniej przyjrzeć się funkcjonowaniu podległych sobie parafii.
Ostatnia taka wizytacja odbyła się
w Nasielsku 5 lat temu.
W dniu wizytacji miała miejsce
podniosła uroczystość bierzmowania. Sakrament ten z rąk Jego Ekscelencji ks. biskupa Romana Marcinkowskiego przyjęły 174 osoby
Byli to głównie uczniowie trzecich
klas nasielskiego gimnazjum.
Tuż przed bierzmowaniem ks.
biskup poświęcił umieszczoną

fot. T. Zawadzki

w kruchcie nasielskiego kościoła
tablicę upamiętniającą zmarłego
niedawno proboszcza i dziekana
nasielskiego ks. Kazimierza Śniegockiego. Gorliwy ten kapłan, przez
25 lat pracując w Nasielsku, swoją

obecność w parafii zaznaczył również wybudowaniem dwóch kaplic
– w Nunie i Pieścirogach. Na ich
bazie powstały nowe parafie.
az
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W związku z rozpoczęciem wakacji gmina Nasielsk
przygotowała dla dzieci i młodzieży akcję „Lato w mieście”
przy współudziale Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz instytucji kultury i sportu

Program w ramach akcji „Lato w mieście”
LIPIEC 2011 roku

4 lipca 2011 r. (poniedziałek)
10.00–14.00 Turniej halowej piłki nożnej gimnazjum chłopcy – hala sportowa
10.00–12.00 Zajęcia plastyczne „Wakacyjne pozdrowienia” – wstęp wolny – NOK
12.00–13.00 Spektakl teatralny „Przez różową szybkę” – bilety 5zł – NOK
5 lipca 2011 r. (wtorek)
10.00–14.00 Turniej halowej piłki nożnej gimnazjum dziewczęta – hala sportowa
6 lipca 2011 r. FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 „Sekret Księgi z Kells” – wstęp wolny – NOK
12.30–14.30 Zajęcia twórcze Pani Zuzanny – wstęp wolny – NOK
7 lipca 2011 r. (czwartek)
10.00–14.00 Turniej piłki siatkowej gimnazjum dziewcząt – hala sportowa
8 lipca 2011 r. (piątek)
Zwiedzanie wystawy muzealnej pt. „Wojna 1920 roku na ziemi nasielskiej”
11.00–12.00 Czytanie bajek dla najmłodszych – konkurs na wykonanie ilustracji
do bajek – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
13.00–15.00 Układanie puzzli na czas w różnych grupach wiekowych – MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
11 lipca 2011 r. (poniedziałek)
10.00–14.00 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas I–IV szkoły podstawowej
– hala sportowa
12.00–15.00 Korzystanie z pracowni internetowej – nauka pisania na komputerze i bezpiecznego korzystania z internetu – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
12 lipca 2011 r. (wtorek)
10.00–14.00 Turniej piłki nożnej chłopcy szkoła podstawowa – hala sportowa
12.00–14.00 Korzystanie z pracowni internetowej – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku.
13 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp wolny – NOK
13.00–14.00 Zajęcia plastyczne „Moja ulubiona książka”
14 lipca 2011 r. (czwartek)
10.00–12.00 Konkurs na rysunki kredą na chodniku – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku.
12.00–14.00 Gry i zabawy planszowe oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
15 lipca 2011 r. (piątek)
10.00–14.00 Turniej tenisa stołowego chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych – hala sportowa
12.00–14.00 Gry i zabawy planszowe oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.
18 lipca 20011 r. (poniedziałek)
12.00–13.00 Spektakl dla dzieci „Czerwony Kapturek” – bilety 5 zł – NOK
19 lipca 2011 r. (wtorek)
10.00–14.00 Turniej piłki koszykowej (trójek) gimnazjum chłopcy i dziewczęta
– hala sportowa
20 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp wolny – NOK
13.00 – 15.00 Korzystanie z pracowni internetowej Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
21 lipca 2011 r. (czwartek)
10.00–12.00 Czytanie bajek dla najmłodszych Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
12.00–14.00 Konkurs recytatorski Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Nasielsku
22 lipca 2011 r. (piątek)
10.00– 14.00 Turniej piłki siatkowej gimnazjum chłopcy – hala sportowa
10.00–14.00 Korzystanie z pracowni komputerowej Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
25 lipca 2011 r. (poniedziałek)
10.00–14.00 Minipiłka koszykowa szkoły podstawowe chłopcy i dziewczęta
– hala sportowa
27 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp wolny NOK

Składamy serdeczne podziękowania
Grzegorzowi Arciszewskiemu
burmistrzowi Nasielska za to,
że jako dobry gospodarz naszej gminy
wysłuchał naszej prośby i zlecił sprzątnięcie
ulicy Kolejowej przed procesją Bożego Ciała.
Wdzięczni mieszkańcy
			

			

Nowych Pieścirogów

KULTURA
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Z BIBLIOTEKI

Spotkanie z pisarzem
W d n i a c h 15 i 16 c z e r wc a
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do gminy Nasielsk
zawitał Wiesław Drabik, autor
książek dla dzieci.
Pan Wiesław urodził się w 1956 r.
w Krakowie. Książki dla dzieci pisze od ponad 20 lat i do tej pory
jego bibliografia sięga kilkudziesięciu, zazwyczaj krótkich, pozy-

cji. Do Nasielska został zaproszony przez nasielską Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, tam też
miał swoje pierwsze spotkanie.
Uczestniczyły w nim dzieci z zerówki z nasielskiej szkoły podstawowej.
Następnie pan Drabik odwiedził
szkołę podstawową w Nasielsku,
w Dębinkach, w Budach Sienni-

ckich oraz przedszkole w Starych
Pieścirogach. Wszędzie mógł liczyć na ciepłe powitanie i zainteresowanie ze strony dzieci. Zadawały mu przy tym dużo pytań,
np. jak został pisarzem lub jakie
książki pisze. Nie obyło się również bez czytania przez autora
fragmentów jego utworów. Przy
okazji spotkań odbywały się kiermasze jego książek. Można było
zakupić którąś z jego pozycji i potem dostać od autora autograf.
Pisarz chętnie także pozował do
wspólnych fotografii.
Warto dodać, że w zbiorach nasielskiej biblioteki znajduje się 45
książek Wiesława Drabika, zachęcamy więc dzieci do ich wypożyczania i czytania. Okres wakacyjny może być świetną okazją
do zapoznania się z jego twórczością.
Paweł Kozłowski
P.S. Wiesław Drabik jest również autorem wielu rymowanek dla dzieci.
Oto jedna z nich:
Zamiast rogów ma łopaty. Nie
wiesz, kto to? Spytaj taty.

SACROSONG 2011

Chór „Lira” na drugim miejscu
Serock 11 czerwca
br. stał się stolicą muzyki sakralnej, a to
za sprawą finału XXII
konkursu Sacrosongu
Diecezjalnego. Konkurs przebiegał dwuetapowo – najpierw
e l i m i n ac j e w p o szczególnych rejonach na przełomie
lutego i marca, na
które została podzielona płocka diecezja,
a następnie finał.
Komisja konkursowa przesłuchała 836
osób – to ogólna
liczba osób występujących – czyli 40 zespołów muzycznych.
Formacje i grupy śpiewacze występowały w trzech kategoriach: schole parafialne, zespoły muzyczne i chóry
parafialne.
E
K
Parafię Nasielsk w finale reprezentował chór „Lira”, który pod dyrygenturą or- R
ganistki Joanny Ostaszewskiej wykonał hymn Czego chcesz od nas Panie Jana
Kochanowskiego oraz znane z rezurekcji Alleluja z Oratorium Mesjasz G.F. Haendela. Poziom występów artystycznych był bardzo wysoki. Grupy miały przygotowane wyjątkowo piękne, ale i jednocześnie trudne utwory. W ostatecznym
werdykcie surowego jury nasz chór zajął II miejsce, przed chórem „Victoria” z parafii św. Józefa w Ciechanowie, który zajął III miejsce. Pierwsze miejsce zdobył
płocki chór „Tibi Cantamus” z parafii Świętego Krzyża w Płocku.
W pozostałych kategoriach zwyciężyła schola „Deo Gratias” parafii św. Józefa
w Makowie Mazowieckim, a wśród zespołów najwyżej oceniono grupę „Nazir”
z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Szczawnie Kościelnym.
Wbrew pozorom muzyka sakralna i religijna cieszy się dużą popularnością także
wśród młodzieży, co można było zauważyć w trakcie występów artystycznych,
gdzie przeważali młodzi uczestnicy.
Po części konkursowej odbyła się msza święta w intencji uczestników Sacrosongu, której przewodniczył ks. Roman Bagiński – dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, a zarazem inicjator konkursu. Po Eucharystii
biskup Piotr Libera wręczył zwycięzcom dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody,
życząc kolejnych sukcesów.
Patronat nad konkursem sprawowali i nagrody ufundowali biskup płocki Piotr Libera, burmistrz miasta i gminy Serock Sylwester Sokolniki oraz proboszcz parafii
Serock ks. Jan Kasiński.
Michał Brodowski
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Biblioteka poleca

Apokalipsa Pana Jana
Nie przypominam sobie, by w tej
rubryce znalazło się kiedyś jakieś
dzieło science f iction (ale moja
pamięć nie sięga daleko wstecz).
Tymczasem nasielska biblioteka
posiada wiele ciekawych książek
z tego gatunku. Jedną z nich jest
Apokalipsa według Pana Jana Roberta J. Schmidta.
W książce świat wywrócił się do
góry nogami. Konflikt z użyciem
broni atomowej, który wybuchł
w Azji, tak zajmuje uwagę supermocarstw i wielkich organizacji
międzynarodowych, że korzystając z okazji, polski rząd zamierza…
zaatakować Ukrainę i odebrać jej
kresy i odbudowaną świetność. Niestety, okazuje się, że nasz sąsiad wciąż ma kilka poradzieckich głowic jądrowych i nie waha się
nimi zaatakować Polski. Ze zgliszczy zniszczonego kraju (a może
i całego świata? – tego dowiemy się w dalszej części książki) wyłania się Wolne Miasto Wrocław dowodzone przez tytułowego Pana
Jana – Jana Sobieszczuka, ważnego przedwojennego polityka. Pan
Jan jest prawdziwym Sarmatą i marzy mu się utworzenie Czwartej
Rzeczpospolitej (uprzedzając wszelkie uwagi – pierwsze wydanie
książki ukazało się w roku 2003, czyli przed spopularyzowaniem
tego terminu w czasach rządów PiS-u), potężniejszej niż kiedykolwiek. Istnieją jednak przeszkody, które mogą zniweczyć ten plan…
no, ale to już sobie każdy sam doczyta.
To, co mnie zaskoczyło podczas czytania tej książki (i wpłynęło na
chęć polecenia jej), to zaskakująca plastyczność i realność wizji postapokaliptycznego świata, jaką wykreował Schmidt. Autor wypośrodkowuje elementy, ujmijmy je, „zabawowe” i realistyczne w taki
sposób, że choć, np. wspomniana wizja ataku Polski na Ukrainę wydaje się raczej niewykonalna w obecnych czasach, to jednak miałaby logiczne podstawy, gdyby się mimo wszystko zdarzyła. Duże
brawa należą się również za przedstawione w książce postacie z Panem Janem na czele. Główny bohater, choć jest postacią bardzo
kontrowersyjną (z krwią nie tak wcale winnych na rękach), to jednak
czytelnik może utożsamiać się z nim. Jest to bowiem przy okazji
genialny strateg i znakomity przywódca, a wszystkie jego niecne
uczynki są popełniane pro publico bono.
W ogóle autorowi udało się stworzyć bohaterów, którzy choć są
stereotypowi: szorstki i lojalny żołnierz czy też chytry i strachliwy
doradca burmistrza, to jednak mają w sobie mnóstwo życia i ich los
nie pozostawia czytelnika obojętnym. Czy więc Apokalipsa Pana
Jana ma jakieś wady? Oczywiście. Nie do końca satysfakcjonować
może zakończenie. Niby główny wątek zostaje doprowadzony do
końca, ale z pewnością każdego czytelnika będą frasować pytania
w stylu „no dobrze, ale co dalej z tym wszystkim?”. Wygląda trochę,
jakby pod koniec autor miał już dość swojego dzieła albo nie chciał
go zbytnio rozciągać. Niemniej zakończenie pozostawia lekki niedosyt. Pomimo to polecam Apokalipsę Pana Jana. To dobre i całkiem oryginalne czytadło. I jak potrafi napawać narodową dumą!
Paweł Kozłowski
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List otwarty do Burmistrza Nasielska
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku
Szanowni Panowie,
jak stwierdziliście, wybory jesienią 2010 roku wskazały nowe kierunki rozwoju gminy Nasielsk.
Ja szanuję wynik wyborów, dlatego zająłem się nową, bardzo twórczą i ciekawą pracą, nie komentując tego, co się dzieje w Nasielsku, dla którego pracowałem przez 16 lat jako radny, a potem burmistrz.
Otrzymałem zaproszenie na sesję absolutoryjną i wziąłem w niej udział. Jakież było moje zdziwienie, że
żaden z Panów, zdając sprawozdanie ze swojej pracy, nawet nie wspomniał o tym, że Nasielsk, a konkretnie nasielski SP ZOZ, nie będzie świadczył usług ratownictwa medycznego. Nie wspomniano, że
w naszym pogotowiu pracuje około 20 osób i być może stracą one pracę. Nie wyjaśniono też, co
będzie z trzema karetkami pogotowia, które z wielkim mozołem i zaangażowaniem kupiłem w czasie
swojej kadencji dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych obywateli. Czy zostaną pocięte na żyletki, czy
też będziecie nimi handlować, a za uzyskane pieniądze połatacie wreszcie dziury w nasielskich ulicach
i drogach, które od kwietnia powiększyły się trzykrotnie?
Wiem, że w Nasielsku będzie karetka firmy „Falck”, tylko czy na pewno znajdą tam pracę dotychczasowi pracownicy? Karetka ta ma stacjonować w innej części Nasielska. Do tej pory jeden lekarz przyjmował pacjentów w NPL, drugi był tuż obok, w stacji pogotowia (nota bene pomieszczenia pogotowia, jak
i całego ośrodka zdrowia zostały za mojej kadencji wyremontowane). Do tej pory jeśli zaszła sytuacja
zagrożenia życia, np. zawał, ktoś przywoził pacjenta do ośrodka zdrowia, a lekarz NPL był na wizycie domowej, to obok był drugi lekarz, wystarczyło kilka sekund, aby udzielić potrzebującemu pomocy. A teraz
będzie problem, co robić: czekać na powrót lekarza czy jechać na drugi koniec Nasielska, gdy minuty
mogą decydować o życiu chorego.
Dlaczego Pan Burmistrz nie potrafił porozumieć się z samorządem Nowego Dworu Maz., aby złożyć korzystniejszą wspólną ofertę i utrzymać to, co było dobre? Mam nieodparte wrażenie, że jednak były jakieś
uzgodnienia ze starostą, że skoro Nasielsk „wziął” NLP, to Nowy Dwór Maz. będzie startował w przetargu na ratownictwo, i dlatego Nasielsk nie składał swojej oferty. Jeśli tak było naprawdę, to bardzo źle
o Was świadczy, pokazuje kompletny brak wyczucia sytuacji i graniczy z bezmyślnością. Pamiętam, 10
lat temu, kiedy to konkurs na karetkę dla Nasielska, którą miał wcześniej Pułtusk, wygrał Nowy Dwór
Maz. z gwarancją stacjonowania przy ośrodku zdrowia oraz przejęciem pracowników, wtedy celowo,
aby mnie zdyskredytować, wprowadzono (między innymi obecny Pan Burmistrz) mieszkańców w błąd,
zbierano podpisy, że niby przeze mnie nie będzie w Nasielsku pogotowia. Były sesje, komisje, spotkania
w tej sprawie, a teraz jest cisza, nawet słowa żaden z Was nie powiedział.
W innych częściach powiatu są protesty, a u nas nic, czyli jeśli dobrze rozumiem, dzieje się tak za Waszą
zgodą i przyzwoleniem.
Prowadzicie swoją politykę, macie do tego mandat społeczny, ale proszę, nie niszczcie tego, co było
dobre i dawało miejsca pracy naszym mieszkańcom, a karetki, do których niedawno przekazywałem
kluczyki, służyły chorym, ale przede wszystkim nie narażajcie zdrowia i życia ludzi. Może lądowisko dla
helikoptera było utrudnieniem dla mieszkańców ul. Sportowej i sąsiednich, ale było gdzie wylądować
przy samym ośrodku zdrowia, teraz sądzę, że w Rynku jest to niemożliwe. Co więc z pacjentami poważnie chorymi, kiedy o ich życiu będą decydowały minuty? Miejmy nadzieję, że takie sytuacje się nie zdarzą. Ale szkoda, że trzeba liczyć na przychylność losu. Szkoda remontów, szkoda karetek, ale najbardziej
szkoda pracowników i pacjentów. I ten kompletny brak reakcji. Na sesji była mowa o cielęcinie, o dostawach mięsa do gimnazjum, Przewodniczący RM chyba trzykrotnie przypomniał o tym, że przegrałem
wybory, ale akurat to wszyscy wiedzą i chyba coraz bardziej widzą.
Ratujcie to, co się uda uratować z naszego tak dobrze rozwijającego się pogotowia.
Być może trochę zbyt emocjonalnie napisałem ten list, ale przypominam Panom, że 10 lat temu, kiedy
tworzyłem gminną służbę zdrowia, zacząłem od współpracy z jednym lekarzem i pięcioma pielęgniarkami w budynkach, które nie należały do gminy, i na dodatek znajdowały się w bardzo kiepskim stanie.
A na koniec 2010 roku w SP ZOZ pracowało około 100 osób, budynki były już własnością gminy i poza
Cieksynem, którego remont był planowany na 2011 r., wszystkie były wyremontowane, zaś ZOZ miał trzy
karetki i samochód pielęgniarstwa. Może właśnie dlatego, że tyle udało się zrobić przez te lata, co teraz
tak łatwo zostaje zaprzepaszczone, jest mi zwyczajnie przykro.
Na zakończenie pragnę więc przytoczyć parafrazę słów Jana Pawła II, które warto zapamiętać: „Nic nie
jest nam dane na zawsze, o wszystko trzeba zabiegać i dbać codziennie.”
								
Z poważaniem
									

Bernard Dariusz Mucha
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Duchowe witaminy

Eucharystyczny
savoir-vivre
W każdym miejscu należy się odpowiednio zachowywać. Reguły dobrego wychowania dotyczą wszystkich dziedzin życia. Określają nasze
zachowanie w kościele, domu, na ulicy, przy stole, w pracy, na dyskotece, postępowanie rodziców wobec dzieci, podwładnych wobec przełożonych, mężczyzn wobec kobiet itd.
Jednak okazuje się, że nie dla wszystkich są jednakowo zrozumiałe.
Jak możemy się przekonać, wielokrotnie zapominają o nich uczestnicy mszy św., zwłaszcza podczas wakacyjnego wypoczynku. Powodów
należałoby z pewnością poszukiwać w stylu domowego wychowania,
gdyż zwykle niedaleko pada jabłko od jabłoni. Chodzi tu nie tylko o dobry smak, ale także o temperaturę naszej wiary.
Zacznijmy od początku. Przed wejściem do wielu świątyń znajdują się
tabliczki informacyjne z wypisanymi „niestosownościami”, od których warto się powstrzymać… jeszcze przed wejściem. Chodzi nie tylko o zbyt skąpy strój, ale również o korzystanie z telefonów komórkowych, jedzenie w czasie celebracji liturgicznych, żucie gumy czy wprowadzanie ulubionych zwierzątek. I są to komunikaty czytelne dla każdego przeciętnego Kowalskiego. Schody zaczynają się wtedy, gdy ów
Kowalski, pretendując do roli współczesnego luzaka, który tego typu
zasady uważa za przestarzałe, nie na dzisiejsze czasy, albo stwierdzi, że
komu jak komu, ale jemu i jego dzieciom to nikt uwagi zwracał nie będzie. Stąd dochodzi do sytuacji tak arcyśmiesznych, jak i niestosownych.
Dzieci urządzają sobie w kościele plac zabaw albo tor wyścigowy, zdarza się, że wchodzą do prezbiterium, albo znikają pod ołtarzem, na co
niektórzy rodzice wydają się nie zwracać uwagi. Co więcej, nagradzają
swoje pociechy słodyczami albo czymś słodkim do picia.
Kwestia wydaje się dość ważna, zwłaszcza że większość uczestników
zgromadzeń eucharystycznych ma za sobą lata katechez, kazań, napomnień, lektur, kongresów eucharystycznych czy wytycznych Kościoła. Pytanie: czemu miała służyć ta edukacja? Oczywiście kształtowaniu
wiary, ale też uczeniu właściwych wzorców, pewnej jednolitości postaw,
a nie bycia oryginalnym za wszelką cenę i na siłę. Nie chodzi o to, aby
sztywno naśladować innych, ale by zachowanie wypływało z autentycznego przeżywania i rozumienia liturgii.
Ważne jest też poczucie tego, kim jestem w kościele i jakie jest moje
w nim miejsce. Nie można przecież czuć się w kościele jako ktoś najważniejszy, bo do Kogoś Najważniejszego przychodzę. Stąd podpieranie ścian czy blokowanie wejścia do kościoła niekoniecznie wypływa
z pobudek zdrowotnych, zapotrzebowania na większą ilość świeżego
powietrza.
Zachowanie w czasie mszy jest tak ważne, bo stanowi ona dla chrześcijan „dar największy” i jest określana w nauczaniu Kościoła jako „źródło
i szczyt całego życia chrześcijańskiego” – bo jest spotkaniem z Chrystusem obecnym pod postaciami chleba i wina. To spotkanie z samym
Bogiem! Co może mieć większą rangę? A na najważniejsze spotkania
należy się w życiu dobrze przygotować, stanąć w odpowiednim miejscu, by je jak najlepiej przeżyć. Dlatego uważam, że świadome i dojrzałe przeżycie Eucharystii wymaga uwzględnienia wielu spraw zewnętrznych. Te pozornie drobne elementy i szczegóły kultury religijnej mogą
nam samym i bliźnim ułatwiać bądź utrudniać kontakt z Bogiem, znacznie wpływając na tworzenie klimatu podczas sprawowania Najświętszej
Ofiary.
Ale na tym nie koniec. Eucharystia nie kończy się wraz z wyjściem kapłana i służby liturgicznej od ołtarza i ostatnim akordem organowej pieśni (dla niektórych jeszcze znacznie wcześniej – w trakcie komunii albo
w momencie rozpoczynających się ogłoszeń duszpasterskich). Gorzej
jeszcze, gdy to, co dzieje się podczas mszy, nie ma praktycznego wpływu na naszą codzienność. I zamiast zachwytu, jak oni się miłują, ludzie patrząc na „niedzielnych katolików”, dla których po wyjściu słowa:
miłość wzajemna, przebaczenie, etyka zawodowa, moralność, troska
o potrzebujących giną w hałasie codzienności, stwierdzają: „zobaczcie,
jak oni się nienawidzą”. O co tak naprawdę chodzi w naszym przeżywaniu Eucharystii – o teatr z kiepską grą aktorów czy budowanie wspólnoty parafialnej, odnalezienie swojego miejsca i stwierdzenie: jestem na
właściwym, tzn. na swoim miejscu?
ks. Leszek Smoliński
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DNI NASIELSKA 2011

Sportowo i rodzinnie
Nie da się ukryć, że Dni Nasielska
to jedna z największych imprez
w naszej gminie. Każda ich kolejna edycja gromadzi wiele osób. Jak
było w tym roku?

Najpierw nagroda

Dni Nasielska zaczęły się w piątkowy wieczór (17 czerwca) wręczeniem nagrody „Lwa Nasielska”. W
tym roku spośród wielu znakomitych osób kapituła złożona z laureatów tej nagrody z lat ubiegłych
postanowiła nią uhonorować panią
Agatę Nowak. Prowadzący spotkanie Marek Maluchnik przypomniał,
że zarządzany przez panią Nowak

Dom Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II ma jedyny na Mazowszu
ogród terapeutyczny przeznaczony do ogrodoterapii (hortiterapii) oraz że jako szósty w Polsce w
2009 r. otrzymał certyfikat „Opieka
Bez Agresji”. Do gratulacji dołączył
się Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska, i Marek Rączka, sekretarz
powiatu nowodworskiego. Podziękowania otrzymały również osoby
nominowane do nagrody i obecne
na tej uroczystości: Teresa Skrzynecka, Marian Wasierzyński, Elżbieta
Wróblewska, Józef Zając i Bożenna
Zawadzka-Roszczenko. Przypomnijmy, że nominowany do nagrody „Lwa Nasielska” był także Bernard Dariusz Mucha, były burmistrz
Nasielska, który nie brał udziału w
piątkowym spotkaniu.
Po części oficjalnej przyszła kolej
na odrobinę rozrywki. W tym roku
zaproszono zespół chóralny „Kalorynki”, który zaprezentował koncert
pod tytułem Piosenka jest dobra na
wszystko. Dziewięć pań w różnym
wieku i o różnych barwach głosu
przedstawiało piosenki Jeremiego
Przybory i Jerzego Wasowskiego,
te znane: jak tytułowa Piosenka jest
dobra…, W czasie deszczu dzieci się nudzą, Tanie dranie, jak również mniej popularne, jak choćby
O mamo, jaki pan śliczny czy Moja
dziewuszka nie ma serduszka. Atutem zespołu, poza
pięknym śpiewem, było to, że
wykorzystał w tle oryginalne
nagrania tych utworów (poza
jednym wyjątkiem, którego
oryginał uległ zniszczeniu).
Na zakończenie pierwszego
dnia ,Dni Nasielska burmistrz
Grzegorz Arciszewski zapro-

sił wszystkich, by wraz z całymi rodzinami wzięli udział w drugim dniu
imprezy, na który zapowiedziano
wiele atrakcji.

Festyn dla wszystkich

Kolejny dzień święta naszego miasta
rozpoczął się już o godz.14 grami i
zabawami sportowymi na nasielskim
stadionie. W ich trackie najmłodsi
pod okiem nasielskich nauczycieli wychowania fizycznego, którzy
przyjęli na siebie rolę sędziów, mogli
zmagać się w takich dyscyplinach,
jak kręcenie hula-hoop, żonglowanie piłką do rugby, bieg z przeszkodami czy strzelanie z łuku. Niestety,
w trackie zawodów nagle zerwała się ulewa, nie trwała jednak długo i można było dalej
kontynuować wspólną zabawę.
Gdy młodzi zawodnicy opuścili
już boisko, weszli na nie dorośli nasielszczanie, by rozpocząć
o 16 mecz Samorząd kontra
Policja. Choć samorządowcy
szybko zdobyli przewagę 4:1,
to jednak policjanci toczyli zaciętą walkę do ostatnich minut
meczu. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się wynikiem 9:2.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez burmistrza Nasielska
Grzegorza Arciszewskiego.
W trakcie piłkarskich zmagań
na scenie (użyczonej przez
Nasielski Ośrodek Kultury) również wiele się działo. Najpierw
przyszła kolej na najmłodszych zwycięzców konkursu ekologicznego
„Las naszym bogactwem, las to nie
tylko drewno” zorganizowanego
przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego w Nasielsku. Pięciolatki z Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach zaśpiewały piosenkę Las naszym
przyjacielem, a trzyi czterolatki uraczyły wszystkich utworem Duszki w lesie.
Po występie Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska, i
Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony nasielskiego Urzędu Miejskiego, wręczyli
nagrody przedszkolakom, również
za konkurs plastyczny, w którym
brały udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych. Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i
Planowania nasielskiego UM zorganizował również własne stoisko, na
którym za oddany stary sprzęt AGD
i RTV można było otrzymać małe
drzewko w doniczce.
O godz. 17.10 zespół „Tęcza” złożony z osób uczęszczających na

Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Starych Pieścirogach, występujący w cygańskich strojach,
zaśpiewał kilka romskich piosenek. Warsztaty Terapii Zajęciowej miały poza tym swoje stoisko na terenie festynu, na którym można było kupić prace
własnoręcznie zrobione przez
uczestników warsztatów.
Dni Nasielska 2011 nie obyły
się również bez pokazów sztuk
walki. Tym razem padło na karate.
Uczniowie Senseja Dariusza Kowalskiego ze Stołecznego Klubu Karate dali pokaz swoich umiejętności.
Oprócz podstawowych chwytów i
ciosów zaprezentowano m.in. rozbijanie dachówek ręką czy zaimprowizowaną walkę, zarówno z bronią,
jak i bez. Co ciekawe, oprócz młodzieży w gronie uczniów Senseja
Kowalskiego znalazły się dwie dorosłe panie, z których jedna znakomicie poradziła sobie z rozbiciem
dachówki. Podczas tegorocznych
Dni Nasielska 2011 symbolicznymi
statuetkami nagrodził najlepszych
sportowców reprezentujących naszą gminę burmistrz Grzegorz Arciszewski. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Dariusz Wdowiński (mistrz
świata weteranów w wyciskaniu
sztangi leżąc Orlando – Stany Zjednoczone 2010 r., rekordzista Polski
w wyciskaniu sztangi leżąc z wynikiem 300 kg, reprezentuje klub
MKS Power 2005 Nasielsk), Iwona
Żyła (trzykrotna mistrzyni Polski w
tenisie stołowym osób niepełnosprawnych – Poznań br., uczestniczka mistrzostw Europy – 5. miejsce
reprezentacji Polski, Częstochowa
br.), Krystian Lipiński (mistrz Polski

w trójboju siłowym do lat 23 –Warszawa br., reprezentuje klub TKKF
Spartakus Nasielsk), Marek Stamirowski (dwukrotny międzynarodowy mistrz Polski pracowników samorządowych w tenisie stołowym
– Gorlice 2010 r.), Patryk Waleszczak (dwukrotny mistrz Mazowsza w
boksie w kategorii kadetów w wadze
50 kg – Warszawa 2010 r. i w wadze
49 kg – Nowy Dwór Maz. br.).
Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku z grupy tanecznej
„Bławatki” zatańczyły piękną polkę.
Tradycyjnie też wręczono nagrody
i dyplomy najlepszym sportowcom
oraz najlepszym uczniom w
gminie. Kolejną atrakcją Dni
Nasielska był występ młodych laureatów konkursu „O
Złotą Nutkę” zorganizowanego przez Nasielski Ośrodek Kultury (o samym konkursie można było przeczytać w ostatnim numerze ŻN).
Obecni mogli usłyszeć mło-

dych wykonawców śpiewających
np. Szukaj mnie Edyty Gebert czy hit
zespołu Scorpions Wind of change.
Festyn zakończył koncert trzech zespołów discopolowych: Skalar, Spike,
Buenos Ares. Szczególnie ten ostatni
zespół powinien być znany miłośnikom tej muzyki, ponieważ na polskiej
scenie muzycznej istnieje już 16 lat
i wylansował takie hity, jak W tę noc
czy Płakałaś. Oprócz różnych atrakcji
scenicznych, było wesołe miasteczko

a także wiele stoisk: z jedzeniem, napojami, zabawkami, a nawet biżuterią.
Tegoroczne Dni Nasielska trwały
dwa dni, a więc jeden dzień krócej niż w ubiegłych latach. Atrakcji
nie brakowało, zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych. Ich organizatorem
był Burmistrz Nasielska, zaś wśród
sponsorów znaleźli się: Bank Pocztowy, ZAMBET S.A., WINDPROJEKT
i BANK PEKAO S.A.
pk
fot. M. Stamirowski

Dni Nasielska

Otwarty Turniej
Tenisa Stołowego
19 czer wc a w hali sp ortowej
w Nasielsku odbył się Otwart y Turniej Tenisa Sto łowego.
Łącznie w zawodach wystartowało
szesnastu zawodników z miasta
oraz gminy Nasielsk.
Zawody rozgrywane były systemem
do dwóch przegranych, czyli każdy
z uczestników mógł przegrać jedną
swoją walkę i nadal liczył się w dalszej
fazie turnieju. Druga porażka całkowicie eliminowała go z kolejnych gier.
W w yniku rozegranych spotkań końcowa klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco:
1. Ziemiński Arkadiusz, 2. Zalewski

Krzysztof, 3. Białorudzki Kamil, 4.
Michnowski Krzysztof, 5. Kosewski Mirosław, 6. Żyła Adrian, 7. Kosewski Jerzy, 8. Kosewski Andrzej;
miejsca 9.–12.: Morawski Krystian,
Zembrzuski Paweł, Kacperski Jarek,
Szostak Emil; miejsca 13.–16.: Kowalski Dawid, Romanowski Karol,
Jóźwiak Jakub, Adamski Dominik.
Zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, otrzymali pamiątkowe
statuetki oraz dyplomy. Zawody
poprowadził Adam Stamirowski.
Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział i zapraszamy już za rok.
Mchy.

NASZE SPRAWY
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RODZINNE ŚWIĘTO

Wielki Piknik Rodzinny
W piątek, 3 czerwca w Samorządowym Przedszkolu w Starych
Pieścirogach odbył się duży
i pełen atrakcji festyn nie tylko
dla przedszkolaków.
Jak mówi dyrektor przedszkola
Beata Skoczylas, zależało jej na
tym, by impreza była integracją
całego środowiska lokalnego.
Dlatego zapewniono najmłodszym liczne atrakcje: darmową
zjeżdżalnię, trampolinę, nadmuchiwany zamek do skakania, malowanie buziek. Poza tym była
możliwość kupienia waty cukrowej, popcornu, kiełbasek czy
smacznego bigosu.
Aby jeszcze bardziej uprzyjemnić
czas przebywającym na festynie,
zorganizowano różne konkursy
z nagrodami (nie tylko dla maluchów, wychowawczynie pomyślały też o rodzicach), m.in. wyścigi
w workach, przeciąganie liny, rzut
woreczkiem do celu, ubijanie piany, jedzenie jabłek czy kisielu…
Miłym akcentem tego dnia była
wystawa prac dzieci, a także specjalnie wykonany na tę okazję kalendarz przedszkola dzięki Firmie
JarKi – państwu A. i J. Kiliszkiewicz
wraz ze sponsorami.
Wielki Piknik Rodzinny przyciągnął sporą rzeszę dzieci i dorosłych,
także, zgodnie z zamysłem, spoza
grona związanego z przedszkolem. Wszyscy byli zgodni, że festyn
jest naprawdę udany, a rodzice są
R

E

z takiej sympatycznej imprezy rodzinnej bardzo zadowoleni. Jedna
z mam, pani Wioletta, powiedziała:
– Jest tu bardzo miło i przyjemnie.
Pani Kasia zaś zauważa: – Szkoda,
że w okolicy jest niewiele takich
imprez dla rodziców z małymi
dziećmi. Kiedyś takie imprezy odbywały się przy szkole, lecz od jakiegoś czasu nic się takiego w niej
nie dzieje.
Główny organizator festynu, czyli
Samorządowe Przedszkole, miało liczną pomoc z różnych stron.
– Wszystko to udało nam się zorganizować dzięki ludziom dobrego
serca – jak stwierdza dyrektor Beata Skoczylas. Bardzo aktywni byli
rodzice przedszkolaków. Nasielski
Ośrodek Kultury udostępnił sprzęt
nagłaśniający, a pan Jacek Ruciński: parasole i ławeczki, zaś wędliK

fot. M. Stamirowski

nę i mięso przedszkole otrzymało
dzięki uprzejmości i wsparciu państwa B. i G. Arciszewskich i państwa
A. i H. Szczerba z Winnicy. Firma
Ubezpieczeniowa Aviva sponsorowała gadżety i udostępniła olbrzymią zjeżdżalnię z Panem Pikusiem, a pani E. Banach przyłączyła
się z dmuchanym zamkiem i trampoliną. Do kręgu przyjaciół przedszkola dołączyli państwo Chrustowscy i Szostak z Nasielska.
Zyski z festynu przeznaczone będą
na potrzeby przedszkola. Pani dyrektor Beata Skoczylas chciałaby, by Wielki Piknik Rodzinny stał
się coroczną tradycją przedszkola, i ma nadzieję, że za rok również
przyciągnie dorosłych i dzieci z całej naszej gminy, którzy będą się na
nim świetnie bawić.
Paweł Kozłowski
L
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Dzień Dziecka
w nasielskiej podstawówce
W środę, 1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku zorganizowano festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Sportu Szkolnego. W tym dniu w całym kraju organizowane są różnego
typu imprezy sportowe, rekreacyjne czy kulturalne z tej okazji. Podobnie było
w nasielskiej podstawówce. Pogoda nam sprzyjała. Bezchmurne niebo i ciepłe
promienie słońca sprawiły, że zabawa tego dnia była wyjątkowo udana.
Całą uroczystość rozpoczęła dyrektor Agnieszka Mackiewicz, która złożyła
uczniom życzenia z okazji Dnia Dziecka. Życzyła im powodzenia i sukcesów
sportowych podczas miniolimpiady szkolnej. Zebrani zostali zapoznani z programem dnia, w którym klasy IV–VI rywalizowały o miano najbardziej usportowionej klasy w szkole w różnych konkursach sportowych na stadionie miejskim. Klasy 0–III wzięły udziału w koncercie muzycznym pt: „Przygody cyrkowego clowna”, a następnie bawiły się na boisku szkolnym. Wszyscy uczniowie
mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z wesołego miasteczka, w którym
znajdowały się dmuchane zjeżdżalnie i zamki oraz inne atrakcje. Na zabawy
w wesołym miasteczku
zostały zaproszone dzieci
z wszystkich przedszkoli gminy Nasielsk. Wszyscy uczniowie, którzy brali
udział w zmaganiach sportowych, mogli zregenerować swoje siły, spożywając
smażone kiełbaski z bułeczkami.
Cała ta impreza nie byłafot. J. Zawadzki
by możliwa bez wsparcia
osób, dla których bardzo ważne jest dobro i szczęście naszych dzieci. Chcemy
podziękować Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury i prezesowi Nasielskiej Fundacji
Wspierania i Rozwoju Edukacji Maciejowi Suwińskiemu za wsparcie i życzliwą
pomoc przy organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka. Ten wyjątkowy dzień jest od wielu lat wspierany przez prywatne przedsiębiorstwo Państwa Arciszewskich, którzy nieodpłatnie przekazują na rzecz dzieci
wyroby masarskie (kiełbaski).
MK
A
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SP NASIELSK

Najlepsi w konkursie mitologicznym
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „Klio 2010”. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: test wiedzy, praca plastyczna,
praca fotograficzna. Ogólna liczba uczniów uczestniczących w tym konkursie w całym kraju to 7589. Z naszej
szkoły do konkursu przystąpiło 30 uczniów. Możemy pochwalić się ich wynikami.
1. Rafał Ćwik (12. miejsce w kraju, 1. miejsce w szkole, dyplom laureata); 2. Filip Boczkowski (19. miejsce w kraju);
3. Damian Duchnowski (21. miejsce w kraju); 4. Klaudia Podgórna (21. miejsce w kraju); 5. Marta Wojtal (23.
miejsce w kraju); 6. Hubert Kowalski (24. miejsce w kraju); 7. Daria Cygańska (24. miejsce w kraju); 8. Natalia
Pędzich (26. miejsce w kraju); 9. Martyna Darkowska (27. miejsce w kraju); 10. Rafał Miller (28. miejsce w kraju);
11. Krzysztof Jurkiewicz (37. miejsce w kraju).
Najlepszą pracę plastyczną w szkole wykonał Damian Duchnowski, który otrzymał dyplom laureata, natomiast w
kategorii fotograficznej pierwsze miejsce w szkole i dyplom laureata zdobył Marcel Kosiński. Alicja Arciszewska
otrzymała encyklopedię multimedialną, a pozostali uczestnicy dyplomy.
Biorąc pod uwagę tak liczną grupę dzieci startujących w tym konkursie w skali kraju (7589), wyniki naszych uczniów należy uznać za satysfakcjonujące. Serdecznie im gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.
Szkolny Organizator Konkursu Anna Korycka

Zachwyceni mitami

Mity greckie są jednym z najpiękniejszych tworów ludzkiej wyobraźni, mają niezwykły urok, wciąż są nam bliskie, chociaż już dla nikogo
nie stanowią religii, nikt nie modli się do tamtych bogów. Możemy w
nich jednak znaleźć wciąż aktualne tematy, symbole, poszczególni
bogowie, bohaterowie to przecież postacie żywe, obdarzone zaletami i wadami. Te niezwykłe opowieści bardzo zainteresowały uczniów
klasy Vc. Na lekcjach języka polskiego bardzo chętnie opowiadali o
bogach, herosach, niezwykłych wydarzeniach. Sami przygotowali
klasowy konkurs mitologiczny, prezentując dosyć bogatą wiedzę.
Duża grupa uczniów wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio 2010”.
Uczniowie przygotowali również inscenizację mitu pt. Demeter i Kora, który do dziś zachwyca swoją treścią i
symboliką, podkreślając wartość największej i najszczerszej miłości, jaką jest miłość matki do dziecka. Przedstawienie to uczniowie zaprezentowali rówieśnikom, a także swoim Mamom z okazji ich święta.

SP NASIELSK

Wiosenne zmagania z ortografią
Bezbłędne pisanie i przyswajanie zasad ortograficznych jest trudną sztuką, szczególnie w okresie początkowej nauki szkolnej. Od nas, nauczycieli, zależy, czy praca nad ortografią będzie dla dziecka nudna i uciążliwa, czy stanie się ciekawą zabawą,
która rozbudzi czujność ortograficzną.
Stale poszukujemy sposobów na uatrakcyjnienie nauki ortografii. Zachęcamy uczniów do zdrowej rywalizacji, organizując
konkursy. W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowaliśmy po raz trzeci Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Wiosenne
zmagania z ortografią”, do którego zaprosiliśmy uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół naszej gminy. Pomysł spotkał
się z aprobatą, za co serdecznie dziękujemy.
Finał odbył się 4 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Udział w nim wzięli najlepsi
uczniowie wyłonieni w konkursach szkolnych, ogółem 37 dzieci. Test konkursowy składał się z dziesięciu zadań sprawdzających umiejętności ortograficzne uczniów w zakresie określonych regulaminem zasad poprawnej pisowni. Na wykonanie testu uczniowie mieli 45 minut. Do komisji konkursowej powołaliśmy nauczycieli z różnych szkół. Czuwali oni
nad prawidłowym przebiegiem pracy dzieci, a następnie dokonali jej oceny według wcześniej opracowanych kryteriów.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce: Anna Rogatko – SP w Starych Pieścirogach,
II miejsce: Alicja Pawlak – SP w Starych Pieścirogach, Dominika Łątkowska – klasa III e – SP w Nasielsku,
III miejsce: Małgorzata Karaś – SP w Budach Siennickich, Michał Sadowski – klasa III d – SP w Nasielsku, Sandra Kurpiewska – klasa III a – SP w Nasielsku.
Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Truszkowska – SP w Dębinkach, Klaudia Malon – SP w Cieksynie, Kajetan Kiliś – SP w
Starych Pieścirogach, Angelika Renkel – SP w Starych Pieścirogach, Martyna Brańska – SP w Nasielsku, Mateusz Romanowicz – SP w Nasielsku, Patrycja Jakubowska – SP w Nasielsku, Martyna Żelechowicz – SP w Nasielsku, Rafał Domański – SP
w Nasielsku, Weronika Tomaszewska – SP w Nasielsku, Natalia Muzal – SP w Budach Siennickich.
Podsumowanie konkursu odbyło się w 23 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Nasielsku. Oczekując na uroczyste ogłoszenie wyników, zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez gospodarzy spotkania. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkie upominki, a wyróżnieni i zwycięzcy – dyplomy oraz nagrody książkowe. W tym miejscu dziękujemy Panu Burmistrzowi za objęcie patronatem naszych zmagań z ortografią i ufundowanie
nagród głównych oraz za obecność podczas podsumowania konkursu. Było nam bardzo miło. Cieszy nas fakt, że wspieracie Państwo nasze pomysły, a dbałość o czystość i poprawność naszego języka ojczystego jest naszą wspólną troską.
Bardzo serdecznie dziękujemy również dyrektorom szkół, a także nauczycielom klas III za przygotowanie uczniów, pomoc i życzliwość.
Konkurs ortograficzny był dla nas inspiracją do nowych poszukiwań i modyfikacji. Zaangażowanie uczestników pokazało, że ortografia nie jest taka zła, że można ją nawet polubić. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie tego typu w przyszłym
roku szkolnym.
Organizatorzy Anna Korycka i Beata Kownacka

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
- regał pokojowy plus ławostół tel. 723-525-229,
- pojemnik na obuwie tel.517-289-594,
- łóżko (wersalka lub narożnik) tel. 510-643-810.
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RUBRYKA HARCERSKA

Magia ognia
Od tysięcy lat ogień jest przyjacielem człowieka, nie wyobrażamy sobie
bez niego gotowania, służy nam swym przyjemnym ciepłem w mroźne dni, jest wszechobecny. Jednak jest także żywiołem, a nieokiełznany
potrafi być okrutną, niszczącą siłą, która niejednokrotnie równała miasta
z ziemią.
Ogień jest również nieodłącznym elementem w życiu każdego harcerza.
To on towarzyszy nam w najważniejszych etapach harcerskiej ścieżki. Mały
zuch składa Obietnicę Zuchową przy płonącym ognisku, tak samo harcerz
Przyrzeczenie Harcerskie, a instruktor – Zobowiązanie Instruktorskie.
Przeciętnemu Kowalskiemu ognisko kojarzy się z kiełbaskami, muzyką
z radia i imprezą ze znajomymi. My, harcerze, jesteśmy uczeni szczególnego szacunku i troski o ogień. Dla nas każde ognisko to niezapomniane przeżycie. Ma ono w sobie magię i klimat. Nie ma kiełbasek i muzyki
z odtwarzacza, są za to gitara, gawęda drużynowego oraz masa zabaw
i pląsów. Ognisko staje się też świadkiem rozmów, dyskusji, często podejmowane są trudne tematy, padają trudne pytania, na które staramy
się wspólnie odpowiedzieć. Z harcerskim ogniskiem wiążą się również
pewne nietypowe obrzędy. Być może to właśnie one nadają mu ten niepowtarzalny klimat.
– Ognisko harcerskie układane jest z darów lasu, gałęzi, igliwia, kory. Do
jego rozpalenia nie używamy papieru i podobnych rzeczy. Samo rozpalenie ognia powinno odbyć się w sposób uroczysty za pomocą jednej
zapałki, od której podpalane są następne oraz stos;
– Ognisko ma tzw. „duszę”, czyli główną żerdź przytrzymującą cały stos;
w momencie pęknięcia duszy i przewrócenia się stosu milkną piosenki,
gawęda, a harcerze stają w postawie baczność, oddając jej cześć;
– Osoby spóźnione na harcerskie ognisko, zanim dołączą do niego, mają
obowiązek podejść do ognia, dołożyć polano i oddać ogniu hołd poprzez salut;
– Każde ognisko, a szczególnie to uroczyste, powinno mieć swoich
strażników, którzy pilnują, aby zbytnio się nie rozprzestrzeniało lub nie
zgasło. Funkcja strażnika ognia jest bardzo zaszczytna, dlatego do jej pełnienia wybiera się najbardziej zasłużone harcerki i harcerzy;
– Przy harcerskim ognisku nie spożywa żadnych pokarmów ani napojów.
Jeśli ktoś spytałby, z czym mi kojarzy się harcerstwo, to zapewne bez
najmniejszego zastanowienia odpowiedziałbym, że właśnie z ogniskiem.
Każde, choć podobne, jest nietypowe, jedyne w swoim rodzaju. Piękno nocy, dźwięk gitary, turystyczne piosenki – to wszystko sprawia, że
można przenieść się w nieco inny świat. Ogarnia nas magia chwili, a potem przez długie lata przechowujemy piękne wspomnienia i wracamy
do tamtych dni.
Podczas ogniska często możemy usłyszeć słowa pełne mądrości, prawdy przekazywane przez naszych życiowych harcerskich przewodników
– drużynowych oraz instruktorów. Harcerskie ognisko wyryło się w mej
duszy niejednym pięknym wspomnieniem i widok „ogniska imprezy”
boli mnie i odczuwam to jako profanację tej harcerskiej świętości.
Pamiętajmy, że ogień to nie tylko żywioł, ogień jest w każdym z nas,
w szczególności w Tobie, harcerzu i harcerko, więc płoń tak, aby zapalać
innych ludzi harcerskim duchem…
druh Radek

Festiwal w Modlinie
Już po raz czwarty byliśmy goszczeni przez harcerzy z Modlina Starego na kolejnej odsłonie Modlińskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. W imprezie startowały drużyny i gromady z Hufca
Nowy Dwór Mazowiecki. Oczywiście nie mogło zabraknąć na nim
reprezentantów naszego środowiska, czyli harcerzy i harcerek z 32.
DS „Hakuna Matata”.
Klimat festiwalu był iście kosmiczny, ponieważ jego myślą przewodnią była wyprawa w przestrzeń międzyplanetarną. Oprócz festiwalowych wykonawców mogliśmy zobaczyć na scenie dwa występy w
wykonaniu modlińskich harcerzy, które były ich interpretacją skeczy
Łowców kropka B oraz Kabaretu Limo. Do boju zagrzewał nas lokalny
zespół rockowy The Craft, który zagrał jako support.
Festiwal jak co roku dostarczył nam wielu wrażeń. W czasie jego trwania wystąpiło 15 różnych zespołów i wokalistów w trzech kategoriach:
zuchy, zespoły harcerskie oraz soliści. Nasi reprezentanci zaśpiewali
piosenki: Irlandzki sen w kategorii solista oraz Archanioły śląskiej ziemi w kategorii zespół harcerski. Cała impreza potrwała ok. 5 godzin.
Serdeczne gratulacje dla naszych wykonawców. Z festiwalu wróciliśmy z drugą nagrodą w kategorii solista – zdobył ją druh Radosław
Nowak, oraz trzecią nagrodą w kategorii zespół harcerski – w składzie
Karolina Teklińska, Katarzyna Antoniewicz, Justyna Idzikowska. Czekamy z niecierpliwością na kolejną odsłonę festiwalu.
druh Radek
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Wpisani w historię Nasielska

Piotr Dmochowski (1865 – 1941) prałat, archidiakon kapituły
płockiej, proboszcz i dziekan nasielski, zamordowany w Działdowie

W tym roku minęła 70 rocznica męczeńskiej śmierci księdza Piotra Dmochowskiego, proboszcza nasielskiego
w latach 1911 – 1920. Urodził się 22
lutego 1865 roku we wsi Rosochate
Kościelne jako jeden spośród dziewięciorga dzieci w średnio zamożnej
rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu
szkoły powszechnej w Rosochatem
i gimnazjum w Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku.
Jako jeden ze zdolniejszych kleryków
został wysłany wraz z klerykiem Piotrem Bornińskim (późniejszym rektorem płockiego seminarium) do
Akademii Duchownej w Petersburgu. Choroba przerwała mu częściowo przebieg studiów. Po powrocie
do Płocka przyjął 1 maja 1889 roku
święcenia kapłańskie i został profesorem filozofii w Seminarium Duchownym. Po 10 latach pracy profesorskiej
otrzymał stanowisko ojca duchownego kleryków. Za gorliwość w pracy wśród młodzieży kleryckiej został
wyróżniony w 1903 roku kanonią

katedralną. Brak zdrowia przeszkadzał
mu w zajęciach seminaryjnych, dlatego prosił o placówkę duszpasterską.
W roku1902 został administratorem parafii Czarne, a dwa lata później objął probostwo w Szreńsku.
Po roku pracy przeniósł się do Broku, a po 6 latach, 18 stycznia 1911
roku przeszedł na stanowisko proboszcza, a od 1915 roku także dziekana w Nasielsku. W sierpniu 1914
roku wybuchła I wojna światowa.
Działania militarne ścierających się
wojsk niemieckich i rosyjskich nie
oszczędziły miasta ani kościoła, który stał się celem rosyjskiej artylerii.
Kościół w sześć lat po swojej konsekracji został zrujnowany. Uszkodzony został dach, wieża, ściany,
sklepienie i ołtarz główny. Niemcy
zrabowali miedzianą blachę z dachu
wieży i wszystkie dzwony. Uratowano przed kradzieżą zabytkową monstrancję, kielich i piszczałki organowe (zostały one ukryte przez kościelnego Sitka i cieślę Szillera).

Po zakończeniu wojny proboszcz
Dmochowski z pomocą parafian
zdołał naprawić najbardziej widoczne zniszczenia i urządzić tymczasowy ołtarz, gdyż stary został rozbity.
Jego staraniem wybudowano prowizoryczny ołtarz tymczasowy, który funkcjonował w świątyni aż do lat
pięćdziesiątych. Opis wyglądu ołtarza
znamy ze starych zdjęć oraz z Kroniki Parafialnej: „Rozbity podczas wojny ołtarz nie został już odbudowany.
Radzono księdzu Dmochowskiemu,
proboszczowi nasielskiemu, aby pozbierać rozbite części ołtarza dorobić
nowe i odrestaurować ołtarz. Lecz
ksiądz proboszcz uważał, że nie opłaci się ze starych porozbijanych kawałków szykować nowy ołtarz. Sprawa
budowy ołtarza odłożona więc została na później – na długie lata. Urządzono tylko ołtarz tymczasowy. Podstawa
dawnego ołtarza została ta sama wraz
z tabernakulum. Zamiast pięknej dębowej nastawy zawieszono na murze między dwoma ostatnimi oknami

Kościół w Nasielsku – część VIII
(dokończenie z nr 85, marzec 2011 r. )
W zakrystii znajduje się barokowa
kropielniczka z czarnego marmuru wykonana w wieku XVIII. Kalendarz zakrystyjny rokokowy pochodzi
z drugiej połowy wieku XVIII. Jest on
wykonany z drewna, płaskorzeźbiony
z motywami rocaille. W jego zwieńczeniu umieszczona jest monstrancja podtrzymywana przez aniołka,
otoczona obłokami. Komody zakrystyjne późnobarokowe datowane na
połowę wieku XVIII – pierwsza z nadstawą dwupoziomową i szafką na osi,
o falistej linii zwieńczenia; obecnie
wymieniona na współczesny mebel.
Druga komoda z płycinową nastawą
ujętą pilasterkami, posiada analogiczne zwieńczenie.
Feretron na podstawie z wolut i motywów rocaille, z nowszymi obrazami pochodzi z drugiej połowy wieku XVIII. Późnobarokowy krucyfiks
wykonano w wieku XVIII. Przy bocznym wejściu znajduje się stara granitowa kropielnica. Trzy konfesjonały
z prawej nawy bocznej i część ławek
pochodzi z roku 1910. Zachowały
się również rzeźby późnobarokowe
datowane na połowę wieku XVIII. Są
one zapewne pozostałością po wystroju wnętrza kościoła gotyckiego.
Pierwsza z nich przedstawia postać
bliżej nieokreślonego świętego bi-

skupa. Pozostałe trzy przedstawiają
innych nieokreślonych świętych. Figury te pochodzą z początku wieku
XX i wykonał je Wincenty Bogaczyk.
Autorstwa tego samego artysty jest
neobarokowy krucyfiks, wykonany
w 1906 roku.
Z zabytkowego wyposażenia liturgicznego zachowały się dwie monstrancje – pierwsza barokowa pochodząca z roku 1715. Według napisu pod stopą została ona przerobiona
w roku 1875 kosztem Piotra Władysława z Działynia. Uzupełniono ją wówczas o glorię z cechą inicjałową Jana
Pogorzelskiego. Jej stopa jest owalna,
czwórlistna, repusowana w motywy uskrzydlonych główek aniołków
i kwiatków. Otok i wazonowy nodus
(część trzonu kielicha mszalnego,
o różnym kształcie, m.in. kulistym,
gruszkowatym, w formie małej kapliczki) ozdobiony jest drobnym puklowaniem. Puklowanie w złotnictwie
polegało na dekorowaniu przedmiotu
półkolistymi lub łezkowatymi guzkami. Natomiast repusowanie lub trybowanie to technika dekorowania wyrobów z blachy głównie złotej, srebrnej
i miedzianej przez wykuwanie ornamentu na zimno. Druga monstrancja
– regencyjna, datowana około roku
1720. Ozdobiona jest ona figurkami

aniołków na ramionach, kameryzowana wokół puszki i w koronie zwieńczenia (kameryzacja to technika zdobienia przedmiotów, głównie złotniczych i broni, przez wysadzanie ich
powierzchni kamieniami szlachetnymi). Jej stopa została trybowana w motyw taśm i puklowana.
Oprócz monstrancji zachowały się
również kielichy: pierwszy, wczesnobarokowy, datowany jest około
połowy wieku XVII. Posiada cechę
inicjałową Lucasa Oehma i jest repusowany. Na jego sześciolistnej stopie znajdują się motywy Arma Christi
(przedmioty i narzędzia męki i śmierci
Jezusa Chrystusa: korona cierniowa,
bicze, słup lub kolumna, gwoździe,
młotek, cęgi, włócznia, kij z zatkniętą
gąbką, drabina, krzyż) i główki aniołków. Na nodusie i koszyczku umieszczone są główki aniołków wśród ornamentu małżowinowego. Drugi kielich jest gładki, datowany na rok 1860.
Według napisu został on ofiarowany
przez Marcina Rojewskiego.
Do zabytkowych sprzętów liturgicznych należy również puszka, klasycystyczna, pochodząca z pierwszej
połowy wieku XIX. Została ona odnowiona według napisu na kolistej stopie. Jej trzon jest wazonowy, czara jest
natomiast dekorowana liśćmi lauru.

prezbiterium czerwony materiał i na
tym tle umieszczono obraz Matki Boskiej prawdopodobnie ten sam, który
znajdował się w rozbitym ołtarzu. Wysoko zaś ponad obrazem Matki Boskiej zawisł duży krzyż. W takim stanie
ten prowizoryczny ołtarz tymczasowy przetrwał aż do roku 1950, dopóki go nie rozebrano przy budowie
nowego ołtarza.” Wypadki związane
z pierwszą wojną światową wyczerpały proboszcza nerwowo.
Z kolei w sierpniu 1920 roku przeżył uprowadzenie z Nasielska przez
cofające się spod Warszawy wojska
sowieckie. Został porwany i uprowadzony wraz z dwoma wikariuszami:
Władysławem Turowskim i Dominikiem Wilczyńskim, do Białegostoku, skąd wszystkim trzem księżą
udało się zbiec w trakcie ofensywy
wojsk polskich. W 1920 roku opuścił Nasielsk, przenosząc się do parafii Poręba (gmina Ostrów Mazowiecka). W 1926 roku powtórnie wrócił
do Płocka, otrzymując w 1929 roku

godność prałata archidiakona w kapitule katedralnej. Pełnił także funkcję
kustosza archiwum w kurii i spowiednika sióstr Pasjonistek. Został aresztowany 17 lutego 1941 roku w Płocku i wywieziony do obozu w Działdowie. Ze względu na wiek i brak
sił miał trudności z dostaniem się
na niemiecką ciężarówkę, dlatego
wrzucono go tam jak bagaż. W Działdowie leżał w barakach na nędznym barłogu osłabiony i całkowicie
wyczerpany. Zmarł 18 lutego 1941
roku w KL Soldau (niemiecka nazwa
Działdowa) na skutek śmiertelnego
zastrzyku, jaki otrzymał od niemieckiego lekarza.
Krzysztof Macias

Z roku 1600 zachowała się manierystyczna łódka na kadzidło, z późniejszą podstawą. Na korpusie i wieczku posiada ona ornament okuciowy
w układzie kandelabrowym, zaś przy
zawiaskach dwie główki aniołków.
Z szat liturgicznych zachowały się 3
ornaty białe. Pierwszy z nich posiada w kolumnie płaski haft jedwabiem
(datowany jest on na pierwszą połowę wieku XVIII), z motywem przewiązanych kokardą bukietów kwiatowych w układzie kandelabrowym.
Boki z tkaniny pochodzą z około połowy wieku XVIII. Występuje tu motyw „rzeki falistej”. W drugim ornacie kolumna tkaniny z wielkoraportowym wzorem kwiatowo – liściowym, pochodzi z pierwszej ćwierci
wieku XVIII, natomiast boki z tkaniny,
haftowane w pionowe pasy, ożywione wicią roślinną i drobnymi bukiecikami kwiatów, datowane są na koniec
wieku XVIII. Ornat trzeci uszyty został
z tkanin pochodzących z około połowy wieku XVIII. Jego kolumna jest
identyczna jak boki drugiego ornatu.
Boki ozdobione są motywem puklowanej wstęgi i wici roślinnej pośród
bukietu kwiatów. Zachował się również ornat czerwony z bokami z bro-

katu z pierwszej ćwierci wieku XVIII,
o motywach regencyjnych, jak również zielony z kolumną welurową, datowany na drugą ćwierć wieku XVII,
w drobne motywy bota. Bok tkaniny
z motywem rombów, w których ptaki egzotyczne określany jest na pierwszą ćwierć XVIII wieku.
Szósty ornat fioletowy, wykonany
z tkanin o wielkoraportowym wzorze koronkowym z rozet kwiatowych
i wijącej się puklowanej wstęgi, pochodzi z pierwszej ćwierci wieku XVIII.
Czarny ornat z tkaniny datowany jest
na pierwszą połowę wieku XVIII. Z szat
liturgicznych pozostały również dwie
dalmatynki [dawna szata liturgiczna,
krótka z rozciętymi, wiązanymi na
tasiemki, bokami i nie wyszywanymi rękawami z dwoma pionowymi
pasmanteryjnymi pasami, noszona
pod ornatem – przyp. red.] czerwone
z tkanin o dużym wzorze z motywem
gruszek i kwiatów, pochodzące z wieku XVIII. Zachowała się również kapa
z tkaniny srebrnolitej z trzeciej ćwierci
wieku XVIII, o drobnym wzorze z prostokątną srebrną pozłacaną klamrą po
1764 i z cyfrą króla Stanisława Augusta
pod koroną.
Małgorzata Pakuła

Drodzy Czytelnicy
Redakcja „Notatnika NTK”
zaprasza do lektury kolejnych numerów
naszego dodatku do „Życia Nasielska” po wakacyjnej przerwie.
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Henryk Śliwiński – animator kultury część II
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inni śpiewali. Na początku kabaret i przeglądach w całym kraju. Kaba- wał nad tym, aby program był do- niki pracy profesjonalnych aktoopierał się na tekstach profesjonal- ret „Miniscenka” dwukrotnie wy- skonale przygotowany, a młodzież rów. Warsztaty prowadzone były
nych autorów i kompozytorów, grał przegląd „Harcerska Wiosna miała satysfakcję z występu. Ucz- systematycznie przez instruktorów
ale sytuacja ta stopniowo ulega- Kulturalna” w Ciechanowie. Zdobył niowie wykazywali dużo inwen- związanych z rozwijającymi się teła zmianie. Młodzież nasielskiego również Brązową Jodłę podczas Fe- cji w posługiwaniu się krzywym atrami amatorskimi i kabaretami
LO wykazywała wiele inicjatywy, stiwalu Kultury w Kielcach. Kabaret zwierciadłem. Kiedy w 1975 roku studenckimi. Wśród instruktorów
więc z czasem w programie kaba- „Pyza” również jest dwukrotnym w ówczesnym powiecie pułtuskim pracujących z nasielską młodzieretu zagościła własna twórczość. laureatem przeglądu „Harcerska ogłoszono konkurs na program ar- żą był przedstawiciel wrocławskieW grupie narodziła się więź łączą- Wiosna Kulturalna” i podobnie jak tystyczny z okazji XXX rocznicy go ośrodka teatru otwartego „Kaca wszystkich, którzy tworzyli ka- „Miniscenka” zdobył Brązową Jodłę zwycięstwa nad faszyzmem (tak lambur”, Ryszard Wojtyłło. Henryk
baret. Młodzież często pracowała w Kielcach. Duży sukces odniosła wówczas nazwano rocznicę za- Śliwiński niezwykle miło wspominad programem, co pozwalało na również grupa kabaretowa „Pęt- kończenia II wojny światowej) mło- nał „Kabaretową ścieżkę zdrowia”,
wykorzystanie inwencji wszystkich la”, która podczas Ogólnopolskich dzi artyści z nasielskiego LO zgłosili która powstała przy okazji jednej
członków zespołu, ich różnorod- Konfrontacji Kabaretowych w Za- w nim swój udział. Grupa przygoto- z większych imprez w Kielcach.
nych pomysłów zarówno w zakre- kopanem zdobyła druga nagrodę. wała program „Coś ty wojno zro- Brały w niej udział grupy z całej
sie treści jak i formy spektaklu. Była „Pętla” zdobyła także Grand Prix na biła, wojenko?” utrzymany w kon- Polski. „Kabaretową ścieżkę zdrowia” na kawałku wolnego
to praca zespołowa, któplacu utworzyli nasielscy
ra charakteryzowała się
kabareciarze. Stanowiła ona
radością płynącą z ofiadodatkową atrakcję imprerowywania swej pracy
innym.
zy i cieszyła się niezwykle
dużym zainteresowaniem.
Programy kabaretowe
Była pewnego rodzaju grą,
można było dowolnie
w którą mógł zagrać każdy.
komp onować . Kab aSkładała się z dowcipnych
ret odróżniało od teatru
haseł oraz „Rozrywki dla
to, że odejście jednego
intelektualistów”, czyli wywykonawcy nie rujnokonanych z cementu hanwało całego występu.
tli. Na jej końcu znajdowaNieobecność na próła się waga, na której każdy
bie nie dezorganizowamógł sprawdzić ile kilograła pracy zespołu. Grupy
mów stracił pokonując ową
kabaretowe działające
„ścieżkę”. Pomysł nasielpo kierunkiem H. Śliwińskiego kabaretu spotkał się
skiego w latach 70. i 80.
w Nasielsku to: „Mini- Obozowe zabawy uczniów działających w kabaretach prowadzonych przez Henryka Śliwińskiego – Iłowo 1976 r. ze wspaniałym przyjęciem
i otrzymał wyróżnienie. Poscenka” – autorzy skenadto przedstawiciele kabaczów: „Do serca przywencji teatru poezji. Dominowały retu zostali zaproszeni do udziału
tul psa” i „Nam nie jest wszystko przeglądzie OSPA w Ostrołęce.
jedno”; kabaret „Kleszcz”, który Każdy wyjazd na konfrontacje ka- w nim piosenki Bułata Okudżawy w audycji w rozgłośni kieleckiej.
stworzył programy: „My i wizja” baretowe był doskonałą okazją, i wiersze o tematyce antywojen- Grupy kabaretowe z nasielskiego
oraz „Wspomnienia z Kielc”; gru- aby grupa jeszcze bardziej się po- nej. Istniała jednak obawa, że Jury liceum podczas wakacji wyjeżdżapa o nazwie „Pyza” – autorzy ske- znała. Jak mówił Henryk Śliwiński konkursu odrzuci program, gdyż ły na obozy harcerskie, między inczów: „My bajki lubimy ogromnie” „Wszystkich łączyły wspólne emo- nie sławił on bohaterstwa żołnie- nymi nad morze. Tam młodzi ari „Spójrz na życie”; kabaret „Nito- cje, chęć dobrej zabawy, ale także rzy polskich i radzieckich i nie mó- tyści odpoczywali, wędrowali poperz”, który prezentował progra- zwycięstwa”. Przeglądy i festiwale wił o radości zwycięzców. Piosenki znając okolice, zwiedzali, ale także
my: „Milczenie złotem jest” oraz były doskonałą okazją do wymiany Okudżawy mówiły o tragedii pro- występowali przed publicznością.
„Ad hock”; grupa o nazwie „Pięta”, doświadczeń. Z każdego ucznio- stego żołnierza wplątanego w nisz- Mimo wakacji młodzież cały czas
autorstwa której są skecze o na- wie wracali z nowymi pomysłami czycielski mechanizm wojny. Po- pracowała nad programem kazwie „Trutka wyborowa” i „Bez ty- i z jeszcze większym zapałem do ważny i smutny charakter podkre- baretowym. Motywowana przez
tułu”; kabaret „Pętla” z programami pracy. Pierwsze występy kabaretu ślały stroje wykonawców. Grupa nagrody zdobywane na różnego
przed publicznością były ogrom- składała się ze świetnie śpiewającej rodzaju przeglądach i festiwalach
„Mrowisko” i „CDN”.
młodzieży. Dodatkowym atutem ciągle zaskakiwała nowymi pomyWszystkie grupy kabaretowe pro- nym przeżyciem, zarówno dla
byli chłopcy, którzy grali na gitarze: słami i wychodziła z własną inicjawadzone przez H. Śliwińskiego występujących, jak również opieDariusz Zawadzki i Wiesław Ro- tywą. Najważniejsi byli odbiorcy
brały udział w licznych festiwalach kuna grupy. Henryk Śliwiński czusłoński. Okazało się jednak, iż mło- ich twórczości. Występy uczniów
dzi artyści z Nasielska spodobali się nasielskiego LO chętnie oglądali
jury w Pułtusku i tym samym zdo- turyści mieszkający w ośrodkach
byli I miejsce.
wczasowych. Szkolny kabaret był
Startując później w kolejnych eta- przyjmowany bardzo ciepło przez
pach tego konkursu nasielski kaba- tamtejszą publiczność. Zdarzało się,
ret zdobył drugie miejsce. Sukces że uczniowie prezentowali swoje
debiutującego zespołu sprawił, że programy w pełnym słońcu. Młowszyscy uwierzyli w swoje możli- dzież wiedziała jednak, że cieszą
wości. Zmobilizował również mło- się one dużym zainteresowaniem,
dzież do dalszej pracy. Kabaret po- więc występowała mimo trudnych
dejmował różnorodną tematykę. warunków atmosferycznych.
Często zajmował się satyrą doty- Twórczość kabaretowa przypadła
czącą czasów PRL Edwarda Gierka. do gustu uczniom nasielskiego liTwórczość uczniów uwieczniona ceum. Nawet po ukończeniu szkozostała w dwóch albumach, „Mi- ły nie zaprzestali działalności kabagawki z życia Miniscenki” i „Historii retowej. Pod kierownictwem Henpewnego kabareciku ciąg dalszy”, ryka Śliwińskiego powstał kabaret
które tworzyła z niezwykłą pieczo- „KLAPA”, w którego skład weszli
łowitością członkini grupy kabare- absolwenci szkoły. Kabaret ten, potowej, Małgosia Górecka, obecnie dobnie jak grupy działające w szkoDomańska.
le, często uczestniczył w różnego
Często młodzież, która brała udział rodzaju przeglądach. W 1997 roku
NASIELSKI
w przeglądach i festiwalach kabare- podczas Ogólnopolskiego PrzegląRedaguje kolegium w składzie:
towych, uczestniczyła także w war- du Kabaretów Nauczycielskich kaKrzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
sztatach poprzedzających tego baret „KLAPA” otrzymał wyróżnieStanisław Tyc.
typu imprezy. Warsztaty uczy- nie za autorski program „Fraszkoły prawidłowej dykcji i ruchu sce- danie kabaretowe”.
DTP: Marek Tyc
nicznego łącznie z mimiką. Dzięki
Katarzyna Tyc
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05–190 Nasielsk; email: ntk1995@wp.pl
temu młodzi artyści poznawali taj-

W 1974 roku Henryk Śliwiński objął
funkcję dyrektora LO w Nasielsku.
Już na początku nowej pracy czuł,
że bakcyl teatru, którym „zaraził”
się w poprzedniej placówce nie
da mu spokoju. Kiedy zakończyła
się rozbudowa i remont budynku
szkoły, postanowił utworzyć amatorski zespół artystyczny składający
się z uczniów placówki. Życie pełne
napięć, obowiązków, nieraz monotonii sprawiało, że rozrywka nabierała innego znaczenia.
Dla Henryka Śliwińskiego ważne
było, aby młodzież mogła oderwać się od codziennych spraw,
a także w sposób twórczy i radosny spędzała czas poza lekcjami.
I tak narodził się pełen optymizmu
szkolny kabaret. H. Śliwiński pragnął stworzyć uczniom warunki do
rozwoju i twórczej aktywności.
Postanowił więc rozpocząć rekrutację do grupy kabaretowej. Z każdej klasy wyławiał i zachęcał uczniów do udziału w kabarecie. Jego
intuicja sprawiała, że trafiał na osoby
z odpowiednimi predyspozycjami.
W skład grupy kabaretowej nasielskiego LO weszli uczniowie różnych klas. Byli wśród nich pierwszoklasiści, uczniowie klasy II, III
i maturzyści. Przeważały dziewczęta, ale jak mówił H. Śliwiński „ton
nadawali chłopcy”. Z biegiem czasu do grupy kabaretowej dołączali
nowi uczniowie. Zachęcani przez
kolegów zasilali szeregi grupy kabaretowej LO.
Młodzież wykazywała się dużą
wrażliwością, talentem i zapałem
do pracy. Łączyła ich chęć spontanicznej zabawy w grę sceniczną.
Każdy uczeń mógł zgłaszać swoje pomysły na skecze. Repertuar kabaretu ustalany był wspólnie
z młodzieżą. H. Śliwiński nie narzucał tego, co ma się znaleźć w programie. Był moderatorem, który
dyskretnie inspirował do działania.
Uczniowie przynosili własne teksty,
śpiewali swoje piosenki. Wielu uczniów było uzdolnionych muzycznie. Jedni grali na instrumentach,
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Sport szkolny

Kino NIWA ZAPRASZA

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY

24-26 czerwca godz. 15.00

W piątek, 17 czerwca 2011 r. uczniowie ze szkół podstawowych rywalizowali w zawodach lekkoatletycznych zwanych
inaczej trójbojem. W skład dyscyplin lekkoatletycznych
wchodziły następujące konkurencje: Bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową oraz skok w dal. Każdy wynik osiągnięty
przez zawodnika był przeliczany z tabel lekkoatletycznych na
punkty. Następnie wyniki z trzech konkurencji zsumowano,
co dawało określoną liczbę punktów.
Udział w zawodach wzięli uczniowie z następujących szkół
z gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa w Dębinkach oraz gospodarze ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku. Zawody odbyły się na boisku przyszkolnym nasielskiej podstawówki. Poniżej przedstawiono najlepsze wyniki poszczególnych zawodników:
Kategoria chłopców:
Kategoria dziewcząt:
I Wojciech Buszko SP Budy Siennickie
I Weronika Górecka SP Nasielsk
120 pkt
II Przemysław Drwęcki SP Nasielsk		
II Ewelina Cichowicz SP Nasielsk
116 pkt
III Karol Romanowski SP Budy Siennickie
III Julia Sterbicka SP Budy Siennickie 95 pkt
IV Marcin Piotrowski SP Stare Pieścirogi
IV Karolina Dębska SP Nasielsk
82 pkt
V Krystian Pisarzewski SP Nasielsk		
V Paulina Ujazda SP Budy Siennickie 81 pkt
Po zakończeniu zawodów najlepszym zawodnikom wręczono puchary i pamiątkowe dyplomy.
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animacja/familijny/komedia/przygodowy;
USA, 2011; czas: 90 min

Blu to udomowiona ara. Nigdy nie nauczył
się latać, mieszka ze swoją właścicielką Lindą w miasteczku Moose Lake w Minnesocie.
Oboje myślą, że Blu jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku, ale okazuje się,
że w odległym Rio de Janeiro żyje samiczka
Jewel. Kiedy tylko Blu dociera do Brazylii, on
i Jewel zostają schwytani przez przemytników
zwierząt. Na szczęście udaje im się uciec, a z
pomocą przychodzą lokalni ptasi spryciarze.
105 pkt
103 pkt
92 pkt
89 pkt
81 pkt
I

E

Nasielsk, dnia 07.06.2011 r
GKP.6845.5.2011 			
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
Położenie nie- Oznacz. Numer Księgi Opis nierucho- P r z e z n a c z e n i e n i e r u c h o m o ś c i Czas trwania Wysokość
ruchomości nieruch. wieczystej
mości
i sposób jej zagospodarowania
dzierżawy c z y n s z u
netto
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/330/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Nieruchomość Miejscowego Planu Zagospodarowania
gruntowa zabu- Przestrzennego miasta Nasielsk,wskazania
Dzierżawa
100,00 zł Część
OS1U
dowana obiek- nieruchomość oznaczona jest symbolem
na okres
Nasielsk,
miesięcznie
działki /00039828/ tem handlowo 0.2MW/MN/U-1 tj. przeznaczona jest pod
oznaczony
ul. Kościuszki
(plus VAT)
667
8
- usługowym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
do 3 lat
o pow. użytkowej i małymi domami mieszkalnymi oraz usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w
6,25 m2
partery budynków mieszkalnych.
Sposób zagospodarowania: dzierżawa z
przeznaczeniem na handel- usługi.
Uwaga: Dzierżawa w trybie przetargowym
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 8 czerwca 2011 r. do 28
czerwca 2011 r.

Baran 21.03.– 19.04.

HOROSKOP

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

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

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

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

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

Panna 23.08.– 22.09.
Najbliższe dni to pasmo samych sukcesów. Będziesz
mieć powodzenie w sprawach handlowych,
interesach, a także w podróży. Możesz śmiało
zabrać się za realizację swoich planów i zamierzeń.
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Waga 23.09.– 22.10.
W pracy to dobry czas na negocjacje i trudne
rozmowy. Wszyscy ludzie okażą Ci sympatię
i zrozumienie. Zaufaj teraz swojej intuicji, a wiele
na tym zyskasz. W uczuciach polegaj na partnerze.

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

24-26 czerwca godz. 17.00

Jaskinia zapomnianych snów
Dokumentalny, Historyczny; Francja, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania; 2010;
czas: 90 min

Jaskinia zapomnianych snów to niezwykła, poruszająca filmowa podróż w
przeszłość – w głąb ludzkiej kultury i tradycji. Herzog łączy tu talent reżysera,
odkrywcy i poetyckiego filozofa, przedstawiając najstarsze odkryte dotąd
obrazy stworzone przez człowieka. Film ma zatem olbrzymi potencjał edukacyjny, będąc cenną i niezwykle pouczającą lekcją na temat historii sztuki
oraz prehistorii ludzkości. Setki naskalnych malowideł jaskini Chauvet prezentują co najmniej trzynaście różnych gatunków zwierząt, w tym: konie, bydło, lwy, pantery, niedźwiedzie, renifery, a nawet hieny. Prehistoryczni artyści
zastosowali tu różnego rodzaju malarskie techniki, często niestosowane w
innych znanych nam obecnie jaskiniach, co powoduje, że miejsce to stanowi jednocześnie ważne źródło wiedzy na temat życia człowieka w epoce
paleolitu.

24-26 czerwca godz. 19.00

Kod nieśmiertelności
Dramat, Thriller, Sci-Fi ; Francja, USA, 2011; czas:
93 min.

Kapitan Colter Stevens budzi się w jadącym z dużą prędkością pociągu. Nie poznaje siedzącej obok niego dziewczyny,
nie wie, gdzie jest. Po 8 minutach od jego
przebudzenia pociąg eksploduje. Wtedy mężczyzna przekonuje się, że bierze
udział w rządowym eksperymencie o nazwie: „Kod nieśmiertelności”, który pozwala na wejście w ciało innego człowieka
na ostatnich 8 minut jego życia. Zadaniem
Stevensa jest rozpoznanie i powstrzymanie zagrażającego całemu Chicago
terrorysty podkładającego bomby.

1-3 lipca godz. 17.00

Pożyczony Narzeczony
Dramat, Komedia, Romans; USA, 2011; czas: 93 min.

Główną bohaterką jest Rachel, która, po przyjęciu z okazji swoich trzydziestych urodzin, budzi się w łóżku u boku narzeczonego swojej najlepszej przyjaciółki. Chce o tym jak najszybciej zapomnieć, jednak jest już za późno…
zakochuje się w nim bez pamięci.

Szczegóły www.noknasielsk.pl

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

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

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

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

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE

PILNIE sprzedam dom w Nasielsku (spokojna okolica, wszystkie media, gotowy
do zamieszkania – do częściowego wykończenia). Tel. 692 486 481.

Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam huśtawkę ogrodową ręcznie
wykonaną. Tel. 505359438.
Wykaszanie traw i chwastów.
Tel. 696 625 756.
Sprzedam działki budowlane Nowe
Pieścirogi. Tel. 501 845 570.
Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie, panele ściana, podłoga i montaż kabin natryskowych.
Tel. 604 561 031.
Zespół muzyczny - wesela, poprawiny,
imprezy okolicznościowe - promocyjne
ceny. Tel. 691036690.
Sprzedam 3 ha ziemi ornej. Tel. 666
295 207.
Sprzedam działkę budowlano- przemysłową przy ul. Przemysłowej 2700m2.
Cena: 60 tys. zł.Tel. 510 516 424.
Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60
m2 z działką 1500 m2 w Cieksynie +
budynek gospodarczy.Tel. 600 984 911..
Instalacje elektryczne, systemy
alarmowe. Tanio- profesjonalnie.
Tel. 518 529 925.
Firma z Nasielska przyjmie praktykantów w zawodzie elektryk.
Tel. 518 529 925.
Usługi elektroinstalacyjne. Tanio!
Tel. 600 817 350.
Sprzedam mieszkanie 35 m 2 .
Tel. 606 252 577.
Sprzedam ziemię orną 3,15 haKowalewice. Tel. 791 839 114.
Kupię siano i słomę. Odbiór własnym
transportem. Tel. 501 622 076.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku o pow. 615 m2, wszystkie
media. Tel. 602 426 892; 510 205 881.
Zatrudnię pracownika do prac wykończeniowych oraz ogólnobudowlanych.
Tel. 502 789 087.
Sprzedam słomę w kostkach, Nasielsk.
Tel. 696 624 567.
Przyjmę ziemię z wykopów na działkę
w Starych Pieścirogach. Tel. 660 770
575, 604 223 716.
Ładne działki 2000 m 2 i 3900 m2
w Budach Siennickich.Tel. 503 691 028.
Skupujemy w każdych ilościach: olej
samochodowy używany, olej rzepakowy i słonecznikowy drugiej jakości.
Tel. 601 80 55 46.
Ziemia 5100 ha ok. Nasielska 4 zł, 2 ha
3 zł lub inne. Siedlisko Cegielnia Psucka.
Tel. 600 432 663..
Sprzedam dom jednorodzinny
w Starych Pieścirogach o pow. 88 m2,
działka 710 m2, Tel. 23 693 16 88.
Tłumaczenia język angielski. Tel. 506
241 082.
Sprzedam kombajn ziemniaczany
„Anna” 1988 r, stan bardzo dobry.
Tel. 605 353 689.
Sprzedam dom w Nasielsku. Tel. 604
710 331.

REKLAMA
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DROBNE

Kupię niewielki dom/ siedlisko (z niewielką działką). Może być do remontu.
Tel. 669 382 925.
Do wynajęcia garaż w centrum
Nasielska za niewielką opłatą.
Tel. 502 448 681.
Sprzedam Yorki, cena: 450 zł.
Tel. 503 465 221; 23 693 10 29.
Sprzedam telewizor kineskopowy 32’’,
płaski ekran, PHILIPS- 350 zł. Tel. 791
927 393.
Sprzedam fotelik samochodowy
RAMATTI 0-18 kg- 80 zł.Tel. 531 518 511.
Sprzedam mieszkanie 54m; IV piętro
w Nasielsku. Tel. 600 164 461.
Wynajmę pokoje dla pracowników,
os. 25 zł. Tel. 600 432 663.
Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk.
Tel. 889 307 122.
Kupię drewno opałowe. Tel. 504 865
856.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku ul. Batorego 1295 m2.
Tel. 606 444 670.
Sprzedam jedną, dwie lub trzy działki
obok siebie w Nasielsku, ul. Batorego
po 1295 m2. Tel. 511 470 405.
Sprzedam działkę przemysłowo- budowlaną przy ul. Przemysłowej 2760
m2 cena 50 tys. zł. Tel. 510 516 424.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Schody. Tel. 503 401 399.
Poszukuję opiekunki do dziecka
(8 miesięcy), 2-3 razy w tygodniu.
Tel. 664 954 268.
Sprzedam słomę i żyto ze stodoły.
Tel. 606 423 338.
Zatrudnię mechanika na serwis.
Tel. 500 143 011, 513 143 956.

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3. drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamo4.
wy 1 str. + foto
5. insert – 1 szt.

Cena
netto zł
40,00
60,00
20,00
0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe
6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe
13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł

do
50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł

ostatnia strona
reklama przy winiecie

+50%
150 zł

– 10%
– 25%

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

będzie to porywające widowisko,
piłkarska uczta. Zarówno Wilga, jak
i Żbik wiele potrafią, mogły więc na
koniec rozgrywek pokazać ładną
grę. Czy pokazały? Raczej nie, chociaż momentami dochodziło do
ostrych spięć. Takie są potrzebne,
ale muszą się mieścić w granicach
przepisów. Tu było inaczej. Ich ofiarą stał się nasz bardzo dobrze wprowadzający się do drużyny obrońca
Marek Osiński. Potrzebna była wizyta w szpitalu. Z tego powodu nasza
drużyna przez ostatnie kilkanaście
minut grała w dziesiątkę. Nie było
go kim zastąpić. A mógł go zastąpić
tylko tzw. młodzieżowiec, co wynika z regulaminu rozgrywek.
Jako pierwszy listę strzelców otworzył as garwolińskiego zespołu piłkarz o nazwisku Zegarek (20’). Gospodarze prowadzili aż do 55. minuty, kiedy wyrównującą bramkę
zdobył Fabian Kotarski. W 10 minut później Żbik znowu przegrywał.
„Egzekucji” ponownie dokonał Zegarek. Zapowiadało się, że warszawską ligę pożegnamy porażką. Tym
razem nasi zawodnicy walczyli do
końca. W ostatniej minucie meczu
nasz najlepszy strzelec (a jednocześnie najlepszy strzelec ligi okręgowej)
Rafał Załoga ulokował wreszcie piłkę
w siatce. W ten sposób uratowaliśmy
w Garwolinie jeden punkt. I honor.
Od jesieni będziemy występować
w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej ligi okręgowej. Z warszawską
grupą żegnamy się z żalem. Wielu

nasielszczan odczuwa to jako degradację. Taką jednak decyzję podjął Zarząd Żbika. Czym się kierował?
Tak naprawdę trudno powiedzieć,
bo chyba nie kosztami. Te będą
analogiczne jak w grupie warszawskiej. Podobne będą też kilometry
przejechane na mecze. Mówi się, że
z grupy ciechanowsko-ostrołęckiej
łatwiej będzie awansować. To może
okazać się bardzo złudne.
I nie chodzi tu tylko o to, że do tej
grupy „spadają” aż trzy zespoły z IV
ligi Ostrów Mazowiecka Krasne, Glinojeck) ani o to, że los ich może podzielić jeszcze czwarta drużyna, ciechanowska Mazovia.
Drużyny awansujące z tej grupy wyraźnie odstają poziomem od drużyn
awansujących z innych grup i po
krótkim pobycie w IV lidze wracają z powrotem na „swoje” miejsce.
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Tenisiści „Sparty” w IV lidze!
Przed rozpoczęciem sezonu tenisiści nasielskiej
Sparty zapowiadali awans do IV ligi,
i t ak się wł a ś n i e
stało. Od początku
r o z g r y we k z a j mowali czo łowe
miej sce w tab e li, ale z awansem
trzeba było czekać do przedostatniej kolejki,
w której pokonali
na wyjeździe jednego z kandydatów do awansu – drużynę Iskry Sońsk.
Grupa, w której występowali zawodnicy Sparty, była dość silna
i wyrównana, zatem do każdego
meczu trzeba było być w pełni
przygotowanym. W końcówce
rozgrywek liczył y się już tylko
trzy zespoły: Sparta, Naruszewo
i Sońsk, i to między nimi rozegrała się walka o awans.
Po przeg ranym p echowo we
własnej hali meczu z Naruszewem nasielszczanie pojechali do Sońska na mecz „być albo
nie być”, mając na uwadze porażkę z tym zespołem w pierw-

I dlatego, wylewając żale z powodu braku awansu, warto o tym pamiętać.
xyz

PS. O brakach Żbika wielokrotnie
pisaliśmy na łamach naszego pisma. Pewne spostrzeżenia i sugestie traktowane były jednak jako
wtrącanie się w sprawy klubu oraz
niepotrzebne wymądrzanie się.
A wystarczyło przeczytać tekst do
końca i zastanowić się, czy to, co
tam jest napisane, ma jakąś podstawę, czy też nie. Czytano najczęściej
same tytuły i z nich wyciągano daleko idące wnioski. Paradoksem jest
to, że te tytuły bardzo często nie pochodziły od autora tekstu, lecz od
osoby przygotowującej ostatecznie
tekst do druku. Problem ten nie dotyczy „Życia Nasielska”, bo tutaj ingerencje w tytuły i treść artykułów były
naprawdę minimalne. A w innych pismach pewne zmiany
w tekstach i zmiany tytułów
nie wynikały z jakiejś złośliwości w stosunku do nasielskiego
klubu, lecz z sympatii dla naszej drużyny. Bo jest faktem,
że nasielski Żbik cieszył się
dużym uznaniem i sympatią miłośników piłki nożnej na
Mazowszu. Także w Ciechanowie i Nowym Dworze. Mówiąc, że Żbik sam sobie zgotował los, nie można nie odpowiedzieć na pytanie o wspomniane wcześniej „siły ciemności”. Były czy ich nie było?
fot. T. Zawadzki Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Były jednak
W grupach warszawskich gra się
dziwne
sytuacje i dziwne zdarzenia,
inną piłkę, opartą na wysokiej techktóre
mogą
wskazywać, że gra nie
nice. I wśród takich drużyn Żbik czuł
zawsze
była
czysta.
To, że motywosię bardzo dobrze. A niezbyt dobrze
wano
naszych
przeciwników
do skuradził sobie z drużynami grającymi
teczniejszej
gry,
nie
jest
naganne.
To
tzw. piłkę siłową. Taka właśnie gra jest
normalne.
Nawet
wtedy,
gdy
drużycharakterystyczna dla grupy ciechanowsko-ostrołęckiej. I dlatego przy- nie grającej ze Żbikiem obiecano za
szłość Żbika widzę w niezbyt jasnych remis, a jeszcze lepiej za zwycięstwo
skromną motywację (np. po 300
kolorach. Obym się mylił.
Piłkarzom Żbika należy podzięko- zł). Gorzej, gdyby te pieniądze miawać za to, co osiągnęli. Bo nawet ły trafić do sędziów za stronnicze sętrzecie miejsce w grupie warszaw- dziowanie. Nie ulega wątpliwości, że
skiej jest dużym sukcesem. Przy- pewnym poczynaniom niektórych
najmniej połowa drużyn z tej grupy drużyn mazowiecka centrala piłkarprezentowała poziom czwartej ligi. ska winna się dokładniej przyjrzeć.
R
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Tenis stołowy

Wilga Garwolin – Żbik 2:2 (1:0) +1, –2

Wszystko jest już jasne. Żbik pozostaje w lidze okręgowej. Po raz
kolejny naszej drużynie nie udało
się awansować. I nie stało się to za
sprawą ciemnych sił, jak próbują
sugerować niektórzy z obserwatorów rozgrywek piłkarskiej ligi
okręgowej, lecz na skutek braków
tkwiących w samej drużynie!
Ostatni mecz w warszawskiej lidze
okręgowej Żbik rozegrał w Garwolinie z miejscową Wilgą. Rywalizowano o tzw. pietruszkę. Wszystko
było w zasadzie poukładane. Żadnej z drużyn nie groził ani spadek,
ani awans. W takich sytuacjach też
jednak jest stawka. Jest nią honor.
A ten wydaje się droższy niż ligowe
punkty.
Obydwie drużyny podeszły do meczu podobnie. Spokojnie, bez nerwów. Nie zapowiadało się więc, że
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szej rundzie. Tym razem nie było
złudzeń, pokonali rywali w stosunku 10:4 i tym samym zapewnili sobie awans. Wywalczyli go
zawodnicy: Marek Grycz, Jerzy
Kosewski, Mirosław Kosewski,
Krz ysztof Michnowski, Pawe ł
Sokolnicki, Klaudia Szadkowska,
Sławomir Szadkowski i Krzysztof
Zalewski.
Gorące gratulacje dla całego zespołu i życzenia jak najlepszych
wyników w IV lidze oraz podziękowania dla sponsorów – Firmy
Rend B z Warszawy i państwa H.
i E. Winnickich z Nasielska, którzy znacznie pomogli w uzyskaniu tego awansu.
AŻ

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dwunastego” 10.06.2011 r.:
1. Maciej Osiński – Paweł Wróblewski			
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

218 pkt.
198 pkt.
197 pkt.
197 pkt.
195 pkt.
185 pkt.

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1-2. Marek Olbryś			 70 pkt.
Robert Truszkowski		 70 pkt.
3-4. Janusz Muzal			 66 pkt.
Janusz Wydra			 66 pkt.
5.
Paweł Wróblewski			 62 pkt.
6-7. Piotr Kowalski			 61 pkt.
Grzegorz Nowiński		 61 pkt.
8. Stanisław Sotowicz		 60 pkt.
9-10. Krzysztof Morawiecki		 41 pkt.
Maciej Osiński
		 41 pkt.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 24.06.2011 r. na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku.
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