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promuje naszą gminę

28 maja br. w Starostwie Powiatu
Nowodworskiego odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku.
Komisja konkursowa spośród
trzech kandydatów wybrała najlepszego. Nowym dyrektorem
placówki, w której skład wchodzi
Liceum Ogólnokształcące oraz
Gimnazjum, została Danuta Białorucka.
Danuta Białorucka jest doskonale
znana w naszej gminie. Obecnie
uczy w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, w Szkole Podstawowej w Dębinkach oraz Szkole
Podstawowej w Budach Siennickich. Ma wykształcenie wyższe
magisterskie. Jej wiodące przedmioty to historia (Wyższa Szkołą
Humanistyczna w Łowiczu), wiedza o społeczeństwie (Akademia
Humanistyczna w Pułtusku) oraz
muzyka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Ma za sobą
25-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela.
Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozpocznie nowy
rok szkolny pod pieczą nowego
dyrektora. Gratulujemy pani Danucie i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
K.T.

Z GMINY

Co z tym przystankiem?
Kilka t ygodni temu
pisaliśmy o zniszczonym i zaniedbanym
przystanku autobusowym w Starych Pieścirogach. Niestety, od
tamtej pory nic się nie
zmieniło.
Nadal na ziemi leży
szkło z rozbitych szyb,
elementy metalowe
straszą powyginanymi i ostrymi częściami,
przez puste ramy hula
wiatr, a w pochmurne dni siecze deszcz.
Tymczasem przystanek jest użytkowany,
szczególnie w godzinach porannych, przez
wiele osób. Najczęściej
muszą one stać obok niego, bowiem z powodu ogólnego zaniedbania nikt nie ma ochoty czekać w sypiącej
się budce.
W poprzednim artykule apelowaliśmy o poprawę stanu tego miejsca, które jest niszczone regularnie od wielu lat.
Szkoda, że jak dotąd nie udało się nikogo zainteresować tym tematem. Może tym razem się uda?
(p)
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Z UM. Otwarty konkurs ofert
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

Na wypoczynek dla dzieci
Do 20 czerwca br. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać w nasielskim Urzędzie
Miejskim oferty na dotację na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kolonie letnie powinny być przeznaczone dla min. 30 dzieci i zawierać elementy profilaktyki uzależnień. Gmina wygospodarowała na ten
cel 30 tys. zł. Realizacja zadania jest przewidziana na okres od 01.07.2012
r. do 30.08.2012 r. Czas trwania kolonii minimum 14 dni, wliczając dojazd.
Więcej informacji: www.nasielsk.pl.

Z UM

Konkursy na kierowników
Od 1 czerwca br. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zgodnie z nim np. dotychczasowy wydział Biura Rady
wchodzi w skład Wydziału Administracji i Nadzoru. Natomiast w miejsce Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego funkcjonują teraz dwa osobne: Wydział Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych oraz Wydział Zagospodarowania
Przestrzennego i Nieruchomości. W zawiązku z pojawieniem się tych dwóch
nowych wydziałów zostały też ogłoszone konkursy na stanowiska kierownicze. Zainteresowane osoby mogą składać swoje aplikacje w nasielskim UM
do 14 czerwca 2012 roku do godz. 12.00.
Więcej informacji: www.umnasielsk.bip.org.pl.

ZDROWIE

Nadal czekamy na NPL
Minął już piąty miesiąc, kiedy to, mimo obietnic i zapewnień o dobrej współpracy między nasielskim i powiatowym samorządem, nadal
mieszkańcy Nasielska czekają na stworzenie w SP ZOZ przy ul. Sportowej 2 punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Od tycznia 2012 r. kontrakt na te usługi przejęło w powiecie nowodworskim, zresztą po nasielskiej placówce, Nowodworskie Centrum Medyczne
(NCM). Jednocześnie mimo zapewnień o umiejscowieniu jednego z trzech
deklarowanych zespołów w Nasielsku niewiele się w tej sprawie się dzieje.
Owszem, można zaobserwować pewien postęp w działaniach, jako
że w końcu kwietnia udało się podpisać umowę pomiędzy nasielskim
SP ZOZ a NCM, na mocy której w naszej przychodni nieodpłatnie zostaną
udostępnione zespołowi nocnej pomocy dwa pomieszczenia (jedno całodobowo, drugie od godzin popołudniowych do rana) i do tego zapewniony będzie bezpłatny dostęp do mediów. Ale dopiero pod koniec maja
(25.05) pomieszczenia oceniła komisja z Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Później prawdopodobnie ich przydatność będzie
musiał sprawdzić jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zaszła kolejna zmiana w kierownictwie nasielskiej placówki zdrowia. Po
Katarzynie Rusek od 1 czerwca br. w zastępstwie za przebywającą na
zwolnieniu lekarskim Marię Michalczyk obowiązki dyrektora nasielskiego
SP ZOZ pełni Grzegorz Waśko.
(r)
INFORMACJA Z UM
DRODZY MIESZKAŃCY!
Fundacja EMANIO ARCUS w ramach akcji „SOLARNA GMINA” zaprasza do
składania wniosków na KOLEKTORY SŁONECZNE.
Fundacja gwarantuje pomoc w dopełnieniu formalności związanymi z:
– uzyskaniem 45% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
– pozyskaniem niskooprocentowanego kredytu bankowego nawet do 10 lat,
– wyborem wykonawcy i dostawcy (norma ISO 9001, 10 lat gwarancji).
70% OSZCZĘDNOSCI ENERGII W ROKU, ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2.
Wnioski przyjmowane będą w czerwcu od 25 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy ul. Elektronowej 1.

Od redakcji:

Drodzy Czytelnicy ŻN
W ostatnim czasie do naszej redakcji napływają dość systematycznie anonimowe listy, dotyczące zarówno problemów naszej gminy, jak i osób tu mieszkających. Uprzejmie informujemy, że pozostaną one jedynie do naszej wiadomości
i nie zostaną zamieszczone w naszej lokalnej gazecie.
Jesteśmy wdzięczni za wszelkie informacje, sygnały, interwencje i głosy krytyki,
które do nas docierają. Jednak pragniemy przypomnieć, że koniecznym warunkiem ich publikacji na łamach ŻN jest ujawnienie danych osobowych autora. Na jego życzenie dane mogą pozostać do wiadomości redakcji i wtedy
z takim dopiskiem tekst zostanie opublikowany.
(red.)
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NASI RADNI – PREZENTACJE

ROZMOWA Z…

Radny Rady Miejskiej w Nasielsku

Grzegorzem Paczewskim, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Nowodworskiego, na temat inwestycji powiatowych w naszej gminie i nie tylko.

Zbigniew Wóltański
Dlaczego kandydował Pan do Rady
Miejskiej? Czy tak wyobrażał Pan sobie pracę w radzie?
– Nie ukrywam, że do kandydowania w wyborach namówili mnie m.in.
mieszkańcy mojego obwodu. Jak to
w życiu bywa, niektórzy wróżyli mi
sukces wyborczy, inni zaś przeciwnie. Kandydowałem dwa razy i wynik
był zadowalający, postanowiłem więc
wziąć udział trzeci raz. Chciałem mieć
realny wpływ na rozwój naszej gminy
i starać się podejmować słuszne decyzje dla dobra wszystkich mieszkańców. Na pewno nie zawiodę swoich
wyborców. Kieruję się chęcią polepszenia warunków życia naszej gminy
Nasielsk.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu
wyborczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją radnego?
– Zmian w moim okręgu, mam nadzieję, będzie wiele, w miarę możliwości, stopniowo. W okręgu mam aż 11 sołectw i wszyscy mieszkańcy chcieliby poprawy warunków życia. Niezałatwionych spraw
i potrzeb jest dużo. Np. szkoła w Popowie Borowym – marzeniem
dzieci byłoby wreszcie rozegrać mecz lub chociażby poćwiczyć we
własnej sali sportowej. Poza tym: chodniki, naprawa i utwardzenie
dróg, oświetlenie, poważnym problemem wsi jest regulacja koryt
rzek i kanałów, które były zaniedbywane przez lata.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę w tych komisjach?
– W Radzie Gminy pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, jestem członkiem Komisji: Zdrowia i Opieki Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej, jestem też
członkiem Społecznej Rady ZOZ-u. Zdecydowałem się na pracę
w tylu komisjach, ponieważ poznaję wszystkie problemy, które wymagają podejmowania odpowiednich działań i interwencji, i jestem
z nimi na bieżąco.
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami o pomoc w rozwiązaniu ich problemów?
– Mieszkańcy często zwracają się do mnie z różnymi problemami,
staram się każdego zrozumieć indywidualnie, w miarę możliwości.
Zawsze jestem otwarty na wszelką pomoc dla lokalnej społeczności,
służyłem radą i zawsze będę służył pomocą.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Co
udało się dokonać, a czego nie?
– Nigdzie początki nie są łatwe. Jak wiadomo, nasza gmina jest
w słabej kondycji finansowej, co nie znaczy, że nie mamy dbać o jej
właściwy i harmonijny wizerunek i rozwój, niekoniecznie kosztem
oszczędności. Aby oszczędzać, trzeba mieć z czego. Po części krytykowano nas, iż tak zgodnej Rady jeszcze nie było. Jak widzimy,
zmienia się to z chwilą napotykania problemów, które staramy się
rozwiązać, podejmując często trudne, ale konieczne decyzje. Jestem
wyczulony na problemy mieszańców całej gminy, zawsze głosuję za
tym, co ma służyć ogółowi mieszkańców. W moim okręgu największą wykonaną inwestycją była modernizacja drogi w miejscowościach Głodowo – Krzyczki-Pieniążki. Pozostałe inwestycje nie są aż
tak wielkie, ale myślę, że z biegiem czasu uda się jeszcze coś dobrego zrobić dla ludzi. Czego Państwu i sobie życzę.
Radny prywatnie:
Urodził się 02.09.1967 r. Wykształcenie średnie, inspektor biura ochrony CD, żonaty, dwie
córki. Mieszka w Popowie Borowym. Zainteresowania: sport, muzyka, dobra książka,
działalność społeczna. Kontakt: 602-598-046.

Dyżur raz w tygodniu
W każdy poniedziałek Grzegorz Duchnowski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,
pełni dyżur w godz. od 15 do 16.
Interesanci przyjmowani są w pokoju nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego) .
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Nowy (stary) wicestarosta

Powiatem rządzi grupa nowodworska
Niedawno został Pan wybrany na
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, czy uważa Pan, że w związku z tym będzie miał Pan większy
wpływ na to, co dzieje się w RP?
– Rzeczywiście od niedawna jestem wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu. Stało się tak, gdy tzw. pozanowodworska grupa radnych,
w której znajduję się wraz z kolegami:
Kazimierzem Drabikiem, Januszem
Konerbergerem i Bogdanem Ruszkowskim, miała przewagę w Radzie.
Jest to w zasadzie funkcja prestiżowa. W tej chwili jako wiceprzewodniczący nie mam większego wpływu
na to, co dzieje się w Radzie Powiatu, a już zupełnie nie mam wpływu na Zarząd Powiatu. Obecnie
rządzi w powiecie grupa nowodworska, wspierana przez naszego
burmistrza Grzegorza Arciszewskiego i radną Barbarę Markowicz z gminy Nasielska. Jako jedyna spośród
radnych powiatowych z naszej gminy popiera ona działania koalicji rządzącej w powiecie. Z tego powodu
również nie wiem, jak długo jeszcze
będę wiceprzewodniczącym RP.
Jak w tej kadencji Rady Powiatu
układa się współpraca pomiędzy
radnymi a Burmistrzem Nasielska?
– Poza radną Barbarą Markowicz nie
ma żadnej współpracy nas, radnych,
z burmistrzem Nasielska. Od początku kadencji nie zauważał nas, a wręcz
przeciwnie, próbował zarzucać nam
niegospodarność w czasach poprzedniej kadencji, podając przykład
ulicy POW, na której rzekomo chcieliśmy położyć asfalt bez wymiany
mediów. Rzeczywiście, ustępujący
Zarząd Powiatu, który wspieraliśmy,
wpisał w projekt budżetu położenie nakładki na ulicy POW, po to,
żeby zmusić włodarzy Nasielska,
tj. nowo wybraną Radę i Burmistrza,
do zajęcia stanowiska, gdyż wymiana mediów należy do zadań gminy.
Tu należy przyznać duży plus obecnemu burmistrzowi za gospodarne
myślenie i zajęcie się ul. POW, ale nie
można okłamywać mieszkańców dla
własnych celów, podając półfakty.
Był projekt, ale nie było decyzji. Tak
samo obecnie rozpowszechnia w terenie i na łamach „Życia Nasielska”
wiadomości, że prowadzimy gierki, w wyniku których przepadło
400 tys. zł wynegocjowane z Zarządem Powiatu na ulicę POW. Fakt jest
taki, że w tym roku zmniejszyliśmy
kwotę na ul. POW, dlatego, żeby wesprzeć inwestycję na ulicy Sikorskiego,
gdzie powstają nowe zakłady dające
mieszkańcom pracę, a miastu podatki. Zmniejszoną kwotę na ul. POW
powiat przekaże w przyszłym roku
budżetowym, ale o tym burmistrz
zapomniał napisać. Burmistrzowi
Nasielska my, radni powiatowi, nie
jesteśmy w ogóle potrzebni. Odnoszę wrażenie, po ostatniej sesji Rady
Miejskiej, że podobnie radni gminni.
Jaka jest szansa na dokończenie
rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji, np. dokończenie
drogi w kierunku Strzegocina czy

chodnika przy drodze
powiatowej w Cegielni
Psuckiej?
– Nadzieja na dokończenie tych inwestycji w tej kadencji Rady
Powiatu nadal jest, ale
już niewielka. Droga
w kierunku Strzegocina
mogła być kontynuowana w zeszłym roku
ze środków zarezerwowanych na ul. POW
i ul. Sikorskiego. Na tę
ostatnią inwestycję był
już rozpisany przetarg,
ale rozwiązano umowę
z wykonawcą. Niestety,
w naszej gminie powiat
nie wydał na inwestycje
nawet złotówki, a wręcz
przeciwnie, zagrabiono nawet 100
tys. zł przekazane do powiatu przez
jedną prywatnych firm. Obecny
Zarząd Powiatu też miał środki na
kontynuowanie inwestycji w miejscowości Czajki na drodze Nuna–
Ruszkowo. Miał możliwość wykupu
ziemi pod pas drogowy oraz pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. Niestety, nieobecność osoby z Nasielska
w Zarządzie Powiatu sprawia, że nasze sprawy są zaniedbywane. Jeżeli chodzi o chodnik w Cegielni
Psuckiej, to takie inwestycje prowadzi
powiat tylko we współpracy z gminami. Znając dobre relacje naszego burmistrza z Zarządem Powiatu i jego
wspieranie, jest szansa na dokończenie chodnika.
W Nasielsku mimo wielu obietnic
nadal nie funkcjonuje punkt nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. Co
w tej sprawie mogą zrobić radni powiatowi?
– Radni powiatowi mogą wywierać
nacisk na Zarząd Powiatu, a ten na
dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego. Niestety, rządzi
obecnie tzw. koalicja nowodworska
wspierana przez radną powiatową
Barbarę Markowicz, a my, pozostali radni z Nasielska, nie mamy na
to wpływu. Jest nam przykro, że
Nasielsk jest tak upokarzany. Wystąpienia radnej Barbary Markowicz
i burmistrza Arciszewskiego na sesji
R

E

K

Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 maja br., Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, po raz kolejny zaproponował kandydaturę Henryka
Mędreckiego na stanowisko wicestarosty powiatu. Tym razem skutecznie,
ponieważ w tajnym głosowaniu „za” głosowało 11 radnych, 7 było przeciw,
a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Przypomnijmy, że H. Mędrecki został większością głosów odwołany ze
stanowiska wicestarosty 19 kwietnia br. Nad jego powrotem na stanowisko
rada głosowała już 7 maja br., wtedy jednak, z powodu nieobecności radnego Sebastiana Kozaka, głosy rozłożyły się po tyle samo, 9 do 9. Teraz
najwyraźniej niektórzy radni zmienili swoje zdanie w sprawie H. Mędreckiego, uznając, iż dalej może pełnić tę funkcję.
(red.)

Z PCK

Podaruj kroplę miłości

Rady Powiatu są tylko efektem „pod
publikę”. Ich przemówienia przypominają debaty telewizyjne, gdzie
politycy po gorących sporach idą
wspólnie na herbatkę i ciasteczka. Jestem przekonany, że zdecydowana
postawa burmistrza dawno zakończyłaby temat NPL w Nasielsku. I kto
tu się bawi w gierki… – zostawiam to
do przemyślenia Państwu.
Kilka dni temu (28 maja br.) odbył
się konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku. Czy powołanie dyrektora gwarantuje to, że szkoła nadal
będzie istnieć?
– Powołanie dyrektora tej placówki
oświatowej niczego nie gwarantuje. Żeby szkoła istniała, potrzebni są
uczniowie. Dużo zależy od naboru
w tym roku. W tym wypadku Zarząd
Powiatu okazał się niezwykle opieszały. Konkurs na dyrektora według
mojej oceny powinien się odbyć zaraz po rezygnacji poprzednika. Nowo
powołany dyrektor miałby wtedy
czas na zmianę wizerunku szkoły,
który ucierpiał w tym roku szkolnym
dwukrotnie z przyczyn zewnętrznych. Nowy dyrektor miałby też czas
na użycie instrumentów zachęty dla
uczniów do kontynuowania nauki
w tej szkole. Czy miałem rację, czas
pokaże.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska
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Solid Security Sp. z o.o. zatrudni:
Licencjonowanych pracowników
patroli interwencyjnych
miejsce pracy: Nasielsk
Oczekujemy:

•
•
•
•
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niekaralności,
doświadczenia,
licencji pracownika ochrony fizycznej,
prawo jazdy kat. B mile widziane.
Zgłoszenia

interwencje.ciechanow@solidsecurity.pl
(w temacie GI/Nasielsk)
Prosimy dopisać klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych.

605-842-231

A

Dnia 27 maja 2012 r. na zaproszenie ks. Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, odbyła się zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Nasielsku akcja
otwartego poboru krwi. Przyświecało jej hasło propagowane przez Caritas
Polska „Podaruj Kroplę Miłości”.
Ekipa Oddziału Terenowego RCKiK nr 30 w Nowym Dworze Mazowieckim bardzo sprawnie obsługiwała chętnych do oddania krwi. Dr Grzegorz
Gumkowski na 34 chętne osoby zakwalifikował do pobrania 26 dawców. Wśród swoich parafian przykładem świecił ksiądz Tadeusz, oddając
450 ml krwi.
Dziękujemy ekipie Punktu Krwiodawstwa z Nowego Dworu Mazowieckiego za poświęcenie niedzielnego czasu na żmudną pracę i wszystkim
krwiodawcom, którzy oddali swą krew dla ratowania życia innych ludzi,
oraz tym osobom, które swą pracą wsparły tę akcję. Dziękujemy proboszczowi i parafii w Nunie za gościnne i sympatyczne przyjęcie.
Mamy nadzieję, że akcje oddawania krwi staną się spoiwem łączącym środowiska parafii i społeczności lokalnej. A tak wielu naszych przyjaciół tak
szybko odchodzi.
(m)
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Z GMINY

Zarośnięte
pobocza…

W naszej gminie od dłuższego
czasu możemy obserwować bujną zieleń rosnącą na poboczach
naszych dróg. Dotyczy to przede wszystkim dróg powiatowych
i gminnych. Są one zarośnięte
przez wysoką trawę i krzaki, które
po ostatnich opadach szybko pną
się w górę. W niektórych miejscach w gminie, nawet gdybyśmy
chcieli iść poboczem, to nie mamy
takiej możliwości. A przecież bywają różne sytuacje, kiedy pieszy
czy rowerzysta musi uciekać na
pobocze, bo nieuważni kierowcy
wyprzedzają się na tzw. trzeciego. Przykłady takie można mnożyć, jednak wysoka trawa i zarośla
są niebezpieczne dla samych kierowców, którzy po prostu nie widzą przydrożnego pasa.
– Zarośnięte pobocza to u nas
standard, choć dróg gminnych dotyczy to w mniejszym stopniu. Ale
na powiatowych są odcinki, gdzie
pobocza w ogóle nie ma, tylko dosłownie jest dżungla. A to już stanowi duże zagrożenie – stwierdza
Ryszard, mieszkaniec Nasielska.
Warto dodać, że w naszej gminie
częstym obrazkiem jest widok
osób w stanie upojenia alkoholowego, które „padają” w obrębie drogi. Zarządcy dróg powinni
zdawać sobie sprawę że zarośnięte
pobocza to udręka dla wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Miejmy nadzieję, że problem zostanie dostrzeżony przez odpowiednie służby.
k.

Z GMINY

Bez prądu
Wiejący w piątkowy wieczór
(1 czerwca br.) przez kilka minut silny i porywisty wiatr, któremu towarzyszyły obfite opady deszczu,
doprowadził do braku dostaw prądu
w części miasta i okolic przez ponad
14 godzin.
Prawdopodobną przyczyną było
zerwanie linii energetycznych przez
gałęzie. Okazuje się, że zaniedbania w tym zakresie są bardzo duże
i przykładów nie trzeba szukać daleko. Ot, choćby drzewo rosnące przy ulicy POW i przebiegające
przez jego gałęzie linie wysokiego
napięcia. Mimo że drzewo rośnie
zaledwie 300 m od Zakładu Energetycznego, pracownicy raczej nie
zauważają problemu.
Czy mamy się spodziewać kolejnych zerwanych linii i przerw w dostawie prądu? To całkiem realne, jako
że czerwiec i lipiec to okres występowania gwałtownych burz, którym
towarzyszy silny wiatr.
Michał B.
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NA TROPIE ŚMIECIOWISK
W jednym z zagajników
w Głodowie, znajdującym
się w północno-wschodniej c zęś c i tej miej sco woś c i, n i e op o dal nowo
po łożonego asfaltu na
drodze z Nasielska przez
G ło dowo do K rz yc zek-Pieniążek, znaleźć można
kolejne dzikie wysypisko.
Mały lasek skrywa w sobie
opuszczone przed wie l o m a l a t y s t a re go s p o d a r s t wo, a w n i m d u ż ą
stertę śmieci. Wygląda na
to, że ktoś sob ie szczególnie upodobał to miejsce i uznał je za idealne do
pozbywania się tworzyw
sztucznych, a wśród nich
zabawek, ubrań, toreb foliowych, a także lampek choinkowych. Również w jednym z mieszczących się tam budynków, który
miał służyć jako garaż, śmieciami zasypano niemal kanał garażowy.

Siennica

Niezw ykle zaśmiecony m o b i e kte m j e s t te ż
n i e u ż y t ko w a n y b u d y nek dróżnicz y stojący
przy skrzyżowaniu dawnej wąskotorówki z torami
biegnącymi do obecnego Jan-Pol-u (około 100
m od ulicy Sikorskiego).
D zi ś w yg ląda j a k m i ej sce spotkań osób mając yc h nadm iar wol n e go
czasu i lubiących tu spożywać mocniejsze trunki
– o czym świadczą stosy puszek oraz porozbijane butelki po piwie, winie,
wódce . N ie b rakuj e też
odpadów z gospodarstw
domowych, które zakryły
całkowicie w tym budynku zejście do piwnicy. Również teren wokół obiektu usłany jest kolorowymi tworzywami sztucznymi.
Michał B.
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Festiwal w DPS-ie

KRONIKA
POLICYJNA

Głodowo

A

22–26.05. w Cieksynie nieznany
sprawca włamał się do domku letniskowego i skradł 5 wędek i podbierak.
Straty wynoszą 1000 zł na szkodę
mieszkańca Warszawy.
26.05. w Chrcynnie nieznany sprawca zniszczył wnętrze samochodu.
Straty wynoszą 10 000 zł na szkodę
mieszkańca Warszawy.

Pijani na drodze

25.05. w Starych Pieścirogach
Tomasz M., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,83 mg/l).
25.05. w Andzinie Sławomir Z.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,85 mg/l).

Z POLICJI

Areszt za
wymuszanie
zeznań

Policjanci z komisariatu w Nasielsku
zatrzymali 56-letniego Tadeusza P.,
mieszkańca powiatu nowodworskiego, który jest podejrzany o stosowanie gróźb w celu wymuszenia zmiany
zeznań.
Wcześniej mężczyzna miał postawiony zarzut pobicia i uszkodzenia
ciała. 56-latkowi grozi od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Nasielska uzyskali informację, że Tadeusz P., który w zeszłym
roku miał postawiony zarzut pobicia
i uszkodzenia ciała, prawdopodobnie
chce groźbami wymusić na świadku
tamtego zdarzenia zmianę zeznań.
Funkcjonariusze natychmiast podjęli
czynności w celu zatrzymania osoby.
Wczoraj rano 56-latek wpadł w ręce
mundurowych. Tadeusz P. usłyszał zarzut użycia groźby bezprawnej w celu
wywarcia wpływu na świadka, a Sąd
Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
za: kppnowydwor.policja.waw.pl
M
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk

Cygański „Promień” promuje naszą gminę
Szóstą już Porcję Romskich Obyczajów, Muzyki
i Ewentualnie Natury, czyli, mówiąc krócej, „PROMIEŃ”, mamy już za sobą.
To sztandarowa impreza
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II.
W tym roku odbyła się
23 maja. Jej miejscem,
po raz drugi, był amfiteatr w Ogrodzie Terapeutycznym DPS-u.
Przegląd piosenki cygańskiej i wszystkiego tego,
co z cygańskością jest
związane, stanowi nie tylko wizytówkę powiatowej
placówki opiekuńczej dla
ludzi starszych i do tego
chorych, ale jest też wizytówką naszego miasta i całej gminy.
Dzięki temu przeglądowi zarówno
sam DPS, jak i Nasielsk są znane
szeroko w całej Polsce, a zwłaszcza
w jej północno-wschodniej części.
Na tegoroczny festiwal przyjechali
do Nasielska niepełnosprawni artyści z Domów Pomocy Społecznej
z Warszawy, Ołdaków, Brańszczyka, Międzylesia, Łodzi, Jedlanki,
Giżycka, Gniewu, Łomży, Ostrołęki, z DPS-u „Leśnego”, z Karolinowa, Nowego Miszewa, Bramek,
Obrytego, Bądzyna, Młodzieszyna,
Hamerni, Nowej Wsi Ełckiej i Płocka. Wystąpili też artyści z naszego
DPS-u. Właśnie oni swym występem, tradycyjnie już, rozpoczęli festiwal. Ich piękny występ miał
wpływ na atmosferę i przebieg całego wydarzenia. W sumie reprezentowanych było na nim pięć
województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie
i mazowieckie.
Każdego roku przeglądowi towarz ysz y p ewne szc ze gólne
przesłanie, które wzbogaca jego
zasadniczy, tj. cygański, charakter.
W tym roku ta myślą przewodnią
była fabuła noweli i opery Carmen,
stąd też konkurs na, nazwijmy to
umownie, Miss Carmen. Zabawa
była przednia, ale z klasą. Tak zresztą jak cała impreza, która trwała
przez cały dzień i zakończyła się
spotkaniem integracyjnym przy
ognisku. A tytuł Carmen imprezy,
uznając, że wszystkie kandydatki
na niego zasłużyły, jury przyznało
Elżbiecie Ładno z DPS-u w Bramkach (k. Błonia). Nagrodę wręczała
jej prawdziwa Carmen, z zespołu
Don Vasyla.
O z dob ą n a si e l sk i c h „ c ygań skich ” festiwali są właśnie Cyganie, i to wbrew słowom piosenki:
dziś prawdziwych Cyganów już nie
ma. Zespół Don Vasyl i Cygańskie
Gwiazdy są tego zaprzeczeniem.
I dlatego być może Don Vasyl swój
występ zaczyna słowami piosenki; Co wy wiecie o Cyganach…
Elementem charakterystycznym
nasielskich festiwalach jest to, że
właściwie nie ma ścisłego podziału na tych, którzy są widzami i słuchaczami, i tych, którzy prezentują
swój roczny dorobek sceniczny.
Po prostu wszyscy się bawią. Tańczą i śpiewają, jeżeli nie na scenie,
to tuż przed nią. Tak jest nawet wte-

było widać, treści te są im bardzo
bliskie.
VI Przegląd działalności artystycznej Domów Pomocy Społecznej
w Nasielsku zakończył się, podobnie jak wszystkie poprzednie,
wielkim sukcesem. Goście wyjeżdżali zadowoleni i już cieszyli na
spotkanie za rok. Zadowoleni byli
również gospodarze, że ich trud
został dostrzeżony i doceniony.
Ciepło zabrzmiały słowa Don Vasyla, że w Polsce są dwa cygańskie
festiwale – jeden w Ciechocinku,
a drugi w Nasielsku.
Do sukcesu nasielskiego festiwalu,
obok instytucji już wymienionych,
przyczynili się też wszyscy ci, którzy to przedsięwzięcie wsparli.
To patroni i sponsorzy. Do jego
sp rawne go p rzep rowad zenia
przyczynił się też Nasielski Ośrodek Kultury, który zapewnił nagłośnienie. Nad tym, co działo się
na scenie, panowali prowadzący przegląd na scenie: Agnieszka
Chodna i Michał Grubecki, pracownicy DPS-u.
az

dy, a zwłaszcza wtedy, gdy na scenie występuje zespół Don Vasyla.
Do tanecznego kręgu porywani
są wszyscy – nie tylko członkowie „konkurujących ” zespołów,
ale także oficjele i inni goście. Nie
ominęło to również naszego burmistrza Grzegorza Arciszewskiego
i przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Duchnowskiego
oraz radnej sejmiku mazowieckiego Marii Kowalskiej. Zaprezentowali
się świetnie i nie wiem, czy nie dlatego Don Vasyl chciałby swój wielki cygański festiwal przenieść do
Nasielska. W tej sprawie prowadzone były już wstępne rozmowy.
Nad całością imprezy czuwała dyrektor DPS-u Agata Nowak.
Dzielnie ją wspierali pracownicy
nasielskiej, powiatowej, placówki.
Wszyscy oni mocno natrudzili się
przy przygotowaniu tak wielkiej
imprezy. A przygotowanie te trwały cały rok, jako że treści zawarte w realizowanym projekcie są
ważnym elementem działań terapeutycznych, mających poprawić
jakość życia podopiecznych. Jak
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14 czerwca 2012 roku minie półtora roku, od kiedy Pan Grzegorz Arciszewski objął urząd Burmistrza Nasielska. Dlatego należy się Państwu
sprostowanie sprawozdania z Jego dotychczasowej działalności, szczególnie w zakresie dotyczącym gminnej oświaty.
Od początku swojego urzędowania Pan Burmistrz wszem i wobec głosi,
że sprawuje władzę w imieniu społeczeństwa i tylko dla jego dobra. Czyni to z takim zaangażowaniem, „nie idąc na układziki z nikim”, że swoich
ambitnych pomysłów nie konsultuje ani ze społeczeństwem, ani z jego
przedstawicielami w Radzie Miejskiej – radnymi. Przecież dobry burmistrz
wie, co dla społeczeństwa najlepsze.
Rok szkolny 2011/2012 od samego początku zaskoczył środowisko
oświatowe wieloma pomysłami na „reformę”. Poniżej w skrócie o najważniejszych:
1. Zgodnie z wytycznymi burmistrza dyrektorzy mieli zakaz dawania
nauczycielom godzin ponadwymiarowych oraz płatnych zastępstw.
W efekcie w styczniu 2012 roku gmina, w ramach wyrównania, wypłaciła nauczycielom ponad sto tysięcy złotych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w styczniu następnego roku będzie musiała wydatkować na
ten cel jeszcze większą kwotę.
2. Wirtualne, zdają się, oszczędności, które ma przynieść powołanie
ZOSiP. Pracownicy księgowości, zatrudnieni dotychczas w szkołach,
obecnie pracują w gminie lub jej jednostkach i nadal pobierają wynagrodzenia z budżetu gminy. Nie dość, że rozwiązanie jest mniej wygodne
dla dyrektorów szkół, to również wątpliwa jest finansowa oszczędność.
Unormowanie zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w praktyce polegało na zabraniu premii i dodatków ludziom, którzy i tak zarabiają minimum płacowe. Skąd w takim razie to prognozowane 300 tysięcy
oszczędności?
3. W lutym wieść gminna głosiła, że Pan Burmistrz ma zamiar zamknąć
jedną z wiejskich szkół. Nie był zdecydowany, czy mają to być Budy Siennickie, Dębinki, czy może Popowo. Nim ww. zdecydował się, na szczęście minął ustawowy termin na przeprowadzenie stosownych procedur.
4. Kolejnym, „genialnym”, pomysłem była zmiana obwodów szkolnych.
Zapewne w myśl zasady, „że podróże kształcą”, Pan Burmistrz proponował wozić dzieci m.in. z Mazewa do Pieścirogów, a z Głodowa do Popowa
Borowego. Nieważne, że dzieci spędzałyby w podróży dużo więcej czasu, musiałyby jeszcze wcześniej rano wstawać, dłużej przebywać świetlicy
– przecież to dla ich dobra. Reformatora bardzo wyprowadził z równowagi fakt, że o planowanej zmianie dowiedzieli się najbardziej zainteresowani, czyli rodzice, i wyrazili swój kategoryczny sprzeciw.
5. Następne pomysły, których źródło tkwi często w doświadczeniach
szkolnych samego Pana Burmistrza (na co chętnie się powołuje), dotyczą zwiększenia do maksimum liczebności klas i łączenia oddziałów na
wszystkie przedmioty nauczania w wiejskich szkołach. „Ciekawym” rozwiązaniem jest także prowadzenie lekcji informatyki bez podziału na grupy – do jednego komputera w kolejce ustawi się trzech uczniów.
6. Wątpliwa jest, deklarowana przez Pana Burmistrza, większa dostępność
dla dzieci nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów itp.). Przy zwiększeniu dla nich pensum i tak w planach wyżej wymienionego specjaliści mieli pracować po 20 godzin, z tym że na części
etatów i za część wynagrodzenia. Szkoda, że zapomniał o tym dodać
w swoim sprawozdaniu.
7. Najnowsze pomysły Gospodarza gminy dotyczą przedszkola w Pieścirogach, które w konsekwencji mają prowadzić do jego likwidacji. Pan
Burmistrz nie bierze pod uwagę nakładów finansowych, które w ostatnim roku przeznaczono na poprawę warunków funkcjonowania placówki
oraz czasu i wkładu pracy rodziców, dyrekcji i pracowników.

Szanowni Państwo!

Każda reforma powinna być zaplanowana – mieć cel i sposoby jego
osiągnięcia. Z obserwacji poczynań Burmistrza Nasielska wynika, że brakuje wizji i jasnej koncepcji funkcjonowania gminnej oświaty, a jedynym,
obsesyjnym wręcz celem jest poszukiwanie mało satysfakcjonujących
oszczędności. Przykre jest wykorzystywanie argumentów „dobra dziecka”, „dobra społeczeństwa”, kiedy tak naprawdę są to puste slogany. Na
progu XXI wieku mamy prawo oczekiwać, że nasze dzieci będą miały
dostęp do nowoczesnej edukacji, że bez kompleksów będą funkcjonować we współczesnym świecie.
Do oświaty się nie dokłada – w oświatę świadomi ludzie – inwestują, bo
„takie będą Rzeczypospolite, jakie Ich młodzieży chowanie”.
					
Nasielscy „oświatowcy”
Nazwiska do wiadomości redakcji
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Warto przeczytać

Czerwcowe spotkanie
Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki przed wakacjami nieoczekiwanie prawie w całości zostało poświęcone poecie Władysławowi
Broniewskiemu.
Grono klubowiczów na czerwcowym spotkaniu było mocno
„przetrzebione”. Niemniej obecni w kameralnym gronie zaczęli
spotkanie od omówienia ostatniej
pracy domowej, jaką było przeczytanie (jeśli ktoś jeszcze tego nie
zrobił) książki Izabeli Sowy 10 minut do centrum. Ci, co ją odrobili,
przyznali, że lektura bardzo im się
spodobała, oraz że Izabela Sowa
potrafi pisać rzeczy, które najpierw
bawią, ale zaraz potem zmuszają do
refleksji. Kilka osób było wręcz zachwyconych książką i pytało o inne
pozycje tej autorki dostępne w naszej bibliotece.

Z KART HISTORII. Część 2

Następnie przyszła kolej na Broniewskiego, którego biografię (Mariusz
Urbanek Broniewski. Miłość, wódka,
polityka) poleciła jedna z klubowiczek. Tym, którzy nie znają tej postaci. warto przypomnieć, że był on
przedwojennym poetą (autor. m.in.
wiersza Bagnet na broń) o dość zawiłym życiorysie i… zamiłowaniu
do alkoholu. Ale to nade wszystkim
persona tragiczna, której życie pokazuje nam, jak bardzo z człowieka
potrafi zakpić los. W wypadku Broniewskiego to, co rzutuje na jego życiorys, to zamiłowanie do socjalizmu,
które w powojennej komunistycznej
Polsce z byłego legionisty zrobiło
zwolennika nowego porządku.
Ale nie tylko o tym rozmawiano.
Poruszano wątki życia osobistego
poety, jego zamiłowania do alkoholu oraz oczywiście poezji. Oka-
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zuje się, że po latach wybaczono
Broniewskiemu jego wady i dzisiaj
inspiruje wielu twórców chociażby do śpiewania piosenek z tekstami jego utworów. Jeśli już jesteśmy
przy muzyce, to w trakcie spotkania DKK wysłuchano kilku takich utworów oraz Mazurka op.
33 Chopina. Skąd taki wybór? Cóż,
poeta w swojej biografii wspominał
o tym, jak bardzo Chopin inspirował go w życiu.
Oczywiście, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki było również
okazją wymiany refleksji na temat
przeczytanych książek i wzbogacenia listy ciekawych pozycji „do
przeczytania”.
Jak zawsze, zapraszamy do wstępowania do nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Paweł Kozłowski

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci,
nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron
W kolejnym artykule poświęconym miejscowościom znajdującym się w administracyjnych granicach gminy Nasielsk
pragnę przybliżyć historię dwóch wsi, w pewien sposób bliskich mojemu sercu. Nie jest to oczywiście opis wyczerpujący temat, a jedynie przywołujący pewne wiadomości i zagadnienia, znane mi z kart kwerend archiwalnych, słowników,
książek, a także rozmów z mieszkańcami, z którymi łaskawy los pozwala mi obcować. Tym trudniej się go porusza, gdyż
mam świadomość, że z racji objętości czasopisma wielu wątków i relacji nie można zacytować ani zasygnalizować, a stanowią znakomity materiał na oddzielny artykuł.
Mazewo – pierwsze ślady występowania zorganizowanej społeczności, potwierdzone badaniami archeologicznymi przeprowadzonymi w projekcie Archeologiczne Zdjęcie Polski, datowane są na późny okres lateński trwający od 400 p.n.e.
do początku naszej ery. Z tego przedziału czasu znaleziono 6 fragmentów ceramiki. Pierwsze wzmianki w źródłach historycznych dotyczące Mazewa możemy znaleźć Metryce Koronnej pod rokiem 1426, gdzie zapisano: Katherina f. Alexii
de Sulostowo recognouit quo Stan. Joh. et Andr. de Mazowo patrui sibi po ½ sue poreionis in Sul. Zaerocz distri. satisfecit.
Z wizytacji kościelnej przeprowadzonej 3 lipca 1817 r. dowiadujemy się, że Mazewo było własnością Kamikowskiego, zbudowano tam 10 dymów zamieszkałych przez 20 mężczyzn (w tym dorosłych 9) oraz 28 kobiet (w tym dorosłych 7). Do
Mazewa można zaliczyć także Mazewko mające tego samego właściciela. W nim, w 4 dymach, mieszkało 19 mężczyzn
(w tym dorosłych 5) oraz 10 kobiet (w tym dorosłych 4). Wyżej wspomniane wsie wchodziły w skład folwarku Mazewo,
posiadając gruntów ornych i ogrodów 197 mórg (ok. 110 ha). Do ogólnego areału ziemskiego możemy także doliczyć 36
mórg (ok. 20 ha) łąk oraz 181 mórg (ok. 101 ha) lasów. Każdy niemal folwark w swoich gruntach miał także nieużytki. Ów
stan rzeczy nie ominął Mazewa, w którym znajdowało się ich 21 morgów (ok. 12 ha). Prawdopodobnie w okresie rządów
diecezją płocką biskupa Michała Poniatowskiego na tereny północnego Mazowsza napłynęli osadnicy niemieccy. Swe
miejsce na ziemi nasielskiej znaleźli między innymi w Mazewie, w którym społeczność protestancka stanowiła większość
mieszkańców. Wraz ze współwyznawcami z Winnik i Słustowa wznieśli ok. 1930 r. murowaną kirchę, w której się zbierali, aby słuchać Słowa Bożego. Ów budynek, dziś w stanie kompletnego zniszczenia, w czasach PRL-u był siedzibą Klubu Młodego Rolnika, gdzie okoliczna społeczność mogła oddać się dyskusjom, przy stoliku, nad szklaneczką oranżady.
Tak jak wiele okolicznych wsi, również Mazewo nie odprowadzało dziesięciny do kościoła parafialnego w Nasielsku. Nasuwa się pytanie, czy nieopłacona danina z 1817 r. wynosząca przeszło 12 złotych jest wynikiem zamieszkania w Mazewie
ewangelików, którzy nie czuli asymilacji z kościołem katolickim, czy złej koniunktury folwarku. Co prawda w 1916 r. podczas okupacji niemieckiej, gdy agresor domagał się stałych dostaw kontyngentów żywności, sołtys Mazewa i Mazewka
przesłał odpowiedź do Syndykatu Rolnego dla Wydziału Krajowo-Zbożowego w Warszawie, iż reszta [mieszkańców] nie
posiada owsa, w ostatecznym razie zgadzam się na rewizję…
Podczas kwerend archiwalnych i bibliotecznych w starej encyklopedii PWN znalazłem zapis dotyczący Nasielska i jego
grodziska. W nim to ze zdumieniem odczytałem informację mówiącą, jakoby nasielski „Kopiec” był położony na ziemi
mazewskiej! Jaka w tym prawda, każdy z nas może sam rozsądzić. Prawdą jest natomiast fakt, że Mazewo mogło wziąć
swoją nazwę od Mazowsza, a to datowałoby jego powstanie na bardzo wczesny okres w dziejach historii, o czym świadczą m.in. znaleziska archeologiczne.
Mokrzyce – pierwsze wzmianki w źródłach pisanych o tej miejscowości możemy znaleźć w Metryce Koronnej. W roku
1426 odnajdujemy zapis mówiący o Jacobus castellanus Czechon. opidum Nosilscocum villa Moxicze, distr. Zacrocz.
dedit Paulo fliotno. Mokrzyce należały do kościoła parafialnego w Cieksynie, w którym w dniu 2 czerwca 1817 r. przeprowadzono wizytacje kanoniczną. Z niej to dowiadujemy się, że wieś była własnością hrabiego Dambskiego. Zamieszkiwało
w niej w 7 domach 26 mężczyzn (w tym dorosłych 14) oraz 18 kobiet (w tym dorosłych 9). Mokrzyce wchodziły w skład
majątku Kosewo, stanowiąc osobny folwark. W 1827 r. liczył on gruntów ornych i ogrodów 301 mórg (ok. 169 ha), gdzie
stosowano płodozmian 8-polowy, oraz 28 mórg (ok. 16 ha) lasu. Folwark Mokrzyce dysponował także własnym lasem
o powierzchni 12 mórg (ok. 7 ha), skąd zapewne czerpano drewno do budowy 10 domów. Nie były to jedyne budowle w nim się znajdujące, bo oprócz zabudowy drewnianej były też dwa domy murowane. Może łatwiej było pozyskać
cegłę do ich budowy z własnej cegielni, która znajdowała się na terenie folwarku. Ze starych opowieści posłyszanych od
mieszkańców Mokrzyc można było dowiedzieć się, że w folwarku tym funkcjonowała karczma, lecz miejsce jej położenia w terenie nie jest do końca znane.
Mokrzyce były miejscem urodzenia Tekli z Miecznikowskich Rapackiej (1799–1885), wielkiej filantropki, której Warszawa
zawdzięcza wiele fundacji. Ale nie tylko Warszawa – wraz z mężem Wincentym Rapackim była właścicielką majątków
Borzęcin i Ożarów pod Warszawą. Po pożarze w 1852 r. kościoła parafialnego w Borzęcinie małżonkowie sfinansowali
budowę nowej murowanej świątyni, która przetrwała do obecnych czasów. Na pamiątkę tego wydarzenia do dnia dzisiejszego parafia w Borzęcinie w dniu imienin fundatorki i patronki św. Tekli (czyli 23 września) obchodzi uroczysty odpust.
CDN.
D. Dalecki

Siła, honor, determinacja
Dużo pisze się o sprawności komandosów, o ich wytrzymałości, o pewnych
odruchach wyrobionych w trakcie długotrwałych szkoleń, a przecież wszystko zaczyna się tu, w głowie. W głowie, która myśli. Powyższy cytat pochodzi
z książki Grom. Siła i honor, która jest wywiadem rzeką z generałem Sławomirem Petelickim, twórcą Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego
zwanej również Jednostką Wojskową 2305. Książki, którą chciałbym również
polecić do przeczytania.
Jest ku temu kilka powodów. Po pierwsze, to w końcu publikacja o jednej z niewielu rzeczy, do której Polacy chętnie się przyznają i rzadko słychać pod jej
adresem utyskiwania. Bo, bądźmy szczerzy, większości z nas „serce roście” na
myśl o tej jednostce specjalnej, chwalonej przez specjalistów wojskowych na
całym świecie. Książka nie próbuje walczyć z tym wizerunkiem. Więcej, niezwykła charyzma i elokwencja Petelickiego powodują, że jego wspomnienia
czyta się jednym tchem. Bo i w historii GROM-u opowiedzianej ustami generała jest wszystko, co lubimy w tego typu opowieściach. Jest więc początkowa
ogromna pasja (niewspółmierna do środków finansowych) i wielkie trudności
połączone z ludzką zawiścią i nieco łobuzersko-ułańskiej fantazji w kilku momentach, a także w końcu sprawdziany umiejętności, które pokazują prawdziwą siłę oddziału.
Po drugie, książka jest bardzo dobrze napisana. Przyznam się, że początkowo
miałem obawy co do jej jakości. Michał Komar (nota bene mój były wykładowca akademicki) to inteligent, człowiek sztuki, publikujący wcześniej obszerne wywiady z Władysławem Bartoszewskim, Stefanem Mellerem czy aktorem
Wojciechem Pszoniakiem. Zastanawiałem się, czy jego rozmowa z generałem
Petelickim nie będzie zwyczajnie pretensjonalna i zbyt „inteligencka”. Tymczasem jednak Michał Komar zaskakuje na każdym kroku znajomością historii tego okresu (na uwagę zasługuje ogromna praca researcherska), a także
pewną pasją do wojskowości. Sławomir Petelicki z kolei pokazuje, że poza byciem świetnym żołnierzem jest również urzekającym mówcą, znakomicie
obeznanym nie tylko ze swoją „działką”, czyli jednostkami specjalnymi, ale też
wieloma innymi dziedzinami, a przede wszystkim dysponującym niezwykłą
ciekawością świata. Po trzecie, Grom… to wielka pochwała sił specjalnych
wszystkich krajów. Generał Petelicki nie ogranicza się tylko do swojej jednostki,
opowiada za to ze swadą o ciekawych akcjach innych oddziałów, począwszy
od najstarszej, brytyjskiej SAS, ale także chociażby o pierwszych polskich komandosach, czyli „cichociemnych”. Nadludzka sprawność połączona z (zaplanowaną oczywiście) brawurą i pomysłowością powodują, że przy niektórych
fragmentach może dosłownie zaniemówić z wrażenia. Spotkało mnie to przy
lekturze fragmentu o akcji francuskich snajperów przeciwko terrorystom,
podczas której słychać było tylko jeden strzał… bo wszyscy snajperzy strzelili
w jednym momencie. Oczywiście nikt nie spudłował.
Po czwarte wreszcie, wywiad z generałem Petelickim jest świetny pod względem przygotowania edytorskiego. Okładka przyciąga wzrok, nawet mimo nieco tandetnej, ogniowo-wybuchowej czcionki, jaką zapisano tytuł. Dodatkowo
książka jest w twardej oprawie i zawiera sporo archiwalnych zdjęć.
Podsumowując, warto sięgnąć po tę pozycję nie tylko dla pogłębienia swojej
wiedzy o Jednostce Wojskowej 2305, ale również po to, by przeczytać świetną
historię, która w dodatku zdarzyła się naprawdę.
Paweł Kozłowski

CIEKSYN

Majowy kiermasz
W niedzielę 27 maja w Cieksynie odbył się kiermasz książek. Niektórzy
czytelnicy zapewne pamiętają, że Stowarzyszenie „Dolina Wkry” już w zeszłym roku zorganizowało podobną akcję pod hasłem „Majowe Święto
Książki”. Cieszyła się ona wtedy dużym powodzeniem i pozwoliła mieszkańcom Cieksyna i okolic nabyć dużo ciekawych książek.
W tym roku kiermasz książki odbywał się w godzinach 9.00–14.00 przed
kościołem w Cieksynie i chętnym oferował poradniki, albumy o malarstwie, książki dla dzieci, książki przyrodnicze, kucharskie czy religijne. Jak
mówią organizatorzy: – Dla wielu osób jest to jedyna okazja, żeby zainteresować się książką, i cieszy, jeśli zdecydują się coś kupić.
Choć akcja miała w tym roku
mniejsze powodzenie, to nadal
chętnych do obejrzenia bądź zakupu jakiejś pozycji było wielu.
W tym roku wypróbowano też wymianę książek. Każdy mógł wziąć
jakąś starą książkę i zamienić ją na
inną pozycję. Cieszyło się to powodzeniem, choć widać było, że ludzie wolą jednak kupować jeszcze
nowe książki. – Nasza społeczność
na razie nie ma wyrobionego nawyku oddawania swoich książek –
uważają organizatorzy akcji.
Paweł Kozłowski

ROZMAITOŚCI
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Wyjaśnienie

Duchowe witaminy

Czuję się w obowiązku wyjaśnić mieszkańcom Miasta i Gminy Nasielsk, dlaczego zostały zmniejszone środki
na przebudowę ulicy POW.
W budżecie Starostwa na rok 2012 w Gminie Nasielsk są planowane remonty dwóch ulic: ulicy POW i ulicy
Gen. Władysława Sikorskiego w Siennicy.
Zasadności remontu tej drugiej ulicy nie muszę uzasadniać. Na dotychczasowe wydatki związane z remontem tej ulicy (wycinka drzew, remonty rowów odwadniających, wykonanie przepustów) zostały przeznaczone
środki Firmy AMER-BLOK (dawny Instal) – 100 tys. zł.
W tegorocznym budżecie powiatu na remont ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Siennicy zaplanowano 300 tys. zł.
Ponieważ do 15 czerwca 2012 r. zostaną zakończone prace dokumentacyjne i uzgodnienia (takie mam zapewnienie Starosty), Rada Powiatu podjęła decyzję o zwiększeniu środków na remont tej ulicy o 300 tys. zł.
Razem będzie to stanowić 600 tys. zł. Zmniejszono o 300 tys. zł wydatki na remont ul. POW, zabezpieczając
w planie na rok 2013 środki potrzebne do zakończenia remontu tej ulicy.
W sumie pieniądze pozostaną w Nasielsku. Siennica wchodzi w skład gminy Nasielsk, przy tej ulicy zlokalizowane są zakłady pracy, stanowi obwodnicę w okresie remontów przejazdów kolejowych. Szkoda, że Burmistrz zapomniał o tym napisać. Nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem Burmistrza Nasielska, że jedna osoba
jest „cacy”, a reszta to „be”.
Janusz Konerberger,
Radny Rady Powiatu Nowodworskiego

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na artykuł p. Grzegorza Arciszewskiego, zamieszczony w 11. numerze „Życia Nasielska”,
zawierający krytykę działań radnych powiatowych z terenu naszej gminy, chciałbym wprowadzić kilka
sprostowań. Informacje podane przez Burmistrza są nieprawdziwe i bardzo stronnicze.
Otóż nieprawdą jest, jak twierdził na wielu zebraniach p. Arciszewski, że zablokował położenie nakładki
asfaltowej na ul. POW, bo nie zostały pod nią wymienione media (kanalizacja, wodociąg). Prawdą jest
natomiast, że Starostwo Powiatowe wpisało modernizację ul. POW w plan wieloletni i nie zamierzało
kłaść asfaltu przed wymianą owych mediów.
Następnym przykładem fałszywej informacji przekazanej przez p. Arciszewskiego jest to, że Nasielsk
stracił pieniądze na ul. POW, bo radni wymienieni z imienia i nazwiska, w tym również ja, głosowali niezgodnie z oczekiwaniem Burmistrza.
Drodzy Państwo, z 1. 800 tys. zł zabezpieczonych przez Zarząd Starostwa na ww. ulicę przesunęliśmy
tylko 300 tys. zł na ul. Sikorskiego i 100 tys. zł na wykonanie projektu na ulicę od Borkowa w stronę
Kosewka. Wszystkie te inwestycje dotyczą gminy Nasielsk (chyba że Burmistrz zapomniał, że te tereny
wchodzą w skład naszej gminy). Myślę, że nikt nie będzie pytał, po co remont ul. Sikorskiego. W dużej
mierze teren przynależny do tej ulicy jest terenem przemysłowym, skupiają się tu firmy, zakłady pracy,
istnieje również placówka służby zdrowia. Zgłaszają się nowe firmy, które chciałyby na tym terenie otworzyć swoją działalność, są takie, które chcą partycypować w remoncie oraz budowie tej drogi i wyłożyły już po 100 tys. zł na tę inwestycję. Od wielu lat mieszkańcy i przedstawiciele firm czekają na remont
ul. Sikorskiego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, moim zdaniem, przede wszystkim tam powinniśmy inwestować w pierwszej kolejności, gdzie będą miejsca pracy w naszej dość biednej gminie.
Szkoda tylko, że Pan Burmistrz jest innego zdania.
Panie Burmistrzu – jeżeli podaje Pan któryś raz z rzędu, ile wyniosło zadłużenie, jakie Pan przejął po
poprzedniej władzy, to proszę końcu podać, ile wynosi ono teraz po owocnej 1,5-rocznej pańskiej kadencji. Analizując Pana sukcesy, jest mi przykro stwierdzić, że polegają one przede wszystkim na zwiększaniu i tak dużego bezrobocia naszej gminie (największe w powiecie).
Na koniec dodam, że z powodu polityki p. Arciszewskiego i jego ludzi Nasielsk nie ma w Starostwie
Powiatu nikogo znaczącego w Zarządzie Powiatu – nikogo, kto należycie pilnowałby interesów naszej
gminy.
Czytając Pański artykuł, odnoszę wrażenie, że duży wpływ na Pana postępowanie miała lektura G. Orwella „Folwark zwierzęcy”. Można odnieść wrażenie, że realizując swoją politykę, wzoruje się Pan na
Napoleonie (bohaterze tego utworu).
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Strefa duchowa
EURO 2012
Od jakiegoś już czasu każdego dnia dobiega do naszych uszu rytmiczny
utwór: „Koko, Euro spoko”, który zwyciężył w konkursie esemesowym
na „Hit biało-czerwonych”. Przypomina o mistrzostwach Europy, których gospodarzami są w tym roku Polska i Ukraina. Emocje, sondaże,
typowanie zwycięzców. Wszystko to jest potrzebne, by włączyć się – na
stadionie czy przed telewizorem – w narodowe świętowanie. Nikt chyba
nie może powiedzieć, że go to nie obchodzi. Niekoniecznie z racji na kibicowanie, ale choćby z racji na to, że sprawa dzieje się w naszym kraju.
W zdrowym ciele jest i zdrowy duch. Tak być powinno, a jak jest? Z pewnością duchowa sprawność wymaga o wiele więcej wysiłków i jest
mniej widoczna. Dobrze ukształtowana duchowość pozwala lepiej zrozumieć sprawy ciała i nimi pokierować. A Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie to ważne wydarzenia, nie tylko o charakterze sportowym. To przede wszystkim spotkania człowieka z człowiekiem. Okazja do spotkania ludzi pochodzących
z różnych krajów i z różnych kultur. Dlatego warto w tym czasie skupić
swoją uwagę nie tylko na wydarzeniach sportowych, ale także zadbać
o ducha, o to, co w sercu. W tym celu powstała też książka: „Ewangelia dla sportowca i kibica”. Chodzi o to, by Dobra Nowina o zbawieniu
i prawda o życiu człowieka dotarły do każdego. Wśród 19 lubianych
i wybitnych sportowców świadectwa składa 11 mistrzów olimpijskich,
mistrzów świata i Europy, w tym m.in. Leszek Blanik, Marek Citko, Marcin Dołęga, Jerzy Dudek, Marcin Gortat, Kamil Stoch, Anita Włodarczyk,
Paweł Wojciechowski. Jest to pełny tekst Ewangelii z komentarzem oraz
niezwykły modlitewnik przygotowany z myślą o zawodnikach i kibicach.
Całość opatrzona jest słowem wstępnym biskupa Mariana Florczyka,
Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Sportowców.
Każdy potrzebuje wsparcia duchowego.
Pod koniec maja zorganizowano w warszawskim Muzeum Sportu i Turystyki konferencję promującą książkę. Warto sięgnąć po świadectwa
sportowców, które pokazują, jak „litera Ewangelii” staje się życiem. Młociarka Anita Włodarczyk wyznała, że obecność Boga w jej życiu jest
czymś normalnym. Zwraca się do Niego nie tylko w chwilach ciężkich,
ale także wtedy, kiedy przeżywa radość. W swoim środowisku stara się
zwracać uwagę, gdy ktoś nie zachowuje się zgodnie z duchem Ewangelii. Anita Włodarczyk nie ma problemu, aby pogratulować zwycięstwa
rywalce, choć jej niemiecka przeciwniczka, rekordzistka świata Betty
Heidler, nie zdobyła się nigdy na taki gest, kiedy Polka z nią wygrywała.
Natomiast Kamil Stoch zwierzył się, że ma za co być wdzięczny Bogu,
co odczuwa, zwłaszcza doznając „wspaniałości lotu”. Jego zdaniem
skoczkowie narciarscy, uprawiający bardzo niebezpieczny sport, „żyją
w z zgodzie z Panem Bogiem”. Odnosząc się do powiedzenia: „Jak trwoga, to do Boga”, Kamil Stoch zażartował: – Słyszałem plotkę, że odkąd
zacząłem wygrywać, Austriacy załatwili sobie kapelana.
W czasie konferencji pytano sportowców, w jaki sposób uchronić się
przed gwiazdorstwem i pokusą pychy. – Staram się myśleć tak, jak to robiłam przed sukcesem – deklarowała Anita Włodarczyk. Skoczek Kamili
Stoch mówił natomiast, że bardzo ważną rzeczą jest to, jakimi ludźmi
sportowiec się otacza. – Powtarzam moim najbliższym: jeżeli zobaczycie u mnie oznaki wody sodowej, powiedzcie mi o tym – mówił pięciokrotny zwycięzca zawodów o Puchar Świata.
A jak wygląda program duszpasterski Kościoła katolickiego w związku
z mistrzostwami Europy? Jednym z jego elementów jest katecheza na
temat kulturalnego dopingu, prowadzona na trzech poziomach nauczania. Te katechezy powinny być kontynuowane także po EURO. To
powinien być proces, a nie tylko okazjonalne działanie – jak deklarował
ks. Edward Pleń, kapelan polskich olimpijczyków. Gdyby jakiś zagraniczny kibic przybyły do Polski na mistrzostwa Europy w piłce nożnej znalazł
się w potrzebie, uzyska pomoc Kościoła. Atmosfera wielkich zawodów
sprzyja zbliżeniu zawodników do Boga. To nie ma być tylko jednorazowy akt, to ma być treść całego życia sportowca.
Wśród zadań, jakie stoją przed kibicami wywodzącymi się z kręgu uczniów Jezusa, nie powinno zabraknąć modlitwy za swoją drużynę, za
ulubiony klub, reprezentację i zawodników, która będzie znakiem wzajemnej bliskości, patriotyzmu i kibicowania.
ks. Leszek Smoliński
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Z GMINY

Z NOK

Gospodarstwo na medal

III Festiwal „O Złotą Nutkę” w Nasielsku
31 maja br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyła się trzecia edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”.
Na scenie zaprezentowało się 51
uczestników z przedszkoli, szkół
podstawowych oraz gimnazjów
na terenie gminy Nasielsk. Jury w
składzie: Joanna Ostaszewska, Iwona Pęcherzewska i Katarzyna Tyc
oceniało zarówno wokalistów, jak i
zespoły wokalne, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, indywidualne
podejście do interpretacji, muzykalność, wyczucie rytmu, dykcję
oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy przeglądu rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkole i klasy I–III, klasy IV–
VI szkoły podstawowej oraz kategoria gimnazjum. Jako pierwsze
na scenie NOK prezentowały się
przedszkolaki. Mogliśmy usłyszeć
w ich wykonaniu m.in. utwory: Jagódki, Stokrotka oraz My jesteśmy
krasnoludki. Najmłodsi uczestnicy
przeglądu oczarowali publiczność i jury. W kategorii wiekowej: przedszkole i klasy I–III
przyznano trzy I miejsca. Zdobyli je: Zespół LEŚNE SKRZATY
z Niepublicznego Przedszkola SAKOLANDIA, Zespół
WESOŁE NUTKI z Samorządowego Przedszkola w
Nasielsku i Dominika Domała ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. II miejsca
zajęł y: Marta Rutkowska
+ chórek – Niepubliczne
Przedszkole SAKOL ANDIA, oraz Klaudia Niezgoda – Szkoła Podstawowa
w Dębinkach. III nagrodę
wywalczyły: Amelia Mandykowska – Samorządowe Przedszkole w Starych
Pieścirogach, i Weronika

Wapniewska – Szkoł a Po d st awowa w
Nasielsku.
W kategorii klas IV–
VI pierwsze miejsce
ex aequo wyśpiewały Jagoda Witkowska
oraz Daria Malinowska
– uczennice Szkoł y
Podstawowej w Dębin-

kach. II miejsce przyznano Natalii Łyczkowskiej
– Zespół Szkół w Starych Pieścirogach, a III
miejsce Zuzannie Smutkiewicz – Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
W kategorii klas gimnazjalnych I nagrodę
zdobyły: Dominika Krynicka – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
i Magdalena Podgrudna – Zespół Szkół w Sta-

rych Pieścirogach. Druga nagrodę
wywalczyła Ewelina Wilska – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
a trzecią – Paulina Skurczyńska
– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w
Nasielsku.
Laureaci przeglądu wystąpią podczas tegorocznych Dni Nasielska,
które odbędą się 30 czerwca.
Wówczas nastąpi również uroczyste wręczenie nagród. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy i czekamy
na występ na dużej scenie!
K.T.

Z pewnością wielu mieszkańców naszej gminy dobrze zna doskonałe
jakościowo produkty, które są wytwarzane w gospodarstwie rolnym
państwa Krzysztofa i Hanny Kowalskich w Winnikach, lub choćby o nich
słyszało. Uznaniem cieszy się zarówno olej lniany i rzepakowy tłoczony
na zimno, jak i mięso wieprzowe pochodzące z niezwykle rzadkiej rasy
świń – złotnicka biała. O tych produktach z zachwytem w swoim programie „Wściekłe gary” opowiadał dwa
lata temu słynny restaurator Adam
Gessler. I co więcej, właśnie w prowadzonych przez niego restauracjach
można tych specjałów skosztować.
Trafiają one na warszawskie salony,
a także do sklepów w całej Polsce oraz
poza jej granice właśnie wprost z naszej gminy od państwa Kowalskich.

Na granicy powiatów

To gospodarstwo rolne znajduje się
w miejscowości Winniki, w gminie
Nasielsk, i trafić tu raczej trudno, bo
z oznakowaniem kiepsko. A tak naprawdę na styku trzech gmin: Nowe
Miasto, Świercze i Nasielsk, i trzech
powiatów: pułtuskiego, płońskiego

duszy unijnych na zakup kolejnej takiej maszyny. A pozostałości z nasion
lnu, które zawierają dużo białka, dodajemy do paszy dla świń i koni – dodaje.
Jeden litr takiego wytłoczonego na
zimno oleju kosztuje ok. 25 zł netto.
Można go kupić w wielu miejscach
w kraju, a w Nasielsku jest dostępny w markecie „Guliwer”. O tym,
że doskonale smakuje, gospodarzy
przekonywał kilka dni temu pewien
biznesmen z Bułgarii, który najpierw
zajadał się śledziem macerowanym
w oleju lnianym u Gesslera, po czym
poprosił o adres producenta i zajechał
do państwa Kowalskich na podwórze,
by na miejscu złożyć zamówienie.
A świnki nietypowej rasy znalazły się
w gospodarstwie przez przypadek.
– Przed laty trafili do nas przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ekologicznego z propozycją hodowli
trzody chlewnej – rasy złotnicka biała, która była w Polsce znana jeszcze
przed II wojną światową. Nic wtedy
z tego nie wyszło, ale w końcu, w ramach projektu prowadzonego przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-

ZE SZKÓŁ

ze Starych Pieścirogów, Popowa
Borowego, Dębinek i Nasielska.
Komisja w składzie: p. Bożena Kozłowska, p. Małgorzata Sitek i p.
Anna Tomasińska wyłoniła laureatów I etapu IV edycji Gminnego
Konkursu Informatycznego:
Szkoła Podstawowa w Dębinkach:
Sylwia Łazarska, Jagoda Witkowska;
Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach: Zuzanna Zawadzka, Alexandra Tylewski;
Szkoła Podstawowa w Popowie
Borowym: Kamil Żołnierzak, Sławomir Matusiak, Kacper Robak,
Natalia Grzymkowska;
Szkoła Podstawowa w Nasielsku:
Natalia Jankowska, Agata Obojska,
Krzysztof Jurkiewicz, Patrycja Oleksa, Angelika Lubiak, Luiza Borkowska, Alicja Malinowska, Karolina
Czachorowska, Kamil Darkowski,

Marcin Paluszek, Karol Puta,
Rafał Ćwik.
We wtorek, 8 maja 2012 r.
w nasielskiej podstawówce odbył się finał konkursu – część
teoretyczna i praktyczna z podziałem na kategorie: I i II rok
nauki informatyki. Uczestników
i opiekunów przywitał dyrektor Mariusz Kraszewski, życząc
wszystkim powodzenia w zmaganiach z informatyką. Finaliści
musieli rozwiązać test składający się z 20 pytań oraz wykonać
zadania praktyczne w programach Paint, Microsoft Office
Word i Microsoft Office Excel.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz wszyscy
uczestnicy konkursu w tajnym głosowaniu wybrali jedno logo, które
będzie umieszczane na dyplomach
i wszystkich pismach związanych
z konkursem w kolejnych edycjach. Wyłonione logo zostało
wykonane przez Rafała Ćwika,
ucznia klasy VI b Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek, sponsorowany
przez p. Jacka Białoruckiego –
właściciela cukierni Ptyś, odbyło
się ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk
Burmistrza dyplomy i nagrody
rzeczowe.
I miejsce: Natalia Grzymkowska
– SP Popowo Borowe – I rok nauki; Rafał Ćwik – SP Nasielsk – II
rok nauki;

II miejsce: Alexandra Tylewski – SP
Stare Pieścirogi – I rok nauki; Karol
Puta – SP Nasielsk – II rok nauki;
III miejsce: Agata Obojska – SP
Nasielsk – I rok nauki; Marcin Paluszek – SP Nasielsk – II rok nauki.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za
objęcie patronatem naszego konkursu. Składamy serdeczne podziękowania dyrektorom szkół
i nauczycielom informatyki za
współpracę i przygotowanie uczniów,
a także Panu Jackowi Białoruckiemu za
pomoc w zorganizowaniu poczęstunku dla uczestników.
Dziękujemy za udział
w tej imprezie
i zapraszamy w przyszłym roku.

niu, trafiły do nas maciory zarodowe tej rasy. Obecnie w Polsce jest ich
600, z czego u nas 40. Hodowla jest
monitorowana przez naukowców,
raz w miesiącu przyjeżdża do nas dr
Piotr Luciński i sprawdza, czy wszystko jest w porządku – relacjonuje pan
Krzysztof. – Rasa złotnicka biała jest
genetycznie odtworzona, ma bardzo
ciekawe cechy: jest odporna na stres
i choroby, zmiany środowiskowe.
Świnki dłużej nabierają masy, a ich
mięso ma więcej tłuszczu i niezwykłe
walory smakowe – dodaje.

Wizyta studyjna

Gminny konkurs informatyczny
Już po raz czwarty Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku była organizatorem
Gminnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych pod
honorowym patronatem Burmistrza Nasielska Grzegorza Arciszewskiego. Celem konkursu było
zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, rozwijanie zainteresowania
uczniów informatyką, stworzenie
możliwości współzawodnictwa,
wyłanianie talentów oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
Jak co roku konkurs odbył się
w dwóch etapach. W pierwszym,
uczniowie szkół z terenu naszej
gminy zaprojektowali pracę pt.
„Logo Gminnego Konkursu Informatycznego” przy użyciu programu Paint i Microsoft Office
Word. Wpłynęło ponad 40 prac
z czterech szkół podstawowych:
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Bardzo często do gospodarstwa państwa Kowalskich przyjeżdżają międzynarodowe delegacje z różnych
instytucji i organizacji. Gospodarstwo stanowi modelowy przykład
tego, w jaki sposób wykorzystywać
fundusze unijne w rolnictwie – tak
w zakresie modernizacji sprzętu, jak

Organizatorzy: Monika Paluszek,
Agnieszka Sztabnik
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego składa serdeczne podziękowania Panu Jackowi Białoruckiemu, właścicielowi
cukierni PTYŚ, za pomoc w zorganizowaniu słodkiego poczęstunku
dla uczestników IV edycji Gminnego Konkursu Informatycznego.

i nowodworskiego.
– Mamy tu taką osadę nadgraniczną, bo nasza ziemia leży w różnych
gminach, a wszędzie daleko – żartują
właściciele. – A my tu robimy swoje
i chętnie przyjmujemy gości – dodają.
Pan Krzysztof w spadku po rodzicach
otrzymał 16 ha ziemi, obecnie całe
gospodarstwo liczy już 80 ha. Tradycja została zachowana, bo nadal jest to
gospodarstwo rodzinne, rodzicom,
Krzysztofowi i Hannie, pomagają córki: Martynka (19 lat) i Iwonka (17 lat). Naokoło siedliska, gdzie okiem sięgnąć,
roztaczają się ich pola uprawne, a na
nich rośnie zboże, jest też len i rzepak.
Czyli wszystko to, co jest na miejscu,
zostanie wykorzystane.
– Kiedyś uprawialiśmy zioła, były też
warzywa. Teraz to się zmieniło. Nie
mamy krów, ale za to są wysokiej jakości świnie rasy złotnicka biała. Lubimy zwierzęta, więc są mamy też psy
i konie. Ale konie tylko dla przyjemności, rekreacyjnie, pod siodło czy do
bryczki – opowiada pani Hanna.
Olej lniany i rzepakowy w tym gospodarstwie tłoczy się od ponad 20
lat. Służy do tego specjalna maszyna
pochodząca jeszcze z lat 50 tych, wykonana przez rzemieślnika.
– Ta maszyna jest w stanie przez godzinę ze 100 kg nasion wytłoczyć 15
do 25 litrów oleju, to zależy od jakości
nasion – wyjaśnia pan Krzysztof. – Już
złożyliśmy wniosek o dopłatę z fun-

i polepszania jakości życia. A przy
okazji prowadzić jeszcze naprawdę
ekologiczną produkcję rolną z sukcesem rynkowym.
Ostatnio, w sobotę, 19 maja br., do
gospodarstwa państwa Kowalskich
zawitała grupa rolników z Mołdawii.
Przybyli oni do Polski z kilkudniową
wizytą w ramach projektu pod nazwą „Innowacyjne eko-technologie
i techniki dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Mołdawii”, który jest
realizowany przez Społeczny Instytut
Ekologiczny, a finansowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
U państwa Kowalskich zjawiło się
w sumie dziesięcioro mołdawskich
rolników, w tym trzy panie, zrzeszonych w organizacji Ormax (rejon
Drochia) i Stowarzyszeniu Rolników
Cutezatorul (rejon Falesti) oraz dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego z Mołdawii wraz z organizatorkami
tego spotkania: paniami Ewą i Sonią
Priwiezencew (Społeczny Instytut
Ekologiczny).
Zasadniczym celem wizyty mołdawskich gości było poznanie innowacyjnych technologii w rolnictwie,
dotyczących metod produkcji ekologicznej, i ukazanie przykładów gospodarstw ekologicznych, w których
takie technologie są stosowane.
Zainteresowanie rolników z Mołdawii wzbudziły przede wszystkim nowoczesne traktory i śrutownik do
mielenia zboża, który pobiera automatycznie zboże z silosu, a potem

podaje je do mieszalnika. Zwiedzili chlewnię i olejarnię, zadając przy
tym mnóstwo pytań dotyczących
funkcjonowania całego gospodarstwa. Przy tym językiem wiodącym
przy wymianie informacji był rosyjski, którym biegle władała pani Sonia,
jak również gospodarze, pomagając
w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości.
W ramach wizyty znalazł się też czas
na odpoczynek przy grillowanych
smakowitościach wyprodukowanych w gospodarstwie. Nieco później
zachwyceni chodzącymi w pobliżu
zabudowań końmi niektórzy z Mołdawian spróbowali jazdy wierzchem. Po
wpisach do pamiątkowej księgi gości,
którą prowadzą gospodarze, i wykonaniu wspólnych fotografii przyszedł
czas na pożegnanie, podczas którego niektórzy z rolników zadeklarowali
chęć udziału w żniwach. Czy dotrzymają obietnicy, zobaczymy, w każdym razie obie strony były bardzo
zadowolone ze spotkania i zawartych nowych znajomości.

Ciekawostka

Warto dodać, że w tegorocznym
konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla producentów żywności za najlepszy
produkt roku 2011 nagrodę jako
mazowiecki produkt tradycyjny
i naturalny zdobył olej wytwarzany
w gospodarstwie państwa Kowalskich. Wręczenie nagród już niebawem.
(i.)

NASZE DZIECI

Maj miesiącem
I Komunii Świętej
W niedzielę, 27 maja, dzieci z klas drugich uczęszczające do szkół podstawowych
w Nasielsku, Budach Siennickich i Świeszewie
miały swoje święto. Tego dnia po raz pierwszy
w życiu przystąpiły do Stołu Pańskiego, aby
przyjąć do swych serc Pana Jezusa.
Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha w Nasielsku w dwóch turach.
W trakcie mszy św. o godz. 10. Komunię Świętą przyjęło 57 dzieci ze szkoły w Budach Siennickich i pierwsza grupa ze szkoły w Nasielsku, a o godzinie 1200 66 dzieci ze szkoły w Świeszewie i druga grupa ze szkoły w Nasielsku.
W sumie I Komunię Świętą przyjęło tego dnia w nasielskim kościele parafialnym sto dwadzieścia troje dzieci. Do tego wydarzenia, jednego z najważniejszych w ich życiu, zostały przygotowane przez panie katechetki. Nad całością przygotowań i przebiegiem samej uroczystości z ramienia
ks. proboszcza czuwał ks. Krzysztof Jędrzejewski.
az
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Ocalić od zapomnienia – 4 czerwca 1989 r. Przestrzeń publiczna
W historii społeczności, narodów,
krajów, jak to w życiu, bywają
wzloty i upadki. Przychodzi czas
załamania, klęski i tragedii a czasami chwile zwycięskiej euforii,
uniesienia i widoków na przyszłość. Dla zdrowia psychicznego społeczeństwa powinniśmy
jak najczęściej wspominać te
szczęśliwe chwile naszej wspólnej historii.
Do takich momentów należy
zaliczyć przełom z 4 czerwca
1989 r., czyli pierwszych częściowo wolnych wyborów, i lata
je poprzedzające. Ten wyjątkowy czas od powstania „Solidarności” poprzez opór społeczny Pod zakończonym wiecu na placu przed Szkoła Podstawową w Nasielsku – maj 1989 r.
stanu wojennego do wyborów
1989 r. był zaczynem ogromnych pozytywnych zmian w całej Europie. Polacy i nasza „Solidarność” byli bez wątpienia
prekursorami i wzorem dla innych. Zostało to już opisane i udokumentowane.
Ale wróćmy na nasze podwórko. Ten przełomowy czas i w Nasielsku miał swoją dramaturgię i temperaturę społeczną.
Jako uczestnik tamtych wydarzeń chciałbym przybliżyć i opisać ten czas z nadzieją zainteresowania młodych czytelników. Po dekadach istnienia opresyjnego, totalitarnego i satelickiego państwa, po prawie dziesięciu latach od wprowadzenia stanu wojennego – czasu marazmu i zastoju – nastąpił splot korzystnych zjawisk, który doprowadził do porozumienia
ówczesnych zarządców PRL z opozycją solidarnościową. W Nasielsku od czasu powstania „Solidarności”, przez cały stan
wojennego i później istniało środowisko opozycyjne, rozprowadzano prasę podziemną oraz literaturę niezależną. Grupa
była mała, ale w miarę sprawna i mobilna.
W stanie wojennym na terenie nasielskich zakładów pracy zbierano pieniądze dla internowanych. Jako ciekawostkę mogę
podać to, że w podziemnym „Tygodniku Mazowsze Solidarność” na ostatniej stronie pod konkretnymi hasłami zawarte
były informacje o wpłatach pieniędzy dla internowanych i prześladowanych. Być może zachowały się jeszcze egzemplarze pisma, w których na ostatniej stronie widnieje hasło NSL-LOK (Nasielsk lokomotywownia) lub NSL-Żbik (Nasielsk –
zakłady pracy). To pod tymi określeniami kryją się wpłaty z Nasielska. Autorem tych haseł był piszący te słowa.
Przejawami oporu społecznego były organizowane msze za Ojczyznę, na które zapraszano artystów sceny, m.in. Annę
Nehrebecką i Katarzynę Łaniewską. Wtedy obie panie były po jednej stronie barykady. Dziś pani Łaniewska woła „Jarosław
Polskę zbaw” a pani Nehrebecka uważa , że pan Jarosław chce Polskę koniecznie wciągnąć do piekła. Ot polska specyfika. Na nasze msze przyjeżdżali też niezapraszani goście. Byli to oficerowie tajnej policji. Jako ludzie nieprzesadnie religijni, a właściwie zdeklarowani wrogowie Kościoła i Solidarności, ze swoim sprzętem nagrywającym wyglądali złowrogo,
a zarazem śmiesznie.
Kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa i jej metodami nie należały do przyjemnych, wiele osób się o tym przekonało. Spektakularnym aktem politycznym tamtego czasu był wiec wyborczy zorganizowany w celu promowania kandydatów Komitetu Wyborczego przy Lechu Wałęsie: panów Juszkiewicza, Pszczółkowskiego i Węgłowskiego do Sejmu i Senatu. Po
50 latach można było poczuć powiew autentycznej wolności. Spotkanie odbywało się na boisku Szkoły Podstawowej
nr 2. Jego atmosferę mogą przybliżyć zdjęcia wykonane w trakcie kampanii wyborczej. Grupowa fotografia organizatorów i sympatyków Nasielskiego Komitetu Obywatelskiego jest zrobiona na tle banneru z napisem „Solidarność” Nasielsk.
Banner ten został zawieszony w miejsce zamalowanego wcześniej przez lokalne władze napisu „Solidarność Walczy”.
Autorami napisu byli wtedy „chłopcy z konspiracji” , dziś stateczni panowie: Wiktor Ciukszo i Tomasz Krasoń.
Od początku wiecu wyczuwalne było napięcie. Ale to był już czas agonii tamtego systemu. Aktem desperacji było wyłączenie nam nagłośnienia. Byliśmy przygotowani na tak „bohaterski” odpór. Prowadzący wiec T. Krasoń wyjął przygotowaną wcześniej tubę nagłaśniającą i poprowadził spotkanie do końca. Pamiętam jeden moment – widok wzruszonego
starszego mężczyzny, ubranego odświętnie. Po spotkaniu powiedział, że jest to jeden z najszczęśliwszych dni w jego życiu.
Był to nieżyjący już Władysław Mokos. Bywały i takie świadectwa.
Kolejnym aktem festiwalu wolności były przygotowania do wyborów. Miasto i wsie oplakatowano wyjątkowymi w formie i treści plakatami. Nasielszczanie zaangażowani w sprawę „Solidarności” po wygranej 4 czerwca mieli autentyczną
satysfakcję i zapewne do dzisiaj wspominają ten dzień z sentymentem.
Mam nadzieję, że moje wspomnienia przyczynią się do powstania cyklu artykułów na temat tamtego czasu, aby go „ocalić od zapomnienia”.
Dariusz Podgrudny
Były działacz opozycji w latach 80. XX w.

ZE SZKÓŁ

Spotkanie z okazji Dnia Europejskiego
W środę, 9 maja obchodzony jest
w krajach Unii Europejskiej Dzień
Europejski. Pamięta się o tym także
w nasielskiej szkole podstawowej.
Z tej okazji dyrekcja szkoły zaprosiła na spotkanie z dziećmi konsultanta Europe Direct Aleksandrę
Nowak. Przebieg wizyty koordynowała z ramienia szkoły szefowa
Szkolnego Klubu Europejskiego Elżbieta Wróblewska. Spotkanie miało atrakcyjną formę. Po pierwsze
sama dekoracja sali gimnastycznej
wskazywała tematykę spotkania.
Były więc flagi niektórych państw –
członków Unii Europejskiej, mnóstwo kolorowych plakatów, broszur

i gadżetów. Po drugie rozmawiano o wielu sprawach związanych
z Unią.
Rozmowy te nie miały formy prelekcji i pytań, lecz głównie konkursów. Nagrodami były wartościowe
upominki związane z tematyką
spotkania. Forma ta sprawiła, że
młodzież popisywała się swoją
wiedzą, a jednocześnie tę wiedzę
wzbogacała. Przez cały czas spotkania szóstka uczniów mozoliła się
nad układaniem puzzli. A nie było
to łatwe, ponieważ do uzyskania całości „europejskiego” obrazu każda osoba miała do ułożenia
2500 cząstek.

Konkursy cieszyły się dużym powodzeniem. Dzieci biorące w nich
udział wykazały się znaczną wiedzą
na temat Unii. Grupa uczniów z nauczycielką języka angielskiego Ewą
Korycką przygotowała scenkę zachęcająca do nauki języków, i to nie
tylko angielskiego. Scenka ta bardzo
podobała się pani konsultant.
Doceniając wkład pracy nauczycieli i uczniów w poznawanie problemów europejskich, gość Dnia
Europejskiego Aleksandra Nowak
przekazała do szkolnej biblioteki
wiele materiałów dotyczących Unii
Europejskiej.
andrzej zawadzki

– ziemia niczyja

Czym tak naprawdę jest przestrzeń publiczna? W rozumieniu urbanistycznym są to wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna
przestrzeń, w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Zgodnie z definicja prawną (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia, sprzyjający
nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Niestety, w naszym społeczeństwie, jeśli coś nie jest „własne”, tylko mówi
się „wspólne”, to znaczy że tak naprawdę jest niczyje. Prowadzi to do braku
poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest właśnie przestrzeń publiczna. Co za tym idzie – nasze place, ulice, okolice budynków
użyteczności publicznej często niemal toną w śmieciach. Sami jesteśmy
sprawcami takiej sytuacji. Najbardziej cierpi na tym środowisko, a nie zapominajmy, że my również stanowimy jego integralną część.
Co dzieje się z pozostawionymi bezpańskimi śmieciami? Jeśli są one pochodzenia organicznego (papier, jedzenie), okres ich rozkładu jest dosyć
krótki maksymalnie kilka–kilkanaście lat. W wypadku odpadów plastikowych jest to kilkaset lat, a szkła – kilka tysięcy, a nawet i milion lat. Rozkład
odpadów jest często znacznie dłuższy niż czas życia kilku pokoleń, a wyrzucenie gdzie bądź śmieci to tylko chwila. Może jednak warto zastanowić
się, zanim pochopnie wyrzucimy butelkę albo papierek na ulicę.
Należy pamiętać również, że śmieci niosą ze sobą duże zagrożenie.
W myśl ekologicznej reguły „materia krąży w przyrodzie” podczas ich
rozkładu do środowiska trafia wiele szkodliwych substancji, zatruwając glebę, wodę, a także powietrze. Będąc trucicielami środowiska – zatruwamy
sami siebie. Jak tu jednak mówić o dbałości o środowisko, jeśli w miejscowościach takich jak Stare i Nowe Pieścirogi, gdzie mieszka niemal 10%
mieszkańców gminy, nie ma prawie w ogóle publicznych koszy na śmiecie? Trudno się dziwić lokalnej społeczności czy przyjezdnym korzystającym z transportu publicznego, że śmieci zostawiają na trawnikach lub
w rowach – prawdopodobnie po prostu nie mają gdzie.
W ostatnich numerach ŻN dość często pojawiały się informacje o dzikich
wysypiskach i problemach ze śmieciami w naszej gminie. Na szczęście
nie jesteśmy drugim Neapolem, który dosłownie tonie w śmieciach, ale
odpady są na pewno dla nas dużym problemem. My, harcerze, postanowiliśmy coś zrobić w tej kwestii: 18 maja 3. DH „Przypadek” oraz 32.
DS „Hakuna Matata” zbierały śmieci wzdłuż ciągu ulic Przytorowa oraz
Srebrna, między stacją kolejową PKP Nasielsk a przejazdem kolejowym
na Mogowie. Efekt – w ciągu 3,5 godziny udało się nam zebrać ok. 3000
litrów odpadów, w większości szklanych i plastikowych. Niestety, jest to
zaledwie kropla w morzu, ale mamy nadzieję, że nasza inicjatywa będzie
zachętą do kolejnych podobnych akcji.
Wielkie podziękowania za pomoc i mobilizację dla zaangażowanych harcerzy i koordynatora przedsięwzięcia – druha Michała Antoniewicza.
Nasze podziękowania kierujemy również do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za wywóz zebranych śmieci.
druh Radek

RIDERA POLSKA KATOWICE
sprzedaje węgiel w Nasielsku
przy Dworcu PKP,
ul. Srebrna 34.
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BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 6845.9.6.2011.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłaszam
że w dniu 4 lipca 2012 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat lokalu
użytkowego o powierzchni 195,23 m², znajdującego się na parterze budynku mieszkalno – użytkowego na
nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 757/1, 757/2, 758, 759/ 1, 759/2, 750/1, 790/2, 760/3 stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej w mieście Nasielsku przy ul. Kilińskiego 1/3 .
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy netto wynosi 3.000,00 złotych ( słownie : trzy tysiące złotych ).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób
trzecich.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 300,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki,
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby
prawnej zezwalającej na wydzierżawienie lokalu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Tel. 601 220 564
oraz 23 69 31 072 lub 073.

Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Czynsz dzierżawy może być aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

– orzech – 774,90 zł brutto

Od lipca 2012 r. sprzedaż ratalna
na wydłużony termin płatności
bez udziału banku.

wykaz

lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Do miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT.

Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy dzierżawy.

– orzech syberyjski – 651,90 zł brutto

BURMISTRZ NASIELSKA
GKP. 7125.1.4.2012
N a p o d s t a w i e a r t . 35 u s t . 1 i 2 u s t a w y z d n i a 21 s i e r p nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010
roku Nr 102, poz . 651 z późniejsz ymi zmianami), Uchwał y
Nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokalu użytkowego
podaję do publicznej wiadomości

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu jest ceną uzyskaną w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

– miał kl. 24 – 541,20 zł brutto

Nasielsk, dnia 25.05.2012 rok

Nasielsk, dnia 4.06.2012 rok

– kostka – 824,10 zł brutto
– orzech II – 762,60 zł brutto
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Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 23/ 69-33-115 oraz na stronie
internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

Cena nieruchomości

Nasielsk, ul. Rynek 13/15
744/7 i 744/8
248 m2
14315
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr
XLVI/330/10 z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Nasielska przedmiotowa
nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz
z usługami.
10
64,00 m2
15/100
Lokal użytkowy położony na parterze trzykondygnacyjnej części budynku mieszkalno-usługowego.
W skład lokalu wchodzi pomieszczenie hali sprzedaży oraz zaplecze obejmujące :
dwupomieszczeniową część magazynową,
i sanitariat. . Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną oświetleniową i wodno-kanalizacyjną
z odpływem ścieków do sieci miejskiej. Ciepła woda
bieżąca- z termy elektrycznej zainstalowanej wewnątrz lokalu. Ogrzewanie: centralne ogrzewanie
z dala czynne zasilane z sieci miejskiej.
164.400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ) upływa w
terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 28
maja 2012 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 28 maja 2012 roku do dnia 17
czerwca 2012 roku.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotel 1-osobowy rozkładany, komodę lub szuflady – tel. 510 643 810
Regał pokojowy, mały stolik do pokoju i dwuosobowy fotel rozkładany
– tel. 798 640 536
Regał kuchenny – tel. 514 211 759
Regał pokojowy oraz fotel dwuosobowy rozkładany – tel. 662 670 733
Pralka automat – tel. 517 289 594

Oddam: Łóżeczko z materacem, krzesełko do karmienia piersią (stan bardzo dobry)
- tel. 509 788 814

OGŁOSZENIE
Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza
nabór wniosków na wynajem mieszkań
w planowanej inwestycji budowy bloku
wielorodzinnego przy ul. Płońskiej w Nasielsku
współfinansowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
z możliwością wykupienia po 5 latach.
Maksymalna ilość wniosków 40.
Wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej
w siedzibie spółki od 6 czerwca do 15 lipca 2012 r.
Biuro:
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
Nasielsk, ul. Płońska 24 b lok 2
Tel./fax. 23 6930143
Tel. 23 69 30155, 604 419 800
www.bnm.nasielsk.com.pl

PROJEKT EDUKACYJNY
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NASZE DZIECI

W ramach „Metody projektu edukacyjnego w gimnazjum” dostaliśmy do opracowania temat „Architektura zabytkowa Nasielska i okolic”. Wynikami
naszej pracy chcielibyśmy podzielić się z Wami, Drodzy Czytelnicy. Naszym opiekunem była pani Bożena Chrzanowska.

Rodzinny festyn przedszkolaków

Architektura zabytkowa Nasielska i okolic
W ciągu swojej dziesięciowiecznej historii Nasielsk zyskał wiele
ciekawych budowli, a obecnie ma
kilka wartych zobaczenia zabytków. Większość budowli została
wzniesiona w stylu neogotyckim,
a w wypadku dworków można zauważyć nakładanie się stylów architektonicznych.
Wizytówką naszego miasta jest
zbudowany w 1907 r. w stylu neogotyckim kościół pod wezwaniem
św. Wojciecha, którego historia sięga końca XIX w. (budowę rozpoczęto w 1899 r.). Na terenie gminy
Nasielsk znajduje się pięć zespołów dworsko-pałacowych, dwa
zabytkowe kościoły (w Cieksynie
i w Nasielsku) oraz pomnik upamiętniający obrońców Borkowa
z 1920 r.

Nasielsk

W samym Nasielsku najstarszymi
murowanymi budynkami są piwnice budynku Caritasu (stara plebania) z przełomu XVI i XVII w. Wart
zobaczenia jest także kościół zaprojektowany przez Józefa Piu-

miastem (oppidum).
O upadku Nasielska
jako miasta świadczy także niewielka
liczba rzemieślników
(dwóch i czterech prasołów). Na nasielskich
ulicach bruk pojawił się w połowie XIX
w., pierwsze latarnie
także w tym okresie. Już w XIX stuleciu
w Nasielsku domy murowane zastąpiły swoje budynki drewniane. Mimo
coraz częstszego budowania domów
z kamienia szlachta nie chciała w nich
mieszkać z powodu zaduchu panującego w murowanych domostwach.
Sytuację mieszkaniową Nasielska
poprawiła budowa kolei nadwiślańskiej (1877), jako że dzięki łatwiejszemu transportowi do miasta przybyło
wiele osób. Stare Pieścirogi, z racji
posiadania stacji kolejowej, powiększyły znacznie liczbę ludności, a co
za tym idzie – poprawiła się także
infrastruktura. Przed II wojną światową aż 53% populacji stanowili Żydzi,
którzy mniej dbali o budynki niż inni
mieszkańcy Nasielska.
W tym czasie miasto
zamieszkiwała mniejsza liczba ludności, niż
jest to teraz. Warto dodać, że mimo upływu
czasu układ ulic się nie
zmienił. Najważniejszymi ulicami są i były
dzisiejsze Młynarska
i Warszawska.

sa Dziekońskiego. Zbudowano go
w stylu neogotyckim, który naśladuje
styl średniowieczny, charakteryzujący
się lekkością i strzelistością linii.

Okolice Nasielska

Na obszarach wiejskich można znaleźć wiele pozostałości po ich dawnych mieszkańcach, czyli dworków
ziemiańskich. Obecnie na terenie
gminy Nasielsk jest pięć tego typu
budynków: w Kosewie, Pianowie-Daczkach, Chrcynnie, Lelewie
i Lubominie. Na terenie naszej gminy
znajduje się też jeden z najstarszych
kościołów na Mazowszu – obecnie
restaurowana świątynia pw. św. Doroty w Cieksynie. Oprócz tego są także
zabytkowe krzyże, pomniki itp.

Z GMINY

Święcenie pól
W niedzielę, 20 maja, odbyło się
w Toruniu Dworskim święcenie pól.
Dokonał go proboszcz parafii w Pomiechowie ks. kan. Tomasz Cymerman. Na tę uroczystość przybyli
mieszkańcy Torunia Dworskiego
i okolicznych wiosek.
Zorganizowano ją przy figurce stojącej
przy lesie, na granicy wioski. W miejscu tym przebiega również granica
między gminą Nasielsk a gminą Pomiechówek. Na początku ks. kanonik
odprawił mszę św. W homilii wygłoszonej w jej trakcie celebrans mówił
o znaczeniu pracy polskiego rolnika.
Wspomniał też o problemach polskiej
wsi, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej sytuacji demograficznej.
Z wielką troską mówił o pustoszeniu
polskiej wsi.
Po mszy św. ks. kanonik odmówił modlitwy przewidziane na okoliczność poświęcenia i dokonał aktu
poświęcenia. Dalszą częścią uroczystości było nabożeństwo majowe.
W uroczystości brały udział siostry
loretanki z Sanktuarium Matki Bożej
Loretańskiej z miejscowości Loretto
k. Kamieńczyka (nad Bugiem). Wzbogaciły tę uroczystość pięknym śpiewem i czytaniami w trakcie mszy św.
Na koniec siostry zaprosiły uczestników spotkania przy leśno-polnej figurze do odwiedzania Sanktuarium
w Loretto, a także do zorganizowania
do tego sanktuarium pielgrzymki.
Inicjatorem tej pięknej uroczystości
był znany w nasielskiej gminie działacz społeczny z Torunia Dworskiego,
Mieczysław Fabisiak. Od kilku lat organizuje on wyjazdy autokarowe do Loretto. Taki wyjazd będzie organizował
także w tym roku. Byłoby mu bardzo
przyjemnie, gdyby do tych pielgrzymich wyjazdów przyłączyło się więcej
mieszkańców nasielskiej gminy. Liczy
zwłaszcza na rolników i ich rodziny.
andrzej zawadzki

Z Kolei Mazowieckich

„Słoneczny”
na wakacje

Historia i architektura

Początki osadnictwa na terenie
Nasielska sięgają epoki neolitu, a początek miasta – VII i VII w. Oficjalnie
obecność osady nad rzeką Nosidlną (Nasielną) została potwierdzona
w 1065 r., w tzw. „Falsyfikacie mogileńskim”. W pierwszych latach
istnienia osady budynki były drewniano-ziemne. Najczęściej do budowy wykorzystywano drewno
dębowe, sosnę i olchę. Grodzisko
miało średnicę około 30 m. Posiadało dwie wieże bramne – jedną od
strony dzisiejszego sklepu Guliwer,
drugą zaś północną, od strony Głodowa. W 1576 r. Nasielsk w źródłach
został określony mianem miasteczka (oppidulum), w przeciwieństwie
do XV w., kiedy Nasielsk nazywano

odrestaurowany na wzór tego, jaki
stał tu jeszcze II wojną światową.
Wart zobaczenia jest kościół parafialny pw. św. Doroty w Cieksynie,
gotycko-renesansowy, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium zamkniętym od wschodu absydą. Od
północy mieści się zakrystia i wieża, pod którą znajduje się kaplica.
Kościół został wzniesiony ok. 1569
r. przez płocki warsztat Jana Baptysty Wenecjanina. Budowla należy
do tzw. „grupy pułtuskiej”, charakteryzującej się kolebkowym, ornamentowanym sklepieniem nawy
i prezbiterium. Na ścianie nawy znajdują się figuralne płyty nagrobne biskupa Jana Borukowskiego i Piotra
Borukowskiego.
Neogotycki kościół pw. Św. Wojciecha jest, naszym zdaniem, „pocztówkowym” zabytkiem Nasielska.
Świątynia powstała na przełomie
XIX i XX w., z inicjatywy ks. Józefa
Dynakowskiego i ks. Piotra Krasińskiego. Przez sto lat istnienia była
odnawiana i chroniona przez mieszkańców Nasielska, którzy wielokrotnie pomagali i kościołowi, i parafii.

Na terenie Nasielska są także inne
obiekty warte uwagi, np. zespoły dworsko-pałacowe w Kosewie
(XIX w.), Lelewie (XIX w.), Lubominie (XIX w.) i Pianowie-Daczkach
(XIX w.). Dworek w Lelewie ma ponad 150 lat, jego pierwszym właścicielem był niejaki Horn. Obecnie
mieści się tam Administracja Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej
i Dydaktycznej PAN. Pałacyk w Lubominie, charakteryzujący się dość
dużymi oknami, jest obecnie własnością pana Stanisława Dąbrowskiego. Z kolei historia dworu
w Kosewie sięga połowy XIX w.,
gdy jego budową zajął się Hilary
Ostrowski, marszałek szlachty guberni płockiej. Pałacyk, zbudowany
w 1853 r., doczekał się opisu w katalogu zabytków w Warszawie.
Gminie Nasielsk uroku dodają także inne zabytki: stary ewangelicki
dom modlitewny, budynek biblioteki, baszta, cmentarz wojskowy,
pomnik kamienny z 1911 r. czy
krzyż upamiętniający powstańców
z 1863 r.
Jak pokazaliśmy, zabytkowa architektura Nasielska nie ogranicza się
jedynie do kościoła i baszty. Gmina Nasielsk to także piękne dworki,
przydrożne kapliczki i wiele innych
ciekawych obiektów.
Krzysztof Komorowski, Piotr
Laskowski, Szymon Ostrowski,
Cezary Ruciński (FOTO)
Uczniowie gimnazjum ZSO
Nasielsk

Przykłady budowli

Prawdopodobnie z 1845 r. pochodzi dworek w Chrcynnie,
zbudowany przez ówczesnego
właściciela Józefa Koźmińskiego, który przez wybudowanie
tego pałacyku rozsławił Chrcynno na całe Mazowsze. Podczas I wojny światowej pałacyk
został lekko uszkodzony, a już
podczas następnego konfliktu
został zbombardowany przez
samoloty radzieckie w czasie
ataku na niemieckie lotnisko.
Przez wiele lat dworek pozostawał ruiną, aż do czasu gdy został

PO GODZINACH
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Już od 2 czerwca br. wrócił pociąg
„Słoneczny”, który jest doskonałym
środkiem transportu, nad Bałtyk.
Pociąg „Słoneczny” wyruszył w trasę
w pierwszy weekend czerwca. Natomiast od 7 do 28 czerwca rozpoczną się regularne. Od 29 czerwca
do 2 września 2012 r. pociąg będzie
kursował w relacji Warszawa Zachodnia–Gdańsk Główny–Warszawa Zachodnia.
Bilet normalny na podróż pociągiem „Słoneczny” na trasie Warszawa–Gdynia Główna/Gdańsk Główny
będzie kosztował 50 zł. W pociągu
będzie można nieodpłatnie przewieźć
psa i rower. Wagony przystosowane są
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a także są wyposażone w przewijaki
dla niemowląt.

W czwartek, 24 maja
b r. ro d zi n n i e, kol o rowo i we s o ł o był o
w nasielskim Samorządowym Przedszkolu.
O godzinie 15.00 na placu przedszkolnym odbył się Festyn Rodzinny,
na którym zgromadzili się rodzice, rodzeństwo, a także dziadkowie
przedszkolaków.
Hanna Szumska, dyrektor przedszkola, powitała uroczyście wszystkich
gości i zaprosiła na część
artystyczną, którą przygotował y dzieci wraz
z opiekunami grup.
Każda grupa wiekowa
zaprezentowała swoje
umiejętności taneczne. W wykonaniu dzieci można było zobaczyć
między innymi walczyka, poleczkę,
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Kino NIWA ZAPRASZA
8 - 10 czerwca godz. 17.00

Kot w butach
Animacja, komedia, przygodowy; USA; czas:
1 godz. 30 min.

Przygody uwielbianego przez wszystkich kota… przyjaciela Shreka… Kot
w Butach, jako mistrz fechtunku organizuje napad, którego celem jest kradzież mitycznej gęsi znoszącej złote
jaja. Główną rywalką Kota będzie Kitty
Kociłapka. Zanim jednak Kot w Butach
poznał zielonego ogra, był już znanym
w okolicy zawadiaką. Znakomita rozrywka dla widzów w każdym wieku!

15 - 17 czerwca godz. 17.00

Iron Sky
Komedia, akcja; Australia, Finlandia,
Niemcy; czas: 1 godz. 30 min.

jezioro łabędzie i taniec hiszpański.
Na zakończenie programu goście
podziwiali dziecięce umiejętności wokalne w piosenkach: Moja

mama, Tato, nadchodzi lato, Sto
lat. Wszystkie dzieci po każdym
występie otrzymały od publiczności gromkie brawa.
Po programie artystycznym zaczęła się wspólna zabawa, podczas
której na dzieci, rodziców i bliskich
czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, punkt malowania twarzy,
przejażdżka konikiem, słodkości
najlepszej jakości oraz przysmaki
szefa kuchni. Główną atrakcją imprezy była dmuchana zjeżdżalnia,
basen z piłeczkami, trampolina, samochody i cukrowa wata.
Wspólna zabawa sprawiła zarówno dzieciom, jak i rodzicom wiele radości. Impreza przebiegła
w przyjemnej atmosferze dzięki
ogromnemu zaangażowaniu pracowników przedszkola oraz rodziców.
mgr Anna Skodowska,
mgr Irena Jaworska

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Tydzień będzie pomyślny. W relacjach
z otoczeniem musisz tylko wykazać więcej cierpliwości i dobrej woli. Nie dopuść
do sytuacji, w której emocje wezmą górę
nad rozsądkiem.
Byk 21.04–21.05
Konflikty w domu i w pracy są w najbliższym okresie nieuniknione. Czas sprzyja
jednak interesom i zawodowym przedsięwzięciom. Kłótnie nie służą porozumieniu.
Bliźnięta 22.05–20.06
Nie wtrącaj się więc do spraw, które Cię nie
dotyczą. Nie dość, że nie pomożesz, to
jeszcze sam narazisz się na kłopoty. Trzymaj się stałych zasad. Zacznij przewidywać.
Rak 21.06–22.07
Nadchodząca aura sprzyja aktywności
i wydajnej pracy. Możesz zabrać się za rozwiązywanie zaległych spraw. Zmiany zachodzące w Twoim życiu zawodowym
przyniosą Ci zadowolenie.
Lew 23.07–22.08
Sprawy materialno-finansowe zajmą teraz czołowe miejsce. Poświęć im więcej uwagi i czasu.
Poważnych problemów w pracy na pewno Ci
nie zabraknie. Za to wieczór będzie udany.
Panna 23.08–22.09
Czekają Cię napięcia i kłótnie w rodzinie. Aby
uniknąć poważniejszych konfliktów, wyjdź
z domu. Potrzeba Ci teraz spokoju i więcej
tolerancji dla otoczenia. Ważne sprawy mogą
potoczyć się w złą stronę.

Waga 23.09–22.10
Tydzień spokojny i sprzyjający wydajnej
pracy. Zadania i sprawy, które Cię martwiły, teraz załatwisz bez problemu. W niepewnych sytuacjach nie wahaj się szukać
dobrych doradców.
Skorpion 23.10–22.11
Nie zadręczaj się trudnościami. Zabierz się
do pracy, bo jest wiele do zrobienia. Czas
sprzyja zawodowym interesom. Wieczorne
godziny zarezerwuj na zasłużoną rozrywkę.
Unikaj wszelkich niedomówień.
Strzelec 23.11–21.12
Gwiazdy dość oszczędnie będą Ci dawkowały
dobrą energię. Poświęć więc swoją uwagę mniej
ważnym sprawom. Nadmierny wysiłek może się
stać przyczyną pogorszenia samopoczucia.
Koziorożec 22.12–19.01
Zajmij się sprawami, które ostatnio zaniedbałeś. Gwiazdy dadzą Ci wiele okazji do wykazania się swoimi licznymi umiejętnościami.
Pamiętaj tylko o regularnym wypoczynku.
Wodnik 20.01–18.02
Dobry czas dla miłości. Wolne Wodniki nie
powinny być zbyt wybredne. Pamiętaj, że
ładna buzia nie zawsze idzie w parze z dobrym
charakterem. Ważne jest porozumienie dusz.
Ryby 19.02–20.03
Wyniki Twoich działań będą w tym tygodniu widoczne. Unikaj tylko przepracowania
i zbędnego ryzyka. Więcej uwagi poświęć
sprawom osobistym. Warto poczynić nowe
plany życiowe.

Gdy w 1945 roku III Rzesza chyli się ku upadkowi, z tajnej bazy
na Antarktydzie naziści wysyłają
na Księżyc misję ostatniej szansy. Wkrótce po ciemnej stronie
srebrnego globu powstanie tajna
baza, w której hitlerowcy rozpoczną realizację diabelskiego planu zemsty. W 2018 roku Ziemia
stanie się celem kontrataku imperium fuhrera, zapoczątkowanego
przez „meteorblitzkrieg”, który
skalą zniszczeń przyćmi nawet
kosmiczną zagładę z Dnia Niepodległości.

22 - 24 czerwca godz. 17.00

Igrzyska śmierci
Thriller, akcja, sci-fi
czas: 2 godz. 22 min.

Katniss pochodzi z Dwunastego
Dystryktu, jednego z najbiedniejszych regionów w państwie
Panem. Kiedy jej młodsza siostra
zostaje wylosowana do udziału
w Głodowych Igrzyskach, corocznym turnieju organizowanym przez bezwzględne władze,
Katniss zgłasza się, by zająć jej
miejsce. Musi opuścić nie tylko
rodzinę, której jest żywicielką,
ale i Gale’a, który zdaje się kimś
więcej niż przyjacielem. Aby ich
jeszcze zobaczyć, musi zwyciężyć w transmitowanych przez telewizję Igrzyskach.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele,
komplet wypoczynkowy, komodę pod
TV, huśtawkę ogrodową drewnianą,
dywany. Tel. 505 359 438.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny,
imprezy okolicznościowe.Tel. 691 036
690. www.sercadwa.com.
Schody drewniane, Tel. 503 401 399.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. (22) 671 46 79.
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk
PKP. Tel. 664 414 891.
Usługi hydrauliczne.Tel. 603 905 435.
Sprzedam działki budowlane uzbrojone, blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.
Układanie kostki brukowej, ustawianie
palisad. Tel. 507 024 590.
Sprzedam działki. Tel. 500 138 106.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
od 1500 m2 – Kosewo k. Nasielska.
Tel. 602 303 911.
Sprzedam mieszkanie 72 m2, parter –
Nasielsk. Tel. 660 769 452.
Wynajmę lokal handlowo-usługowy
w centrum Nasielska + 10 miejsc
parkingowych. Duży przydział mocy.
Tel. 605 666 810.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Mieszkanie do wynajęcia, ul. Rynek.
Tel. 516 127 903.
Sprzedam dom ok. 120 m2 w Nasielsku.
Tel. 503 666 631, 23 69 12 865
Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.
Sprzedam kawalerkę.Tel. 606 252 577.
Sprzedam dom bliźniak (60 m2) z budynkiem gospodarczym z działką 1000
m2 w Cieksynie. Tel. 500 569 636.
Sprzedam działkę 11100 m2 przemysłowo-usługową, Nasielsk,
ul. Kolejowa, droga 571.Tel. 519 122 575.
Sprzedam działkę 7950 m2 budowlano-rolną, wszystkie media – Nasielsk,
ul. P.O.W. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę budowlaną
2500 m2 – Nasielsk, ul. 11 Listopada.
Tel. 519 122 575.
Sprzedam budynek o pow. 850 m2
na działce 80 arów w Mazewie Wł.
k. Nasielska (na działce jest staw).
Tel. 606 409 569.
Tartak w Golądkowie, drewno tartaczne, zamówienia indywidualne.
Tel. 607 887 318.
Sprzedam jałówkę cielną.Tel. 507 567
225.
Sprzedam yorki. Tel. 517 470 923.
Sprzedam tanio łóżeczko-kołyskę oraz
przewijarkę. Tel. 663 440 267.
Kupię siano i słomę suchą na brykiet.
Tel. 693 348 900 (8.00 – 17.00).
Sprzedam działkę o pow. 0,74 ha,
blisko rzeki w miejscowości Dobra
Wola. Tel. 603 568 843.
Poszukuję diagnosty.Tel. 600 885 145.
Sprzedam mieszkanie 55,72 m2 –
Nasielsk, u. Staszica.Tel. 609 379 755.
Sprzedam ok. 300 m2 kostki brukowej
NOSTALIT 6. Tel. 511 926 346.

Sprzedam działkę 1600 m2 – Kosewo
k. Nasielska. Tel. 502 4058 081.
Sprzedam siedlisko w Budach
Siennickich. Tel. 695 153 358.
Sprzedam działki 3900 i 2000 m2
w Budach Siennickich.Tel. 695 153 358.
Sprzedam owies. Tel. 23 69 31 899.
Kupię Trucka Diesla. Tel. 696 631 308.
Sprzedam ziemię orną 4,61 ha
w Cieksynie. Tel. 781 141 079.
Sprzedam rower górski młodzieżowy
5-15 lat, stan idealny, rama 15,5 cala,
18 biegów, amortyzowany przód i tył,
obręcze alum., koła 24 cale, licznik,
błotniki. Cena 200 zł.Tel. 607 668 469.
Odchudzanie, pomoc i wsparcie.
Szczegółowa analiza składu ciała.
Tel. 501 138 245.
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 511 848 639.
Budowa domów, więźby dachowe.
Tel. 795 242 747.
Instalacje elektryczne kompleksowo
– uprawnienia, systemy alarmowe,
monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518
529 925.
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. Tel. 500 142 809.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
2700 m2,blisko stacji PKP Nasielsk.Cena
50 tys. Tel. 506 702 293. Sprzedam  
mieszkanie 47 m2 (parter-2 pokoje)
osiedle Płońska. Tel. 604 436 444,
791 611 579.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku na
ul. Warszawskiej, 52m2, po remoncie,
dwa pokoje, duża łazienka, balkon,
tanio. PILNIE! Tel. 692 812 864.
Zatrudnię pracownika budowlanego,
cieślę, murarza. Tel. 606 705 640.
Sprzedam działkę rolno – rekreacyjną 1,40 ha Winniki k. Nasielska.
Tel. 662 391 864.
Sprzedam mieszkanie 36 m2 wraz z garażem w Nasielsku, os. Starzyńskiego
oraz działkę budowlaną 770 m2.
Tel. 501 606 148.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 783
489 889.

REKLAMA
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Żbik – Korona Ostrołęka 1:0 (0:0) +3 Iskra Krasne – Żbik 1:2 (0:0) +3

bramki, swoje zadanie wykonali na
piątkę.
Koniec sezonu, a w Nasielsku mamy
w perspektywie pewne emocje piłkarskie. Prawdopodobnie dojdzie do
meczu barażowego Żbika z Bzurą
Chodaków.
Do Nasielska wybiera się czołowa
drużyna III ligi Legionovia. Piłkarze
Żbika i Legionovii podjęli hasło rzucone przez Mirosława Grzybowskiego,
mieszkańca Legionowa, a wcześniej
mieszkańca Nasielska i jednego z najlepszych zawodników Żbika: GRAMY
DLA MAĆKA. Dochód z tego meczu
będzie przekazany świetnemu kiedyś
piłkarzowi Żbika Maciejowi Osińskiemu, którego złożyła ciężka choroba.
Niegdyś czarował nasielszczan swoją
grą, teraz potrzebuje naszej pomocy.
Dobrze, aby na ten mecz przybyło jak
najwięcej kibiców i ich rodzin. Szczegóły o obydwu meczach znajdziemy
na plakatach.
andrzej zawadzki

meczu pozostało niewiele minut,
a Żbik zaledwie remisował. Celne trafienie zdecydowało o wszystkim. .
W meczu w Karniewie padła jeszcze
jedna piękna bramka. Gospodarzom
strzelił ją głową Przemek Wysocki.
Działacze piłkarscy z Północnego
Mazowsza, obecni na meczu w Karniewie, którzy nie wiedzieli, kim jest
zawodnik, który strzelił tę bramkę,
komplementowali strzelca, dziwiąc
się, że gra on tylko w lidze okręgowej.
Komplementując zawodników, należy pamiętać, że w obydwu tych
meczach na wysokości zadania stanęła cała drużyna, łącznie z wszystkimi zmiennikami. Mówiąc o linii
ataku, trzeba wspomnieć o defensywie. W obydwu meczach zabrakło
podstawowego zawodnika w obronie Piotra Urbana. Wydawało się, że
z nasi zawodnicy będą mieli kłopoty
z obroną własnej bramki. Na szczęście okazało się, że ci zawodnicy,
którym trenerzy powierzyli obronę
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W Nasielsku odżyła nadzieja
Żbik na powrót „jest w grze”. Odżyła
nadzieja, że może tym razem uda się
powrócić do IV ligi. I jest to nadzieja
oparta na solidnych podstawach. Na
jedną kolejkę przed zakończeniem
rozgrywek nasza drużyna zajmuje drugie miejsce w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej ligi okręgowej.
Utrzymanie tego miejsca po ostatnim
meczu daje szansę na awans. Aby tę
szansę wykorzystać, trzeba będzie
stoczyć jeszcze dwa pojedynki barażowe z wiceliderem grupy płockiej ligi
okręgowej. Na chwilę obecną pozycję tę zajmuje Bzura Chodaków.
Aby walczyć w barażach wystarczy
wygrać ostatni mecz. Naszym przeciwnikiem będzie drużyna KS CK
Troszyn. W meczu rundy jesiennej
Żbik w Troszynie zremisował 1:1. Teraz konieczne jest zwycięstwo.
O obecnej pozycji naszej drużyny
w tabeli zadecydowały rozegrane
ostatnio dwa mecze – u siebie z Koroną Ostrołęka i na wyjeździe z Iskrą
Krasne. Za zwycięstwa w meczach
z tymi drużynami do konta Żbika dopisano 6 punktów.
W tych spotkaniach nasza drużyna
pokazała charakter. Pokazała też, że
warto w nią inwestować. Wydaje się,
że już obecna drużyna nie miałaby
kłopotu z utrzymaniem się w IV lidze.
Obydwaj nasi ostatni przeciwnicy do
słabeuszy nie należą. To kluby, które podobnie jak nasz, występowały już w IV lidze. Co więcej, drużyna
z Ostrołęki do przerwy zimowej była
zdecydowanym kandydatem do
awansu, później jednak miała kilka
wpadek. Zwycięstwo w Nasielsku
miało przywrócić jej szansę na awans.
Zwycięstwo było potrzebne również
Żbikowi. To sprawiło, że mecz tych
dwóch drużyn był pięknym widowiskiem piłkarskim.
Drużyny stoczyły w Nasielsku bardzo wyrównany pojedynek. Był to
mecz walki. Obydwie drużyny walczyły fair. Nie było złośliwości. Wydaje się, że zwycięstwo Żbika było
zasłużone. Wprawdzie, zwłaszcza
w pierwszej połowie, piłkę częściej
posiadali goście z Ostrołęki, ale wynikało to po części z obranej przez
drużynę Żbika taktyki. Samo, najładniejsze nawet, klepanie piłki nie
świadczy o wyższych umiejętnościach drużyny. Liczą się akcje, po
których może paść gol. Liczą się
bramkowe sytuacje. Tych Żbik miał
nieco więcej.
Bramka dla naszej drużyny padła
w drugiej połowie. Strzelił ją z rzutu
wolnego wykonywanego tuż zza linii
pola karnego Rafał Załoga. Nasz czołowy zawodnik, zdobywca trzeciego
miejsca w plebiscycie na Piłkarza Północnego Mazowsza, odzyskuje, jak
się wydaje, dawną dyspozycję strzelecką. Skuteczność będzie bardzo
potrzebna naszej drużynie zarówno
w walce o awans, jak i w razie ewentualnego awansu.
O tym, że wraca do dawnej dyspozycji strzeleckiej, świadczy też rzut
karny wykonywany przez niego
w Karniewie. Ze względów psychologicznych wykonanie tego rzutu
było trudnym zadaniem. Do końca
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Wyniki turnieju „jedenastego”, 25.05.2012 r.:
1. Józef Dobrowolski - Jerzy Krzemiński
154pkt(53,47%)
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński
152pkt(52,78%)
3. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski
152pkt(52,78%)
4. Janusz Wydra - Janusz Muzal
l42pkt(49,31%)
5. Kazimierz Kowalski - Paweł Lasocki
142pkt(49,31%)
6. Grzegorz Kosewski - Zbigniew Michalski
134pkt(46,53%)
7. Mariusz Figurski - Marek Olbryś
132pkt(45,83%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix po jedenastu turniejach:
1-3. Piotr Kowalski
63 pkt
Janusz Muzal
63 pkt
Janusz Wydra
63 pkt
4. Marek Olbryś
62 pkt
5. Grzegorz Nowiński
59 pkt
6. Robert Truszkowski
52 pkt
7. Kazimierz Kowalski
46 pkt
8. Waldemar Gnatkowski
44 pkt
9. Paweł Wróblewski
42 pkt
10. Krzysztof Michnowski
40 pkt
11. Krzysztof Morawiecki
37 pkt
12. Stanisław Sotowicz
36 pkt
13. Mariusz Figurski
26 pkt
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