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XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się w czwartek, 28 czerwca br.
w nasielskim Urzędzie Miejskim.
Uczestniczyło w niej 11 radnych,
a czterech było nieobecnych. Obrady prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM.
Przed przyjęciem porządku obrad
Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska, wprowadził autopoprawkę do uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej gminy
na 2012 r.
W swoim sprawozdaniu z prac między sesjami przewodniczący RM
wymienił uczestnictwo w pracach
komisji rady i sesjach rady powiatu nowodworskiego. Burmistrz zaś
mówił spotkaniu z delegacją mieszkańców w sprawie szkoły w Popowie Borowym, a także o spotkaniu
z przedstawicielami PKP w kwestii
otwarcia wiaduktów i zapewniał, że
w niedługim czasie wszystkie powinny zostać otwarte. Poinformował obecnych, że gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości 1 mln
zł na budowę targowiska, a formalną weryfikację przeszedł też wniosek na dofinansowanie świetlicy
wiejskiej w Konarach.
Wśród interpelacji zgłoszonych
przez radnych znalazły się następujące tematy: prośba o zamiesz-

czanie protokołów z obrad komisji
merytorycznych Rady Miejskiej
i posiedzeń sesji RM na stronie internetowej gminy w BIP-ie (radny Mirosław Świderski), naprawa
przystanku autobusowego w Pieścirogach, prace melioracyjne na
ulicy Wrzosowej, dowiezienie piasku atestowanego do piaskownicy w Skate Parku (radny Radosław
Skrzynecki). O łączenie klas różnych poziomów nauczania w SP
w Popowie Borowym, salę sportową przy tej szkole, oświetlenie
skrzyżowania w Pniewie i wycinkę
drzew w Chrcynnie pytał radny Zbigniew Wóltański. Zaś radny Maciej
Suwiński chciał wiedzieć, czy istnieje możliwość stworzenia strefy
osiedlowej dla ulic odchodzących
od Warszawskiej i Piłsudskiego,
zgłosił również konieczność poprawienia nawierzchni niektórych ulic
(np. Leśnej, Wiśniowej) oraz przypomniał o wykonaniu wodociągu
w ulicy Bema. Następnie Witold
Urbański z nowodworskiego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przedstawił informacje na temat
rolnictwa w naszej gminie. Mówił
m.in. o płatnościach bezpośrednich oraz rejestracji i identyfikacji
zwierząt. Podkreślił, że w ostatnich
latach nastąpił znaczny spadek pro-

dukcji bydła. Większość stad liczy
poniżej 10 sztuk, a mniej więcej
w 10 gospodarstwach jest ponad
100 sztuk bydła. Zwrócił również
uwagę, że obowiązkowej rejestracji
podlegają także kozy i owce.
W dalszej części posiedzenia Ludwina Turek, skarbnik Nasielska,
odcz ytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu
gminy Nasielsk za 2011 r. Opinia
wydana przez RIO była pozytywna, ale zawierała trzy uwagi.
Dotyczyły one: niepełnego wykorzystania dochodów z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; niepełnego wykonania wydatków na
rzecz izb rolniczych oraz wystąpienia ujemnego stanu środków
obrotowych na koniec roku w zakładzie budżetowym – Zarządzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (– 588 236 zł). Burmistrz
wyjaśnił, że tylko częściowo wydatkowano środki z tzw. funduszu alkoholowego, z pewnością
zostaną one należycie wydatkowane w tym roku. W kwestii izb
rolniczych zapewnił, że wszystkie
składki zostały już uregulowane.

Czytaj na str. 3
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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
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ZDROWIE

Gdzie po pomoc i ratunek

Pojadą w góry
W ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki
uzależnień dotyczącego organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży komisja, powołana przez burmistrza Nasielska, 22 czerwca br., wybrała
ofertę złożoną przez Fundację „Bądźmy razem” z Nasielska. Na konkurs
wpłynęły trzy oferty. Najlepszy projekt nosi tytuł „Wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” i zostanie zrealizowany
w dniach od 18 do 31 sierpnia br. w Małym Cichym. Dotacja, którą na ten
cel otrzyma fundacja, wynosi 30 tys. zł. Z wakacyjnego wyjazdu w góry
skorzysta 36 uczestników.

Kadry
Zostali już wybrani kierownicy nowo powstałych wydziałów nasielskiego
magistratu. W wyniku ogłoszonego 14 czerwca br. konkursu na stanowisko
kierownika Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich spośród
trzech ubiegających się o nie kandydatów wybrano Jadwigę Szymańską
z Mogowa. Natomiast kierownikiem Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości w wyniku postępowania konkursowego została Bożena Strzelecka z Nasielska.
Do piątku, 6 lipca br. trwa jeszcze nabór dokumentów na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Zaś do 12 lipca
br. swoje aplikacje mogą składać osoby, które są zainteresowane stanowiskiem dyrektora w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, mającym siedzibę
w budynku nasielskiego Urzędu Miejskiego.			
red.

Nowe taryfy za wodę

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego
w Nasielsku informuje, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w Mławie, na mocy art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), wprowadza nowe taryfy za wodę,
które będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
Opłata za 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) wynosi 2,25 zł brutto, dla pozostałych odbiorców (firmy) opłata
również wynosi 2,25 zł brutto, pozostałe opłaty pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarki Komunalne i mieszkaniowej w Nasielsku działając na
podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.,U. z 2006 r. Nr 123
poz. 858 z późniejszymi zmianami/ wprowadza w trybie artykułu 24 ust.
8 powyższej ustawy następujące taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki:
Lp. Rodzaj taryfy
1. WODA z SUW Jackowo
2. WODA z SUW Cieksyn
- dla indywidualnych gospodarstw całorocznych
- dla indywidualnych gospodarstw domowych sezonowych
3. OPŁATA ABONAMENTOWA za wodomierz
- za 1 szt., wodomierza o śred. 15-20 mm
- za 1 szt. wodomierza o śred. 25 mm i większych
- dla odbiorców rozliczanych wdług obowiązujących ryczałtów
zużycia wody
4. ŚCIEKI

Taryfa netto
2,17 zł/m3
2,17 zł/m3
3,14 zł/m3
1,50 zł/m-c
9,00 zł/m-c
1,50 zł/m-c
4,20 zł/m3

Powyższe taryfy opłat obowiązują od dnia 01.07.2012 r. do dnia
30.06.2013 r.

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00.
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00

Od kilku miesięcy sprawa pomocy lekarskiej stała się tematem dyżurnym w naszej gminie. Do niedawna na miejscu mieliśmy pogotowie ratunkowe oraz nocną i świąteczną pomoc lekarską. Ostatnie reformy w obszarze służby zdrowia
wyraźnie zmniejszyły w naszej gminie dostępność do pomocy lekarskiej w godzinach nocnych i w dniach ustawowo wolnych od pracy, a przez to zwiększyły
zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.
Do 1 stycznia br. pomoc tę zapewniał nasz gminny SP ZOZ. Do tego dnia zabezpieczał też teren całego powiatu nowodworskiego i czynił to bardzo dobrze.
Aby zwiększyć dostępność do tego świadczenia, nasz nasielski SP ZOZ zorganizował w Nowym Dworze drugi punkt, gdzie pomoc medyczna była świadczona
nocą i w dni wolne od pracy.
Ale od nowego roku kontrakt na świadczenie tej usługi na terenie powiatu wygrało Nowodworskie Centrum Medyczne (dawnej SZP ZOZ). Zaoferowało, że na
terenie powiatu pomoc ta będzie świadczona przez trzy zespoły. Tyle że wszystkie one zostały zlokalizowane w Nowym Dworze! Umiejscowienie w Nowym
Dworze wszystkich trzech zespołów odcięło od tej usługi większość mieszkańców powiatu, zdecydowanie mieszkańców gminy Nasielsk. Nie wszyscy,
zwłaszcza ludzie starsi, mają telefony. Nie wszyscy też dysponują samochodami,
a gdy ktoś nawet dojedzie do Nowego Dworu nocą, a większość mieszkańców
powiatu nie zna tego miasta, to ma trudności ze znalezieniem miejsca świadczenia tej usługi. Lekarz lub pielęgniarka mają wprawdzie obowiązek dotrzeć
do chorego, który nie ma możliwości dojechania do miejsca świadczenia usługi,
ale osoba przyjmująca zgłoszenie będzie robić wszystko, aby to pacjent pofatygował się z wizytą do stolicy powiatu lub czekał, aż otworzą jego przychodnię.
To jest dla NCM czysta oszczędność, za nasze pieniądze. Zadowolony jest Narodowy Fundusz Zdrowia, bo przekazał usługę do realizacji, zadowolony jest
dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego Zbigniew Kończak, który
bezpośrednio nadzoruje świadczenie tej usługi i za którą od NFZ pobiera pieniądze. Być może dostanie za nadzwyczajne wyniki ekonomiczne sowitą nagrodę
od swojego pracodawcy Zarządu Powiatu i Starosty. Tyle że nie widać w tym
troski o pacjenta.
A staroście należałoby zaproponować, aby wnikliwie przeczytał całe pismo,
jakie przed rokiem (w dniu 28.02.2011 r.) skierował do Barbary Misińskiej, dyrektor MOW NFZ, gdzie jako osoba odpowiedzialna za zdrowie mieszkańców
powiatu nowodworskiego, a co za tym idzie za powszechną dostępność do
świadczeń zdrowotnych, prosi ją o ponowną głęboką analizę podjętej decyzji.
(Wtedy pismo to dotyczyło nasielskiej placówki, która zdaniem władz powiatu
i nowodworskiego SZP ZOZ nie była w stanie należycie wykonać kontraktu –
przyp. red.).
Czyli wtedy starosta miał świadomość odpowiedzialności za nasze zdrowie.
Niestety, jak się okazuje, wszystko zależy od tego, kto ma na tym zarobić.
A przecież nie ulega wątpliwości, że istnieje realne zagrożenia życia i zdrowia
mieszkańców powiatu, poprzez ograniczenie dostępności do tej ważnej usługi
medycznej. Starosta, mimo wielokrotnych zapewnień, nie potrafił przez ponad
pół roku zobligować swego podwładnego do rozwiązania problemu i do równomiernego rozmieszczenia trzech zespołów (tak jak jest to z trzema miejscami,
gdzie stacjonują karetki pogotowia).
W Nasielsku jak na razie nocnej i świątecznej pomocy nie ma. Czy będzie, trudno powiedzieć. Podobno trwają przygotowania do zorganizowania punktu
w nasielskim komisariacie policji. Ale do czasu rozwiązania problemu zachęcamy mieszkańców naszej gminy do korzystania od godziny 1800 do godziny
800 oraz w dni ustawowo wolne od pracy z nowodworskiej Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej (Nowy Dwór Maz., ul Miodowa 2). Oto numery telefonów:
22 765 83 65;   22 775 30 81 w. 220, 222, 235
516 - 150 - 267;    512 - 258 - 542 w. 220, 365
W wypadku tego świadczenia nie obowiązuje rejonizacja. Jeżeli mamy możność
dotarcia do bliższego miejsca świadczenia tej usługi (np. do Legionowa, Pułtuska
czy Płońska), to możemy tam pojechać.
Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia (np. podejrzewamy zawał czy udar
lub nastąpił wypadek), należy dzwonić na numer 999 lub 112. To numery ratownictwa medycznego. Telefon odbierze dyspozytornia w Płocku (tamtejsze
pogotowie wygrało przetarg, a jako podwykonawcę tej usługi wybrało Nowodworskie Centrum Medyczne – przyp. red.) i skieruje karetkę
z najbliższego miejsca wyczekiwania. Takie miejsce znajduje się również
w Nasielsku (karetka specjalistyczna), w chwili obecnej nadal w przychodni
przy ul. Sportowej 2, ale już wiadomo, że niebawem karetka stacjonować
będzie przy komisariacie.
O wszystkich kłopotach z uzyskaniem pomocy medycznej prosimy informować naszą redakcję. Należy podać telefon, pod który dzwoniliśmy,
oraz datę i godzinę, gdy wzywaliśmy pomocy.
az

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).
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Burmistrz bez absolutorium

Następnie radny Radosław Skrzynecki przedstawił uchwałę Komisji
Rewizyjnej RM w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2011 rok i wniosku
w sprawie absolutorium dla Burmistrz Nasielska. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu za miniony rok. Natomiast
Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, odczytał uchwałę RIO
w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej RM dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska. Wniosek ten
został również zaopiniowany pozytywnie. Kolejnym punktem tej
części obrad była debata budżetowa. Podczas niej jako pierwszy
głos zabrał radny Radosław Skrzynecki, wyjaśniając, że absolutorium dotyczy realizacji budżetu,
a nie politycznych sympatii. Radny
Mirosław Świderski także podkreślił, że nie będzie to ocena burmistrza i jego sposobu bycia, ale
merytoryczna ocena wykonania
budżetu. Zaznaczył, że trzeba coś
zrobić z wykazywanymi po stronie dochodów obiektami, których
od kilku lat nie udaje się sprzedać.
Przewodniczący RM zwrócił uwagę na zastrzeżenia Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
– Mam nadzieję, że zadłużenie
ZGKiM w 2012 roku ulegnie zmianie, ale zastanawiające jest niewydatkowanie pieniędzy ze środków
przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Było na ten cel ponad 200 tys.
Zł, a wydano tylko 50%. Jeżeli takie pieniądze są, to trzeba zrobić
wszystko, żeby je wydać. Budżet
był trudny do zrealizowania, bo
sytuacja gminy jest trudna. Wzięliśmy kredyt na dokończenie kanalizacji, zadłużenie gminy wzrosło,
ale polepszyło się w wydatkach
bieżących – mówił G. Duchnowski, podkreślając rolę pani skarbnik
przy wykonaniu tego budżetu oraz
współpracy burmistrza z radą.
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego, tłumacząc,
że środki na profilaktykę alkoholową należy wydatkować racjonalnie
i z pewnością tak będzie. W kwestii
długu tłumaczył, że owszem, zadłużenie wzrosło, ale był to ostatni
moment, żeby wykonać pewne inwestycje, takie jak np. schetynówka czy boisko Orlik. Dodał też że
wszystkie faktury od stycznia gmina płaci już na bieżąco. – Logicznie
robimy zakupy i logicznie przekazywane są płatności, to dla mnie
osobisty sukces. Czy dla państwa
też, tego nie wiem – powiedział,
zwracając się do radnych.
– Trudno mówić o sukcesach osobistych w samorządzie – skwitował
wypowiedź burmistrza przewodniczący RM. Burmistrz tłumaczył, że
jego wypowiedź została źle zrozumiana. Następnie pani skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za
2011 rok. Przewodniczący sześciu

komisji merytorycznych RM (budżetu, komunalnej, infrastruktury,
zdrowia, oświaty, rolnej) przedstawili opinie na ten temat. Wszystkie
były pozytywne. Uchwała także
została przyjęta. Wyniki głosowania
radnych nad tym projektem były
następujące: brak głosów przeciwnych, trzy osoby wstrzymały się od
głosu, a osiem głosowało za przyjęciem uchwały.
Kolejny projekt uchwały, dotyczący udzielenia Burmistrzowi
Nasielska absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na rok 2011,
przedstawił przewodniczący RM.
Nie było głosów przeciwnych,
szczęściu radnych głosowało za
przyjęciem uchwały, zaś pięciu
wstrzymało się od głosowania. Zaskakujący wynik głosowania wywołał konsternację na sali, dlatego
przewodniczący RM poprosił radcę prawnego o wyjaśnienia. – Jest
potrzebna bezwzględna większość
głosów, żeby przyjąć tę uchwałę, a ta w tym przypadku wynosi
osiem. Ponieważ wynik głosowania jest 6 do 5, to uchwała w sprawie udzielenia absolutorium nie
została przyjęta – powiedziała pani
prawnik.
Po powtórzeniu tej informacji
przez G. Duchnowskiego burmistrz zwrócił się do radnych, by
byli konsekwentni i zgłosili wniosek o referendum. Radny Mirosław
Świderski stwierdził, że rada może
po dwóch tygodniach, ale nie musi
podjąć uchwały o referendum, co
potwierdziła pani prawnik.
– Proszę was o referendum, bo nie
widzę dalszej współpracy z radą,
proszę o odwołanie mnie – mówił
G. Arciszewski.
– Nie można wywierać takiego
wpływu na radnych, ani rada pana
nie powoływała, ani pan nie powoływał radnych. Trzeba się pochylić
nad tym co się stało. Rada miała
prawo tak zagłosować – ripostował przewodniczący RM. – Proszę
szanować radnych, których wybierali mieszkańcy, to, że są różnice zdań, to trudno. Pan mówi,
że nie widzi współpracy, czy radni
tak mówili? Ja nie słyszałem. Nam
się należy szacunek i współpraca,
to dopiero 1,5 roku naszej kadencji. Miał pan swoją grupę radnych,
przeszedł jeden z pana listy, proszę
nie wymagać, żeby ci, którzy weszli
z list indywidualnych, zgadzali się
ze wszystkim. Proszę wziąć to pod
uwagę i się nie obrażać – dodał.
Burmistrz wyjaśnił, że dziwi się
decyzjom radnych, którzy byli
uczestnikami tego rządzenia. – Nie
znam motywów tego zachowania.
Radni chcieli na mnie coś wymóc,
a teraz głosują przeciw. Opinie
komisji były pozytywne, a teraz,
nie mając merytorycznych podstaw, nie dajecie mi absolutorium.
Zgłoście wniosek o referendum,
a nie posługujcie się ludźmi, którzy
zbierają podpisy. Miejcie odwagę,
to mieszkańcy zdecydują, co dalej,
ja gwarantuję, że wystartuję w wyborach – mówił zdenerwowany G.
Arciszewski.

Radny M. Świderski próbował łagodzić sytuację,
nawołując burmistrza do
współpracy z radą.
Po tej wymianie zdań
przystąpiono do przyjm o wa n i a p r o j e k t ó w
uchwał. Pierwszy z nich,
d o t yc z ą c y u c h w a ł y
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nasielsku
za 2011 rok, odczytała
Maria Kowalska, sekretarz
Nasielska, a radni przyjęli go jednogłośnie. Przy
tej okazji radni zadawali pytania obecnemu na
sesji G. Waśko, dyrektorowi SP ZOZ Nasielsk (na
zastępstwie) dotyczące
NPL i ratownictwa medycznego.
Jak się okazało, niebawem zarówno pogotowie ratunkowe, jak i NPL
znajdować się będzie, zgodnie
z decyzją dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego,
w nowej siedzibie, w budynku komisariatu policji. Następnie radni
większością głosów (przy jednym
głosie wstrzymującym) przyjęli
dwie uchwały finansowe: dotyczące zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nasielsk i zmiany uchwał y budżetowej Gminy Nasielsk na rok 2012. Ponadto
rada przyjęła także uchwały m.in.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz w sprawie nabycia
nieruchomości.
W kolejnej części obrad na zadane wcześniej pytania odpowiedzi
udzielił radnym burmistrz Nasielska.
Zaproponował, by relacje z sesji
RM, które odbyły się od początku tego roku, znalazły się w BIP-ie.
Zapewnił, że przystanek autobusowy w Pieścirogach zostanie wyremontowany, będzie również
dowieziony piasek do Skate Parku.
Potwierdził, że w dwóch szkołach:
w Popowie Borowym i Dębinkach
będą łączone klasy z powodu małej liczby dzieci. Zapewnił, że mimo
łączenia nie będą to duże klasy, a tą
decyzją chciał uniknąć likwidacji
szkół. Zwrócił się też do radnych
o pomoc w reformowaniu oświaty w gminie. W kwestii budowy sali
sportowej przy szkole w Popowie
Borowym stwierdził, że obecnie
nie ma pieniędzy na taką inwestycję. Z oświetleniem w Pniewie jest
problem, ponieważ brak miejsca
na usytuowanie lamp, natomiast jeśli chodzi o wycinkę drzew w Chrcynnie, nadal nie ma odpowiedzi
ze starostwa powiatowego w tej
sprawie (drzewa rosną na gruncie
należącym do Skarbu Państwa). Do
tematu stworzenia strefy osiedlowej burmistrz odniósł się sceptycznie, ale obiecał zastanowić się
nad nim. Zapewnił też, że pamięta o wodociągu w ulicy Bema, ale
na razie nie ma na ten cel środków.
Jeśli chodzi zaś o kruszywo do poprawy nawierzchni dróg, stwierdził,
że w pierwszej kolejności zostanie

fot. M. Tyc

ono przeznaczone na drogę w Borkowie (ulica Polna), a później będą
mogli je odbierać ci, którzy mają
swój transport.
Następnie przewodniczący RM
odczytał kilka pism, które wpłynęły do rady. Wśród nich znalazła się informacja na temat zmian
w podziale naszej gminy na okręgi wyborcze, skarga na działalność
burmistrza oraz pisma mieszkańców. W wolnych wnioskach radni
dyskutowali z Albertem KołodziejR

E
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skim dyrektorem ZGKiM, na temat
utrzymania dróg gminnych oraz
wywozu śmieci z Cieksyna (radny
Jerzy Lubieniecki). Jedna z mieszkanek Nasielska zgłosiła też swoje
niezadowolenie z powodu nierównego traktowania podmiotów
dzierżawiących miejsca do handlu
w mieście. Burmistrz wyjaśnił, że
rozbieżności te wynikają z różnych
zasad wynajmu. Na tym obrady zakończono.
(i.)
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Na tropie śmieciowisk.
Cieksyn

Bezlitośni
dla lasu

Przy leśnej drodze w okolicach
stacji PKP Cieksyn ktoś wyrzucił
cały „pakiet” odpadów. Szkoda
pięknego leśnego zagajnika. A
co gorsza, taki przykład może
zachęcić innych, aby dołożyli jeszcze swoje śmieci. Miejmy
nadzieję, że tak się nie stanie, a te
odpady, które tu już są, zostaną
uprzątnięte.
(m)

Kronika OSP

6–19 lipca 2012

Z GMINY

Jednoczesna bud o wa a ż o ś m i u
wiaduktów drogowo – kolejowych
na naszym terenie
mocno skomplikowała życie osobom
poruszającym się
drogami naszej
gminy. Skomplikowała też życie
mieszkańcom gminy. Zwłaszcza tym,
fot. A. Zawadzki
którz y mieszkali
w ich pobliżu. Na szczęście ich budowa dobiega wreszcie końca. Wreszcie,
bo pierwsze, według założeń, miały być oddane do użytku już w grudniu
2010 roku.
W chwili obecnej dwa (Jackowo - drogowy i Lubominek – kolejowy)
z ośmiu budowanych wiaduktów mają już za sobą wszystkie procedury
będące warunkiem ich udostępnienia do ruchu pojazdów. Kolejne dwa
(Miękoszyn – Psucin - kolejowy, Jackowo - kolejowy są już użytkowane,
ale w pełni będą oddane do użytku w najbliższych dniach. Po kolejnych
trzech poruszają się już pojazdy, ale procedury jeszcze trwają. To wiadukty: drogowy w ciągu drogi powiatowej Studzianki – Dębinki; kolejowy,
gdzie linia kolejowa przecina drogę gminną Dębowa Łąka – Studzianki
i drogowy w Pieścirogach w ciągu drogi wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice. W tym ostatnim oznakowanie „budowlane” jest już zdemontowane. Najtrudniejsza jest sytuacja na wiadukcie w miejscowościach Kątne
– Mazewo. W chwili obecnej jest on nieprzejezdny.
Aż cztery z ośmiu zbudowanych obiektów kolejowo - drogowych znajduje się w ciągu dróg gminnych, dwa w ciągu dróg powiatowych i dwa
w ciągu dróg gminnych. Teraz kolej przekazuje je w użytkowanie zarządcom tych dróg. Jak dało się zauważyć największe kłopoty występują na
linii kolej – województwo.
Nowe obiekty drogowo – kolejowe niosą za sobą nowe obowiązki w zakresie ich utrzymania. I chyba dlatego rozmowy na linii kolej – zarządcy
dróg do łatwych nie należą.
az
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16–17.06. w Cegielni Psuckiej nieznany sprawca skradł olej napędowy z koparki
Andrzeja M.
20–21.06. z osiedla przy ul. Płońskiej nieznany sprawca skradł rower górski. Straty wynoszą 1200 zł na szkodę Leszka S.
23–24.06. w Kędzierzawicach nieznany sprawca włamał się do samochodu Mateusza W. i skradł panel radiowy i dowód rejestracyjny.
26.06. w Mogowie Rafał J., mieszkaniec Cegielni Psuckiej, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego.
30.06. w Studziankach Dariusz G., mieszkaniec Zaborza, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze

16.06. w Pniewie Sławomir W., mieszkaniec Płońska, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,87 mg/l).
18.06. w Nowych Pieścirogach Jarosław P., mieszkaniec Morgów, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (1,47 mg/l).
19.06. Marek H., mieszkaniec Nasielska został dwukrotnie zatrzymany, jadąc
na rowerze po spożyciu alkoholu: na ul. Kościuszki (1,28 mg/l) i na ul. Piłsudskiego (1,39 mg/l).
21.06. w Krzyczkach Jan S., mieszkaniec Krzyczek, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,16 mg/l).
23.06. w Starych Pieścirogach Roman K., mieszkaniec Dębinek, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,01 mg/l).
26.06. na ul. Warszawskiej Jerzy S., mieszkaniec Krzyczek, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,14 mg/l).
30.06. na ul. Kościelnej Adam J., mieszkaniec Konar, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,21 mg/l).

Pożar w Krzyczkach

We wtorek, 3 lipca br., wieczorem spłonęła stodoła w Krzyczkach Pieniążkach. Pożar spowodowało uderzenie pioruna. W akcji wzięli udział strażacy
OSP z Nasielska, Psucina, Pomiechówka, Krzyczek i Nowego Dworu Maz.

A

Droga jak droga, ale…
Między mieszkańcami Nowych Pieścirogów doszło do konfliktu o drogę.
Sprawa trafiła już na policję, a kto wie,
czy jej dalszy ciąg nie rozegra się
w sądzie. Powód jest dość zaskakujący: dwie młode kobiety, mające
małe dzieci i wychodzące z nimi na
spacery w tej okolicy, pokłóciły się
o drogę. A właściwie o prawo do poruszania się po niej zarówno autem,
jak i pieszo.
W tej sprawie jedna ze stron napisała list do naszej redakcji, opisując całe
zdarzenie. Pani Aldona w rozmowie
z nami opowiedziała o zajściu, które
miało miejsce 12 czerwca br. na ulicy
Turkusowej. Najpierw, przejeżdżając
tamtędy, słyszała wyzwiska sąsiadki
i krzyki, że za szybko jeździ, a później,
gdy wracała tą trasą wraz z mężem,
ta sama kobieta zatrzymała jej auto,
wychodząc na ulicę z dzieckiem.
Doszło do wymiany zdań, podczas
której sąsiadka spoliczkowała siedzącą za kierownicą panią Aldonę. Dlatego ta zgłosiła sprawę policji. Całe
zdarzenie bulwersuje ją tym bardziej,
że tego samego dnia sąsiadka była
agresywna także wobec jej teściowej i szwagierki, które również jechały tą drogą. Tym razem w twarz
została uderzona szwagierka również
za zbyt szybką jazdę autem.
– Ta pani uważa, że nikt tędy nie powinien jeździć, bo dzieci gdzieś się
muszą bawić. Tylko dlaczego na ulicy? Nie jeździmy szybko, ta droga
jest wysypana tłuczniem, są tu doły,
nawet nie ma szans, żeby jeździć
szybko. A jesteśmy obrażani i ob-

mawiani. Boję się już wyjść do sklepu. Teraz zaczynają na nas nasyłać
policję – mówi nam pani Aldona. –
A właśnie dostaliśmy informację, że
policja sprawy do sądu nie skieruje,
bo brakuje danych uzasadniających
podejrzenie popełnienia wykroczenia. Przecież nie przesłuchali moich
świadków, mają zeznania tylko znajomych tej pani – dodaje, przyznając
jednocześnie, że nie podała policji
nazwisk swoich świadków.
Wersja tego zdarzenia przedstawiona
przez drugą ze zwaśnionych obecnie
stron jest nieco odmienna.
– Tego dnia sąsiadka jechała samochodem szybko, aż kamienie leciały
na boki, a ja po prostu podniosłam
ręce do góry i krzyknęłam tylko, że
tu powinno się jeździć wolniej. Na
naszej ulicy często przebywają dzieci. Nawet jeśli są pod opieką dorosłych, może coś się stać. To nie tylko
chodzi o moje dziecko, przecież są
też dzieci sąsiadów – mówi rozgoryczona pani Agnieszka. – Kiedy po
pewnym czasie auto wracało, zatrzymało się z piskiem opon przed
moimi nogami. Byłam zaskoczona, bo usłyszałam całą serię wyzwisk pod moim adresem, za to, że
miałam odwagę powiedzieć, żeby
jeździli wolniej. Potem mąż tej pani
wyskoczył z samochodu i mnie
pchnął. Przecież widziało to i słyszało kilka osób – dodaje.
Zdecydowanie też zaprzecza, że
uderzyła w twarz panią Aldonę. – Jak
miałam to zrobić, skoro ona siedziała za kierownicą? – pyta. – Gdyby

mój mąż nie zareagował, pewnie by
mnie pobili. Potem
nadjechał drugi samochód i zostałam zaatakowana
przez członków
rodziny, padały
wyzwiska, a jedna
z kobiet kopnęła mnie w brzuch.
Musiałam się jakoś
bronić. Ja ani razu
nie interweniowałam na policji.
Po ostatnim incydencie, kiedy po
raz kolejny jeździli
tędy bardzo szybko, sprawę zgłosili sąsiedzi – stwierdza, zaznacza też, że przecież sąsiedzi
wcale nie muszą jeździć tą drogą,
żeby wyjechać z osiedla. Jej zdaniem
jeżdżą tędy szybko specjalnie, żeby
wywoływać konflikty.
Policja już podję ła decyzję
w sprawie tego międzysąsiedzkiego zajścia. Każda ze stron ma
prawo zgłosić też sprawę do sądu
np. o pobicie lub też o pomówienia. Jedno jest pewne: ulica Turkusowa jest drogą publiczną i mogą
korzystać z niej wszyscy, także piesi i rowerzyści, bo nie ma na niej
chodników. Być może sposobem
na uniknięcie konfliktów i zarazem najlepszym rozwiązaniem dla
mieszkańców byłoby oznaczenie
tych dróg jako osiedlowe.
(i.)

LAUR MARSZAŁKA DLA FIRMY „KOWALSKI” Z WINNIK

Cudze chwalicie

25.06. OSP Nasielsk wyjechała do
zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym w Nowych Pieścirogach.
28.06. jednostka z Nasielska wyjechała do pożaru opuszczonego
budynku w Mogowie.
29.06. OSP Nasielsk i OSP Psucin wyjechały do pożaru stodoły
w Wągrodnie.

fot. D. Majewski

29.06. jednostka z Cieksyna wyjechała do pożaru trawy w Lelewie.
01.07. strażacy z Nasielska i Jackowa wyjechali do pożarów poszycia leśnego w Chlebiotkach
i Budach Siennickich.

PODZIĘKOWANIE
„Jest od złota więcej warte
serce szczere i otwarte”
Dyrekcja, nauczyciele
oraz społeczność uczniowska
Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym dziękują
wszystkim Rodzicom,
którzy bezinteresownie
pomagali w odnowieniu sali
oddziału przedszkolnego.

fot. D. Majewski
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Wśród laureatów konkursu dla
producentów żywności o Laur
Marszałka Województwa Mazowieckiego znalazła się rodzinna
firma państwa Kowalskich z naszych Winnik.
Konkurs został podzielony na
dwie kategorie. W pierwszej
oceniane były produkty nazwane umownie konwencjonalnymi,
w drugiej – wyroby tradycyjne i
naturalne. Państwo Kowalscy
otrzymali nagrodę w tej drugiej
kategorii. Ich nagrodzony wyrób,
olej lniany tłoczony na zimno,
znany jest mieszkańcom gminy
Nasielsk już od wielu lat. Szczególnie popularny był i jest co roku przed Wigilią Bożego Narodzenia.
Marszałek województwa w swoim wystąpieniu podkreślił, że sama nagroda jest nie tylko wyróżnieniem dla producenta, ale jest też pewnego rodzaju gwarancją dla konsumentów, że nagrodzony produkt jest wysokiej jakości.
W kategorii, w której poddany został ocenie produkt firmy „Kowalski”, rywalizowały produkty wytwarzane bez
udziału środków chemicznych, w wyniku naturalnych procesów technologicznych, według tradycyjnej receptury. Surowce do tych produktów pochodziły z upraw ekologicznych i rolnictwa zintegrowanego.
W ulotce przygotowanej na wystawę, jaka towarzyszyła uroczystości wręczenia Laurów, czytamy: „Olej lniany
tłoczony jest na zimno z dojrzałych małych nasion lnu. Po wytłoczeniu otrzymywany jest olej roślinny o żółtawym zabarwieniu i specyficznym zapachu; lekko rybim lub zielonego orzecha z lekką nutką goryczy. Wykorzystywany do celów spożywczych, przemysłowych i leczniczych. Bez konserwantów i dodatków w 100%
naturalny pochodzący z mazowieckich pól”. Na prezentacji nagrodzonych produktów w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie państwo Kowalscy zaprezentowali również tradycyjny chleb razowy z nasion lnu, o nazwie
„chleb nasielski”. W uroczystości wręczania nagród na zaproszenie państwa Kowalskich uczestniczył także Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska.
Uwagę obecnych na tym wyjątkowym spotkaniu osób przyciągały też produkty mięsne wytwarzane przez państwa Kowalskich. Zaprezentowali oni szynkę i baleron z hodowanej przez nich świni złotnickiej białej. Sama hodowla świń, jak i sposób wytwarzania z nich produktów mięsnych są zgodne z zasadami ekologii i lokalnej tradycji.
andrzej zawadzki

fot. K. Tyc

Z GMINY

Oberwane pobocze

fot. M. Stamirowski

– Kilka dni temu zauważyłam,
że tuż przy ulicy Młynarskiej
powstała wyrwa w poboczu
drogi. Samochody jeżdżą tam
szybko, bo nawierzchnia na
tym odcinku drogi jest bardzo
dobra. Ale kierowcy jadący
od strony Strzegocina mogą
tego miejsca nie zauważyć, bo
znajduje się na łuku drogi przy
wjeździe na jakąś działkę czy
pole. Szczególnie niebezpieczne może się to okazać dla tych,
którzy będą jechali po zmroku i zahaczą o pobocze. Napiszcie o tym,
żeby ludzie zwracali uwagę na to miejsce, a odpowiednie służby zajęły
się jego remontem – z taką informacją przyszłą do naszej redakcji pani
Anna, mieszkanka Nasielska.
Sprawdziliśmy na miejscu, jak wygląda ta sytuacja. Rzeczywiście, w poboczu ulicy Młynarskiej naprzeciwko posesji numer 54 jest widoczna
wyrwa, która sięga już niemal szosy. Pobocze w tym miejscu zostało
uszkodzone i kierowcy jadący tą stroną drogi muszą uważać, by nie znaleźć się w rowie. Dobrze byłoby, gdyby to miejsce zostało oznakowane.
Sprawa została już zgłoszona do zarządcy tej drogi, czyli Wydziału Dróg
Powiatowych starostwa powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
(red.)
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Z BIBLIOTEKI

Wybór
w rękach
czytelników
Drogi Czytelniku Biblioteki Miejskiej w Nasielsku! Czy podczas
korzystania z jej zbiorów uważasz,
że czegoś brakuje? Czy chciałbyś,
aby znalazły się w niej jakieś nowe
pozycje? Trochę starej dobrej klasyki albo też nowości o statusie
bestsellerów?
Jest okazja, by to zmienić. Biblioteka, korzystając z otrzymania
dotacji na zakup książek, postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników, umożliwiając
im wybór ciekawych pozycji,
które za Państwa sugestią zakupi
w najbliższym czasie. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres
biblioteka-nasielsk@wp.pl, w treści wpisując nazwiska autorów
i tytuły proponowanych książek.
Warto skorzystać z tej propozycji. Czytelnicy w ten sposób sprawią przyjemność nie tylko sobie,
ale też będą mogli podzielić się
z innymi swoimi preferencjami
czytelniczymi. A na pewno przyczynią się do wzbogacenia zbiorów biblioteki.
(p)

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie DKK
W minioną sobotę, 30 czerwca br. Dyskusyjny Klub Książki działający
przy nasielskiej Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej zebrał się po
raz ostatni przed wakacjami.
Ponieważ klubowicze nie mieli żadnej „pracy domowej” w postaci
przeczytania wyznaczonych książek, mogli skupić się na rozmowach
na temat swoich ulubionych lektur. Jedną z nich jest Saga Podlaska
Mariana Piotra Rawińskiego. To pozycja o tyle nietypowa, że składa
się aż z 50 tomów. Jednak czyta się ją jednym tchem. Coś w sam raz
dla miłośników sag rodzinnych.
Innym z ciekawych wątków dyskusji były ulubione bajki klubowiczów
z czasów dzieciństwa. Przytaczano bajkę o złotej rybce, Dziadka do
orzechów. Kilka osób z zadowoleniem stwierdziło, że dzieci nie tylko
oglądają cały dzień telewizję, ale też proszą rodziców o przeczytanie
bajki przed snem.
W trakcie spotkania również rozdano klubowiczom kolejną partię
książek. O biografii Broniewskiego wspominaliśmy przy relacji z poprzedniego spotkania, skupmy się więc na dwóch pozostałych książkach. Jedna z nich to zbiór opowiadań rumuńskiego pisarza Mircea
Cărtărescu Dlaczego kochamy kobiety. Nie trzeba chyba zbytnio się
rozwodzić, jaki jest motyw przewodni tych nowel, prawda? Kolejna
pozycja to Dom na wybrzeżu Elizabeth Adler, czyli proste, ale przyjemne czytadło na wakacje.
Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się dopiero 15 września. Ale podczas przerwy wakacyjnej planowane jest
zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Paweł Kozłowski

Z kart historii …
Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron
W kolejnym artykule cyklu poświęconego wsiom i osadom znajdującym się w administracyjnych granicach gminy Nasielsk pragnę przybliżyć szkice z historii kolejnych miejscowości. Wiedza o tych miejscach w naszej gminie,
która pragnę zaprezentować, nie jest pełną historią miejscowości, a jedynie zalążkiem problemu i zrębkiem informacji zawartych w ogólnodostępnych publikacjach stricte naukowych i popularnonaukowych. Wiedza ta poparta
wspomnieniami mieszkańców dotyczącymi ich życia, egzystencji w naszym środowisku byłaby tym cenniejsza,
bo pozwoliłaby sposób syntetyczny utworzyć monografię ziemi nasielskiej. Takie spisane wspomnienia opatrzone podpisem można przesyłać na adres redakcji „Życia Nasielska”, za które z góry serdecznie dziękujemy.
Malczyn – inne nazwy tej miejscowości to: Amelin, Malcin, Amalcin. W skład osady Malczyn wchodziła także
Łycznia. Pierwsze ślady występowania osadnictwa są datowane na wczesne średniowiecze. Z badań przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski możemy się dowiedzieć, że terenem położonym pod
wspomnianą wsią ówcześni osadnicy żywo interesowali się aż do okresu nowożytnego. Malczyn w XIX wieku administracyjnie należał do parafii Nasielsk. Z przeprowadzonej wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku
w dniu 3 lipca 1817 roku dowiadujemy się, że w osadzie, w trzech domach zamieszkiwało 11 mężczyzn (w tym
dorosłych 4) oraz 9 kobiet (w tym dorosłych 3). Wieś Malczyn wchodziła w skład folwarku Kosewo, wówczas
należącego do rodziny Dambskich, licząc 206 mórg gruntu (ok. 116 ha).
Winniki – wieś dziedziczna należąca w początkach XIX wieku do rodziny Langowskiego. Administracyjnie należała do parafii w Cieksynie. Z wizytacji tegoż kościoła przeprowadzonej 2 czerwca 1817 roku możemy dowiedzieć się, że wieś składała się z 5 domów, w których zamieszkiwało 17 mężczyzn (w tym dorosłych 10) oraz 16
kobiet (w tym dorosłych 8). Mieszkańcami Winnik byli głównie osadnicy niemieccy. Oni to, tak jak i mieszkańcy
Dębinek, Woli Błędowskiej, Żołędowa i Konar, własnym kosztem opłacali nauczyciela kształcącego ich dzieci.
Dla właściwego sprawowania obrządku liturgicznego początkowo na modlitwy przybywali do pobliskich Konar
do swojej drewnianej świątyni. Konary były też tą miejscowością, w której mieścił się ewangelicki cmentarz grzebalny. W latach trzydziestych XX wieku, wraz współwyznawcami z Mazewa oraz Słustowa, wznieśli murowany
dom modlitwy w Mazewie.
Ruszkowo – wieś dziedziczna należąca w początkach XIX wieku do rodziny hrabiego Dambskiego. Administracyjnie wchodziła w skład parafii w Cieksynie w gminie Nasielsk. Z kart wizytacji kościoła parafialnego w Cieksynie, która miała miejsce 2 czerwca 1817 roku, dowiadujemy się, że Ruszkowo miało 4 domy. W tych budynkach
mieszkało 12 mężczyzn (w tym dorosłych 6) oraz 16 kobiet (w tym dorosłych 6). Na potrzeby kościoła wraz
z Mokrzycami dwór miał odprowadzać kwotę równowartości 18 złotych, a włościanie daninę w wysokości 8
złotych. We wsi w XIX wieku znajdował się młyn, z którego wytyczono kwotę 50 złotych na fundusz dla organisty, jednakże, jak wspomina wizytacja, ta suma nie była odprowadzana. W początkach XIX wieku Ruszkowo
wraz z Ruszkówkiem wchodziły w skład dóbr Gawłowo. Jednakże w drugiej połowie XIX wieku widzimy te miejscowości w składzie folwarku Czajki, który także rozprzedano, tworząc mniejsze nomenklatury. Wieś Ruszkowo
liczyła 119 mórg (ok. 67 ha), które należały do włościan. Ciekawostką wartą przypomnienia jest fakt, że w szkole
podstawowej mieszczącej się w Ruszkowie uczyła Maria Sienkiewicz, siostrzenica Henryka Sienkiewicza. Nie
bacząc na chorobę, podjęła się tego trudnego i niebezpiecznego zajęcia, a wykonywała je w czasach okupacji
niemieckiej, co w razie dekonspiracji groziło śmiercią. Maria Sienkiewicz zmarła pod koniec II wojny światowej
i została pochowana na miejscowym cmentarzu. Inną ciekawostką jest znajdujący się na terenie wsi ogromny
głaz narzutowy, na którym mieści się niebieski krzyż. O nim opowiadają dwie legendy. Jedna z nich mówi, że
w tym miejscu odpoczywał Władysław Jagiełło idący na wojnę w 1410 roku przeciwko wojskom krzyżackim.
Drugie podanie wspomina o śmierci przy kamieniu francuskiego oficera, idącego do walki przeciwko Rosji. Ile
w tym prawdy? Nie wiadomo.
D. Dalecki

6–19 lipca 2012

6–19 lipca 2012

MOIM ZDANIEM

Warto przeczytać
O niedźwiedziu, który nosił naboje
Historia II wojny światowej to przede wszystkim bitwy wielkich armii czy cierpienia osób przebywających w obozach
koncentracyjnych lub gułagach. Ale i wśród tych ponurych
wydarzeń możemy odnaleźć historie zaskakujące. Taką
z pewnością będzie opowieść o niedźwiedziu Wojtku.
Wojtek był syryjskim niedźwiedziem, który został „adoptowany” przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w armii generała Andersa, gdy ci byli w drodze do
Palestyny. Niedźwiadka sprzedał im napotkany chłopiec
(m.in. za dużą puszkę konserwy). Z czasem zwierzę podrosło i wraz z armią przemierzyło cały szlak bojowy zakończony bitwą pod
Monte Cassino. Po wojnie resztę życia Wojtek spędził w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu.
Szkocka autorka Aileen Orr swoją pasją do Wojtka zaraziła się od dziadka, który
dużo opowiadał jej o tym niezwykłym zwierzęciu oraz zabierał do zoo, aby
go zobaczyła. Wtedy też Aileen zawołała do Wojtka po polsku „cześć”. Niedźwiedź, gdy usłyszał to, odwrócił się i pomachał do niej, co, jak ona sama twierdzi, zmieniło jej życie. Będąc już dorosłą osobą, założyła The Wojtek Memorial
Trust, organizację dbającą o pamięć o niedźwiedziu, ale również działającą na
rzecz dobrych relacji pomiędzy Polakami a Szkotami. Następnie napisała książkę Niedźwiedź Wojtek.
Nie jest to pierwsza publikacja na temat zwierzęcia. Pojawiło się wiele książek
(w tym jedna dla dzieci) o niedźwiedziu Wojtku, zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Powstał również komiks, a także dwa filmy dokumentalne:
jeden produkcji polskiej, a drugi będący koprodukcją TVP i BBC. Pomimo tego
pamięć o niedźwiedziu Wojtku w zasadzie nie jest obecna w świadomości Polaków.
Tym bardziej warto sięgnąć po dostępną w naszej bibliotece książkę Aileen Orr,
szczególnie że to publikacja kompleksowa. Opisuje losy niedźwiedzia Wojtka
od czasu jego zakupu przez polskich żołnierzy, poprzez dorastanie, aktywną
służbę w wojsku (Wojtek nosił naboje artyleryjskie do dział, co, choć wydaje
się nieprawdopodobne, jest poparte w książce różnymi relacjami), aż po ostanie rozstanie się z żołnierzami w Szkocji. Autorka przy tym nie zapomina szeroko opisywać tła historycznego ani dodawać ciekawostek. Dowiadujemy się
m.in., że Wojtek nie był jedynym niedźwiedziem w polskiej armii (choć tylko
on otrzymał status żołnierza i uczestniczył w walce). W książce znajdziemy też
opowieści o relacjach polsko-szkockich, o historycznych kontaktach między
dwoma narodami (np. w XVIII w. trzykrotnie burmistrzem Warszawy był Szkot,
a szkocki książę Karol Edward Stuart był w połowie Polakiem).
Dlatego też warto sięgnąć po Niedźwiedzia Wojtka. To wielowątkowa i interesująca książka, która pokaże nam historię II wojny światowej (a także pierwszych
lat powojennych) z zupełnie innej perspektywy.

Paweł Kozłowski

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Mazowsze bliskie sercu

Już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu, mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór
prac trwa do końca września 2012 r. Jury wybierze ok. 20 finałowych prac, spośród których wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali.
Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – pomysł na
weekend dwa kroki stąd” oraz w dwóch kategoriach wiekowych: do 16. roku
życia (włącznie) i powyżej 16. roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu.
Fotografie można przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35,
03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), lub składać osobiście do
28 września 2012 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.
Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy
opisać na odwrocie, wskazując: tytuł konkursu; tytuł zdjęcia; miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu; dane osobowe autora fotografii:
imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail; wiek uczestnika konkursu. Placówki
edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka
zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków
na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być wyraźnie rozdzielona
(osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej
koperty zbiorczej).
Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych: I miejsce 3 tys. zł, II miejsce 2 tys. zł, III miejsce 1,5 tys. zł. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości
składania prac grupowych. Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: tel. 22 59-79-57.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak oświadczenia powoduje dyskwalifikację uczestnika.
(red.) za: www.mazovia.pl

Prawie jak
w „Rancho”

Twórcy popularnego serialu „Rancho”
prezentują nam z nutą sielanki i specyficznej, prostej filozofii scenki z panami
siedzącymi na ławeczce pod sklepem
z buteleczką w dłoni.Wiejski sklepik z ławeczką czy nawet stolikiem i parasolką
dla szanownych klientów spożywających na miejscu – to typowa pocztówka
z naszych wiosek. No, skądś to się w tym
filmie wzięło…
Można odnieść wrażenie, że serial niejako niechcący nobilitował omawiane
zjawisko. Lokalny koloryt został odmalowany w bardzo złagodzonej konwencji, bowiem „filozofowie” z ekranu
nie wszczynają bójek, nie zaczepiają
przechodniów, nie sikają i nie wymiotują
w pobliżu miejsca swych spotkań. Nie
twierdzę, że zawsze w takich okolicznościach wystąpią ekscesy, ale istnieje
spore ryzyko, że mogą się zdarzyć.Temu
m.in. ma przeciwdziałać Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która zabrania
spożywania napojów alkoholowych
w niektórych miejscach publicznych,
np. sklepach, przed sklepami, w parkach, na ulicy, w środkach transportu
publicznego. Wszyscy to niby wiemy,
ale nie rozmyślamy o tym zbyt wiele,
chyba że ktoś otrzymał mandat – to
wtedy tak. W miastach przepis na ogół
jest egzekwowany, ale w wioskach jakoś
prastary obyczaj się trzyma. Widocznie
nikt się nie skarży i nie donosi stosownym
organom – więc może aż tak bardzo
nie przeszkadza.? To tak jakby obowiązywało prawo państwowe i wyjątki dla
lokalnego prawa obyczajowego.
Szczególnie w pogodne wieczory widać, jak silna jest potrzeba posiadania
ogólnodostępnego miejsca spotkań
przy szklanicy czegoś mocniejszego.
Tam, gdzie jest klient z potrzebą, powinien się pojawić przedsiębiorca, który
zrobi na tym interes i wszyscy będą
zadowoleni. Tylko kto zaryzykuje? Sklep
w niewielkiej wsi jakoś się utrzyma, ale
lokal gastronomiczny? Za drogo go otworzyć (no i to coś dla ludzi o mocnych
nerwach: 1000 i 1 przepisów sanepidu),
za drogo z niego korzystać. Cóż, za
biedne społeczeństwo, aby spożywać
zgodnie z norma europejską.
Co pozostaje zatem: tępić bezwzględnie, skoro prawo powinno być jednakowe dla wszystkich? Czy jakoś to
załatwić? Może jeśli w promieniu 1
kilometra nie funkcjonuje żaden odpowiedni lokal i klientela nie ma się
gdzie podziać, nadać status żywego
miniskansenu?
MJ.

ROZMAITOŚCI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Od redakcji:

Drodzy Czytelnicy ŻN
Przypominamy po raz kolejny, że nie będziemy drukować w ŻN anonimów. Wszystkie anonimowe listy pozostaną jedynie do naszej wiadomości, ponieważ 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.)
W związku z napływającymi do naszej redakcji informacjami o brudnej
wodzie lecącej z kranu w naszym mieście publikujemy jeden z listów, który otrzymaliśmy w tej sprawie.

Brudna woda

W ostatnim numerze „Życia Nasielska” opisywaliście dzielnych pracowników ZGKiM wymieniających rury wodociągowe na ul. POW. Lektura
tego artykułu zachęciła mnie do napisania tego listu. Nie pisałbym jednak, gdyby nie powtarzające się kilka razy w roku zdarzenia z brudną
wodą w kranie.
W dniu dzisiejszym – sobota, znowu to się powtórzyło, chyba czwarty raz
od stycznia. Zawsze po awarii wodociągów – brak wody lub niskie ciśnienie i leci brudna woda. Czasami aż czarna. Kiedyś myślałem, że panowie
od tak, dla żartu, przy okazji wymiany pękniętej rury sypną sobie łopatę
lub dwie ziemi z wykopu prosto w rurę. Obserwując jednak od kilku już
lat powtarzające się na okrągło takie zdarzenia, myślę, że to po prostu ich
niewiedza. Oczywiście nie pracowników, ale osób nadzorujących.
Nie muszę opisywać, jak smakuje herbata z takiej wody, jak wygląda biała
koszula po upraniu, nie będę przedstawiał swoich myśli przy kolejnym, w
przeciągu 2 miesięcy, czyszczeniu filtrów we wszystkich kranach, w zmywarce i pralce. Jednak najbardziej przeraża mnie, co dzieje się w organizmie niemowlaka po nakarmieniu go kaszką przygotowana na tej wodzie.
Do tej pory zawsze starałem się spuścić tę wodę – na własny koszt, wyrzucając wąż z wodą do ogródka i czekając kilka godzin aż ten brud
sp łynie. Myślałem nawet
o upomnieniu się o odliczenie od
rachunku tej
i l o ś c i wo dy.
Jednak z braku cza su do
tej pory tego
nie zrobiłem.
J ak rozwi ązać ten problem? Rada jest
prosta, należ y o d krę c i ć
najbliższy hydrant od miejsca awarii w kierunku przepływu wody i spuścić to, co dostało się do rury przy prowadzonych pracach. Ciekawe, co na ten temat
miałby do powiedzenia dyrektor ZGKiM?
W załączeniu przesyłam zdjęcie kolorowej wody zrobione na ul. Piaskowej. Ciekawie wyglądają filtry z kranów, pełne kamieni i jakiegoś szlamu.
Miesiąc temu woda była dużo ciemniejsza. Niestety, nie zrobiłem wtedy
zdjęcia. Nie wiem, gdzie dzisiaj panowie rozbierali rury. Może to wynik
prac na ul. POW?
				
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji.
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Duchowe witaminy

Myśli wakacyjne
Lekkie, łatwe i przyjemne, beztroskie i bezpieczne. Chodzi oczywiście
o tegoroczne wakacje, w klimacie zakończonego co dopiero Euro
2012. Nareszcie można zacząć myśleć o czymś innym. Warto zastanowić się, gdzie można zajrzeć, co zrobić, jak samemu lub w towarzystwie
spędzić piękny dzień. Nie trzeba pewnie jechać na koniec świata. Z pewnością w każdym regionie Polski można znaleźć miejsca warte odwiedzenia. Wszystko jednak z głową i w granicach rozsądku, bo straconego
bezmyślnie czasu nie da się cofnąć.
Warto posiłkować się pomysłami nie tylko swoimi, ale także innych.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik na
pytanie o wakacje odpowiedział, że to czas na spotkania z ludźmi, lekturę, modlitwę, spacer po lesie, podcinanie drzew i krzewów: „Staram
się też odwiedzić kogoś z bliskich, np. chorych, poświęcić mu dzień czy
dwa. Jest to zawsze okres, po którym też nazbieram dużo wycinków do
kazań, myśli cudzych, mądrzejszych niż moje własne. To budzi twórczy
zapał do nowych refleksji”.
I żeby ktoś nie pomyślał, że pobożna twórczość jest domeną duchownych, wystarczy spojrzeć choćby na włoską drużynę piłkarską. Po zwycięskim meczu z Niemcami Włosi świętowali na całego. Dziękowali
kibicom, a kibice z Wieliczki, gdzie włoska drużyna miała bazę noclegową, dziękowali im. Piesze pielgrzymki to już tradycja we włoskiej drużynie. Wszystko za sprawą bardzo religijnego trenera Włochów Cesare
Prandellego. Ostatnim razem – po wyjściu z grupy na Euro – Włosi pomaszerowali do klasztoru kamedułów znajdującego się na krakowskich
Bielanach. Z kolei po meczu ćwierćfinałowym część sztabu szkoleniowego wybrała się w nocy na pieszą pielgrzymkę do Łagiewnik, gdzie za
wygraną podziękowali Bogu.
Szczególnie popularnym stwierdzeniem wśród dzieci i młodzieży jest to,
że są wakacje, więc od modlitwy, od Pana Boga, od dobra i posłuszeństwa też trzeba odpocząć. Wyjazdy na obozy, kolonie czy też do babci
stają się okazją do „odpuszczenia” sobie z bycia przyzwoitym i dobrym.
Gdziekolwiek przebywamy, On jest zawsze z nami w swym dziele stworzenia. Nie chodzi przecież o to, aby cały urlop czy wakacje spędzić
w kościele czy z różańcem w ręku. Chodzi natomiast o umiejętność
zanurzenia się w Bogu obecnym w przyrodzie i przez owocnie spędzany czas dobrze odpocząć i oddać Mu chwałę. Wakacje są wspaniałą
okazją, aby odkryć tę Bożą obecność w otaczającym nas świecie, aby
potem w świątyni uwielbić Go i podziękować za to piękno.
Bł. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 roku mówił: „Tu,
na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnę mówić o ziemi polskiej, bo
jawi się ona tutaj szczególnie piękna i bogata w krajobrazy. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu i dlatego też nic dziwnego, że
ciągną tutaj ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym,
w marszu, w podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim. Ej, łza
się w oku kręci…”.
A co, jeśli kogoś znudzonego nic nie jest w stanie zaskoczyć ani poruszyć? Jesteśmy przecież świadkami zaniku zdolności odczuwania
zachwytu. Osoba znudzona przechodzi przez życie, wypełniając obowiązki – często bardzo dobrze wykonując to, czego się od niej oczekuje
– ale czyni to jak robot. Życiowe sprawy osoby znudzonej charakteryzuje wrażenie oderwania, niewrażliwość, i apatia. Brak w nich elementu
poezji. Znudzona osoba straciła umiejętność smakowania piękna życia.
No właśnie, wakacje to także dla znudzonych mechanicznie wykonywanymi czynnościami życia codziennego szansa odnalezienia tego, co
w życiu najważniejsze. Ciągły pośpiech, brak czasu dla rodziny czy przyjaciół sprawia, że te więzy się rozluźniają, a ludzie stają się dla siebie coraz odleglejsi. Może to być spowodowane po prostu zmęczeniem czy
przepracowaniem.
W tym zabieganym świecie można również zagubić Boga i powywracać do góry nogami swoją dotychczasową hierarchię wartości. Ks. Jan
Twardowski pisał: „Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy
nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla własnego
szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i każdą chwilę oddajmy
Jemu”. Przez spotkane w świecie piękno możemy spojrzeć ze świeżością na nasze dotychczasowe życie. Ci zaś, którzy może gdzieś zagubili
Boga i doskwiera im anemia życia religijnego, mają szansę odnaleźć Go
w czasie wakacyjnych spotkań.
ks. Leszek Smoliński
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UROCZYSTOŚCI.
SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie

40. rocznica nadania
imienia
20 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie świętowano 40. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Cieksynie imienia Mikołaja Kopernika.
Wyjątkową atmosferę można było odczuć jeszcze przed rozpoczęciem
uroczystości. Jedni z zaciekawieniem, inni z ekscytacją spoglądali na osoby
wchodzące do budynku szkolnego – uczniowie nie zawsze rozpoznawali
wśród gości tych, którzy wpisali się na trwałe w historię szkoły, którzy tę historię z największym
oddaniem t worzyli. Jednak niektórzy pracownicy
ze wzruszeniem
dostrzegli wieloletniego dyrektora placówki, Pana
Stanisława Cetlińskiego. Wszyscy
rozpoznali jego następcę, Pana Leona
Cichockiego oraz
późniejszego dyrektora Pana Włodzimierza Minicha. Po wielu latach odwiedzili mury szkoły
emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi. Niepowtarzalny klimat tworzył gwar złożony z serdecznych powitań, nostalgicznych opowieści, wspomnień…
To wyjątkowe spotkanie uświetnili przedstawiciele gminy: Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski i Dyrektor ZOSiP Jarosław Chyliński.
Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego odsłonięcia przez Stanisława
Cetlińskiego tablicy pamiątkowej z podobizną wielkiego astronoma. Następnie
uczeń gimnazjum odczytał z kroniki szkolnej fragment przedstawiający okoliczności nadania szkole w Cieksynie imienia Mikołaja Kopernika.
W następnej kolejności gospodarze szkoły i goście udali się do sali gimnastycznej, gdzie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły zabrała głos dyrektor Justyna Nowacka. Powitała ona wszystkich
obecnych, a szczególnie serdeczne słowa i podziękowania skierowała do
czcigodnych gości. Przypomniała o zasługach dyrektorów szkoły dla rozwoju
placówki, zapewniła o serdecznej i pełnej szacunku pamięci wobec emerytowanych pracowników, którzy przez wiele lat z największym zaangażowaniem
formowali wizerunek szkoły od początku jej istnienia.
W części artystycznej wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika i Publicznego Gimnazjum w Cieksynie. Zaprezentowały poetycką
inscenizację pt. „Planety”, a kilka pieśni wykonał szkolny chór. Skupienie na
twarzach widzów może posłużyć za najlepszą recenzję przedstawienia. Szczególny zachwyt wzbudził chór nakłoniony przez publiczność do bisu.
Następnie uczniowie gimnazjum dokonali prezentacji multimedialnej na temat
życia i działalności Mikołaja Kopernika.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem przez dyrektor Nowacką nagród,
które dzieci zdobyły w konkursach związanych z życiem i działalnością patrona szkoły, organizowanych w ramach projektu edukacyjnego.
M. M.
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Wielki Piknik w Pieścirogach
W ostatnią środę
czerwca (27 czerwca br.) Samorządowe
Przedszkole w Starych Pieścirogach po
raz drugi urządziło
imprezę dla lokalnej społeczności „II
Piknik Międzyprzedszkolny”.
W zeszłym roku festyn odbył się pod
nazwą „Wielki Piknik
Rodzinny” i miał na
celu integrację środowiska lokalnego,
a nie tylko zapewnienie miłego dnia maluchom i ich rodzicom.
Tegoroczne wydarzenie, choć pod inną nazwą, jest
kontynuacją poprzedniego pomysłu, a nawet wiele do niego dodaje,
zapewniając kilka nowych atrakcji.
Na wstępie ciepło i serdecznie
powitała wsz ystkich dyrektor
przedszkola Beata Skoczylas, zapraszając do wspólnej zabawy.
Jak mówiła, tegoroczny piknik
miał pewien zamysł tematyczny – dotyczył bajki o Kopciuszku. Dlatego też pierwszą atrakcją
przeznaczoną dla dzieci, rodziców i gości było przedstawienie
na motywach tej baśni. Przedszkolaki bardzo wczuwał y się
w swoje role, co potrafiło rozbawić dorosłych przyglądających
się przedstawieniu. Podobać im
się mogł y również stroje mło-

dych aktorów i starannie przygotowana scenograf ia. Dzieci
zatańczyły poloneza, pokazując,
że mają nie tylko talent aktorski,
ale również taneczny. Dopełnieniem baśni były szaro-białe gołębie szybujące w niebo.
O międzyszkolnym charakterze
pikniku świadczyło wręczenie
nagród za udział w Powiatowym
Konkursie Plastycznym pt. „Moje
szczęście”. Był on przeznaczony
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
i polegał na wykonaniu dowolnej
pracy plastycznej, będącej interpretacją powyższego hasła. W sumie do przedszkola wpłynęło 138
prac, z których jury wyłoniło zwycięzców w kategorii prac indywidualnych i zbiorowych. Laureaci
pochodzili zarówno z przedszkola
w Pieścirogach,
jak i innych plac ówe k , m . i n .
z: Przedszkola
„Pod Dębami”
w Pomiechówku, „ Akademii Malucha”
w Nowym
D wo r z e M a zowieckim,
z p rze d szko la w Twierdzy

Modlin, a także ze szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli
z Nasielska.
Ponadto dzieci w wieku przedszkolnym mog ł y skorz ystać,
prz y dobrej muz yce, z wielu
atrakcji festynu, np. malowania
twarzy, ozdabiania torebek według własnej inwencji twórczej,
malowania na szkle czy nawlekania na sznurek biżuterii z koralików. Dodatkową atrakcją dla
najmłodszych były kolorowanki
z postaciami z bajki, nowoczesny
plac zabaw i piaskownice wyposażone w różnorodne zabawki.
Oprócz tego co jakiś czas można było wziąć udział w konkursie,
np. na najszybsze ułożenie puzzli
czy oddzielanie grochu od kaszy,
jak również zaprezentować swoje nakrycie głowy – najładniejszą
koronę. Za każdy konkurs maluchy otrzymywały nagrody i upominki. Do dyspozycji dzieci była
również trampolina, wóz konny, a także jedzenie, napoje i babeczki, a wszystko przygotowane
przez pracowników przedszkola.
Piknik trwał od godziny 10.00 do
14.00 i pomimo kapryśnej pogody zapewnił wiele zabawy dzieciom i ich rodzicom.
Paweł Kozłowski

U HARCERZY. Podsumowanie roku 2011/2012 szczepu „Quercus”

Rozmowy przy ognisku
26 czerwca 2012 roku harcerze z Nasielskiego Szczepu „QUERCUS” spotkali się w niezwykle urokliwym miejscu
ogniskowym na terenie kompleksu leśnego Chrcynno, aby podsumować pracę w minionym roku szkolnym.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną zbiórką przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza, skąd wyruszyliśmy
do Fundacji Centrum Ochrony Środowiska. Po rozpaleniu ogniska mieliśmy okazję wysłuchać gawędy przygotowanej przez komendantkę szczepu druhnę Ewę Żołnierzak, na temat miłości do drugiego człowieka, wartości jakie
niesie za sobą to uczucie. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, jak ważne jest w życiu każdego człowieka mieć oparcie
w rodzicach, rodzeństwie, przyjaciołach i znajomych. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością dh Janusz Konerberger, który jest dla nas niezwykłym autorytetem, człowiekiem , który harcerstwu oddał serce i od którego możemy
czerpać zapał, siłę i chęć niesienia pomocy innym. Następnie każda drużyna opowiadała o najciekawszych zbiórkach,
rajdach i akcjach, w których brała udział w minionym roku.
W tym roku byliśmy uczestnikami IV Zlotu Harcerzy i Instruktorów B. Hufca ZHP Nasielsk, braliśmy udział w pielgrzymce do Rostkowa, XX Dniach Chorągwi Mazowieckiej, I zlocie im. dh. Wacława Milke, Rajdzie Wisła 2012 i grze terenowej „Bohaterskimi szlakami ZHP”.
Wyjechaliśmy do Zakopanego po Betlejemskie Światełko Pokoju, które potem przekazaliśmy mieszkańcom naszej gminy. Przygotowaliśmy jasełka dla harcerzy, szkoły i Domu Pomocy Społecznej oraz
uroczyście obchodziliśmy Dzień Matki i Ojca z udziałem naszych rodziców. Na stałe do naszego kalendarza wpisał się udział w Dniach Papieskich, palenie zniczy na grobach nauczycieli, harcerzy i poległych żołnierzy, udział w świętach państwowych, m.in. 11 listopada – w Dniu Odzyskania Niepodległości, w obchodach 67. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, jak i świętach kościelnych – udział
w Drodze Krzyżowej czy pełnienie warty na Grobie Pańskim.
Ponadto nigdy nie brakuje u nas dobrej rozrywki. Wspólne andrzejki, mikołajki czy walentynki to po prostu świetna zabawa. Nie zliczymy wszystkich wyjazdów, kursów, biwaków, gier, biegów i zbiórek,
które odbyły się w naszym szczepie. Coś nas ciągle gna naprzód. Do nauki, do wędrówki, do tych ludzi, do klimatu, do służby. Rok ten był pełen dziecięcych uśmiechów, wytężonej pracy, zdartych głosów,
uścisków dłoni, sprawności zdobytych nie bez wysiłku i wędrówek po harcerskich szlakach.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie i wspólnie będziemy mogli przeżywać harcerską przygodę.
Czuwaj! druhna Kinga
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Dni Nasielska 2012
Tegoroczne święto miasta obchodziliśmy nieco inaczej niż
w ubiegłych latach. Tym razem
świętowaliśmy tylko jeden dzień,
ale atrakcji nie brakowało.
W sobotę, 30 czerwca br. o godz.
13.00 na Stadionie Miejskim rozpoczęła się największa impreza
plenerowa w naszym mieście – Dni
Nasielska. Rozpoczęły ją zawody
sportowe uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz minipiknik dla dzieci „Witajcie Wakacje”,
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nasielski
Ośrodek Kultury oraz Fundację
„Bądźmy Razem”. W ramach pikniku odbywały się ciekawe zabawy
i konkursy z nagrodami. A dzieci
chętnych do udziału w nim, mimo
upału, nie brakowało.
Imprezę prowadzili: przebojowa
Krysia i jej narzeczony Wiesiek,
którzy przyjechali do Nasielska
znaleźć zespół na swoje wesele
(czyli Kinga i Mirosław Szczypek
ze Stowarzyszenia Skafander).
Już o godzinie 15.00 na scenie
pojawił się pierwszy zespół muzyczny, który sprawił, że pod
sceną od razu zrobiło się weselej.
To trzyosobowa grupa JUPITER
(Monika Orłowska, Michał Brodowski, Mariusz Sobiech), która
zaprezentowała nasielskiej publiczności swój repertuar. A znalazła się w nim muzyka biesiadna,
disco polo oraz polskie przeboje.
Następnie na scenie pojawił się
Grzegorz Arciszewski, Burmistrz
Nasielska, który uroczyście otworzył tegoroczne Dni Nasielska
i życzył wszystkim udanej zabawy. Potem przyszedł czas na
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku biorących
udział w ogólnopolskim programie „EKOSZKOŁA”. Na scenie zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach.
Tuż po nich wystąpiły przedszkolaki nagrodzone za udział w konkursie ekologicznym „Oszczędzanie
energii wcale nie jest trudne,” zorganizowanym przez Urząd Miejs k i w N a s i e l s ku . L a u re a t a m i
konkursu były dzieci z Niepublicznego Przedszkola SAKOLANDIA,
z Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku oraz Niepublicznego
Przedszkola „Pod Fiołkami”.

Potem mieliśmy okazję posłuchać laureatów III Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, którego organizatorem
jest Nasielski Ośrodek Kultury. Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki oraz
uczniowie klas I–III, a wśród
nich: Zespół LEŚNE SKRZATY
– 3–5-latki z Niepublicznego
Przedszkola SAKOLANDIA,
Zespół WESOŁE NU TKI –
4–5-latki z Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku, Dominika Domała ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, Marta
Rutkowska z 5-osobowym
chórkiem z Przedszkola SAKOLANDIA, Amelia Mandykowska z Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach i Weronika
Wapniewska ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Po nich wystąpili
uczniowie klas IV–VI, czyli: Jagoda Witkowska i Daria Malinowska
ze Szkoły Podstawowej w Dębin-

kach, Natalia Łyczkowska z Zespołu
Szkół w Starych Pieścirogach oraz
Zuzanna Smutkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Na
końcu zeprezentowali się uczniowie gimnazjum: Dominika Krynicka z Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku, Magdalena Podgrudna
z Zespołu Szkół w Starych Pieścirogach, Ewelina Wilska oraz Paulina
Skurczyńska z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku.
Tradycyjnie podczas Dni Nasielska
burmistrz wręcza nagrody najlepszym uczniom w naszej gminie.
I tak też było w tym roku. Po liczbie
osób, które w tym roku zagościły

LATO

fot. M. Stamirowski

W MIEŚCIE
Hala Sportowa
ul. Staszica 1

na scenie, można śmiało stwierdzić,
że mamy bardzo zdolną młodzież.
Ogromną atrakcją tegorocznej imprezy był pokaz ZUMBY prowadzony przez Małgorzatę Stecką.
Grupa tancerek przepasanych barwnymi i błyszczącymi od cekinów
chustami rozruszała publiczność.
Dla wszystkich siłaczy nasielskich

klub MKS „POWER 2005” i Dariusz
Wdowiński przygotowali zawody
w wyciskaniu sztangi. Chętnych do
sprawdzenia swoich możliwości
było wielu. Nawet prowadząca Dni
Nasielska Krysia postanowiła pokazać mężczyznom, że to w kobietach drzemie ogromna siła.
Wieczorem przyszedł czas na koncerty, ale również na emocje sportowe. Na scenie pojawił się zespół
THE SPERADOS (Mateusz Rutkowski, Marcin Rutkowski, Łukasz
Ostaszewski, Julita Osęka), któr y zaserwował
mieszkańcom

sporą dawkę polskiej muzyki, ale
także przebojów zagranicznych.
Po nim mieliśmy okazję posłuchać
koncertu w wykonaniu grupy METRO COVER BAND (Wiesław Rosłoński, Jan Renkiewicz, Mariusz
Pontkowski, Grzegorz Biliński, Wojciech Tyc), który również wspaniale
bawił publiczność. A tymczasem na
stadionie odbywał się mecz piłki nożnej samorząd kontra strażacy. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 5:3 dla samorządu.
I wreszcie przyszedł czas na
gwiazdę wieczoru. Tuż po godzinie 21.00 na scenie pojawił
się znakomity włoski wokalista –
Roberto Zucaro. Artysta zaprezentował w Nasielsku przeboje
muzyki włoskiej i latynoamerykańskiej. Bawiliśmy się przy
utworach takich jak: Volare, Marina, Felicita, Quando Quando
oraz la Copa de la vita, La bamba, Mambo5. Muzyka Roberta
Zucaro porwała publiczność do
wspólnej zabawy i sprawiła, że
tegoroczna impreza na pewno
pozostawi wspaniałe wspomnienia. Tym bardziej że ostatnim
punktem programu był pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy
Children of Fire, który odbywał się
przy akompaniamencie młodzieży
grającej na bębnach (Dolina Rytmu).
Sponsorami tegorocznej imprezy
byli: Sponsor Generalny – GAZ SYSTEM, Recan, Recal, AIO FINANSE
i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
K.T.

02.07.2012 godz. 9.00–14.00
(poniedziałek)
– Turniej Piłki Nożnej dla klas gimnazjalnych (chłopcy)
03.07.2012 godz. 9.00–14.00 (wtorek)
– Turniej minikoszykówki dla szkół podstawowych (chłopcy i dziewczęta)
04.07.2012 godz. 9.00–14.00 (środa)
– Turniej Piłki siatkowej dla klas gimnazjalnych (dziewczęta)
05.07.2012
godz. 9.00–14.00 (czwartek)
– Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas
I–IV szkoły podstawowej
– Kwiz z wiedzy o sporcie dla szkół
podstawowych i gimnazjum
06.07.2012 godz. 9.00–14.00 (piątek)
– Turniej Piłki nożnej szkół podstawowych (chłopcy)

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12

09.07.2012 (poniedziałek)
godz. 9.00–11.00
– Zajęcia plastyczne – rysunek nitkowy
„Moja abstrakcja”
godz. 11.00–12.00
– Gry i zabawy z chustą animacyjną
godz. 12.00
– Film dla dzieci „Wielka podróż Bolka
i Lolka” (Wstęp wolny!)
10.07.2012 (wtorek)
godz. 9.00–11.00
– Zajęcia plastyczne – rysunek wielkoformatowy – „Nasielsk z lotu ptaka”
godz. 11.00–12.00
– Gry, zabawy i konkursy z nagrodami
godz. 12.00
– Magiczne Show Iluzji (Wstęp wolny!)
11.07.2012 (środa)
godz. 9.00–11.00
– Zajęcia plastyczne – malowanie kredą
na asfalcie: „Duszki, upiorki i straszydełka”
godz. 11.00–12.00
– Zabawy z chusta animacyjną, gry,
konkursy
godz. 12.00
– Film dla dzieci „Wyprawa Profesora
Gąbki” (Wstęp wolny!)
12.07.2012 (czwartek)
godz. 9.00–11.00
– Zajęcia plastyczne – malowanie
gąbką „Pejzaż letni”
godz. 11.00–12.00
– Zabawy słowne i muzyczne
godz. 12.00
– Film dla dzieci (Wstęp wolny!)
13.07.2012 (piątek)
godz. 9.00–12.00
– Zajęcia twórcze Pani Zuzanny
godz. 12.00
– Spektakl teatralny dla dzieci
„Czerwony kapturek” (Wstęp wolny!)

Kompleks
boisk sportowych „ORLIK”,
ul. Kościuszki 23

09.07.2012 godz. 9.00 (poniedziałek)
– Turniej siatkarski dla dziewcząt (szkoły
podstawowe)
10.07.2012 godz. 9.00 (wtorek)
– Turniej siatkarski dla chłopców (szkoły
podstawowe)
11.07.2012 godz. 9.00 (środa)
– Turniej koszykarski streetball 2x2
12.07.2012 godz. 9.00 (czwartek)
– Turniej koszykarski streetball 3x3
14.07.2012 godz. 9.00 (sobota)
– Turniej piłkarski +16 „Orlik Polska”
15.07.2012 godz. 9.00 (niedziela)
– Turniej piłkarski +16 „Orlik Polska”

dokończenie na str. 11
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Projektor
za rok
Temat zakupu projektora cyfrowego
dla nasielskiego kina „Niwa” po raz
kolejny znalazł się w centrum zainteresowania radnych. Na ostatniej komisji budżetu i finansów, która odbyła
się we wtorek 26 czerwca br., na pytania radnych dotyczące sytuacji kina
udzielał Marian Wasierzyński, kinooperator.
– Nasielskie kino istnieje od 55 lat,
kiedyś byłem jego kierownikiem, teraz jestem kinooperatorem i wiem
jak zmieniało się ono na przestrzeni lat. Digitalizacja postępuje bardzo
szybko i kopie analogowe filmów
znikają z rynku zdecydowanie szybciej niż można było przypuszczać.
Dlatego tak bardzo jest potrzebny
w naszym kinie projektor cyfrowy –
mówił. – Od grudnia do marca tego
roku wycofało się kilku dystrybutorów, więc nie będą rozpowszechniać
kopii analogowych. Będą problemy,
żeby sprowadzić już na lipiec i sierpień jakieś filmy, znalazłem tylko
cztery tytuły na wakacje. Już ok. 80%
firm ma tylko kopie cyfrowe – dodał.
Pan Wasierzyński przypomniał jednocześnie, że gdyby radni zdecydowali w ubiegłym roku dofinansować
zakup projektora cyfrowego, nie byłoby teraz tego problemu. Przypomnijmy, że 50% środków na zakup
projektora przyznano nasielskiej placówce ze środków PISF-u w ramach
programu operacyjnego „Rozwój
kin. Cyfryzacja”. Obecny na posiedzeniu komisji Grzegorz Arciszewski
burmistrz Nasielska od razu zaprotestował, stwierdzając, że w ubiegłym
roku sytuacja gminy była wyjątkowa
i nie można było pozwolić na taki zakup.
Pan Wasierzyński wyjaśnił, że kino od
2006 roku czyniło przygotowania do
cyfryzacji. Było systematycznie modernizowane (wymiana nagłośnienia,
foteli, zakup nowego ekranu, rzutnika
FullHd, zakup nowoczesnego systemu biletowego), co więcej od kilku lat
należy do Sieci Kin Studyjnych.
Zarówno burmistrz, jak i radni zadawali szczegółowe pytania w kwestii
sensowności niektórych remontów
i zakupów w kinie (np. remont projektora analogowego w 2007 r., zakup rzutnika full hd), a także sposobu
dystrybucji filmów i liczby widzów.
Z zestawień prowadzonych przez
kino wynika, że na seanse w ostatnim
kwartale tego roku przyszło ok. 3 tys.
widzów. – Takie dane muszą być dołączone do wniosku do PISF-u o dotację na zakup projektora. Za pierwszy
kwartał liczba widzów jeszcze jest
wystarczająca, ale w kolejnych, ze
względu na brak kopii analogowych
może być problem z filmami i z widzami. Teraz jest ostatnia szansa, by
przygotować taki wniosek – mówił
Marian Wasierzyński z NOK.
Po dość burzliwej dyskusji burmistrz
uznał, że Nasielski Ośrodek Kultury powinien złożyć wniosek do PISF.
Obiecał też że jeśli wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie znajdzie
w budżecie na następny rok środki
na dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego dla nasielskiego kina
„Niwa”.
(i.)

PORADY
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RUBRYKA HARCERSKA

Letnie grillowanie Ogniska już dogasa
Latem często spędzamy czas w ogrodzie czy nad rzeką przy grillu.
Jednak ta przyjemność może nas drogo kosztować. Tłuste mięsa i
wysokokaloryczne trunki mogą przyczynić się do kilku dodatkowych
kilogramów oraz do bólu wątroby lub trzustki. Aby tego uniknąć, należy przestrzegać kilku zasad.
Przed rozpoczęciem grillowania pamiętaj o oczyszczeniu rusztu ze
spalonego tłuszczu z poprzedniego grillowania.
Pamiętaj, aby do grillowania używać jedynie specjalnie przeznaczonego do tego węgla drzewnego lub brykietu. Do podpalania
natomiast nie stosujemy kolorowych gazet ani różnego rodzaju podpałek, z których podczas spalania wytrącają się substancje chemiczne. Aby nadać grillowanym potrawom aromat, możemy do węgla
dodać suche gałązki winorośli, suszone gałązki tymianki, rozmarynu
czy bazylii.

blask…

Rozpoczęły się wakacje, niektórzy z nas już rozkoszują się morską bryzą lub górskim powietrzem, bawiąc się na obozie akcji letniej. W bardzo
wielu środowiskach harcerskich rytm pracy wybija ten sam zegar co w
szkole. Dlatego też koniec roku szkolnego jest najczęściej dla nas także końcem śródrocznej pracy drużyn, a jak wiadomo, każdy etap powinno się podsumować lub zakończyć. Harcerze tradycyjnie w takich
chwilach spotykają się przy ogniu, to ono jest świadkiem wspomnień,
śpiewu przy dźwiękach gitary i najważniejszych wydarzeń w naszym
harcerskim życiu.

Mięso bądź warzywa należy zawsze układać na specjalnych tackach
do grillowania, które zapobiegają powstawaniu szkodliwych węglowodorów aromatycznych, poprzez uniknięcie bezpośredniego kontaktu tłuszczu z ogniem.
Wybierając produkty na grilla, kupujmy chude mięso, które później
należy zamarynować w zalewach. Marynaty i zalewy także chronią
mięso przed wysoką temperaturą oraz wytwarzaniem szkodliwych
substancji. Mięso ponadto staje się wtedy kruche oraz nie wymaga
długotrwałego pieczenia. Na grillu nie może zabraknąć również ryb
ani warzyw.
Nie kupujmy gotowych do grilla mięs – jest to proste i wygodne,
jednakże nigdy nie mamy pewności, czy mięso jest pierwszej świeżości. Zawiera ono mnóstwo konserwantów, soli oraz wzmacniaczy
smaku. Kupując kiełbasę na grilla, zwróćmy uwagę na to, ile ma w
swoim składzie mięsa, a ile wody i tłuszczu. Pamiętajmy, należy unikać kiełbas z MOM – mięsa oddzielonego mechanicznie, do którego produkcji są używane zmielone części ciała zwierząt, takie jak
pazury, ścięgna, skóra, ogon, głowa – głównie pochodzące z drobiu,
chociaż pojawiają się także kości trzody chlewnej.

Stosując alternatywne menu, zaoszczędzisz aż 584 kcal przy spożywaniu niewielkiej porcji. Podczas kilkugodzinnego grillowania różnica
ta będzie znacznie większa. Zatem należy pamiętać, aby przyrządzać
na grillu świeże mięsa dobrej, jakości, najlepiej wcześniej zamarynowane z oliwą, czosnkiem, solą oraz musztardą. Oprócz mięsa czy
kiełbas powinny królować warzywa i owoce w postaci sałatek i surówek, które chronią przed szkodliwymi związkami dzięki zawartym w
nich witaminom. Ponadto dzięki nim zjemy mniej tłustych, wysokoenergetycznych grillowanych potraw mięsnych. Dlatego warto o nich
pamiętać przy przygotowywaniu potraw na spotkanie przy grillu.

Można powiedzieć, że swoistą tradycją staje się wspólne ognisko środowisk naszego Hufca ze środowiskami ZHR kończące śródroczną współpracę. Już po raz trzeci spotykaliśmy się, by świętować nadchodzące
wakacje i żegnać upływający rok harcerski. Spotkanie odbyło się w dniu
zakończenia roku szkolnego, czyli 29 czerwca 2012 r. na placu za kościołem parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Ognisko poprowadziły druhny
Marta Wilk, drużynowa 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek”, oraz Katarzyna Zaremba, wódz 1. Nasielskiej Gromady Zuchenek „Mieszkańcy
zaczarowanej łąki”. Nie odbyłoby się ono także bez druhny Justyny Wiktorowicz, która zajęła się sprawami organizacyjnymi. Tematem naszego
spotkania były zbliżające się wakacje, nasze obozy i inne letnie wyjazdy.
Nie zabrakło śpiewu, metalicznego dźwięku gitary, wspólnych zabaw
oraz masy wspomnień i historii z minionych wakacyjnych przygód. Przy
okazji było dużo śmiechu i radości, a każdy uczestnik naszego spotkania
opuszczał je z uśmiechem na twarzy. Dziękujemy wszystkim za liczne
przybycie i wspólnie spędzony wieczór oraz mamy nadzieję, że za rok
znów połączy nas wspólny ogień.
Wszystkim życzymy samych słonecznych dni, niezapomnianych chwil
w czasie wakacyjnych wojaży, odkrywania piękna natury i historii naszego kraju, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku oraz naładowania
baterii i nowej motywacji do pokonywania problemów w szkole, pracy
oraz w każdym dniu.
pwd. Daniel Nowak

Wrócimy do domu w dobrym humorze, bez uczucia przejedzenia i
ze świadomością, że udało nam się obronić przed spożyciem w nadmiernej liczby kalorii.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

Jak zaoszczędzić zbędne kalorie podczas grillowania?
Wieprzowina, karkówka (100 g) – 267 kcal, kiełbasa (100 g) – ok 260
kcal, piwo (0,5 l) – 350 kcal – razem 877 kcal.
Zdrowsza wersja: piersi kurczaka (100 g) – 100 kcal, pstrąg (100 g) –
97 kcal, kieliszek wina (125 ml) – 96 kcal – razem 293 kcal.

mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

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.nbm.nasielsk.com.pl

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:

1. Fotel 1-osobowy rozkładany, komodę lub szuflady – tel. 510 643 810
2. Regał pokojowy, mały stolik do pokoju i dwuosobowy fotel rozkładany
– tel. 798 640 536
3. Regał kuchenny – tel. 514 211 759
4. Regał pokojowy oraz fotel dwuosobowy rozkładany – tel. 662 670 733
5. Pralka automat – tel. 517 289 594
6. Łóżko, lub kanapę, ławę, fotele - tel. 798410885
7. Lodówkę, łóżeczko dziecięce, wózer spacerówkę - tel. 600540504
8. Łóżeczko dziecięce, wózek ubranka dla chłopca 6 miesięcznego - tel. 798410885
Oddam: Łóżeczko z materacem, krzesełko do karmienia piersią (stan bardzo dobry)
- tel. 509 788 814
R
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ZE SZKÓŁ. Nasza rodzina zdrową formę trzyma!

LATO

Festyn rodzinny w ramach programu
profilaktycznego „Jestem czysty, jestem
wolny – do sukcesów zawsze zdolny”
Tegoroczny Dzień Dziecka niebo
przywitało deszczem. Uczniowie
Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach zaniepokoili się! Strugi porannego deszczu wywołały panikę
w grupie uczniów kl. II (K. Ołton,
M. Fafińska, D. Lesiak, D. Jakubiak,
P. Otto, A. Szymczak), którzy mieli
realizować końcowy etap projektu edukacyjnego „Nie tylko głowa
dziecka chodzi do szkoły”. Dzięki
operatywności opiekuna zespołu
Artura Gąseckiego szybko dostosowano się do sytuacji, zamieniając
klasy i korytarze w miejsce sportowej rywalizacji. W budynku szkoły
przygotowano 10 stanowisk.
Najwięcej emocji wzbudziła konkurencja „Skrzynia gimnastyczna”,
na której przez 30 sekund miała
utrzymać się jak największa liczba
uczniów. Zaś najgłośniejszy doping
słychać było w miejscu, gdzie przeciągano linę. Ciszy i skupienia wymagała konkurencja „Przenoszenie
wody”. Wielu widzów dopingowało przenoszenie piłek na rakietkach
tenisowych, wrzucanie piłek do
kartonu, rzut beretem na odległość,
kręgle i wyścigi w czworakowaniu
z piłką na brzuchu. Imprezie towarzyszyła zdrowa rywalizacja i dobre
nastroje.
W kategorii klas IV–VI zwyciężyła
klasa V b, zaś w gimnazjum– III a.
Dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w innych
konkurencjach przygotowanych
przez Mały Samorząd Uczniowski. Najlepiej do bramki strzela-

W MIEŚCIE
Kompleks
boisk sportowych „ORLIK”,
ul. Kościuszki 23

16.07.2012 godz. 9.00 (poniedziałek)
– Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych (11–13 lat)
7.07.2012 godz. 9.00 (wtorek)
– Turniej piłki nożnej dla szkół gimnazjalnych (do 16 lat)
18.07.2012 godz. 9.00 (środa)
– Turniej siatkarski dla dziewcząt
(gimnazja)
19.07.2012 godz. 9.00 (czwartek)
– Turniej siatkarski dla chłopców
(gimnazja)
21.07.2012 godz. 9.00 (sobota)
– Turniej piłkarski +35 „Orlik Polska”
22.07.2012 godz. 9.00 (niedziela)
– Turniej piłkarski +35 „Orlik Polska”

li: Jakub Dalecki (I miejsce), Jakub
Zapert (II) i Łukasz Strzelczak (III).
W skokach na skakance zwyciężyły: Karolina Bryśkiewicz (I), Patrycja
Mazurkiewicz (II) i Sara Rudzińska
(III). W rzucie do celu niepokonanymi okazały się: Amelia Majewska
(I), Zuzanna Jaśkiewicz (II) i Monika
Kowalska (III).
Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr
2 w Starych Pieścirogach obfitował
w nagrody. Rozstrzygnięto konkurs
literacki: „Mój przyjaciel jest inwalidą”. W kategorii klas IV–VI zwyciężyła Alicja Pawlak. II miejsce
zajął Konrad Korycki. W kategorii gimnazjum przyznano nagrody
pracom: Agnieszki Kozłowskiej (I),
Magdalenie Podgrudnej (II), Kami-

li Romanowicz i Patrycji Jaroszewskiej (III).
W konkursie plastycznym zwyciężyli: Amelia Majewska (I miejsce),
Weronika Daniszewska (II), Jakub
Krzywnicki (III).
W formie komiksu dzieci wypowiadały się na temat relacji między ludźmi. Za najciekawsze prace
uznano komiksy: Bartłomieja Wodeńskiego (I miejsce), Radosława
Muzala i Michała Kobuszewskiego
(II) oraz Oliwii Al-Saadi (III).
Dyrektor szkoły Barbara Markowicz z radością poinformowała
zebranych o „wyśpiewaniu” przez
Magdalenę Podgrudną I miejsca na
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiolinowy Klucz”.

Pamiętała też o Michale Kołakowskim (I miejsce) i Damianie Bieleckim (II miejsce), którzy okazali się
najlepsi w konkursie międzypowiatowym „Z Przyrodą na Ty”.
01.06.2012 roku rozdano wiele
nagród, których sponsorami byli
obecny na uroczystości Burmistrz
Nasielska Grzegorz Arciszewski,
PZU i Rada Rodziców.
Rodzice aktywnie uczestniczyli
w organizacji tego niecodziennego
dnia. Dla każdej klasy przygotowali słodki poczęstunek. Sprzedawali
napoje, frytki i zapiekanki. Przygotowali też loterię fantową.
To był dobry dzień!
Koło Redakcyjne ZS nr 2

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Dzień Rodziny

Dnia 2 czerwca 2012 r. w sobotę w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, jak co
roku, obchodzono „Dzień bez przemocy”. Tegoroczne obchody były połączone z Dniem Dziecka
i Dniem Rodziny, które są również wpisane w tradycje naszej szkoły.
Święto rozpoczęliśmy krótką częścią artystyczną zadedykowaną rodzicom. Następnie był czas na
słodki poczęstunek połączony z prezentacją części Projektu Edukacyjnego „Nasza Maria”, przygotowanego przez klasy II a, II e oraz II f wraz z wychowawcami.
Kolejną i chyba największą atrakcją były zawody sportowe, w których uczestniczyli rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a zwycięskie klasy otrzymały nagrody.
Po konkurencjach sportowych zmęczeni uczestnicy posilali się pieczonymi kiełbaskami w stołówce
szkolnej. W przygotowaniu poczęstunku pomagały mamy naszych uczniów. Następnie mieliśmy
możliwość wysłuchania krótkiego apelu dotyczącego wolontariatu. Na koniec rozegrane został y finałowe m e c z e
„MiniEuro”,
przeplatane
w ystępami
cheerleaderek. Zwycięskie drużyny oraz królowie strzelców zostali nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy naszej szkolnej imprezy, zarówno młodzież, jak i dorośli, wyszli zmęczeni, ale pełni wrażeń
i naładowani pozytywną energią.
Ogromne podziękowania należą się naszym rodzicom, którzy nie tylko rywalizowali w zawodach sportowych, ale także
przygotowali dla młodzieży słodki poczęstunek. Ten dzień nie
byłby tak wspaniały, gdyby nie nasi sponsorzy: Burmistrz Miasta
Nasielska Pan Grzegorz Arciszewski, sklep „Guliwer”, Pani Anna
Olbryś, Pani Monika Raźniewska, Pani Wiesława Dąbrowska, Pan
Krzysztof Smoliński, Rada Rodziców PGNr 1, szczególnie Pani
Iwona Modzelewska, Pani Edyta Bazylewska, Pani Katarzyna
Skabek oraz Pani Agnieszka Królak, którym składamy serdeczne podziękowania!
Koło Dziennikarskie PG Nr 1

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6

16.07–20.07.2012
Korzystanie z pracowni internetowej
codziennie od godziny 9.00 do 16.00.
Wyświetlanie filmów „Scooby-Doo”
(codziennie seans po 45 minut)
od godziny 12.00
16.07.2012 godz. 9.00–14.00
(poniedziałek)
– Czytanie bajek dla najmłodszych,
konkurs na ilustracje do przeczytanych
bajek
17.07.2012 godz. 9.00–14.00
(wtorek)
– „Dziwne stwory” – wyczarujemy
z masy solnej i różnego kształtu makaronów (konkurs na najzabawniejszego
stworka)
18.07.2012 godz. 9.00–14.00 (środa)
– Mali artyści będą mogli się popisać
swoimi pracami malarskimi – technika
dowolna (kreda, farby, kredki,
plastelina, modelina, wycinanki, itp.)
19.07.2012 godz. 9.00–14.00
(czwartek)
– Gry i zabawy przy muzyce, karaoke
i dyskoteka
20.07.2012 godz. 9.00–14.00 (piątek)
– „Zbudujemy miasto” – korzystając z odpadów przeznaczonych do
recyclingu, wyczarujemy miasteczko.
Różnorodne kolory, faktury i kształty
same podpowiedzą nam, w co mogą
się zmienić odpady.

Hala Sportowa,
ul. Staszica 1

23.07.2012 godz. 9.00–14.00
(poniedziałek)
– Turniej Tenisa Stołowego chłopców
i dziewcząt szkół podstawowych
i gimnazjalnych
24.07.2012 godz. 9.00–14.00
(wtorek)
– Turniej piłki koszykowej „trójek”
gimnazjum chłopcy i dziewczęta
25.07.2012 godz. 9.00–14.00 (środa)
– Turniej Piłki siatkowej dla klas
gimnazjalnych (chłopcy)
26.07.2012 godz. 9.00–14.00
(czwartek)
– Minipiłka siatkowa dla szkół podstawowych (chłopcy i dziewczęta)
27.07.2012 godz. 9.00–14.00 (piątek)
–Turniej badmintona dla dzieci i młodzieży

*W pozostałe dni lipca Hala Sportowa czynna będzie nieodpłatnie dla
dzieci i młodzieży w godzinach od
9.00 do 14.00. Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy
sportu.

ROZMAITOŚCI
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Jak wygląda
„pocztówka z Cieksyna”?
W środę, 13 czerwca w Zakątku Rozmaitości, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego
63 w Cieksynie, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Pocztówka z Cieksyna”,
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”.
Konkurs, o którym informowaliśmy również na łamach naszego pisma, był
skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Wszyscy chętni
mieli dwa miesiące (od 24 marca do 21 maja), by uwiecznić jakieś charakterystyczne miejsca w Cieksynie albo wyszukać w swoich zbiorach fotografie
odpowiadające tematowi. Impreza była prowadzona przez przewodzących
„Skafandrowi” Mirosława i Kingę Szczypek.
Do konkursu przystąpiły następujące osoby: Ewa Ostrowska, Alicja Kraśniewicz-Sarnecka, Agnieszka Sztabnik, Magda i Dariusz Kraśniewicz, Alexandra
Tylewski i Tomasz Zawadzki. Każda z nich podeszła do tematu na swój sposób,
prezentując odmienne spojrzenie na Cieksyn, czy to z perspektywy urokliwych pejzaży, zdjęć natury, czy również makrofotografii fauny i flory.
Jury najbardziej spodobały się ujęcia kościoła i stacji kolejowej autorstwa Tomasza Zawadzkiego i jemu przyznano pierwsze miejsce. Wyróżnione zostały
również prace Alexandry Tylewski i Ewy Ostrowskiej za oryginalne podejście
do tematu. Zarówno wymienieni, jak i pozostali uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni książkami o fotografii. Nagrodą może być również fakt, że wybrane fotografie zostały wydane w formie pocztówek i są dostępne w Zakątku
Rozmaitości.
Po ogłoszeniu wyników wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez organizatorów, a także na pokaz atrakcji Zakątka Rozmaitości.
Zakątek jest w Cieksynie nowym miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych,
służy promowaniu lokalnych artystów. Można tam wypożyczyć kostiumy teatralne, kupić fajny „ciuszek” lub pamiątkę z Cieksyna.
Paweł Kozłowski
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Bal gimnazjalny
14 czer wc a b r. o godz .
18.00 w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja odbył się bal
gimnazjalny. Najpierw miała miejsce część oficjalna – uc zniowie b ard zo
serdecznie podziękowali
Rodzicom za opiekę, wsparcie i motywowanie do walki z własnymi słabościami,
a Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu – za trud włożony
w edukację, kształtowanie
osobowości i pomoc w rozwijaniu zainteresowań.
Następnie z krótkim przemówieniem w ystąpi ła
przedstawicielka Rady Rodziców, która podziękowała
Dyrekcji i Nauczycielom za możliwość zorganizowania balu oraz za trzy lata trudu, jaki włożyli w kształtowanie
dzieci, za poświęcony czas i wysiłek. Uczniów przywitała również dyrektor Bożenna Zawadzka-Roszczenko,
wypowiadając wiele ciepłych słów skierowanych do młodzieży, która wkrótce dołączy do grona absolwentów.
Na koniec swego przemówienia życzyła uczniom wspaniałej i niezapomnianej zabawy.
Do życzeń tych młodzież zastosowała się, bawiąc się wyśmienicie już od pierwszych minut imprezy. Trzecioklasiści na parkiet zaprosili też rodziców i nauczycieli, zachęcając do wspólnych pląsów. Muzyka rozbrzmiewała
do późnych godzin wieczornych, a uczniowie, choć zmęczeni, tańczyli nawet boso. Do tego, by bal był udany,
przyczynili się przede wszystkim rodzice uczniów, nauczyciele, wychowawcy klas, a także sami uczniowie. Dołożono wszelkich starań, by impreza na długo pozostała w ich pamięci, i z pewnością tak się stanie. Mamy nadzieję,
że za rok kolejni absolwenci będą wierni tej miłej tradycji.
W.S.

SPORT SZKOLNY

Trójbój lekkoatletyczny

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dwunastego”, 01.06.2012 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		
4. Krzysztof Brzuzy – Grzegorz Kosewski 		
5. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński 		
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki

166 pkt (57,64%)
160 pkt (55,55%)
156 pkt (54,17%)
146 pkt (50,69%)
138 pkt (47,92%)
136 pkt (47,22%)
106 pkt (36,80%)

Wyniki turnieju „trzynastego”, 15.06.2012 r.:
1. Mariusz Figurski – Marek Olbryś			
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
3. Krzysztof Brzuzy – Grzegorz Kosewski 		
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
6. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński 		

187 pkt (58,44%)
184 pkt (57,50%)
159 pkt (49,69%)
153 pkt (47,81%)
147 pkt (45,94%)
130 pkt (40,63%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po trzynastu turniejach:
1.
Marek Olbryś				
67 pkt
2-5. Piotr Kowalski				
64 pkt
Janusz Wydra				
64 pkt
Janusz Muzal				
64 pkt
Grzegorz Nowiński			
64 pkt
6.
Robert Truszkowski			
52 pkt
7.
Kazimierz Kowalski			
46 pkt
8-9. Waldemar Gnatkowski			
44 pkt
Paweł Wróblewski				
44 pkt
10-11. Krzysztof Michnowski 			
40 pkt
Krzysztof Morawiecki			
40 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

W piątek, 22 czerwca 2012 r.
na boisku Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Cubertina
w Budach Siennickich odbyły
się zawody sportowe w trójboju lekkoatletycznym. Uczestniczyły w nich reprezentacje
następujących szkół: Szkoły
Podstawowej z Bud Siennickich, Szkoły Podstawowej ze
Starych Pieścirogów i Szkoły
Podstawowej z Nasielska.
Trójbój lekkoatletyczny to rywalizacja sportowa dla uczniów z trzecich i czwartych
klas szkó ł podstawow ych
w trzech dyscyplinach: bieg na
60 m., skok w dal oraz rzut piłeczką palantową na odległość.
Każdy zawodnik bierze udział
w trzech konkurencjach sportowych. Wynik osiągnięty przez niego w każdej konkurencji jest przeliczany na
punkty, a następnie sumowany.
Po przywitaniu wszystkich uczestników zawodów przez dyrektora szkoły Mariannę Danisiewicz przystąpiono
do rywalizacji sportowej.
Poniżej przedstawiono zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki:
Kategoria chłopców:
I miejsce		
Jakub Bazylak (SP Budy Siennickie)		
109 punktów
II miejsce
Patryk Kordulewski (SP Stare Pieścirogi)
92 punkty
III miejsce
Damian Ślepowroński (SP Nasielsk)		
82 punkty
IV miejsce
Rafał Gąsiorowski (SP Nasielsk)		
81 punktów
V miejsce
Kacper Siemla (SP Budy Siennickie)		
80 punktów
Kategoria dziewcząt
I miejsce		
Julita Sterbicka (SP Budy Siennickie)		
144 punkty
II miejsce
Alicja Skoroszewska (SP Nasielsk)		
113 punktów
III miejsce
Aleksandra Jasińska (SP Nasielsk)		
94 punkty
IV miejsce
Patrycja Felczak (SP Stare Pieścirogi)		
93 punkty
V miejsce
Aleksandra Górecka (SP Nasielsk)		
87 punktów
Po zakończeniu zawodów najlepszym zawodnikom wręczono puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodycze. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez dyrektora
szkoły Mariannę Danisiewicz.
M.K.

PO GODZINACH
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Rowerowa wycieczka do Fortu
w Pomiechówku
W ostatni weekend maja Stowarzyszenie Rozwoju
Twierdzy Modlin zorganizowało wycieczkę rowerową połączoną ze zwiedzaniem Fortu numer III
w Pomiechówku. W imprezie wzięli udział nie tylko mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
ale także rowerzyści m.in. z Nasielska, Warszawy,
a nawet Radomia – łącznie około 75 osób.
Wycieczka rusz yła spod Bramy Ostrołęckiej
w Twierdzy Modlin; trasa prowadziła przez Bronisławkę i Stanisławowo, omijając najbardziej ruchliwe drogi. Na miejscu, czyli w III Forcie, cykliści
mieli możliwość spotkać naocznego świadka historii – pana Henryka Czarneckiego, który przeżył
w tym miejscu kaźni, i wysłuchać jego opowieści.
Często przejeżdżając z Pomiechówka do Nowego Dworu, nie mamy świadomości, że ogrodzony siatką i drutami kolczastymi teren wojskowy
po lewej stronie był w czasie II wojny światowej
miejscem zagłady kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców północnego Mazowsza – w tym również
naszego powiatu.
Henryk Czarnecki opowiadał mrożące krew w żyłach historie o tym, jak Niemcy traktowali tutaj
więźniów, zadając im śmierć w najbardziej wyrafinowany i zwyrodniały sposób – również kobietom
i dzieciom, które topiono w dołach kloacznych. Ze szczególnym sentymentem pan Henryk wspominał
młodą wówczas dziewczynę, Zosię Krauze z Zakroczymia, nad którą nie tylko znęcano się fizycznie, ale
i przetrzymywano cały czas w całkowicie ciemnym pomieszczeniu i wyprowadzano nagle na zewnątrz,
w skutek czego postradała zmysły. Sam był przykuty do ściany przez 10 dni i przeżył dzięki jednej z kucharek, która go dokarmiała pod nieuwagę gestapowców. W zimnych celach o powierzchni około 80
metrów kwadratowych, w których była jedynie słoma, gdzie roiło się od wszy, przetrzymywano około
100 więźniów. Choroby zakaźne, śmierć z głodu i wycieńczenia były na porządku dziennym, jak również śmierć zadawana przez załogę straży więziennej. Później ciała palono i zakopywano na terenie tego
obiektu.
Wstęp do III Fortu jest możliwy tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu lub, tak jak w tym wypadku,
przy okazji wycieczki organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin. Miejsce powinny
także przybliżać swoim podopiecznym szkoły, by zapoznać uczniów z lokalną historią.
Uczestnicy wycieczki mieli ponadto okazję wejść do podziemnych pomieszczeń i tuneli III Fortu, a po
kilku godzinach zwiedzania wspólnie zasiedli przy ognisku, na którym zorganizowano konkurs wiedzy
na temat zwiedzanego obiektu. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymali odblaskowe gadżety rowerowe.
SRTM zapowiada, że kolejne wycieczki i atrakcje będzie organizowało jeszcze wielokrotnie, dlatego warto zaglądać na ich stronę internetową.
Michał B.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Nareszcie otrzymasz od dawna wyczekiwane wiadomości. W pracy wykaż się sumiennością i dokładnością, dzięki czemu
unikniesz popełnienia błędu. Uważaj na
zdrowie i nerwy.
Byk 21.04–21.05
Czeka Cię przypływ optymizmu. Nie bagatelizuj wskazówek innych osób, tylko
wyciągnij właściwe wnioski. Dobry czas na
remonty i porządki na działce.
Bliźnięta 22.05–20.06
Będzie to wyjątkowo udany czas. W pracy
czekają Cię spore sukcesy i jeśli tylko dobrze wykorzystasz sprzyjające okoliczności,
to masz szansę polepszyć swoją sytuację.
Będzie Ci sprzyjać szczęście.
Rak 21.06–22.07
Możesz być nieco rozdrażniony i niespokojny. Skoncentruj się na pracy i na hobby.
W sprawach sercowych okres pomyślności
dla osób samotnych i wszystkich, które są
już w związkach.
Lew 23.07–22.08
Uważaj na zdrowie i nie popadaj w pracoholizm. Jeśli masz ważne sprawy do załatwienia,
to wszystko powinno się ułożyć po Twojej
myśli. Dopisze Ci też powodzenie w miłości.
Panna 23.08–22.09
Lepiej zachowajcie umiar, zwłaszcza jeśli
chodzi o wydatki. Będziesz mieć dużo energii i czasu na zabawę. Dla singli to dobry czas
na znalezienie partnera.

Waga 23.09–22.10
Uważaj na zdrowie i nie forsuj się zanadto. Będziesz cieszyć się powodzeniem
u płci przeciwnej. To dobry czas na krótką wycieczkę.
Skorpion 23.10–22.11
Uda Ci się niemal wszystko co sobie zap l a n uj e sz , wa r to wi ę c ma k s yma l n i e
w ykorz ystać każdy dzień. Odz yskasz
równowagę wewnętrzną.
Strzelec 23.11–21.12
Wiele się teraz będzie działo w Twoim
życiu, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Będziesz podatny na sugestie i manipulacje innych. Możesz spodziewać się
przypływu gotówki.
Koziorożec 22.12–19.01
Zwolnij trochę tempo życia i pobądź
z bliskimi i rodziną. W pracy musisz
wykazać się wytrwałością i spokojem.
Możliwe lekkie opóźnienia w realizacji
planów.
Wodnik 20.01–18.02
Dopisze Ci dobry nastrój. To dobry czas
na rozrywkę i spotkania towarzyskie.
Sporo możesz załatwić, korzystając ze
swojego uroku osobistego.
Ryby 19.02–20.03
Będziesz mieć dużo energii do pracy. Postaraj się to dobrze wykorzystać. W związku m ożl i we n i e p orozum i e n i a . Twoj a
sytuacja materialna powinna wkrótce się
poprawić.

Uroki Mazur
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Kraina Wielkich Jezior
to jeden z piękniejszych
zakątków Polski, licznie odwiedzanych przez
t u r ys t ó w, z w ł a s z c z a
w okresie letnim. W piątek, 15 czerwca 2012 r.
uczniowie klas IV i VI
a Szkoły Podstawowej im.
ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
uczestniczyli w jednodniowej wycieczce na
Mazury.
Poranna aura nie sprzyjała wycieczkowiczom, ale wszyscy mieli nadzieję, że ciemne, deszczowe chmury odpłyną w siną dal. Tak też się stało.
Pierwszym etapem wycieczki była miejscowość Kadzidłowo, znajdująca
się ok. 10 km od Rucianego-Nidy. To istny raj dla miłośników przygód.
Znajduje się tam Park Dzikich Zwierząt, zajmujący ok.100 ha w Puszczy
Piskiej. Uczniowie zobaczyli m. in. tarpany, daniele, wilki skandynawskie,
łosie, jelenie, rysie i wiele gatunków rzadko występujących ptaków. Większość zwierząt jest zaprzyjaźniona z człowiekiem, dlatego dzieci mogły
wejść do obszernych wybiegów, a nawet karmić je, głaskać i podziwiać
z bliska. Niezwykłym przeżyciem był taniec żurawi, które zachowywały
się jak aktorzy na scenie.
Następnie uczniowie pojechali do Mikołajek – „perły Mazur”. Miasto położone jest w przesmyku pomiędzy dwoma wąskimi jeziorami rynnowymi: Mikołajskim i Tałty. Pan przewodnik opowiedział krótką historię miasta.
W pamięci uczniów utkwiła legenda o Królu Sielaw, którego pomnik znajduje się w rynku.
Po zwiedzeniu miasteczka dzieci miały czas wolny na zakup pamiątek
i zjedzenie posiłku. Ostatnim etapem wycieczki był Park Wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni atrakcjami,
które na nich czekały. Po krótkiej wizycie w przebieralni ruszyli na „podbój” basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i saun. Trudno ocenić, które cieszyły się
największą popularnością. Większość wycieczkowiczów „zaliczyła” prawie
wszystkie oferowane atrakcje. Czas jednak płynął i trzeba było pożegnać
ten wodny raj.
Wszyscy w wyśmienitych humorach, pełni wrażeń wrócili do domu. Na
pewno wyjazd na Mazury zapadnie na długo w pamięci uczniów.
Koło Redakcyjne ZS nr 2

Kino NIWA ZAPRASZA
27 - 29 lipca godz. 18.00

Nietykalni
Dramat, Komedia
czas: 1 godz. 52 min.

Ta historia zdarzyła się naprawdę. Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do
pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie
dwóch skrajnie różnych światów
daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni,
która czyni ich… nietykalnymi.

Z przymrużeniem oka
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Zakład Garmażeryjny AMPIK FRESH Sp.
z o.o.poszukuje pracowników produkcyjnych. Nowe warunki pracy.Wymagania:
książeczka sanepidowska.Miejsce pracy:
Stare Pieścirogi. Tel. 695 278 765.

Język angielski – korepetycje. Zakres
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tel. 501 137 264.

Sprzedam łóżko 1-os. 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. Tel. 500 138 106.
Sprzedam dom ok. 120 m2 w Nasielsku.
Tel. 503 666 631, 23 69 12 865.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 577.
Sprzedam dom bliźniak (60 m2) z budynkiem gospodarczym z działką 1000
m2 w Cieksynie. Tel. 500 569 636.

Wynajmę mieszkanie 67 m2 w Nasielsku.
Tel. 511 848 639.
Sprzedam samochód Fiat PUNTO
rocznik 1998 poj. 1,2l. 5 - drzwiowy.
Tel. 504071947.
Hotel/Restauracja w Pułtusku poszukuje osób na stanowisko: KELNER/
KELNERKA,POMOC KUCHENNA,
KUCHARZ. Kontakt: 504 920 550.
Tanie kwatery pracownicze blisko dworca
PKP. Tel. 788  628 665.
Sprzedam fotelik samochodowy ROMER
BRITAX od 9 do 18 kg. Tel. 602 250 413.
Sprzedam kombajn zbożowy VOLVO
900. Tel. 781 839 215.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku.
Tel. 605 827 917.
Zaopiekuję się osobą starszą (niepełnosprawną) lub dzieckiem.Tel.605 827 981.
Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni dyspozytora. Wymagana licencja II stopnia
i niekaralność. Miejsce pracy: Nasielsk.
Tel. 602 629 778.

Okazja - wyprzedaż prywatnej kolekcji obrazów. Sprzedam stare akwarele Sprzedam słomę w kostkach, suchą ze
Nikifora (w ramach za szkłem) - tanio!   stodoły. Tel. 606 423 338.
Tel. 502 035 852.
Sprzedam dom 80 m2 oraz budynki
Sprzedam mieszkanie M3 w Nasielsku.
gospodarcze o pow. 200 m2 na działce
Tel. 691 222 500.
2000 m2 w Nasielsku. Tel. 664 891 895.
Kupię stary samochód Syrenkę,
Wynajmę dom w Cegielni Psuckiej.
Wartburga, stary motocykl i części do
Tel. 512 683 420.
nich. Jeśli masz lub wiesz gdzie stoi zaSprzedam mieszkanie 36 m2, os.
dzwoń. Tel. 698 120 030.
Starzyńskiego wraz z garażem oraz
Sprzedam 3 ha ziemi ornej, gm. Nasielsk.
działką 770 m2 – okolice ul. Kościuszki.
Tel. 666 295 207.
Tel. 501 606 148.
Usługi budowlane – docieplanie domków,
Sprzedam krowę mleczną 3-letnią.
gipsowanie ścian, malowanie. Tel. 507
Tel. 505 558 777.
720 444.
działkę rolno-budowlaną,2700
BUDMAX – remonty, wykończenia. Sprzedam
2
m
,
blisko
stacji
PKP Nasielsk. Cena 50 tys.
Tel. 697 117 119.
Tel. 506 702 293.
Przyjmę osobę do pracy  na stanowisko
administracyjno-biurowe. Tel. 602 303 Instalacje elektryczne kompleksowo –
uprawnienia,systemy alarmowe,monito143.
ring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją.
S p r z e d a m m i e s z k a n i e p r z y Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.
ul. Warszawskiej M3 + garaż. Tel. 500
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie.
728 908.
Pożyczki pozabankowe.Tel.600 297 409.
Hydraulika,pełen zakres,glazura,terakota,wykańczanie wnętrz.Tel.602 698 856.
Sprzedam mieszkanie 36 m2 w Nasielsku,
os. Piłsudskiego. Tel. 691 350 922.
Sprzedam minikoparkę Kubota, stan
dobry. Tel. 692 167 945.
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Tel. 500 142 809

Chcesz wyrównać braki, przygotować sie do
egzaminów z języka angielskiego - Zadzwoń.
Tel. 697 339 708, 22 794 34 85. Firma „VERS”
Ewa Komajda.
Usługi – kadry, płace, BHP, p.poż., szkolenia
doradztwo. Tel. 606 450 438.
Zatrudnię pracowników budowlanych.
Tel. 606 705 640.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mariusz Rudnicki

Podziały działek, mapy do pozwolenia na budowę,
tyczenia budynków, inwentaryzacje budynków,
rozgraniczenia działek, i inne
biuro; Nasielsk ul.

Kościuszki 19

tel. 502-109-208, 605-593-829
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Żbik w lidze okręgowej
Razem z sympatykami Żbika łudziliśmy się przez kolejny już rok,
że drużyna piłkarska seniorów powróci do IV ligi. I chociaż awans był
realny i można nawet powiedzieć,
że na wyciągnięcie ręki, to i tym
razem nie udało się zrealizować
marzeń. Nasza drużyna od sierpnia
będzie nadal grała w lidze okręgowej, w jej grupie ciechanowsko-ostrołęckiej.
W grupie tej zajęliśmy w zakończonym sezonie drugie miejsce. Od mistrzostwa i bezpośredniego awansu
dzielił nas zaledwie jeden punkt.
Tyle straciliśmy do lidera, Błękitnych
z Raciąża, po podsumowaniu całego sezonu. Pozostał przy tym pewien żal, ponieważ nasza drużyna
straciła wiele punktów na własne życzenie. Zdarzał się też brak rozsądku
owocujący kartkami.
Regulamin dał naszej drużynie
jeszcze jedną szansę wywalczenia
awansu w meczach barażowych.
Naszym przeciwnikiem była Bzura
Chodaków. Rywalizację z tą drużyną przegraliśmy już w pierwszym
meczu i to na własnym stadionie.
Jak pamiętamy, nasz zespół przystąpił do tego meczu zdekoncentrowany. Zanim nasi zawodnicy zaczęli
naprawdę grać, było już 3:0. Na
szczęście później udało się zmniejszyć rozmiar porażki. Tyle że przez
pewien czas przeciwnik grał nawet
w ósemkę.
Zupełnie innego Żbika zobaczyliśmy w meczu rewanżowym w Chodakowie. To prawda, że gospodarze
grali w osłabieniu, ale nie to decydowało o przebiegu spotkania. Po
prostu nasi zawodnicy postanowili
jeszcze powalczyć. Aby awansować,
musieli ten mecz wygrać, i to minimum różnicą dwóch bramek.
Przeciwnicy od początku nastawili
się na grę defensywną. Bronili wyniku osiągniętego w Nasielsku. Ostatecznie im to się udało. Wystarczył
remis. Mogli nawet przegrać, lecz
nie więcej niż różnicą jednej bramki.
Początek meczu był bardzo obiecujący dla naszej drużyny. Zarysowała
się jej przewaga udokumentowana w 17. minucie bramką. Strzelił ją
Karol Szczepkowski. Kiedy wydawało się, że wkrótce padnie druga
bramka dla Żbika, nasze linie defensywne popełniły błąd, wysuwając
się za bardzo do przodu, nie dbając
przy tym o szybki powrót na swoje miejsce w wypadku kontrataku.
A właśnie na kontrataki nastawili się
gospodarze. Taki właśnie kontratak
wykorzystał Tomasz Kubiak, strzelając w 23. minucie meczu wyrównującą bramkę.
I to był właściwie koniec marzeń
Żbika o awansie. Teraz potrzeba było
strzelić przynajmniej jeszcze dwie
bramki. Gospodarze zaś jeszcze
bardziej zwarli szyki obronne, rzadziej próbowali atakować nasielską
bramkę. Grali wyraźnie na czas. I tak
grając, „dowieźli” wynik do końca
meczu. Nie można mieć do nich
o to pretensji. O wartości drużyny
nie decydują tylko jej umiejętności
techniczne, liczy się także myślenie.

Obiektywnie trzeba przyznać, że
w tej konfrontacji wiceliderów
dwóch grup ligi okręgowej większą
dojrzałość wykazała drużyna z Cho-

fot. T. Zawadzki

dakowa i w pełni zasłużyła na awans.
I tego awansu trzeba im pogratulować.
az

Liga okręgowa 2011/2012, grupa: Ciechanów-Ostrołęka
Nazwa
M.
Pkt.
Z.
1.
Błękitni Raciąż
30
66
21
2. Żbik Nasielsk
30
65
20
Makowianka Maków
3.
30
64
19
Mazowiecki
4. Sona Nowe Miasto
30
61
19
5. Korona Ostrołęka
30
59
18
6. Wkra Bieżuń
30
48
15
7. Kryształ Glinojeck
30
45
13
8. Boruta Kuczbork
30
41
12
9. Orzeł Sypniewo
30
40
12
10. Tęcza Łyse
30
37
11
11. KS CK Troszyn
30
36
11
12. Iskra Krasne
30
33
10
Wieczfnianka Wieczfnia
13.
30
30
8
Kościelna
14. Tęcza Ojrzeń
30
25
7
15. KS Pniewo
30
20
5
16. Rzekunianka Rzekuń
30
14
3
R

E

K

L

A

R.
3
5

P.
6
5

Bramki
77-28
78-32

7

4

95-32

4
5
3
6
5
4
4
3
3

7
7
12
11
13
14
15
16
17

70-42
63-29
80-61
59-53
55-63
70-72
66-70
54-65
54-61

6

16

44-70

4
5
5

19
20
22

49-94
56-108
26-116
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A
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