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– Papierki po lodach, które kupiłam w Tesco, musiałam nieść
w ręce aż do kosza, stojącego przy
komisariacie policji. Zawsze mam
problem, żeby wytłumaczyć dziecku, że papierek po batonie trzeba
wrzucić do kosza, bo koszy u nas
jak na lekarstwo – mówi pani Jola,
mieszkająca przy ul. Kolejowej.
Kosze na śmieci to istotny element
krajobrazu każdego miasta. Jak się
doliczyliśmy – Nasielsk pochwalić
się może 32 koszami – w tym ośmioma zlokalizowanymi na samym
skwerze im. Jana Pawła II, czterema na skwerku przy ul. Kościuszki,
a także czterema na psie odchody.
Liczby nie są imponujące, zwłaszcza jeśli przeliczymy, że na jeden
kosz przypada ok. 233 mieszkańców samego miasta oraz 598
mieszkańców gminy. To zdecydowanie za mało. Kilka lat temu było
ich znacznie więcej, m.in. wzdłuż
ulicy POW – dziś nie ma tu ani jednego.
Publiczne pojemniki na śmieci są
zlokalizowane głównie w centrum
miasta – najwięcej wzdłuż ulicy
Warszawskiej, w Rynku, a także
przy instytucjach użytku publicznego – jednak nie wszędzie. Kosza brakuje m.in. przy Publicznym
Gimnazjum, przy Szkole Podsta-

wowej – i gdzie tu podstawy praktycznej edukacji proekologicznej?
Brakuje też paradoksalnie kosza
przy siedzibie ZGKiM.
Znacznie lepsza sytuacja jest przy
supermarketach – przy każdym
znajduje się jakiś pojemnik na
śmieci, ale jest on własnością danej firmy. Wzorem dla innych jest
też nowo powstała myjnia samochodowa przy ulicy Płońskiej, na
której doliczyć się można siedmiu
koszy na śmieci. – Jakiś czas temu,
wysiadając z autobusu, chciałem
wyrzucić kilka papierków do kosza
stojącego przy fast-foodzie, zwrócono mi uwagę, że to nie jest kosz
publiczny! A ja pytam w takim razie, czy nieśmiecenie nie jest jednak ideą ogólnospołeczną, skoro
nawet kilku papierków nie można
wyrzucić do pojemnika wystawionego na widoku publicznym, na
chodniku przy przystanku autobusowym? – pyta piszący do nas
Piotrek, student. – Widać niektórzy
wychodzą z założenia – mój kosz
tylko dla moich śmieci, więc o co
chodzi? – podsumowuje ironicznie.

Kosze pełne po brzegi

Inną sprawą, i to niestety nagminną, jest wyrzucanie całych worków

Czytaj na str. 5

W ostatnich dwóch tygodniach miały
miejsce w naszej gminie wyjątkowo
długie przerwy w dostawie energii
elektrycznej do naszych domów. Te
sytuacje wiele kosztowały odbiorców
energii (np. rozmrożone produkty w
lodówkach, niewykonana praca).
Gwałtowne zjawiska atmosferyczne
powodowały, że rwała się sieć energetyczna, łamały się słupy, „paliły”
stacje transformatorowe. Nie wszystko bowiem jest zależne od człowieka.
Wiele jednak sytuacji można przewidzieć i im zapobiec. Za to płacą,
w rachunkach za energię, odbiorcy.
A jeżeli czegoś się nie przewiduje i
temu nie zapobiega, to osoby za ten
stan odpowiedzialne powinny pokryć
szkody, jakie w wyniku ich niedbalstwa
powstają.
Zjawisko niedbalstwa, bo trudno nazwać je inaczej, wystąpiło w wyjątkowej skali na ulicy Polskiej Organizacji
Wojskowej. I nie jest to zjawisko nowe.
Tu bardzo często dochodzi do przerw
w dostawie energii. Przyczyna jest
prosta i znana od dawna. Podobnie
jest jednak na innych ulicach, a także
w wielu wioskach.
Pod linią energetyczną rosną drzewa. Ich gałęzie nie tylko wrastają między przewody, ale je
przerastają. Drewno nie jest wprawdzie przewodnikiem elektryczności,
a izolatorem, pod warunkiem jednak, że jest suche. Mokre staje się
przewodnikiem. Skutkuje to zwarciami, zwłaszcza gdy jeszcze wieje
wiatr, i przerwami w dostawie energii. Do tego jest to niebezpieczne.
Dotknięcie mokrego drzewa może
spowodować porażenie.
Niektóre z osób przyjmujących zgłoszenie o awarii ze zdiagnozowaną już
jej przyczyną nie informowały, kiedy

Czytaj na str. 7
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Z UM
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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Nowym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
nasielskiego Urzędu Miejskiego w wyniku konkursu została pani Ewa Mikulska z Nasielska. W najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty także
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Z MIASTA

Prace trwają

– Co z remontem ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej? Wcale nie widać, żeby
tu były prowadzone jakieś prace, czy na pewno coś zostanie zrobione przed
zimą? – z takim pytaniem zwrócił się do naszej redakcji pan Waldemar, czytelnik ŻN.
Prace, choć nie komplikują życia mieszkańcom, trwają w tej ulicy cały czas. –
W tej chwili na ukończeniu są już prace przy wykonywaniu tzw. przepięć do wodociągu. W tym roku jeszcze wykonany zostanie pierwszy etap kanalizacji, od
skrzyżowania Kościuszki i POW do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. W tegorocznym budżecie na ten cel mamy zabezpieczone 500 tys. zł. Do kanalizacji
zostaną podłączone także budynki prywatne i komunalne z ulicy Warszawskiej. Na razie czekamy na uprawomocnienie pozwolenia – mówi Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska. – W następnym roku budowa kanalizacji będzie kontynuowana od Wyszyńskiego w stronę ulicy Piaskowej oraz w ulicy
Podmiejskiej i Nowej Wsi. Będziemy się starali, żeby te prace nie były uciążliwe
dla mieszkańców. Roboty wykonuje nasielski Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – dodaje.
Pozostaje jeszcze kwestia budowy nowej nawierzchni na ulicy POW. Burmistrz
zapewnia, że również etapami ta ulica może być wykonywana, po tym, jak zakończone zostaną prace przy kanalizacji. Prawdopodobnie więc jeszcze w tym
roku nowy asfalt pojawi się na części tej drogi. Na razie nie wiadomo jeszcze,
czy za wykonanie tej ulicy odpowiedzialny będzie powiat, czy na podstawie
porozumienia, gmina. – Powiat nowodworski takie porozumienie już przygotował, ale nie zostało ono jeszcze przez nas zweryfikowane. Musimy sprawdzić
wszystkie koszty, zanim podejmiemy taką odpowiedzialną decyzję – stwierdza
burmistrz. Zapowiada, że musi ona zapaść do końca sierpnia br. Na budowę ulicy
POW powiat w tym roku przeznaczył 1 mln 400 tys. zł, a w następnym zaplanowano na tę inwestycję 1 mln 600 tys. zł.
(i.)

O fontannie znajdującej się
na skwerze przy ul. Kościuszki mówiono podczas
obrad komisji Rady Miejskiej i podczas sesji. Powodem zainteresowania był jej
opłakany stan i to, że mimo
upalnych dni, nie działała.
A przecież przez wiele lat
cieszyła oczy i przyciągała zwłaszcza dzieci. Był też
okres, kiedy była iluminowana.
Radny Henryk Antosik zadeklarował nawet, że własnym sumptem uporządkuje
to eksponowane miejsce.
Na szczęście głos radnego Antosika, innych radnych i mieszkańców został usłyszany przez dyrektora ZGKiM Alberta Kołodziejskiego i ten wydał odpowiednie dyspozycje swoim pracownikom. W efekcie fontanna
wstępnie została oczyszczona i woda już wytryska. Przewidziane jest dalsze jej porządkowanie i usprawnianie.
Tu gospodarzom warto przypomnieć, że usytuowany tuż obok pomnik
też kiedyś był zadbany. To podobno historia, ale coraz częściej widać, że
należałoby o nią dbać i z niej wyciągać wnioski.

Parking otwarty

Z UM

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

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

Lotnisko w Modlinie już czynne

KRÓTKO

W niedzielę, 15 lipca br. odbyło się
oficjalne otwarcie nowego polskiego portu lotniczego Warszawa-Modlin w Modlinie. Z pewnością
będzie z niego korzystało wielu
mieszkańców naszej gminy. Odległość od centrum Nasielska do lotniskowego terminala wynosi tylko
21 km. Mieszkańcy naszej gminy,
jak pokazuje doświadczenie, dość
często podróżują samolotami. Otworzyły się więc przed nimi nowe
możliwości.
Zlokalizowanie lotniska w Modlinie to sukces władz Mazowsza,
a zwłaszcza całego powiatu nowodworskiego. To szansa rozwoju dla
miejscowości położonych w odległości 50 km od lotniska. Tak po-

wiedział jeden z występujących na
otwarciu ważnych gości.
Czy potrafimy ją wykorzystać, to się
wkrótce okaże. Jak na razie nie widać jakiejś spójnej i dalekowzrocznej
koncepcji aktywizacji miejscowego
środowiska. A możliwości są i odpowiednie poczynania w tej sprawie
powinny już być widoczne.
Z pewnością szansę swą wykorzysta Nowy Dwór Mazowiecki. Jego
burmistrz, Jacek Kowalski, w czasie uroczystego otwarcia odgrywał
pierwszoplanową rolę. I nic dziwnego, miasto Nowy Dwór jest jednym
z udziałowców w spółce będącej
właścicielem tego portu lotniczego.
Mniej widoczne były władze powiatu nowodworskiego – obecne

i poprzednie. Należy tego żałować,
ponieważ port lotniczy w Modlinie to ważne przedsięwzięcie dla
wszystkich gmin naszego powiatu. Poświęcenia portu lotniczego
w Modlinie dokonał biskup senior
diecezji warszawsko-praskiej ks.
prof. dr hab. Kazimierz Romaniuk.
W dniu 15 lipca na lotnisku w Modlinie o godzinie 10.00 wylądował
Boeing 737-800 firmy RYANAIR.
Przyleciał nim prezes tej firmy, która będzie korzystała z tegoż lotniska.
O godz. 17. 30 wylądował samolot
linii WIZZAIR z Budapesztu, później
odleciał do stolicy Węgier, zabierając pierwszych pasażerów z nowego
portu lotniczego.
andrzej zawadzki

Miejsc postojowych w Nasielsku brakuje. Dlatego cieszy każde miejsce,
w którym można w miarę bezpiecznie zostawić samochód. Nowy parking
powstał na ul. Kościelnej, w miejscu, gdzie dotąd stały zrujnowane po części budki, przewidziane kiedyś na handel.
Burmistrz Arciszewski zlecił wykonanie parkingu naszej miejskiej firmie –
Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach bieżącego
utrzymania dróg (to jedno z zadań ZGKiM).
Parking już funkcjonuje. Zadowoleni są kierowcy, bo przybyły im
34 miejsca parkingowe. Są one wykorzystywane prawie w 100%. Zwłaszcza w niedziele i święta (bliskość kościoła) oraz w dni targowe.

Nowe obiekty drogowe
W ciągu drogi wojewódzkiej naprzeciwko szkoły podstawowej zostały
zamontowane nowe bariery segmentowe i tzw.
znaki aktywne (pulsujące).
Energia do ich zasilania
będzie wytwarzana dzięki wykorzystaniu światła
słonecznego. Urządzenie
te powinny wpłynąć na
poprawę bezpieczeństwa
w tym miejscu. Obok
bowiem znajdują się dwa
przejścia dla pieszych,
z których korzystają się
dzieci idące do i ze szkoły.
xyz
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Jest dotacja na targowicę
Gmina Nasielsk otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł
na realizację projektu pod nazwą
„Przebudowa Targowiska stałego «Mój Rynek» zlokalizowanego
w Nasielsku przy ul. Lipowej 15”.
Pieniądze na ten cel pochodzą ze
środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–
2013.
Umowa na dofinansowanie została podpisana w środę, 4 lipca
br., w Urzędzie Marszałkowskim
Woj ewództ wa Ma zowieck ie go w Warszawie. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisali
ją: Adam Struzik, marszałek województwa, i Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Modernizacji Terenów Wiejskich
w UMWM, zaś naszą gminę reprezentowali: Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska, i Ludwina Turek, skarbnik Nasielska.
Całkowita wartość naszego projektu wraz z VAT wynosi 6 686 752,24

Wiatraki
dojeżdżają
Z tych wiatraków mąki nie będzie, będzie za to prąd. Kilkakrotnie już informowaliśmy, że w najbliższym czasie zostanie zbudowanych na terenie
naszej gminy pięć elektrowni wiatrowych, zwanych popularnie wiatrakami. Cztery z nich powstaną niedaleko wsi Dębinki, a jeden w okolicach
wsi Ruszkowo, Czajki, Morgi. Informowaliśmy też, że prąd wytworzony
przez te urządzenia popłynie kablem i do krajowej sieci energetycznej
zostanie włączony w Nasielsku. Kabel został już położony.
Aktualnie zwożone są na miejsce budowy potężne elementy wiatraków.
Aby można było zmontować je w całość, przygotowywane są fundamenty. Prace postępują szybko. Prowadzi je spółka akcyjna MEGA. Inwestorem zaś jest spółka z o.o EOLOS NORTH.
Budowa budzi duże zainteresowanie okolicznych mieszkańców. Z zaciekawieniem obserwują potężne elementy i postęp prac.
az
R
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Nowe okręgi wyborcze
Do wyborów jeszcze daleko, ale już wiadomo, że będą zmiany dotyczące
okręgów wyborczych. Osobą najbardziej kompetentną w naszej gminie
w sprawie wyborów jest Marek Maluchnik, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru w nasielskim Urzędzie Miejskim, zajmujący się również
całą problematyką wyborczą.
Sprawa okręgów wyborczych jest aktualnie rozpatrywana. Do zmiany obliguje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Najprościej mówiąc, wprowadza ona
nowy Kodeks wyborczy przewidujący okręgi jednomandatowe w wyborach do rad w gminach do 20 tys. mieszkańców. Taką właśnie gminą
jest Nasielska.
Większość okręgów wyborczych w naszej gminie była okręgami jednomandatowymi, ale istniały też okręgi dwumandatowe. Do 1 listopada 2012
r. Rada Gminy musi dokonać korekty w dotychczasowym podziale na
okręgi wyborcze. Jest to więc konieczność wynikająca z ustawy. Problemem zajmie się Rada Miejska i ona, po wnikliwym rozpatrzeniu problemu,
podejmie decyzję o nowym podziale na okręgi wyborcze. A ponieważ
w naszej Radzie zasiada piętnastu radnych, więc utworzonych zostanie
piętnaście okręgów wyborczych.
az
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Fontanna działa
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zł, zaś koszty
kwalif ikowan e to 5 436
383,95 zł.
Burmistrz zapewnia jednak
że inwestycja
będzie zdec ydowanie
mniej kosztować, niż zakłada to projekt.
– Łącznie, razem z dotacją, na targowisko chcę
przeznaczyć 3,5 mln zł. Mówiłem
o tym już wielokrotnie na sesjach.
A budowa musi się zakończyć do
października 2013 r. Z pewnością
dzięki targowisku zwiększy się na
naszym terenie hodowla zwierząt,
a sam obiekt będzie wizytówką.
W tej chwili podobne targowisko
znajduje się w Radzyminie. Będzie
można na nim handlować wszystkim, od tzw. przemysłówki do
zwierząt, na początku przez 3–4
dni w tygodniu,
a później może
nawet do 6 dni.
Poza tym planuję także zapewnić
m i e szkań c om
bezpłatny dojazd
do targowiska –
mówi Grzegorz
Arciszewski i dodaje. – Nie ma
zagrożeni a, że

nasze targowisko nie przyniesie
zysku.
Dofinansowanie na budowę lub
przebudowę targowisk otrzymało
27 projektów, dwa znajdują się na
liście rezerwowej. Wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 1 mln zł i stanowić więcej niż
75 proc. kosztów kwalifikowanych
całego przedsięwzięcia.
O wsparcie mogł y ubiegać się
gminy i związki międzygminne.
Projekty mogły być realizowane
w miejscowościach liczących nie
więcej niż 50 tys. mieszkańców.
Nowoczesne targowisko będzie
podłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Znajdować się na nim
będą: sanitariaty, parkingi i utwardzone podłoże. Znaczną część
powierzchni handlowej zajmować
będą zadaszone stoiska.
(i.)
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NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Zarzuty
za sutenerstwo

Policjanci Wydziału Kryminalnego nowodworskiej policji wraz z funkcjonariuszami posterunku w Pomiechówku zatrzymali 41-letniego Wiesława W., który jest podejrzany o pozbawienie wolności innej
osoby, zmuszanie do prostytucji oraz czerpanie z niej korzyści majątkowych. Mężczyzna prawdopodobnie prowadził dom publiczny pod
przykrywką hotelu. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
Od dłuższego czasu do komendy policji dochodził y sygnał y, że
w jednym z hoteli na terenie gminy Pomiechówek uprawiana jest
prostytucja. Nowodworscy kryminalni oraz policjanci z miejscowego posterunku prowadzili czynności w celu wyjaśnienia całej sprawy.
W miniony poniedziałek funkcjonariusze z Pomiechówka uzyskali informację, że w hotelu prawdopodobnie przetrzymywane są kobiety
i zmuszane przez właściciela do prostytucji. Kiedy policjanci udali się
na miejsce, aby to sprawdzić, właściciel hotelu był zdziwiony i twierdził,
że nie przetrzymuje żadnych osób wbrew ich woli.
W trakcie zakrojonych na szeroką skalę czynności policjanci w jednym
z pomieszczeń odnaleźli roztrzęsione i zalęknione kobiety. Po wstępnych ustaleniach oraz rozmowie z nimi Wiesław W. został zatrzymany
i osadzony w policyjnej celi do wyjaśnienia całej sprawy. 41-latek usłyszał 4 zarzuty: jeden związany z przestępstwem przeciwko wolności
człowieka oraz trzy przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
Sprawa trafiła do prokuratury, a sąd zastosował wobec podejrzanego
tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Policjanci z nowodworskiej komendy zatrzymali kolejne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą.
38-letni Krzysztof C. oraz 37-letni Andrzej S. są podejrzani o utrudnianie
prowadzonego postępowania i wywieranie wpływu na zeznania świadków. Taki zarzut usłyszeli też od prokuratora. Decyzją sądu Krzysztof C.
trafił pod dozór policji, zaś wobec Andrzeja S. nie zastosowano środka zapobiegawczego w toczonym
postępowaniu. Obu mężczyznom
grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
za:www.kppnowydwor.policja.
waw.pl

Kronika OSP

R

Strażacy z Nasielska:
07.07. wyjechali do Chrcynna w
celu usunięcia gałęzi zalegających
na drodze;
09.07. zabezpieczali miejsce lądowania i startu śmigłowca LPR przy
ul. Sportowej;
11.07. w Pieścirogach Starych usuwali gniazdo szerszeni z budynku
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KRONIKA
POLICYJNA

Śmieci w Chlebiotkach

Tuż za wsią Kosewo,
przed skrzyżowaniem
dróg w Chlebiotkach
w k i e r u n ku Ko n a r
i Kątnych, znajduje się
zalesione zagłębienie terenu. Przepływa
tamtędy mał y strumyk i wszystko byłoby pięknie, gdyby
miejsce to nie stało
się kolejnym dzikim
wysypiskiem śmieci. Wśród bujnej obecnie roślinności znajdują się porozrzucane reklamówki i worki ze śmieciami z gospodarstw domowych
– głównie z produktami spożywczymi. Niestety, to kolejne miejsce, gdzie
okoliczni mieszkańcy ubarwiają sobie naturalną zieleń tworzywami sztucznymi.

04.07. w Słustowie Marcin W.,
mieszkaniec Mazewa Dworskiego,
znieważył wulgarnymi słowami funkcjonariuszy policji.
3.06.–07.07. w Chrcynnie nieznani
sprawcy włamali się do garażu i skradli
mienie o wartości 7000 zł.
05.07. w Wągrodnie spaleniu uległa
stodoła ze sprzętem rolniczym. Straty
wynoszą 72 800 zł.
13.07. policjanci z KPP Nowy Dwór
Maz. i KP Nasielsk zatrzymali Dariusza
S., mieszkańca Gąsocina, w którego
samochodzie znajdowały się przedmioty pochodzące z kradzieży.

Wysypisko materiałów
budowlanych w Nasielsku

13.07. w Chrcynnie funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzymali Janusza R.,
Grzegorza N., Iwonę N. i Małgorzatę F.
na gorącym uczynku kradzieży elementów ogrodzenia.

S ą na tere n i e na szej
gminu miejsca, które
służą za dzikie wysypiska nie tylko odpadów
z gospodarstw domowych, ale także materiałów budowlanych.
I to w samym Nasielsku!
Gruz, cegły, ceramikę
łazienkową, a nawet kable podziemne znajdziemy przy ulicy o pięknie
brzmiącej nazwie
– Tęczowa, niemalże na
przeciwko zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego „Binder”. Tego
typu rzeczy dyskretnie pozbyć się nie można – widać nawet świeże ślady
wjeżdżających tam aut. Apelujemy zatem o zwracanie uwagi na tego typu
przypadki i informowanie nas o nich.
L
A
M
A
Prosimy o próbę udokumentowania
takiego faktu, co pozwoli na łatwiejsze namierzenie sprawców i zachowanie czystego otoczenia. Dziś
niemal każdy telefon komórkowy
wyposażony jest przecież w aparat
fotograficzny czy kamerę.
Michał B.
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13.07. w Psucinie spaleniu uległa stodoła. Straty oszacowano na 13 000 zł.

Pijani na drodze

03.07. na ul. Kościuszki Wacław Sz.,
mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,24 mg/l).
03.07. na ul. Piłsudskiego Mieczysław
O., mieszkaniec Paulinowa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (0,30
mg/l).
07.07. w Cieksynie Stanisław Sz.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,41 mg/l).
07.07. w Aleksandrowie Bogdan D.,
mieszkaniec Psucina, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,96 mg/l).
08.07. w Kątnych Michał K., mieszkaniec Kątnych, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,87 mg/l).
13.07. w Nunie Andrzej S., mieszkaniec Nuny, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,35 mg/l).
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Z MIASTA

Z GMINY

Mamy problem śmieciowy

Po modernizacji

śmieci do pojemników przez niektórych mieszkańców, którzy nie
mają podpisanych umów na wywóz śmieci. To zjawisko dotyczy
koszy stojących głównie w centrum miasta. Jeden taki worek czy
reklamówka – i kosz jest zapchany. A jeśli śmieci się nie mieszczą,
to są zostawiane obok śmietników.
To aroganckie zachowanie nierzadko ma miejsce prawdopodobnie na
oczach nas wszystkich. W jaki sposób z nim walczyć?
- To prawda, że kosze uliczne są
notorycznie przepełnione, przede
wszystkim odpadami z prywatnych
gospodarstw domowych. Dlatego
podejmiemy czynności kontrolne
i zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
oraz regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Nasielsk będziemy sprawdzać
zarówno umowy na wywóz nieczystości stałych, jak i płynnych,
oraz oczywiście rachunki - zapewnia Jadwiga Szymańska kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich w nasielskim
magistracie.
Wstyd przynoszą miastu także te
sytuacje, kiedy na skwerze pełnym
koszy papierki i resztki po jedzeniu
zostawia się na ławce – tak jak to
miało miejsce w jeden z ostatnich
O
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pięknych weekendów. Ktoś urządził sobie piknik i pozostawił po sobie wszystko to, co powinno trafić
do kosza.
– Te same osoby, które śmiecą,
później narzekają, że w Nasielsku
jest nieposprzątane i jest brudno –
skomentowała młoda dziewczyna,
widząc robione przez autora tekstu
zdjęcie.
W naszymi mieście znaleźć można
też kilka koszy z przeznaczeniem
na odzwierzęce odchody. W większych miastach nikogo nie dziwi
widok sprzątania po pieskach, ale
u nas ciągle tak się nie dzieje. Pies
załatwia swoją potrzebę w na trawie
czy chodniku, a właściciel odchodzi dalej, udając, że nic się nie staO
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ło. A przecież za chwilę w odchody
może ktoś wdepnąć.
Takich koszy brakuje na osiedlach
przy blokach, gdzie mieszka wielu
właścicieli psów, które codziennie
są wyprowadzane na spacery.
Niewielka liczba koszy ulicznych
zmusza nas do noszenia drobnych
śmieci ze sobą. Ale czy wszyscy
przejmują się aż tak bardzo ekologią i wyglądem naszego miasta?
Niestety nie, rzucają papiery czy
butelki gdzie popadnie, bo brak
kosza ich zdaniem usprawiedliwia
śmiecenie.
Między innymi stąd bierze się nasz
wspólny problem z zaśmieconym
i po prostu brudnym miastem.
Michał B.
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NAJLEPSZE GIMNAZJUM W REGIONIE

E

Według wyników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczni gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku
zdali egzamin gimnazjalny ze wszystkich bloków
tematycznych najlepiej w gminie, powiecie i województwie mazowieckim. Tak dobry wynik został
osiągnięty dzięki wytężonej pracy nauczycieli i uczniów naszego gimnazjum. Średnie wyniki procentowe dla naszej szkoły są następujące:
język polski – 78,4 %
język angielski – 78,3 %
historia i WOS – 68,2 %
matematyka – 64,6 %
przedmioty przyrodnicze – 61,2 %
Jak widać na wykresie wyniki Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym są nawet o kilkanaście
procent wyższe od średnich wyników w gminie, powiecie i województwie.

Od mieszkańców naszej
gminy otrzymaliśmy sygnały na temat trudnej sytuacji panującej na drodze od
Nasielska w stronę Jackowa
Włościańskiego, aż do samego wiaduktu kolejowego w stronę Świercz.
Pierwszy problem dotyczy
ulicy Przemysłowej. Tu pobocza porasta bujna roślinność, w tym krzaki, które wystają aż na drogę. Jak twierdzą mieszkańcy,
najniebezpieczniejsza sytuacja jest przy wyjeździe ze stacji paliw umiejscowionej przy skrzyżowaniu z ulicą Płońską.
Widoczność w tym miejscu jest niedostateczna, a pojazdów nadjeżdżających od Jackowa w ogóle nie widać. – Samochodem trzeba wyjechać do
połowy jezdni, aby można było zobaczyć nadjeżdżający pojazd, co stanowi duże ryzyko wypadku. Widziałem kilka razy, jak samochody gwałtownie hamują, gdy do ruchu włączają się auta, które właśnie zdążyły
zatankować – mówi pan Robert.
Trzeba dodać również, że w tym miejscu nie widać także przechodniów,
którzy wychodzą na jezdnię, bo nie mogą swobodnie przejść poboczem
ze względu na wystające krzaki.
Ale to nie jedyny problem. Nawierzchnia drogi w stronę nowo otwartego
wiaduktu w Jackowie Włościańskim jest w kiepskim stanie. Leżące na niej
kawały połamanego asfaltu, kamienie i resztki kruszywa do łatania dziur
są niebezpieczne i trzeba zachować tu szczególną ostrożność, bo zagrożeniem jest sama droga.
– Droga przez Jackowo była w dobrym stanie, zanim nie zaczął jeździć
tędy ciężki sprzęt, potrzebny do prac przy wiaduktach. Wykonawca powinien doprowadzić drogę do stanu, w jakim była przed rozpoczęciem
prac. Co tutaj zrobiono po zakończeniu wiaduktów i tuneli? Wyrównano
i obsypano pobocza, a co z asfaltem, który został wykruszony i połamany? – pyta pan Grzegorz. – Problem pozostaje, w najgorszej sytuacji są jak
zawsze mieszkańcy. Po tej całej modernizacji ktoś powinien też zwrócić
uwagę na drogi – dodaje.
Stan drogi wymaga gruntowego remontu, a szczegó l n i e n a n i e któ r yc h
odcinkach – dotyczy to
zniszczonych poboczy i
ogromnych dziur, które
teraz stały się zmartwieniem przede wszystkim
mieszkańców i władz gminy. (k)
R
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WTZ;
13.07. na ul. Warszawskiej gasili pożar śmietnika;
14.07. w Krzyczkach-Pieniążkach
usuwali gałęzie zalegające na jezdni.
Strażacy z Nasielska i Nowego
Dworu Mazowieckiego:
10.07. zostali wezwani do pożaru
piwnicy w bloku przy ul. Płońskiej.

Następujący uczniowie najlepiej zdali egzamin:

OSP Psucin:

fot. D. Majewski

13.07. gasili pożar stodoły w Psucinie.

5

Kornel Prusik (pol. 91%, ang. 100%, hist. 91%, mat. 100%, przyr. 81%)
Renata Dalecka (pol. 94%, ang. 98%, hist. 85%, mat. 93%, przyr. 73%)
Filip Ostrowski (pol. 91%, ang. 93%, hist. 79%, mat. 93%, przyr. 85%)
Najniższy wynik uzyskany przez naszych nielicznych uczniów ( 2 osoby) jest nadal o kilka punktów procentowych wyższy od średniej w gminie. Osiągnięcia te są możliwe, ale tylko i wyłącznie dzięki solidnej współpracy nauczyciela i ucznia.

Rodzicu !! Jeśli chcesz,by Twoje dziecko
uzyskało podobny wynik na egzaminie gimnazjalnym – wybierz naszą szkołę.

Doradztwo
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FELIETON

Czy ten umysł może kłamać?
Istnieje powiedzenie, że „Kłamstwo
zdąży obiec pół świata, nim prawda włoży buty”. Nie dziwi mnie to,
skoro kłamie i oszukuje nas na każdym kroku nasz, wydawałoby się
największy, sojusznik. Tak nieszczery bywa… nasz własny umysł.
Zacznijmy od oczu. Oszukują nas
dość często i pomińmy tutaj różne
sztuczki z „ruchomymi” obrazkami i tym podobne. Skupmy się na
odbiorze rzeczywistości. Osoby,
które lubią fotografować, pewnie
znają pojęcie „dominanty”. Pojawia się ona, gdy w danym miejscu
zbyt wiele światła danego koloru
źle wpływa na kolorystykę zdjęcia,
na przykład – zielone zabarwienie
w lesie (w końcu słońce przebija się
przez liście w tym kolorze). Nasz
umysł tak tego nie odbiera. Dlaczego? Ma bowiem pewien schemat
kolorów, który powoduje, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Zastanówmy się więc czasem, będąc
w miejscu o nietypowym oświetleniu, we wspomnianym lesie, nad
morzem przed zachodem słońca
czy w pomieszczeniu oświetlonym
jarzeniówką, ile w tym, jak widzimy
te miejsca, jest „oszustwa” umysłu.
Z kolorami wiążę się jeszcze jedna
ciekawa kwestia. Czym jest daltonizm, ogólnie wiadomo i nie trzeba
wyjaśniać. Istnieje jednak afrykańskie plemię Himba, które wykazuje skrajną formę tej przypadłości.
Członkowie ludu Himba znają czte-

ry kolory: zuzu, czyli czerwony,
zielony, niebieski i purpura; vapa:
biały i żółty; buru: zielony i niebieski
i dambu, oznaczający brąz, ale też
inne odmiany zieleni i niebieskiego. Nie umiem sobie wyobrazić,
jak wygląda rzeczywistość oczami
kogoś, kto za takie same uważa tak
różne kolory. Jedną z możliwych
przyczyn takiego stanu jest genetyka, druga, znacznie ciekawsza,
teoria mówi, że dzieje się tak, ponieważ rodzice uczą swoje dzieci
takiej właśnie percepcji kolorów
(którą z kolei oni odziedziczyli po
przodkach). Jeśli to prawda, to znaczy, że ludziom można wmówić
dosłownie wszystko.
Zmieńmy temat. Są ludzie, którzy uważają, że fantazją naszego
umysłu (tym razem wspólnego,
to znaczy wytworzonego przez
społeczeństwo) jest… wolna wola.
Niemiecki profesor Wolfgang Prinz
(w wywiadzie dla pisma „Die Zeit”,
przedrukowanym w polskim „Forum”) uważa, że jest ona niczym
innym jak instytucją społeczną.
Mówi: Traktujemy się nawzajem
tak, jakby każdy z nas mógł decydować, i dlatego w ramach społeczności jesteśmy podmiotami
obdarzonymi wolną wolą. To nasze uwarunkowania społeczne
w określony sposób determinują
nasze postępowanie. Swój wywód
profesor podsumowuje mocnym
zdaniem: Wolna wola nie wystę-

Z kart historii …

puje w naturze. Więc i jest, i jej nie
ma, albo inaczej – istnieje w pewien
sposób. Niemniej świadomość, że
kierujemy własnymi działaniami,
jest przecież niezwykle ważna dla
każdego człowieka.
Przydatnym do życia oszustwem
jest również poczciwy optymizm.
Chociaż ta postawa życiowa przez
wiele osób uważana jest za niepoważną, to jednak ma ona duży
wpływ nie tylko na samopoczucie. Bo zastanówmy się, jak w ogóle można być optymistą, skoro
ludzkie życie jest krótkie, kruche
i niewesołe. Gdzie tu miejsce na
uśmiech? (wpływ śmiechu i ogólnie
humoru na umysł człowieka to temat na osobną dyskusję). Tymczasem to absurdalne przekonanie, że
wszystko będzie dobrze, jest przydatne. Nie tak dawno naukowcy
z Harvardu zauważyli, że optymizm
może uchronić przed problemami
z sercem oraz udarem mózgu. Tak
więc – głowa do góry! Byle nie za
wysoko, ponieważ hiperoptymizm
również szkodzi, np. jeśli prowadzi
do ignorowania ryzyka.
Nie wspominam o tym wszystkim,
by dać do zrozumienia, że kłamstwo jest dobre. Bynajmniej. Dobrze jest jednak zwrócić czasem
uwagę na te wszystkie mechanizmy, które pozwalają nam przetrawiać naszą rzeczywistość. Nawet,
jeśli… oszukują.
Paweł Kozłowski

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron
W tym artykule pragnę przybliżyć 83 ha), a z którego zapewne czer- ziemi, bo liczącą 555 mórg (ok.
historię trzech wsi: Lubomina, Ja- pano materiał do wybudowania 16 310 ha), przeznaczono pod uprackowa oraz Lelewa. Stanowiły one drewnianych budynków. Folwark wę i zasiewy. Zapewne hodowasamodzielne majątki ziemskie. Dwa miał także własną łąkę liczącą 25 no także bydło, gdyż gruntu pod
z nich, Lubomin i Lelewo, wyróż- mórg ziemi (ok. 14 ha). Ostatnim pastwiskami znalazło się 26 mórg
niają się tym, że do dnia dzisiejsze- składnikiem gruntowym majątku z całego areału (ok. 14,5 ha) oraz 43
go przetrwały elementy zabudowy były nieużytki i place wynoszące 15 morgi (ok. 24 ha) z przeznaczeniem
szlacheckiej, a więc dworek. Celowo mórg ziemi (ok. 8,5 ha). Na tym te- na łąki. Nieodzownym składnikiem
nie wchodzę w opisy samych rezy- renie zapewne stał także murowany mazowieckich folwarków był las,
dencji szlacheckich, z racji wielowąt- budynek, którym był dworek właś- dostarczający majątkowi budulca,
kowości i obszerności materiałów. ciciela majątku, cieszący nas swym a także opału. W Jackowie jego poStanowić one będą temat oddziel- pięknem do dnia dzisiejszego. W fol- wierzchnia wynosiła 356 mórg zienych publikacji.
warku stosowano płodozmian 7- mi (ok. 200 ha). Folwark miał place
Lubomin – majątek w pierwszej i 13-polowy. Dobra Lubomin miały i nieużytki wynoszące ogółem
połowie XIX w. należący do W. Ja- obowiązek wypłacać dla kościoła 25 mórg (ok. 14 ha), na którym
roszewskiego. Z przeprowadzonej w Nasielsku co rok sumę 400 zło- znajdowało się 15 budynków drew3 lipca 1817 r. wizytacji kościo- tych polskich. Ten zapis w księgach nianych oraz 2 budynki murowane.
ła parafialnego w Nasielsku dowia- został uwieczniony w aktach zakro- Mówiąc o Jackowie, nie możemy
dujemy się, iż w Lubominie w 10 czymskich pod datą 14 sierpnia 1719 utożsamiać tej miejscowości tyldomach zamieszkiwało 48 męż- r. Jednakże, jak wynika z wizytacji ko z majątkiem, ale także z osaczyzn (w tym dorosłych 20) oraz kościoła parafialnego, wyżej wspo- dą zamieszkałą przez społeczność
59 kobiet (w tym dorosłych 16). mniana suma nie była przekazywana niezwiązaną z folwarkiem (skąd
Miejscowość była także siedzibą od 11 lat. W okresie PRL-u w budyn- przydomki w nazwach miejscowofolwarku i nie będzie błędem stwier- ku dworku w Lubominie mieściła się ści „Dworskie” i „Włościańskie”). Jak
dzenie, że raczej dobrze prosperu- szkoła podstawowa, obecnie jest to podaje Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich,
jącego. W późniejszym o 10 lat od własność prywatna.
wizytacji kościelnej zapisie Słow- Jackowo – majątek w pierwszej wieś Jackowo liczyła 26 domów
nika Królestwa Polskiego i innych połowie XIX w. był własnością z gruntem przypadłym do nich
Krajów Słowiańskich znajdujemy W. Ostaszewskiego. Na kartach wynoszącym 164 morgi ziemi (ok.
informację mówiącą o 16 domach opisu wizytacji przeprowadzonej 92 ha). Każda miejscowość w XIX
i mieszkających w nich 114 osobach. w kościele parafialnym w Nasielsku w. odprowadzała dziesięcinę na poSam folwark miał areał w wysokości w dniu 3 lipca 1817 r. znajdujemy trzeby swojej parafii. Także Jackowo
705 morgów (ok. 395 ha). Najwięk- zapis mówiący, iż w 14 domach miało obowiązek przekazać okreszym potencjałem folwarku były zamieszkiwało 109 mężczyzn ślone sumy na potrzeby kościoła
grunty przeznaczone pod uprawę (w tym dorosłych 36) oraz 88 ko- parafialnego w Nasielsku. Ze swoich
oraz ogrody liczące 516 mórg (ok. biet (w tym dorosłych 30). Jackowo obowiązków wywiązywał się dzie289 ha). Nie bez znaczenia dla ma- było siedzibą folwarku składającego dzic Jackowa Ostaszewski, płacąc
jątku było posiadanie lasu w ilości się w 1827 r. z 1001 mórg ziemi (ok. 20 złotych. Od kilku lat (a mowa tu
areału wynoszącego 149 mórg (ok. 560 ha). Tu także największą część o roku 1817 r.) nie dotrzymywała
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Awaria za awarią

Warto przeczytać

Spełniony w teatrze
Z pewnością zainteresowanie czytelników,
którzy poszukują ciekawych lektur na urlop, wzbudzi książka pt. Marian Kociniak.
Spełniony. To właściwie zapis rozmowy
przeprowadzonej przez Remigiusza Grzelę z aktorem Marianem Kociniakiem.
Każdy na pewno zna nazwisko tego znakomitego aktora i oczywiście kojarzy je
z postacią Franka Dolasa z filmu Jak rozpętałem II wojnę światową czy też rolą
Murgrabiego w Janosiku.
A przecież jego dorobek artystyczny jest
ogromny. Jednak od początku swojej bogatej kariery aktorskiej, na którą składa się
150 ról teatralnych, 80 w Teatrze Telewizji i dziesiątki ról filmowych i kabaretowych, Marian Kociniak nie udzielał wywiadów. Na temat stronienia
od mediów aktor mówi: Prawda była taka, że po premierze filmu „Jak
rozpętałem II wojnę światową” zostałem zaproszony bodaj do Radomia. Tam na spotkaniu z publicznością odpowiadałem na pytania: naiwnie, może czasami zbyt naiwnie. Potem ukazała się z tego recenzja.
Po przeczytaniu tekstu, który moim zdaniem pozostawiał wiele do życzenia, zdecydowałem się nigdy w życiu nikomu nie udzielić żadnego
wywiadu.
Dopiero z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej w Teatrze na
Woli artysta przerwał milczenie i szczerze opowiedział o swoim życiu.
Kociniak jest w tej książce prawdziwy. Mówi o swoim trudnym dzieciństwie, ojcu stolarzu z Dolnego Mokotowa i czasach wojny. A że jest
szczery do bólu, to otwarcie opowiada o swoich słabościach i błędach
sprzed lat. Sporo miejsca poświęca między innymi uzależnieniu od alkoholu, choć wspomina o tym spokojnie, bez emocji.
Opowiada o swoim życiu zawodowym, współpracy z różnymi reżyserami, kolegach z planów filmowych i scen. Kociniak kocha „grać bebechami”, stąd pewnie się wzięła, na zasadzie przyciągania się przeciwieństw,
jego przyjaźń na całe życie z Gustawem Holoubkiem, który był aktorem
intelektualistą. Ten przyjaciel napisał o Kociniaku: „Jest sam w sobie Teatrem” i ukochał go nad życie. A poza sceną – znakomitym kolegą: dotrzymującym słowa, niesłychanie lojalnym, wiernym w przyjaźni.
Trzeba też zaznaczyć, że książka ta ma specyficzny klimat, ponieważ są
to raczej pogawędki niż rozmowy, zaś aktor odpowiada na pytania lakonicznie i rzeczowo, czasem wzbogacając swoją wypowiedź anegdotą.
W sumie na wywiad składają się dwadzieścia cztery rozmowy, które zajmują tylko 130 stron. Dodatkowe 55 stron to wybór recenzji i opinii,
publikowanych po występach aktora. Całość zamyka rejestr ról teatralnych i filmowych Mariana Kociniaka. Mnóstwo w tej książce także unikatowych zdjęć z jego prywatnego archiwum.
Warto sięgnąć po tę niecodzienną opowieść o człowieku, znanym i nieznanym jednocześnie.
(aweki)
tego szlachta z Jackowa. Na rzecz
kościoła winni oni odprowadzić
17 złotych i 24 grosze.
Lelewo – majątek w pierwszej połowie XIX w. należący Chroniewskiego. W dniu 2 czerwca 1817 r.
przeprowadzono wizytację kościoła parafialnego Cieksynie. Stąd wiemy, iż w tym czasie w Lelewie było
15 budynków, w którym mieszkało
63 mężczyzn (w tym dorosłych 39)
oraz 57 kobiet (w tym dorosłych
37). Lelewo było wsią o dodatnim
wzroście naturalnym. Świadczy
o tym zwiększenie w przeciągu
10 lat populacji. W 1827 r. wieś
miała 28 osad z gruntem liczącym
146 mórg ziemi (ok. 82 ha). Wieś
Lelewo miała także folwark połączony z nomenklaturą Zaborze.
Areał majątku wynosił 919 mórg
(ok. 515 ha), z czego gruntów przeznaczonych pod uprawę oraz
ogrody było 542 morgi (ok. 303,5
ha). W majątku zapewne hodowano zwierzęta, co wynika z posiadania pastwisk o areale 36 mórg (ok.
20 ha) oraz łąk, których powierzchnię stanowiły 54 morgi (ok. 30 ha)
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gruntu. Ciekawostkę stanowi fakt
istnienia w folwarku gruntów, których w przeznaczeniu opisano jako
zarośla (pod nimi 16 mórg ziemi,
czyli ok. 9 ha) oraz woda, stanowiąca 17 mórg z ogólnego areału (ok.
9,5 ha). Zapewne wynika to z faktu
posiadania przez folwark własnych
stawów oraz położenia gruntów
w bliskości rzeki Wkry, która opływała majątek zachodnią granicą.
Podmokłość terenu sprzyjała także wzrostowi lasu, którego folwark miał 192 morgi (ok. 107,5 ha).
Z niego to zapewne użyto budulca do 15 budynków drewnianych
znajdujących się w majątku. W folwarku był także budynek murowany, którym zapewne był okazały
dworek. Właściciel folwarku przeznaczył 37 mórg ziemi (ok. 21 ha)
dla czynszowników. Lelewo łącznie na potrzeby kościoła parafialnego w Cieksynie odprowadzało
32 złote dziesięciny. Na tę sumę
składali się po połowie dwór oraz
włościanie.
cdn.
D. Dalecki

Wystarczy gałęzie przyciąć
dokończenie ze str. 1
awaria zostanie usunięta, lecz radziły,
aby ten stan, który powoduje awarię,
zgłaszać zarządcy drogi albo osobom
odpowiedzialnym za zieleń miejską.
Tymczasem odbiorcy płacą za przesył zakładom energetycznym, co
można wyczytać w każdym rachunku. Odbiorcy zaś nie obchodzi, kto za
co odpowiada i jakie są w określonej
sytuacji przepisy. On ma za dostarczoną energię, w tym i jej przesył, zapłacić (a niechby miał śmiałość tego nie
zrobić!).
I kto się w tych wszystkich zawiłościach połapie? Na pewno nie odbiorca, który w tym zestawie: dostawca,
właściciel zieleni, zarządca drogi, jest
ogniwem najsłabszym. To zrozumiałe,
że płaci za dostarczony prąd, ale dlaczego musi też ponosić straty z tytułu
niedostarczonego prądu, który ktoś
obiecał, a nawet więcej – zobowiązał się mu go dostarczyć – przesłać?
Niezwykle niepokojąco wygląda organizacja pracy pogotowia energetycznego (nr 991 i numer do tego
samego miejsca: 24/365 120 10). Z
gminy Nasielsk wezwanie o pomoc
trafia do Płocka. Informacja obydwu

stron winna być krótka i rzeczowa.
Tymczasem dochodziło do dłuższej
wymiany zdań i niekiedy słownych
utarczek.
Przyczyna leżała po stronie zakładu
energetycznego, który na okoliczność mobilności w chwilach zagrożenia został ostatnio przetestowany
wyjątkowo starannie.
Otóż w sprawie awarii w ul. POW
dzwoniło niezależnie od siebie wiele
osób. Najpierw musiały wysłuchać
dłuższych informacji, w tym i takich,
że w chwili obecnej nic nie wiadomo
o wystąpieniu zjawisk, które mogłyby spowodować przerwy w dostawie
prądu. Następnie, przez dłuższy czas,
zakład serwował osobom wzywającym pomocy melodyjki i informacje, żeby byli cierpliwi, bo wypadną z
kolejki.
Kiedy już uzyskali połączenie, dowiadywali się, że oni są pierwszymi, którzy zgłaszają jakieś zdarzenie i
wzywają pogotowie. Obsługi nie deprymowało to nawet wtedy, gdy informator stwierdził, że on już od kilku
godzin zgłasza zdarzenie i robi to np.
co dwie godziny.
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Duchowe witaminy
Na stanowiskach przyjmujących zgłoszenia w Płocku musi pracować bardzo wiele osób, bo wyglądało na to,
że za każdym razem telefon odbiera
ktoś inny. Mieszkańcy ulicy byli zaskoczeni jeszcze bardziej, gdy wreszcie
po dobie oczekiwań przybyła ekipa
monterska (ledwie stali na nogach…
ze zmęczenia), od której dowiedzieli
się, że dyspozycję otrzymali dopiero
przed chwilą. Cała naprawa od momentu ich przyjazdu do odjazdu trwała cztery minuty. Paradoks tej sytuacji
polega na tym, że w ciągu całej doby
przejeżdżali kilka razy obok miejsca,
gdzie znajduje się transformator, ich
baza znajduje się bowiem również na
tej samej ulicy. I o dziwo jest to ulica
POW. A dzwoniący mieli przez całą
dobę zapewnienie, że wezwanie jest
kierowane do dyspozytora.
I cóż dodać. Sprywatyzowana energetyka miała być panaceum na niedostatki państwowej. Ten, może
drobny dla potentatów energetycznych, przypadek pokazuje dobitnie,
jak czcze były to zapewnienia. I dopóki odbiorca nie będzie traktowany jak
partner, a nie petent, lepiej nie będzie.
xyz

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

Apostołowie
nowych czasów
Wakacje to czas wypoczynku, ale także poszukiwań i odkrywania nowych inspiracji dla życia. To ważne zadanie, aby ziemia naszego serca
nie stała się pustynią, wyjałowioną ze wszystkiego, co zdobywamy przez
cały rok. Bo przecież możemy z innymi dzielić się tylko tym, co posiadamy. Ojcowie Kościoła wyrażali to piękną maksymą: „karmię was tym,
czym sam żyję”.
Ostatnio odkryłem ciekawą postać, która odegrała niebagatelną rolę
w propagowaniu środków społecznego komunikowania. Człowiek ten
stał się głośny na całym świecie za sprawą bł. Jan Pawła II. Mowa o ks.
Jakubie Alberione (1884–1971), który został jako pierwszy w dziejach
Kościoła ogłoszony błogosławionym 27 kwietnia 2003 r. dlatego, że
posługiwał się mediami w przekazie wiary.
Wszystko zaczęło się w 1913 r, w północnowłoskim mieście Alba. Ks. Jakub Alberione, wówczas ojciec duchowny w miejscowym seminarium,
został redaktorem i reformatorem podupadającego tygodnika diecezjalnego „Gazzetta d’Alba”, a rok później założył instytucję nazwaną
„szkołą drukarską”: „Chcemy jak Apostołowie głosić Ewangelię i używać do tego celu druku” – mówił. W diecezji wielu uważało go w tamtym czasie za wywrotowca. Kapłan, który zamiast trzymać się utartych
schematów, przyrównał gazetę do homilii głoszonej z ambony. Znalazł
oparcie w osobie biskupa Francesco Re. Kilka lat później napisał dwie
książki: „Apostolstwo druku” i „Apostolstwo wydawnicze”, które stały się
przewodnikiem dla młodych drukarzy.
Najważniejsza dla ks. Alberione była Biblia. Drukował ją na różne sposoby: edycje kieszonkowe za najniższą z możliwych cenę, Biblie z komentarzami, historie zbawienia dla dzieci. Mówił, że „nasz wzrost zależy
zawsze od tego, na ile naśladujemy Boga, także jako autora i wydawcę.
Pisarz znajduje zawsze model do naśladowania w Biblii, wydawca otrzymuje wskazówki, patrząc na proces powstawania i rozpowszechniania
Biblii, która nie została jedynie spisana i zakonserwowana, ale została
przetłumaczona na wszystkie języki i jest rozpowszechniania nieustannie”.
Ks. Alberione założył wspólnotę zakonną paulistów, których zobowiązał do głoszenia Dobrej Nowiny przy użyciu współczesnych środków
komunikacji. Z podobnym celem zrodziła się wspólnota sióstr Córek
św. Pawła, a potem siostry Uczennice Boskiego Mistrza (poświęcają się
w większym stopniu modlitwie) i Unia Współpracowników Paulińskich –
skupiająca świeckich, pracujących na rzecz apostolstwa wydawniczego. Gdy pojawiły się radio, film i telewizja, Alberione założył w Rzymie
w 1939 r. „San Paolo Film” – instytucję zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów. „Środki techniczne, maszyna drukarska, aparat do projekcji filmów, radioodbiornik itd. są przedmiotami świętymi ze względu
na cel, jakiemu służą. Maszyna zamienia się w ambonę, biurko pisarza,
pokój technika, księgarnia zamieniają się w świątynię” – wyjaśniał. Przed
śmiercią uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Z radością
przyjął dekret „Inter Mirifica”, potwierdzający doniosłość środków społecznego komunikowania w misji Kościoła.
Bł. Jakub Alberione zachęcał: „Musimy dać katechizm, Ewangelię, to
wszystko, co służy duszom; dać za pomocą środków, których dostarcza
nam postęp. Nie jesteśmy przywiązani do formy, jesteśmy przywiązani
do Ewangelii, do katechizmu, do Kościoła. Jeśli płyty okazują się potrzebniejsze od książek, weźcie płyty; i jeśli filmy przekazują lepiej nauczanie Kościoła od książek, katechizmu, zajmijcie się filmami”. Swoim
życiem i nauczaniem potwierdził, że środki społecznego komunikowania to współczesne ambony o potężnych możliwościach, wzniesione
przez geniusz człowieka.
Bł. Jakub pokazał, że orędzie o zbawczej miłości Boga trzeba głosić językiem współczesnego człowieka. Jaką drogę wskazuje głosicielom,
a więc wszystkim ochrzczonym, aby mogli słowo Boże w nowoczesnej
formie „wydawać” na świat i komunikować łaskę Bożą? „Wszystko: oto
wielkie słowo! Wasza świętość zależy od tego – wszystko. Jeżeli oddamy się całkowicie Panu, jeśli damy Mu umysł, wolę, serce, ciało, wszystko, co mamy i mieć możemy, wtedy będziemy należeli całkowicie do
Boga. Tak uczynił święty Paweł: on we wszystkim naśladował Pana”.
Wszystko zaczyna się od nas, od naszego zapału, chęci i woli poszukiwania. Każdy z nas ma okazję w te wakacje odkryć coś wartościowego
dla siebie. Na miarę czasów, w których żyjemy.
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
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KARTKA Z PODRÓŻY

NASZE DZIECI

Urlop nad Jadranem
– Byłam zachwycona, kiedy oglądałam zdjęcia znajomych z urlopu w Chorwacji. Obiecałam sobie
wtedy, że jak tylko nadarzy się taka
okazja, to tam podaję. Potem dowiedziałam się o czerwcowej wycieczce, więc niemal natychmiast
podjęłam decyzję i pojechałam –
wspomina pani Dorota. – Adriatyk
jest piękny, pejzaże bajkowe, pogoda wspaniała, a ludzie sympatyczni. Jestem zachwycona tym,
co tam przeżyłam – dodaje.
Grupa nasielszczan w połowie
czerwca spędziła kilka dni na Makarskiej Riwierze w Chorwacji wraz
z biurem podróży Floryn Tour ze
Szczecina.
Dla wielu nieco przerażająca była
perspektywa samego przejazdu
autokarem z naszego miasteczka aż pod sam hotel w Podgorze,
ale dzięki postojom w trasie dało
się podróż przetrwać. Co więcej,
przerwy na trasie pozwalały na pogawędki z dawno niewidzianymi

znajomymi.
W większości wypadków nie obyło
się bez spuchniętych nóg, ale generalnie rzecz biorąc, powodów do
narzekań nie było. No, może nieco
dała nam się we znaki wręcz rodzicielska troska pani Małgosi (pilot-przewodnik) o nasze zdrowie,

która od momentu pojawienia się
w autokarze postawiła na bezpieczeństwo (np. obowiązkowe zapinanie pasów) i żelazną dyscyplinę.
Na szczęście ekipa z Nasielska ze
stoickim spokojem reagowała na
te zalecenia aż do końca wyprawy.
Malowniczo położoną Podgorę
powitaliśmy wczesnym rankiem,
a po krótkim odpoczynku ruszyliśmy nadmorskim bulwarem na
spacer po tym sennym i spokojnym w przedpołudniowej porze
miasteczku. Naprawdę gwarno robi
się na deptaku w centrum Podgory dopiero późnym popołudniem,
a wieczorem gościom zasiadającym przy restauracyjnych stolikach
nad morzem czas umila muzyka.
Jednak nasz pobyt na wybrzeżu
Dalmacji zbiegł się w czasie z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, dlatego wszędzie pojawiły się
telebimy, na których kibice mogli
śledzić przebieg rozgrywek.
Podgora liczy ok. 3 tys. stałych

mieszkańców i składa się z dwóch
części. Jedna rozpościera się nad
morzem, a druga, tzw. Górna Podgora, jest położona wyżej w górach
Biokovo, dokąd wiedzie asfaltowa droga. Zbocza tego masywu
górskiego porastają winnice i gaje
oliwne. Mieszkańcy nadmorskiej

Podgory zajmują się
nie tylko turystyką,
ale i rybołówstwem.
W miasteczku są dwa
porty, większy znajduje się w centrum,
zaś mniejszy usytuowany jest bardziej na
południe, w dzielnicy
Čaklje.
Charakterystyczne,
łatwe do zapamiętania są w Podgorze
dwa posągi: jeden
w kształcie skrzydeł
mewy, usytuowany
na przylądku Tekla,
wznosi się nad miejscowością, drugi zaś
to postać kobiet y
klęcząca na wchodzącej w głąb morza
skale.
Nasza wyprawa miała na celu nie
tylko odpoczynek, ale i poznanie
tego pięknego kraju. Już następnego dnia można było wybrać
się na rejs po Adriatyku i zwiedzanie miejscowości Sumartin
na wyspie Brač lub pojechać
z Danicą, naszą chorwacką
przewodniczką, do pięknego
Dubrownika.
W trakcie naszego pobytu
w Dalmacji była także okazja, by zwiedzić górzysty półwysep Pelješac z postojem
w miasteczku Ston, gdzie nadal
podziwiać można zachowane fragmenty średniowiecznych murów miejskich (890
metrów) z czasów Republiki
Dubrownickiej, zwanych dziś
europejskim chińskim murem.
Z portu w Orebiču, leżącym na
tym półwyspie, popłynęliśmy
na wyspę Korčula, gdzie znajduje
się dom słynnego podróżnika Marco Polo i tłumy turystów.
Organizatorzy naszej wyprawy zapewnili nam też pływanie łodziami
po innej atrakcji tego regionu, czyli
słodkowodnych Jeziorach Bacińskich, umiejscowionych w skalistej

dolinie. W sumie jest ich siedem,
ale sześć jest ze sobą połączonych,
także kanałami. Ponadto chętni
mogli też uczestniczyć w jednodniowej pielgrzymce do Medjugorije w Bośni i Hercegowinie, by
wejść na górę Objawień i zobaczyć
miejscowe sanktuarium.
Bardziej wytrwali odwiedzili także miejscowości leżące w pobliżu
Podgory: Makarską i Tučepi.
Oczywiście ci, którzy nie mieli sił
lub ochoty na wycieczki, mogli
spokojnie odpoczywać na urokliwych, kamienistych plażach
i zażywać kąpieli morskich lub spacerować po okolicy.
Trzeba przyznać, że dzielnie radziliśmy sobie z upałem, który w ciągu
dnia sięgał od 30 do 40 stopni Celsjusza. Dla ochłody, popijano cytrynowe lub grejpfrutowe miejscowe
piwo i zajadano się doskonałymi
lodami, które występują tu w różnorodnych smakach, a porcje są
ogromne, nakładane od serca. Nasze uznanie zdobyły też miejscowe
owoce (figi, czereśnie, brzoskwi-

Lato w NOK

nie) oraz smakołyki tutejszej kuchni, takie jak mule, których hodowle
oglądaliśmy w drodze na Korčulę.
Urzekły nas zabytki, piękne krajobrazy i wspaniała bujna roślinność,
w tym szczególnie palmy, kolorowe
oleandry, mimozy czy bugenwille. Wszyscy byliśmy też pod wrażeniem gościnności i uprzejmości
Chorwatów, którzy jak się okazało,
mówiąc „polakko” wcale nie dyskutowali na temat Polaków.
Nasz kilkudniowy pobyt nad Jadranem minął bardzo szybko,
i co ciekawe, dużo szybciej minęła nam również droga powrotna
do Nasielska. Wszystkim uczestnikom wycieczki należą się podziękowania za wspaniałą, sympatyczną
i radosną atmosferę, jaką udało się
stworzyć podczas tej wyprawy.
W tym szczególne podziękowania
dla pani Jadwigi Prusinowskiej za zaangażowanie w jej przygotowanie.
Być może za rok znowu spotkamy się w autokarze, który zawiezie
nas... do Chorwacji.
(i.)
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Wakacje to czas odpoczynku, podróży i zabawy. Dla wszystkich dzieci, które jeszcze nie zdążyły nigdzie
wyjechać, Nasielski Ośrodek Kultury
przygotował zajęcia, w których każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Od poniedziałku, 9 lipca, do piątku, 13
lipca br. w NOK w ramach akcji „Lato
w mieście” odbywały się bezpłatne
zajęcia plastyczne, seanse filmowe
oraz spektakle teatralne. Pierwszego
dnia, dzieci wykonały rysunek wielkoformatowy „Nasielsk z lotu ptaka”. Na-

w czarodziejem i wróżką, czyli „Magiczne Show Iluzji”. Najciekawszym
punktem „magicznego” programu
były pokazy z dziećmi. Niemal każdy,
kto znalazł się tego dnia na widowni,
brał udział w tworzeniu magicznych
sztuczek.
Trzeci dzień zajęć dzieci spędziły
na powietrzu. Na początku wzięły
udział w konkursie malowania kredą na chodniku. Skwer Jana Pawła II
ozdobiły wesołe „Duszki, upiorki i
straszydełka”. Wszystkie rysunki były

wet najmłodsi uczestnicy akcji, dzieci
w wieku 4–5 lat, z dużym zaangażowaniem tworzyły na wielkim arkuszu
papieru charakterystyczne
punkty naszego miasta. Kiedy
na papierze powstało już kolorowe miasto, przyszedł czas na
zabawę z chustą animacyjną.
Dzieci najchętniej bawiły się w
„bilard” i „karuzelę”. W południe wszyscy odpoczywali na
seansie filmowym i przeżywali
przygody razem z bohaterami
kreskówki Wielką podróż Bolka i Lolka.
Drugi dzień „Lata w mieście” rozpoczął się od malowania letniego pejzażu.
Każdy tworzył swoją pracę
za pomocą farb plakatowych
i gąbki. Ta nowa forma malowania bardzo spodobała się
uczestnikom zajęć. A pejzaże, które
stworzyli, z pewnością byłyby niezwykłą ozdobą w niejednym domu.
Potem przyszedł czas na spotkanie

oryginalne i bajecznie kolorowe, wobec czego każdy otrzymał nagrodę.
Kolejną część dnia dzieci spędziły na

12.00 wszyscy zebrali
się w sali kinowej NOK,
by obejrzeć Wyprawę
Profesora Gąbki.
Czwarty dzień zajęć w
ramach akcji „Lato w
mieście” rozpoczął się
od zabawy w plastycznej oprawie, której
celem było stworzenie rysunku nitkowego „Moja abstrakcja”.
Wszyscy uczestnicy
zajęć za pomocą farb, nitek i sznureczków wykonywali niezwykłe obrazy.
W każdym z nich można
było dostrzec coś zupełnie innego, ale wszystkie
były utrzymane w letnim
klimacie. Po pracy przy
stolikach przyszedł czas
na trochę ruchu i zabawy
przy muzyce, a potem
odpoczynek przy zestawie krótkich bajek animowanych.
Ostatniego dnia wszystkie dzieci zamieniły się w
Indian. Każdy za pomocą tacek papierowych,
plasteliny i patyczków do
szaszłyków stworzył swój wigwam.
Wszyscy mieli za zadanie wymyślenie sobie indiańskiego imienia oraz

główny hol Nasielskiego Ośrodka
Kultury. W południe wszystkie dzieci obejrzały na nasielskiej scenie
przedstawienie teatralne Czerwony
Kapturek, przygotowane przez aktorów teatru BAJLANDIA. Aktorzy
doskonale rozbawili publiczność.
Z pewnością na długo zapamiętamy rock’and’rollową
babcię, rozśpiewanego wilka i wesołego
Czerwonego Kapturka.
Akcja „Lato w mieście” prowadzona
przez NOK dobiegła
końca. Jednak to nie
koniec atrakcji dla
najmłodszych. Program „Lata w mieście” na najbliższe dni
można znaleźć w ŻN
oraz na stronie www.
O

placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Nasielsku. Nie obyło się bez chusty animacyjnej i wspólnych zabaw
w „kolory” i „karuzelę”. O godzinie

założenie charakterystycznej opaski z
piórami. Następnie mali Indianie stworzyli z tektury i kawałków firanek piękne kolorowe ryby, które ozdobiły
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nasielsk.pl. A Nasielski Ośrodek
Kultury już teraz zaprasza wszystkie
dzieci na spektakl teatralny Przygody Smoka Emila, który odbędzie
się 6 sierpnia 2012 r. o godz. 11.30.
Więcej informacji na www.noknasielsk.pl.
K.T.
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Za wsparcie odbywającego się
podczas Dni Nasielska pikniku dla najmłodszych
„Witajcie Wakacje” w imieniu uczestniczących w nim
dzieci i swoim serdeczne podziękowania kieruję do:
Pana Grzegorza Arciszewskiego, Burmistrza Nasielska,
Pani Barbary Arciszewskiej, Pana Mirosława Świderskiego,
Pani Urszuli Goszczyńskiej, Pana Artura Nojberta,
Pana Roberta Bachanka,
Państwa Teresy i Rolanda Borkowskich,
Banku Spółdzielczego w Nasielsku,
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego,
Akcji Katolickiej, Samopomocy Chłopskiej – GS Nasielsk,
a także właścicieli sklepów i firm:„ARTBIUR”, „PIOTRUŚ”,
„ATENA”, „JARKI.PL”, BERTA COSMETICS,
MIL-MAG Dealer Husqvarna,
P.H „P.E.F” – Pani Elwira Ptasińska, Dotty,
Cukiernia „Ptyś”, Cukiernia „Klementynka”,
Apteka „Arnica”,
„Nutrena” – Pan Grzegorz Paczewski i „Tani Dom”.
		
		
		

Monika Nojbert
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku

Serdeczne podziękowania dla strażaków OSP
z Nasielska, Psucina, Pomiechówka,
Krzyczek i Nowego Dworu Mazowieckiego
oraz dla mieszkańców wsi
Krzyczki, Dąbrowa i Popowo
za udział w gaszeniu pożaru stodoły,
a także dla wszystkich,
którzy po pożarze udzielili
wsparcia i pomocy,
składa
rodzina Kwasiborskich z Krzyczek-Pieniążek.
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UCZNIOWIE NASIELSKIEJ PODSTAWÓWKI
NA EURO-WEEK
Przed wakacjami w szkołach organizuje się wszelkiego rodzaju wyjazdy edukacyjno-turystyczne.
Oprócz realizacji ich celu głównego, jakim jest przekazanie w atrakcyjny sposób wiedzy, dostarczają
one uczniom różnych przeżyć.
Niewątpliwie nietypowy pod tym
względem był obóz szkoleniowy
„Euro-Week – Szkoła Liderów”,
w którym wzięły udział 4 uczennice ze Szkoł y
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w
Nasielsku wraz z opiekuj ąc ą się n i m i nauc z yc i elką E l żb i e t ą
Wróblewską. Do współorganizowania tego
typu obozu zaprosiło
szkołę Europejskie Forum Młodzieży, które
od wielu lat specjalizuje
się w szkoleniach młodych ludzi w zakresie
umiejętności przewodzenia, autoprezentacji
oraz pracy w zespole.
Zainteresowana nasielska grupa uczestniczyła w zajęciach w
dniach 20–24 czerwca 2012r. Odbywały się
one w Długopolu Dolnym koło Bystrzycy
Kłodzkiej, w Ośrodku
Wczasowym „SILESIA”. Ich program pozwala młodym ludziom w
ciekawy sposób aktywnie włączyć
się w życie demokratyczne społeczeństw zjednoczonej Europy. Zajęcia miały formę interaktywnych
warsztatów, gier symulacyjnych
i praktycznych ćwiczeń przygotowanych przez szkoleniowców EFM
– stowarzyszenia o wieloletnim doświadczeniu w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży. Istotą
zajęć jest to, że są one prowadzone (do 50%) w języku angielskim,
przez wolontariuszy z: Wielkiej

Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii,
Rumunii, Dominikany, Argentyny,
Meksyku, Litwy, Łotwy, Indonezji, Finlandii, Wietnamu, Ekwadoru,
Kenii, Nepalu, Indii, Kolumbii i Turcji. Na naszym obozie zrealizowane
zostały 4 bloki tematyczne: „Praca
w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i
„Europa”.
Dla nas, nasielszczan, atrakcją było
to, że byliśmy tak daleko (blisko

granicy z Czechami), że czuliśmy
się jak w raju (malownicze góry
z codzienną słoneczną pogodą),
że potrafiliśmy współuczestniczyć w zajęciach bez barier językowych (nasielska grupa wspólnie
z rówieśnikami z Polski i cudzoziemcami z ciekawych zakątków
świata). Poznaliśmy wspaniałych ludzi, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Dyrektor Adam Jaśnikowski
to niezwykła osobowość. Troszczył się o nas w dzień i w nocy.
Znając kilka języków, świetnie się
ze wszystkimi komunikował. Nas

zafascynowały jego podróżnicze
przygody. Zwiedził wiele miejsc
na świecie. Interesujące były i bardzo zabawne jego zdjęcia z pobytu
w tropikach. Pan Adam ma blisko
4 tysiące znajomych na Facebooku, większość to ludzie związani z
wolontariatem europejskim.
W trakcie szkolenia wszyscy mieliśmy możliwość zapoznać się z
zasadami projektów dotyczących

Ameryki Północnej i Środkowej
oraz Afryki i Azji, a także międzynarodowej wymiany młodzieży.
Długo w pamięci pozostaną nam
również codzienne dyskoteki i ich
mistrz Dioni z Dominikany, chłopak
zawsze uśmiechnięty i zawsze gotowy do tańca. Prezentacje multimedialne przygotowane przez
goszczących z nami wolontariuszy
znakomicie przybliżyły nam ich
kraje pochodzenia. Zajęcia na odkrytym basenie i gra w siatkówkę
oraz smaczne posiłki sprawiły, że
ani na moment nie zabrakło nam
sił. Wędrówka po górach Masywu
Śnieżnika w międzynarodowym
towarzystwie była niezwykle udana. Wspólnie mieliśmy okazję zobaczyć pełne uroku miejsca wokół
Międzygórza, odpocząć w pełnym
rzeźb Ogrodzie Bajek oraz odwiedzić Sanktuarium Marii Śnieżnej na
Gorze Iglicznej.
Wspólny kilkudniowy pobyt umożliwił wszystkim uczestnikom obozu
bliższe poznanie się. Zawarte znajomości być może w niedługim czasie pozwolą tym młodym ludziom
aktywnie włączyć się w wolontariat europejski, najzdolniejsi i najaktywniejsi może będą przeżywać
swoje życiowe pasje w różnych
miejscach świata. Na takim obozie
uczniowie nasielskiej podstawówki
byli po raz pierwszy. Malowniczość
miejscowości oraz wspaniała atmosfera obozu to zachęta, aby powrócić tam jeszcze. Z zadowoleniem
możemy powiedzieć, że to dobre
początki liderowania w naszej szkole. Tych, których ciekawią zdjęcia
z naszego pobytu, zapraszamy do
galerii na stronie internetowej szkoły www.spnasielsk.pl.
Elżbieta Wróblewska
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RUBRYKA HARCERSKA

Ofiaruję Ci
te dwa nagie miecze
Mężczyźni w wieku
dziecięcym dzielą się
na dwie kategorie: tych,
którzy interesują się motoryzacją, i tych, którzy
bawią się w wojnę. Jeśli
chodzi o młodych wojaków, to zazwyczaj są
tacy, którzy upodobali
sobie nowoczesną walkę i biegają z karabinami,
bawiąc się w żołnierzy,
a także tacy, dla, których
nie ma lepszej rzeczy przy pasie niż miecz czy szpada.
Później młodzieńcze pasje często dojrzewają wraz z młodymi ludźmi. Dziecięce upodobania do rycerstwa w niektórych wypadkach owocują udziałem
w rekonstrukcjach historycznych, czyli staniem się członkiem bractwa rycerskiego. Takich grup w Polsce jest bardzo wiele i co pewnie oczywiste, najczęściej znajdują się w okolicach zamków i starszych miast. Jak można się domyślić,
większość członków bractw stanowią panowie, choć czasami też jakaś niewiasta zostaje wciągnięta przez fanatycznego rycerza do tego kręgu. Dzieje
się tak zapewne dlatego, że nie ma nic lepszego nad adrenalinę, jaką czuje się,
będąc przyodzianym w zbroję, dzierżąc swój miecz i czując zapach zbliżającej się bitwy. Ale bractwa rycerskie to nie tylko wojaczka, często są to grupy
zajmujące się rekonstrukcją rzemiosła i wyrobów rękodzieła, sokolnictwem
czy odtwarzaniem samego stylu bycia i kultury ówczesnych czasów. Oczywiście najczęściej braci miecza można spotkać podczas rekonstrukcji bitew
oraz turniejach.
Jeżeli chodzi o naszą najbliższą okolicę, to w Nowym Dworze Mazowieckim
działa bractwo odtwarzające czasy
wczesnego średniowiecza, pod nazwą
„Najemna Drużyna
Dzików”. W okolicach Ciechanowa
możemy spotkać
także Chorągiew Rycerską Ziemi Ciechanowskiej, a co roku
w czasie wakacji w okolicach zamku książąt mazowieckich odbywają się rekonstrukcje. Do największych jednak wydarzeń tego typu należą inscenizacje
zdobywania Malborka oraz największej glorii na polskich ziemiach, czyli bitwy
pod Grunwaldem.
Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, trudne organizacyjnie oraz gromadzące rzesze turystów. Dodatkowo pod polem bitwy powstaje małe miasteczko
rycerskie, gdzie stacjonują wojska różnych nacji, a także miasteczko …harcerskie. Harcerze od dawna biorą przykład z rycerzy i ich honorowego postępowania oraz męskości. Istnieją również drużyny rekonstrukcyjne, które
zrzeszają harcerzy-rycerzy, a od 1991 r. działa największy ruch programowo-metodyczny ZHP – Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich.
Właśnie w okresie rocznicy bitwy harcerze spotykają się na wspólnym zlocie,
by odgrywać role rycerzy, wspólnie się bawić oraz poznawać harcerzy z innych części Polski, a nawet i świata. Wspólnota drużyn grunwaldzkich to także
ciekawy sposób na spędzanie roku harcerskiego i pewien wysiłek, ponieważ
kończy się zdobyciem odznaki Drużyny Grunwaldzkiej. Oprócz zabawy harcerze pełnią służbę porządkową, ratowniczą oraz reprezentacyjną w czasie
samego zlotu. Grunwald to głównie ludzie oddani pasji do wieków średnich, ale
także możliwość przemyślenia wielu spraw w czasie ogniobrania czy kuźnic.
Wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia pól Grunwaldu i przekonania się o ich niezwykłym klimacie, a Was, harcerze, do zapoznania się ze
Wspólnotą Grunwaldzką. Następny Grunwald już za rok!
pwd. Daniel Nowak

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

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
– wersalka – tel. 608 635 188
– szafki kuchenne 4 wiszące, 4 stojące, 2 kanapy, stolik pod telewizor; duży regał meblowy
i pokojowy – tel. 600 164 461
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Na każdy
temat
(...) Burmistrz (Ż. N. nr.11 str.5) przedstawił sprawozdanie z 1, 5 rocznej działalności podając swoje dokonania jak
również kłody, jakie mu rzucają Ci,
którzy powinni z nim współpracować
dla dobra gminy. Radni w większości
z poprzednich kadencji (podsumował
Józef Zawadzki Ż. N. nr.13 str.2) powinni
współpracować z burmistrzem dla dobra całej gminy, ażeby wyprowadzić
gminę z zadłużenia, które powstało
przy ich pomocy w poprzednich kadencjach. Za działalność gminy odpowiedzialność personalnie ponosi
Burmistrz i ten burmistrz jest tego świadom, stara się pracować dla dobra
całej gminy, a nie tylko według zasady
kolesiostwa. To sprawozdanie Burmistrza nie wszystkim się podobało. „Systematycznie napływają” do redakcji
pisma z podpisem „do wiadomości
redakcji”, są oczywiście i na pewno
będą dalej drukowane, a kto jest autorem tych wypocin mogą mieszkańcy
gminy tylko się domyślać, nie mając
prawa wobec tych oszczerstw wyciągać konsekwencji prawnych. Są one
adresowane do „mieszkańców gminy”, czyli i do mnie.
Chciałbym w kilku zdaniach odnieść
się do podpisanego przez „Nasielskich
oświatowców” (Ż. N. nr.12 str.5), gdzie
wyraz oświatowcy został ujęty w cudzysłów.
Pragnę poinformować tych „oświatowców”, że w cudzysłów ujmuje się
wyrazy, powiedzenia lub zdanie cytowane, a także wyrazy i zwroty użyte
przenośnie lub ironicznie (słownik języka polskiego).
Treści tego pisma nie będę komentował od tego jest Burmistrz, o ile
z pseudo oświatowcami zechce polemizować.
Na tą okoliczność przytoczę tylko
wypowiedź prof. Stelmachowskiego bodajże z maja 1992 jako Ministra
Oświaty. Strajkowali wtedy nauczyciele i jako „argument” użyli młodzieży
szkolnej. Prof. w wystąpienia telewizyjnym tą manipulacje skomentował:
„nauczycieli przez duże N będę bronił,
ale młodzieżą szkolna manipulować
nie pozwolę”. Pytam tych „oświatowców” czy protestują przeciwko redukcji godzin lekcyjnych historii, czy widzą
Ci „oświatowcy” co się dzieje w Polsce
z Oświatą, Służbą Zdrowia i innych gałęziach budżetówki. Czy Burmistrz
wybrany demokratycznie (nie za czekoladę czy za wódkę) przez mieszkańców gminy ma dbać o wszystkich
jej mieszkańców, czy tylko o swoich
„pupilków” jak to niegdyś bywało. Czy
zdajemy sobie sprawę, co się dzieje
w całej Polsce (w telewizorni jest pięknie), jak od 1989 r. prowadzi się gospodarkę rabunkową. Tu chciałbym
się odnieść do wspomnień historycznych pt. : „Ocalić od zapomnienia – 4
czerwca 1989 r.” podpisanych przez
Dariusza Podgrudnego (Ż. N. nr.12
str.10), oraz Tomasza Krasonia (Ż. N.
nr.13 str.10). Wszystko o czym piszecie
Panowie jest prawdą, była wielka euforia, ale także Polacy wiązali z tymi
wydarzeniami wielkie nadzieje, które
szybko ostygły. Byłem razem z Wami
w Komitecie Obywatelskim, byłem na
wiecu przedwyborczym przed Szkołą
Podstawową, miałem na ramieniu

biało – czerwoną opaskę, jako służba
porządkowa.
4 czerwca byłem Mężem zaufania
w swojej rodzinnej wsi Cieksyn. Nie
zdawałem sobie z tego sprawy, że te
kontraktowe wybory to była farsa, nasi
kandydaci to opozycja, ale w większości kontrolowana. Od stanu wojennego do wyborów kontraktowych PZPR
miała wiele czasu ażeby przygotować tzw. „opozycję”, jak się potocznie
mówiło grupa „natolińska” dogadała
się z grupą „puławian” (nie użyję tutaj
drugiego określenia). W swoich wspomnieniach historycznych nie piszecie Panowie, co się działo w Polsce
po roku 1989, bo to jest dla liberałów
niewygodne. Rozkradanie Państwa
Polskiego rozpoczęło się od „grubej kreski” premiera Mazowieckiego.
Pięknie to podsumował Polak mieszkający w Norwegii Władysław Gauza
w 1991 r. w broszurce pt. „Czerwone
skunksy” (jest w internecie). Mechanizmy działające w niszczeniu Polski
opisuje książka pt. „Jak dobija się polską gospodarkę po 1989 r.”
W 1991 r. współrządzi partia o nazwie
Kongres Liberalno Demokratyczny,
której prominenci uważali, żeby zostać w Polsce biznesmenem to trzeba pierwszy milion ukraść i tak to się
dzieje do czasów obecnych. Teraz to
potocznie nazywa się „kręceniem lodów” jak to w przypływie szczerości
wyznała prominentna postać obecnie
rządzącej partii, która się nazywa Platforma Obywatelska. Czołówka tej partii
wywodzi się z KLD. Wmawiano Polakom, że jak wejdziemy do „euro raju”
to już będzie prawdziwy raj. Jako jedyny w gminie ostrzegałem wtedy przed
tą pułapką nie bacząc, że jestem wyśmiewany „oszołom z Pieściróg”. Teraz wielu już narzeka ale jest za późno.
Proces akcesyjny zakładał, że jak nie
zmniejszymy produkcji wszystkiego to
nas do Unii nie przyjmą Itak niszczono wszystko produkując coraz więcej
bezrobotnych. Uważam, że gmina to
nie jest przechowalnie bezrobotnych
i z tego faktu powinni sobie zdawać
sprawę szczególnie oświatowcy. Przypomnę Panom Historykom, że dla
mnie ważną datą jest 4 czerwca 1992,
czyli „Noc Czerwcowa” albo „Zamach
stanu”. Zamachowcami byli Ci, którzy
teraz w większości są u władzy. Dowodził ten, który rzekomo przeskakując przez płot niechcący go przewrócił
i wraz z nim obalił całą komunę. Ostatnią „zasługą” tego rządu jest przy tak
wielkim bezrobociu podniesie wieku
emerytalnego z dowartościowaniem
pracujących kobiet. Burmistrza naszej
gminy od początku jego urzędowania
„różne siły” próbują zdyskredytować
w oczach mieszkańców naszej gminy,
podam tylko dwa przykłady z Pieścirogów.
1. Jeden z Radnych użalał się w prasie jak to Burmistrz go skrzywdził rozbierając część jego ogrodzenia, za
które wziął wcześniej pieniądze kilkakrotnie przewyższające wartość tego
ogrodzenia, użalał się, że burmistrz mu
rozebrał w środku zimy a on fachowców ma zgodzonych na wiosnę, jest
już lato a fachowców od ogrodzenia
na tej posesji nie widać.
2. Dla niektórych „oświatowców”
przeniesienie przedszkola do innego budynku z budynku pokrytego
rakotwórczym azbestem jest likwidacją tego przedszkola i pod takim
nagłówkiem zbierano podpisy niby

w obronie tego przedszkola. Wielu dało się na to nabrać, a chodziło Burmistrzowi o to żeby podnieść
w przyszłości standard tutejszej szkoły i przedszkola.
Unia preferuje gospodarstwa wielko
obszarowe i „umila” życie drobnym
rolnikom poprzez zamykanie targowisk niespełniających wymogów
unijnych. Burmistrz chce stworzyć
takie targowisko, które te wymogi spełnia. Radni wyrażają sprzeciw,
co jest równoznaczne w pomaganiu kasowania drobnego rolnictwa.
Niech ziemia leży odłogiem, albo
oddać ją za psi grosz obcym najlepiej Niemcom.
Kończąc mam jedną prośbę do
wszystkich „uzdrawiaczy” nie piszcie
pism podpisanych „do wiadomości
redakcji” (jest to jakby zarezerwowane dla tych, którzy ujawniają poważne sprawy bojąc się o własne życie).
Podpisując się imieniem i nazwiskiem, dla odwagi przytoczę staropolskie porzekadło, „Kto od strachu
umiera temu bździnami dzwonią”.

		

Z poważaniem
Jan Ostrowski
Nowe Pieścirogi
Tel. 668-291-344

(Tytuł i skróty tekstu pochodzą
od redakcji. Redakcja ŻN nie
odpowiada za treść pisma.)
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Tor przeszkód
Dziurawe drogi w naszej gminie
to codzienność, do której każdy
już zdążył się przyzwyczaić. Są
tacy, którzy na stan dróg narzekają systematycznie, są też tacy,
którzy czekają, aż ktoś zauważy, że mają problem. Okazuje
się, że w Nasielsku na osiedlu
w obrębie ulic: Sportowa, Prosta i Kręta można sobie połamać
nogi na dróżce tuż obok bloku.
– Nie pamiętam, kiedy te drogi wokół naszych bloków były
równane i uzupełniane. Mieszkam na Sportowej 11 lat i nie widziałam, żeby kiedykolwiek ktoś
próbował zasypywać te wielkie
dziury, które po deszczu zmieniają się w jedno wielkie bajoro – skarży się
pani Małgosia.
Dziury, podobnie jak wystające studzienki kanalizacyjne w wąskich dróżkach dojazdowych, stanowią nie lada przeszkodę dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. A takich osób mieszka tu wiele. Przy jednym z bloków
mieszkalnych, który graniczy z ulicą Prostą, dostrzec możemy „bagienny”
fragment drogi dojazdowej, którego stan często uniemożliwia jego normalne użytkowanie przez pieszych. Przejść z dzieckiem w wózku tą drogą
to prawdziwy wyczyn, jako że potrzeba sprytu, by nie utopić się w kałużach. Dzieje się tak co roku i najlepszym rozwiązaniem tego problemu
byłoby wyrównanie dróg i nawiezienie na nie odpowiedniego kruszywa.
Mieszkańcy liczą, że ktoś wreszcie zwróci uwagę na drogi również w tym
rejonie miasta.
Kamil
O

S

Z

E

N

I

E

Nasielsk, dnia 6.07.2012 rok
ZPN. 7125. 9 .2012
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr XXII/177/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
28 czerwca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości
Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Nuna nr 151
184/2
1053 m2
9696
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
2
54,20 m2
8020/31490
Lokal mieszkalny położony na parterze , składający się z:
– 2 -ch pokoi,
– kuchni
– przedpokoju,
– łazienki + WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 184/2 , pomieszczenie przynależne w piwnicy o pow. 11,66 m² oraz przynależne pomieszczenie
gospodarcze w oddzielnym budynku garażowo-gospodarczym o pow. 14,34 m².
60. 600,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 19 sierpnia 2012 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj.
od 9 lipca 2012 roku do dnia 29 lipca 2012 roku.
Burmistrz
Grzegorz Arciszewski
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Pożegnania nadszedł czas
Po wielu miesiącach wytężonej
pracy i nauki nadszedł upragniony
i wyczekiwany przez wszystkich
uczniów dzień: zakończenie roku
szkolnego. W sposób szczególny
zakończenie roku świętują uczniowie klas III gimnazjów. Kończą ważny etap swojej edukacyjnej drogi
i zaczynają nowy, bardziej dorosły.
W roku szkolnym 2011/2012 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Starych
Pieścirogach ukończyły dwie klasy trzecie. 28 czerwca trzecioklasiści niezwykle uroczyście żegnali
się ze szkołą, nauczycielami oraz
kolegami ze szkolnej ławy. Podczas
uroczystości absolwenci usłyszeli
wiele ciepłych słów i serdecznych
życzeń od dyrektor Barbary Markowicz oraz przybyłych gości: bur-

mistrza Grzegorza Arciszewskiego
i przewodniczącej Rady Rodziców
ZS nr 2 w Starych Pieścirogach
Anny Kozłowskiej. Uczniowie, którzy na koniec roku uzyskali najlepsze wyniki w nauce, otrzymali od
pani dyrektor świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody
książkowe. Wśród gimnazjalistów
z rocznika ’96 znalazło się wielu
sportowców; oni także zostali wyróżnieni za swoje liczne osiągnięcia
i godne reprezentowanie szkoły na
terenie gminy i powiatu.
Po części oficjalnej uczniowie klasy
III A i III B zaprezentowali program
artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawczyniami – Ewą
Ścisłowską i Magdaleną Makowską oraz niezastąpioną w kwestiach

oprawy muzycznej panią Barbarą
Sotowicz. W programie zatytułowanym „Odpływamy w kolejny
rejs” przypomniano morskie tułaczki po wodach matematyki
i przedmiotów przyrodniczych,
dryfowanie po oceanach języka polskiego i historii i inne szkolne szkwały, nawałnice, sztormy.
Swym występem uczniowie wywołali uśmiech na twarzach pedagogów, choć, jak to często bywa
przy pożegnaniach, nie obyło się
bez łez i wzruszeń.
Rocznik ’96 rzucił kotwicę, przed
absolwentami krótki postój w porcie „Wakacje”, a potem wyprawa
w kolejny rejs. Oby równie pomyślny, jak ten gimnazjalny.
Koło Redakcyjne ZS nr 2

Z WAKACJI

Zuchowa przygoda z Piotrusiem Panem
Na p oczątku wakacji
dziewczynki z 1. Nasielskiej Gromady Zuchenek
„Mieszkańcy Zaczarowanej Łąki” wyruszyły do
Pucka w poszukiwaniu
zaginionej Wendy. Tak
rozpoczęła się kolonijna
przygoda zuchowa organizowana przez Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Ws p ó l n i e z zuc ha m i
z Warszaw y i P łocka
w dniach od 1do 12 lipca
br. bawiono się w „superbohaterów”. Każda gromada miała swoją własną
obrzędowość, którą realizowała w czasie wyjazdu. W kolonii wzięło
udział łącznie 80 uczestników w wieku od 7 do 11 lat. Ze względu na niższy wiek dzieci kolonie w ZHR są przeważnie organizowane w budynkach, co różni je od obozu harcerskiego. Nasze dziewczynki razem ze swoją kadrą mieszkały w szkole w Pucku. Uczestnicy kolonii w programie mieli również zwiedzanie Torunia i Gdańska.
Zuchenki z Nasielska po raz pierwszy wyjechały na tak długi wypoczynek. W Pucku poznały historię małego
chłopca z Nibylandii, Piotrusia Pana, który pewnego dnia zjawił się z maleńką wróżką Dzwoneczkiem w domu
pani Darling. Zaprzyjaźniwszy się z małymi mieszkańcami domu, przeniósł dzieci do magicznej Nibylandii, gdzie
razem przeżyli niezwykłe przygody, ale musieli też stawić czoła złemu kapitanowi Hakowi.
Każdego kolonijnego dnia zuchenki razem z Piotrusiem przenosiły się do różnych krain, aby odszukać
jego zaginioną przyjaciółkę – Wendy. Przez dwanaście dni dziewczynki zasypiały wsłuchane w bajki czytane im przez druhny.
W czasie kolonii zdoby wał y sprawności,
które wprowadzały je
w świat obrzędowości. Kilka z nich złożyło również Obietnicę
Zucha. Jedna z naszych
szóstek – „Niebieskie
Anioły” – zajęła trzec i e m i ej sc e w g r ze
zgrupowania.
Gdyby spisać wszystkie przygody, przeżycia i wspomnienia
zuchenek z tegorocznej kolonii w Pucku,
to powstałaby co najmniej powieść. Dlatego
o szczegóły wyjazdu
najlepiej zapytać najmłodsze uczestniczki,
które pisały kartki i listy do najbliższych.
Katarzyna Zaremba
sam.
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Z UM. Adopcje psów

Czy wiesz, co
jesz?

Pies czeka
na człowieka

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak powstaje maślanka? Jak sama nazwa
wskazuje, dzieje się to podczas wyrobu masła, a jednak zawiera jedynie 0,5% tłuszczu. Oprócz tego, że jest produktem niskokalorycznym,
zawiera cenne białko oraz sole mineralne korzystnie wpływające na organizm. Są w niej także wszystkie witaminy grupy B oraz bakterie poprawiające pracę naszego przewodu pokarmowego. Dodatkowo wzmacnia
również system odpornościowy organizmu człowieka. Kefir wcale nie
jest gorszy od maślanki. Zawarte w nim bakterie pomagają odbudowywać naturalną florę bakteryjną i obniżają poziom cholesterolu. Kefir ponadto dostarcza znacznych ilości witamin B1, B6 i kwasu foliowego.
Jogurt naturalny, podobnie jak kefir i maślanka, ma wiele zalet. Odkryto, że jogurt naturalny może pomóc zniwelować stres. Aminokwasy stanowiące składnik naturalnych jogurtów pomagają obniżyć poziom
hormonów stresu w organizmie. Dzięki temu następnego dnia budzimy
się z lepszym samopoczuciem, gotowi na czekające nas wyzwania. Należy pamiętać o tym, by wybierać jedynie jogurty naturalne, bez barwników i słodzików. Można natomiast dodać do nich naturalne owoce.
Jednak znaczna część konsumentów wybiera jogurty smakowe, owocowe. Lubisz jogurty, ciasteczka, cukierki, lody, galaretki, kisiele, kolorowe napoje o czerwonym zabarwieniu lub smaku truskawkowym,
poziomkowym, malinowym? Czy również wybierasz kosmetyki o czerwonym zabarwieniu (cienie, szampony)? Co może łączyć wymienione
produkty? Wszystkie one zawierają jeden wspólny barwnik naturalny –
E120, czyli koszenilę (kwas karminowy).
Koszenila to czerwony naturalny barwnik, pozyskiwany z wysuszonych,
zmielonych mszyc żerujących na kaktusach Ameryki Północnej i Centralnej, zwanych czerwcami kaktusowymi. Do produkcji tej substancji
wykorzystywane są zarówno odwłoki tych owadów, jak i jaja przez nie
składane. Dlaczego koszenila jest tak popularna? Jest to barwnik szybko rozpuszczający się w wodzie, odporny na światło, dostęp powietrza
oraz wysoką temperaturę. Ponadto jest trwalszy niż niejeden barwnik
syntetyczny. Niestety, koszenila nie jest obojętna dla zdrowia człowieka.
Bezwzględnie powinni jej unikać alergicy, gdyż znajdujące się w niej zanieczyszczenia mogą wywołać nawet wstrząs anafilaktyczny, który może
prowadzić do zgonu. Czy nadal macie Państwo ochotę na serek lub kisiel
truskawkowy?
mgr Iwona Jakóbiak
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza
na niezwykłą opowieść o smoku
uczącym się odróżniać dobro od zła, czyli

Przygody Smoka Emila

„W oku przygarniętego psa
można nie raz znaleźć więcej wdzięczności, niż w oku
człowieka obsypanego bogactwem".
Spokojny, przyjaźnie nastawiony piesek, szuka nowego
domu.

Słodki, trzymiesięczny szczeniaczek pilnie poszukuje
domu!

Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny
tel. 23 6933101
lub 6933061.
Więcej informacji na stronie

www.nasielsk.pl

STOP dla porzucania zwierząt!

Burmistrz Nasielska ogłasza akcję STOP dla porzucania zwierząt!
Zwierzę nie jest rzeczą,
z wierzę to istota ż yjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, a człowiek jest
mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę. Tak stanowi ustawa o ochronie
zwierząt, natomiast człowiek często zapomina, że
pies to jego najwierniejszy
przyjaciel.
Zbliża się sezon url o p o w y, c z a s r e l a k s u
i odpoczynku i jak wynika z doświadczeń lat ubiegł ych, to nasilony okres
porzucania zwierząt. Apelujemy do stałych mieszkańców naszej gminy oraz
do właścicieli działek rekreacyjnych o przestrzeganie
prawa i humanitarne traktowanie zwierząt.
Odłowienie i przekazanie do schroniska jednego pieska to koszt ok. 2 500 zł. W skali roku to bardzo duża
kwota, która mogłaby być zagospodarowana na inne cele np. na cele inwestycyjne.
Badania socjologiczne (CBOS) wskazują, że Polacy kochają zwierzęta. Dziewięćdziesiąt procent ankietowanych nie zgadza się z okrutnym traktowaniem zwierząt, a osiemdziesiąt procent twierdzi, że zwierzęta odczuwają
ból tak samo jak ludzie. Dlatego też apelujemy do Państwa - nie przerzucajcie odpowiedzialności na gminę, gdyż
jedyne, co gmina może zrobić, to umieścić bezpańskie zwierzęta w schronisku, nie jest to jednak rozwiązanie,
na jakie te zwierzęta zasługują.
Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta domowe muszą mieć zapewnione pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
okiennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub
powodujący u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Problem bezdomności zwierząt nie jest możliwy do rozwiązania bez pomocy, wsparcia oraz dobrej woli mieszkańców gminy.
Informujemy, że dla osób, które chciałyby przygarnąć bezdomnego pieska, istnieje możliwość adopcji. Na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl umieszczone są zdjęcia i opisy czworonogów, które czekają na nowy dom.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

HOROSKOP
Baran (21.03–19.04)

W najbliższym czasie czeka Cię dużo spotkań.
Będziesz żywiołowy i pełen poczucia humoru.
Na oponentach i sprzymierzeńcach wywrzesz
dobre wrażenie, więc staraj się o pracę albo
zmień zajęcie na bardziej dochodowe.

Byk (20.04–20.05)

Skupisz się teraz na finansach. Są duże szanse, że
uda Ci się osiągnąć sukces. Pieniądze zainwestuj
w siebie albo odłóż na przyszłość. Mogą pojawić
się nowe znajomości, ale raczej na gruncie zawodowym niż prywatnym. Powodzenie, optymizm
i szczęście zapewni Ci wpływ gwiazd.

Bliźnięta (21.05–21.06)

To będzie dla Ciebie wyjątkowo udany czas. Poczujesz przypływ energii i witalności. Powinno
się poprawić Twoje zdrowie. Dzięki poczuciu humoru wkradniesz się w łaski przełożonych. Możesz się teraz starać o podwyżkę lub awans. Czas
na wakacyjny wyjazd z rodziną lub znajomymi.

Rak (22.06–22.07)
Spektakl opowiada historię młodego smoka Emila, który zagubiony
podczas podróży z Mamą Smoczycą nie potrafi się odnaleźć w nowych warunkach. Spotyka jednak bystrego chłopca o imieniu Marcin,
który chętnie dzieli się z nim wiadomościami o otaczających ich świecie. Dzięki niezwykłej przyjaźni chłopca i smoka młoda publiczność
nauczy się podstaw ruchu drogowego, dowie się dlaczego nie powinno bawić się urządzeniami elektrycznymi oraz pozna istotę asertywności. Dowie się również, dlaczego powinno się zachować ostrożność
względem obcych oraz jak powinno zachować się w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dodatkowo historia przedstawia jedną z popularniejszych legend polskich - o smoku wawelskim - zapoznając dzieci
z cząstką kultury polskiej. Emil szczęśliwie wraca do domu bogatszy
o niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które pozwolą mu bezpiecznie odnaleźć się w realiach otaczającego go świata.

poniedziałek, 6 sierpnia 2012 r.; godz. 11.30; cena biletu: 5 zł.

Zadbaj o swoje zdrowie i samopoczucie. Nie
przemęczaj się i trochę zwolnij, bo możesz
wyczerpać siły. Podziel obowiązki między domowników. Warto trochę zwolnić i wyjechać na
króciutkie, ale za to regenerujące wczasy.

Waga (23.09–22.10)

W pracy i w życiu osobistym prawie wszystko
ułoży się po Twojej myśli i będziesz potrafił sobie
zjednać każdego, kogo spotkasz. Dla samotnych
są szanse na poważny związek, a w stałym związku dobra komunikacja, humor i przypływ pozytywnych uczuć.

Skorpion (23.10–21.11)

Przyda Ci się wytrwałość i pracowitość, a także
odrobina dobrej organizacji. Zachowaj zimną krew
w pracy i w domu. Zdaj się na intuicję. Walcz teraz
o swoje, bo są szanse na wygraną. Uważaj w finansach, nie podejmuj pochopnych decyzji.

Strzelec (22.11–21.12)

Teraz wiele się będzie działo w Twoim życiu.
W pracy mnóstwo zamieszania i spotkań. Poznasz
wiele ciekawych osób i miło spędzisz czas, ale zachowaj zdrowy rozsądek. W finansach na razie
musisz poczekać na poprawę.

Koziorożec (22.12–19.01)

Przed Tobą nerwowe dni, dlatego potrzebna Ci
cierpliwość i skupienie. W pracy mogą być nieprzewidziane trudności i opóźnienia. Nie zapominaj o sporcie i zdrowym trybie życia. Flirty
i romanse mogą okazać się wielkim rozczarowaniem.

Lew (23.07–22.08)

Wodnik (20.01–18.02)

Panna (23.08–22.09)

Ryby (19.02–20.03)

Uda Ci się osiągnąć sukces, jeśli tylko włożysz w niego trochę pracy. Będziesz spotykać wiele osób,
które będą Ci życzliwe. Twoja sytuacja materialna
będzie dobra, ale musisz się nieco przyłożyć do
pracy. Nie myśl, że sukces przyjdzie sam.
Może być stresująco i nerwowo. Napięcia w pracy mogą Cię wybić z rytmu i trochę rozstroić wewnętrznie. Dbaj więc po pracy o wypoczynek
i wewnętrzne wyciszenie. Pomyśl nad jakimś sportem, który da Ci możliwość wyładowania energii.
Finansowo będzie się wiodło.

W pracy i w życiu towarzyskim będzie Ci się teraz dobrze układać. Szef doceni Twoje starania
i możesz się teraz starać o awans. Pracujący na
własny rachunek powinni zainwestować w reklamę i odnowić różne kontakty.

Dzięki wrodzonemu urokowi i umiejętności lawirowania między przeszkodami pokonasz teraz każde utrudnienie. Nie zamykaj się w sobie ze swoimi
problemami. Wystrzegaj się wszelkiej maści oszustów i krętaczy. Bądź ostrożny.
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Życie Nasielska

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

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

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe
6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe
do 50%
13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary pojedynczego modułu
ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 45 mm

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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OGŁOSZENIA

20 lipca–2 sierpnia 2012

OGŁOSZENIA
DROBNE

20 lipca–2 sierpnia 2012

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam działki. Tel. 500 138 106. Zatrudnię na stałe doświadczoneSprzedam dom ok. 120 m 2 go traktorzystę mechanika w gow Nasielsku. Tel. 503 666 631, 23 spodarstwie rolnym (wyżywienie
69 12 865.
+zakwaterowanie). Tel. 510 648
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 428.
577.
Przyjmę do pracy do montażu
Sprzedam dom bliźniak (60 m2) okien, drzwi i bram garażowych,
z budynkiem gospodarczym
automatyki, z doświadczeniem.
z działką 1000 m2 w Cieksynie.
Atrakcyjne zarobki. Tel. 509 175
Tel. 500 569 636.
901.
Okazja - wyprzedaż prywatnej kolekcji obrazów. Sprzedam stare Sprzedam mieszkanie 36 m2 wraz
akwarele Nikifora (w ramach za z garażem – os. Starzyńskiego oraz
szkłem) - tanio! Tel. 502 035 852. działkę budowlaną 770 m2. PILNE!
Sprzedam mieszkanie M3 Tel. 501 606 148.
w Nasielsku. Tel. 691 222 500.
Sprzedam działki budowlane
Sprzedam działki budowlane
w Paulinowie. Tel. 604 179 447.
blisko przystanku StudziankiMiękoszynek. Tel. 22 794 33 87.
Sprzedam drzewo kominkowoSprzedam 3 ha ziemi ornej, gm. -opałowe. Dowóz gratis! Tel. 887
Nasielsk. Tel. 666 295 207.
961 164.
Usługi budowlane – docieplanie
domków, gipsowanie ścian, malowanie. Tel. 507 720 444.

Sprzedam TANIO działkę blisko
rzeki. Tel. 603 568 843.

Kama – usługi brukarskie. Tel. 507
BUDMAX – remonty, wykończenia.
024 590.
Tel. 697 117 119.
Hydraulika, pełen zakres, glazura, Poszukuję mieszkania do wynajęterakota, wykańczanie wnętrz. cia. Tel. 889 506 455.
Tel. 602 698 856.
Sprzedam słomę w kostkach, suchą
Sprzedam samochód Fiat PUNTO
ze stodoły. Tel. 606 423 338.
rocznik 1998 poj. 1,2 l; 5-drzwiowy.
Tel. 504071947.
Wynajmę dom w Cegielni Psuckiej.
Tanie kwatery pracownicze blisko 512 683 420.
dworca PKP. Tel. 788 628 665.
Sprzedam siano w belach, duża
Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni ilość. 609 442 143.
dyspozytora. Wymagana licencja
II stopnia i niekaralność. Miejsce Chcesz wyrównać braki, przygopracy: Nasielsk. Tel. 602 629 778. tować się do egzaminów z języka
Sprzedam dom 80 m2 oraz bu- angielskiego - zadzwoń. Tel. 697
dynki gospodarcze o pow. 200 m2 339 708 lub 22 794 34 85. Firma
na działce 2000 m2 w Nasielsku. „VERS” Ewa Komajda.
Tel. 664 891 895.
Kawalerka do wynajęcia. Tel. 23
Sprzedam działkę rolno-budow69300058 po godz. 18.00.
laną, 2700 m2, blisko stacji PKP
Nasielsk. Cena 50 tys. Tel. 506 702 Sprzedam działkę rolno – rekrea293.
cyjną 1,40 ha. Winniki k. Nasielska.
Hotel/Restauracja w Pułtusku Tel. 662 391 864.
poszukuje osób na stanowisko:
kelner/kelnerka, pomoc kuchenna, Żaluzje, rolety, moskitiery. Tel. 602
630 680.
kucharz. Tel. 504 920 550.

REKLAMA
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NASZE SPRAWY

Graliśmy dla Maćka

Apel pana Mirosława Grzybowskiego,
nasielszczanina mieszkającego obecnie w Legionowie, o wsparcie Maćka,
czyli pana Macieja Osińskiego, potrzebującego z powodu ciężkiej choroby
pomocy, spotkał się z dużym odzewem społeczności nasielskiej gminy.
Odpowiedzieli na niego, w pierwszym rzędzie, koledzy piłkarze i zagrali dla Maćka.
Przeciwnik był godny: trzecioligowa Legionovia z Legionowa. Piłkarze obydwu drużyn zagrali z wielkim
zaangażowaniem, chociaż nie był
to mecz o ligowe punkty. Pokazali wszystko to, co umieją najlepiej.
A umieją wiele. I czarowali nas ciekawymi i niekonwencjonalnymi zagraniami, tak jak to robił przed laty ich
starszy kolega Maciek – Maciej Osiński.
Na stadion, gdzie rozgrywany był ten
charytatywny mecz, przybyły całe
rodziny: babcie i dziadkowie, dzieci
z rodzicami. W spotkaniu tym uczestniczyło wiele osób spoza naszej gminy. Wszyscy przyszli tu dla Maćka,
chociaż nie wszyscy obecni tego dnia
na stadionie na co dzień są piłkarskimi
kibicami. Ich obecność wynikała z odruchu serca.
Liczył się wymiar materialny całego
przedsięwzięcia. Zebrano około czterech i pół tysiąca złotych. Pieniądze
pomogą w lepszym przygotowaniu dalszej kuracji. Będzie ona długa
i kosztowna. A może uda się z czasem załatwić panu Maćkowi aparat do
„wytwarzania” głosu i podjąć szkolenie w tym zakresie. To na tę chwilę
tylko marzenie. Na razie musi się ustabilizować stan jego zdrowia.
Liczy się, i to bardzo, wymiar duchowy całego przedsięwzięcia.
W dzisiejszym zmaterializowanym
i zagonionym świecie coraz częściej
stajemy się obojętni na ludzkie potrzeby i cierpienie. W tym wypadku
tego nie było widać. Jak kto mógł, starał się pomóc. Jedni wrzucili do puszki pieniądze, inni wsparli akcję w inny
sposób. I wszystkim za to należy się
podziękowanie.
az
PS. Na marginesie: kiedy organizatorzy zwrócili się do firm o chociaż
symboliczne wsparcie przedsięwzięcia, jako że chcieli, aby miało
ono obok charakteru charytatywnego wymiar rodzinnego pikniku,
pozytywnie odpowiedziały mniejsze i większe firmy miejscowe. Firmy
„obce”, chociaż grzecznie, odmówiły. To powinna być dla nas wskazówka, które firmy należy wspierać.
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