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Właściciele działek, które przeznaczone pod inwestycje drogowe, poczekają na wykup gruntów. Niestety, w kasie gminy na ten cel nie ma pieniędzy.
Przykładem terenu przeznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk pod budowę pasa drogowego jest
narożna działka położona u zbiegu ulic Nowa Wieś – Wiejska – Piaskowa. Historia jej przejęcia trwa już wiele lat, jak dotąd bez efektów.
– Działka jest już od wielu lat przeznaczona pod drogę i już dawno były burmistrz Nasielska Bernard Mucha chciał ją przejąć dla gminy. Niestety,
trzeba było uregulować prawa własności – mówi pani Falęcka. – Teraz kiedy formalności te zostały uregulowane i chcieliśmy ją sprzedać gminie,
otrzymaliśmy pismo od burmistrza Ruszkowskiego, że teraz gmina nie dysponuje odpowiednimi środkami, by móc odkupić od nas działkę. Kiedy
będzie to możliwe, nie wiadomo – dodaje.
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Położenie działki jest bardzo charakterystyczne, a wykup pod inwestycję
drogową jak najbardziej wskazany. W okresie wiosenno-letnim widoczność na skrzyżowaniu ogranicza bujna roślinność, zimą na takich ostrych
zakrętach łatwo wpaść w poślizg. Nie zawsze kierowcy też zachowują szczególną ostrożność i nie ograniczają prędkości, wjeżdżając z ulicy
Wiejskiej na ulicę Nowa Wieś.
– Podobnych miejsc w gminie jest wiele – podkreślał Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego. – W tym miejscu istnieje zagrożenie i aż się prosi, żeby to wykupić
i coś tam zrobić. Jednak gdybyśmy chcieli wykupić wszystkie drogi, które
mamy, to na około 5 lat należałoby budżet inwestycyjny zatrzymać.
Przy tej okazji radni wraz z burmistrzem ustalili, że należy podjąć strategię działań określającą porządek wykupu poszczególnych działek w gminie pod inwestycje drogowe. Warto mie na uwadze ten "zator drogowy".
Michał B.
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INFORMACJE O WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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

Niniejszym informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl) w menu przedmiotowym „Wybory i
Referenda” została utworzona zakładka „Wybory do Parlamentu Europejskiego”,
w której będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące wyborów
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
przydatne dla mieszkańców Gminy Nasielsk. W chwili obecnej w zakładce tej
znajdują się już następujące dokumenty:
• Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Parlamentu
Europejskiego,
• informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych,
• informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu,
• wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,
• wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
• wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Kolejne informacje i dokumenty będą zamieszczane w ww. zakładce w miarę
ich powstawania.
Zapraszam do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
Jednocześnie nadmieniam, iż informacji dotyczących spisu wyborców, warunków udziału w głosowaniu, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania
korespondencyjnego udziela Wydział Spraw Obywatelskich tel. (23) 69-33-110.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
Nasielsk, dn. 06.03.2014 r.

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
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. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

Z UM

Szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR
w Nasielsku zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w środę, 19.03.2014
r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku w sali konferencyjnej. Tematem spotkania będą: „Zasady prawidłowego wypełniania
wniosku o płatności bezpośrednie, ONW i RS w 2014 roku”. Szkolenie poprowadzi pracownik MODR Maria Brzezińska.

Dyżury aptek

Marzec–kwiecień 2014 r.
10.03–23.03.2014 Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
24.03.–30.03. Apteka Niskich Cen ul. Młynarska 3 (Nasielsk)
31.03–6.04.2014 Apteka „NOVA” ul. Warszawska 51/53 d (Nasielsk)
7.04–13.04.2014 Apteka HERBA ul. Kolejowa 45 (Nowe Pieścirogi)
14.04–20.04.2014 Apteka ul. Szkolna 1 (Pomiechówek)
21.04–27.04.2014 Apteka „Przy Stacji” ul. Modlińska 18 (Pomiechówek)
28.04–04.05.2014 Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
(cdn.)
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu: 514 641 791.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Harmonogram przyjmowania
zeznań podatkowych
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Zeznania przyjmowane będą
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój 112).
Lp.
Data
Godziny otwarcia
1.
17.03.2014r. (poniedziałek)
8:00-10:00
2.
24.03.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
3.
31.03.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
4.
02.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
5.
07.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
6.
09.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
7.
14.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10,00
8.
16.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
9.
23.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
10.
28.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
11.
30.04.2014r. (środa)
8.00-10.00

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

UWAGA: W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe
terminy zostaną wyznaczone w miesiącu kwietniu 2014r. Z uwzględnieniem możliwości
zapewnienia obsługi punktu przez pracowników Urzędu Skarbowego.

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

14–27 marca 2014
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NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ!
Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że od lat wypalania zabrania ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627
z późn. zm.), w której zgodnie z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne
czy przydrożne rowy. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nasielsk” na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych. Wypalanie jest to jeden z najbardziej
brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie
daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.
Wypalanie traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających gniazda ptaków. Zdarza się, że w pożodze tracą
życie zwierzęta chronione.
Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu
gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się
również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak
lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów
roślin.
Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru,
ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również
dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą
miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety, jeże,
zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki, zjadając resztki roślinne i zwierzęce, ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy,
przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami
są biedronki zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt
bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę
gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody – przypominamy, że zgodnie
z art. 131 ustawy o ochronie przyrody, „Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny”.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)
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Wiosenne porządki

Wiosna przyszła do nas wyjątkowo wcześnie w tym roku. Budząca się do
życia przyroda i pojawiające się wiosenne kwiatki cieszą oczy. Niestety,
po zniknięciu pokrywy śnieżnej wyłoniły się też duże ilości innych „kwiatków” w postaci śmieci, a czasami wręcz całych dzikich wysypisk śmieci.
W mieście szczególnie zaniedbane są działki niezamieszkałe. To, że właściciel nieruchomości na niej nie zamieszkuje, nie zwalnia go z obowiązku dbania o ład i estetykę zarówno działki, jak i nierzadko zniszczonego,
nieestetycznego budynku. Urząd przystępuje do wiosennego sprzątania,
ale również do egzekwowania porządku i estetyki na prywatnych posesjach. Dlatego też apelujemy do Państwa o uprzątanie swojego otoczenia. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie jesteśmy w stanie zmienić
wizerunku naszej gminy. Nie nadążymy sprzątać, jeżeli wszyscy wspólnie
nie zadbamy o czystość. Nie nadążymy robić nowych nasadzeń, jeżeli są
one natychmiast w sposób bezmyślny niszczone. Rozmieściliśmy nowe
estetyczne kosze, ale nie po to, żeby były dostawiane do nich worki z odpadami z mieszkań prywatnych i firm. Płacimy firmie odbierającej odpady
sprzed posesji bez względu na ich ilości i niestety płacimy podwójnie za
odbiór odpadów dostawianych do koszy ulicznych.
Dbajmy o ład i porządek na własnej posesji, ale pamiętajmy, że rowy, lasy,
drogi, miejsca publiczne są również nasze wspólne. Ich wygląd świadczy
o nas wszystkich, mieszkańcach tej Gminy. Zadbajmy wspólnie o ład i estetykę naszego miejsca zamieszkania. Postarajmy się, żeby Gmina Nasielsk R
zaczęła być postrzegana jako gmina dbająca o czystość i porządek.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)
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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 27 lutego br. w nasielskim
Urzędzie Miejskim odbyło się L sesja
Rady Miejskiej w Nasielsku, w której
udział wzięło 12 radnych. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów
z poprzednich dwóch posiedzeń RM
Katarzyna Świderska, przewodnicząca RM, przedstawiła swoją działalność
w okresie między sesjami. Wymieniła m.in. spotkania z mieszkańcami
podczas poniedziałkowych dyżurów
i pracę w komisjach merytorycznych
Rady. Uczestniczyła także w spotkaniu dotyczącym utylizacji odpadów
i w roboczym spotkaniu ze starostą
nowodworskim w sprawie powiatowej i gminnej polityki oświatowej.
Następnie Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, omówił działania podejmowane w ostatnich tygodniach
przez nasielski samorząd. Mówił m.in.
o ogłoszonych przetargach, negocjacjach w sprawie odszkodowania
za grunty przejęte pod drogi (ul. Słoneczna), kłopotach z odbiorem drogi Pomiechówek–Nasielsk (ul. POW)
i pracach przy remoncie świetlicy
w Konarach.
Burmistrz zapowiedział też rozpoczęcie prac porządkowych na terenie
gminy i zwrócił się do mieszkańców
z prośbą o aktywne wsparcie tych
działań.
Interpelacje i zapytania radnych
dotyczył y różnych zagadnień.
Radny Stanisław Sotowicz mówił
o konieczności naprawy chodnika, który się zapadł, przy ulicy Warszawskiej. Temat parkingu przy PKP
przy ulicy Przytorowej i remontu
ulicy Sikorskiego w Siennicy poruszył radny Krzysztof Fronczak.
Zaś radna Magdalena Biernacka zaproponowała, by na stronie internetowej UM została zamieszczona

lista organizacji pożytku publicznego z naszej
gminy, na których rzecz
mieszkańcy mogliby
przekazywać 1% swojego podatku. Ponadto
radną interesował także
przebieg modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody
w Jackowie i powód niskiej kwoty opłaty produktowej oraz środki
na dobudowę punktów
oświetleniowych. Radny Henryk
Antosik pytał o to, czy zwiększyła
się liczba przedsiębiorców w naszej
gminie w związku z obniżonym na
rok 2014 podatkiem od środków
transportu. Zwracał również uwagę na konieczność poprawy nawierzchni asfaltowej na niedawno
zakończonej inwestycji drogowej
w osiedlu Krupka.
Następnie podkom. Radosław Miłoszewski, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku,
przedstawił obecnym „Informację
o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Miasta i Gminy Nasielsk w 2013 roku”. W dalszej
części obrad radni przyjęli obszerne
sprawozdanie dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku.
Po czym przystąpiono od procedowania uchwał. Rada przyjęła uchwały: w sprawie ustalenia „Regulaminu
korzystania ze Stadionu Miejskiego
w Nasielsku”, w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości (Lelewo – Borkowo), w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nasielsku
(działka państwa Wiśniewskich o powierzchni 3495 m kw. za cenę 300
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Szkolenie wyjazdowe

W dniach 7–8 marca br. odbyło się wyjazdowe szkolenie zorganizowane
przez burmistrza Nasielska dla sołtysów z terenu gminy Nasielsk. Jednym
z elementów szkolenia był wykład prowadzony przez Rafała Adamskiego,
skarbnika Nasielska, dotyczący funduszu sołeckiego.

tys. zł płatne w 3 ratach) – przeznaczona jest ona na cele oświatowe.
Przyjęto także wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Nasielsk na lata
2014–2019.
W odpowiedzi na zapytania radnych
Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM,
wyjaśniła, że pracownicy ZGKiM
przeprowadzą przegląd i naprawę
chodników.
Wśród pism skierowanych do Rady
znalazła się m.in. prośba mieszkańców ulicy Warszawskiej 12 a dotycząca zapadającego się wjazdu.
W wolnych wnioskach udzielono głosu mieszkańcom gminy. M.in. Halina
Kamińska, sołtys Chlebiotek, przypomniała o niewykonanym w ubiegłym
roku oświetleniu ulicznym w tej miejscowości, zaś Andrzej Zawadzki zaproponował upamiętnienie wypadku
z 1.04.1945 r. Radny powiatowy Kazimierz Drabik zwrócił uwagę na dużą
liczbę wypadków i kolizji, które mają
miejsce przy Szkole Podstawowej
w Budach Siennickich, gdzie znajduje
się skrzyżowanie dróg powiatowych.
Poruszył ponadto temat drogowych
inwestycji powiatowych na terenie
gminy Nasielsk.
Na tym obrady zakończono.
(i.)

Skarbnik Nasielska szczegółowo omówił m.in. zasady wynikające z podstawy prawnej funkcjonowania funduszu sołeckiego, sposób ustalenia
wysokości środków przypadających na określone sołectwo oraz cele, na
które mogą być one wykorzystane. Wskazał też ustawowe terminy, których należy przestrzegać w związku z realizacją funduszu sołeckiego.
Większość uczestników szkolenia miała już za sobą doświadczenie związane z tym tematem, dlatego wywiązała się potem interesująca dyskusja,
dotyczyła bowiem konkretnych zagadnień i praktycznych rozwiązań. Pod
koniec wykładu omówiono również kwestię planowanych zmian w obowiązującej ustawie o funduszu sołeckim. Szczególne zainteresowanie
wzbudziła możliwość wprowadzania zmian do wniosków uchwalonych
przez zebranie wiejskie w ciągu roku.
Kolejny wykład prowadzony był przez Krzysztofa Chormańskiego i dotyczył projektu strategii rozwoju gminy Nasielsk na lata 2014–2020. Prelegent przybliżył wszystkim zebranym znaczącą rolę odpowiedniej polityki
gospodarczej gminy w odniesieniu do nowej perspektywy budżetu unijnego na lata 2014–2020.
Osoby biorące udział w szkoleniu z dużym zaciekawieniem słuchały informacji przekazywanych przez Krzysztofa Chormańskiego, mając świadomość, że jako przedstawiciele lokalnej społeczności mają ogromny udział
w również jej rozwoju gminy Nasielsk oraz budowaniu jej pozytywnego
wizerunku.

nu, a później na prowadzenie ŚDS ogłosimy
konkurs – zapowiedział
Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska.
O potrzebie utworzenia ŚDS dla osób przewl e k l e p s yc h i c zn i e
chorych, upośledzonych umysłowo oraz
w yka zuj ąc yc h i n ne
przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych mówiła Bogumiła Szlaska, wiceprezes
Stowarzyszenia. Podkreśliła, że ani
w powiecie nowodworskim, ani
w powiecie płońskim nie ma takiej
placówki. Dlatego w celu zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom wskazana
jest współpraca między gminami

w kwestii stworzenia ŚDS. Przygotowana przez B. Szlaską wstępna koncepcja funkcjonowania ŚDS
trafiła do wszystkich uczestników
spotkania.
– Osoby, które korzystały z Warsztatów Terapii Zajęciowej i przeszły tam rehabilitację, znajdują

U NAS

Gmina planuje ŚDS
W środę, 5 marca br., w sali konferencyjnej nasielskiego Urzędu
Miejskiego odbyło się spotkanie
w sprawie utworzenia na terenie
naszej gminy Środowiskowego
Domu Samopomocy. Wzięli w nim
udział przedstawiciele kilku sąsiednich gmin zainteresowani udziałem swoich mieszkańców w tym
projekcie, m.in. ze Świercz, Winnicy, Nowego Miasta i Pomiechówka. Obecni byli także Marek Rączka,
dyrektor PCPR Nowy Dwór Maz.,
Monika Nojbert, dyrektor MOPS
Nasielsk, oraz Janusz Konerberger
i Bogumiła Szlaska ze Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „JAN-POL”.
Spotkanie prowadził Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, i miało ono przede wszystkim charakter
informacyjny. Jego celem było boE

wiem ustalenie, ile osób z danej
gminy kwalifikowałyby się do tego
typu placówki. Najpierw burmistrz
omówił krótko sam zamysł zorganizowania ŚDS w gminie Nasielsk.
Organem prowadzącym tę placówkę byłaby nasza gmina. Natomiast uczestnicy mogą pochodzić
także z gmin ościennych, również
spoza powiatu nowodworskiego.
Z pomysłem utworzenia ŚDS wystąpiło do burmistrza Nasielska, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
„JAN-POL”, oferując swoją pomoc
przy tworzeniu tego rodzaju placówki. Ustalono wspólnie, że doskonałym miejscem, na to przedsięwzięcie
będzie budynek byłej szkoły podstawowej w Nunie.
– Gmina będzie odpowiedzialna za
pozyskanie środków na adaptację
budynku i zagospodarowanie tereK
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pracę, żyją samodzielnie i same
na siebie zarabiają – mówił Janusz Konerberger, prezes Stowarzyszenia i właściciel f irmy
„JAN-POL”. – Ale niektórym jest
trudniej, bo nie znajdą pracy,
wtedy taki dom byłby dla nich
dobrym miejscem – dodał.
ŚDS planowany jest na 30 osób.
Dyskutowano także nad sposobem finansowania dowozu osób
n i e p e ł n o s p raw nyc h d o Ś DS .
Ustalono, że w najbliższym czasie zainteresowane współpracą
samorządy przygotują listy osób,
które mogł yby korzystać z tej
placówki.
(i.)
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ZIT sięgnie sąsiadów Obyczaje a podatek
Warszawa i 37 sąsiadujących z nią samorządów, które w ubiegłym
roku podpisał y deklarację współpracy Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego, będą wspólnie pozyskiwać środki unijne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Będzie to możliwe dzięki ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), nowemu instrumentowi wspierającemu
rozwój miast i obszarów funkcjonalnych poprzez realizację zintegrowanych projektów, współfinansowanych z funduszy UE.

Pula środków na ZIT, pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu
Społecznego (23,7 mln euro), to blisko 165 mln euro.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą przyznawane
pieniądze na m.in. na rozbudowę dróg rowerowych, przygotowanie oferty
dla inwestorów, promocję gospodarczą i na rozwój usług elektronicznych.
Podstawą realizacji projektu ZIT będzie Strategia ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego akceptowana przez wszystkie gminy partnerskie.
Następnie trafi ona do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 3 marca br.
gminy zrzeszone w ramach WOF przyjęły już wstępne założenia do Strategii WOF ZIT i rozpoczęły prace nad ustalaniem najważniejszych zadań,
które dzięki tym środkom mogą zostać wykonane. Każda z gmin musi
również zagwarantować na ten cel wkład własny.
Nasielsk nie znalazł się na liście WOF. Dlaczego? – Negocjacje w sprawie
tego projektu rozpoczęły się ponad rok temu, kiedy jeszcze nie pełniłem funkcji burmistrza Nasielska – mówi Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska. – Zapoznałem się z tym tematem i uważam, że nasza gmina
ma inne, ważniejsze, potrzeby infrastrukturalne, niż te gminy, które przystąpiły do WOF – dodaje.
Spośród pobliskich gmin do projektu przystąpiły m.in.: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów.
za: www.samorzad.pap.pl
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od śmieci

Niektórzy mieszkańc y tak prz yz w yczaili się do
zaśmiecania własnego otoczenia, że
jak na razie nawet
ustawa śmieciowa,
która nakłada na
wszystkich obowiązek opłat za śmieci,
nie pomaga ograniczyć skali tego zjawiska. A przecież
śmieci nie spadają
z nieba czy nie wyrastają same jak grzyby.
Choć rok temu wiosną odbywała się akcja sprzątania gminy przez mieszkańców, w wielu uprzątniętych miejscach ponownie powróciły śmieci.
Jest ich pod dostatkiem m.in. przy ulicy Wiejskiej, między Siennicą a Nową
Wsią. Od wielu lat okolice dworca PKP Nasielsk od strony ulicy Przytorowej nadal są nieuprzątnięte. A brak kosza przy wyjściu z przejścia podziemnego też ma na to wpływ.
Rowy i skraje lasów na ogół zaśmiecają użytkownicy samochodów – tu
najczęściej znajdziemy butelki po napojach gazowanych, a także opakowania po fast foodach. W rowie pomiędzy Studziankami a Budami Siennickimi znajduje się np. zardzewiała beczka.
Michał B.

Kronika OSP
05.03. OSP Psucin, WSP Pomiechówek i JRG Nowy Dwór Maz.
w yjechał y do kolizji drogowej
w miejscowości Studzianki. Działania
strażaków polegały na zapezpieczeniu miejsca zdarzenia.
07.03. OSP Psucin i OSP Jackowo wyjechały do pożaru trawy w miejscowości Mazewo.
10.03. strażacy z Nasielska wyjechali do pożaru traw na ulicę Przytorową
w Nasielsku oraz do miejscowości Malczyn.

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie od 24.02. do 03.03. na
ulicy Polnej z terenu ogródków piwnych nieznani sprawcy skradli parasol.
Straty wynoszą 2000 zł.
05.03. w Studziankach kierujący samochodem Kacper K. z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi
do rowu i uderzył w nasyp ziemny.
Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
W okresie od 12.02. do 06.03.
w Lelewie nieznani sprawcy z niezamkniętego domu skradli mienie
o wartości 1000 zł na szkodę mieszkanki Nowego Dworu Maz.
W okresie od 01.02. do 05.03. nieznany sprawca włamał się do domku
letniskowego i skradł mienie o wartości 2000 zł na szkodę mieszkańca
Warszawy.
07.03. w Andzinie nieznany sprawca włamał się do samochodu i skradł
przedmioty o wartości 750zl na
szkodę mieszkańca Andzina.
W okresie od 17.02. do 10.03.
w Krogulach nieznani sprawcy wycieli i skradli drzewo brzozowe i sosnowe o łącznej wartości 4000 zł na
szkodę mieszkańca Nasielska.
10.03. w Dobrej Woli nieznani sprawcy włamali się do domu mieszkalnego i skradli mienie o wartości 20000
zł na szkodę mieszkanki Warszawy.
Pijani na drodze:
08.03. na ulicy Warszawskiej Rafał K., mieszkaniec Nasielska, kierował skuterem po spożyciu alkoholu
(0,32mg/l).
10.03. na ulicy POW Cezary K.,
mieszkaniec Kosewa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,33 mg/l).

Z GMINY

Chaos topograficzny

Okolice stacji PKP w Studziankach to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się terenów
w gminie Nasielsk w aspekcie mieszkaniowym.
Budowa wiaduktu nad torami wprowadziła pewne zmiany do organizacji ruchu, co niekiedy
dezorientuje przybywających gości, a często i samych mieszkańców.
Granice wsi Studzianki, Miękoszyn, Miękoszynek
i Dębinki są tak wytyczone, że łatwo można tu
„zabłądzić”. Studzianki i Miękoszyn są zlokalizowane po obu stronach torów kolejowych, a granica między nimi przebiega częściowo wzdłuż
dróg. W związku z tym część osób mieszka
w Studziankach, a ich sąsiedzi, po drugiej stronie
ulicy, w Miękoszynku. Podobnie jest też z Miękoszynem i Miękoszynkiem.
Radny Jerzy Lubieniecki zasygnalizował na sesji Rady Miejskiej, że brakuje odpowiednich drogowskazów przed
i za wiaduktem informujących o zjazdach do skrzyżowań do danych miejscowości. Podawał przykłady z Dębinek pytań zdezorientowanych osób dojeżdżających od strony Bud Siennickich o dojazd do Miękoszyna lub
Miękoszynka.
Gdy jedzie się od Bud Siennickich już przed wiaduktem kolejowym znajduje się pierwsze skrzyżowanie, ale jedynym znakiem informującym o tym fakcie jest tylko znak informacyjny D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu).
Dokąd można zajechać, skręcając w prawo – informacji brak. Są też znaki zakazu zatrzymywania się, wyprzedzania i ograniczenia prędkości dotyczące wiaduktu. Gdy zjeżdża się z wiaduktu w kierunku Dębinek także brakuje informacji o zjeździe na skrzyżowaniu do miejscowości do Miękoszyna i Miękoszynka, które bardzo łatwo
można przeoczyć.
Ci, którym uda się skręcić w lewo za wiaduktem, teoretycznie są już na dobrej drodze do wspomnianych miejscowości. Skręcając na najbliższym skrzyżowaniu w prawo w drogę gruntową, dojechać można do części osiedla
należącego do Miękoszynka, a jadąc prosto asfaltem, dojedziemy do Miękoszyna, który znajduje się tylko po
lewej stronie, jadąc od stacji PKP – po prawej stronie bowiem jest Miękoszynek.
Trzeba mieć nadzieję, że ten chaos topograficzny w tak dynamicznie rozwijającej się okolicy stacji PKP Studzianki
w niedługim czasie zostanie uporządkowany.
Michał B.
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Bobry tamy budują
Na jednym z ostatnich posiedzeń
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Nowodworskiego
rozmawiano na temat wzmożonej aktywności bobrów na naszych terenach.
Na dobre zadomowił y się one
we wszystkich, coraz czystszych,
rzekach naszego powiatu. Wznosząc tamy na ciekach, często
w trudno dostępnych miejscach,
hamuj ą s wob o dny p r ze p ł y w
i p odnoszą p oziom wód p o -

wierzchniowych. Problem od kilku lat w coraz większym stopniu
dotyczy też gminy Nasielsk. Nie
raz w ostatnich latach Nasielna
występowała ze swojego koryta.
Płytkie i wąskie rzeki to dla nich
idealne środowisko. Odpowiednia głębokość wody zapewnia
im zasłonięcie wejść do nor oraz
szybkość w poruszaniu się, gdyż
na lądzie są słabymi piechurami.
– P r o b l e m d o t yc z y n i e t yl ko gminy N asielsk, ale c a ł ego kraju – mówi
Ta d e u s z K i l i ś
z Wojewódzkiego
Związku Melioracji
i Urządzeń Wodn yc h w N o w y m
D worze Ma zo wieckim. – Na obszarze p owi atów
legionowskiego
i nowodworskiego
zlokal izowanyc h
jest ponad 200

tam zbudowanych przez bobry,
a ich aktywność
jest c a łoroczna. W gminie
Nasielsk najwięc ej j e st w trudn o d o s t ę p nyc h
odcinkach rzeki
Nasielnej, jej dop ł ywach, między i n nym i n a
Mazewie oraz na
Klusówce w Popowie Borowym
i Jaskółowie. Jest
to przyczyną zalewania terenów rolnych i podtapiania piwnic. Niestety, choć
niszczone w ramach oczyszczania rzek, szybko są odbudowywane . O d ł owić b ob rów
nie można, bo nie ma ich gdzie
przesiedlić, opanowały cały kraj
– dodaje.
Problem jest ogólnopolski i powstaje pytanie, jak temu zaradzić.
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Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
Krótka refleksja

Od roku 2011 pier wsz y dzień
marca jest w Polsce dniem świątecznym, choć nie wolnym od
pracy. Jest to święto państwowe
ustanowione uchwałą Sejmu RP
z dnia 3 lutego 2011 r.
Tego dnia czcimy pamięć wszystkich tych, którzy na wyzwolonych od okupanta niemieckiego
ziemiach polskich dalej prowadzili walkę o wolną, suwerenną
i demokratyczną Polskę, nie godząc się na jej nowe zniewolenie
i narzucanie Polsce totalitarnego
systemu politycznego. Tragedią
tego okresu jest to, że po dwóch
stronach barykady stanęli Polacy
i brat strzelał do brata. Wiele spraw
jest jeszcze niew yjaśnionych.
Nie ulega jednak wątpliwości, że
przyszedł czas, aby przywrócić
godność wszystkim tym, którzy
w imię szczytnych idei, w imię
miłości Ojczyzny, oddali życie.
Dlatego właśnie został ustanowiony Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych ”. Ziemia nasielska
była również miejscem, gdzie dochodziło do bratobójczych walk,
mimo że nie były one tak znaczne jak w innych regionach Polski.
Znamy na ogół tych mieszkańców nasielskiej gminy, którzy walczyli po stronie nowych władz. Ci,
po wojnie, przez prawie pół wieku, odbierali zaszczyty. Czy zasłużenie? Niewiele wiemy o tych,
którzy walczyli po drugiej stronie. Wielu z nich zginęło z bronią
w ręku i często nie znamy miejsc
ich pochówków. Ci zaś, którzy
nie zginęli, przez te pół wieku byli
jakże często upokarzani.

Apel przy przydrożnej fi- Rady Miejskiej Katarzyną Świderską
i burmistrzem Bogdanem Ruszkowgurce
1 marca br. przy figurce zlokalizowanej
przy drodze wojewódzkiej Nasielsk–
Zegrze (przez Szadki) na terenie wsi
Popowo Borowe odbyła się skromna uroczystość religijno-patriotyczna
poświęcona pamięci „żołnierzy wyklętych”, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których nazwiska są
zapisane na tablicy umieszczonej na
tym przydrożnym krzyżu.
Wymienieni żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, którzy polegli na terenie
tej części gminy Nasielsk 23 czerwca
1950 r., to dowódca patrolu Mieczysław Grudziński („Pilot”), Kazimierz
Chrzanowski („Wilk”), Czesław Wilski („Brzoza”), Hieronim Żbikowski
(„Gwiazda”). Patrol związany był z oddziałem Mieczysława Dziemiszkiewicza („Rój”) działającym na terenie
północnego Mazowsza. Tego dnia
przeciwko skromnemu liczebnie
patrolowi wystąpiły setki doskonale
uzbrojonych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego. W uroczystości przy
krzyżu wzięli udział przedstawiciele samorządu z przewodniczącą

skim na czele oraz proboszcz parafii
w Nunie ks. Tadeusz Jabłoński. Obecni byli przedstawiciele mieszkańców
z okolicznych wsi, dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym,
harcerze z Nasielska i Nowego Dworu Mazowieckiego.
Po odśpiewaniu przez zebranych
hymnu państwowego najpierw zabrał głos sekretarz Nasielska Marek
Maluchnik, a następnie burmistrz
Bogdan Ruszkowski. W swych wypowiedziach podkreślili znaczenie
tego, co stało się u progu odbudowy niepodległego państwa polskiego, i potrzebę oddania hołdu
bohaterom tamtego okresu. Po ich
wystąpieniach zebrani, pod przewodnictwem księdza proboszcza,
modlili się w intencji poległych
w walce o wolną i sprawiedliwą Polskę. Końcowym etapem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów
oraz zapalenie zniczy pod krzyżem.
Po zakończonej uroczystości zapowiedziano też, że bardziej okazała uroczystość przewidywana jest
na czerwiec, w rocznicę wydarzeń
z 1950 r.
andrzej zawadzki

wyliczaliśmy jeszcze, jaki byłby całkowity koszt udrożnienia
rzek poprzez niszczenie tam bobrowych.
W razie wątpliwości można skontaktować się telefonicznie ze
wspomnianą instytucją WZMiUW
pod numerem telefonu 22 775
28 34.
Michał B.

– G ł ównym p ro b l e m e m j e s t
b r a k ś r o d kó w f i n a n s o w yc h .
Wojewódzki Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych liczy
na wsparcie władz lokalnych.
Jedn akże Region aln a Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na niszczenie tam
bobrowych przez mieszkańców
we własnym zakresie – tłumaczy Tadeusz Kiliś. – Niestety, nie
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MUZYCZNIE

WARTO PRZECZYTAĆ

RAGGABARABANDA
na festiwalu EMERGENZA

Wielki smród

Z dumą informujemy, że nasielski zespół Raggabarabanda
przeszedł do drugiej rundy trzeciej edycji festiwalu EMERGENZA. Jest to jeden z największych przeglądów muzycznych dla młodych zespołów w Europie, a może i na świecie.
Festiwal obecnie trwa w klubach muzycznych 33 krajów
Europy, Ameryki Północnej, Japonii i Oceanii. Eliminacje
krajowe odbywają się w 8 polskich miastach. Zespół, który wygra finał krajowy, weźmie udział w finale światowym
w Niemczech na Tauberta Open Air Festival, na którym zagrają finaliści ze wszystkich krajów biorących udział w tym
festiwalu. Najlepszy zespół na świecie wybrany przez międzynarodowe jury wygrywa trasę koncertową po Europie
i wiele cennych nagród.
Nasielska kapela wraz z 7 innymi grupami zagrała w eliminacjach pierwszy koncert 1 marca 2014 r. w warszawskim klubie FONOBAR. Do kolejnego etapu przeszła połowa uczestników, czyli 4 zespoły, a wśród nich także
nasielszczanie! Co ważne, kwalifikacje do kolejnej rundy odbywały się na przez głosowanie publiczności (większością głosów), dlatego wsparcie sympatyków kapeli Raggabarabanda było
niezwykle ważne. Prawdopodobnie
w kwietniu odbędzie się druga runda
w okręgu warszawskim. Już dziś zapraszamy na nią wszystkich tych, którzy
lubią dobrą zabawę, a przy okazji chcą
wesprzeć nasielskich artystów, którym
ten przegląd być może otworzy drogę
do muzycznej kariery.
Więcej informacji na temat festiwalu
znajdziecie na oficjalnej stronie www.
emergenza.net. Natomiast wszelkie
informacje na temat zespołu, relacje,
zdjęcia, nowinki, zbliżające się koncerty i inne znajdziecie na fanpage’u:
www.facebook.com/raggabarabanda.
(dd)

MUZYCZNIE

W oceanie moich myśli
W oceanie moich myśli – taki właśnie tytuł nosi czwarta już solowa
płyta Domalaka (Dawid Domała),
który od wielu lat działa na nasielskiej scenie artystycznej. Spokojne,
klimatyczne podkłady połączone
z refleksyjnymi tekstami, często
dotykającymi prywatnych treści i
tematów, sprawiają, że jest to niezwykle szczery i osobisty przekaz.
Na krążku znajduje się 13 nowych,
klimatycznie wyselekcjonowanych
utworów. Nie są to opisy szarej,
brutalnej rzeczywistości, a bardziej
teksty przedstawiające wewnętrzne
odczucia artysty. Swoje umiejętności gry na skrzypcach w trzech piosenkach zaprezentowała Dominika
Cienkowska. Kilka refrenów swoimi pięknymi głosami przyozdobiły także młode utalentowane
wokalistki: Ewelina Wilska, Karina
Olbryś, Kasia Bieńkowska, Emilia
Witkowska, Oliwia Dylewska, Ka-

sia Włodarska, Justyna Rutkowska, Marta
Kalicka i Olga Prusik .
Realizacja większości wokali odbyła się
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Zdjęcia
do okładki wykonał
Krzysztof Miller. Patronat medialny nad
pł ytą objęło wiele
branżowych portali
internetowych, a album promują także
3 teledyski, przy których realizacji pomógł Radosław
Rosiak. Nad aktualizacją strony Dawida czuwa Paweł Rasiński.
Album ten jest dość nietypowy i
oryginalny, jeśli chodzi o odmianę
muzyki, jaką jest hip-hop. Spokojne podkłady połączone z żywymi
instrumentami, pięknie zaśpiewane
refreny i szczere teksty sprawiły, że
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Czasem warto dowiedzieć się, że dzisiejsze oczywistości kiedyś były nieznane, a czasem wręcz wyśmiewane. Ot,
takie choćby zarazki. Przez wiele wieków wierzono w wywodzącą się jeszcze
z średniowiecza teorię miazmatów, która
głosiła, że choroby zakaźne są przenoszone przez wyziewy i powietrze. Sugestia, że drogą przenoszenia może być
coś innego, np. woda, były traktowane jak
mowa szaleńca. Picie czystej wody i mycie rak? Co za głupoty!
Pogląd ten zaczął się zmieniać w połowie XIX wieku w Londynie. Było
to wtedy największe miasto świata, przeżywające zmiany związane z rewolucją przemysłową i ogólnym rozwojem. Co tu dużo mówić, Londyn
zwyczajnie śmierdział! Najgorzej było latem, gdy brzydki zapach potęgował się do niespotykanych rozmiarów. Wakacje nazywano wtedy malowniczo okresem „wielkiego londyńskiego smrodu” (a my narzekamy,
że w takiej Warszawie to papierki na ulicach leżą!). Takie warunki były
rajem dla cholery, która zbierała wtedy przeraźliwe żniwo. Przykładowo
pierwsza pandemia choroby zabiła w stolicy Wielkiej Brytanii 60 tys. ludzi.
Dużo czasu minęło jeszcze, nim znaleźli się odpowiedzialni ludzie, którzy
odkryli, że miazmaty to głupota i że należy przede wszystkim poradzić
sobie z wielkim ściekiem zwanym przewrotnie rzeką Tamizą. Ale resztę można doczytać sobie w internecie, bowiem dalsza część nie ma nic
wspólnego z omawianą lekturą.
W Wielkim smrodzie mamy dwóch wielkich bohaterów: londyńskie kanały i …smród. O czym opowiada książka? William May po powrocie
z wojny krymskiej nie może wrócić do siebie. Dręczą go koszmary wojenne, a ukojenie znajduje tylko w makabrycznych aktach samookaleczania się. Dzięki swoim znajomościom i wykształceniu znajduje pracę
przy przebudowie kanałów pod Londynem. Niespodziewanie trafia na
zbrodnie, w której w dodatku zaczyna być głównym podejrzanym, i zaczyna walkę o oczyszczenie swojego imienia oraz znalezienie prawdziwego sprawcy.
Jest jeszcze drugi wątek powieści. To historia Długiego Toma, bezdomne-

ta płyta może zainteresować nawet
odbiorcę, który na co dzień nie słucha tego rodzaju muzyki.
Więcej informacji na temat tego i
poprzednich albumów, teledyski,
utwory mp3 do pobrania, zdjęcia,
nowinki itd. znajdziecie na oficjalnej
stronie: www.domalak.pl
(dd)

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.

Składamy serdeczne podziękowania
Panu Krzysztofowi Rostkowskiemu
za nieodpłatny transport mebli w dniu 6 marca 2014 roku
z Warszawy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach.
				
Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie

go, dla którego kanały są miejscem pracy. Zagłębia się w nie codziennie,
szukając rzeczy, które można sprzedać i przeżyć parę następnych dni.
Czasem ma prawdziwe szczęście, bo z powodu zainteresowania wyższych sfer walkami szczurów ma stałe zajęcie w wyłapywaniu tych gryzoni. Pomaga mu w tym pies, którego nazywa Damą. Pojawia się jednak
tajemnicza postać zwąca siebie Kapitanem, która oferuje małą fortunę za
psa. Do transakcji nie dochodzi jednak, za to Tom, podobnie jak William,
wplątuje się w kryminalną aferę.
Książka nie należy do specjalnie dynamicznych, jest wręcz po dżentelmeńsku spokojna i dostojna. Fabuła, choć toczy się dziarsko, nie zapomina zwalniać, byśmy mogli być uraczeni obfitymi opisami londyńskich
kanałów, które, wydaje się, są odrębnym światem, nieznanym chodzącym po bruku ulic ludziom. Autorka książki nie zapomina także o szczurach, które tutaj zdają się ponurymi strażnikami podziemnego świata.
Wielki smród Clare Clark nie jest może mistrzowską pozycją literacką, ma
za to wspaniały klimat, a szczegółowość i drobiazgowość opisu najbrudniejszej części Londynu na pewno znajdzie swoich fanów.
Paweł Kozłowski
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Skandal Postu

Wiatraki tak, 2 km od naszych domów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,
Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju ziemi nasielskiej „Eko-Życie” serdecznie dziękuje za poparcie naszej akcji
propagującej lokalizację elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości 2 kilometrów od naszych domów.
Wolę odsunięcia elektrowni wiatrowych na 2 kilometry od swoich domów wyraziło już 2200 osób zamieszkujących gminę Nasielsk. Stowarzyszenie „Eko-Życie” swoją działalność rozpoczęło w grudniu 2013 r. i obecnie
zrzesza 79 członków. Przez tak krótki czas zorganizowaliśmy kilka spotkań mieszkańców z Włodarzami Gminy
i Powiatu, inwestorami oraz naukowcami.
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na:
• negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, poparte międzynarodowymi publikacjami naukowymi,
• obniżenie wartości nieruchomości skutkujące wnioskami o odszkodowania,
• spadek atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej tych terenów.
Wobec powyższego sądzimy, że Władze Gminy zadbają o właściwe ustalenie proporcji pomiędzy ochroną interesu inwestora z jednej strony a ograniczeniem prywatnych interesów właścicieli z drugiej. Przejawem dobrej
woli Pana Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego i Rady Miejskiej w Nasielsku było podjęcie uchwały w dniu 12
grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii
na terenie gminy Nasielsk, ustalającej między innymi minimalną odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych
od zabudowań mieszkaniowych i siedliskowych wynoszącą nie mniej niż 2 kilometry. Kolejnym pozytywnym
działaniem Włodarzy, zgodnym z wolą zdecydowanej większości mieszkańców wsi Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki, jest przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionych miejscowości.
Pomimo konkretnego stanowiska społeczności lokalnej popartego przez Władze Gminy, określającego lokalizację elektrowni wiatrowych w bezpiecznej odległości 2 kilometrów od naszych domów, podmioty zainteresowane budową tych urządzeń zbierają podpisy na listach propagujących budowę wiatraków bez ograniczeń
odległościowych.
Wszystkich zwolenników budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 2 kilometry zapraszamy
do wysłuchania opinii wyrażanych przez mieszkańców z terenu wsi Zaborze i Lelewo, sąsiadujących z istniejącymi już wiatrakami, o destrukcyjnym wpływie tych urządzeń na ich życie.
Szanowni Mieszkańcy, apelujemy o rozwagę w podejmowaniu decyzji, które być może zaważą na jakości warunków życia w naszej gminie przez najbliższe dziesięciolecia.
Stowarzyszenie „Eko-Życie”
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Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nasielsku ul. Warszawska 21

ogłasza III przetarg

na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność w Nasielsku,
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 19
o powierzchni użytkowej 61,76 m2. Cena wywoławcza: 126 350 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje,
kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 19. W budynku znajdują się instalacje:
wod.-kan, prąd, TV. Lokal wymaga remontu.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21,
dnia 28 marca 2014 roku o godzinie 13.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto
bankowe Spółdzielni nr 52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 28 marca 2014 roku do godz. 10.00
w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest pon. - pt. w godzinach
7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub tel. 23 69124-35.

Według definicji słownikowej dobrze znane ostatnio słowo „skandal”
oznacza „wydarzenie wywołujące zgorszenie i oburzenie”. Ileż to wokół nas różnego rodzaju skandalistów, którzy co i rusz prezentują coraz
to nowsze i bardziej wyrafinowane pomysły na zaszokowanie oglądających. Często skandale odsłaniają absurdalność i jałowość ludzkiego
myślenia i postępowania, obliczone są na chwilowe zainteresowanie
opinii publicznej.
W oczach wielu współczesnych takim swoistym skandalem jest wiara.
Szczególnie chodzi o jej zdeklarowanych przeciwników i tych, którzy
nie chcą rozumieć i przyjąć jej zasad, bo to wydaje się „na czasie”. Kiedy pada z ust znanej artystki deklaracja: „Bóg nie jest mi do niczego
potrzebny”, to zastanawiam się, czemu i komu ma służyć ten głośny
manifest. A co by było, gdyby złagodzić zasady wiary i przeżyć Wielki
Post w wersji light? Wtedy by się okazało, że takie chrześcijaństwo jest
na dłuższą metę po prostu nudne, gdyż odzwierciedla naszą przeciętność i niewiele wnosi do życia, podobnie jak przedstawiana w Ewangelii
zwietrzała sól, która utraciła swój smak.
W związku z mało poważnym traktowaniem wiary częstemu ośmieszaniu podlegają również jej wyznawcy. Chociaż argumenty przeciwników
wydają się niewystarczające i nieaktualne, zwyczajnie stare jak świat, to
jednak spychają chrześcijan na margines życia. Pokazują, że ich praktyki pobożne, jak piątkowy post, chodzenie na rekolekcje, uczestnictwo
w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, to strata czasu. Sięgając do myśli
św. Pawła z Listu do Koryntian, nauka krzyża jest głupstwem dla tych, co
idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Skoro człowiek ma potrzebę świętowania, celebrowania szczególnych momentów, to jeśli nie ma w nich Boga, pustkę muszą zapełnić
inne „atrakcje”.
Post staje się dla wierzących okazją do pogłębienia osobistych relacji
z Bogiem, innymi i samym sobą. A na odchudzanie czy formowanie
sylwetki przyjdzie również czas. Pomocą w przeżywaniu pokuty i nawrócenia może stać się postać ewangeliczna – miłosierny Samarytanin.
Pomógł on w sposób bezinteresowny człowiekowi poranionemu i znajdującemu się przy drodze, którą akurat Samarytanin się poruszał. Warto
zatem oczyszczać serce z resztek egoizmu, z przesadnego przywiązania
do posiadania, by rozwijać w sobie szlachetne motywacje. Wszystko po
to, by – jak zapisał w swoich osobistych notatkach bł. Jan Paweł II – być
bardziej w rękach Bożych.
W Wielkim Poście szczególne miejsce zajmuje krzyż – symbol i znak
miłości Boga do człowieka i człowieka do człowieka. Wielu celebrytów używa go jednak jako ozdobnego gadżetu umieszczonego w prześmiewczej czy wręcz bluźnierczej scenerii. Wielu gorszyło się, patrząc
na bezradnego Jezusa, który dźwigał swój krzyż na Golgotę. Uważali, że
skoro innych wybawiał, to powinien wybawić samego siebie. Widoczne jest bezsilny, skoro tego nie dokonał. Także i dzisiaj wielu gorszy się,
patrząc na cierpiących chrześcijan, zadając głośno pytanie: Gdzie jest
wasz Bóg, skoro tak cierpicie?
Skandal krzyża, który stoi, „gdy toczy się, zmienia, niekiedy wręcz szaleje świat”, domaga się odkrywania. Dzieło zbawienia „dokonało się" na
Golgocie. Ta „skandaliczna” prawda jednak gorszy wciąż wielu dumnych ludzi. Pewnemu swoich możliwości i kontaktów człowiekowi trudno udać się pod krzyż, by prosić o zbawienie. Woli sam zakasać rękawy.
Bo czy mógłby powiedzieć: „nie dam rady”, „nie poradzę”?
Zawsze będzie pokusa, żeby czynić dobro bez skandalu krzyża. Ale
uczeń Jezusa ma stawać się konsekwentny w swojej wierze. Kościół nie
jest, jak chciałoby wielu, organizacją kultową, religijną czy społeczną,
ale rodziną Jezusa. Stąd skandal, w sensie niezrozumienia, wyśmiewania,
podawania w wątpliwość, jest w nim stale obecny. A post tylko pozwala
bardziej wyraźnie, w sposób wyostrzony, to dostrzec. Czyżby? Owszem.
Do jednego z zakonników przyszedł człowiek, który narzekał, że kiedy
pości, to staje się agresywny. I zapytał, czy w takim razie ma przestać
pościć. Wtedy usłyszał odpowiedź, że nie, ponieważ post ujawnia jego
postawę i ją obnaża. Post daje również możliwość pogłębienia świadomości, że to nie ja stworzyłem Boga i Jego krzyż – ja mam możliwość
odkrywania, jak wiele dobra dokonało się przez to, że Bóg dał się ukrzyżować, że stał się jedynym Zbawicielem świata. A ja mam udział w tym
zbawieniu, więcej, jestem aktywnym budowniczym królestwa Bożego
na ziemi.
ks. Leszek Smoliński
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Warto uczyć się języków
obcych – język rosyjski
W dniach od 10 do 14 lutego 2014 r.
w naszej szkole odbywał się tydzień
rosyjski. To już kolejny kraj, w którym
zagościliśmy w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Dlaczego warto
uczyć się języków obcych?”.
Tak jak w tygodniu angielskim, tak
i w rosyjskim każdego dnia czekało na uczniów naszej szkoły wiele
ciekawych atrakcji przygotowanych
przez klasę 6 e. W poniedziałek grupa „rosyjska” przygotowała gazetkę
tematyczną w głównym holu szkoły. Uczniowie zamieścili w niej podstawowe informacje na temat Rosji,
a także symbole tego kraju. Opieku-

mieszkały. „Spotkanie rosyjskie” odbyło się 17 stycznia 2014 r. Na wybór
terminu wpłynął fakt, że nasz gość
akurat w tym czasie odwiedził Polskę.
W murach naszej szkoły mieliśmy zaszczyt gościć panią Ludmiłę Busyginę.
Pani Ludmiła jest niezwykle sympatyczną, młodą i wykształconą osobą
pochodzenia ukraińskiego, mówiącą w czterech językach: ukraińskim,
rosyjskim, polskim oraz angielskim.
Uczniowie klas piątych i klasa 6 e byli
przez nią skutecznie przekonywani,
że naprawdę warto uczyć się języków
obcych. Dla naszych uczniów było to
niezwykłe spotkanie, ponieważ mogli

nowie sal lekcyjnych, już po raz kolejny włączając się w nasze działania, na
drzwiach wywiesili rosyjską flagę.
Wtorek był dniem poświęconym klasom 0–III, które zostały zaproszone
na przestawienie pt. Bajka o rybaku
i rybce. Artyści z klasy 6 e jak zwykle
stanęli na wysokości zadania, przygotowując niezwykły spektakl z elementami interaktywnymi. Nasi aktorzy
ujawnili nie tylko swoje recytatorskie
talenty, ale także taneczne i wokalne.
Podziwiać ich mogli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, którzy licznie przybyli, by móc
zobaczyć swoje pociechy wcielające się w aktorskie role. Organizatorzy projektu ogłosili już drugi konkurs
plastyczny dla klas 0–III, związany
oczywiście z przedstawieniem Bajka
o rybaku i rybce.
Środa jest zwykle przeznaczona
na spotkania z osobami, które były
w danym kraju, pracowały tam, bądź

wysłuchać wielu ciekawych opowieści i przede wszystkim zaznajomić się
z obcym akcentem.
W czwartek „rosyjska” grupa przygotowała stoisko tematyczne, na
którym pojawiły się elementy rosyjskie, a także smaczne potrawy, które
swym zapachem przyciągały nie tylko uczniów, ale także rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły. W piątek cała społeczność
szkolna, uczniowie oraz pracownicy
mogli wykazać się swoją kreatywność
w przygotowaniu strojów w rosyjskich
barwach. Na szkolnym korytarzu
mogliśmy dostrzec wiele ciekawych
kombinacji, od pomalowanych twarzy do bardzo interesujących ubiorów.
Z całego serca dziękujemy osobom,
które angażują się w nasze działania,
służą swoją radą i pomocą.
Izabela Piotrowska
Kinga Żabik
Nina Turek
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Bezpieczne drogi w Cieksynie
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
w piątek, 7 marca br. wziął udział
w mazowieckim programie „Bezpieczna droga do szkoły”.
Program jest realizowany od 2002
r. przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego we współpracy
z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz Komendantem Stołecznym i Komendantem
Wojewódzkim Policji. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa
dzieci dojeżdżających do szkół na
rowerach oraz poruszających się
pieszo po drogach publicznych.
„Bezpieczna droga do szkoł y”
skierowana jest do uczniów szkół
podstawowych z naciskiem na klasy IV–VI oraz uczniów gimnazjum.
Program, aby mógł trafić do dzieci i młodzieży, musi być atrakcyjny.
Z tego powodu w szkole w Cieksynie od samego rana trwały ciekawe pokazy i konkurencje. Najpierw
odbył się test wiedzy o ruchu drogowym, a potem uczniowie udali się na salę gimnastyczną, gdzie
mogli nauczyć się, jak udzielać pomocy innym, np. osobie nieprzytomnej. Dowiedzieli się, że należy

dzy przeszkodami. Kładki, kołki czy
barierki utrudniały szybkie pokonanie trasy, ale uczestnicy motywowani byli nagrodami za zwycięstwo.
A te były bardzo atrakcyjne, najlepsi mogli dostać rowery i aparaty fotograficzne. Na boisku szkolnym
umieszczono również quada należącego do straży pożarnej. Dzieci
robiły sobie przy nim zdjęcia, a kilkoro z nich miało również szansę na przejażdżkę. Oprócz tego
uczniowie najmłodszych klas zostali pouczeni przez policjanta, jak

do niej podchodzić ostrożnie, nie
tylko ze względu na zdrowie poszkodowanego, ale także własne, w końcu ta osoba może tylko
udawać a w rzeczywistości być
chociażby złodziejem. Oprócz
biernego przyglądania się dzieci
mogły też same uczestniczyć w reanimacji tzw. fantoma.
Mniej więcej w tym samym czasie
na boisku szkolnym odbywał się
konkurs – przejazd rowerem mię-

bezpiecznie zachowywać się poza
domem. Dzieci uczyły się bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię oraz rozpoznawania znaków drogowych i odpowiedniego
stosowania się do nich. Ponadto
przypomniano dzieciom, w jaki
sposób należy zachować się, gdy
zaczepi je obca osoba, czy gdy zostanie samo w domu, a także jak
mają zareagować, gdy na drodze
pojawi się agresywny pies.

Na zakończenie programu Justyna
Nowacka, dyrektor ZS nr 3 w Cieksynie, wręczyła nagrody zwycięzcom. Następnie głos zabrali
zaproszeni goście: Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, Maria Kowalska, radna województwa
mazowieckiego, i Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Dyrektor szkoły podziękowała również osobom, które
współorganizowały piątkowe spotkanie: Krzysztofowi Łaptaszyńskiemu, Zastępcy Dyrektora do
Spraw Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, oraz
jego pracownikom: Ewie Dymarskiej i Tomaszowi Lewandowskiemu; Bogdanowi Markowskiemu,
członkowi Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej
Straży Pożarnej; Mariuszowi Torbusowi, Prezesowi Ochotniczej
Straży Pożarnej – Ratownictwo
Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim, wraz z pracownikami;
pracownikom Wydziału Szkoleń
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Warszawie;
sierżantowi sztabowemu Szymonowi Koźniewskiemu, Rzecznikowi
Prasowemu Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim; przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie
z Bogdanem Cnotkiem na czele;
oraz Ewie Dublewskiej, pielęgniarce z Ośrodka Zdrowia w Cieksynie.
Paweł Kozłowski

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Wśród najlepszych!

Niezapomniany bal z okazji studniówki już za nami, pora podwinąć rękawy i zabrać się do rzetelnej, sumiennej
pracy. Po studniówce przyszedł czas na maturę, która zbliża się do nas wielkimi krokami, mimo że niektórzy
chcieliby odwlec jej nadejscie w nieskończoność. Niestety czas jest nieubłagany.
Próbna Matura z Operonem edycja 2013/2014 oficjalnie dobiegła końca. Opublikowane wyniki stały się podstawą wytypowania najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. W województwie mazowieckim do próbnej matury z Operonem przystąpiło 85% uczniów. Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych odbywały się kolejno
w dniach: 26, 27 i 28 listopada – język polski, matematyka i języki obce.
29 listopada odbyła się matura próbna w zakresie rozszerzonym z matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów dodatkowych. W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku uczniowie jako przedmioty dodatkowe
wybrali: biologię, fizykę, chemię, geografię, historię, język francuski i wiedzę o społeczeństwie.
Wydawnictwo Operon przeprowadziło ranking szkół na podstawie danych wprowadzonych przez szkoły po
zakończeniu egzaminu. Na ich podstawie powstał ranking ogólnopolski oraz rankingi wojewódzkie. W zestawieniu wojewódzkim zaprezentowano trzy najlepsze placówki w danym regionie
w podziale na przedmioty humanistyczne i przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Cała społeczność Zespołu Szkół Zawodowych jest mile zaskoczona i poruszona faktem, że to właśnie nasza szkoła zajmuje trzecie miejsce w rankingu szkół województwa mazowieckiego pod wzgędem wyników z przedmiotów humanistycznych, czyli języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie. Gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym do egzaminów i życzymy dalszej owocnej pracy, by zapał i chęci były wciąż dominujące.
Anna Łączyńska
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Z UTW

Podróż do Meksyku

Można spotkać się w Nasielsku i odbyć
ciekawą podróż do dalekiego Meksyku. W sali kina zebrali się uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wysłuchali
wykładu „Guadalupe – meksykańskie
sanktuarium maryjne”.
Młody człowiek interesująco opowiadał
o przeżyciach związanych z pobytem
w Mexico-City, wyświetlając film związany z tym cudownym miejscem.
Historia świętego obrazu zaczęła się w 1531 r. w Guadalupe, kiedy to Matka Boska objawiła się Juanowi Diego. Ten skromny, prosty, mocno wierzący człowiek
swą wewnętrzną siłą i wiarą przekonał biskupów i właśnie w miejscu tych objawień zbudowano skromną kaplicę, która w ciągu pięciu wieków została rozbudowana do ogromnych rozmiarów. Obecnie zachwyca pielgrzymów z całego
świata wspaniała budowla sanktuarium w Guadalupe.
Plac przed świątynią jest wypełniony kolorowym tłumem, trzeba podkreślić,
że i Polaków bywa sporo, a co roku ponad 12 milionów pielgrzymów z całego
świata odwiedza sanktuarium maryjne.
Nowa bazylika mieści około 10 tysięcy wiernych i jest tak zaprojektowana, aby
wszyscy mogli widzieć obraz Pani z Guadalupe.
Uczestnicy spotkania są wdzięczni organizatorom za dobrze i mądrze spędzony czas oraz zapraszają na następne, godne uwagi, wykłady!
BM

Z GMINY. Cieksyn

„Podwieczorki Kulturalne”
w Zakątku Rozmaitości
i „Strażnicy”
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne
SKAFANDER zaprasza mieszkańców Cieksyna i okolic na Podwieczorki Kulturalne,
które odbywać się będą cyklicznie w Zakątku Rozmaitości przy ul. marszałka J. Piłsudskiego 63 w Cieksynie.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca o godz. 18.00. Jego tematem będą „Wspomnienia z Cieksyna”. Zapraszamy
starszych mieszkańców Cieksyna i okolicy, którzy pamiętają dawny Cieksyn,
oraz młodzież, która chce posłuchać tych opowieści. Jeśli ktoś ma stare fotografie z Cieksyna, wycinki z gazet, pamiątki, to bardzo prosimy o przyniesienie ich
na spotkanie, co z pewnością uatrakcyjni „Podwieczorek Kulturalny”.
Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy Pana Andrzeja Zawadzkiego, polonistę i historyka, który podzieli się z nami ciekawymi historiami o naszej gminie.
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER na wiosnę rozpoczyna
nowy projekt pod nazwą „Strażnicy Cieksasu”. Jest on skierowany do młodzieży z Cieksyna i okolic. Ma na celu rozwój kompetencji społecznych młodzieży
poprzez cykl warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych. Za ich pomocą chcemy
ukształtować w młodzieży poczucie tożsamości regionalnej, która jest podstawą zaangażowania się w funkcjonowanie środowiska lokalnego i otwarcia się na
inne społeczności i kultury. Ponadto chcemy, żeby uczestnicy projektu dzielili
się zdobytymi umiejętnościami przez cały rok, angażując swoich rówieśników,
pokazując im, że można w sposób produktywny i ciekawy spędzać czas wolny w Cieksynie.
Jednym z założeń projektu „StrażE
nik Cieksasu” jest zaangażowanie R
młodzieży do pełnienia funkcji porządkowych oraz działania przeciw
wandalizmowi. Zapraszamy osoby
zainteresowane udziałem w projekcie
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca br. o godz. 18.00
w Zakątku Rozmaitości.
A 29 marca zapraszamy wszystkich
mieszkańców Cieksyna na „Wiosenne Porządki” w naszej wsi. W tym
dniu będziemy zbierać śmieci i chcemy, aby taka akcja odbywała się raz
w miesiącu. Spotykamy się o godz.
11.00 przy „Pomarańczowym Drzewie”, gdzie rozdamy worki na śmieci, otrzymane z Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.
Serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie ArtystycznoSpołeczne SKAFANDER
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Podsumowanie projektu edukacyjnego „Żyjmy jak nasz patron”
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Olimpijska szkoła
w Budach Siennickich
Szkoła Podstawowa w Budach
Siennickich od 10 lat nosi imię
Piere’a de Coubertina – twórcy nowoczesnego olimpizmu. To wielki
zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie dla całej społeczności szkolnej, jeśli chodzi o skupienie pracy placówki
wokół idei propagowanych przez ojca
nowoczesnego ruchu olimpijskiego.
Minione dziesięć lat dobitnie pokazało, że Szkoła Podstawowa w Budach
Siennickich jest godna swego znamienitego patrona. Przez wszystkie
lata kolejne roczniki uczniów swoją
życiową postawę formowały zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Piere’a de Cobertina. Zasady te dotyczą nie tylko sportu, są uniwersalne.
Zachęcają do stawiania sobie wielkich
celów i konsekwentnego do nich dążenia. W ich realizacji pomagała więź
z polskimi olimpijczykami i ludźmi
związanymi ze sportem. Dlatego też
bez przesady szkołę tę można nazwać
Szkołą Olimpijską.
Ostatni rok, 2013, był szczególny ze
względu na to, że był ogłoszony rokiem coubertinowskim. Związane
to było z faktem, że właśnie w tym
roku minęło 150 lat od dnia urodzin
Piere’a de Coubertina. Fakt ten sprawił,
że szkoła podjęła wiele nowych, ciekawych działań związanych z ruchem
olimpijskim. Zawarte one zostały
w projekcie edukacyjnym realizowanym pod hasłem „Żyjmy jak nasz patron”.
W jego realizację zaangażowała się
cała społeczność szkolna – nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy
niepedagogiczni. Trudno w krótkim
tekście wymienić wszystkie podjęte zadania. Były różnorakie konkursy, sportowa rywalizacja, wyjazdy

K

do Warszawy do PKOL-u, spotkania z olimpijczykami. Prace plastyczne 6 uczniów znalazły się w książce
o Coubertinie Błyszczący sterowiec.
W szkole odbyły się też warsztaty filmowe, a ich efektem jest film „Stop
wojnie, idzie gołębica”. Wsparcia przy
realizacji tego zadania udzieliło Centrum Edukacji Olimpijskiej.
Do udziału w projekcie zaproszono
pozostałe szkoły podstawowe naszej
gminy. Ich uczniowie wzięli udział
w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej
i uczestniczyli ze swymi opiekunami
i dyrektorami szkół w spotkaniu, na
którym podsumowano realizowany
przez rok projekt.
Gośćmi podsumowującej imprezy,
która miała miejsce w Szkole Olimpijskiej 10 marca, byli olimpijczycy:
Dariusz Goździak (złoto w drużynie,
pięciobój nowoczesny, Barcelona),
Iwona Dzięcioł Marcinkiewicz (brąz,
drużynowo łucznictwo, Atlanta), Katarzyna Deberny (żeglarstwo, Pekin).
Krótki, a przy tym niezwykle ciekawy
wykład na tematy olimpijskie wygłosił
pracownik naukowy AWF, poeta doc.
dr Krzysztof Zuchora..
Na kończącej projekt imprezie zaprezentowano wiele jego elementów.
Duża grupa uczniów wzięła udział

L
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w olimpijskim spektaklu. Zarówno
osoby, które pisały jego scenariusz, jak
i te, które przygotowały scenografię,
a także te osoby, pod których okiem
pracowali wykonawcy, oraz sami wykonawcy zasługują na uznanie. Był to
spektakl na złoty medal olimpijski.
Na tym spotkaniu podsumowany został również gminny Konkurs
Wiedzy Olimpijskiej. Rozegrany został w dwóch kategoriach: klas III–IV
i V–VI. Nagrody zdobywcom trzech
pierwszych miejsc i wyróżnionym
uczniom wręczał fundator nagród
burmistrz Bogdan Ruszkowski i olimpijczycy.
Otrzymali je: klasy III–IV: Kamil Krzyżewski (I), Mateusz Podgórski (II),
Hubert Gregorczyk i Damian Wawrzyński (III) oraz zdobywcy pozostałych miejsc: Weronika Gortat, Anna
Borzyńska, Eryk Smoliński, Bartłomiej Kraśniewicz, Mateusz Stromecki,
Magda Zawadzka, Oliwia Komornicka, Michał Żbikowski. Klasy V–VI:
Rafał Szpręgiel (I), Agata Bazylewska
(II), Kacper Siemla i Paweł Buszko (III)
oraz zdobywcy pozostałych miejsc:
Sara Rudzińska, Anna Suska, Agnieszka Truszkowska, Natalia Kobylecka,
Natalia Jaskulska, Krzysztof Szymański, Agata Wichowska, Julia Janecka,
Sebastian Bednarski, Maciej Podgrudny, Bartosz Stromecki, Julia Grzymkowska.
Cała imprezę prowadziła i realizację projektu koordynowała dyrektor
szkoły Marianna Danisiewicz. A przy
świątecznej okazji warto życzyć, aby
szkoła była nie tylko szkołą olimpijską,
ale i szkołą olimpijczyków, czyli aby
ktoś z jej absolwentów trafił na olimpijskie areny.
andrzej zawadzki
M

A

ROZMAITOŚCI

10

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Nowe osiągnięcia uczniów PG nr 1
w Nasielsku
W roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja nr
1 w Nasielsku przy ul. Staszica kuratoryjne
konkursy przedmiotowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
W październiku i listopadzie odbyły się etapy
szkolne. Do poziomu rejonowego przeszli
uczniowie biorący udział w konkursach dotyczących geografii, biologii i języka polskiego. Po miesięcznych przygotowaniach Julia
Górska, Anna Wawrzyńska oraz Aleksandra
Filipiak zakwalifikowały się do najtrudniejszego etapu – wojewódzkiego. Zakresy tematyczne były bardzo obszerne i wykraczały
poza program nauczania. Nadmieniamy także, że nasza szkoła jako jedyna w powiecie
nowodworskim osiąga takie wyniki w najbardziej prestiżowych konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W konkursie geograficznym opiekunem i nauczycielem nadzorującym pracę Julii Górskiej była Dorota Podgórska. Uczennica musiała opanować materiał dotyczący środowiska przyrodniczego Europy, ludności i gospodarki
krajów europejskich oraz sąsiadów Polski. Kilkutygodniowy wysiłek zakończył się sukcesem. Uczennica drugiej
klasy została finalistką Konkursu Geograficznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty, co zapewnia jej dodatkowe
punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
W LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie 25 stycznia 2014 r. odbył się etap wojewódzki konkursu biologicznego, w którym udział brała Anna Wawrzyńska. Nauczycielka Justyna Kownacka – opiekunka trzecioklasistki –
bardzo intensywnie przygotowywała uczennicę, zakupując literaturę pomocniczą i spotykając się po godzinach
pracy w szkole i w domu. Zakres tematyczny obejmował anatomię człowieka, ekologię, biochemię, systematykę,
ale głównym tematem była fizjologia, morfologia i anatomia roślin. Oprócz budowy organów roślinnych trzeba
było opanować ewolucję, wygląd drzew, krzewów, krzewinek i roślin zielnych występujących na terenie Polski.
Uczennica z wynikiem 87% została laureatką konkursu. To osiągnięcie zwalnia trzecioklasistkę z egzaminu matematyczno-przyrodniczego z maksymalnym wynikiem oraz umożliwia wybór dowolnej szkoły na terenie Polski.
Ostatnim z odbywających się konkursów była olimpiada polonistyczna. Aleksandra Filipiak pod opieką nauczycielki Kingi Soliwody opanowywała materiał, a tematem wiodącym był tytuł obrazu Paula Gauguina Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? Zakres obejmował czytanie, odbiór i analizę tekstów kultury, m.in.
utworów: Don Kichot z Manchy, Pan Tadeusz, Latarnik, Stary człowiek i morze, Mały Książę, wybrane fragmenty
mitologii oraz wiersze związane z tematyką wędrówki przez życie. Uczennica musiała wskazywać środki stylistyczne i ich funkcje, posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami z dziedziny teorii literatury i wiedzy o kulturze. Trzecioklasistka została laureatką, uzyskując z testu 80% i, podobnie jak jej koleżanka z klasy, jest zwolniona
z części humanistycznej na egzaminie gimnazjalnym.
Oprócz chęci i zdolności uczniów bardzo ważne były praca i poświęcenie nauczycieli, którzy całym sercem zaangażowali się w naukę i pomoc swoim podopiecznym. Im również, tak jak olimpijczykom, należą się gratulacje.
W nagrodę za te sukcesy dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1, Bożenna Zawadzka-Roszczenko, zafundowała
nam wyjazd na obóz narciarski do Białego Dunajca w Tatrach, na którym mogłyśmy uczyć się jeździć na nartach z instruktorami lub doskonalić swoje umiejętności. Wyjazd był wspaniałą okazją do aktywnego odpoczynku
z kolegami i koleżankami.
Mamy nadzieję, że w następnych latach gimnazjum będzie mogło pochwalić się takimi wynikami i ułatwić uczniom dostęp do najlepszych polskich szkół. Serdecznie zachęcamy uczniów szkół podstawowych do wybrania
naszego gimnazjum, ponieważ stwarza ono warunki do rozwoju talentów oraz osiągania sukcesów.
Anna Wawrzyńska, Aleksandra Filipiak, Julia Górska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
serdecznie zapraszają na spotkanie, dotyczące
ulg w spłacie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również:
		
- elektroniczna forma składania zeznań za 2013 rok;
		
- Platforma Usług Elektronicznych (PUE).
Ponadto, uczestnicy spotkania będą mogli założyć i potwierdzić profil na PUE.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Modlińskiej 10 w dniu 24.03.2014 roku o godz.17.00
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o potwierdzenie przybycia pocztą elektroniczną lub telefonicznie; Kontakt e-mail: Leokadia.Panek@zus.pl Malgorzata.Rzepkowska@zus.pl; Kontakt tel.: (022) 775 75
99 wewn. 300

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

PODATNIKU!

Rozlicz się przez internet!
To proste, szybkie, bezpieczne, a także oszczędność Twojego czasu i pieniędzy.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz pod numerem telefonu
22/ 765-90-87, gdzie na pytania dotyczące tej formy rozliczenia odpowiada Łukasz Paczkowski.
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RUBRYKA HARCERSKA

ALERT NIEOBOJĘTNYCH

Strzały snajperów do ludzi na kijowskim Majdanie były mierzone tak, by zabić. Celowano w głowę, w tętnice szyjne. Strzelali funkcjonariusze wyszkoleni
w służbach specjalnych. Po drugiej stronie barykad mieli zwykłych ludzi, których
chroniły budowlane kaski na głowach i dym z palonych opon.
Od fiaska szczytu dyplomatycznego w Wilnie zdążyliśmy się już przyzwyczaić
do relacji z demonstracji w Kijowie. Wszystkich jednak zszokowały wydarzenia
z 20 i 21 lutego. Od kul snajperów i w starciach ze specjalnymi oddziałami milicji Berkut padli zabici, setki ludzi zostało rannych, zginęło ponad 100 ludzi, 700
było rannych! Po dwóch dniach rozpoczyna się kryzys na Krymie i nad Ukrainą
zawisa widmo wojny z Rosją. Wszystko to dzieje się zaledwie 600 kilometrów
od Warszawy. Każdy, kto ma, choć trochę społecznej i politycznej wyobraźni,
zdaje sobie sprawę, że to dotyczy także nas. To porusza każdego nieobojętnego.
21 lutego br. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego ogłasza dla wszystkich
drużyn w kraju alert: Harcerze dla Ukrainy. Alert to nadzwyczajna mobilizacja,
wezwanie do działania w ważnej sprawie. Ogłaszany jest tylko w szczególnych
sytuacjach, gdy liczy się każda pomoc. Tak było na przykład w lipcu 1997 roku,
gdy Dolny Śląsk dotknęła katastrofalna powódź.
Na Euromajdanach w Kijowie, we Lwowie i w innych miastach pełnią służbę
nasi bracia – skauci z Płasta, Narodowej Organizacji Skautów Ukraińskich. Już
w grudniu skauci pomagali w poszukiwaniach osób zaginionych, pełnili służbę
aprowizacyjną i porządkową. Teraz pomagają w opiece nad rannymi. Pilnie potrzebne są środki opatrunkowe, lekarstwa, środki czystości i ochrony osobistej,
koce, śpiwory. Potrzebne są pieniądze na rehabilitację medyczną ludzi poszkodowanych w walkach ulicznych. Bezpośrednio współpracują ze sobą komisarze
zagraniczni obu organizacji.
Nasz 424. Szczep „Kampinos” od razu przystępuje do alertu. Bycie harcerzem
zobowiązuje! Robimy burzę mózgów w komendzie szczepu. Przede wszystkim
potrzebne są pieniądze. Główna Kwatera uruchamia specjalne konta bankowe.
ZHP ma zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na zbiórkę publiczną. Co możemy zrobić lokalnie w Izabelinie? Wystarczył jeden telefon do Dyrektora Centrum Kultury Izabelin i już mamy decyzję: za tydzień, 2 marca robimy wspólnie
koncert połączony ze zbiórką pieniędzy. Chcemy zachęcić do współdziałania
harcerzy z sąsiednich środowisk. Spontanicznie w kilka godzin zawiązuje się
nieformalny sztab akcji: phm. Piotr Stępień (komendant szczepu), hm. Iwona
Brzózka-Złotnicka (Hufiec Żoliborz), phm. Jan Marcinkowski (Hufiec Nowy Dwór
Mazowiecki). My koordynujemy działania w Izabelinie, Hufiec Żoliborz zajmie
się stroną artystyczną, Nowy Dwór udzieli wsparcia organizacyjnego.
Nasza inicjatywa porusza energię innych. Akcja rozpoczęta przez polskich harcerzy zyskuje sojuszników. Komitet Europejski Światowej Organizacji Ruchu
Skautowego (WOSM) popiera nasz alert i wzywa wszystkie organizacje skautowe
w Europie do podjęcia podobnych działań na rzecz wspierania służby niesienia
pomocy rannym pełnionej przez Płasta. Nie jesteśmy już sami!
W niedzielę, 2 marca od wczesnych godzin popołudniowych wszyscy jesteśmy w CKI w ogniu przygotowań. Około godziny 19 ruszamy. Na widowni są
mieszkańcy Izabelina, rodzice naszych harcerzy i zuchów, instruktorzy z hufców
żoliborskiego i nowodworskiego. Na początek niezwykły moment. Na ekranie
na scenie pojawia się dziewczyna w skautowym mundurze. To Komisarka Zagraniczna Płasta Natalia Medvid. Słyszymy wypowiadane ze wschodnim akcentem ważne słowa: „Druhny i Druhowie. Chcemy wyrazić swój podziw wobec
poparcia polskiego narodu dla walki Ukrainy za wolność. Niełatwo jest znaleźć
słowa wdzięczności. Najważniejszymi były dla nas słowa moralnego wsparcia
oraz życzliwość, dzięki której wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami w ten ciężki
czas. I to pomaga nam nie poddawać się. Dziękujemy za prawdziwie przyjacielskie wsparcie przejawiające się w bezinteresownej, humanitarnej pomocy.
Szczególnie pomocy naszym rannym. Cały ukraiński naród, w tym Płastuni,
dziękują przede wszystkim harcerzom. Dotrzymując skautowego obowiązku:
„Pomagać innym”, przyszliście nam z pomocą w ten ciężki czas. To wszystko
tylko potwierdza, że skautowe wartości są ponad granicami państw. Teraz, jak
nigdy, jest dla nas ważne, by móc odczuwać poparcie naszych przyjaciół, harcerzy, i wiedzieć, że Polacy wierzą w nas. Czuwaj!”. Nagranie tego filmu i przekazanie go do Polski wymagało dużej odwagi. Ukraińcy jeszcze nie są pewni,
jak rozwinie się dalej sytuacja w ich kraju. Niechętnie wypowiadają się publicznie.
Na scenę wychodzi Aleksandra Kowalewska. Boże, ja modlu za Ukrainu… płyną słowa i melodia pięknej modlitwy. To jedna z takich chwil, w których, jak powiedział w jednym z wywiadów prof. Adam Rotfeld: „Upomina się o nas historia
spuszczona z łańcucha”. W głębi sceny światła wydobywają z mroku nasz znak
– skautową lilię i hasło: „Scouts creating a Better World”. Kolejne trzy piosenki
w spokojniejszym, balladowym klimacie wykonuje zespół Someday, to młodzi ludzie z Nowego Dworu Mazowieckiego. Następnie scenę okupuje zespół
Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Młodzi nie wytrzymują i tańczą przed sceną. Zabawa to nie wszystko. My mamy ważny cel! Zespół prowadzi licytację swoich
koszulek z Przystanku Woodstock i swojej debiutanckiej płyty. Koleje banknoty
trafiają do puszek.
Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg… Zapraszamy wszystkich do
kręgu. To moment, żeby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego przedsięwzięcia. Jest taki harcerski zwyczaj, który polega na nadawaniu
miana. To rodzaj pseudonimu, który charakteryzuje daną osobę. My w tym kręgu łączącym harcerzy i mieszkańców Izabelina nadaliśmy wszystkim obecnym
miano: Nieobojętnych.
Zebraliśmy i przekazaliśmy na specjalne konto 2073 zł i 80 gr. Działamy dalej.
Alert trwa!

hm. Jacek Smura
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W kilku kolejnych numerach „Notatnika” opisywać będziemy historię kościoła i parafii w Cieksynie. W tej miejscowości znajduje się najcenniejszy zabytek architektury w naszej gminie. Warto więc poznać jego historię oraz prześledzić, jak na przestrzeni kilku wieków zmieniał się wygląd tej świątyni. Artykuły prezentujące bogatą historię parafii pod wezwaniem św. Rocha w Cieksynie powstały w oparciu o książkę księdza Waldemara Graczyka „Kościół i parafia w Cieksynie”, która ukazała się w 2005 roku.
Red.

Historia kościoła i parafii w Cieksynie – część I
Kościół w Cieksynie należy do
najcenniejszych zabytków w naszej gminie. Architektem tej XVI
wiecznej świątyni był Jan Bapt ysta z Wene cj i . Ten b udown i c z y z wł o sk i e go warsz t atu
wawelskiego osiedlił się w Płocku i zasł ynął jako autor przebudow y tamtejszej katedr y
i kościoła farnego. Janowi Baptyście przypisuje się także autorstwo przebudowy kolegiaty
w Pułtusku oraz wzniesienie kościołów z tzw. „grupy pułtuskiej”,
do której zalicza się między innymi kościół św. Doroty w Cieksynie.
Naz wa miejscowości Cieksyn
pochodzi od miana osobowe-

go Cieksza, uformowanego od
słów cieknąć lub ciec. Najstarsza
wzmianka źródłowa świadcząca
o istnieniu tutejszej parafii pochodzi z 1423 r. W niektórych,
z w ł a s z c z a X I X – w i e c z n yc h
materiałach, wiąże się początki
świątyni w Cieksynie, z umieszczonym na belce łuku tęczowego rokiem 1160, widocznym
do czasów I wojny światowej.
Jednak analiza dostępnej bazy
źródłowej, jak również ogólne
ustalenia dotyczące rozwoju sieci ośrodków duszpasterskich na
Mazowszu, skłaniają do stwierdzenia, że powstanie parafii Cieksyn należy raczej datować na
XIV stulecie. Już w najstarszych
zachowanych dla parafii Cieksyn
aktach wizytacyjnych, wymienia się św. Dorotę, jako patronkę świątyni. Natomiast pierwsze

wzmianki świadczące o obchodzeniu odpustu w święto Rocha,
patrona od morowego powietrza, pochodzą z XIX wieku.
Do zaistnienia paraf ii w średniowieczu potrzebna była odpowiednia baza materialna.
Fundatorami nowych świątyń –
po zniszczeniu starych, bądź też
w przypadku utworzenia nowych
parafii – byli: biskupi, duchowni,
kapituły katedralne i kolegiackie,
zakony, książęta i możni świeccy. Do zadań fundatora należało wydzielenie odpowiedniego
b e n e f i c j um ora z op i e ka na d
budynkiem kościelnym. Z racji
poniesionych kosztów fundatorom przysługiwało prawo pa-

tronatu. Nazywano ich również
często kolatorami lub patronami. W przypadku Cieksyna była
to lokacja szlachecka. W różnych
źródłach spotykamy imiona i nazwiska kolatorów, ale ze względu
na niekompletność tych źródeł
nie można ustalić pełnej ich liczby.
Pierwszy kościół został wybudowany już w XIV wieku, wkrótce po utworzeniu parafii i nosił

prawdopodobnie wezwanie św. Doroty oraz święt ych Jakuba i F ilipa. Nie
w i a do m o c z y p i e r ws z a
ś wiąt ynia była drewniana czy murowana. Prawdopodobnie fundatorem
ko ś c io ł a był r yc erz Fal e n t a, w z m i a n kowa ny
w dokumencie z 28 listopada 1449 r. W X V wieku Cieksyn znajdował się
w posiadaniu rodziny Bielińskich.
O średniowiecznej metryce kościoła wspomina się
w wizytacji z 1592 roku.
Ko ś c i ó ł z n a j d u j ą c y s i ę
obecnie w Cieksynie został wybudowany dopiero w drugiej połowie XVI wieku
z fundacji Bielińskich. Powstał on
na bazie istniejącej już wcześniej
świątyni murowanej. Nowy kościół konsekrował w 1580 roku
biskup Jakub Bieliński, sufragan
p łocki. Jego bratankowie Borukowscy z Borukowa i Bielina
uczestniczyli zapewne w finansowaniu budowy, ponieważ ich
pł yty nagrobne zachował y się
do dziś w prezbiterium i nawie.
Jedna z pł yt przedstawia Jana,
biskupa przemyskiego, podkanclerzego koronnego, prepozyta
płockiego i łęczyckiego (zmarł
w 1584 roku w Sieluniu). Druga
została wykonana za życia Piotra, kanonika i opata benedyktynów płockich ( zmarł w 1587
roku). Kaplica rodziny Borukowskich oraz Lelewelskich była wymieniana w dokumencie z 1599
roku.
Zazwyczaj biskup erygując nową
parafię określał jej granice i wyznaczał wioski wchodzące w jej
skład. Najstarszy przekaz zawierający informację o wioskach
wchodząc ych w skład paraf ii

Cieksyn pochodzi z 1693 roku.
W tym dokumencie zostały wymienione następujące miejscowości: Cieksyn, Wola Cieksyńska,
Ruszkowo, Błędowo, Falbogi,
Śniadowo, Borkowo, Gadowo,
Żołędowo, Zakobiel Mała, Zakobiel Wielka, Gawłowo Wielkie,
Gawłówko, Czajki, Konary, Mokrzyce.
Spis wsi należąc ych do parafii Cieksyn sporządzony ponad
40 lat później, tj. w 1739 roku
w ym i e n ia ł na stę p uj ąc e wi o ski: Cieksyn, Borkowo, Błędowo, Śniadowo, Falbogi, Gadowo,
Żołędowo, Zakobiel (dwie miejscowości) Gawłówko, Gawłowo,
Konary, Ruszkowo, Czajki, Mokrzyce, Lelewo.
Z przedstawionych wyżej przeka zów widać, że w wi z y t acj i
parafii z 1739 roku brakuje w stosunku do zapisu z 1693 roku jednej miejscowości a mianowicie
Woli Cieksyńskiej, ponadto wys tę p u j e j e d n a m i e j s c owo ś ć ,
której nie wymienia wizytator
z 1693 roku – czyli Lelewo.
Najwięcej, bo aż 23 wioski wymienia wizytacja z 1817 roku:
C i e k s yn, B orkowo, G a dowo,
B ł ę dowo, B ł ę dówko, C z a rn a
Wieś, Wola Błędowska, Zatoka,
Gawłowo, Gawłówko, Winniki,
Czajki, Dębinki, Konary, Mokrzyce, Ruszkowo, Falbogi, Lelewo,
Śniadowo, Zakobiel, Żołędowo,
Ruszkówko, i Zakobiel Mała.
W porównaniu z wizytacją z 1739
roku wizytacja z 1817 roku do-

łącza następujące miejscowości:
Błędówko, Czarna Wieś, Winniki,
Dębinki, Wola Błędowska, Zatoka, Ruszkówko. Warto zaznaczyć, że parafia rozciągała się
po obydwu stronach rzeki Wkry.
Po jednej stronie rzeki znajdujące się tam miejscowości należały do powiatu zakroczymskiego,
natomiast po drugiej wraz z kościołem parafialnym do powiatu
nowomiejskiego.
Na podstawie zapisu z wizytacji
dziekańskiej z 2 czerwca 1817
roku należy stwierdzić, iż w parafii Cieksyn znajdowało się łącznie
212 domów. Wszystkich mężczyzn w poszczególnych wioskach parafii było 448, natomiast
kobiet 424. Liczba dzieci p łci
męskiej do lat siedmiu wynosiła 197 a płci żeńskiej 187, natomiast młodzieńców do lat 16 we
wszystkich wioskach było 148
zaś dziewcząt 126. Ogółem liczba mieszkańców parafii wynosiła w 1817 roku: mężczyzn 793
i kobiet 737, co daje łączną liczbę
1530 osób. W tym należy zaznaczyć było 468 protestantów (245
mężczyzn i 223 kobiety) oraz
60 Żydów (30 mężczyzn i 30
kobiet). Zatem faktyczna liczba
parafian cieksyńskich wynosiła
w 1817 roku – 1002 mieszkańców.
Red.
Źródła: ks. Waldemar Graczyk
„Kościół i parafia w Cieksynie” oraz
strona internetowa parafii św. Rocha w Cieksynie.
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Dawnego Nasielska czar – część III
złym stanie technicznym synagoga.
W miejscu starej bożnicy przystąpiono do realizacji nowego gmachu
według projektu Jacoba Landy, który zmarł podczas wznoszenia tego
obiektu w 1884 roku. Po jego śmieci, pieczę nad realizacją projektu sprawował Ezekiel Ha – Levi. W 1886
roku oddano do użytku nową neorenesansową, murowaną bożnicę.
Była to trzykondygnacyjna, poprzedzona trójosiowym westybulem,
zwieńczonym trójkątnym szczytem,
z okulusem obwiedzionym bogato
zdobionym gzymsem. Narożniki westybulu wyposażone były w latarnie.
Naroża obiektu posiadały głębokie
boniowania. Szczyty synagogi przeprute były trzema dużymi, półkoliście
sklepionymi oknami oświetlającymi
wnętrze. Skala obiektu zbliżona była
do założenia pierwotnego. Synagoga posadowiona była na rzucie
prostokąta zbliżonego do kwadratu o wymiarach 32 x 30 m. Bogato
występujący detal architektoniczny
w postaci gzymsów naczułkowych
oddzielających kondygnacje, obramień okien, ozdobnej stolarki, rozet
i konsoli wolutowych, czynił zeń budowlę niezmiernie malowniczą i reprezentacyjną.
Innym obiektem sakralnym wzniesionym wysiłkiem gminy żydowskiej był
dom modlitwy zrealizowany w 1899
roku we wschodniej części Nasielska,
przy obecnej ulicy Warszawskiej. Budynek charakteryzuje się małą skalą
zabudowy, stanowiąc typowy przykład budownictwa małych miast na
przełomie XIX i XX wieku. W odróżnieniu od nasielskiej synagogi obiekt
ten przetrwał zarówno I jak i II wojnę
światową i obecnie funkcjonuje jako
budynek mieszkalny.
Spektakularną inwestycją w zakresie
budownictwa sakralnego w Nasielsku
była budowa nowego kościoła rzymsko – katolickiego, który do dziś
stanowi najważniejszą i najbardziej reprezentacyjną budowlę w mieście,
i pewnie długo jeszcze nią pozostanie. Decyzję o budowie nowej świątyni parafialnej podjęto w 1896 roku.
Parafia nasielska należała do najliczniejszych w diecezji płockiej, liczyła
ponad dziesięć tysięcy wiernych i była
obsługiwana przez trzech księży. Na
skutek ogólnego rozwoju Nasielska
i całej parafii i związanego z tym wzrostu liczby mieszkańców, głównie katolików, dotychczasowy kościół nie
mógł pomieścić wszystkich wiernych.
Był po prostu zbyt mały, a nadto mocno zawilgocony. Zimą mróz wchodził
wysoko na nasiąknięte ściany. Zaczęto
powszechnie myśleć o budowie nowego, znacznie większego kościoła.
Dnia 27 lipca 1896 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks.
Piotra Krasińskiego zebrało się w mieście 483 nasielskich parafian, którzy
opowiedzieli się za budową nowej
świątyni, tym samym odrzucając zaProjekt domu modlitwy żydowskiej gminy wyznaniowej w Nasielsku wykonany w 1899 r. twierdzony przez ministerstwo spraw

Przez cały wiek XIX w powiecie pułtuskim następował proces urbanizacji,
szczególnie żywiołowo następujący po uwłaszczeniu chłopów, kiedy
to znaczna część ludności wiejskiej
trafiała do miast. W 1865 roku w powiecie było 7 miast, w tym 6 rządowych i jedno prywatne. W miastach
mieszkało 25.344 mieszkańców
w 1.551 domach z czego zaledwie
205 budynków było murowanych.
Dokładnie 1.222 mieszczan powiatu pułtuskiego posiadało drobne gospodarstwa rolne zajmujące obszar
12.169 mórg.
W 1865 roku Nasielsk zajmował 97
morgów powierzchni, posiadał 212
zabudowanych prywatnych posesji oraz 13 budynków należących do
różnych instytucji – głównie wyznaniowych. Miasto zamieszkiwało 4.271
mieszkańców, w tym: 974 Polaków,
3.301 Żydów i 14 Niemców. Do Polaków należały – 93 budynki mieszkalne (10 osób na 1 dom), do Żydów
– 116 domów (28 osób), do Niemców
– 2 domy (7 osób).
W omawianym okresie Nasielsk charakteryzował się stagnacją w dziedzinie budownictwa, zaledwie trzy osoby
obciążone były pożyczkami udzielonymi na budowę domów. W zabudowie miasta nadal zdecydowanie
przeważało budownictwo drewniane, jedynie 6 domów było murowanych. Drewniana zabudowa sprzyjała
pożarom, w maju 1864 roku pożar
strawił zupełnie 13 domów w rynku i przy ulicy Kościelnej. Żywiołowi miał zapobiec w przyszłości zakaz

wznoszenia budynków drewnianych,
oraz poprawa stanu ochrony pożarowej. W 1865 roku wybudowano
dwie studnie „z windami kołowymi”,
których koszt w wysokości 238 rubli i 67 kopiejek pokryli nasielszczanie
w ramach dobrowolnej składki. Władze zapewniły jedynie nadzór techniczny.
W 1868 roku Nasielsk dotknęła kolejna pożoga, która strawiła aż 180
domów w jego centralnej części.
Zniszczeniu uległo wówczas 75 % zabudowy rynku i uliczek doń prowadzących. W trakcie trwającej wiele lat
odbudowy, coraz bardziej widoczny
był rozwój budownictwa murowanego. Powoli przy głównych ulicach
miasta i w zabudowie punktów centralnych, dominującą rolę zaczęły
odgrywać solidne mieszczańskie kamieniczki. W 1880 roku miasto posiadało 229 domów, w tym już 16
murowanych. Tak więc, katastrofa
z 1868 roku została całkowicie zażegnana. Siłą rzeczy domy odbudowywane po wspomnianych pożarach
musiały być znacznie większe, dwu
lub trzykondygnacyjne, inaczej nie
zdołały by pomieścić zwiększającej
się sukcesywnie liczby mieszkańców
miasta.
Lata 80 – te i 90 – te XIX wieku przyniosły Nasielskowi okres wzmożonego rozwoju, podejmowane były
wówczas różne śmiałe zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa
sakralnego jak i świeckiego. W 1880
roku została rozebrana zabytkowa, ale będąca niestety już w bardzo
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Powiat pułtuski według mapy z 1904 r.

wewnętrznych projekt rozbudowy
kościoła. Zrazu chodziło o nieznaczne powiększenie oraz regotyzację
średniowiecznej budowli zgodnie
z opracowanym przez inż. Józefa Piusa Dziekońskiego projektem z 1895
roku. Przeważały jednak argumenty,
że stary kościół wybudowany przed
400 laty, grozi zawaleniem, stąd też
zlecono Dziekońskiemu wykonanie
zupełnie nowego projektu i nadzór
autorski nad jego realizacją. Wyliczony
przez niego kosztorys inwestycyjny
opiewał na kwotę 72.011 rubli i 87 kopiejek. Sumę tę parafianie zobowiązali
się zebrać w okresie 6 lat, nadto dostarczyć też mieli robotników budowlanych oraz zorganizować transport
niezbędnych materiałów. Roboty przy
wznoszeniu kościoła postanowiono
prowadzić sposobem gospodarczym,
za pośrednictwem wybranego komitetu, w skład którego weszły następujące osoby: Władysław Chmieliński
– ziemianin, właściciel Świerkowa,
Wacław Mieczyński – ziemianin,
dziedzic Świeszewka, Jan Dembowski – mieszczanin z Nasielska, Jan Żbikowski – rolnik z Popowa Borowego
i Jan Grabowski – aptekarz z Nasielska,
wybrany na kasjera komitetu. Początkowo komitet proponował zmianę lokalizacji nowej świątyni, wybór padł na
plac przy ulicy Kościuszki w miejscu
dzisiejszej szkoły podstawowej. Ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie dotychczasowej lokalizacji
po zapewnieniu przez Dziekońskiego, że jest w stanie wybudować nowy
obiekt na podmokłym gruncie bez
obawy nadmiernej wilgoci w obiekcie.
W 1898 roku przystąpiono do rozbiórki starego kościoła, pozyskany
materiał sprzedawano mieszkańcom
parafii na budowę domów. Do czasu wzniesienia nowej świątyni nabo-

żeństwa odprawiano w odpowiednio
przygotowanej do liturgii stodole parafialnej, stojącej w okolicy cmentarza grzebalnego. Rok później
przystąpiono do budowy fundamentów kościoła. Kopano trzymetrowe doły, przebijając się przez bagno
do stabilnego gruntu. Równocześnie
z podnoszeniem się fundamentów,
podwyższano również teren wokół nich i poszerzano plac kościelny,
który został wzmocniony kamiennym murem oporowym z północnej i zachodniej strony wzniesienia.
Z końcem sierpnia 1897 roku ukończono fundamenty, które pochłonęły 5 wagonów kolejowych kamienia,
a koszt ich budowy zamknął się kwotą
12.000 rubli.
Miejscowy proboszcz ks. Krasiński przeznaczył na budowę kościoła
sumę 3.000 rubli, natomiast najbogatszy okoliczny ziemianin – Bronisław Aleksander Kurtz wyasygnował
na ten cel kwotę – 5.000 rubli.
Spiritus movens – budowy był Leon
Grzebski – sędzia gminy i właściciel
folwarku Jackowo, natomiast miejscowy wikariusz ks. Franciszek Jagodziński z pasją zajmował się zbiórką
materiałów budowlanych oraz datków
pieniężnych. Przy budowie ofiarnie
pomagali parafianie w sensie dosłownym czyli fizycznie jak i ofiarami pieniężnymi.
Nową świątynie zbudowano zgodnie
z przeświadczeniem autora projektu – Dziekońskiego, że „najwłaściwszą postacią dla budynku kościelnego
jest bazylika”. Potężna nasielska bazylika wyróżniała się skalą w twórczości
Dziekońskiego. Najbardziej zbliżone
do nasielskiego kościoła są świątynie
w Latowiczu i Chojnie.
Stanisław Tyc

Wszystkich zainteresowanych zakupem
najnowszej książki
wydanej przez Nasielskie Towarzystwo
Kultury – „Nasielsk.
Wpisani w dzieje
miasta i regionu”
zapraszamy do
czytelni biblioteki
miejskiej
w Nasielsku.
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Nazywam się Karolina Gawrońska. Mam 26 lat. W 2012 roku wykryto u mnie chorobę układu nerwowego. Prawdopodobnie jest to ataksja rdzeniowo-móżdżkowa. Do dziś nie ma jednak konkretnej
diagnozy. Przez chorobę zmagam się z zanikiem odruchów bezwarunkowych, zaburzeniami równowagi, trudnościami w poruszaniu się i mowie. By zachować sprawność i zatrzymać rozwój nasilających
się objawów potrzebuję codziennej, specjalistycznej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Marzę, by być
znowu w pełni samodzielną.
POMÓŻ MI SPEŁNIĆ MARZENIE ABY BYĆ W PEŁNI SAMODZIELNĄ!
Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON KRS: 0000270809
z dopiskiem Gawrońska, 2225 dajecie mi Państwo szansę na odzyskanie sprawności. Bardzo dziękuję !
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Rodzinka nie z tej Ziemi 3D

Animacja, komedia, przygodowy; Kanada, USA;
czas: 1 godz. 29 min

Astronauta Scorch Supernova uchodzi za boha
tera narodowego populacji planety Baab. Pod
czas kolejnej kosmicznej wyprawy jego celem
staje się Ziemia, z której odebrano tajemniczy
sygnał S.O.S….
14–16 marca godz. 17.00 i 19.00
19–23 marca godz. 19.00

Kamienie na szaniec

Przekaż nam
swój 1%
podatku

Dramat, wojenny; Polska

Opowieść o młodości, miłości i przyjaźni. O bohaterstwie, które ma wielką cenę i o walce, która stała się legendą. Byli młodzi, spragnieni życia.
Nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Pewnego dnia obudzili się w świecie, w którym nie
było już miejsca na marzenia. Stanęli przed wyborem: pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne życie…

Nasielska Fundacja
Wspierania
i Rozwoju Edukacji
działa od kilku lat na rzecz
dzieci z gminy Nasielsk.
Zabiegamy o wyposażenie
naszych szkół
w nowoczesny
sprzęt komputerowy,
pomoce naukowe ułatwiające
kształcenie uczniów.
Wspieramy też aktywny
wypoczynek dzieci.

19–23 marca godz. 19.00

Pompeje

26–30 marca godz. 15.00

Nasza Fundacja to organizacja pożytku publicznego.
Przekaż nam 1% ze swojego
rozliczenia podatkowego.

Pan Peabody i Sherman 3D
Animacja, familijny; USA; czas: 1 godz. 32 min.

Numeru wpisu
do Krajowego
Rejestru Sądowego:

0000295564

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Twoja kariera ciągle nie jest najwyższych
lotów. Ale jest spora szansa, że w tym
tygodniu coś drgnie w tym temacie.
Koncentruj się na tym, co jest dla Ciebie
najważniejsze.
Byk 21.04–20.05
W tym tygodniu możesz gorzej funkcjonować. Na szczęście zbudowałeś sobie
wcześniej dobre relacje z innymi. Ktoś
rzuci Ci koło ratunkowe. Ćwicz cierpliwość. Ostatnio miałeś z tym problem.
Bliźnięta 21.05–21.06
Możesz się teraz przeliczyć ze swoimi
możliwościami. Działanie bez wyobraźni
może Cię sporo kosztować. Nie działaj impulsywnie. Zapanuj nad chaosem. Narzuć
sobie więcej dyscypliny.
Rak 22.06–22.07
Nadal się nie poddawaj. Pamiętaj, że im
trudniejsza walka, tym słodszy triumf.
W tym tygodniu Twoi koledzy będą przecierać oczy ze zdumienia. Panuj nad swoim stanem ducha.
Lew 23.07–23.08
W pracy, w kontaktach z przełożonymi,
przestrzegaj pewnych reguł. Zwracaj się do
nich z szacunkiem. Pamiętaj o ich oficjalnych
tytułach. Może to być na początku dla Ciebie
dość trudne.
Panna 24.08–22.09
Niestety, ostatnio padłaś ofiarą intryg. W tym
tygodniu utnij wszelkie plotki na swój temat.
W żadnym wypadku nie okazuj rozczarowania. Na dobry początek i to ma jakąś wartość.
W pracy unikaj wszelkich spekulacji i plotek.
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Rzymski niewolnik marzy o odzyskaniu wolności i ślubie ze swoją ukochaną, która jest przyrzeczona komu innemu.

NG

Dramat, akcja; Niemcy, USA; czas: 1 godz. 42 min

Waga 23.09–23.10
Bardzo prawdopodobne, że już z początkiem tygodnia świat runie Ci na głowę. Zupełnie się tego nie spodziewałaś. Ale nie
załamuj się i uwierz wreszcie w lepszy los.
Nie nadużywaj środków uspokajających.
Skorpion 24.10–22.11
Uwierz w swoją dobrą passę. Ureguluj
wszystkie zaległe rachunki. Pod koniec tygodnia ktoś z Tobą zaprzyjaźniony zasili Ci
konto. Pamiętaj, że tylko Ty jesteś odpowiedzialny za swoją pracę.
Strzelec 23.11–21.12
Niestety, przyjąłeś do pracy osoby nieznające się na Twoim biznesie. Dlatego podliczasz straty. Pożegnaj się z ignorantami. Na
ich miejsce przyjmij osoby z długoletnią
praktyką. Nie stroń od seniorów.
Koziorożec 22.12–20.01
Szykują się rozliczenia finansowe. Uważaj,
by nie zagubić się w labiryncie prawnych
przepisów. W sprawach papierkowych
nie jesteś geniuszem. Oddaj dokumenty
w ręce specjalisty.
Wodnik 21.01–19.02
Nie bój się zmiany pracy. Zacznij poszukiwania już teraz. Właściwa droga, pełna
nadziei i wiary, zaprowadzi Cię do wymarzonego celu. Pamiętaj o znajomych. To
niezaprzeczalnie sieć nowych możliwości.
Ryby 20.02–20.03
Twoje wcześniejsze plany nabiorą w tym tygodniu mocy. Wykorzystaj swój dar przekonywania. Jednak najważniejszym gruntem
musi być dobra organizacja. W uczuciach
nie bądź taka łatwowierna.

Pan Peabody to najmądrzejszy pies na świecie,
naukowiec-geniusz, który wynalazł wehikuł
czasu, laureat Nagrody Nobla i doradca głów
państw. Gdy jego podopieczny, chłopiec o imieniu Sherman, wyrusza w podróż wehikułem czasu, najsłynniejsze wydarzenia z historii wymykają
się spod kontroli, a efektem jest wielka katastrofa
i równie wielka dawka humoru.
26–30 marca godz. 17.00

Masz talent
Biograficzny, komedia, muzyczny;Wielka Brytania, USA;
czas: 1 godz. 43 min.

Historia Paula Pottsa, nieśmiałego sprzedawcy za
dnia i śpiewaka operowego w nocy, który wygrał brytyjską wersję „Mam talent”.
26–30 marca godz. 19.00

Tajemnica Filomeny
Dramat; Wielka Brytania; czas: 1 godz. 34 min.

Starsza kobieta wyrusza na poszukiwanie dorosłego syna, którego oddała zaraz po urodzeniu,
gdyż zmuszona została do życia w klasztorze.

www.noknasielsk.pl
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Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po pieczarkach, wapno nawozowe. Duże ilości.
Tel. 602 511 082.
Sprzedam mieszkanie, osiedle
ul. Warszawska, parter, po remoncie M3.
Tel. 604 337 062
Przyjmę gruz i ziemię z wykopów. Tel. 538
109 373.
Przyjmę fachowców do dociepleń. Tel. 514
769 708.
Działki budowlane po 1000 m2 sprzedam. Przy trasie Nasielsk – Pieścirogi Stare.
Tel. 602 357 742.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku.
Tel. 508 903 803.
Sprzedam parter budynku po „starej poczcie”
150 m2. Tel. 604 506 997.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
o pow. 64 m2 przy ul. Płońskiej, na osiedlu
zamkniętym,z piwnicą 5,5 m2 oraz miejscem
parkingowym. Tel. 509 175 901.
Pożyczka dla Ciebie. Tel. 505 684 657.
Sprzedam działki – prąd, woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Usługi krawieckie, hafty maszynowe (logo
firmy). Tel. 666 990 450.
Sprzedam działkę budowlaną blisko dworca
PKP. Tel. 507 476 081.
Kupię kawalerkę w Nasielsku lub mieszkanie
do 40 m2. Tel. 604 806 552.
Zatrudnię do montażu żyrandoli – wiercenie,
gwintowanie. Praca 1-2 razy w tygodniu.
Okolice Nasielska. Tel. 500 242 599.
LOGOPEDA. Tel. 504 984 957.
Zatrudnię do pracy w oddziale bankowym
osobę z doświadczeniem. CV na adres ndj@
op.pl
Budowa ogrodzeń, wyrób bram, przęseł,
balustrad, podmurówki, klinkier, sztachety.
Tel. 607 687 306.
S p r z e d a m m i e s z k a n i e 4 4 m 2.
os. Starzyńskiego. Tel. 608 061 625.
Korepetycje z MATEMATYKI. Tel. 607 857
258.
Sprzedam cielęta, drobny sprzęt, siano.
Tel. 600 541 004.
Kupię ziemię rolną za 20 tys. zł/ha.Tel. 604
945 466.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 889
307 122.
Sprzedam meble rattanowe. Tel. 504 451
568.
Sprzedam działkę w miejscowości Dobra
Wola o pow.7400 m2,200 m od rzeki,działka
z mediami. TANIO! Tel. 603 568 843.
Sprzedam słomę, siano. Lubomin 6.Tel. 504
118 660.
Hala 1470 m2 do remontu, plac 3500 m2
– Nasielsk – SPRZEDAM. Cena 180 tys. zł.
Tel. 690 225 886.
Wynajmę budynek 300 m2 – Mazewo Wł.
Tel. 606 409 569.
Sprzedam działkę rolną z przeznaczeniem
pod zabudowę 13000 m2 w Nasielsku,
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni dyspozytora
stacji monitorowania z Nasielska i okolic.
Więcej informacji pod nr tel. 602 537 040,
602 629 778, (23) 69 12 640. CV proszę
przesłać pod adres: nasielsk@pleban.com.pl
Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni instalatora
systemów alarmowych z Nasielska i okolic.
Więcej informacji pod nr tel. 602 537 040,
602 629 778, (23) 69 12 640. CV proszę
przesłać pod adres: nasielsk@pleban.com.pl

To miejsce czeka na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
www.noknasielsk.pl

OKAZYJNIE,TANIO sprzedam działkę 1500
m2, media, ogrodzona. Nasielsk. Tel. 669
951 207.
Przyjmę do montażu okien i drzwi z doświadczeniem przy wykonywaniu prac wykończeniowych. Zainteresowanych proszę
o kontakt na e-mail: hmb.nasielsk@ms.pl

REKLAMA
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Opiekunka poszukuje dzieci.Tel.668 516 933.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 780 106
887.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Tel. 604 142
990.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy pokoje, kuchnia, łazienka, CO, oddzielne wejście.Tel. 602
793 096; 784 672 567.
Tanio sprzedam dom w Nasielsku. Pilne!
Tel. 500 896 250.
Sprzedam siewnik Poznaniak. Tel. 608 394
281.
Sprzedam słomę owsianą w kostkach.
Tel. 608 394 281.
Do wynajęcia sklep na wsi.Tel. 608 394 281.
Tynki cementowo-wapienne. Tel. 669 283
313.
Firma zatrudni budowlańców. Praca na
terenie województwa mazowieckiego.
Zapewniamy dojazd do pracy. Praca od
zaraz. Tel. 602 723 497.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku.
Tel. 601 475 097.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Instalacje elektryczne – uprawnienia,alarmy,
kamery, przyłącza energetyczne. Tel. 518
529 925.
Podnośnik koszowy 20 m – wynajem
Nasielsk. Tel. 518 529 925.

To miejsce
czeka
na Twoją
reklamę
www.noknasielsk.pl

OGŁOSZENIE

Nasielsk, dn. 11 luty 2014 r.

Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów publicznych przedszkoli i szkół
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 97, poz. 1054)
z późniejszymi zmianami oraz zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania
dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 ogłaszam warunki
przyjmowania uczniów mieszkających poza odwodem Gimnazjum:
1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy Gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Gimnazjum przyjmuje do szkoły ucznia zamieszkałego poza odwodem szkoły.
Do powyższego wniosku rodzice dołączają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego
przez organ prowadzący arkusza organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa
niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na
podstawie poniższych kryteriów:
a) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikiem zewnętrznego
sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej
najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu d; liczbę punktów oblicza się, sumując:
• liczbę punktów uzyskanych z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen rocznych uzyskanych przez kandydata z przedmiotów wymienionych w świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej przez 10,
• liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach sprawdzianu,
• liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione w świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej przyznawanych jest 5 punktów;
b) nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który
uzyskał w klasie szóstej naganną ocenę zachowania;
c) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od
powyższych kryteriów;
d) kandydaci spoza odwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego
sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania punktów
uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA.
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) niniejszym podaję
do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nasielsk przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.
Gablota ogłoszeniowa Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Rynek (przystanek autobusowy).
Witryna siedziby kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku),
Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),
Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej,
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”),
Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni),
Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym),
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku),
Nowe Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy dworcu kolejowym),
Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku),
Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),
Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej,
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”),
Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni),
Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym),
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku),
Nowe Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy dworcu kolejowym),
Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.

Plakaty wyborcze mogą być wywieszane bezpłatnie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Wywieszanie plakatów
komitetów wyborczych w sołeckich gablotach ogłoszeniowych winno nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z sołtysem.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy
obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad będzie
miał zastosowanie przepis art. 110 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Wkrótce rusza liga
Do wznowienia rozgrywek piłkarskich w lidze okręgowej pozostało
już mniej niż dwa tygodnie. Pierwsza
kolejka, a właściwie trzecia, ponieważ
dwie pierwsze kolejki zostały rozegrane jesienią, zostanie przeprowadzona
22 marca br. Na własnym boisku Żbik
spotka się z Iskrą Krasne. Z pojedynku
z tą drużyną Żbik winien wyjść zwycięsko. Jesienią, prezentując słabą formę, nasi piłkarze pokonali pierwszego
tej wiosny ligowego przeciwnika 5:1.
I to na jego terenie, gdzie nigdy naszym nie grało się łatwo. Wieści dochodzące z obozu przeciwnika nie
wskazują, aby siła zespołu z Krasnego
wzrosła. Łatwo jednak nie będzie. Piłkarze z Krasnego grają ofiarnie, zdecydowanie i ostro i nigdy łatwo nie
oddają punktów. Szykuje się więc ciekawe widowisko.
Aktualnie Żbik intensywnie trenuje
i przynajmniej raz na tydzień rozgrywa mecze kontrolne. Zazwyczaj odnosi zwycięstwa, ale zdarzają się też
porażki. Niektóre są zastanawiające,
jak ta, którą Żbik poniósł w Nowym
Dworze Mazowieckim. Gdyby przeciwnikiem była pierwsza drużyna Świtu, porażkę można byłoby zrozumieć
i przeboleć. Wszak pierwszy Świt gra
w drugiej lidze, więc nawet porażka
5:0 byłaby zrozumiała. Ale Żbik grał
z drugą drużyną Świtu, który w obecnych rozgrywkach występuje w niższej klasie niż Żbik, bo w klasie A.
I jeszcze jeden aspekt tego meczu.
Drużynę ze stolicy powiatu poprowadził przeciwko Żbikowi trener Zmitrowicz, który do końca rundy jesiennej
trenował naszą drużynę. Pomogła
mu z pewnością znajomość naszego
zespołu, zwłaszcza jej słabych stron.
Tyle że skoro znał słabości naszego
zespołu, powinien tak ukierunkować
szkolenie drużyny, aby wyeliminować mankamenty. A jednym z nich
jest, o czym pisaliśmy wielokrotnie:
słaba dyspozycja strzelecka. Tak było
i w tym meczu. Zazwyczaj pisze się
w sprawozdaniach z meczów o tych,
którzy bramki zdobyli. W wypadku
Żbika winno się wielokrotnie pisać
o tych, którzy bramek nie zdobyli –
a zdobyć powinni, tak jak nasz czołowy snajper. Inna rzecz, że w obecnych
meczach kontrolnych zdobył w niektórych spotkaniach sporo goli. Co
więc jest przyczyną nieskuteczności: indolencja czy brak koncentracji?
Dobry piłkarz, nawet w spotkaniach
treningowych, wykonuje określone
ćwiczenia z należytą starannością. Inaczej utrwalają się niewłaściwe nawyki.
Oprócz przegranego meczu Żbik rozegrał w ostatnich dwóch tygodniach
jeszcze dwa spotkania i obydwa wygrał. Najpierw na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Ojrzeniu nasza drużyna pokonała wysoko miejscową
Tęczę 6:1, a w ostatnią sobotę uporała
się z trudem, już na własnym boisku,
z drużyną z Płońska.
Wynik tego meczu to 3:1 dla naszej
drużyny. Nie jest to wprawdzie na razie
drużyna klasowa, gra w B klasie, ale za
dwa lata może grać w tej samej klasie
co Żbik. Wynika to z tego, że Płońsk
„rozwiązał” starą drużynę, a budowę nowej zaczął właściwie od nowa.
Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze

NOWO POWSTAŁY KLUB

MKS „VICTORIA” NASIELSK

fot. T. Zawadzki

ZAPRASZA
WSZYSTKIE DZIECI LUBIĄCE SPORT DO UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

PIŁKA SIATKOWA

(dziewczynki - rocznik 2004 i młodsze)

PIŁKA NOŻNA

(chłopcy – rocznik 2005 i młodsi).

ROZPOCZYNAMY TRENINGI W KWIETNIU!!!

jeden fakt. Ta nowa drużyna, grająca
w klasie B, otrzymuje na swe potrzeby
ponad 150 tysięcy złotych, gdy Żbik,
grający w lidze okręgowej, otrzymuje tylko 50 tysięcy. O tym, czy to jest
dużo, czy mało, warto byłoby podyskutować. Tyle że dyskutować mogą
osoby, które coś na dany temat wiedzą. Trzeba przy tym pamiętać, że solidna drużyna jest najlepszą i najtańszą
formą promocji gminy. Inaczej wciąż
pozostaje nam walka z wiatrakami i zabawa w piłkę podwórkową.
Mecz w Ojrzeniu, z drużyną grającą
w tej samej co Żbik lidze, nie należał
do najciekawszych. Oba zespoły zaprezentowały „wakacyjną” formę.
Brakowało ciekawych akcji. Nie widać
było zaangażowania w walkę. Akcje
obydwu drużyn się rwały. Piłkarzom
obydwu zespołów brakowało szybkości. Jedno, za co można pochwalić naszą drużynę, to skuteczność.

Zapisy: e-mail: victorianasielsk@wp.pl
(w treści należy wpisać: imię i nazwisko, rocznik i nr kontaktowy)
bądź pod nr telefonów:
Mariusz Chrzanowski tel. 504 180 761 – piłka siatkowa
Paweł Wroński tel. 788 168 469 – piłka nożna

A przecież zazwyczaj skuteczności
naszym zawodnikom brakuje. Potwierdziło się to, kiedy w następnym
meczu, który Żbika rozegrał w cztery
dni później, nasi piłkarze nie zdobyli
żadnej bramki, a w dodatku stracili ich
aż pięć.
W najbliższą sobotę Żbik rozegra kolejny, ostatni już mecz sparingowy tej
wiosny, z drużyną z Serocka. Spotkanie odbędzie się w Nasielsku. Nasi
przeciwnicy grają również w lidze
okręgowej, tyle że w grupie warszawskiej. Nasza drużyna również do
niedawna grała w tej grupie, ale na życzenie pewnych osób przeniosła się
do grupy ciechanowsko-ostrołęckiej.
Czy było to dobre posunięcie, można
by dyskutować. Okres po temu jest
znamienity, ponieważ Żbik w tym
roku będzie obchodził pięćdziesiątą
rocznicę „urodzin”.
andrzej zawadzki

AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MKS „Victoria” Nasielsk
zaprasza w dniu 06.04.2014r.(niedziela) do udziału
w Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej na boisku „Orlik”.
Zapisy dla zainteresowanych drużyn:
e- mail victorianasielsk@wp.pl do dnia 28.03.14r.
(w treści należy wpisać: nazwę drużyny,
imię i nazwisko kapitana oraz nr kontaktowy).
Wpisowe 80zł. Więcej informacji, nr konta oraz regulamin turnieju
na www.nasielsk.pl bądź pod nr tel. 788 168 469 (Paweł Wroński).

BIEG ULICAMI NASIELSKA

Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II
27.04.14r. (niedziela)

Więcej szczegółów w kolejnym numerze Życia Nasielska
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Wyniki turnieju „piątego”28.02.2014 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski		
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		

169 pkt (58,68%)
147 pkt (51,04%)
145 pkt (50,35%)
144 pkt (50,00%)
142 pkt (49,31%)
142 pkt (49,31%)
119 pkt (41,32%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 					
Janusz Muzal					
3.
Robert Truszkowski				
4-5. Piotr Kowalski 					
Grzegorz Nowiński 				
6-7. Kazimierz Kowalski				
Krzysztof Morawiecki 				
8-9. Krzysztof Michnowski				
Marek Olbryś					
10. Mariusz Figurski					

31 pkt
31 pkt
26 pkt
24 pkt
24 pkt
23 pkt
23 pkt
21 pkt
21 pkt
20 pkt
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