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Święto strażaków
Uroczystą paradą spod cieksyńskiej szkoły do kościoła pw. Św. Doroty, w rytm marszy zagranych przez Orkiestrę Dętą z Nasielska, rozpoczęły
się obchody Dnia Strażaka w gminie Nasielsk. W przemarszu wzięły udział strażackie poczty sztandarowe, strażacy
czytaj na str. 5
ze wszystkich nasielskich Ochotniczych Straży Pożarnych, zaproszeni goście oraz wozy strażackie.
R

Dzień dla Ziemi
30 kwietnia br. Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” po raz kolejny przeprowadziło akcję sprzątania Cieksyna.
„Dzień dla Ziemi” to inicjatywa „Skafandra”,
który już po raz drugi w tym roku zaprosił do
wspólnego sprzątania mieszkańców i uczestników programu „Strażnik Cieksasu” (szerzej
o nich w artykule Survival w Cieksynie). Tym
razem w akcji wzięło udział 25 osób, które
podzieliły się i wyruszyły polować na śmieci
w sektory wcześniej wyznaczone przez Mirosława Szczypka ze „Skafandra”. Wysprzątano ulice: Kolejową , J. Piłsudskiego, Sportową,
Leśną, Spacerową i Akacjową. Zebrano około
30 worków śmieci, czyli o połowę mniej niż
w poprzednim miesiącu. Akcja sprzątania zakończyła się wspólnym ogniskiem nad Wkrą .
Efekty sprzątania Cieksyna są wi- R
doczne gołym okiem. Miejscowość
dosłownie zaczyna lśnić czystością,
stając się kolorowym i przyjaznym
miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Należy mieć
nadzieję, że wraz z takimi akcjami
prewencyjnymi przyjdzie profilaktyka polegająca na tym, że coraz
mniej ludzi będzie miało ochotę
wyrzucać swoje śmieci na ulicę.
(p)
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ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
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
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Ekoszkoła w akcji
„Nasz Zielony Nasielsk”
Szkoła Podstawowa im.
Stefana Starzyńskiego w
Nasielsku od wielu lat stara
się być przyjazna środowisku, a od roku szczyci się
międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi,
przyznawanym placówkom za wybitne osiągnięcia
w ogólnopolskim programie Ekoszkoła.
Działania proekologiczne obejmują różne obszary aktywności: m.in.
zdrową ż y wność, ekol o g i c z n e p o d r ó ż o wa nie, oszczędność energii i
wody, bioróżnorodność,
elektrośmieci i segregację odpadów. Dzięki temu
dzieci już od najmłodszych lat stają się potencjalnymi „strażnikami przyrody”, są uwrażliwiane na piękno przyrody, ale również na niebezpieczeństwa zagrażające otaczającemu nas światu ze strony brutalnej działalności
człowieka.
Ogłoszona więc przez Urząd Miejski w Nasielsku akcja pod hasłem „Nasz
Zielony Nasielsk”, zachęcająca do sprzątania w dniach 10–15 kwietnia br.
naszej okolicy, znalazła wielu sprzymierzeńców w społeczności szkolnej.
Uczniowie wraz z opiekunami, zaopatrzeni w rękawice ochronne i worki
na śmieci, ruszyli do najbliższych parków miejskich, aby z radością spełnić swą misję pożytku na rzecz ładnego wyglądu tych miejsc. Te kilka dni
zaangażowania uczniów w akcję to nie tylko bezpośredni efekt uprzątnięcia okolicy, ale także okazja do nauki właściwych, pozytywnych postaw.
Mamy nadzieję, że kształtowanie takich nawyków przyczyni się do tego,
że w przyszłości nasi uczniowie będą również dbać o środowisko naturalne. Wierzymy, że jeżeli każdy z nas dałby jakąś cząstkę, to po trochu
możemy dokonać wielkich zmian na lepsze, na których skorzysta cała
społeczność.
Najważniejsze zaś, że my – jako ekoszkoła – podchodzimy do tego z radością i pasją, w przeświadczeniu, że mamy wpływ na to, aby uczynić naszą okolicę znacznie ładniejszą
Koordynator szkolny Elżbieta Wróblewska

INFORMACJE O WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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.
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Z GMINY. Nasz Zielony Nasielsk

Sprzątanie gminy

Akcja pod hasłem „Nasz Zielony Nasielsk” zachęcająca wszystkich mieszkańców do sprzątania odbywała się w naszej gminie w dniach 10–15
kwietnia br. Jej organizatorem był Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego Urzędu Miejskiego.
W tegorocznym zbieraniu śmieci w swojej najbliższej okolicy udział wzięły
wszystkie szkoły i przedszkola z naszej gminy, Stowarzyszenie „Skafander”
z Cieksyna oraz następujące sołectwa: Budy Siennickie, Chlebiotki, Jackowo Dworskie, Konary, Lelewo, Mazewo Włościańskie, Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona, Paulinowo, Nowe Pieścirogi, Pniewska Górka
i Psucin.
W sumie zebrano około 1 tys. 120-litrowych worków śmieci, które odbierał ZGKiM.
– W tegorocznej akcji wzięło udział zdecydowanie więcej osób niż w
ubiegłym roku. Dlatego więcej miejsc udało się uprzątnąć. Akcja cieszy
się wśród naszych mieszkańców coraz większą popularnością – mówi

Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w nasielskim Urzędzie Miejskim. – Ogromnie cieszy nas
również coraz większe zainteresowanie tą akcją osób prywatnych, które
przychodzą do nas po worki i sprzątają teren wokół swoich posesji – dodaje kierownik Szymańska.
Podziękowania za udział w sprzątaniu gminy Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, przesłał na ręce sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli
oraz prezesa Stowarzyszenia „Skafander”.
Miejmy nadzieję, że w następnym roku sprzątających Nasielsk będzie jeszcze więcej, zaś śmieci dużo mniej.
(i.)

FOOBSERWATOR
Gospodarkę śmieciową mamy w gminie uporządkowaną. Ale nie ma to
jak spontanicznie zorganizować sobie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i zostawić śmieci w rowie lub pod drzewem!
(a)

Dyżury aptek
maj 2014 r.

12.05.2014 r.– 18.05.2014 r. Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3
19.05.2014 r. – 25.05.2014 r. Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53
(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)
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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 24 kwietnia br.,
w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyła się LII sesja Rady
Miejskiej. Obrady prowadziła
Katarzyna Świderska, przewodnicząca RM.
Na wstępie Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska, zgłosił dwa
projekty uchwał do porządku sesji. Jeden z nich dotyczył
diet dla sołtysów za udział w sesji, a drugi zgody RM na sprzedaż bez przetargu komunalnych
lokali mieszkalnych. Po wprowadzeniu zmian Rada przyjęła
porządek posiedzenia.
W pierwszej kolejności o swoich działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami mówiła Katarzyna Świderska. Wymieniła wśród nich przede wszystkim:
spotkania z mieszkańcami podczas cotygodniowych dyżurów
i udział w pracach komisji merytorycznych RM. Następnie burmistrz
Nasielska zapoznał obecnych z wynikami pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Mówił
m.in. o tym, iż w 2014 r. przyjęto
do UM: 7 osób na praktyki, 1 osobę na staż, 4 osoby podjęły tzw.
prace interwencyjne, a 5 osób zatrudnionych zostało w ramach ro-

bót publicznych. Poinformował
też, że uczestniczył w zebraniach
sprawozdawczych jednostek OSP
funkcjonujących na terenie gminy.
Zapowiedział również wiele imprez,
które będą odbywały się w naszym
mieście, jak Dni Nasielska (14–15
czerwca br.). Burmistrz omówił także inwestycje gminne: w tym m.in.
dokonanie odbioru końcowego
ulicy POW, wymianę chodnika
przy ul. Rynek, budowę sieci wodociągowej w ul. Brzozowej oraz
wykonanie parkingu przy dworcu
PKP w Mogowie.
W interpelacjach radni zgłaszali następujące problemy: konieczność
przeprowadzenia remontu dróg
powiatowych, zasadność rozbiórki
dworca PKP i obawy lokalnej społeczności co do realizacji zapowiadanej inwestycji (radny Krzysztof
Fronczak), niezbezpieczne skrzyżowanie w Budach Siennickich
(radny Wiesław Suska), konieczność
zlokalizowania w Kątnych przystanku PKS (radna Katarzyna Świderska),
wyrównanie drogi wjazdowej do
szkoły podstawowej w Nasielsku,
zmiana organizacji ruchu na ulicach
wokół nasielskiej świątyni oraz dokonanie przeglądu hydrantów na

terenie gminy (radna Magdalena
Biernacka).
W dalszej części obrad Rada przyjęła następujące dokumenty sprawozdawcze: „Ocenę zasobów
pomocy społecznej”, „Informację
i analizę działalności zakładu budżetowego ZGKiM.”, „Stan dróg
i ulic na terenie gminy”, „Stan przygotowań i realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie
Gminy na 2014 rok”. Największe
zainteresowanie radnych wzbudziła
informacja o stanie dróg gminnych,
przygotowana przez pracowników
Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych UM. Radny Radosław
Skrzynecki pytał, o to, czy gmi-

na Nasielsk wystosowała zapytania o koszt zakupu destruktu, który
mógłby posłużyć do naprawy dróg.
Natomiast radna Magdalena Biernacka podniosła temat newralgicznych skrzyżowań w obrębie miasta
i okolic, zamiast których mogłyby
powstać ronda. W odpowiedzi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych, wyjaśnił, iż destrukt jest obecnie towarem
deficytowym i trudno go pozyskać.
W kwestii budowy rond kierownik
wyjaśnił, że gmina występowała do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przebudowę trzech
skrzyżowań, ponieważ taka inwestycja należy do zarządcy drogi
o wyższej kategorii, jednak na razie
działania te nie przyniosły żadnych
rezultatów.
Podczas obrad radni przyjęli następujące uchwały: zmiany w uchwale budżetowej gminy Nasielsk
na 2014 r. wraz z autopoprawką,
uchwałę dotyczącą zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej
jednostkom podległym, zmiany
w uchwale dotyczącej projektu sy-
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Egzamin gimnazjalny

stemowego pn. „Uwierz w Siebie –
Aktywizacja Społeczno-Zawodowa
dla Osób Niepracujących z Terenu
Gminy Nasielsk”, uchwałę przyznającą sołtysom dietę w wysokości
200 zł za udział w odbywającej się
sesji RM, dwie uchwały dotyczące
sprzedaży: jedna dotyczyła nieruchomości, a druga sprzedaży lokali
komunalnych na rzecz najemców.
W odpowiedzi na interpelacje
radnych Bogdan Ruszkowski wyjaśnił, że na zlecenie starostwa
nowodworskiego są już prowadzone remonty dróg na terenie
naszej gminy. W kwestii dworca
PKP wyjaśnień udzieliła Bożena
Strzelecka, kierownik Wydziału
Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości UM, informując,
ż e o b e c n i e t r wa ją uzgodnienia
w sprawie rozbiórki
ob ecnego dworca
i budowy nowego.
Na temat przeglądu
hydrantów w gminie
mówi ła L idia Rutko ws k a , d y r e k t o r
ZGKiM.
Wś ró d p i s m s k i e rowanych do Rady
znalazł y się: prośba o przejęcie drogi
(ul. Hubala) oraz odmowna odpowiedź
UM oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat sprawozdania z wykonania
budżetu gminyNasielsk za 2013 r.
Na tym obrady zakończono.
(i.)

Od 23 do 25 kwietnia br. swoją wiedzę sprawdzali gimnazjaliści. W tych dniach
uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych przystąpili do testu, który zdecyduje o ich przyszłości. Ze szkół na terenie gminy Nasielsk egzaminy zdawało
218 uczniów (114 z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, 46 z Zespołu
Szkół nr 3 w Cieksynie, 41 z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach i 17 z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku).
Pierwszego dnia gimnazjaliści zdawali część humanistyczną – historię i wiedzę
o społeczeństwie oraz język polski. Drugiego dnia – część matematyczno-przyrodniczą, a trzeciego dnia język obcy nowożytny.
Egzamin z wiedzy humanistycznej był podzielony na dwie części. Pierwszą
stanowił 60-minutowy test wiedzy o społeczeństwie. Druga to blok zadań z
języka polskiego, na których rozwiązanie przewidziano 90 minut. Egzamin
matematyczno-przyrodniczy również składał się z dwóch części. Pierwsza,
60-minutowa, to zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Druga, 90-minutowa, zawierała zadania z matematyki. Egzamin z języka obcego można
było zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na każdy poziom przeznaczono 60 minut.
Test jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem
ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń nie napisze testu, będzie musiał powtarzać
trzecią klasę i przystąpić do niego w następnym roku szkolnym. Jeśli zaś uczeń
przystąpi do testu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Bardzo
dobry wynik testu to przepustka do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki
swoich zmagań gimnazjaliści poznają dopiero w czerwcu.
K.T.

Maj miesiącem matur
Po długim weekendzie majowym rozpoczęły się matury. Egzaminy pisemne
potrwają do 23 maja, a ustne – do końca miesiąca. Z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku do egzaminu dojrzałości przystępuje 71 uczniów. Z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących – 17.
Obowiązkowe przedmioty maturalne to język polski (egzamin pisemny i ustny), język obcy (egzamin pisemny i ustny) oraz matematyka (egzamin pisemny). Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej
z każdego przedmiotu otrzyma co najmniej 30 procent punktów. Maturzy-

sta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec
sierpnia.
Dobre wyniki maturalne matury to umożliwiają podjęcie wymarzonych
studiów. Ale na poznanie rezultatów egzaminów trzeba będzie poczekać
27 czerwca. Trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów!
K.T.

FOTOOBSERWATOR

Zmiana wizerunku

Coś drgnęło w zieleni miejskiej. Nowe nasadzenia kwiatów i krzewów wykonywali kilka dni temu pracownicy ZGKiM w kilku miejscach. Ładnie wygląda teren na rogu u zbiegu ulic Młynarskiej i Kościelnej oraz rondo
przy ul. Płońskiej. Czekamy na więcej!

fot. K. Wyszomirski
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Areszt
za handel
narkotykami

Śmiertelnie niebezpieczna droga
Droga Nasielsk–Świercze przez
Jackowo cieszy się złą sławą.
Często dochodzi tu do niebezpiecznych zdarzeń. Giną ludzie.
Jak zadziałać, aby na tej drodze
nie rozgrywały się ludzkie tragedie, aby była ona bezpieczna
i dodrze służyła ludziom?
Droga ta od stacji paliwowej
Wasbruku do Stacji Uzdatniania
Wody w Jackowie (i prosto dalej
też) pozostaje w zarządzie powiatu. Od skrzyżowania tuż za
SUW-em w kierunku Świercz
jest w zarządzie gminnym. Zarówno droga gminna, jak i powiatowa są w opłakanym stanie.
Od ich modernizacji (takiej, na
jaką zarządy było stać) minie
niedługo dwadzieścia lat. Popękana, dziurawa nawierzchnia, załamane krawędzie jezdni, zaniżone
pobocza, brak właściwego oznakowania – oto, co rzuca się w oczy.

o mniejszym znaczeniu. Położenie
nawierzchni asfaltowej sprawiło, że
lawinowo zwiększył się tam ruch.
Obecnie często w ciągu jednej minuty przejeżdża wiele samocho-

Policjanci z Nasielska zatrzymali
dwóch mężczyzn, którzy podejrzani są o handel narkotykami. 38-letni Paweł Z. i 18-letni Radosław S.,
mieszkańcy gm. Nasielsk, usłyszeli
już zarzuty.
Policjanci z komisariatu w Nasielsku
już od dłuższego czasu byli na tropie
mężczyzn, których podejrzewali o
handel narkotykami. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę czynnościom
udało się ich zatrzymać. W sumie
mundurowi zabezpieczyli ponad pół
kilograma środków odurzających w
postaci marihuany, amfetaminy i
haszyszu. 38-letni Paweł Z. i 18-letni
Radosław S. trafili do aresztu, a narkotyki do policyjnego depozytu.
Obaj usłyszeli zarzut wprowadzania
do obrotu znacznej ilości środków
odurzających. Sąd po analizie akt
sprawy zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3
miesięcy. Mężczyznom może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
za: kppnowydwor.policja.waw.pl/

samochody z gminy Świercze. Są
to przecież osoby miejscowe, które
z pewnością wiedzą, że rozwijanie
nadmiernej szybkości na tej drodze
jest niebezpieczne.
Wnioski nasuwają się same i chociaż nie powinniśmy wyręczać
urzędników, to zauważymy, że
drogę te należy ucywilizować. Bo
to śmiertelnie niebezpieczna droga.
az

Z GMINY

Strażnice otwarte
dla wszystkich
dów. Unowocześnienie sprawiło, że
tędy wiedzie najkrótsza trasa z Ciechanowa do Warszawy. Kierowców
o tym poinformuje nawigacja.
Razem z sołtysem Lubominka obserwujemy przez pewien czas ruch
na tej trasie. Większość samochodów ma rejestracje warszawskie,
ciechanowskie i pułtuskie. Zauważyliśmy też, że wielu osobom, tym
na „obcych ” rejestracjach, bardzo się spieszy. Trochę dziwi to, że
wśród samochodów poruszających
się zdecydowanie za szybko są też

Do mankamentów należy zaliczyć
też szerokość dróg. Nie jest dostosowana do obecnych standardów
komunikacyjnych.
Droga jest przy tym prosta jak
strzała, mało na niej łuków i zakrętów. To byłyby jej atuty, gdyby nie
fakt, że wielu kierowców rozwija tu
duże, nadmierne szybkości. I chociaż przy samej drodze niewiele jest
budynków mieszkalnych, to jednak jest tu wiele miejsc kolizyjnych.
Szczególnie dużo jest ich tam, gdzie
trasę tę przecinają drogi i dróżki
R
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SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY
SIENNICA

tel. 23 691 27 52

pn.-pt. 800-1600, sob. 800-1400

22 kwietnia w Nasielsku doszło do
pożaru dzikiego wysypiska śmieci.
W akcji gaśniczej brała udział jedna
jednostka z OSP w Nasielsku.
23 kwietnia w Starych Pieścirogach na ul. Kolejowej zapaliła się
sadza w kominie. W akcji gaśniczej
brała udział jedna jednostka z OSP
w Nasielsku.
24 kwietnia w Lorcinie zapalił się
motocykl. W akcji gaśniczej brała udział jedna jednostka z OSP
w Nasielsku.
25 kwietnia w Nasielsku na ul. Dębowej paliła się trawa. W akcji gaszenia
pożaru brała udział jedna jednostka
z OSP w Nasielsku.
25 kwietnia w Lorcinie zastęp straży
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
z Nowego Dworu Mazowieckiego
usuwał plamę oleju z drogi wojewódzkiej.
29 kwietnia w Mokrzycach Dworskich doszło do pożaru trawy.
W akcji gaśniczej brała udział jedna
jednostka z OSP w Nasielsku.
29 kwietnia w Cieksynie na ul. Nadrzecznej strażacy OSP Cieksyn usuwali gniazdo os na poddaszu domu
jednorodzinnego.
4 maja strażacy z OSP Psucin zostali wezwani do płonącej słomy. Okazało się, że ogrodnicy w ten sposób
zadymiają truskawki, chroniąc je
przed zmarznięciem. Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, stwierdzili, że akcja odbywa się w sposób
bezpieczny.

KRONIKA
POLICYJNA

W ramach Dnia Strażaka, 4 maja br., zorganizowano dla mieszkańców
„Dzień otwartych strażnic” w OSP Psucin, OSP Cieksyn i OSP Nasielsk. Jako
że święto wypadło w niedzielę, zainteresowani mogli odwiedzić strażackie
placówki przy okazji rodzinnych spacerów.
Największym zainteresowaniem cieszyły się wozy bojowe, które okazały się najatrakcyjniejszymi obiektami do fotografowania i wzbudzały
ogromne zainteresowanie wśród dzieci. Można było usiąść za kierownicą
oraz zwiedzić całą kabinę. Ponadto zainteresowani mogli zobaczyć sprzęt
ratownictwa technicznego i medycznego, ochrony dróg oddechowych
i osobiste wyposażenie strażaka.
Niestety, okazało się, że o tej akcji wielu zainteresowanych mieszkańców
dowiedziało się dopiero po fakcie.
Michał B.

R
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10.04. w Nowych Pieścirogach Sebastian Cz., mieszkaniec Mogowa i Jacek
J., mieszkaniec Pieścirogów grożąc
nożem Zbigniewowi K. skradli z jego
mieszkania pieniądze i artykuły spożywcze o łącznej wartości 350zł.
17.04. na ul. Leśnej spaleniu uległo
poddasze domu. Straty wynoszą 400
000zł na szkodę Beaty K. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie.
25–26.04. w Psucinie nieznany sprawca włamał się do garażu i skradł mienie
o wartości 500zł na szkodę Eugeniusza Ł., mieszkańca Psucina.
26.04. na ul. Rynek dwóch nieznanych sprawców włamało się do baru
Kebab skąd skradli pieniądze w kwocie 1800 zł na szkodę właściciela baru.
W wyniku pracy operacyjnej policji
KP Nasielsk Artur G. – jeden ze sprawców został zatrzymany.
26.04.–01.05. w Psucinie nieznany
sprawca włamał się do domku letniskowego i skradł mienie o wartości
800zł na szkodę Stanisława O., mieszkańca Warszawy.
02.05. w Kątnych Stanisław Z., mieszkaniec Konar, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
04.05. na ul. Słonecznej Wiesław K.,
mieszkaniec Pianowa, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
Pijani na drodze
29.04. w Nowych Pieścirogach Marcin K., mieszkaniec Nowych Pieścirogów, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,84 mg/l).
03.05. w Krzyczkach Szumnych Andrzej S., mieszkaniec Krzyczek Szumnych, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,24 mg/l).
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Święto strażaków
Uroczystą paradą spod cieksyńskiej
szkoły do kościoła pw. Św. Doroty,
w rytm marszy zagranych przez
Orkiestrę Dętą z Nasielska, rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka
w gminie Nasielsk. W przemarszu

wzięły udział strażackie poczty
sztandarowe, strażacy ze wszystkich nasielskich Ochotniczych
Straży Pożarnych, zaproszeni goście oraz wozy strażackie.

Mszę odprawił proboszcz parafii, który kazanie poświęcił
strażackiemu świętu. Po niej
wszyscy uczestnicy udali się
na plac przed remizę strażacką,
gdzie odbyła się dalsza część
oficjalnych uroczystości.
Prezes OSP w Cieksynie
zameldował prezesowi
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Nasielsku
Kazimierzowi Drabikowi
gotowość pocztów sztandarowych i pododdziałów do
uroczystości. Następnie prezes Drabik złożył meldunek
Zastępcy Oddziału Powiatowego OSP RP w Nowym
D worze Mazowieckim –
Henrykowi Ruszczykowi.
Po złożeniu oficjalnych meldunków odznaczenia strażakom z jednostek OSP z terenu
gminy Nasielsk wręczyli Leszek Smuniewski, Komendant
Powiatowy PSP w Nowym

R

Z MASTA

Wielka ścinka
– Aż mi dech zaparło na widok powycinanych drzew na poboczu ulicy POW. Teraz, kiedy ukończono jej
remont i chodniki wyłożono kostką,
komuś się przypomniało, że warto
też wyciąć drzewa? Czy teraz te karpy tak już zostaną? W tej naszej gminie
sporo rzeczy robi się na opak – mówi
pan Krzysztof.
Jak dowiedzieliśmy się w nasielskim
magistracie, wycinkę drzew zlecił
właściciel nieruchomości, czyli R
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim. Działania te
były wcześniej uzgodnione również z burmistrzem Nasielska i Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Warszawie. Wyjaśniono nam, że drzewa musiały być regularnie przycinane, bo
wrastały w linię energetyczną, dlatego były już zniekształcone, niektóre z nich po prostu spróchniały.
– Po usunięciu karp starych drzew
zostaną w tych miejscach zasadzone młode drzewka o formach szczepionych i kulistych,
co nie tylko poprawi estetykę naszego miasta, ale także nie będzie
stanowiło zagrożenia dla ruchu
drogowego – wyjaśnia Jadwiga
Szymańska, kierownik Wydziału
Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich nasielskiego UM.
Bezapelacyjnie jesteśmy za tym,
żeby dbać o zieleń miejską, ale
szkoda, że w tej sprawie akurat
zabrakło koordynacji działań poszczególnych instytucji. Przecież
decyzję o wycince drzew można było podjąć już na etapie planowania całej inwestycji związanej
z wykonaniem w tej ulicy kanalizacji, a później budową nowej
nawierzchni drogi. A tak, wyszło
jednak nieco „na opak”.
(i.)
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tować grochówki i smażonej kiełbasy.
(mb)

Dworze Maz., oraz jego zastępca
Mariusz Wyszyński. Podziękowania za trudną pracę złożył strażakom Bogdan
Ruszkowski, burmistrz
Nasielska,
a w imieniu
Rady Miejskiej – przewodnic ząc a
Katarzyna
Świderska. Po
części oficjalnej goście
mogli skoszE
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Ożenek na nasielskiej scenie

RECENZJA DKK
fot. M. Stamirowski

Grupa teatralna WIKT pokazała w piątek
25 kwietnia w Nasielsku sztukę Mikołaja
Gogola pod tytułem Ożenek.
– Nad spektaklem pracowaliśmy przez
dwa lata – mówi Monika Paszkowska,
założycielka WIKT-u, i dodaje, że o wyborze utworu zdecydował y względy
sentymentalne. – To sztuka, którą pamiętam jeszcze z czasów, gdy byłam
dzieckiem, a ona pokazywana była
w Teatrze Telewizji. Była tak fantastyczna, że pokazanie jej na scenie to dla
mnie spełnienie marzeń – zwierza się
pani Monika.
Ożenek to utwór autorstwa Mikołaja Gogola, będący satyrą na obyczajowość XIX-wiecznej Rosji. Główna bohaterka Agafia Tichonowa pilnie poszukuje kandydata na męża, najlepiej takiego, który podniósłby jej status materialny i społeczny. Chętnych
do jej ręki jest wielu, jednak Agafia z powodu pewnej misternie prowadzonej intrygi wybiera Iwana Kuźmicza Podkolesina, podstarzałego i chorobliwie nieśmiałego kawalera piastującego wysokie urzędnicze
stanowisko. Ten jednak, przerażony wizją małżeństwa, ucieka przed ożenkiem i to… oknem, dopełniając
gorzko-zabawnej fabuły utworu.
Trzeba przyznać, że z każdym kolejnym spektaklem aktorzy WIKT-u nabierają coraz większej wprawy aktorskiej, zaś w Ożenku objawia
się ona w pełni, pokazując, że nie potrzeba być
profesjonalnym aktorem po szkole artystycznej, by umiejętnie grać na scenie. Każdy z wykonawców świetne odnajdywał się w swojej
roli, z jednej strony starając się pokazać realistycznie swoją postać, a z drugiej wyolbrzymiając jej cechy dla celów komicznych. Udało się
znakomicie, czego wynikiem była nieustannie
dobra zabawa i śmiech publiczności.
Spektakl Ożenek w Nasielsku potwierdził
umiejętności sceniczne wychowanków Moniki Paszkowskiej. Mamy nadzieję, że ta grupa teatralna będzie miała jeszcze okazję u nas
zagościć. Tymczasem osoby zainteresowane WIKT-em zapraszamy do sali teatralnej
w Domu Nauczyciela w Winnicy, gdzie Winnickie Intensywne Koło Teatralne najczęściej
wystawia swoje sztuki.
pk
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska

Pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej

9–22 maja 2014

Dnia 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbyło się uroczyste pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności
czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie
uczniów do grona czytelników. Starsi koledzy z klasy IV
przygotowali przedstawienie, w którym wcielili się w znane
i lubiane postacie bajkowe. Na scenie zobaczyliśmy Kota
w butach Czerwonego Kapturka, Calineczkę, Królewnę
Śnieżkę. Bohaterowie bajek przekazali nowym czytelnikom wiele ciekawostek na temat czytania i mądrości, jakie
można znaleźć w książkach. Uczniowie klasy I odgadywali
także zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek i baśni.
Po części artystycznej przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki. Pani
bibliotekarka ogromnym piórem dokonała pasowania każdego z uczniów na czytelnika. W końcowej części uroczystości dyrektor Teresa Przybysz wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, książki i zakładki.
Naszym młodym czytelnikom życzymy przeżywania cudownych przygód, których przez całe ich życie będą
doświadczać wraz z bohaterami czytanych książek.
Joanna Prusik
W tym dniu w naszej szkole miała również miejsce druga ważna uroczystość. Dla uczczenia kanonizacji Jana
Pawła II uczniowie pod opieką katechetów Teresy Wrońskiej i ks. Tadeusza Jabłońskiego przygotowali apel,
podczas którego recytowali wiersze autorstwa gimnazjalistów ze szkół noszących imię Jana Pawła II. Wcześniej
uczniowie obejrzeli film pt. Karol, który został świętym. Na koniec apelu mieli możliwość wykazania się wiedzą
o Janie Pawle II, rozwiązując krzyżówkę.
Teresa Wrońska

Radzieckie kobiety w walce
Historia wojen rzadko oddaje salut kobietom
uczestniczącym w walce, choć czasem ich
rola bywała w nich naprawdę niebagatelna.
Oczywiście nie znaczy to, że nie występują
one w powszechnych wyobrażeniach na temat zmagań wojennych. Kobiety są przecież
tymi, które z chustami w rękach machają na
pożegnanie „naszych chłopców” idących
do walki. To również na przykład dzielne
sanitariuszki. A kobieta-żołnierz wydaje się
nowoczesną, dla niektórych może nawet
niepotrzebną, fanaberią. Jednak to bardzo
błędny obraz, co pokazuje książka Radzieckie kobiety w walce.
Rosja jest krajem, w którym tradycja udziału kobiet w walkach zbrojnych
jest całkiem długa. Już po rewolucji lutowej w 1917 r. Rząd Tymczasowy
postanowił wykorzystać entuzjazm rosyjskich kobiet, powołując do życia
Rosyjskie Bataliony Kobiece, będące jednostkami złożonymi w całości
z przedstawicielek płci pięknej. Oddziały liczyły 140 ochotniczek i stanowiły ostatni bastion przeciw bolszewikom w trakcie przewrotu w listopadzie 1917 r. Bataliony kobiecie dzielnie stawiały opór, broniąc Pałacu
Zimowego – ostatniej siedziby rządu. Ich trud był daremny, ale ofiara dała
dużo do myślenia komunistom.
Anna Krylova postanowiła opisać losy kobiet w radzieckiej armii. Warto
dodać, że autorka jest docentem historii Rosji na amerykańskim Duke
University. W swoich badaniach podejmuje tematy historii płci i historii
kulturalnej XX wieku i II wojny światowej. Krylova publikowała w wielu
prestiżowych magazynach, można więc założyć, że jej książki to sprawdzone źródła informacji na opisywane tematy. Dodatkowo, poza wartością czystą merytoryczną, są one pisane przystępnym dla przeciętnego
odbiorcy językiem.
Książka opisuje nie tylko uczestnictwo kobiet w działaniach zbrojnych,
ale przede wszystkim zmiany w postrzeganiu płci w tamtych czasach.
Czyli m.in. to, jak otoczenie reagowało na kobiety w wojsku. A to bywało
różne, choć najczęściej pójście na front było traktowane przez rodzinę
i społeczeństwo jako wyraz wielkiej odwagi i spełnienie swojej powinności wobec ojczyzny. Gorzej niestety bywało z powrotem… Jak wspomina
jedna z bohaterek w swoim pamiętniku: Moja przyjaciółka, towarzyszka
frontowa, zdążyła po demobilizacji dwa dni spędzić w domu. Trzeciego
przychodzi matka, wciska jej spakowaną walizeczkę i powiada: Masz trzy
siostry. Za mąż trzeba je wydać. Wiesz, co o tobie wieś myśli. Ona sama
z kolei musiała stykać się ze złymi spojrzeniami ludzi i szeptami „wiemy,
co tam robiłaś w wojsku z chłopami”. Samo państwo po wojnie również
nie znalazło w sobie chęci upamiętnienia kobiet poległych w walkach.
Zostawiono je same sobie na długie lata.
Tym bardziej warto docenić, że nie zapomnieli o tych dzielnych kobietach historycy, czego dowodem jest choćby niniejsza książka. Warto po
nią sięgnąć, nawet gdy się nie jest miłośnikiem publikacji historycznych.
Paweł Kozłowski

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Piękno obszaru LGD
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, obejmująca swoim zasięgiem działania także naszą gminę, ogłosiła konkurs fotograficzny pod
nazwą „Piękno obszaru LGD”. Jego celem jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi oraz upowszechnienie i popularyzacja
fotografii jako dziedziny sztuki.
Fotografie powinny ukazywać miejsca znajdujące się na obszarze działania
LGD Zielone Mosty Narwi, czyli na terenie gmin: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek i Nasielsk.
W czasie trwania konkursu każdy uczestnik może zgłosić się tylko raz w
jednej z dziewięciu gmin objętych konkursem. Formularze konkursowe
wraz ze zdjęciami zapisanymi w formacie JPG na płycie CD lub DVD można przesyłać od 18 kwietnia do 5 czerwca 2014 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie można dokonać przez wysłanie listowne wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku elektronicznym (CD/DVD), z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny” lub dostarczenie go osobiście do Biura LGD Zielone Mosty Narwi Lokalna Grupa Działania, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację jego warunków określonych w Regulaminie Konkursu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zgłoszone w konkursie zostały
wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach wizerunku ludzi
uzyskano zgodę na jego rozpowszechnianie.
Więcej szczegółów dotyczących zgłoszeń i przebiegu konkursu znaleźć
można w Regulaminie Konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej: www.zielonemostynarwi.pl.
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Tablica dedykowana
św. Janowi Pawłowi II w Nasielsku

Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem
pamięci o otrzymaniu dobra. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec
Boga, który daje nam istnienie, zdrowie i zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych pasterzy, którzy na różnych drogach życia słowem
i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości
i poświęcenia dla braci i sióstr.
W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ks. proboszcz Tadeusz Pepłoński dokonał poświęcenia tablicy dedykowanej pamięć św. Jana Pawła II,
którą zaprojektował ks. Grzegorz Ostrowski.
Padły słowa komentarza: Wszędzie widzimy znaki maryjne jego wielkiego pontyfikatu. Matka Boża była w jego herbie biskupim i papieskim, była
w jego zawołaniu, była w ikonie jasnogórskiej w jego prywatnej kaplicy,
czuwała w figurze fatimskiej przy łóżku. Była obecna w aktach zawierzenia wypowiadanych w każdej papieskiej pielgrzymce. Jej wspomnieniem
kończył się każdy dokument pasterski Jana Pawła II. Od „Totus Tuus” rozpoczyna się papieski testament.
Te słowa papieskiego zawołania znajdują się na tablicy z wyrytą kopią Piety
Michała Anioła, która znajduje się w kaplicy maryjnej świątyni w Nasielsku.
Tablica będzie przypominała św. Jana Pawła II – papieża maryjnego, i jego akt kanonizacyjny dokonany w Rzymie 27 kwietnia 2014 r. przez papieża Franciszka.
ks. Grzegorz Ostrowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż 2 maja 2014 R. odeszła od nas

ZOFIA SŁAWEK (92 lata).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
10 maja o godz. 12.00
w Kościele Parafialnym w Cieksynie.
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Pogrążona w żałobie Rodzina

Podziękowania
Za pomoc przy organizacji I Biegu z okazji kanonizacji i IX rocznicy śmierci Jana Pawła II, który odbył się
w Nasielsku 27 kwietnia br., dziękujemy patronom: Burmistrzowi Nasielska Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu
za pomoc i dofinansowanie nagród, Staroście Nowodworskiemu Panu Krzysztofowi Kapuście za ufundowanie
pamiątkowych statuetek dla najmłodszych, firmie SANIBUD w osobie Pana Krzysztofa Gogolewskiego za możliwość zakupu pamiątkowych koszulek dla biegaczy, Nasielskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu na czele
z Prezesem Panem Albertem Kołodziejski za dofinansowanie nagród, Panu Pawłowi Winnickiemu z firmy PSB
Mrówka Nasielsk za zakup nagród, Proboszczowi Parafii Św. Wojciecha – ks. kan. Tadeuszowi Pepłońskiemu,
Panu Sawickiemu i Estkowskiemu, właścicielom firmy Guliwer i restauracji Kartoflisko, za wodę dla startujących
i talony pieniężne.
Dziękujemy Panu Marcinowi Chrustowskiemu, właścicielowi sklepu BERTA Cosmetic, za ufundowanie pamiątkowych pucharów i medali dla uczestników, jak również Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Nasielsku Panu
Ireneuszowi Góreckiemu, Panom Sławkowi i Adamowi Bieleckim za pomoc w organizacji, Monice i Mariuszowi Szostakom, Panu Stanisławowi Borowskiemu, właścicielowi firmy STAN-BUD, Markowi Maluchnikowi, Panu
Włodzimierzowi Sakowskiemu, pracownikom Urzędu Miejskiego, przedstawicielom Policji, OSP w Nasielsku,
SPZOZ w Nasielsku, Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za sprzęt i namioty, Panu Markowi Ostaszewskiemu i pracownikom Straży Pożarnej za przygotowanie grochówki, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 i wszystkim tym,
bez których nie byłoby tego biegu.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy: Prezes MKS Victoria Paweł Wroński, Wiceprezes Mariusz Chrzanowski

Rekrutacja w przedszkolach
31 marca br. zakończyła się rekrutacja do Samorządowych Przedszkoli
na terenie gminy Nasielsk. Listy dzieci, które dostały się do placówek, zostały wywieszone w połowie kwietnia. Do Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku dostało się 136 osób w wieku 3–5 lat. 35 dzieci nie zostało
przyjętych do placówki. Zostały one jednak wpisane na listę rezerwową.
Jak mówi dyrektor, Hanna Szumska: – W połowie maja wyjaśni się, czy
w nasielskim przedszkolu powstanie grupa popołudniowa. Dzieci przebywałyby w niej od godz. 12.00 do 17.00.
Do Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach zostało przyjętych 87 dzieci w wieku 3–5 lat (informacja na dzień 7 maja). Pięcioro
2,5-letnich dzieci nie dostało się do placówki. Przedszkole w Pieścirogach
jest przygotowane na przyjęcie jeszcze 9 dzieci w wieku 3, 4 lub 5 lat.
Przebywanie dziecka w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku i Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach w godzinach 8.00–13.00
jest bezpłatne, zgodnie z podstawą programową. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1,00 zł. Opłata całodzienna za posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) to koszt
6,00 zł w obydwu placówkach. W nasielskim przedszkolu opłata za korzystanie z dwóch posiłków (śniadanie, obiad) to koszt 5,00 zł.
Na terenie gminy Nasielsk funkcjonują także dwa przedszkola niepubliczne: „Pod Fiołkami” i „SAKOLANDIA”. W tych placówkach rekrutacja odbywa się przez cały rok. „Pod Fiołkami” czesne uzależnione jest od czasu,
w jakim dziecko przebywa w przedszkolu. W „SAKOLANDII” miesięczne
czesne to koszt 480 zł. Całodzienne wyżywienie dziecka to kwota 6,00 zł.
K.T.

STAROSTA NOWODWORSKI,
BURMISTRZ NASIELSKA,
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,
NASIELSKI OŚRODEK KULTURY,
FARMA KRZYSZKI ORAZ FUNDACJA GO SILVER
Serdecznie zapraszają na

Piknik

z okazji Dnia Dziecka
który odbędzie się 1 czerwca 2014 r.
w godzinach 13.00 – 17.00
na terenie Farmy Krzyczki
Organizatorzy zapewniają transport.
Odjazd autokaru godz. 13.00
Parking przy Skwerze Jana Pawła II w Nasielsku.
Powrót godz. 17.00.

W programie przewidziane m.in.
• Oprowadzanki na koniach
• Jazda autami terenowymi po torze off road
• Spacery ścieżkami edukacyjnymi
• Przejażdżki bryczkami
• Malowanie buziek
• Konkursy z nagrodami

Udział w imprezie jest bezpłatny.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW!!!

OGŁOSZENIE
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w KOLONIACH LETNICH,
które odbędą się w okresie od 5 do 13.07.2014 r. w Gliczarowie
Górnym k. Białego Dunajca.
Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa im. S. Starzyńskiego w Nasielsku.
Ciekawy program!. Koszt – 1290 zł (możliwość wystawienia faktur).
Opieka – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Zapisy przyjmowane są do 16.05.2014 r.
Szczegółowe informacje na stronie (www.spnasielsk.pl)
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PIELGRZYMKA DO RZYMU

Z UM. Uroczystości

Nasielszczanie na kanonizacji
Jana Pawła II
23 kwietnia o godz. 20.00 najpierw była msza święta w kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej,
po niej 65-osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła do Rzymu
na kanonizację Jana Pawła II. A jakie emocje towarzyszyły uczestnikom tuż przed rozpoczęciem
podróży? – Pielgrzymka to oddanie czci Bogu i naszemu papieżowi za to, czego dokonał podczas
swojego pontyfikatu – zaznaczył
ks. Grzegorz Ostrowski, przewodnik grupy.
Wśród pielgrzymów znalazły się
osoby, które w Rzymie jeszcze
nigdy nie były. Jak podkreślały, jechały uczcić pamięć Ojca Świętego, który był wielkim Polakiem.
– Wieziemy intencje nie tylko swoje,
ale i naszych rodzin i znajomych –
zaznaczali pielgrzymi.
Do tego wydarzenia przygotowywali się przez trzy miesiące. Brali
udział w spotkaniach prowadzonych
przez przewodnika ks. Grzegorza. W ramach przygotowania
do kanonizacji podjęto prelekcje
o tematyce: „Bł. Jan Paweł II – papież
miłosierdzia”, „Bł. Jan XXIII – papież
dobroci”, „Bł. Jan Paweł II – owoce
pontyfikatu”.
Po otrzymaniu błogosławieństwa od
ks. proboszcza Tadeusz Pepłońskiego grupa wyruszyła w stronę Włoch.
Po całonocnej podróży pielgrzymi
dotarli do Bratysławy. Po śniadaniu
udali się do Wiednia, stolicy i największego miasta Austrii, nad Dunajem. Nasze zwiedzanie, przy pięknej
słonecznej pogodzie, rozpoczęliśmy od pałacu Schonbrunn. Następnie Hofburg – dawna siedziba
rodu Habsburgów, mająca już około 700 lat. Stare Miasto zachwyciło wszystkich. Spacer po mieście
zakończyliśmy na Stephansplatz,
gdzie znajduje się średniowieczna
katedra św. Stefana, ze strzelistymi
wieżami. Punktem kulminacyjnym
była msza św. w kościele św. Józefa na Kahlenbergu, skąd król Jan III
Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń. W 1983 r. wizytę
w tym miejscu złożył Jan Paweł II.
Dzień zakończył się wspólną kolacją
i wypoczynkiem przed podróżą do
Bolonii.
R

E

Piątek spędziliśmy w autokarze,
przemierzając Austrię i Włochy. Podziwialiśmy piękne widoki górskie.
O godz. 17.00 zaczęliśmy zwiedzać
Wenecję, w której przez pięć lat był
patriarchą kardynał Angelo Roncalii, przed wyborem na papieża. Pielgrzymów zachwyciła niespotykana
architektura, na którą składają się
przede wszystkim wytworne pałace i zabytkowe świątynie. Jedną
z najsłynniejszych jest Bazylika św.
Marka, przed którą pielgrzymi kosztowali włoskich lodów. Największą
atrakcją był rejs statkiem, któremu
towarzyszył żywy śpiew nasielszczan.
Sobotnia podróż z Bolonii do Castel
Sant’Elia (45 km od Wiecznego Miasta) upłynęła szybko. Mszy
św. o godz. 14.00 w sanktuarium
Matki Bożej na Skale (ikona Matki Bożej Skalnej przedstawia Madonnę siedzącą, odzianą w szeroki
płaszcz i adorującą nowo narodzone Dzieciątko), którym opiekują się
michaelici, przewodniczył ks. Grzegorz. Po obiadokolacji udaliśmy się
do Rzymu na sobotnio-niedzielne
czuwanie na placu Świętego Piotra, poprzedzającym kanonizację
dwóch wielkich papieży.
Naszej wielkiej radości nie było
w stanie zmącić nawet zmęczenie. Byliśmy pełni entuzjazmu
mimo tak wielkiego zmęczenia,
nie opuszczał nas wspaniały nastrój. Staliśmy 10 godzin, aby dostać
się na plac Świętego Piotra, jednakże większość naszej grupy nie weK

L

A

Dzień św. Wojciecha
– Patrona Nasielska

szła. Uczestniczyliśmy we mszy
św. kanonizacyjnej na początku Via
della Conciliazione, zapominając
o wszystkich trudach.
My już od dawna wiedzieliśmy,
że Jan Paweł II jest święty, i akt papieża Franciszka był dla nas potwierdzeniem. Było to wielkie wydarzenie,
że mogliśmy tu być i się modlić, to
była dla nas wielka łaska. – Jedna
wielka radość, jedno wielkie dziękczynienie. Jedno wielkie Alleluja –
powiedział ks. przewodnik – Mamy
w sobie dużo siły, aby podążać drogą Chrystusa z Janem Pawłem II –
nie krył entuzjazmu.
– Jestem przekonana, że każdy, kto
opuści to miejsce, zaniesie do swojej rodziny, przyjaciół, parafii radość
i nadzieję – dzieliła się z nami jedna
z uczestniczek pielgrzymki, wyrażając przekonanie, że może po tej
kanonizacji wierni w naszej Ojczyźnie zaczną ukazywać swoją wiarę
w konkretnym działaniu.
Powrót do naszej małej ojczyzny
trwał 27 godzin. 28 kwietnia, w poniedziałek, o godz. 21.00 wróciliśmy
do domów, utrudzeni, ale szczęśliwi. Jedna z uczestniczek pielgrzymki
powiedziała: czuję się jak po porodzie, cała obolała, ale przepełniona radością. Jesteśmy wdzięczni
Bogu, że mogliśmy w Rzymie przy
boku dwóch papieży – Franciszka
i Benedykta, uczestniczyć w narodzinach dla nieba dwóch papieży:
św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II.
ks. Grzegorz A. Ostrowski
M
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W poniedziałek 28 kwietnia obchodziliśmy 4. rocznicę ustanowienia
św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska.
O godzinie 11.45 w kościele parafialnym w Nasielsku obchody rozpoczęły
się od występu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina
w Budach Siennickich. W swoim programie dzieci przedstawiły różne drogi do świętości, przywołując przykłady św. Wojciecha i nowego w gronie
świętych – św. Jana Pawła II.
Dokładnie w południe rozpoczęła się uroczysta msza św. – suma odpustowa, którą celebrował ks. dr Tomasz Białobrzeski, wikariusz pomocniczy
Sądu Biskupiego w Płocku. W wygłoszonej homilii celebrans podkreślał
wartość patronów, którzy towarzyszą naszemu życiu i stanowią dla nas
przykład do naśladowania. W oprawie muzycznej mszy św. uczestniczyła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Nasielska pod batutą Joanny Ostaszewskiej.
Po komunii św. wręczono nagrody w konkursach dotyczących św. Wojciecha. W konkursie multimedialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych
I miejsce zajęła Anna Wawrzyńska z klasy III a, II miejsce – Magda Filipowicz z klasy II b, a III miejsce – Paulina Chodyna z klasy III d (wszystkie
z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku). Kon-

kurs plastyczny dla uczniów klas I–III wygrała Natalia Wiśniewska z klasy
II Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, II miejsce
zajęła Patrycja Komornicka z klasy II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dębinkach, zaś III miejsce przypadło w udziale Natalii Biedrzyckiej z klasy II Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym. W trzecim z konkursów
– plastycznym dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych – bezkonkurencyjni byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku: I miejsce
zajął Mateusz Podgórski z klasy IV, II miejsce
– Ewelina Turek z klasy V, a III miejsce – Dominika Karpińska z klasy
V. Dodatkowo, wyróżnienie w tym konkursie
otrzymała Anna Suska
z klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Dębinkach. Wszyscy
wymienieni uczniowie
otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza
Nasielska i Proboszcza
Paraf ii św. Wojciecha
w Nasielsku oraz pamiątkowe dyplomy. Po wręczeniu nagród wszyscy zebrani na uroczystości
wzięli udział w procesji odpustowej, a następnie po błogosławieństwie
mogli dokonać ucałowania relikwii św. Wojciecha, które przez całą mszę
św. były wystawione na ołtarzu.
W tym roku rocznica ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta
Nasielska była również świętowana na sportowo. Już o godzinie 8.30 na
boisku piłkarskim „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Nasielsku rozpoczął się turniej piłkarski dla szkół podstawowych o „Wojciechowy Puchar”. Wszystkie mecze odbywały się sportowej atmosferze, gra toczyła
się z poszanowaniem zasad fair play, ale emocji nie brakowało. Szczególnie
było to widoczne w ostatnim meczu, decydującym o zwycięstwie. Ostatecznie zdobyła je drużyna ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach
(Zespół Szkół nr 2), pozostawiając za plecami dwie drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową im. Stefana Starzyńskiego oraz Szkołę Podstawową
im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Również nagrody dla
drużyn biorących udział w turnieju zostały wręczone podczas mszy św.
w nasielskiej świątyni.
Więcej informacji na: www.nasielsk.pl.
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Wacław Sokolnicki uhonorowany 3 Maja w Nasielsku
W holu Szko ł y Po d st awowej
w Nasielsku zawisła druga tablica
pamiątkowa. Jest ona poświęcona pamięci pierwszego kierownika szkoły, Wacława Sokolnickiego.
Umieszczono ją tuż obok tablicy poświęconej patronowi szkoły
– Stefanowi Starzyńskiemu. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy miała miejsce w środę,
30 kwietnia 2014 r.
P r z ybył o n a n i ą w i e l u go ś c i
z burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim i proboszczem parafii
św. Wojciecha ks. kan. Tadeuszem
Popłońskim na czele. Obecni byli
nauczyciele emeryci, którzy mieli zaszczyt pracować w szkole
kierowanej przez Wacława Sokolnickiego, uczniowie z tamtych lat,
przedstawiciele obecnej społeczności szkolnej – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi oraz przedstawiciele rodziców i uczniów – kontynuującej
dzieło tego wybitnego pedagoga
i administratora placówki.
Przybyłych na uroczystość, przy
tablicy, serdecznie powitała dyrektor szkoły Agnieszka Mackiewicz.
W asyście sztandaru szkolnego
burmistrz i dwoje emerytowanych
nauczycieli dokonali odsłonięcia
tablicy. Po tym nastąpił akt jej poświęcenia. Po krótkiej modlitwie
dokonał tego proboszcz nasielskiej
parafii ks. kan. Tadeusz Pepłoński.
Dalsza część uroczystości odbyła
się w sali gimnastycznej. Tu dyrektorki Agnieszka Mackiewicz i Bożena Kozłowska jeszcze raz powitały
gości i przybliżyły sylwetkę kierownika szkoły Wacława Sokolnickiego.
Temu celowi służyło też odczytanie fragmentów wspomnień o nim
spisanych przez byłych
uczniów i nauczycieli.
Wacławowi Sokolnickiemu i patronowi szkoł y
Stefanowi Starzyńskiemu
poświęcona była część
artystyczna wzbogacona
o pokaz multimedialny.
Starannie przemyślana,
przygotowana i zaprezentowana była pięknym
oddaniem hołdu dwom
wielkim Polakom: patronowi szkoły i jej pierwszemu kierownikowi. Tych
dwóch ludzi wiele łączy.
Imię Stefana Starzyńskiego przyjęła
szkoła z inicjatywy Wacława Sokolnickiego, który zetknął się z prezydentem Warszawy Stefanem
Starzyńskim w czasach niezwykle
trudnych, bo czasach walki. Znał
też jego dokonania w momencie,
gdy Warszawa stawała się dzięki
jego pracy i uporowi wielka.
On sam też, absolwent warszawsk iego S eminarium Naucz ycielskiego, działał w Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW), by
następnie organizować oświatę w odrodzonej Polsce na ziemi nasielskiej i działać na rzecz jej
rozwoju. Młodzież starał się wychowywać przez działanie. Stąd
jego udział w organizacji harcerstwa w Nasielsku, gdzie otrzymał
nominację na komendanta na-

sielskiego hufca
męsk iego ZHP.
Zmobilizowany
w związku z wybuchem II wojny światowej, na
nowo znalazł się
w szeregach wojs k a . P r z e g ra n a
sprawiła, że znalazł się w obozie
jenieckim.
Zara z p o w yz wo l e n i u z i e mi nasielskiej
staje ponownie
do służby nau c z yc i e l s k i e j .
Najpierw, w czasie gdy jeszcze na zachodzie Polski toczyła się wojna, organizował
szkołę w Pieścirogach, a od początku września 1945 r. – drugą szkołę w Nasielsku, znaną nieco starszej
części społeczeństwa nasielskiego
jako „dwójka”. Szkołą tą kierował
przez 25 lat. W oświacie przepracował ponad pół wieku. Był znanym
działaczem społecznym.
Duże zasługi położył na rzecz budowy nowego obiektu szkolnego
dla kierowanej przez siebie szkoły. Cieszył się, kiedy zapoczątkowane przez niego dzieło zostało
ukończone i kiedy jego ukochana
„dwójka” znalazła w nim swą siedzibę. Niestety, stan jego zdrowia nie
pozwolił mu już na pracę w tym
obiekcie.
Dzisiaj czułby się usatysfakcjonowany, bo jego dzieło z każdym
rokiem pięknieje i jest wizytówką
nasielskiej oświaty. To zasługa całej
społeczności szkolnej, a zwłaszcza
dyrekcji szkoły. Cieszyłby się też

Pomimo padającego deszczu i zimna nasielszczanie w tym dniu spotkali
się na cmentarzu w Nasielsku, aby uczcić święto państwowe – rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, i święto kościelne – Matki Boskiej Królowej Polski.
O godz. 9.30 przy symbolicznej mogile żołnierzy poległych w 1920 r.
odbyła się krótka uroczystość w intencji Ojczyzny. Na początku modlitwę
za Ojczyznę oraz wszystkich walczących i poległych za wolność i niepodległość Polski odmówił ks. Marek Pszczółkowski. Wiązankę kwiatów na

z pewnością z osiągnięć uczniów
i absolwentów swojej szkoły. Piękny program artystyczne był tylko
jednym z elementów świadczących o poziomie nauczania w tej
szkole.
W czasie uroczystości podsumowano też organizowane przez
szko łę konkursy poś więcone
patronowi szkoł y. W konkursie
wiedzy o patronie zwyciężyła
Wiktoria Pietrzak z kl. IV b. Drugie miejsca zajęły: Weronika Tomaszewska (VI b) i Joanna Osiecka
(VI b). Miejsca trzecie zajęły: Natalia Komendarska (VI d) i Martyna
Brańska (VI e)
Laureatami konkursu plastycznego dla uczniów klas I–III „Nasz
patron w oczach dziecka” zostali:
Agnieszka Łęgowska (III c) – miejsce I; Amelia Cyranowska i Kornelia Cyranowska (III c) miejsce II;
Natalia Polańska (IIIe) i Jakub Lewandowski (III c).
andrzej zawadzki

grobie złożyli w imieniu władz i mieszkańców gminy Nasielsk: Katarzyna
Świderska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku, radny Antoni
Kalinowski oraz Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska. Kwiaty złożyły
również delegacje Koła Akcji Katolickiej w Nasielsku oraz harcerzy.

Następnie wszyscy zebrani, z pocztami sztandarowymi na czele, przemaszerowali do kościoła parafialnego w Nasielsku. Tam mogliśmy obejrzeć
najpierw program okolicznościowy przygotowany przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Po programie ksiądz
kanonik Tadeusz Pepłoński – proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku
– celebrował mszę św. w intencji Ojczyzny. Podziękował on wszystkim,
którzy nie zapominają o tym ważnym dniu w historii Polski, oraz złożył
szczególne życzenia całej społeczności Publicznego Gimnazjum nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, które właśnie w tym dniu obchodziło swój
dzień patronalny.
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ZE SZKÓŁ. Eliminacje gminne

RUBRYKA HARCERSKA

Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
15 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku
odbył y się eliminacje
gminne XXXVII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeńst wa
w Ruchu Drogowym dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Popularyzowanie przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
oraz podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, a także
kształtowanie partnerskich
zachowań wobec innych
uczestników ruchu drogowego to główne cele tego
konkursu.
Od godziny 9.30 w zmaganiach
rywalizowało 12 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne gminy Nasielsk. Drużyny
szkół podstawowych składały się
z czterech osób (2 dziewczynek
i 2 chłopców), natomiast szkoły
gimnazjalne były reprezentowane
przez drużyny trzyosobowe.
Szkoły podstawowe:
SP im. Stefana Starz yńskiego
w Nasielsku – 2 drużyny;
SP z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Cieksynie – 2 drużyny;
SP z Zespołu Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach – 1 drużyna;
SP im. Barona Pierre’a de Coubertina
w Budach Siennickich – 1 drużyna;
SP im. Jana Pawła II w Dębinkach –
1 drużyna.
Gimnazja:
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kon-

stytucji 3 Maja w Nasielsku – 1 drużyna;
Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach – 2 drużyny;
Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 3 im.
Mikołaja Kopernika w Cieksynie –
2 drużyny.
Turniej został przeprowadzony
przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: asp. Katarzynę Surowiec
– sędzia główny, oraz asp. Roberta Bojarskiego. Wszyscy uczestni-

cy turnieju rywalizowali w trzech
konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
jazda po torze przeszkód oraz
udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Uczniowie szkoły podstawowej
rozwiązywali 2 testy teoretyczne. Pierwszy składał się z 20 pytań
obejmujących zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu
drogowym. Drugi polegał na ustaleniu właściwej kolejności przejazdu
przez skrzyżowania. Gimnazjaliści
rozwiązywali test, który składał się
z 25 pytań. Wszystkie zagadnienia
teoretyczne zostały przygotowane
przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała
asp. Katarzyna Surowiec.
Kolejna konkurencja polegała na
udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej.
Zadania w tej kategorii zostały przy-

gotowane przez pielęgniarkę Ewę
Bębenek. Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód, który mieścił
się na hali sportowej. Zasady pokonywania toru uczestnikom przedstawili policjanci z Komendy Stołecznej
i to oni czuwali nad właściwym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte
w rywalizacji rowery były własnością KSP.
Po dokładnym podliczeniu punktów ustalono wyniki i wyłoniono
zwycięzców turnieju:

9–22 maja 2014

Jedyny taki rajd w życiu

I miejsce
Szkoła Podstawowa im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku,
Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach;
II miejsce
SP z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach;
III miejsce
SP im. Stefana Starz yńsk iego
w Nasielsku,
Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej:
Wojciech Dełęgowski – Szkoła
Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
Mateusz Śliwiński – Zespół Szkół nr
2 w Starych Pieścirogach.
Drużyny oraz najlepsi uczestnicy
turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Warszawie i Burmistrza
Nasielska.
W kolejnym etapie naszą gminę reprezentować
będą drużyny: w kategorii szkół podstawowych
– Klaudia Tomczyk, Aleksandra Kozłowska, Wojciech Dełęgowski, Marcin
Malinowski, rez. Milena
Szczęsna ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
pod opieką Moniki Paluszek.
W kategorii szkół gimnazjalnych – Łukasz Muzal, Mateusz
Śliwiński, Bartosz Wierzchoń, rez.
Krzysztof Wiktor z Gimnazjum
z Zespołu Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach pod opieką Małgorzaty Łuczyńskiej.
Zw ycięzcom ora z wsz ystk im
uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynatorzy Turnieju
Monika Paluszek
Ewa Lipowska

25 kwietnia 2014 r. gimnazjaliści drużyn Szczepu 462.
DHiGZ Łomianki wyruszyli
do Włoch, aby wziąć udział
w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II.
Po wielu godzinach jazdy zatrzymali się w miasteczku Tivoli, gdzie zostali ugoszczeni
przez polskiego księdza Adama i jego parafian. Kolacja,
nocleg, chwila odpoczynku
i wymarsz na najważniejszą
uroczystość – udział w kanonizacyjnej mszy świętej.
Podniosła atmosfera panująca w Watykanie wyryła
trwały ślad w pamięci tych
młodych ludzi. Być tu –
w tym szczególnym, wyjątkowym dniu, kiedy Papież Polak zostaje świętym.
Po uroczystościach przyszedł czas na zwiedzanie Rzymu. Obowiązkowo
plac Świętego Piotra (niestety, w czasie uroczystości nie można było się
tam dostać), Forum Romanum, Colosseum, Panteon, Fontana di Trevi
czy plac Piazza di Spagna z wypływającymi z kościoła Trinita dei Monti
Hiszpańskimi Schodami.
Kolejny przystanek – Monte Cassino. Wśród zachwytów polskich i zagranicznych pielgrzymów harcerze przemaszerowali z opactwa benedyktyńskiego na cmentarz. To miejsce szczególne. Zadanie – odnaleźć
grób gen. Bolesława Ducha, dowódcy II Korpusu Kadetów, który walczył
pod Monte Cassino jako dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich. To
tu, w tym szczególnym miejscu, harcerze odnowili Przyrzeczenie Harcerskie, jedna z harcerek je złożyła, a jedna z druhen złożyła Zobowiązanie Instruktorskie.
Harcerze wykonają jeszcze jedno, bardzo ważne zadanie. Przywiozą
do Polski ziemię i maki z Monte Cassino, które znajdą się w muzeum –
w domu rodzinnym gen. Władysława Andersa.
Z Monte Cassino udali się do Chioggi. Zakwaterowanie na kempingu, sen
i przed nimi nowy dzień zwiedzania. To Wenecja. Plac Świętego Marka,
bazylika czy Pałace Dożów to tylko nieliczne miejsca obejrzane przez
naszą młodzież. Wycieczka dobiegła końca.
Każdy będzie wspominał serdeczność i życzliwość, z jaką młodzi ludzie
spotkali się na ulicach Rzymu czy wzgórzu Monte Cassino, a spotkanie
z ks. Adamem i jego parafianami uświadomiło wszystkim, że mimo dzielących nas kilometrów i innego języka zawsze możemy liczyć na pomoc
i wsparcie innych ludzi. To się nazywa braterstwo. Nasi harcerze tego doświadczyli na własnej skórze i na pewno tego nigdy nie zapomną. Gdy
wracali do Polski, w autokarze było słychać często powtarzane pytanie
„dlaczego tak krótko?”…

pwd. Agnieszka Janiszewska

ZARZĄDZENIE NR 40/14
BURMISTRZA NASIELSKA
Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,
powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składach osobowych określonych
w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nasielsku i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.
§ 3.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Pełnomocnika
Burmistrza ds. Wyborów i Referendów – Urzędnika Wyborczego Gminy Nasielsk.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Z SAMORZĄDU

9–22 maja 2014
Załącznik
do Zarządzenia Nr 40/14 Burmistrza Nasielska z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
ul. Starzyńskiego 10:
MICHALSKI Zbigniew Adam, zam. Nasielsk,
LISICKA Marta Agnieszka, zam. Nasielsk,
KOBRZYŃSKI Kuba, zam. Nasielsk,
BROMA Kamilla Izabela, zam. Nasielsk
MAJEWSKA Aleksandra, zam. Nasielsk,
GAWĘDA Krzysztof, zam. Borkowo,
CZYŻYK Agnieszka, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
ul. Starzyńskiego 10:
BANASZKIEWICZ Bogumiła, zam. Nasielsk,
BAGIŃSKA Mariola, zam. Nasielsk,
TOMCZAK Tadeusz Roman, zam. Nasielsk,
ZASOŃSKA Monika, zam. Nasielsk,
SIERZPUTOWSKI Mateusz, zam. Nasielsk,
SMAKULSKA Magdalena, zam. Nasielsk,
BOREK Wioletta, zam. Latonice.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
z siedzibą w Hali Sportowej w Nasielsku,
ul. Staszica 1:
UMIŃSKI Ryszard, zam. Nasielsk,
SMOLIŃSKA Teresa, zam. Nasielsk,
TUREK Urszula, zam. Nasielsk,
WRÓBLEWSKI Kacper, zam. Nasielsk,
KRÓLAK Agnieszka, zam. Nasielsk,
JEŻ Piotr, zam. Nasielsk,
DOMAŃSKI Ireneusz, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
z siedzibą w Publicznym Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, ul. Staszica 1:
KRASZEWSKA Mirosława, zam. Nasielsk,
SMOLIŃSKI Andrzej, zam. Nasielsk,
STRZESZEWSKA Agnieszka, zam. Nasielsk,
GRONOWSKA Marzena Anna, zam. Nasielsk,
WRÓBLEWSKI Mateusz, zam. Miękoszyn,
ZAŁOGA Ewa, zam. Nasielsk,
BAGIŃSKA Monika Iwona, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
KRASZEWSKA Iza, zam. Nasielsk,
KAMIŃSKA Elżbieta, zam. Nasielsk,
POKORSKA Joanna Beata, zam. Żabiczyn,
BIERNACKI Wojciech, zam. Nasielsk,
KŁOSIŃSKA Patrycja, zam. Mogowo,
JOBS Dorota, zam. Mazewo Włościańskie,
ĆWIK Anna Renata, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 21:
NIESŁUCHOWSKA Zofia, zam. Nasielsk,
LESZKIEWICZ Sylwia, zam. Nasielsk,
RUTKOWSKI Edward, zam. Nasielsk,
SIERZPUTOWSKA Magdalena, zam. Nasielsk,
ROMAN-DYKIER Ewa Dorota, zam. Studzianki,
MACKIEWICZ Joanna, zam. Nasielsk,
MACKIEWICZ Agnieszka Elżbieta, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7
z siedzibą w Zespole Szkól nr 2 w Starych
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65:
RZUCIDŁO Jerzy Ryszard, zam. Nasielsk,
OSTROWSKI Karol, zam. Nasielsk,
MAJEWSKA Anna, zam. Nowe Pieścirogi,
OBIDZIŃSKI Mariusz, zam. Mogowo,
JÓŹWIAK Sylwia, zam. Nowe Pieścirogi,
SKRZYNECKA Teresa Maria, zam. Nowe Pieścirogi,
WIŚNIEWSKI Cezary Krzysztof, zam. Nasielsk.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8
z siedzibą w Zespole Szkól nr 2
w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65:
SZULECKA Magdalena Maria, zam. Nasielsk,
OPOLSKA Justyna Irena, zam. Nasielsk,
MORAWSKA Elwira, zam. Stare Pieścirogi,
KAMIŃSKI Igor, zam. Stare Pieścirogi,
ŚMIGASIEWICZ Marian, zam. Wiktorowo,
WIKTOROWICZ Ewelina, zam. Kosewo,
WIĘCŁAWSKA Elżbieta Marzena, zam. Stare Pieścirogi.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9
z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku,
ul. Lipowa 10:
KOSEWSKA Teresa Stefania, zam. Nasielsk,
KORDULEWSKA Martyna, zam. Nasielsk,
GONDER Iwona Ewa, zam. Nasielsk,
OBOJSKI Dawid, zam. Lubomin,
KOSEWSKA Ewa, zam. Kędzierzawice,
LASKOWSKA Agata, zam. Lubomin,
ZADROŻNA Katarzyna, zam. Nasielsk.
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Brutalnie przerwany
sen o awansie

Trudno powiedzieć, że Żbikowi nie wiodło się
w rundzie wiosennej. Po rozegraniu 8 spotkań zanotował tylko 1 porażkę, 2 remisy i aż
5 zwycięstw. Zainkasowaliśmy więc 17 punktów (12), a straciliśmy tylko 7 (12). (W nawiasach podałem liczbę zdobytych i straconych
punktów jesienią). Jesienią w tym samym
okresie przegraliśmy 4 spotkania, gdy wiosOBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10
ną w tym samym czasie tylko jedno. Widać
z siedzibą w Szkole Podstawowej
w Popowie Borowym:
więc postęp.
WAWRZYŃSKA Iwona, zam. Nasielsk,
Nie udało się nam jednak zbliżyć do liderów. Nadal do przewodzącej ligowej stawce Korony
GÓRECKI Aleksander Michał, zam. Nasielsk,
Szydłowo tracimy aż 15 punktów, a do wicelidera Nadnarwianki Pułtusk punktów 11. PrzyGÓRECKI Gracjan, zam. Nasielsk,
czyną tego jest fakt, że drużyny te tracą wiosnę jeszcze mniej punktów niż Żbik. Aktualnie
WÓLTAŃSKI Zbigniew Stefan, zam. Popowo Borowe,
zajmujemy nadal 4. miejsce.
KOSEWSKA Anna, zam. Kędzierzawice,
Pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny w ostatnich dwóch tygodniach był zespół z KuczSUSKA Renata Edyta, zam. Cegielnia Psucka,
borka. Jesienią Żbik został pokonany przez drużynę z tej miejscowości 3:1. Tym razem
PRZYBYSZ Teresa, zam. Popowo-Północ.
w Nasielsku zwycięstwo w tym samym stosunku odniosła nasza drużyna. Rachunki zostały
wyrównane. Szkoda jednak 3 punktów straconych w pierwszym meczu. Szanse na zwycięOBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11
z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Barona Pierre’a stwo były. Boruta Kuczbork to drużyna ze środkowej części ligowej tabeli. Gra przeciętnie.
Głównym problemem Żbika w meczach z tą drużyną jest kapitan zespołu, Rafał Markiewicz.
de Coubertina w Budach Siennickich:
TYSKI Edward, zam. Cegielna Psucka,
To były zawodnik i trener seniorów Żbika. Naszą drużynę ma szczegółowo rozpracowaną. Zna
OSTASZEWSKI Marek, zam. Nasielsk,
jej dobre i słabe strony. Te deficyty potrafi bezwzględnie wykorzystać. Gra się żeby wygrać.
MIŚKIEWICZ Daniel, zam. Malczyn,
W walce nie ma żadnych sentymentów. Rafał Markiewicz, dzięki swej wiedzy i umiejętnośKOPACZ Janusz, zam. Wągrodno,
ciom piłkarskim, już niejednokrotnie przeważył szalę zwycięstwa na korzyść obecnej drużyny.
WALCZAK Karolina, zam. Nuna,
Dlaczego jednak nasi piłkarze, znając jego atuty, nie potrafią się im przeciwstawić?
WRÓBLEWSKA Hanna Zofia, zam. Nasielsk,
W ostatnim meczu mogło być i niestety, było podobnie. Żbik przez pierwsze pół godziny
DANISIEWICZ Marianna, zam. Budy Siennickie.
przeważał. Nie potrafił jednak udokumentować tej przewagi bramką. A dogodne po temu sytuacje były aż dwie. Goście nie prowadzili otwartej walki. Ładnie organizowali akcje na swoim
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przedpolu, ale gdy gospodarze odebrali im piłkę, natychmiast wracali całą drużyną na swoją
z siedzibą w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
połowę i starali się zapobiec oddaniu groźnego strzału.
w Nunie:
KOSEWSKI Łukasz, zam. Nasielsk,
Widać było, że starają się nie stracić bramki, a dopiero w miarę nadarzającej się okazji przeGIZIŃSKI Jacek Szymon, zam. Nasielsk,
prowadzić błyskawiczny kontratak, zabezpieczając jednak własne „tyły” i zdobyć bramkę. Ich
TOMCZAK Katarzyna, zam. Nasielsk,
specjalnością były bramki strzelane z rzutów wolnych spoza pola karnego. A egzekutorem
PIĄTKOWSKI Zbigniew, zam. Nuna,
tych rzutów był bardzo często Rafał Markiewicz. Okazja na powtórzenie tego scenariusza naCZYŻEWSKA Ewa, zam. Nuna,
darzył się w 30. minucie meczu.
MIKULSKI Damian, zam. Nasielsk,
Gdy sędzia podyktował rzut wolny dla gości z blisko 25 m, do piłki podszedł Rafał Markiewicz,
JASKULSKI Roman Mariusz, zam. Nuna.
a razem z nim Maciej Watkowski. Długo celebrowali wykonywanie rzutu wolnego. Uderzał
jednak Maciej Watkowski, który wykorzystał lukę w naszym murze i precyzyjnie skierował
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piłkę do siatki. Niezbyt dobrze ustawiony mur nasielskiego zespołu nie był w stanie zmienić
z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Starych Pieścirogach,
jej lotu. Nie był w stanie zrobić tego także nasz bramkarz. Na taką sytuację nasielski zespół poul. Sikorskiego 1:
winien być jednak przygotowany, ponieważ nie pierwszy raz traci bramkę w pojedynku z tą
KRASZEWSKA Natalia, zam. Nasielsk,
drużyną w takiej sytuacji. Z innymi drużynami również. Dwa tygodnie wcześniej podobną
GIZIŃSKA Katarzyna, zam. Nasielsk,
sytuację wykorzystał w Nowym Mieście Radek Cytloch, który również wcześniej był zawodZAWADZKI Józef, zam. Nasielsk,
nikiem naszej drużyny.
JAKUBOWSKI Piotr, zam. Mogowo,
ŁUBIŃSKA Małgorzata, zam. Dobra Wola,
Na szczęście po straconej bramce nasi zawodnicy się ożywili. Zaczęli grać szybciej i bardziej
SECH Krystyna, zam. Mogowo,
zdecydowanie wchodzili na połowę przeciwnika. Potrzeba było jednak aż 15 minut na doKRZYŻANOWSKA Barbara Krystyna, zam. Nasielsk.
prowadzenie do remisu. W zamieszaniu podbramkowym gola zdobył Marek Osiński (45’).
W 5 minut później (50’), ale już po przerwie, ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę
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strzelców. Sytuacja była podobna. Zamieszanie podbramkowe, piłka kilkakrotnie odbija się od
z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II nóg zawodników obydwu drużyn i wreszcie do bramki wpycha ją Marek Osiński. Po tej bramw Dębinkach:
ce zobaczyliśmy charakterystyczny radosny bieg naszego czołowego snajpera i jego radosny
MODZELEWSKA Anna, zam. Nasielsk,
uśmiech. Goście wyraźnie odczuli utratę prowadzenia. Próbowali szybko doprowadzić do
RĄCZKA Zbigniew Aleksander, zam. Studzianki,
remisu. Widać było jednak, że brakuje im już sił na bardziej dokładną grę. Sytuacja zrobiła się
MIŚKIEWICZ Ewelina, zam. Malczyn,
jednak nerwowa i gra się zaostrzyła. Winę za to ponosi nie tyle zdenerwowanie zawodników
LATKOWSKI Paweł, zam. Studzianki,
obydwu drużyn, co pogoda. Przez cały mecz ciągle padało. Boisko było bardzo śliskie i zaŚMIGASIEWICZ Bożena, zam. Wiktorowo,
wodnicy raz po razie padali na murawę. Wyglądało to momentami na zawody na lodowisku.
OSTROWSKI Adam, zam. Nasielsk,
Sędziowie byli jednak czujni i w porę reagowali w trudnych sytuacjach.
MENICH-MASANOWSKA Grażyna, zam. Mogowo.
Pod koniec meczu gra się znowu ożywiła. Tempo wyraźnie wzrosło. Trudne chwile przeżywały obydwie drużyny. Nasi zawodnicy, chcąc utrzymać jednobramkową przewagę, nie
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z siedzibą w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie,
cofnęli się jednak do obrony, lecz grę szybko przenosili na połowę przeciwnika. To dało efekt.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43:
W ostatnich minutach meczu kolejną bramką zdobył nasz młody zawodnik Damian Załoga.
JĘDRZEJEWSKI Miron Antoni, zam. Nasielsk,
I mimo, że goście jeszcze raz poderwali się do ataku, już było wiadomo, że nie starczy im czaOPOLSKI Józef Grzegorz, zam. Nasielsk,
su na zniwelowanie różnicy 2 bramek.
WROCŁAWSKI Paweł, zam. Borkowo,
JADCZAK Bogusława, zam. Andzin,
GERASIK Mateusz, zam. Cieksyn,
KAMIŃSKI Daniel Bogdan, zam. Mazewo Dworskie „B”,
OSTASZEWSKA Agnieszka, zam. Andzin.
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z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 25:
KRASZEWSKA Grażyna, zam. Nasielsk,
LESZKIEWICZ Jolanta, zam. Nasielsk,
WIKTOROWICZ Tadeusz, zam. Nasielsk,
WÓJCIK Andrzej, zam. Ruszkowo,
GERASIK Marek, zam. Cieksyn,
DRWĘCKA Maria Jolanta, zam. Nasielsk.

***

Kolejny mecz ligowy nasi piłkarze rozegrali w ostatnią niedzielę w Bieżuniu z Wkrą. To nasz
bezpośredni sąsiad z tabeli. Do niedzieli drużyna ta miała mniej o 4 punkty od naszej drużyny
i właściwie żadnych szans na awans. Bieżunianie znani są jednak z ambicji i woli walki. Potrafią
wygrać z wyżej notowanymi od siebie drużynami. Niestety, wygrali i ten mecz ostatniej dla
nas szansy na awans w stosunku 3:2. Do przerwy prowadziła nasza drużyna 2:1.
Porażki są wliczone w cały system rozgrywek, z tą też także należało się liczyć. Gorsze jest
jednak to, że w drugiej połowie tego meczu ciężkiej kontuzji uległ obecnie nasz najlepszy
napastnik Marek Osiński. Poziomem wyrastał ponad ligę okręgową. Przeciwnicy, nie mogąc
sobie z nim poradzić, uciekali się do fauli. Prawie w każdym meczu kilka razy padał brutalnie
sfaulowany na murawę i potrzebował pomocy medycznej. Przetrzymywał to jednak i grał
dalej. Tym razem wygląda jednak na to, że kontuzja jest poważniejsza, a sen Żbika o awansie
został brutalnie przerwany…
andrzej zawadzki
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TENIS STOŁOWY. Cztery złota pod rząd

Nasielska sportsmenka na medal
Iwona Żyła (z d. Stamirowska) uprawiająca tenis stołowy jest multimedalistką
mistrzostw Polski Osób Niesłyszących.
Zdobyła ich, w ciągu 17 lat startów, aż
pięćdziesiąt. Są to same złote medale.
Czterdziesty siódmy, ósmy, dziewiąty
i pięćdziesiąty wywalczyła w tym roku
w Poznaniu na odbywających się tam
w dniach 25–27 kwietnia Mistrzostwach
Polski w Tenisie Stołowym Osób Niesłyszących. Złote krążki zdobyła indywidualnie, w deblu w parze z Moniką Dorsz,
w grze mieszanej w parze z Ireneuszem
Kopcem oraz w rywalizacji drużynowej,
startując w drużynie MIG Gliwice.
Mistrzostwa Polski Osób Niesłyszących
odbywają się co roku. Pani Iwona w rozgrywkach tych startuje od roku 1997, kiedy do rywalizacji przystąpiła po
raz pierwszy. W ciągu tych 17 lat co roku zdobywała złote medale w rywalizacji indywidualnej i w deblu. Razem
dało to więc 34 złote krążki. Kolejnych szesnaście zdobyła w mikście (w parze z mężczyzną).
Pani Iwona startuje również w zawodach międzynarodowych. Są to nie tylko różnego rodzaju turnieje międzynarodowe, ale także olimpiady i mistrzostwa świata oraz mistrzostwa Europy.
Czterokrotnie startowała w olimpiadach (odbywają się one co cztery lata). I tak Polskę reprezentowała na olimpiadach w Kopenhadze (1997), w Rzymie (2001), na Tajwanie (2009) i w Sofii (2013).
W Sofii startowała też w 2010 r. (mistrzostwa Europy) i 2011 r. (mistrzostwa świata). Zajęła w nich piąte miejsce.
Mistrzostwa Europy odbyły się też w Polsce w Częstochowie w 2012 r. – w nich również startowała.
Utytułowana i utalentowana pani Iwona tenis stołowy uprawia od dziecka. Pochodzi z usportowionej rodziny, której ulubioną dyscypliną jest właśnie tenis stołowy. Jej bracia, Krzysztof i Marek, grają w wysokich klasach
rozgrywkowych. Ona sama brała udział w rywalizacji z osobami w pełni zdrowymi. Nasielsk reprezentowała
w II lidze. Była też członkiem czwartoligowej drużyny męskiej, gdzie w regulaminie rozgrywek dopuszcza się
udział jednej kobiety. Przez wiele lat reprezentowała też województwo ciechanowskie w różnego rodzaju turniejach makroregionalnych i ogólnopolskich.
Pani Iwonie należy życzyć dalszych sukcesów i aby dalej rozsławiała imię swojego i naszego miasta i gminy.
az

Survival w Cieksynie
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” z Cieksyna postanowiło zorganizować dla młodzieży
prawdziwą szkołę przetrwania.
Przez trzy dni, od piątku 25 do niedzieli 27 kwietnia, działka i tereny leśne należące do państwa Brzozowskich
z Cieksyna (właścicieli Wiktoria Park)
stały się areną zmagań młodych ludzi
z przyrodą. Warunki pogodowe mieli
do tego bardzo „sprzyjające”, bowiem
poza słonecznym piątkiem reszta dni
pod tym względem nie rozpieszczała. Ale dodawało to tylko smaku całej
zabawie. Szkolenie survivalowe jest
pierwszym etapem projektu „Strażnik
Cieksasu” – inicjatywy „Skafandra” na
rzecz aktywizacji młodzieży, zaciekawienia różnymi aspektami życia oraz
poprawnego kształtowania jej charakterów. Projekt jest dofinansowany
przez Urząd Miejski w Nasielsku .
Obóz przetrwania dla młodzieży przygotowano pod okiem profesjonalnych instruktorów survivalu – Pawła
Piwki i Macieja Rechulicza, którzy od
lat zajmują się technikami przetrwa-

nia w ekstremalnych warunkach.
To pod ich okiem
młodzież przygotowywała szałasy,
strugała wędki czy
nawet robiła własnoręcznie tratwę
do przeprawienia się przez rzekę. A ponieważ to
obóz przetrwania,
na ich ekwipunek
składało się bardzo niewiele rzeczy i właściwie do
większości prac
wystarczyć musiał zwykły nóż, za
pomocą którego udało się jednak wyczarować prawdziwe cuda.
Obóz survivalowy, poza praktycznymi elementami przetrwania poza cywilizacją, to również długie rozmowy
przy ognisku. W tym wypadku organizatorzy opowiadali młodym uczestnikom o teoretycznych aspektach
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Wiosenne grillowanie
Maj, wiosna, słońce – czyli zaczynamy sezon grillowania. Grillowanie
to już nasz „narodowy sport”, jak można często usłyszeć w mediach.
Niestety, takie spotkania przy grillu dla jednych są przyjemnością, a dla
osób będących na diecie zgrozą. Jednak nadal może być to przyjemność, choć z trochę zmienionym menu.
Coraz częściej na szczęście na grillu, oprócz tłustej kiełbasy czy karkówki, pojawiają się warzywa, kurczak i ryby. Gdy się tak jednak nie
dzieje, a dodatkowo do wysokoenergetycznych potraw dochodzą
trunki, wszystko to może przyczynić się do kilku dodatkowych kilogramów oraz do bólu wątroby lub trzustki. Aby się tego ustrzec, należy
przestrzegać kilku zasad:
1. Odpowiednie przygotowanie grilla. Przygotowując się do sezonu, pamiętaj o wyczyszczeniu grilla, zakupie węgla drzewnego lub brykietu.
Do podpalania natomiast nie stosujemy kolorowych gazet ani różnego
rodzaju podpałek, z których podczas spalania wytrącają się substancje
chemiczne.
2. Jeśli chcemy osiągnąć efekt aromatycznego grilla, możemy do węgla dodać suche gałązki winorośli, suszone gałązki tymianki, rozmarynu czy bazylii.
3. Planując grilla, musimy pamiętać o stosowaniu specjalnych tac do
grillowania, które zapobiegają powstawaniu szkodliwych węglowodorów aromatycznych, przez uniknięcie bezpośredniego kontaktu tłuszczu z ogniem.
4. Jakie mięso wybierać? Najlepiej chude mięso z kurczaka czy indyka,
które wcześniej należy zamarynować w zalewach. Marynaty i zalewy
także chronią mięso przed wysoką temperaturą oraz wytwarzaniem
szkodliwych substancji. Mięso ponadto staje się wtedy kruche i nie wymaga długotrwałego pieczenia. Na grillu nie może zabraknąć również
ryb ani warzyw. Papryka czy grillowany bakłażan stanowią doskonały
dodatek do mięsa.
5. Starajmy się unikać gotowych mięs już zamarynowanych – jest to
proste i wygodne, aczkolwiek nigdy nie mamy pewności, czy mięso jest pierwszej świeżości. Zawiera ono mnóstwo konserwantów, soli
i wzmacniaczy smaku. Zawsze lepiej kupić kawałek np. chudszej karkówki czy kurczaka i samemu je zamarynować.
Marynata do drobiu: 1/4 szklanki oleju wymieszać z sokiem i skórką
startą z jednej cytryny. Dodać 3 łyżki posiekanych świeżych ziół (oregano, rozmaryn, szałwia, natka, koperek).
6. Nieodłącznym bohaterem grilla jest kiełbasa. Niestety, większość
kiełbas z etykietą „na grilla” jest niskiej, jakości. Dlatego zwróć uwagę na
to, ile produkt ten zawiera w swoim składzie mięsa, a ile wody i tłuszczu.
Pamiętaj, unikaj kiełbas z MOM – mięsa oddzielonego mechanicznie,
do którego produkcji używane są zmielone części ciała zwierząt, takie
jak pazury, ścięgna, skóra, ogony. Mięsa niestety jest tam najczęściej
jak na lekarstwo.
7. Niezłym pomysłem, jeśli chodzi o potrawy z grilla, są szaszłyki z kurczaka czy indyka z dużą ilością warzyw, posypane ziołami.
8. Pamiętajmy również, że połączenie tłustych potraw z napojami alkoholowymi dla niektórych osób może skończyć się nawet pobytem
w szpitalu z powodu ostrego zapalenia trzustki.

survivalu, np. o tym, co nadaje się do
zjedzenia w lesie. Były również tematy
bardziej wychowawcze, np. o szkodliwości nadużywania używek. W końcu
obóz przetrwania to nie tylko ekstremalna forma rekreacji, ale również
szkoła samodoskonalenia się i hartowania swojego charakteru.
Warto dodać, że zajęcia zorganizowane w Cieksynie należą do tzw.
„zielonego survivalu”, czyli takiego,
którego celem jest nabycie i utrzymanie umiejętności pozwalających
na samowystarczalną egzystencję
w warunkach przebywania poza cywilizacją. Przygotowuje on do przeżycia w warunkach zagrożeń podczas
klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, itp.
Obóz przetrwania w Cieksynie był
świetną okazją dla młodzieży do
kreatywnego spędzenia wolnego
czasu i nauczenia się kilku przydatnych umiejętności. Czekamy na
kolejne akcje w ramach projektu
„Strażnik Cieksasu”.
pk

9. Zwykle w okresie grillowym ze sklepowych półek znikają wszelakie
słodkie kolorowe napoje. A szczególnie osoby na diecie powinny ich
unikać. Lepiej przygotować różnego rodzaju domowe wody smakowe
(z plasterkami pomarańczy, cytryny, limonki, z listkami mięty).
10. Pam ięt aj my
o warzywach. Nie
powinno ich zabraknąć podczas
grillowania, one
mają za zadanie
wypełnić nam żołądek. Warz y wa
i owoce w postaci
sałatek i surówek
także chronią nas
przed szkodliwymi
związkami dzięki
witaminom. Jednak powinny być to warzywa surowe lub grillowane
z ziołami i odrobiną oliwy bądź jogurtu naturalnego, a nie majonezu
czy śmietany.
Najważniejsze jest jednak to, aby do domu wrócić z dobrym humorem,
bez uczucia przejedzenia i ze świadomością, że udało nam się obronić
przed spożyciem nadmiernej ilości kalorii.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl www.konsultacjedietetyczne.pl
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Z FESTIWALU

Kino NIWA ZAPRASZA

Śpiewali o zdrowiu

7–11 maja godz. 16.00

W poniedziałek, 5 maja br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się 9. Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
Jego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kapitan Ameryka:
Zimowy żołnierz 3D
Akcja, sci-fi; USA; czas trwania: 2 godz. 8 min

W Festiwalu udział wzięły także przedszkolaki i uczniowie z naszej gminy. Wystąpiły dzieci z Samorządowych Przedszkoli w Nasielsku i Starych Pieścirogach
oraz z oddziału Przedszkolnego działającego przy

Kapitan Ameryka zostaje wplątany w sieć zagrażającej całemu światu intrygi. By ujawnić spisek,
superbohater łączy siły z Czarną Wdową.

NASZE DZIECI

Obchody Święta Ziemi

Szkole Podstawowej w Nasielsku, a także dwie uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. Ideą imprezy jest propagowanie zdrowego
stylu życia, co było można usłyszeć w tekstach piosenek specjalnie ułożonych na festiwal.

Nasze dzieci spisały się bardzo dzielnie, dając koncerty jakich mało. Zgodnie z zasadami Festiwalu, każda
z gmin nagradza uczestników z jej terenu. Tym samym
na ręce naszych artystów trafiły prezenty ufundowane
przez burmistrza Nasielska.
Krzysztof Miller

W dniach 10–14 kwietnia br. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku ze swoimi nauczycielkami
wybrały się na plac przedszkolny i teren wokół niego,
aby zbierać śmieci. Przedszkolaki wykorzystały wiedzę
zdobytą podczas spotkania z leśnikiem, który służył
nam pomocą i radą. Realizacja spotkania miała sprzyjać
m.in. rozbudzeniu zainteresowań problematyką ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony lasów), emocjonalnemu powiązaniu
dzieci z otaczającym środowiskiem oraz uwrażliwieniu
na problemy związane z degradacją środowiska.
28 kwietnia br. w naszym
przedszkolu jak co roku
ob chodziliśmy Dzień
Ziemi. Celem akcji było
kształ towanie zachowań proekologicznych
z udziałem dzieci w wieku
przedszkolnym. Z tej okazji przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. ,,W krainie
smerfów” przygotowany
przez nauczycieli. Po krótkiej pogadance na temat
przygód smerfów kolejnym punktem było uroczyste ślubowanie, po którym dzieci zostały strażnikami
przyrody. Nasze dzieci znają zasady dbania o środowisko i wiedzą, że razem mogą dużo zdziałać dla naszej
planety.
(SP)

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
W tym tygodniu rób tylko tyle, ile do
Ciebie należy. Twoja nadgorliwość nie
wszystkim się podoba. Lepiej wolny czas
spożytkować, przeznaczając go na coś innego, np. zadbaj o swoje zdrowie.
Byk 21.04–20.05
Licz się z tym, że możesz teraz napotkać
sporo trudności. Nie próbuj sam tych problemów rozwiązywać. Pamiętaj – kto pyta,
nie błądzi.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nazbierało Ci się sporo zaległych spraw. Dlatego nie chwytaj się za nowe. Jeśli to zrobisz,
utkniesz w nich na dobre. Wiesz, że spędzają Ci one sen z powiek. Rachunki płać
na bieżąco.
Rak 22.06–22.07
Pohamuj swoją złość i egzaltację. Ostatnio w pracy chodzisz jak chmura burzowa.
Wszyscy, których spotykasz, schodzą Ci
z drogi. Taka napięta atmosfera grozi niekontrolowanym wybuchem.
Lew 23.07–23.08
W zimie niestety się nieco rozleniwiłeś. To
ostatni dzwonek, by nabrać sił i formy. Choć
co drugi dzień korzystaj z ćwiczeń na siłowni.
Wysłuchaj też porad dietetyka w kwestii odżywiania.
Panna 24.08–22.09
Ostatnio na brak pracy nie możesz narzekać.
Tylko się nie zagalopuj. Pieniądze to rzecz wymierna, cieszą tylko przez chwilę. Natomiast
trudniej odbudować relacje partnerskie. Koniecznie zejdź na ziemię.
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Waga 23.09–23.10
Wreszcie odczujesz przyśpieszenie w swoim życiu. Dotychczas wszystko toczyło się
w zwolnionym tempie. Niestety, ten stan
mógł Cię trochę rozleniwić. Jednak zmobilizuj się.
Skorpion 24.10–22.11
W tym tygodniu będziesz się miotać przy podejmowaniu ważkich decyzji. Od nich zależeć
będzie Twoja przyszłość na wiele lat. Gwiazdy
podpowiadają, by pakować walizki i jeżdżać.
Strzelec 23.11–21.12
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Na
szczęście z urlopu przywiozłeś ze sobą wiele uśmiechu i wspomnień. Łatwiej Ci będzie
wejść w trudną rzeczywistość zawodową.
Z impetem rzuć się w wir pracy.
Koziorożec 22.12–20.01
Lubisz gości. Może dlatego, że jesteś prawdziwym sybarytą i towarzyskim smakoszem. W najbliższym czasie przeżyjesz
najazd licznej familii, do tego zróżnicowanej wiekowo. Tym razem dadzą Ci w kość.
Wodnik 21.01–19.02
W Twojej głowie powstają niezwykłe pomysły i tym razem dość rewolucyjne. Nie
ze wszystkimi się nimi dziel. Koniecznie
twardszą ręką trzymaj swoje finanse. Część
z nich przyda Ci się do realizacji planów.
Ryby 20.02–20.03
Czerp ze słońca jak najwięcej energii. Zamiast
przerwy w pracy na papierosa, rób pauzy, by
choć na kilka minut wyjść na świeże powietrze. Pamiętaj, że Twój kwitnący wygląd to
cenna wizytówka.

7–11 maja godz. 18.30

Medicus
Przygodowy, dramat historyczny; Niemcy; czas trwania:
2 godz. 30 min.

Persja, XI w. Młody chłopak, ukrywając się
jako Żyd, podejmuje naukę w szkole lekarskiej,
by zdobyć niezbędne kwalifikacje.
14–18 maja godz. 15.00

Noe: Wybrany
przez Boga 3D
Dramat, fantasy; USA; czas trwania: 2 godz. 18 min.

Biblijny Noe ma apokaliptyczne wizje potopu.
Podejmuje działania, które mają uchronić jego
rodzinę przed nadchodzącym kataklizmem.
14–18 maja godz. 18.00

Imigrantka
Melodramat; USA; czas trwania: 2 godz.

Niewinna imigrantka zostaje podstępem wkręcona w życie burleski i wodewilu. Uratować próbuje ją tajemniczy magik.
22–25 maja godz. 16.00

Niesamowity
Spider-Man 2 3D
Animacja, Sci-fi; USA; czas trwania: 2 godz. 32 min.

Spider-Man staje do walki z Electro. Do miasta
powraca także Harry Osborn, dzięki któremu
Peter odkrywa, że wszystkich złoczyńców łączy ze sobą OsCorp.
22–25 maja godz. 19.00

Niebo istnieje… naprawdę
Dramat; USA; czas trwania: 1 godz. 30 min.

Mały chłopiec opowiada swoim rodzicom, jak
podczas operacji opuścił ciało i odwiedził niebo.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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WYNAJMĘ mieszkanie M3 i garaż, ul. Warszawska 41/49 B m.1
w Nasielsku. Tel. 512 107 014.
Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże
po pieczarkach, wapno nawozowe.
Duże ilości. Tel. 602 511 082.
Sprzedam rocznego sprawdzonego
indora lawendowego, indyczkę,
odchowane indyczęta i jaja lęgowe.
Nasielsk. Tel. 607 784 929.
Sprzedam działki – prąd, woda,
gaz. Tel. 500 138 106.
Korepetycje z MATEMATYKI.
Tel. 607 857 258.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
o pow. 64 m 2 przy ul. Płońskiej
na osiedlu zamkniętym z piwnicą
5,5 m2 oraz miejscem parkingowym. Tel. 509 175 901 .

Przyjmę do pracy brukarzy
lub brygady brukarskie
z doświadczeniem

tek. 694 174 945

Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną o pow. 2300 m2 w Dobrej
Woli k.Nasielska. Tel. 695 988 830.
Lokal do wynajęcia na działalność
usługową w Nasielsku. Tel. 694
743 297.
Sprzedam działkę budowlaną
1400 m2, ul. Krupka w Nasielsku.
Tel. 506 997 717.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, 1000 m 2. Tel. 798
630 517.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 780 106 887.
Wynajmę pokój. Sprzedam telewizor i komputer. Tel. 668 524 131.
Logopeda. Tel. 504 984 957.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618
250.
Przyjmę pralkę automatyczną lub
pralko-wirówkę w dobrym stanie.
Tel. 663 440 267.
Sprzedam 2 ha ziemi – okolice
Nasielska. Tel. 511 489 294.
Sprzedam mieszkanie, osiedle Starzyńskiego 4, pow. 44 m 2.
Tel. 608 061 625.
Sprzedam przyczepę do ciągnika
sztywną na kołach 115x150. Tel. 602
518 141; (23) 69 31 765 wieczorem.
Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.
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.
"Młody Rolnik" - dotacja 100 tys.
zł. Nabór i wypełnianie wniosków
do 21 czerwca. Tel. 795 931 529.
Sprzedam dom w Nasielsku, stan
surowy otwarty 140 m2, działka
740 m2 ogrodzona. Tel. 509 175 901.

REKLAMA

9–22 maja 2014

15

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupię ziemię rolną. Tel. 693 021 707.
Sprzedam dom w centrum
Nasielska. Tel. 511 146 203.
KAMA - usługi brukarskie.
Tel. 507 024 590.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
PILNIE sprzedam działkę budowlaną ogrodzoną (media),
40 zł/m2. Tel. 669 951 207.
Sprzedam mieszkanie 50 m 2 ,
2 pokoje+kuchnia, drugie piętro,
ul. Warszawska. Tel. 669 382 925.
Wynajmę garaż na ul. POW.
Tel. 501 032 424.
Przyjmę stolarzy, lakiernika i osoby
do przyuczenia – Nasielska. Tel. 503 169 550.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NASIELSKA z dnia 2 kwietnia 2014 roku

OGŁOSZENIE
W rejonie Kątnych w ostatnich dniach marca br. zaginął
nasz kot o imieniu „Mruczek”. Ma ok. 2 lata i jest wykastrowany.
Mruczek jest cały czarny
i ma wesołe usposobienie.
Mamy nadzieję, że ktoś go
przygarnął i zaopiekował się nim. Uczciwego znalazcę prosimy
o kontakt pod nr. tel. 506 097 360 lub 512 642 716.
Dla znalazcy Mruczka – nagroda!

Cennik reklam i ogłoszeń
Cena
netto zł

lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

– 10%
– 25%
do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 45 mm

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

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do wiadomości
publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji
Granice obwodu głosowania
głosowania
Wyborczej
Liceum Ogólnokształcące
Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego,Tylna,Wąska
im. Jarosława Iwaszkiewicza
1
oraz sołectwo Broninek.
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10
Liceum Ogólnokształcące
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, Nowa, Świerkowa,
im. Jarosława Iwaszkiewicza
2
Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10
Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa,
Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, Hala Sportowa w Nasielsku,
3
Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska
ul. Staszica 1
(bez bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.
Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen.
Publiczne Gimnazjum Nr 1
Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika
im. Konstytucji 3 Maja
4
Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego,
w Nasielsku, ul. Staszica 1
Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego.
Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark,
Zespół Szkół Zawodowych
Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa,
5
(lokal dostosowany do potrzeb
Składowa, Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki
wyborców niepełnosprawnych)
(numery parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.
Miasto Nasielsk – ulice:Adama Mickiewicza,Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego,
Dąbrówki, Długa, Gen.Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza Szkoła Podstawowa im. Stefana
Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna, Starzyńskiego w Nasielsku,
Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej,
ul. Kościuszki 21
6
Przechodnia, Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, (lokal dostosowany do potrzeb
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, wyborców niepełnosprawnych)
Wspólna oraz sołectwo Nowa Wieś.
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.
7
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, MokrzyceWłościańskie, Stare Pieścirogi.
8
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Zawodowych
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, MazewoWłościańskie, Pianowo, Słustowo,
9
(lokal dostosowany do potrzeb
Winniki.
wyborców niepełnosprawnych)
Szkoła Podstawowa
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki10
Pieniążki,Krzyczki-Żabiczki,Pniewo,Popowo Borowe,Popowo Północ,Popowo Południe.
w Popowie Borowym
Szkoła Podstawowa
im. Barona Pierre’a de
Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin,
11
Studzianki, Wągrodno.
Coubertina
w Budach Siennickich
Remiza Ochotniczej Straży
Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.
12
Pożarnej w Nunie
Ośrodek Zdrowia w Starych
Sołectwa: Mogowo, Siennica.
13
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
Szkoła Podstawowa
Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Toruń
14
Dworski 2, Zaborze.
im. Jana Pawła II w Dębinkach
Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie,
15
Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.
ul. Piłsudskiego 43
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
16
w Nasielsku, ul. Kościuszki 25
UWAGA:
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 5 maja 2014 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się
Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Nasielsku.
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie,
w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy użyciu
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wyborcy czasowo przebywający na obszarze Gminy Nasielsk oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek)
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców.Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pokoju nr 211 (II piętro)
w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 25 maja 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00-21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
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Bieg uliczny
W niedzielę 27 kwietnia br. odbył się
1. Bieg Uliczny z okazji kanonizacji
i IX rocznicy śmierci Jana Pawła II, zorganizowany przez Młodzieżowy Klub
Sportowy VICTORIA NASIELSK.
Organizatorzy przygotowali kilka różnych kategorii biegów. Najważniejszą
był bieg główny dla wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i wnieśli opłatę
wpisową, a swoje uczestnictwo zadeklarowali najpóźniej 30 minut przed
rozpoczęciem konkurencji. W dniu
zawodów punkt zapisów był wręcz
oblężony przez chętnych, co spowodowało drobne opóźnienie rozpoczęcia biegu.
Zaczął się on na parkingu na ulicy Rynek, potem uczestnicy biegli ulicami
Żwirki i Wigury oraz Cmentarną aż
do siedziby Spółdzielni Kółek Rolniczych, gdzie następował nawrót i tą
samą trasą powrót do mety. Przewidziano cztery okrążenia dające w sumie niemały dystans 9 km. Łącznie
z biegaczami wystartowali również
uczestnicy nordic walking, którzy
musieli pokonać dwa okrążenia na tej
samej trasie.
Przed rozpoczęciem biegów głos
zabrał Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, dziękując wszystkim obecnym za liczne przybycie. – Dziękuję
kolegom z klubu VICTORIA za ten
bieg. Mam nadzieję, że wpisze się on
w kalendarz Nasielska i będziemy
biegać corocznie całymi rodzinami
– mówił. Do uczestników przemówił
również proboszcz nasielskiej parafii
Podsumowanie i końcowa klasyfikacja poszczególnych biegów:

Zwycięzcy w kategorii open mężczyzn:
1. Kamil Gajewski (Tłuszcz), 2. Krystian
Jamena (Śladów), 3. Patryk Waleszczak
(Nasielsk).
Zwycięzcy w kategorii open kobiety:
1. Małgorzata Szadura (Wieliszew),
2. Monika Budzik (Zalesie Górne), 3. Sylwia
Górska (Stare Pieścirogi).
Najstarszy zawodnik: Andrzej Dymel
(Warszawa). Najstarsza zawodniczka:
Jadwiga Strzelecka Nasielsk (Kosewo).
Zwycięzcy w kategorii Nordic walking
kobiety: 1. Ewa Konerberger (Nasielsk),
Anna Ćwik (Nasielsk), 3. Brygida CzepielKowalska – (Legionowo).
Wyróżnienie w kategorii Nordic walking:
Tadeusz Kowalski (Legionowo);
Najlepszy „NASIELSZCZAK” – Adam
Zalewski (Nasielsk);
Najlepsza „NASIELSZCZANKA” – Lidia
Pawlak – (Stare Pieścirogi).
Dodatkowo przyznano nagrody dla najlepszego zawodnika i zawodniczki + 30 +40
i +50 lat oraz dla najmłodszego zawodnika
biegu głównego.
Klasyfikacja szkół podstawowych kl. I–III
Dziewczęta: 1. Ola Walczak, 2. Julia
Witkowska, 3. Daria Rosłońska.Chłopcy: 1.
Jaś Bielecki, 2. Kajetan Domała, 3. Marceli
Sierzputowski.
Klasyfikacja szkół podstawowych
kl. IV–VI
Dziewczęta:1.JulitaSterbicka,2.OlaKostrzewa,
3.Alicja Pawlak.Chłopcy: 1. Oskar Jackowski,
2. Kacper Siemla, 3. Bartek Bogoński.
Klasyfikacja szkół gimnazjalnych
Dziewczęta: 1. Katarzyna Tybuchowska,
2. Patrycja Gardłowicz, 3. Daria Gardłowicz.
Chłopcy: 1. Dawid Popielarski, 2. Daniel
Oparczyk, 3. Bartłomiej Kowalik.
Klasyfikacja biegu rodzinnego (rodzic
z dzieckiem): 1. Paweł i Bartosz Wrońscy,
2. Łukasz i Zuzia Wrońscy, 3. Aleksander
z ciocią Lidią.

ksiądz Tadeusz Pepłoński, przypominając, że patron imprezy, Jan Paweł II,
sam był wielkim orędownikiem sportu
i zdrowego stylu życia. Na koniec zacytował słowa św. Pawła z Pisma Świętego: Bieg ukończyłem, odłożony jest
dla mnie wieniec zwycięstwa i pobłogosławił zebranych.
Po przemowach zostało tylko ostatnie
odliczanie do startu. Do biegu zapisało się ponad 90 uczestników, w tym
przedstawiciele lokalnych władz: burmistrz Bogdan Ruszkowski, sekretarz
Marek Maluchnik, przewodnicząca
Rady Miejskiej Katarzyna Świderska
oraz kierownik Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM
Jadwiga Szymańska. Rywalizacja była
zacięta i wśród panów pierwsze trzy
miejsca zajęli kolejno: Kamil Gajewski, Krystian Jarema i Patryk Waleszczak. Wśród kobiet zwyciężczyniami
były: Małgorzata Szadura, Monika
Budzik i Sylwia Górska. W kategorii
nordic walking zwyciężyły: Ewa Konerberger, Anna Ćwik, a także Brygida Cepiel-Kowalska.
Następnie odbyły się biegi w pozostałych kategoriach: rodzic z dzieckiem, klasy podstawowe (1–3),
klasy podstawowe (4–6) i gimnazjum. Na wszystkich zmęczonych
uczestników czekała woda i banany,

a po ochłonięciu z emocji można
było posilić się grochówką przygotowaną przez nasielskich strażaków.
Duży sukces biegów okazał się
miłym zaskoczeniem dla organizatorów. – Do soboty przed
dniem zawodów mieliśmy zapisanych na bieg 45 osób. Tymczasem w samą niedzielę zapisało się
ponad drugie tyle uczestników –
mówi Paweł Wroński z MKS VICTORIA NASIELSK. Dodaje, że bieg
jest jedną z wielu form działalności prowadzonej przez jego klub
dla zaktywizowania społeczności
Nasielska i że ma nadzieję, że uda
się go powtórzyć za rok.
(PK)
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Wyniki turnieju „dziewiątego” 25.04.2014 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Piotr Turek 			
2. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
5. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
6. Kazimierz Kowalski – Jerzy Krzemiński
		
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski			

177 pkt (61,46%)
165 pkt (57,29%)
155 pkt (53,82%)
148 pkt (51,39%)
143 pkt (49,65%)
116 pkt (40,27%)
104 pkt (36,11%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1–2. Janusz Wydra 				
Janusz Muzal				
3.
Mariusz Figurski				
4. Kazimierz Kowalski			
5.
Krzysztof Morawiecki 			
6–9. Piotr Kowalski 				
Zbigniew Michalski			
Grzegorz Nowiński 			
Robert Truszkowski			
10. Waldemar Gnatkowski			

49 pkt
49 pkt
45 pkt
44 pkt
42 pkt
39 pkt
39 pkt
39 pkt
39 pkt
31 pkt
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