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Z MIASTA

Czy powstaną ronda?

Tajemniczy
znak

– No cóż, wróżbita Maciej miałby
problem z rozszyfrowaniem, a kierowcy chyba tym bardziej! Lokalizacja znaku: Starzyńskiego 4B, od
strony garaży – napisał w e-mailu
do naszej redakcji jeden z mieszkańców Nasielska.
Nasz Czytelnik ma rację, znak drogowy, który stoi w centrum miasta,
zardzewiał już niemal całkowicie
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Tony śmieci
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Znikająca kratka
Kilka dni temu jakiś wyjątkowo pomysłow y
zbieracz złomu przywłaszczył sobie metalową kratkę ściekową.
Pierwotnie znajdowała
się ona w drodze lokalnej
tuż przy zjeździe na nią
z drogi wojewódzkiej (ul.
Kolejowa) w pobliżu wiaduktu kolejowego (linia
sierpecka). Auta jadące
od strony Nasielska miały
możliwość ją ominąć, ale
te, które jechały od stacji PKP i zjeżdżały w nią
wprost spod wiaduktu, nie
miały nawet szans na hamowanie. Dobrze, że znalazł się ktoś
rozsądny, kto najpierw dziurę pozostałą po wyrwanej kratce prowizorycznie zabezpieczył i oznakował,
a także powiadomił o tym odpowiednie służby. Nowa kratka już jest
i na szczęście nikomu nic się nie stało.
Ale to nie oznacza wcale, że tajemniczy miłośnik metalowych elementów tu nie powróci…
(ai)

i stał się mało czytelny. Może warto go wymienić albo przynajmniej
zdemontować? Niestety, nic poza
obrazem „nędzy i rozpaczy” nie
wnosi do miejskiego krajobrazu…
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Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
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

Nasielsk monitorowany
Pisaliśmy wcześniej o tegorocznej akcji „Nasz czysty Nasielsk”. Cieszymy
się, że coraz więcej osób bierze w niej udział i coraz więcej worków śmieci
zbieramy. Bardzo serdecznie organizatorom sprzątania i biorącym w nim
udział dziękujemy. Tym bardziej że zgłaszają się do nas również osoby
prywatne, które informują, że samodzielnie posprzątały zaśmiecony teren.
Ale co jedni wyrzucają, inni zbierają i wszyscy ponosimy koszty zakupu
worków, rękawic czy niemały koszt transportu i utylizacji zebranych odpadów. Może uda się nam kiedyś zamiast akcji „Nasz czysty Nasielsk” prowadzić wiosną akcję pod hasłem „Nasz zielony Nasielsk”, podczas której
wspólnie będziemy sadzić drzewa, krzewy i kwiaty.
Wszyscy mieszkańcy naszej gminy powinni złożyć deklaracje i odpady
odbierane są wtedy sprzed posesji. Skąd zatem dalej ogromne ilości śmieci w lasach, rowach czy terenach ogólnodostępnych? Może niedługo uda
nam się rozszyfrować tę tajemnicę.
W najbliższym czasie gmina zakupi kilka kamer, które będą mobilnie przemieszczane w różne miejsca w mieście oraz w gminie. Kamery te będą
służyły głównie poprawie bezpieczeństwa w gminie, ale przy okazji będziemy się mogli dowiedzieć, kto wyrzuca śmieci.
Nagrania te będą przekazywane policji i w końcu wszyscy nauczymy się,
że lasy, tereny zielone mają nas cieszyć swoim pięknem, a nie służyć jako
wysypiska śmieci.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

PSZOK przyjmuje odpady
Przypominamy, że w bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43 gmina utworzyła dla Państwa Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK jest czynny
w dni robocze (od wtorku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz
w soboty od 7.00 do 15.00.
PSZOK przyjmuje następujące odpady: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zielone i ogrodowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, odpady
wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych
środkach ochrony roślin), zużyte opony, zużyte baterie, akumulatory,
ogniwa i baterie galwaniczne, odpady budowlane i poremontowe (gruz
ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty
tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne).
Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości, np.:
– odpadów zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m3,
– opon w ilości ponad 5 sztuk
nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK.
Odpady poremontowe mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczących o samodzielnym wykonaniu remontu – zgodnie
z obowiązującym prawem firma wykonująca remont winna zutylizować
wytworzone podczas remontu odpady na własny koszt.
Zapraszamy do korzystania z PSZOK.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyżury aptek

maj-czerweic 2014 r.
19.05.2014 r. – 25.05.2014 r. Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53;
Nasielsk;
26.05.2014 r. - 1.06.2014 r. Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi;
2.06.2014 r. - 8.06.2014 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
9.06.2014 r. - 15.06.2014 r. Apteka ,,Przy Stacji” ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
16.06.2014 r. - 22.06.2014 r. Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk;
23.06.2014 r. - 29.06.2014 r. Apteka ARNICA. ul. Rynek 21, Nasielsk.
(cdn.)
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu: 514 641 791.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)
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NOWE OBWODY GŁOSOWANIA
W WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROEJSKIEGO

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina, iż wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku, odbywają się na terenie Gminy Nasielsk według nowego podziału
na obwody głosowania, ustalonego przez Radę Miejską w Nasielsku
w 2012 roku. Zgodnie z nim w naszej Gminie utworzonych zostało 15 stałych obwodów głosowania, a nie – jak to było dotychczas – 10 obwodów. W związku z tym głosy będziemy oddawać
w 15 lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych (obwody powszechne) i 1 lokalu dla obwodu tzw. zamkniętego (Dom Pomocy
Społecznej w Nasielsku).
Nowy podział wynika z obowiązku nałożonego na gminy przez ustawę z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisy wprowadzające w życie tę ustawę.
Przekazujemy raz jeszcze do zapoznania Obwieszczenie Burmistrza
Nasielska z dnia 2 kwietnia 2014 roku podające 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. Wspomniane Obwieszczenie znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.
org.pl) – w zakładce „Wybory i Referenda”, a następnie „Wybory do
Parlamentu Europejskiego”. Zostało ono również podane do wiadomości poprzez rozplakatowanie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz w sołeckich gablotach ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy
Nasielsk, a także opublikowane na łamach „Życia Nasielska”. W dniu
wyborów Obwieszczenie będzie także wywieszone w każdym lokalu
Obwodowej Komisji Wyborczej.
Zachęcamy Szanownych Wyborców do wcześniejszego sprawdzenia miejsca, w którym będą mogli Państwo oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie przypominamy,
iż lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania,
tj. 25 maja 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00-21.00.
Z poważaniem
Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk
/-/ Marek Maluchnik

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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Piłsudskiego do retuszu
Ulica Piłsudskiego, ważna arteria
w naszym mieście, w obiektywie
naszych mieszkańców nie wygląda
rewelacyjnie. Jak słusznie zauważyli
w e-mailu do naszej redakcji, ta ulica
powinna być naprawdę reprezentacyjna, ponieważ prowadzi do nasielskiego magistratu. A na zdjęciach, jak
piszą mieszkańcy, zobaczyć
można: niedrożne studzienki
ściekowe, zarośnięte zielskiem
pobocza ulicy, śmieci przy krawężnikach ulicy, chodnik – jak
tor przeszkód z górami i dołami, a po deszczu – pełno wody.
Kto odpowiada za ten stan? –
pytają.

Z MIASTA

Czy powstaną ronda?
W ostatnich latach w wielu miejscowościach pojawiły się ronda, czyli
skrzyżowania z ruchem okrężnym.
Zapewniają one kierowcom możliwość sprawnego i bezpiecznego
przejazdu.
Nawet na małych przestrzeniach istnieje możliwość zbudowania rond,
a ich rola polega na wymuszeniu na
kierowcach zmniejszenia prędkości.
Można je spotkać niemal wszędzie –
poza Nasielskiem.
Temat budowy rond poruszyła na
ostatniej sesji Rady Miejskiej radna
Magdalena Biernacka, zwracając uwagę na kilka newralgicznych skrzyżowań w naszym mieście, przez które
trudno przejechać autem w godzinach komunikacyjnego szczytu.

Wskazano m.in.: skrzyżowanie ulic
Kościuszki i Płońskiej, skrzyżowanie
ulic Piłsudskiego i Warszawskiej przy
stacji paliw „Bliska” i skrzyżowanie w
Pniewie, na rozwidleniu dróg w kierunku Warszawy i Pułtuska. Pojawiły
się także głosy, by rondo powstało
także w Chrcynnie – na skrzyżowaniu dróg nr 622 i nr 632.
Jak się okazuje, pomysł budowania rond na naszym terenie nie jest
nowy: – Wielokrotnie wysyłaliśmy
pisma do Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. W
odpowiedzi otrzymywaliśmy jednak
informację, że z uwagi na brak środków finansowych taka inwestycja na
razie nie będzie możliwa. Jednak jeśli gmina posiada w swoim budżecie
odpowiednie środki, to istnieje szan-

sa na wsparcie – tłumaczy Radosław
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego
Urzędu Miejskiego. – W najbliższych
dniach zorganizowane zostanie
spotkanie Bogdana Ruszkowskiego,
burmistrza Nasielska, z dyrektorem
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie możliwości
przebudowy wspomnianych skrzyżowań – dodaje.
Największą przeszkodą jest brak
środków finansowych na tego typu
inwestycje, ale i zapewne znaczenie Nasielska na mapie dróg wojewódzkich – a już niekoniecznie
pod uwagę brane jest bezpieczeństwo.
Michał B., (i.)

Ulica Piłsudskiego, podobnie jak i ulica POW, jest drogą powiatową i zarówno
za jej remonty, jak i sprzątanie odpowiada starostwo nowodworskie. Może
warto jednak, żeby samorząd gminny i powiatowy nawiązały jakieś porozumienie w kwestii utrzymania tu porządku, bo do reprezentacyjności tej ulicy
jeszcze daleko.						
(red.)
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!!!
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NA PLUSIE

Nowe oblicze
miasta

INTERWENCJA

Przewrócony kontener

Kontenery na używaną odzież znajdują się w wielu miejscach na terenie
naszej gminy. Można do nich wrzucać niepotrzebne już ubrania. Szkoda
jednak, że regularnie ktoś je przewraca, chyba próbując się z tymi kontenerami siłować. Taki leżący kontener znajduje się na ulicy Cmentarnej.
A wokół niego jest pełno śmieci…
(pk)

Chodnik na ulicy Rynek, którego widok do
niedawna powodował u niektórych mieszkańców Nasielska palpitacje serca, już jest
gotowy. Nowa nawierzchnia z nowocześnie
zagospodarowaną przestrzenią oddzielającą
go od jezdni (odcinek wysypany drobnymi
kamieniami) sprawiają, że powoli centrum
naszego miasta zaczyna wyglądać estetycznie.
Taka niby drobna sprawa, a cieszy. Tym bardziej że tym razem wymierny wkład w wygląd miasta miała prywatna firma – „KaBa
Brukarstwo”, która za darmo przekazała kamienie na wykończenie chodnika. Może jej
śladem pójdą również inni przedsiębiorcy,
a mieszkańcy zadbają o to, by w Nasielsku
naprawdę zapanował ład i porządek.
(red.)
P

LISTY DO REDAKCJI

Od kiedy zrobiła się ładna pogoda, na nasielskich drogach i chodnikach
pojawiło się bardzo wielu rowerzystów. Jazda na rowerze to oczywiście
dokonała sprawa. To świetny sposób na szybsze przemieszczanie i do
tego korzystny dla zdrowia.
Ale kiedy rowerzyści nagminnie i dość bezpardonowo korzystają z chodników, które jednak przeznaczone są dla pieszych, to chyba nie bardzo
znają przepisy o ruchu drogowym. Nie dotyczy to tylko ludzi młodych,
ale również starszych, którzy często jeżdżą rowerami po chodnikach. I tu
jest problem. Idąc z dzieckiem na spacer czy zakupy, często słyszę za plecami „Czy mogę przeprosić…?”. Odwracam się i widzę rowerzystę. Muszę
wtedy zejść na trawkę (jeśli mam taką możliwość i chodnika nie tarasuje
samochód), żeby ta osoba mogła przejechać, ponieważ nasze chodniki,
jakie są, wszyscy wiemy. Nie jest łatwo także wtedy kiedy chodnikiem idą
na przykład dwie matki z dziećmi w wózkach. Rowerzyści przejeżdżają
„na siłę”, nie zważając na bezpieczeństwo innych.
Najgorzej jest w godzinach powrotu dzieci ze szkoły. Dzieciaki idą wtedy grupami i łatwo jest o wypadek. Jednak najbardziej denerwujące są
grupy nastolatków szalejących na rozpędzonych rowerach po chodniku.
Najczęściej w żaden sposób nie sygnalizują wcześniej, że są blisko, i znienacka najeżdżają człowiekowi na plecy. Wtedy zawał serca murowany.
Oczywiście do tego dochodzą jeszcze ich „popisy artystyczne”, które niestety czasami kończą się upadkiem z roweru.
A przecież generalna zasada mówi, że rowerem po chodniku jeździć nie
wolno (artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym). Wiem, że od tej zasady
istnieją wyjątki, które w naszych realiach ze względu na brak ścieżek rowerowych należy brać pod uwagę. Ale warto pamiętać, że rowerzysta za
łamanie przepisów o ruchu drogowym też może otrzymać mandat – od
50 do 200 zł. Dlatego apeluję do rowerzystów, którzy zamiast prowadzić
rower, często na nim jeżdżą po naszych wąskich i często zrujnowanych
chodnikach, o więcej rozsądku i zwracania uwagi na pieszych.
Mieszkanka Nasielska (dane do wiadomości redakcji)
E

K

L

A

M

D

Z

I

E

K

O

W

A

N

I

A

W imieniu swoim i mieszkańców naszego miasta
składam serdeczne podziękowania

Rowerem po plecach

R

O

08.05. w Starych Pieścirogach Jerzy K., mieszkaniec Cegielni Psuckiej, kierował rowerem pomimo
zakazu sądowego.

Panu Leszkowi Kaczyńskiemu,
właścicielowi firmy KaBa Brukarstwo,

za nieodpłatne przekazanie kamieni,
które pozwoliły na estetyczne wykończenie
gminnej inwestycji polegającej
na budowie chodnika w ulicy Rynek w Nasielsku.

09.05. na ul. Kościelnej nieznani
sprawcy wybili szybę i zniszczyli
mieszkanie Doroty K. Straty oszacowano na kwotę 2050 zł.
11.05. na ul. Warszawskiej nieznany
sprawca włamał się do salonu gier
i skradł pieniądze w nieustalonej
kwocie na szkodę Jacka S.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Nasielska

Zarząd OSP w Nasielsku
składa podziękowanie

11.05. w Andzinie policjanci zatrzymali Andrzeja C., mieszkańca
Pieścirogów, i Sebastiana K., mieszkańca Nasielska, przy których znaleźli środki odurzające.

Panu Jerzemu Piątkowskiemu
za nieodpłatne odnowienie
figurki św. Floriana.
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KRONIKA
POLICYJNA
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11.05–12.05. w Cegielni Psuckiej
nieznani sprawcy skradli 81 sztuk
tui. Straty wynoszą 1000 zł na
szkodę Tomasza M., mieszkańca
Cegielni Psuckiej
12.05. w Lelewie Michał S., mieszkaniec Andzina, uszkodził w sklepie szybę antywłamaniową. Straty
wynoszą 2500 zł na szkodę Mariusza D., mieszkańca Warszawy.

Pijani na drodze

09.05. na ul. Warszawskiej Tomasz Cz., mieszkaniec Popowa Borowego, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,37 mg/l).

A

10.05. na ul. Warszawskiej Stanisław W., mieszkaniec Paulinowa,
kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,05 mg/l).

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY
SIENNICA

tel. 23 691 27 52

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

11.05. w Borkowie Kazimierz W.,
mieszkaniec Borkowa, kierował
ciągnikiem rolniczym po spożyciu
alkoholu (0,29 mg/l).
13.05. na ul. Piłsudskiego Rafał P.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,61 mg/l).
16.05. na ul. Warszawskiej Rafał K.,
mieszkaniec Golądkowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,48 mg/l).

AKTUALNOŚCI
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W SKRÓCIE

Tony śmieci trafiły pod płot
– Kiedy zobaczyłem na działce
syna dwie ogromne sterty odpadów z jakiegoś remontu, to
po prostu mnie zatkało. To nie
jest jakiś drobiazg, ale metry
sześcienne wełny szklanej, lenteksu, zniszczonych płyt kartonowo-gipsowych, zerwanej
skądś glazury i terakoty. Ktoś
po prostu zrobił sobie generalny remont i wszystko zwiózł
na łąkę przed domem – mówi
nasz Czytelnik. – I co mam teraz z tym zrobić? Zgłosiłem już
sprawę na policję i mam nadzieję, że znajdą tego, kto to
przywiózł, i poniesie jakieś konsekwencje za to, co zrobił – dodaje rozgoryczony.
To, że od kilku miesięcy obowiązuje ustawa śmieciowa obligująca
nas wszystkich do systematycznego uiszczana op łat za produkowane odpady, nie zmienia
faktu, że do lasów, rowów czy też
jak w tym przypadku – po prostu
na czyjąś posesję – są podrzucane śmieci. Bo ustawa ustawą, a za
śmieci pozostałe po remoncie
płaci się oddzielnie. Albo o ich
zagospodarowanie powinien zadbać właściciel remontowanego
mieszkania czy domu, albo firma
budowlano-remontowa. W tym
wypadku najprawdopodobniej
„zagospodarowaniem” pozostałości budowlanych zajęła się jakaś
oszczędzająca na kosztach „firma”, która na przydomową łąkę
w Nunie zwiozła potężne ilości
śmieci – aż trzy kursy samochodem ciężarowym.
R

E

– Podczas zrzucania ostatniej partii odpadów samochód ugrzązł na
łące i ktoś musiał go potem stamtąd wyciągać ciągnikiem. Po tej
całej akcji ratunkowej pozostały
głębokie ślady zarówno na łące,
jak i na drodze – mówi Czytelnik. –
Również na drodze gruntowej, którą dojeżdża się do gospodarstwa,
widać ślady, że samochód ciężarowy nadjechał tu od strony jeziora
Zieleń. Ale trudno już powiedzieć,
czy jechał od Orzechowa, czy od
Psucina – dodaje.
Do tego zdarzenia doszło
w czwartek, 8 maja br. Jednak dopiero następnego dnia o sprawie
została powiadomiona policja,
która wszczęła postępowanie.
Domostwo, przed którym zrzucone został y odpady, znajduje
się w Nunie, ok. 750 metrów od
głównej drogi powiatowej biegnącej przez wieś (posesja nr 97).
Niestety, jego wspaniałe usytuoK
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A

Trwają prace na ulicy Broniewskiego

W ub ieg ł ym roku
ulica Broniewskiego była przez kilka
miesięcy objazdem
w czasie modernizacji ulicy POW. Dziś
prowadzone są tam
zaawansowane prace nad budową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
– Do chwili obecnej
trwają one zgodnie
z harmonogramem, a termin realizacji zamówienia będzie dotrzymany
– zapewnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego.
Przypomnijmy, że zakończenie robót przewidziano na czerwiec br.

wanie wśród lasów i łąk otaczających zabudowania tym razem
okazało się mankamentem, ponieważ ktoś kto, przywiózł tu taką
ilość odpadów, musiał doskonale
wiedzieć, dokąd jedzie. Wybór
tego miejsca oddalonego od sąsiednich zabudowań nie był przypadkowy.
Dlatego prosimy wszystkich, którzy mają jakąś wiedzę na temat
tego nielegalnego wywozu odpadów, o kontakt z redakcją ŻN.
W takich sprawach nie można
pozostać obojętnym, bo jeśli odpuścimy śmieciarzom działającym w tak bezczelny sposób, to
nie wiadomo, pod czyim płotem
jutro wyląduje kolejna hałda odpadów.
A zgodnie z nową ustawą o odpadach to właściciel nieruchomości
odpowiada za wszystko co się na
niej znajduje.
(i.)
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Plac już gotowy

Oddano do użytku plan przeznaczony na miejsca postojowe przy dworcu
PKP Nasielsk przy ulicy Przytorowej. – Plac został utwardzony dla osób
dojeżdżających samochodami do stacji PKP i przesiadających się tam
do pociągu. Ma on spadek do przydrożnego rowu, by kierowcy nie tonęli w błocie. Mieszkańcy mogą korzystać z niego już od 8 maja – podsumowuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych.
Koszt przygotowania placu wyniósł 25 tys. zł.
Michał B.
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SPOTKANIE Z...

Onichimowska gościła w podstawówce
W poniedziałek, 12 maja br., w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyło się
spotkanie z pisarką książek dla dzieci, Anną Onichimowską. Zostało
ono zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Nasielsku.
Anna Onichimowska zajmuje się,
oprócz pisarstwa, również przygotowywaniem scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych.
Jako twórca jest bardzo płodna,
napisała ponad 50 publikacji książkowych dla dzieci i dorosłych! Jak
sama o sobie mówi, najpierw chciała
w swoim życiu zostać tancerką, jednak zamiłowanie do podróży i dryg
do pisania (cecha rodzinna, jej ojciec
był bowiem dziennikarzem) skłoniły
ją do zostania pisarzem.
Pani Anna zadebiutowała w 1980 r.
zbiorem wierszy Gdybym miał konia. Obecnie mieszka w Szwecji,
gdzie tworzy swoje nowe utwory
wraz z przyjacielem Tomem Paxalem, z którym wydała już kilka książek. Autorka wraca jednak często do
kraju, by dzielić się swoją twórczością z jej najmłodszymi odbiorcami.
Na spotkaniu z Anną Onichimowską
w szkole w Nasielsku zgromadzili się
uczniowie klas III i IV wraz z wychowawczyniami. Pisarka na początku
opowiedziała o sobie, jak wygląda jej
praca, i o wszystkich niuansach zwią-

WARTO PRZECZYTAĆ

Bardzo Dziki Zachód
Wszyscy fani westernów mogą wpaść
w rozpacz po przeczytaniu Krwawego południka, bowiem autor brutalnie
rozprawia się w tej książce z romantycznym mitem Dzikiego Zachodu.

zanych z pisaniem książek. Ciekawy
wątek dotyczył kwestii inspiracji do
kolejnych tytułów. Pani Anna zdradziła, że czasami zachętą do napisania
kolejnego dzieła może być chociażby… dziecięca rymowanka. Autorka
przeczytała również fragmenty swoich dzieł, raz były wesołe, co rozbawiało zebranych małych słuchaczy,
a raz poważne (np. Zasypianka za
dwa złote ze zbioru Zasypianki na
każdy dzień miesiąca), co było okazją do zastanowienia się nad takimi
sprawami, jak miłość mamy do dziecka, które czasem tego nie docenia.
Następnie przyszła kolej na pytania
do pisarki. Uczniowie byli ciekawi
każdego aspektu życia i pracy Anny

Onichimowskiej. Skąd czerpie inspiracje do swoich książek? Którą z nich
lubi najbardziej? Jakie jest jej hobby?
Czy lubi zwierzęta? Pani Anna niestrudzenie udzielała odpowiedzi na
pytania, jak sama określiła, „młodych dziennikarzy”, choć prawie
każde z obecnych na salce dzieci
chciało się czegoś dowiedzieć.
Na koniec można było zakupić którąś z książek Anny Onichimowskiej
i dostać od niej autograf. Po rozmowach z pisarką nie trzeba było długo czekać na utworzenie się długiej
kolejki młodych czytelników chcących zatopić się w baśniowym świecie książek Anny Onichimowskiej.
(pk)

Z DKK

Współczesne Indie
Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, które odbyło się w sobotę, 17 maja br., poświęcono dramatycznej sytuacji kobiet w Indiach.
Książką, którą na ten miesiąc dostali do przeczytania klubowicze, były
Lalki w ogniu autorstwa dziennikarki
i podróżniczki Pauliny Wilk. Jej dzieło
przedstawia niejednoznaczną wizję
kraju pełnego kontrastów. Z jednej
strony Indie to gospodarczy potentat w swoim regionie, urzekający egzotyczną kulturą, a z drugiej to ściśle
podzielone na kasty (bez możliwości
transferów między nimi) społeczeństwo, które w swoim życiu kieruje się
starożytnymi przesądami i tradycjami. Indie są nieprzyjazne dla wszystkich, którzy nie mają pieniędzy,
najgorzej traktując kobiety i dziewczęta, które w tym kraju mają status
niemal podludzi.
Spotkanie DKK tym razem urozmaicone było filmami związanymi
z tematyką książki. Najpierw obejrzeliśmy wywiad z autorką Lalek w ogniu. Paulina Wilk opowiadała między
innymi o tym, że dziewczynki w Indiach mają szczęście, jeśli w ogóle się
urodzą, często bowiem padają ofiarami aborcji. Dziewczynka w tym
kraju to duży kłopot. Zgodnie z tradycją musi mieć wysoki posag, co
powoduje, że wydaje się je za mąż
w młodym wieku, gdy są jeszcze
mniej „warte”. Poza tym często od
małego zmusza się je do prostytucji
i żebrania. Dla kontrastu następnym
filmem był fragment kiczowatego
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roztańczonego dziełka z Bollywood.
Ekran tlił się barwami tańczących
par, ukazując obraz kraju, w jaki sami
Hindusi chcieliby uwierzyć, i wizerunek, jaki pragną pokazać za granicą.
Uzmysłowiło to wszystkim poważny
problem tego kraju – głęboki rozdział
między tym, kim chce się być, a tym,
kim się jest.
Dyskusja o książce i ogólnie o Indiach
bardzo wciągnęła klubowiczów. Najpierw w ciszy oglądali przedstawione
filmy, a potem z zaangażowaniem
omawiali nieciekawą sytuację społeczeństwa tego ogromnego kraju. Omawiano kontrasty, nie tylko
kulturowe, ale również regionalne,
bowiem inaczej wyglądają Indie na
północy kraju, a inaczej na południu.
Ciekawy wątek dotyczył inwazji zachodniego stylu życia. Okazuje się
on tam bardzo powierzchowny. Młodzi ludzie ubierają się po europejsku
i jedzą w barach szybkiej obsługi, ale
z czasem (około 30. roku życia) nagle przypominają sobie o tradycji i np.
biorą tradycyjne zaaranżowane śluby.
Z tego powodu zachodzące w mentalności społeczeństwa zmiany są tylko chwilowe i pozorne.
Następne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki będzie jednocześnie
ostatnim przed wakacjami. Warto
więc skorzystać z okazji przyjścia,
zanim nadejdzie pora na dłuższe
rozstanie ze wspólnym omawianiem
książek. Lekturą na spotkanie czerwcowe będzie Mała wielka podróż –
prawdziwa historia kobiety, która po

śmierci męża postanowiła wyruszyć
w samotną, trwającą pięć lat podróż
dookoła świata. Po smutnej wizycie w indyjskich slumsach to dzieło z pewnością pozwoli na nowo
wzmocnić ducha naszych klubowiczów. Do zobaczenia w sobotę,
14 czerwca br. o godz. 12 .30
w czytelni nasielskiej biblioteki.
(pk)

Cormac McCarthy to ceniony amerykański pisarz, który może poszczycić
się Nagrodą Pulitzera, kilkoma ekranizacjami swoich powieści i wcześniejszą
obecnością w tym kąciku („To nie jest
kraj dla starych ludzi”). Jako były wojskowy McCarthy dobrze zna mroczną stronę ludzkiej natury, dlatego jego
powieści często przesycone są okrucieństwem i przemocą, czasem wręcz
sadystyczną. Ale nie jest to tylko sztuka dla sztuki, ponieważ jego utwory
podejmują kwestie ludzkiej natury i problemu, na ile zło może nad nią
zapanować. Zwykle rachunek nie wypada korzystnie dla dobra i główni
bohaterowie przegrywają w swojej podróży do „jądra ciemności”.
Przytoczony wcześniej tytuł powieści Josepha Conrada nie jest przypadkowy. McCarthy w Krwawym południku również zabiera nas na dno
piekła i do granic ludzkiego okrucieństwa, zamieniając tylko wyprawę parowcem rzeką Kongo na konną eskapadę przez południowe stany USA.
Książka ma też swojego Kurtza – jest nim sędzia Holden. To pozornie
szlachetna postać, inteligent, człowiek elokwentny, który podczas swojej
podróży notuje np. nazwy znalezionych roślin. Ale pod tym wszystkim
kryje się potwór, który nie ma oporów przed zabójstwem kogokolwiek.
Już w pierwszej scenie, gdy go poznajemy, oskarża Bogu ducha winnego
księdza o bycie bezwzględnym kryminalistą (tym samym skazując go na
śmierć). W drodze Holdenowi i jego bandzie towarzyszy główny bohater – bezimienny młodzieniec, który ucieka z domu od nadużywającego
alkoholu ojczyma. Niestety, w jego sytuacji można powiedzieć, że wpada
z deszczu pod rynnę…
Dziki Zachód w interpretacji McCarthy’ego to wielka arena przemocy,
gdzie każdy walczy z każdym. Nikt tutaj nie ma litości dla pozostałych,
próżno tu oczekiwać samotnych rewolwerowców o aparycji Clinta Eastwooda. W tym świecie człowiek z bronią to potencjalny rabuś, gotowy obrabować każdego, kto jeszcze coś posiada. Znakomita jest jedna
z pierwszych scen z głównym bohaterem, gdy ten wdaje się, bez specjalnego powodu, w bójkę z jakimś włóczęgą. Gdy podczas walki zostaje
przewrócony na ziemię i przestaje się ruszać (choć widać, że żyje), jego
oponent podchodzi i rzuca mu beznamiętnie „przykro mi, nie chciałem złamać ci kręgosłupa, chciałem cię zabić”. Na tym Dzikim Zachodzie
śmierć bywa bowiem często wyzwoleniem od okrutnego życia.
Cormac McCarthy to jeden z największych tuzów współczesnego pisarstwa. A jeśli kogoś nie przekonałem, pisząc tekst o jego poprzedniej
książce, to może uda się to teraz. Naprawdę warto, jeśli ma się odwagę
wkroczyć do jądra ciemności Dzikiego Zachodu.
Paweł Kozłowski

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Warto uczyć się języków obcych – język niemiecki
Od 7 do 11 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku trwał tydzień niemiecki.
To już niestety ostatnia podróż po obcojęzycznych krajach w ramach projektu edukacyjnego „Dlaczego warto
uczyć się języków obcych?”. Harmonogram tygodnia niemieckiego pozostał niezmienny. W poniedziałek uczniowie z grupy „niemieckiej” wykonali gazetkę tematyczną w głównym holu, z którą mogła zapoznać się cała
społeczność szkolna. Drzwi klasopracowni „przystroiły” czarno-czerwono-żółte flagi.
We wtorek artyści z klasy 6 e wraz z opiekunami projektu zaprosili uczniów klas 0–III na przedstawienie pt. Jaś
i Małgosia. Jak zwykle na scenie nie zabrakło bogatej dekoracji, pięknych strojów i wspaniałej gry aktorskiej naszych uczniów. Mali widzowie po raz kolejny zostali oczarowani, co można było poznać po gromkich brawach,
którymi nagrodzili naszych aktorów. Również rodzice artystów ze wzruszeniem długo oklaskiwali swoje pociechy.
W środę uczniowie klas V i klasa VI e uczestniczyli w „spotkaniu niemieckim”, podczas którego gościliśmy Panią
Agnieszkę Tylewski. Pani Agnieszka to bardzo sympatyczna i radosna osoba, która od razu nawiązała fantastyczny
kontakt z naszymi uczniami. Przygotowała prezentację, dzięki której zostaliśmy zapoznani z realiami niemieckiej
szkoły, a także mogliśmy podziwiać miejsca, które warto obejrzeć, będąc w Niemczech. W trakcie prelekcji Pani
Agnieszka nagradzała aktywnych uczestników słodką niespodzianką. Na zakończenie uczniowie podziękowali
Pani Agnieszce za spotkanie, oczywiście w języku niemieckim.
W czwartek po raz kolejny wybraliśmy się do głównego holu szkoły, aby zobaczyć, co grupa „niemiecka” przygotowała na swoim stoisku. Tym razem główną rolę odgrywały niemieckie potrawy, np. bigos, kiełbasa. W piątek
tradycyjnie mieliśmy do czynienia z modą, tym razem oczywiście niemiecką. Po raz ostatni uczniowie i pracownicy szkoły mogli włączyć się w nasze działania, ubierając się w niemieckie barwy.
Uroczyste podsumowanie projektu „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” odbędzie się 17 czerwca
2014 r., kiedy to ogłosimy zwycięską grupę, a także przedstawimy wyniki szkolnych konkursów.
Izabela Piotrowska, Kinga Żabik, Nina Turek
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Kulinarne warsztaty
młodzieży i seniorów

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Młodzież na Paradzie Schumana

W sobotę, 10 maja 2014 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku wzięła udział
w Paradzie Schumana organizowanej corocznie przez Fundację im. Roberta Schumana.
Parada Schumana jest organizowana od 1999 r. i stanowi dobrą okazję do spotkania się w Warszawie euroentuzjastów i zwolenników Unii Europejskiej. Zazwyczaj impreza ta odbywa się w najbliższą sobotę po 9 maja, czyli po Dniu
Europy – święcie Unii Europejskiej. Jest ona zwieńczeniem Polskich Spotkań Europejskich, cyklu wydarzeń o tematyce europejskiej, odbywających się w pierwszych dniach maja każdego roku. Tegoroczna, piętnasta Parada
odbywała się pod hasłem „miasto otwarte”.
Parada Schumana to impreza, w której bierze udział młodzież z całej Polski i Europy. W tym roku można było dojrzeć
gości z Estonii, Łotwy, Włoch, Niemiec, Turcji i z Ukrainy. W wypadku ostatniego kraju wiele osób chciało wyrazić
poparcie dla jego mieszkańców w zmaganiach z Rosją przez liczne niebiesko-żółte ukraińskie flagi niesione m.in.
przez aktywistów „Euromajdanu Warszawa”, czyli Polaków popierający prozachodni kierunek Ukrainy.
Parada rozpoczęła się o godzinie 12.00 na Krakowskim Przedmieściu, na którym znajdowało się Miasteczko Schumana. Miasteczko to uliczny festyn, na którym zorganizowano wiele spotkań z takimi osobami, jak Wojciech Olejniczak, Janusz Lewandowski czy Paweł Zalewski. W jednym z pawilonów można było posłuchać Marii Seweryn,
która opowiadała o spektaklach plenerowych Och-Teatru i Teatru Polonia, Jagny Marczułajtis snującej wizje dalszego
rozwoju sportu w Polsce albo Wiktora Gajewskiego z Centrum Nauki Kopernik, przybliżającego słuchaczom możliwości, jakie daje współpraca naukowców i przedsiębiorców. Nad całością przemówień czuwał Jerzy Kisielewski,
syn słynnego Stefana Kisielewskiego.
W kolejnych pawilonach młodzież miała możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach, kwizach wiedzy o Unii
Europejskiej i innych grach pozwalających na zdobycie atrakcyjnych nagród. Wszystkim dopisywały humory i uczniowie wrócili wraz ze swoimi opiekunami w dobrym nastroju. Swoim uczestnictwem w uroczystościach zaznaczyli,
że Nasielsk również jest w Unii Europejskiej.
(pk)

Podziękowanie
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku dziękują

Panu Januszowi Pacocha
za bezinteresowną pomoc, wykonanie
i bezpłatne przekazanie szkole tablicy upamiętniającej Wacława Sokolnickiego.
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Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver, działająca w sferze aktywizacji osób starszych, zaprasza osoby w wieku 60 + mieszkające na terenie
Nasielska i gminy Nasielsk do bezpłatnego udziału w projekcie „Srebro
Gminy Nasielsk”. W programie są przewidziane wyjazdy integracyjne, kursy, wspólne wieczorki i warsztaty kulinarne.
Fundacja Go Silver działa od niedawna. Została zarejestrowania w styczniu
br. Przedmiotem jej zainteresowań jest zdrowie seniorów, ich uczestnictwo
w kulturze oraz wzmacnianie ich sił witalnych poprzez aktywny, w tym
i sportowy, tryb życia.
Prezesem Fundacji jest znana wielu nasielszczanom z pracy w Farmie
Krzyczki – Aleksandra Wołocznik. Jej zaangażowanie w działania na rzecz
bliższych kontaktów między tą placówką a społeczeństwem nasielskiej
gminy trwały od dłuższego czasu i zaowocowały wieloma ciekawymi
akcjami. Pani Aleksandra dostrzegła też, że istnieją duże możliwości dla
aktywizacji tutejszej społeczności przez wykonywanie zadań, na których
realizację można pozyskać środki finansowe z zewnętrz.
Razem z innymi członkami Fundacji Inicjatyw Aktywnych Go Silver Aleksandra Wołocznik zabrała się ostro do pracy. Zespół fundacji zapoznaje
się z programami, jakie będą realizowane w Polsce w latach 2014–2020,
wyszukuje te, które mieszczą się w kręgu zainteresowań fundacji (różne
formy aktywizacji osób starszych), i przygotowuje odpowiednie projekty.
Jednym z nich jest realizowany właśnie w gminie Nasielsk projekt „Srebro
Gminy Nasielsk”. Jego partnerami są Szkoła Podstawowa w Nasielsku i nasielski MOPS. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. W realizacji projektu biorą udział nie tylko seniorzy, ale i ludzie młodzi.
To bardzo potrzebne, ponieważ silne więzy międzypokoleniowe są ważnym czynnikiem aktywizacji społecznej.
Pierwszym z zadań realizowanych w ramach tego projektu były warsztaty kulinarne, w czasie których młodzi gotowali razem z seniorami. Grupie
seniorów przewodziła Teresa Skrzynecka – koordynator projektu dla tej
grupy, a grupie młodych wolontariuszy (uczniów nasielskich szkół) Iwona
Filipowicz, koordynator w projekcie dla wolontariuszy. Miejscem warsztatów była Farma Krzyczki, a dokładniej jej część gastronomiczna.
Warsztaty poprowadzili profesjonaliści, ci, dzięki którym
farmowa kuchnia zyskuje rozgłos
nie tylko w gminie
Nasielsk, ale w całej
Polsce. Team działu
gastronomii: Piotr
Mielcarz – szef
kuchni, Marcin Kisielewski – kierownik gastronomii, Barbara Ujazda – szefowa sali, i Katarzyna Murza – pomoc
szefa kuchni, zaproponowali wyjątkowo smaczne menu. Były to: sałatka
z zielonymi szparagami w dresingu balsamicznym, grillowania pierś kurczaka na warzywnym ratatui z sosem rozmarynowym oraz na deser mus
truskawkowy z sosem czekoladowym. Jednym słowem – same smakołyki.
Uczestnicy warsztatów, chcąc posmakować tych smakołyków, musieli je
sobie sami przyrządzić, a tego nie umiały ani obyte z kuchnią seniorki, ani
młodzi wolontariusze. Tu do akcji wkroczył gastronomiczny team Farmy
Krzyczki. Panie i panowie krok po kroku prowadzili uczestników warsztatów przez zawiłe arkana sztuki kulinarnej, nie odbierając im przy tym radości „pitraszenia” tak smacznych potraw.
Zanim smakowitości stanęły na stole, uczestnicy warsztatów poznali jeszcze tajniki jego przygotowania i dekorowania. To zadanie także wykonali
samodzielnie. I wreszcie przyszedł czas na wieczerzę.
Każda szanująca się kuchnia ma swoje tajemnice. Aby uczestnicy warsztatów mogli skupić się na ich poznawaniu, a nie robieniu przy okazji notatek,
kierownik gastronomii obiecał, że wszystko to, co jest potrzebne do przygotowania potraw, uczestnicy otrzymają w formie pisemnej.
Cel kulinarny został osiągnięty. Osiągnięty został również drugi cel, którym
była integracja międzypokoleniowa. Początkowo oddzielnie stali seniorzy,
oddzielnie młodzi wolontariusze. Z każdą minutą realizowania zadań niewidoczna bariera między młodzieżą a seniorami zanikała i coraz częściej
słychać było wymianę zdań, uśmiechów i żartów.
Wypada tylko zachęcić do skorzystania z bogatej oferty, jaka jest przewidziana w ramach realizacji projektu „Srebro Gminy Nasielsk”. Informacje
można znaleźć na plakatach i ulotkach. Liczba miejsc jest jednak ograniczona. Dofinansowanie projektu jest ściśle określone. Dlatego o zakwalifikowaniu na poszczególne zajęcia decyduje kolejność zgłoszenia się na nie.
andrzej zawadzki
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ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Konkurs o „Złoty Mikrofon”

Wycieczki po regionie

szeć takie ut wor y
jak: Babę zesłał
Bó g , Ludzie c hc ą
miłości, Radioactive, G dzie ci mężczyźni, Hallelujah,
O mnie się nie
martw, Chcę tu zostać. Emocjonująca
rywalizacja zawodników zakończyła się
uroczystym ogłoszeniem w yników
w sali gimnastycznej w obecności
uczestników konkursu i ich opiekunów, organizatorów
imprezy, jury, kadry
pracowniczej oraz
uc zn i ów Z e s p o ł u
Szkół Zawodowych
w N a s i e l s ku . D yre kto r A g n i e s zk a
Rutkowska wręczyła laureatom statuetki „Złotego
Mikrofonu”, a wszystkim pozostał ym finalistom pamiątkowe

W kwietniu br. dyrekcja, pracownicy i wszyscy uczniowie
Z e s p o ł u Szkó ł Z awo dow yc h
w Nasielsku mieli zaszczyt gościć Elżbietę Zapendowską, która
jest cenionym krytykiem muzycznym i specjalistką od emisji
głosu. Większość zna ją z takich
programów telewizyjnych jak:
„Idol”, „Jak oni śpiewają”, „Must
Be the Music. Tylko muzyka”,
w których oceniała zdolności
wokalne wykonawców.
Powo de m p r z yj a z du E l żb i e ty Zapendowskiej do Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku
był f inał konkursu wokalnego
o „Złoty Mikrofon”. Pani Elżbieta, wraz z dyrektorem Nasielskiego Ośrodka Kultury – Markiem
Tycem, oraz nauczycielami –
Mariolą Górską i Krzysztofem
Turkiem, zasiadła w jury oceniając ym zdolności młodych
art ystów. W zmaganiach muzycznych udział wzięła młodzież
nie tylko z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, ale rów-

dyplomy.
Z w yc i ę ż c z y n i ą ko n k u r s u
została Oliwia Dylewska, uczennica
Zespołu Szkół
Z a wo d ow yc h
w Nasielsku,
która wykonała
ut wór Radi o active. Drugie
miejsce zajęła
Marysia Piwowarek – uczen-

nież z okolicznych placówek:
Publicznego G imnazjum prz y
L i c e u m O gó l n o k s z t a ł c ą c y m
i Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku, Publicznego Gimnazjum w Pomiechówku, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starych
Pieścirogach oraz Publicznego
Gimnazjum nr 3 w Cieksynie.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo w ysoki poziom
zdolności wokalnych, wykonując zarówno piosenki polskie, jak
i obcojęzyczne. Podczas koncertu finalistów można było usł yR
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nica Publicznego G imnazjum
w Pomiechówku z piosenką Babę
zesłał Bóg. Tuż za nią na podium
stanęła Klaudia Tybuchowska –
uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku z piosenką
Rękawiczki. Ponadto wyróżnieniami nagrodzone zostały: Magda Sawicka w utworze Tańczące
Eurydyki, Magda Podgrudna–
Hallelujah, oraz Angelika Olszewska – Ludzie chcą miłości.
E l żb i e t a Z a p e n d ows k a był a
bardzo zadowolona z pobytu
w naszej szkole i zapewniła, że
nas jeszcze odwiedzi. Wszystkim uczestnikom konkursu złożyła gratulacje oraz życzenia
dalszych sukcesów i owocnej
pracy nad rozwijaniem kariery
muzycznej.
Malwina Morawska
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Z inicjatywy Rady Rodziców, przy
wsparciu finansowym pana Leszka Chojnowskiego, właściciela firmy
„LECH-DRUK”, oraz współpracy dyrekcji i nauczycieli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym
uczestniczyli 28 kwietnia br. w dwóch
atrakcyjnych wycieczkach.
Dzieci klas młodszych, tj. klas „0”–II,
udały się na zajęcia edukacyjno-rozrywkowe na temat „Kuchnia chłopska,
kuchnia dworska” do ośrodka Młyn
Gąsiorowo. Tematem przewodnim
wycieczki było poznanie kultury zachowania się przy stole, tak niezbędnej w dzisiejszych czasach. Obecnie,
w ferworze zajęć i natłoku obowiązków, często zapominamy, jaką rolę
odgrywa wspólne spędzanie cza-

racji stołu, nauczyli się odczytywać
kod ułożenia sztućców oraz poznali
rolę poszczególnych elementów zastawy stołowej.
Po wykładzie zostaliśmy zaproszeni do restauracji Karmazynowej,
największej w całym zamku. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na
pyszny posiłek, ale gdy zasiedliśmy
przy stołach, każdy patrzył z małą
dozą nieśmiałości na zastawę, którą
tam zastaliśmy. Po chwili zastanowienia się uczniowie bez problemu poradzili sobie z wyborem odpowiednich
sztućców i zajadali pyszną przystawkę,
zupę, danie główne oraz deser. Gdy
wszyscy najedli się do syta i chwilę
odpoczęli, opuściliśmy mury gościnnego zamku w Pułtusku.

su z rodziną i przyjaciółmi przy stole,
zanika również kultura jedzenia, która
nierzadko sprowadza się do zaspokajania głodu. Ośrodek w Gąsiorowie okazał się również doskonałym
miejscem nauki historii, gdzie przez
zabawę dzieci poznały zabytkowe
narzędzia i urządzenia gospodarstwa
domowego, wcieliły się w rolę dawnej
rodziny chłopskiej oraz poznały tajniki
lepienia pierogów. A przy dźwiękach
akordeonu wszyscy świetnie się bawili na „ludowej dyskotece”, tańcząc
oberka.
Tego samego dnia odbyła się również wycieczka do Pułtuska, w której
wzięli udział uczniowie starszych klas:
III, IV, V, i VI, łącznie 41 osób. Głównym celem wycieczki był zamek biskupi z XIV–XV wieku, usytuowany
na brzegu rzeki Narwi, obecnie Dom
Polonii. Podczas wizyty w zamku uczniowie wzięli udział w wykładzie pod
tytułem „Gawęda o zachowaniu się
przy stole” prowadzonym przez mistrza kelnerskiego. W trakcie wykładu
dzieci zapoznały się z historią kultury
stołu, zasadami savoir-vivre’u, sztuki
jedzenia w towarzystwie oraz zachowaniu się w restauracji. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach
dotyczących nakrywania oraz deko-

Kolejnym etapem wycieczki było
zwiedzanie zabytkowego rynku
w Pułtusku. Zobaczyliśmy tam kaplicę św. Marii Magdaleny, ratusz z wieżą
ratuszową z XVI w. zbudowaną w stylu
gotycko-renesansowym, zobaczyliśmy również dom, w którym mieszkał
cesarz Francji Napoleon Bonaparte. Dowiedzieliśmy się też o wielkiej
bitwie pod Pułtuskiem wojsk francuskich z rosyjskimi w 1806 r., którą
wygrały wojska francuskie, zaś sama
bitwa została upamiętniona napisem
„Pultusk” na Łuku Triumfalnym w Paryżu.
Ostatnim punktem naszego zwiedzania była Bazylika kolegiacka Zwiastowania NMP wybudowana w XV w.,
z późniejszą przebudową renesansową dokonaną przez słynnego architekta Jana Baptystę z Wenecji.
Po tak wyczerpującym dniu pełnym
wrażeń dzieci zmęczone, ale szczęśliwe bezpiecznie wróciły do szkoły.
Jeszcze raz dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców, sponsorom
i nauczycielom za zorganizowanie
wspaniałej wycieczki, z której mogli
skorzystać wszyscy uczniowie naszej
szkoły.
Katarzyna Pelkowska

O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

Dnia 22.04.2014.r w Siennicy
k. Nasielska zaginął mój koteczek.
Ma na imię Chrumek.
Waży ok. 10 kg. Jest po strzyżeniu
więc jest charakterystyczny.
Wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu. Ktokolwiek go widział proszony
jest o pilny kontakt tel. 606720605.

za pomoc w odnalezieniu mojego misia

czeka 1000 zł nagrody
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pamięć”. Miło brzmiał dźwięk skrzypiec, na których grała Zuzanna Olechowicz. Młodzi artyści, uczniowie
klasy II a i III szkoły podstawowej, zachwycili szkolną publiczność i rodziców przybyłych na tę uroczystość.
Gromkie brawa otrzymały też panie,
które przygotowały swoich wychowanków: Jolana Piórkowska i Sławo-

NAGRODY

Chór Lira najlepszy

Majowe święto
Uroczystość rozpoczęto polonezem
prowadzonym przez samego króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
– Sebastian Krajewski, któremu towarzyszyła Amelia Majewska. W orszaku nie zabrakło też bohaterów Sejmu
Wielkiego: Hugona Kołłątaja – Kacper
Zakrzewski, Stanisława Małachowskiego – Marcin Ujazdowski, Jana Dekerta – Jakub Markowicz, oraz Ignacego
Potockiego –Adrian Tyśkiewicz.
Przygotowane przez rodziców kostiumy odzwierciedliły klimat epoki,
a powiewające w dłoniach biało czerwone chusteczki podkreśliły patriotyczny charakter akademii.
Następnie rozmowy wspomnianych
już postaci przybliżały zebranym zdarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Recytowane wiersze
i śpiewane piosenki rozwijały myśl
zawartą w haśle umieszczonym na
scenie „Nauczymy się tego kraju na
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W tegorocznym konkursie Sacrosong Diecezji Płockiej konkurencja była
ogromna. Jak w każdej jego edycji, udział biorą wyselekcjonowane w eliminacjach chóry i zespoły religijne, aktywnie uczestniczące w mszach
świętych. Finał przeglądu odbył się w sobotę, 10 maja br.
W tym roku festiwal zorganizowano w Pułtusku-Popławach, w tamtejszym kościele parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie zaprezentowały się chóry i schole, oraz w auli Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, gdzie
występowały młodzieżowe zespoły muzyczne. Według danych organizatorów w konkursie wzięło udział łącznie około 550 osób z całej diecezji.
Występy grup oceniali jurorzy.
Za najlepszy chór uznano nasielski chór Lira. Wykonał on przed publicznością kolędę Gdy śliczna panna oraz pieśń Czego chcesz od nas Panie

mira Mazurkiewicz. Podczas występu
nie zabrakło też pieśni w wykonaniu
chóru prowadzonego przez B. Sotowicz. Popularna pieśń Polonez
Trzeciego Maja podkreśliła charakter placówki, która jest zespołem
szkół. Zaśpiewały ją mali uczniowie
i gimnazjaliści.
Koło redakcyjne ZS nr 2

Z PARAFII. Pielgrzymka Licheń – Kalisz

Dziękczynnie za kanonizację Jana Pawła II
W czwartek, 1 maja br., 50-osobowa grupa
parafian wraz z organizatorem ks. Grzegorzem wyruszyła na pielgrzymkę dziękczynną
za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Pierwszym miejscem postoju był Licheń – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.
1 maja 1850 r. Matka Boża kilkakrotnie objawiła się w lesie grąblińskim pasterzowi Mikołajowi Sikatce, wzywając ludzi za jego
pośrednictwem do pokuty i nawrócenia.
Właśnie dlatego rozpoczęliśmy nasze modlitwy w tym miejscu. Następnie udaliśmy się
przed oblicze Matki Bożej Licheńskiej, aby
zanieść nasze dziękczynienia i błagania.
W dniach 6–7 czerwca 1999 r. gościł w Licheniu Jana Pawła II. Apartament papieski znajduje się w specjalnie dobudowanym do domu księży marianów skrzydle.
Papież miał do dyspozycji ponad 50 metrów kwadratowych powierzchni: salonik, sypialnię, jadalnię, łazienkę, przedpokój i małą kaplicę, której wystrój przygotowali górale z Zakopanego. Te miejsca odwiedziliśmy ze wzruszeniem.
Zobaczyliśmy również przedmioty należące do św. Jana Pawła II: różaniec wykonany z pereł i złota, kielich i patenę
oraz piuskę z podpisem Jana Pawła II i stułę użytą w trakcie nabożeństwa w Licheniu. Zwieńczeniem naszego pobytu
w tym miejscu było odprawione nabożeństwo drogi krzyżowej na licheńskiej Golgocie.
Kalisz przyjął nas pochmurnym niebem. Udaliśmy się do katedry, w której był ochrzczony Adam Asnyk, a Maria Konopnicka (jeszcze jako Maria Wasiłowska) zawarła ślub z Januszem Konopnickim. W tym miejscu, 4 czerwca 1997 r.,
modlił się Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Kalisza. O godz. 17.00 w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu uczestniczyliśmy w spotkaniu Rodziny Radia Maryja. Pierwszozwartkowe spotkanie połączone było z XXII Ogólnopolską Pielgrzymką NSZZ „Solidarność” oraz VIII Pielgrzymką Pracodawców i Przedsiębiorców. Kaliskie uroczystości rozpoczęły
się nabożeństwem za rodziny i w intencji obrony życia, w kaplicy św. Józefa.
Po modlitwach, o 17.30, uczestniczyliśmy w konferencji „Rodzina i prawo do pracy”, którą przygotowali dr
Tomasz Wójcik oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. O godzinie 18.00 rozpoczęła się uroczysta msza
święta, której przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski. Biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej wygłosi także homilię. Przy składaniu darów
E
K
L
prezes Koła Przyjaciół Radia Ma- R
ryja Kazimierz Białorucki oraz
Jadwiga Prusinowska przekazali
kwotę 1050 zł od naszego Koła,
na rzecz budowy świątyni pw.
Matki Bożej Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu
(nazwiska ofiarodawców, którzy
przekażą dar 1000 PLN i więcej,
będą umieszczone na ścianach
kościoła). Po akcie zawierzenia
swych rodzin św. Józefowi i błogosławieństwie przeszliśmy pod
pomnik św. Jana Pawła II, gdzie
modliliśmy się za Ojczyznę.
Pełni wdzięczności za możliwość
modlitwy w miejscach związanych z nowym świętym Kościoła
– św. Janem Pawłem II, wróciliśmy
do naszych domów.
ks. Grzegorz A. Ostrowski

Jana Kochanowskiego. Kolejne miejsca zajęły: chór Cantores Egregientes
parafii św. Tekli w Ciechanowie i Gaudium Cantus z parafii św. Mateusza
w Pułtusku.
W kategorii młodzieżowych zespołów muzycznych na pierwszym miejscu znalazł się zespół Totus Tubus z parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku.
Drugie miejsce zajął zespół Made In Haeven z parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach. Trzecie miejsce przypadło zespołowi „Śpiewaj
i Idź” z parafii św. Urbana w Baboszewie. W kategorii scholek dziecięcych
bezkonkurencyjne okazały się „Dziewczęta Jednego Serca Jednego Ducha” z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, drugie miejsce zajęły „Boże Iskierki” z parafii św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim,
a trzecie – schola z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Swoje
wyróżnienia występującym w konkursie przyznał także Wojciech Dębski,
burmistrz miasta Pułtusk.
Laureaci pierwszych nagród otrzymali po 1500 zł, za drugie miejsce po
1000 zł, a za trzecie 500 zł. Nagrody ufundował wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, a wręczał je jej dyrektor ks. dr Jarosław Kamiński.
Ponadto zdobywcy nagród burmistrza otrzymali po 500 zł. Każdy zespół
otrzymał pamiątkowy dyplom i monografię Płocka. Zarówno jurorzy, jak
i organizatorzy podkreślali wysoki poziom muzyczny wszystkich występów. – Towarzyszył nam ten sam entuzjazm, który był w 1978 r.– podsumował konkurs ks. kan. Franciszek Kuć, jeden z jego inicjatorów, podczas
mszy św. w kościele parafii Miłosierdzia Bożego. Przypomniał również
obecnym historię tego festiwalu. Tradycją jest, że każda edycja odbywa
się w innej parafii. Warto przypomnieć, iż poprzednia, w 2011 r., odbyła się
w Serocku, wtedy nasielski chór zajął drugie miejsce.
Michał B.
A
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ROZMAITOŚCI
Burmistrz Nasielska
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w mieście Nasielsku,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1354/8.

Podstawa prawna
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały Nr XLIV/319/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość gruntowa położona w mieście Nasielsku, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1354/8 o pow. 218 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00051903/8.
Przedmiotowa działka ze względu na położenie i niewielką powierzchnię nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana i nie uzbrojona, nie ma dostępu do drogi publicznej. Kształt działki
regularny zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
jednorodzinnej i gruntu niezabudowanego.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. przedmiotowa nieruchomość leży w kompleksie planistycznym
0.7MWU - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
W związku z tym, że działka nie może pełnić samodzielnej funkcji przetarg zostaje ograniczony do właścicieli działek przyległych tj. działek o następujących numerach ewidencyjnych: 1336/3, 1335, 1354/3 i 2595/23.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
13 900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 29 maja 2014 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000
0034.
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 29 maja 2014 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na
wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięci,
unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 2 czerwca 2014 r. do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pokój nr 215 pisemnego
oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku- II piętro najpóźniej do 4 czerwca 2014 r.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od
zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, z wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie)
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na
nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez właściwego Ministra, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do
uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który
będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Razem na szlaku
Każdy, kto przebył choć
trochę swojej harcerskiej
ścieżki, powinien słyszeć
o wielkim skautowym zlocie tzw. jamboree. Raz na
4 lata, od 1920 r., harcerze
z całego świata spotykają
się, by razem spędzać czas.
Jednak nie każdy wie, że
imprez typu jamboree jest
znacznie więcej, jednak
przyjmują one nieco inną
formę niż zlot. Mianowicie, wszystkie imprezy tego typu mają na celu złączyć
skautów z całego świata w wykonywaniu jakiejś określonej czynności.
Jedną z takich form jest wspólna wędrówka. Każdej drugiej soboty maja od
niemal 20 lat obchodzimy tzw. Dzień Skautów na Szlaku (ang. Jamboree on the
Trail), kiedy to skauci z całego świata wyruszają przecierać szlaki. W tym roku
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, a w szczególności środowisko harcerzy działających przy szkole w Pieścirogach Starych, czynnie włączyło się w tę akcję.
Przede wszystkim byliśmy jej organizatorami i przygotowaliśmy aż 8 różnych
tras, o zróżnicowanym stopniu trudności, dla środowisk Hufca Nowy Dwór
Mazowiecki. Pomimo niesprzyjającej, niemal jesiennej aury na szlak z naszego środowiska ruszyło ponad 25 osób – zuchów, harcerzy i instruktorów.
Przebyliśmy dwie trasy. Młodsi poszukiwali niedźwiedzicy Baśki Murmańskiej
na poświęconym jej szlaku w Twierdzy Modlin. Starsi udali się na szlaki PTTK
z Brodów Warszawskich do Pomiechówka. Obie trasy kończyły się wspólną
metą w wewnętrznym pierścieniu zabudowań Twierdzy Modlin. Po trudach
wędrówki rozpaliliśmy ognisko, na którym upiekliśmy pyszne kiełbaski.
Następnie odbył się apel, na który przybył komendant Hufca phm. Zenon Jendor. Impreza ta była bardzo ważna dla naszego środowiska, ponieważ w czasie
apelu odczytano rozkaz komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki,
który zawiązał po prawie 10 latach budowania naszego środowiska 3. Szczep
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych. Komendantem 3. DHiGZ został
phm. Daniel Nowak. Ponadto 33. Gromada Zuchowa „Wesołe Nutki” zyskała
dwie nowe przyboczne, a druh komendant Hufca wręczył zieloną podkładkę
podharcmistrza druhowi Radosławowi Nowakowi, który odbył i pozytywnie
zamknął w kwietniu swoją próbę. Oj, działo się! Kolejnym punktem programu
było rozpalenie następnego, tym razem obrzędowego ogniska, przy którym
dzieliliśmy się wrażeniami ze szlaku. Poprowadził je druh Radek, a w gawędzie
nawiązywał do historii Twierdzy Modlin i Korpusu Kadetów nr 2, którego imię
zdobywa właśnie nasz Hufiec. Cała impreza zakończyła się we wczesnych godzinach wieczornych. Zmęczeni, ale i bardzo zadowoleni wróciliśmy do naszego Nasielska.
Jako organizator chciałbym podziękować wszystkim, którzy czynnie włączyli
się w całą akcję, w szczególności druhowi Wiktorowi Bendowskiemu za pomoc w organizacji i obsługi biura złazu. Dziękujemy również za udostępnienie
terenu Twierdzy Modlin, który stał się wspaniałym tłem dla naszych harcerskich marzeń. Tak jak niemal 100 lat temu, zawiązaliśmy kolejna harcerską wspólnotę na ziemiach nowodworskich. Mam nadzieję, że za rok
spotkamy się w większym gronie na szlaku, łącząc nasze nasielskie środowiska harcerzy.
Czuwaj!
druh Radek

Z UM

O odbiorze odpadów
Nowe zasady odbierania odpadów komunalnych obowiązują już prawie rok,
a my nadal popełniamy wiele błędów, które utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają sprawne świadczenie usług przez firmę Błysk-Bis z Makowa Mazowieckiego. A oto najczęściej popełniane błędy:
– brak oznakowania posesji;
– niewystawianie odpadów przed posesję w miejscu widocznym z drogi –
odpady należy wystawiać przed posesję w dniu odbioru przed godz. 7.00.
– odpady wystawiane są w dużych ilościach w małych, różnych woreczkach
– zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Nasielsk
dopuściliśmy pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym, oraz worki z tworzywa
sztucznego koloru czarnego o pojemności do 120 l,
– niepełne worki do segregacji oraz niezgniecione odpady;
– odpady ogrodowe, zielone (sucha trawa, gałęzie) – zgodnie z ww. Regulaminem, na terenie gminy Nasielsk dopuszcza się spalanie odpadów z drewna
niezawierającego substancji niebezpiecznych,
– dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi.
Ponadto należy przestrzegać harmonogramów odbierania odpadów zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych oraz ZSEE. Prosimy też o niewystawianie odpadów w ogromnych ilościach.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Dawnego Nasielska czar – część IV
Omawiając świecką architekturę
miejską analizowanego okresu należy zwrócić uwagę na kamienicę,
w której pracuje piszący te słowa,
zlokalizowaną przy dawnej ulicy
Browarnej. W 1904 roku kupił dwumorgową nieruchomość za 1.050
rubli Franciszek Chojnacki zdeklasowany ziemianin, który pobudował
tu, między 1904 a 1911 rokiem (wedle formalnych cech fasady sądząc,
około 1905 roku) historyzująco –
secesyjną kamienicę. Stawiając tu
trzykondygnacyjną o dużej skali zabudowy kamienicę, uczyniono pewien precedens w dotychczasowej
tradycji, niskiej, przeważnie parterowej o niskim standardzie zabudowy
ulicy Browarnej. Okazała budowla posadowiona została na rzucie
prostokąta zbliżonego do kwadratu
(16 x 12,5 m). Jej trzyosiową część
środkową akcentuje pseudoportyk zwieńczony wyniosłą attyką.
Fasada posiada bogaty detal architektoniczny w postaci gzymsów
nadokiennych, konsol wolutowych
i bogato zdobionych balkonów. Jest
to niewątpliwie jedna z najbardziej
okazałych i reprezentacyjnych budowli w mieście świadcząca o wysokiej pozycji społecznej inwestora.
W zakresie świeckiej architektury wiejskiej omawianego okresu
na uwagę zasługuje dwór w Pianowie – Daczkach. Wzniesiony został

Dwór w Pianowie. Zdjęcie z 2002 r.

około 1900 roku. „Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa
Polskiego oraz dóbr przez nich posiadanych”, wydany w 1905 roku,
podaje jako właściciela dóbr Piotra
Szacherskiego. Dwór ma charakter
eklektyczny. Jest murowany z cegły
i otynkowany, silnie rozczłonkowany, częściowo parterowy, a w części piętrowy. Nieregularna bryła,
z czterokolumnowym portykiem
od frontu zwieńczonym trójkątnym
szczytem i z narożną, czworoboczną wieżyczką zwieńczoną czworobocznym wysokim hełmem.
Piętrowa część dworu zwieńczona
od frontu wysokim, neogotyckim
szczytem sterczynowym. Układ

wnętrz dwutraktowy, przekształcony po 1945 roku.
Łatwo sobie wyobrazić, jak wspaniale wyglądały pałace i dwory
ziemiańskie w zestawieniu z tandetnym budownictwem nasielskich
przedmieść. Na Wiosce, Broninku,
Browarach i Nowej Wsi powstawały prymitywne domki – wynik dzikiego budownictwa. Przejawem
skrajnej nędzy było, rozwijające się
z reguły na cudzej ziemi, tzw. bieda – budownictwo w postaci prymitywnie kleconych bud i lepianek.
W świeckiej architekturze przełomu
wieków na ziemi nasielskiej pojawiło się budownictwo forteczne, związane z rozbudową i modernizacją
twierdzy modlińskiej. W latach 1911
– 1914 powstały kompleksy fortyfikacyjne w takich miejscowościach
gminy Nasielsk jak: Goławice, Toruń
i Miękoszyn.
Wzorcami teoretycznymi wznoszonych fortyfikacji były oryginalne rozwiązania rosyjskie autorstwa
gen. prof. Konstantego Wieliczki
oraz gen. prof. Nestora Bujnickiego.
Były to budowle betonowo – ziemne, jednowałowe o zarysie trapezu z koszarami obronnymi. Do ich
skrzydeł przylegały trzykondygnacyjne półkaponiery przeznaczone
do ostrzeliwania międzypól frontowych nazwane tradytorami (schron
o konstrukcji żelbetowej lub drewniano – ziemnej,
przeznaczony do
prowadzenia ognia
skrzydłowego lub
skośnego w dwóch
przeciwnych kierunkach). Fragmenty opisanych dzieł
fortyfikacyjnych zachowały się do dziś.
Dwa poważne
w skutkach pożary, które nawiedziły
Nasielsk w 1891 i 1894 roku hamowały rozwój miasta, ale i zmieniały
jego oblicze. Odbudowa ze zniszczeń niosła konieczność regulacji
ulic i arterii komunikacyjnych oraz
rozbudowę infrastruktury miejskiej.
Stąd też już w 1894 roku przystąpiono do regulacji ulicy Przejazd
oraz ulicy Nowej, którą następnie
przemianowano na ulicę Bóżniczą.
W 1901 roku przeznaczono z kapitału zapasowego kwotę 1.180 rubli i 90 kopiejek „na podniesienie
miasta z upadku”. Rok później uzupełniono oświetlenie uliczne o 10
nowych latarń rewerberowych, jednocześnie odnawiając 16 dotych-

czasowych. W tym samym roku
skompletowano sprzęt przeciwpożarowy, przeznaczając na ten
cel 374 ruble i 82 kopiejki. Równocześnie dokonano remontu za
kwotę 268 rubli trzech mostów
na Nasielnej. Rok następny – 1903
przyniósł kolejne inwestycje komunalne. Przede wszystkim zatrudniono geodetę przysięgłego
Franciszka Charszewskiego, który
dokonał pomiaru miasta i wykonał stosowne mapy. Rząd gubernialny warszawski przeznaczył
z własnych środków 1.500 rubli na realizację tego zadania. Inną
ważną inwestycją komunalną było
wykonanie drewnianego mostu
na Nasielnej, na drodze wiodą- Plan sytuacyjny części Nasielska z 1823 r.
cej z kościoła w kierunku cmenkościoła parafialnego było stąd blitarza grzebalnego. Niemiej istotna sko. Na ten stan rzeczy wpłynęło
była regulacja ulicy Browarnej, po- przede wszystkim to, że ulica Warłączona z wykonaniem brukowa- szawska stanowiła fragment drogi
nia na odcinku zwartej zabudowy handlowej z Płońska do Pułtuska.
miejskiej. W 1908 roku dokonano Ulica ta tętniła życiem, charakteremontu kapitalnego rzeźni miej- ryzowała się wzmożonym ruchem
skiej, przeznaczając na ten cel 559 kołowym i była niekwestionowaną
rubli, jednocześnie z budżetu miasta arterią komunikacyjną miasta.
wyasygnowano 451 rubli na kolejDziś jest to ulica, jak dla współczesne lampy uliczne. Prowadzone prace w ramach inwestycji
komunalnych nie spowodowały znaczniejszych przekształceń
w układzie przestrzennym miasta. Zachował
się dawny, sięgający
średniowiecza układ
ulic, którego dominantami były dwie osie
kompozycji wschód
– zachód i północ –
południe, które krzyżowały się na rynku.
Najbardziej reprezentacyjną ulicą Nasielska
stała się wówczas ulica
Warszawska. Tu rozlokowano wiele solidnych mieszczańskich
kam i e n i c zek . U j ej
wylotu znajdowała się
karczma „Wielopole”, która obsługiwała
przybywających z interesami kupców. W pobliżu karczmy istniał
stary, drewniany most
na Nasielnej, tuż obok
był park miejski zało- Plan kamienicy przy ul. Warszawskiej.
żony w miejscu tzw.
nego ośrodka – ciasna, wąska i ru„bagienka”, powstałego w wyni- chliwa. Choć liczy setki lat – jest
ku likwidacji młyna i stawu młyń- wciąż ważną arterią komunikaskiego w obecnej ulicy Kościuszki. cyjną miasta z wieloma punktami
Ten fragment Nasielska stał się ulu- handlowymi i instytucjami. Ważną
bionym miejscem przechadzek rolę spełniała ulica Przejazd, która
mieszkańców, tym bardziej, że i do łączyła rynek z dobrami kościel-

nymi położonymi na północ od
miasta, oraz ulica Kościelna wiodąca od kościoła do rynku. Mniejsze znaczenie miały takie ulice jak:
Folwark, Stodolna czy Murowanka.
W 1912 roku w Nasielsku zamieszkiwało 8.415 mieszkańców, do których należało 258 nieruchomości
zabudowanych 1.384 budynkami
o różnym przeznaczeniu, wycenionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe
na 691.920 rubli. Uwagę
zwraca duża liczba budynków, wśród których
zdecydowaną większość
stanowiła zabudowa gospodarcza. Budynków
mieszkalnych było 258
w liczbie tej 71 stanowiły
domy murowane (27,5%),
13 obiektów należało
w mieście do różnych instytucji a więc: wyznaniowych – 5, oświatowych
– 3, policyjnych i sądowych – 3 oraz pocztowo
– telegraficznych – 1.
Nasielsk jako organizm
miejski czynił starania,
aby niejako przybliżyć
się do stacji kolejowej.
Przejawem tej tendencji w omawianym czasie
była dynamiczna, wręcz
żywiołowa zabudowa terenów w stronę dworca.
Żywiołowość przejawiała się w pewnym chaosie
i braku uporządkowania
w zakresie urbanistyki i architektury. Zabudową mieszkalną objęto pierzeje dróg prowadzących do
stacji kolejowej, czyli przedłużenie obecnej ulicy Kościuszki i ulicy
Krupka jak również ulicy Nowa Wieś.
Stanisław Tyc
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Historia kościoła i parafii w Cieksynie – część II
Kościół parafialny w Cieksynie zaliczany jest do najpiękniejszych
budowli sakralnych Mazowsza.
Prowadzone w 2005 roku badania architektoniczne [wyniki
badań zostaną opisane w ostatniej części – przyp. red.] z dużym
prawdopodobieństwem potwierdziły tezę, że jego budowniczym
był Jan Baptysta z Wenecji, który
do Polski przybył zapewne wraz
z Bernardynem de Gianotis, najwybitniejszym uczniem Bartłomieja Berecci oraz Janem Cini.
Kiedy biskup płocki Jakub Krzycki 16 września 1531 roku zawarł z Bernardynem de Gianotis
umowę dotyczącą przebudowy
katedry w Płocku, w grupie wykonawców znalazł się również Jan
Baptysta. Podczas prac prowadzonych przy katedrze płockiej
do tego stopnia zaskarbił sobie
życzliwość i uznanie środowiska,
że wkrótce osiadł tu na stałe uzyskując obywatelstwo miejskie.
Nabyte doświadczenie sprawiło, że zaczęto mu powierzać samodzielne prace do wykonania.
Pracował głównie na zlecenie
biskupów i kanoników płockich,
lecz także miejscowej szlachty. Doceniając wiedzę wenecjanina, biskup Andrzej Noskowski
w 1559 roku zawarł z nim umowę
dotyczącą przebudowy katedry
płockiej, a następnie przebudowy kolegiaty w Pułtusku. W ten
sposób przebudował dwa główne
kościoły diecezji: katedrę płocką,
do której dostawił wieże i prezbiterium oraz kolegiatę pułtuską,
przykrywając ją potężną ornamentowaną kolebką. Kolebki takie oraz charakterystyczne zębate
szczyty z „jaskółczymi ogonami”
są jednoznacznym wyróżnikiem
prac warsztatu Jana Baptysty. Realizacja tych projektów przyniosła
mu duży szacunek i uznanie.
Do najbardziej charakterystycznych jego dzieł, oprócz kościoła w Brochowie, należą świątynie
w Broku i Głogowcu, oraz nawiązujące do nich dekoracją kościoł y w Chruślinie i Cieksynie.
Zaprojektował też drugą linię warszawskich murów miejskich z Barbakanem, warszawski kościół św.
Jerzego i przebudował płocką
farę św. Bartłomieja. Ślady jego
ręki odnajdziemy w pułtuskim
kościele Najświętszej Marii Panny, kaplicy przy kościele św. Jana
we Włocławku, klatce schodowej
przy Wieży Zegarowej płockiego zamku i szczytach kościoła
w Sobocie. Wraz z migracją Mazowszan na spustoszone przez
Tatarów ziemie Rusi Czerwonej,
również tam dotarł wzór późnogotycko – renesansowego mazowieckiego kościoła parafialnego.
Takim dziełem, warsztatowo powiązanym z płockim muratorem,

Janem Baptystą, zdaje się być
wzniesiony z fundacji kasztelana
lwowskiego Stanisława Herburta
kościół w Dobromilu w diecezji
przemyskiej.
W grupie budowli sakralnych jakie
pozostawił po sobie na Mazowszu
znajduje się również świątynia
w Cieksynie. Architektura kościoła przypomina rozwiązania zastosowane w kolegiacie w Pułtusku.
Kościół złożony był z prezbiterium i nawy, których rozczłonkowane arkadami wnętrza zostały
przykryte sklepieniami kolebkowymi, zdobionymi siatką taśm.
Od strony północnej do prezbiterium przylegała zakrystia a do
naw wieża, w której przyziemiu
ród Lelewelskich ufundował kaplicę św. Anny. Wejście główne
do kościoła umieszczone było od
strony zachodniej i wiodło przez
kruchtę; wejściami bocznymi
wchodzono od strony południowej i północnej. W prezbiterium
znajdowały się trzy ołtarze: ołtarz
główny pod wez waniem Naj-

świętszej Marii Panny, przy północnej ścianie ołtarz św. Krzyża
a przy ścianie południowej ołtarz
św. Trójcy. W nawie stał ołtarz –
Opłakiwanie Chrystusa, ufundowany w 1532 roku przez biskupa
Andrzeja Krzyckiego.
W kolejnym stuleciu w czasie
walk ze Szwedami częściowemu
zniszczeniu uległ dach i sklepienia; z tego czasu pochodzą kule
armatnie w murach kościo ła.
W 1695 roku z inicjatywy proboszcza Andrzeja Leszeckiego
wyremontowano kościół oraz
zmieniono lokalizację i wygląd
ołtarzy. W prezbiterium zmieniono nastawę ołtarza głównego,
zlikwidowano ołtarz św. Trójcy
i ustawiono w tym miejscu ołtarz
św. Rocha. Natomiast po przeniesieniu ołtarza św. Krzyża do
kaplicy Lelewelskich, w prezbiterium ustawiono ołtarz św. Anny
z kaplicy. Od tej pory kaplica Le-

lewelskich nosiła nazwę św.
Krzyża. Według
o p i s u z 1693
roku w kościele
było wówczas
siedem ołtarzy,
a pod posadzką
znajdowało się
pięć grobowców biskupów
płockich.
Kolej ny re mont kościoła odbył się
w 171 9 r o k u
o czym informuje tablica
umieszczona
w ścianie południowej prezbiterium. Przez
najbliższe lata
stan kościoła był dobry, ale z biegiem czasu wymagał kolejnych
napraw. Tym bardziej, że dachówka pokrywająca dach była
miejscami popękana i dlatego
wewnątrz ś wiąt yn i
tworzyły się zacieki,
szczególnie nad kaplicą Borukowskich.
W dobrym stanie
były tylko epitafia biskupów.
Na p otrzeb ę prze p rowa d z e n i a ko n i e c z nyc h n a p raw
zwrócił uwagę opisujący świątynię
w 1775 roku ksiądz
proboszcz Jan Kiełpiński: „Struktura kościoła tego z jednej
strony potrzebuje reparacji. Ściany, sklepienie, okna, drzwi
i inne podobne tak
j ak si ę p r z ynal eż y
i porządek wyciąga
są dobre. Ganków do
kościoła dobrze się zamykających
dwa. Dach bez kopuły jest dobry.
Dzwonek w szczycie kościoła
jest w murze. Kościół ten pokryty dachówką. Dzwonnica przy
kościele, ma połowie onegoż od
północka na kształt wieży wyżej
wyniesionej nad kościół murowana, jest dachówką pokryta. Dzwonów w sobie zawiera 3, z których
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jeden jest największy spękany,
u drugiego zaś ucho urwane jest.”
Również zwrócił na ten problem
uwagę wizytator wizytujący parafię w 1783 roku. Zanotował:
„Fundamenta, że są dobre poznać
je z dobroci murów. Takież ściany, tylko na południe potrzebują
wsparcia szkarpami (…). Zakrystia
murowana, sklepiona, obok ze
skarbcem, pomiędzy jest w niej.
Sklepienie murowane y porządne, ale że ściana po ł udniowa
osłabiona stąd y na sklepieniu
cokolwiek znać u podłoża rozrysowania; dach z dachówki dobry,
cokolwiek jednak potrzebujący
pomocy najbardziej między dachem kościelnym, a wieżą (…).
Na początku XVIII wieku kolatorem kościoła był Józef Wągrocki. Na podstawie wizytacji parafii
z 1783 roku dowiadujemy się, że
wówczas kolatorem kościoła był
Krzysztof Frankowski. Kolejna informacja pochodząca z wizytacji przeprowadzonej 2 czerwca
1818 roku wymienia jako kolatora kościoła, Tadeusza Przybylskiego – dziedzica dóbr Cieksyna. Po
powstaniu styczniowym fundacja
kolatora zanikła, a świadczenia ze
strony dziedziców na rzecz kościoła oparte były na innych zasadach.
Zdecydowanie pogorszeniu uległ
w ygląd ś wiąt yni na początku
XIX wieku. Według opisu z 1817
roku ściany i sklepienia kościoła
były popękane, zniszczeniu uległy epitafia, małe organy i dach,
na dzwonnicy wisiały popękane
dzwony. Dodatkowo w 1816 roku
pożar zniszczył plebanię i zabudowania gospodarcze.
W 1817 roku uporządkowano
teren wokół świątyni likwidując cmentarz i wówczas także
rozpoczęto remont prezbiterium kościoła. Prace uwieńczono t ab l i c am i p am iątkow ym i .
Jedną z nich, ze słowem „Reparace” i datą 1823, wmurowano
w ścianę południową, a w ścianie
północnej umieszczono drugą
tablicę o treści: „Roku 1825 dnia
1 – go listopada za panowania
Alexandra Pierwszego Cesarza
Wszech Rossyi i Króla Polskiego
za pasterstwa Jaśnie Wielmożnego
Adama na Prażmowie Prażmow-

skiego biskupa diecezyi płockiey
z gruzów podniesiony kościół
ten i wszystkie budowle plebańskie oraz szpital kosztem własnym
kollatora i dziedzica mieyscowego Tadeusza Przybylskiego wybudowane i ukończone zostały.
Łaskawy czytelnik uczyni westchnienie.”
Wizytacja z 1817 roku informuje
nas o siedmiu ołtarzach znajdujących się w kościele: ołtarz wielki
pod wezwaniem Przemienienia
Pańskiego, ołtarz pod wezwaniem
Matki Bożej Bolesnej, ołtarz pod
wezwaniem św. Anny, ołtarz pod
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny,
ołtarz pod wezwaniem św. Rocha,
ołtarz pod wezwaniem św. Krzyża
i ołtarz pod wezwaniem św. Antoniego.
W opisie kościoła z 1775 roku
znajduje się informacja mówiąca o tym, że w świątyni znajduje
się kaplica poświęcona Jezusowi
Ukrzyżowanemu. Nie wiadomo
kto był jej fundatorem i kiedy została erygowana.
Ponadto w świątyni znajdowała się drewniana chrzcielnica:
„Chrzcielnica drewniana w postaci
Anioła, snycerskiej roboty, wyzłacana, na około niej kratki malowane, w niej fontanna miedziana
(…) a także 10 ławek, których stan
zachowania wizytator z 1817 roku
określił jako „średni”.
W ołtarzu głównym znajdowało
się cyborium w którym przechowywano Najświętszy Sakrament.
Kilka razy w ciągu roku odbywało się wystawienie Najświętsze go S a k ra m e n tu: 6 l ute go
– podczas uroczystości św. Doroty, patronki parafii; w uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego;
w urocz ystość Bożego Ciała;
podczas odpustu parafialnego ku
czci św. Anny oraz w czasie święta dedykacji świątyni.
Do kościoła dobudowana była
dzwonnica, na początku XIX wieku pokryta dachówką, w której
znajdowały się trzy – jak zaznaczył wizytujący parafię w 1817
roku – „spękane” dzwony.
Redakcja NTK
Źródło: ks. Waldemar Graczyk
„Kościół i parafia w Cieksynie”.
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Kino NIWA ZAPRASZA
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.
30 maja–8 czerwca godz. 15.00

Czarnoksiężnik z Oz:
Powrót Dorotki 3D
Animacja, familijny, musical; USA; czas trwania: 1 godz.
30 min.

Chociaż od powrotu Dorotki z Oz minęła zaledwie chwila, na dziewczynkę czeka już kolejna
przygoda. Wezwana przez przyjaciół – Stracha na wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego
Drwala, ponownie przenosi się do zaczarowanej
krainy. Na miejscu odkrywa, że pod jej nieobecność władzę nad Oz przejął brat Złej Czarownicy
z Zachodu – złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną
osobą zdolną powstrzymać złoczyńcę jest Dorotka.
4–8 czerwca godz. 17.00

Powstanie Warszawskie
Dramat, wojenny, dokumentalizowany; Polska; 1 godz.
16 min.

Film fabularny w całości złożony z dokumentalnych materiałów archiwalnych nagranych przez
dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944
roku.

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Nie krytykuj innych. Jeśli już, to taktownie pouczaj. Więcej osiągniesz, chwaląc
nawet za drobne sprawy. Na pewno nie
stracisz na autorytecie, a unikniesz wrzodów żołądka.
Byk 21.04–20.05
Nie pozwalaj sobie na bierność. Jeśli będziesz nadal pasywny, w oczach szefa
staniesz się nieudacznikiem. On stawia na
prężny i przebojowy personel. Nie myśl, że
Twoje problemy same się jakoś rozwiążą.
Bliźnięta 21.05–21.06
Uśmiechaj się i to nie tylko od święta. Nawet
gdybyś nie miał powodu do radości, pogrążanie się w zmartwieniach sprowadzi tylko
następne. Myśl optymistycznie.
Rak 22.06–22.07
Przed Tobą trudny czas. Na pewne sprawy
nie będziesz mieć wpływu. Nie daj się jednak porwać ich nurtowi. Pamiętaj, że masz
tylko jedno życie. Dlatego mądrze je zagospodaruj.
Lew 23.07–23.08
Mając nawet niewielkie kwoty pieniędzy, też
można zbudować poważny kapitał. Liczy
się pomysł i konsekwentne dążenie do celu.
W tym tygodniu skrzyżujesz swoją drogę
z kimś ważnym.
Panna 24.08–22.09
Ktoś wobec Ciebie zastosuje nieetyczne zagrywki. Nie rzucaj na szalę swojego autorytetu. Jeśli się nie dasz sprowokować, intrygant
odpuści. W ten sposób powstrzymasz falę
gniewu.

Waga 23.09–23.10
Bacznie obserwuj otoczenie. Twoi dotychczasowi „przyjaciele” nie się okażą lojalni.
Reakcje będą krańcowe. Znajdź sobie jakąś
odskocznię. Co ma być i tak się stanie. Na
otarcie łez czeka Cię spotkanie z kim miłym.
Skorpion 24.10–22.11
W Twoje życie niebawem wkroczy ktoś, kto
je zrewolucjonizuje. Właśnie teraz będzie Ci
potrzebna osoba z taką charyzmą. Chętnie
Cię wysłucha i pomoże przetrwać trudny czas.
Strzelec 23.11–21.12
Nieustannie marzysz o wielkiej wygranej.
Jednak w ten sposób kredytów nie pospłacasz. Rozważ ewentualną pracę za granicą.
Zwłaszcza że to świetny okres na dorywcze,
proste zajęcia.
Koziorożec 22.12–20.01
Obecnej sytuacji raczej trudno Ci pozazdrościć. Nerwy możesz mieć napięte jak
struny. Staraj się zachować spokój i nie robić
niczego pochopnie. Na skutek stresu możesz mieć kłopoty z układem trawiennym.
Wodnik 21.01–19.02
W Twojej firmie ściany mają uszy. Dlatego
nie mów głośno, co myślisz o jej zarządzaniu. Twoje słowa zostaną zniekształcone
i przekazane szefowi. Jeśli masz zastrzeżenia, lepiej sam z nim porozmawiaj.
Ryby 20.02–20.03
Postaw wreszcie na siebie. Nie rób tego, co
nie jest Ci na rękę. I tak się wszystkim nie
przypodobasz. Ze spokojem zamknij dotychczasowe sprawy i szukaj nowej pracy.
Na szczęście w uczuciach spokojnie.

4–8 czerwca godz. 19.00

Transcendencja
Dramat, sci-fi; Chiny, USA, Wielka Brytania; 2 godz.

Śmiertelnie chory naukowiec zgrywa swoje
ciało do komputera, co daje mu nadludzką siłę
i możliwość stania się niezwyciężonym.
11–15 czerwca godz. 15.00

Rio 2 3D
Animacja, komedia, przygodowy; Brazylia, USA; 1 godz.
41 min.

Blu i Jewel razem z potomstwem postanawiają przeprowadzić się do Amazonii, by nauczyć
dzieci jak powinny żyć prawdziwe ptaki.

www.noknasielsk.pl
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Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po pieczarkach,wapno nawozowe. Duże ilości. Tel. 602 511 082.
Sprzedam działki – prąd, woda,
gaz. Tel. 500 138 106.
Korepetycje z MATEMATYKI.
Tel. 607 857 258.
Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518 445 613.
Sprzedam mieszkanie M3 i garaż, ul. Warszawska 41/49 B m1
w Nasielsku. Tel. 512 107 014.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.
Lokal do wynajęcia na działalność
usługową w Nasielsku. Tel. 694
743 297.

Przyjmę do pracy brukarzy
lub brygady brukarskie
z doświadczeniem

tel. 694 174 945

Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 780 106 887.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618
250.
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 m 2, działka
740 m 2 ogrodzona. Tel. 509 175
901.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie o pow. 64 m2 przy ul. Płońskiej
na osiedlu zamkniętym z piwnicą
5,5 m2 oraz miejscem parkingowym. Tel. 509 175 901.
Kupię ziemię rolną. Tel. 693 021
707.
Sprzedam dom w centrum
Nasielska. Tel. 511 146 203.
K A M A - u s ł u g i b r u k a r s k i e.
Tel. 507 024 590.
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.
Sprzedam pierwiastki wysokocielne. Tel. 608 587 339.
Szukam opiekunki do 7-letniego
dziecka, dzwonić od poniedziałku
do piątku po 15, sobota i niedziela
od rana. Tel. 505 513 628.
Usługi elektryczne od A do Z,
instalacje 15 zł/punkt. Tel. 531
615 838.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 512 916 344.
Firma KONDOR zatrudni pracowników na stanowiska: stolarz,
szlifierz, lakiernik, handlowiec.
Praca na zmiany, umowa o pracę,
dobre zarobki. Lokalizacja zakładu: Siennica k.Nasielska. Tel. 602
219 556.
Sprzedam działkę budowlaną

REKLAMA
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blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.
Sprzedam Yorki 3 miesięczne. 600
zł. tel. 697 888 450.
Wynajmę mieszkanie 34 m 2 .
Tel. 510 205 881.
Pilnie sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku 1500 m2, ogrodzona, media, 40 zł/m 2. Tel. 669
951 207.
Pustaki Ytong tanio sprzedam.
Tel. 602 665 006.
Zatrudnię ekipę do montażu ogrodzeń oraz innych prac budowlanych. Tel. 695 163 726.
Nasielsk, działka budowlana o powierzchni 994m2 z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, płaska, prostokątna, nie ogrodzona, z dojazdem gruntowym.
Media w granicy działki (prąd, woda, kanalizacja), w pobliżu zabudowa
jednorodzinna. Działka położona przy ul. Warszawskiej. (50 km od
Warszawy). Cena 98000 zł - do negocjacji. Tel: 502 182 991.
Sprzedam regał modułowy firmy BRW, system POP, stan dobry.
Tel. 508 528 499.
Przyjmę stolarzy, lakiernika i osoby do przyuczenia – Nasielsk.
Tel. 503 169 550.
Sprzedam skuter KEWEAY CURRICANE. Stan idealny. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 056 780.
Malowanie, gładź niepyląca, panele. Tel. 513 527 083.
Korepetycje z języka angielskiego - wszystkie poziomy nauczania, skuteczne przygotowanie do egzaminów. Tel. 697 339 708.

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

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NASIELSKA z dnia 2 kwietnia 2014 roku

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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Czy to początek końca Żbika?
Takiego końca rozgrywek piłkarskich sezonu 2013/2014 nikt się
w Nasielsku nie spodziewał. Przed
rozpoczęciem wiosennej rundy rewanżowej panował umiarkowany
optymizm. Pozycja do ataku na miejsce, które dawało bezpośredni czy też
pośredni – przez baraż – awans, była
dobra. Spodziewano się, że drużyna
zdobędzie wiosną więcej punktów niż
jesienią. Słowem, wszystko zdawało się
nam sprzyjać.
Z błogiego snu, w którym śnił się nam
ten właśnie awans, zbudzili nas Gladiatorzy ze Słoszewa. To najsłabszy
zespół w lidze okręgowej, „rozdający” punkty na lewo i prawo, właściwie wszystkim. Pewny spadkowicz.
A jednak Nasielsk nie potrafił wygrać
z tą drużyną. Przegrywając z nią 1:0
w Płońsku, straciliśmy trzy punkt, czyli
komplet. Ale wtedy jeszcze szanse na
awans były.
Kolejne mecze pokazały, niestety, że
Żbik jest drużyną słabą i nie zasługuje
na grę w IV lidze. To przekonanie wielu
zostało potwierdzone w rozegranych
ostatnio dwóch kolejkach ligowych.
Nasza drużyna przegrała najpierw wysoko, w dodatku na własnym boisku,
6:1 z Nadnarwianką Pułtusk, a w ostatnią niedzielę 3:0 z drużyną z Troszyna (przedmieście Ostrołęki). I tak się
skończył sen, również wielu, miłośników piłkarstwa w Nasielsku, o potędze
naszej drużyny. Gorzej, że stało się to
w roku złotego jubileuszu klubu Żbik.
Klub ten przez pięćdziesiąt lat był, jak
mogliśmy to wyczytać na bannerach
kibiców, DUMĄ NASIELSKA, a jednocześnie najtańszą formą promocji naszego miasta i gminy.
Przy tej okazji warto zauważyć, że
Żbik, oprócz zagorzałych sympatyków, miał niestety zagorzałych
przeciwników. Oni dzisiaj triumfują.
W naszej gminie brakowało i brakuje spójnej koncepcji funkcjonowania
sportu. Kładzie się nacisk na ilość, nie
na jakość – czyli na zabawę na własnym podwórku. Niestety, mali duchowo ludzie mają również małe ambicje.
Analizując ostatnie dwa mecze, warto zauważyć, że na ich wynik złożyło
się wiele przyczyn. Najważniejszą jest
jednak to, że nie zagrało w nich kilku
czołowych zawodników. Ich absencja
nie zawsze była uzasadniona.
Ze względu na poważną kontuzję
nie mógł w tych meczach wystąpić
nasz as atutowy, najlepszy strzelec ligi
okręgowej – Marek Osiński. Urazu nabawił się w Bieżuniu. Zawodnik ten był
ostatnio często faulowany, a przyczyną tego było to, że był trudny do upilnowania. Przeciwnicy znali jego atuty
i troskliwie pilnowali go w czasie meczów. Gdy jednak nie mieli już szans,
posuwali się do najprostszego środka
na powstrzymanie go w akcji – faula.
Mecze Żbika z Nadnarwianką Pułtusk zawsze wzbudzały duże emocje w obydwu miastach. Tak było od
początku rozgrywek piłkarskich na
naszym terenie. Często występom
sportowców towarzyszyły ekscesy
kibiców. Tego spodziewano się chyba
i w tym roku. Na nasielskim stadionie
zgromadzono duże siły przygotowanych do akcji policjantów. Na szczęś-

cie do żadnych incydentów nie
doszło, a liczni kibice z Pułtuska nie
zostali nawet zamknięci do specjalnej
„klatki”, jaka u nas, podobnie jak na innych stadionach, jest przygotowana
dla kibiców gości. Kibice z Pułtuska
byli głośni, ale ich doping był kulturalny i nie było w nim żadnych elementów prowokacyjnych. Starsi kibice
z Nasielska i Pułtuska siedzieli razem,
rozmawiali i spokojnie komentowali
przebieg meczu.
Tego, że pojedynek tych dwóch drużyn będzie zacięty, spodziewano się
zarówno w Nasielsku, jak i Pułtusku.
Wieści docierające z Nasielska do Pułtuska o poważnych kłopotach kadrowych Żbika traktowano jako zasłonę
dymną mającą uspokoić przeciwnika, aby zaskoczyć go jednak w czasie
walki.
Od początku spotkania widać było,
że bardziej zmotywowana do walki jest drużyna gości. W meczu wykazali więcej inicjatywy, byli bardziej
zdecydowani, a w momentach, gdy
nasielszczanie organizowali akcje zaczepne, cofali się prawie wszyscy na
własną połowę i skutecznie przerywali te akcje. Tego nie dało się zauważyć w poczynaniach naszego zespołu.
Młodzież zagrała chyba nieco bojaźliwie i mało skutecznie. I szkoda, bo Sławomir Stańczak pokazał, że silniejszej
tego dnia Nadnarwiance można strzelić gola.
Bardzo dobrą sytuację na strzelenie bramki wypracował sobie Damian Załoga, bratanek Rafała Załogi
– ten jednak tego dnia nie wystąpił na
nasielskim boisku. I szkoda, bo obydwaj mogli w tym meczu zadecydować o jego wyniku.
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Mecz, mimo wysokiej porażki
naszej drużyny 6:1, nie przynosi naszym zawodnikom wstydu. Nie był to „mecz do jednej
bramki”. Goście byli tego dnia
lepsi, ale nasi piłkarze próbowali
podjąć z nimi walkę i momentami nawet przeważali. Niestety,
niektórym zawodnikom zabrakło doświadczenia.
Bardzo dobrze wypadli w tym
spotkaniu „weterani” Żbika: Damian Domała, Marcin Gumowski,
Cezary Prusinowski. Szkoda tylko, że
w tak ważnym meczu zabrakło kapitana drużyny Rafała Załogi. No cóż, miał
w tym ważnym dla Żbika momencie
inne priorytety.
Kapitana, lidera naszej drużyny, zabrakło też w kolejnym ligowym meczu.
Nadal graliśmy w poważnym osłabieniu. O pomyślnym wyniku trudno
było marzyć. W Troszynie zanotowaliśmy kolejną porażkę. Tym razem
Żbik przegrał 3:0. Wydaje się, że drużyna zagrała zbyt bojaźliwie. Zwłaszcza
w pierwszej połowie, kiedy straciliśmy
wszystkie trzy bramki. W drugiej połowie gra się wyrównała. Ta połowa
zakończyła się bezbramkowym remisem.
Do końca rozgrywek pozostały jeszcze cztery kolejki. O awansie nie ma
już mowy. Spadek w tym roku też
nam nie grozi. Pozostaje jednak pytanie, co dalej. Jak pokazały ostatnie
wydarzenia, nasza reprezentacyjna
drużyna nie jest skonsolidowana, nie
tworzy zespołu, gdzie wszyscy czują
się odpowiedzialni za jej los, gdzie nie
opuszcza się kolegów w potrzebie.
Tej drużynie, w której gra kilku doświadczonych i pełnych chęci
do gry zawodników oraz duża
grupa młodych bardzo zdolnych piłkarzy, czegoś jednak
brakuje. Czego? To pytanie
pozostawiam bez odpowiedzi, ale liczę na to, że nasielska
gmina nie pozostanie bez piłki
nożnej na dobrym poziomie.
Drużyn „podwórkowych ”
możemy mieć dużo, ale reprezentację powinniśmy mieć
tylko jedną.
andrzej zawadzki
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Samorządowcy z Nasielska
Mistrzami Polski
Druż yna reprezentująca gminę Nasielsk zajęła
I miejsce w finałach XVIII
Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce
Nożnej „5”, które odbyły
się w dniach 9–11 maja br.
w Brennej, i tym samym
zdobyła tytuł Mistrza Polski.
W gronie 17 drużyn biorących w udział w finałach
nasza drużyna była bezapelacyjnie najlepsza, wygrywając siedem meczów i tylko jeden remisując.
Wśród wyróżnień indywidualnych znalazło się również miejsce dla naszego zawodnika – Rafał Załoga z 7 zdobytymi bramkami został królem
strzelców turnieju finałowego.
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