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Dni Nasielska 2014
W ostatni weekend, 14 i 15 czerwca br., obchodziliśmy Dni Miasta.
Sobota upłynęła pod znakiem sportu. Przed południem kolo Przychodni Zdrowia przy ulicy Sportowej odbyła się miła uroczystość.
Odsłonięto tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia dwojga mistrzów olimpijskich: Renaty Mauer-Różańskiej (złota medalistka
olimpijska w strzelectwie na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie
w 1996 roku i w Sydney w 2000 roku) i Tomasza Majewskiego
(złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku i w Londynie
czytaj na str. 9
w 2012 roku).
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KADRY

BURMISTRZ NASIELSKA
Nasielsk, dnia 17.06.2014 r.
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

ZPN.6840.2.1.2014
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami(Dz.U.2014.518 ze zm.) oraz Uchwały
Nr LI/362/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
podaję do publicznej wiadomości
wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Położenie

Nasielsk

Numer działki

1157/4

Powierzchnia działki

305 m2

Numer KW

OS1U/00025807/4

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą Nr
XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia
2010 r. przedmiotowa nieruchomość leży w kompleksie
planistycznym MW/MN/U-2- rozluźnionej zabudowy mieszPrzeznaczenie niekaniowej wielo i jednorodzinnej wraz z usługami, elementami
ruchomości
infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą położone
głównie na obszarze śródmieścia w strefie ochrony konserwatorskiej; z możliwością nowej zabudowy plombowej na
terenach wolnych; jeśli nie zapisano inaczej- obowiązuje linia
zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy.

NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26

Budynek mieszkalny, murowany, połączony z budynkami
gospodarczymi, parterowymi, nie podpiwniczonymi, kryty
stropodachem pod papą.
Dane powierzchniowe budynku:
Pow. zabudowy- 48 m2
Pow. użytkowa- 27,42 m2
Podział budynku funkcjonalny: przedpokój, korytarz, kuchnia,
łazienka, wc.
Budynek zlokalizowany jedną ze ścian na granicy z nieruchomością sąsiednią. Budynek posiada przyłącza: energetyczne,
wodociągowe i telefoniczne (obecnie nieczynne). Odpływ
kanalizacji do szamba na terenie nieruchomości.W przyległej
ul.Warszawskiej przebiega sieć gazowa. Budynek częściowo
zmodernizowany (m.in. założono nowe, dobrej jakości okna,
wykonano w części pomieszczeń boazerię, posadzki i glazurę
na ścianach).
Pomieszczenia o wysokości poniżej standardów (ok. 2,12 m
do 2,30 m)

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02

Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50

Opis nieruchomości

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

Konkursy na dyrektorów
W piątek, 6 czerwca br., w nasielskim Urzędzie Miejskim zostały przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch szkół podstawowych: w
Dębinkach i Budach Siennickich. Wcześniej, do 21 maja br., kandydaci na te
stanowiska mogli składać swoje aplikacje. Na stanowisko dyrektora w Dębinkach wpłynęła jedna oferta konkursowa, natomiast na stanowisko dyrektora
w Budach Siennickich – dwie.
Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Dębinkach wybrała Grażynę Menich-Masanowską. Natomiast w konkursie dotyczącym szkoły w Budach Siennickich oferta jednego z kandydatów została
odrzucona z powodów formalnych. Na dyrektora tej szkoły komisja wybrała
Ewę Strzelczak.
(red.)

XV MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA

Targi rolne w Poświętnem
W sobotę i niedzielę (14–15 czerwca br.) w Płońsku na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne odbyły się
już po raz piętnasty Mazowieckie Dni Rolnictwa (MDR). Są to największe
na Mazowszu targi rolne. Honorowy patronat nad ich organizacją objęli:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w mieście
Nasielsku, przy ul. Warszawskiej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
i towarzyszącym budynkiem gospodarczym. Działka wąska,
wydłużona lecz umożliwiająca korzystanie ze zlokalizowanego
na niej budynku mieszkalnego. Od strony ul. Warszawskiej
nieruchomość ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem. Od
wewnątrz, wzdłuż ogrodzenia zasadzono szpalery żywotnika.

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki. Targom towarzyszyła Mazowiecka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych, Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Parokonnymi, Ekologiczny Turniej Rodzinny, konkurs na Hit Targowy i na
Najciekawsze Stoisko MDR.
W targach aktywnie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, zarówno jako
zwiedzający, jak i wystawcy.
Swoje stoisko wystawiennicze z cieszącymi się dużym uznaniem klientów
olejami tłoczonymi na zimno: lnianym i rzepakowym miało Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Hanny i Krzysztofa Kowalskich

Budynek gospodarczy murowany,z cegły,kryty stropodachem
drewnianym, deskowym, krytym papą. Budynek o znacznym
stopniu zużycia, kwalifikujący się do rozbiórki.
Cena nieruchomości

59 300,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.
43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług)

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518
ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 17 czerwca 2014 r. do7 lipca 2014 r.
Burmistrz
mgr Bogdan Ruszkowski

Dyżury aptek

czerwiec – lipiec 2014 r.
23.06.2014 r. – 29.06.2014 r. Apteka ARNICA. ul. Rynek 21, Nasielsk.
30.06.2014 r. – 06.07.2014 r. Apteka "Niskich Cen" ul. Młynarska 3, Nasielsk.
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)

z Winnik. Ponadto podczas tej imprezy Hanna i Krzysztof Kowalscy otrzymali dwie nagrody. Jedną z rąk Dyrektora MODR-u dla liderów innowacyjności, tych, których sukces wyznacza nowe trendy w polskim rolnictwie.
Drugą nagrodę z rąk Dyrektora KRUS-u za zajęcie IV miejsca w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Na targach ze stoiskami wystawienniczymi były także: Firma Brukarska Ka-Ba
z Nasielska oraz z szerokim asortymentem sprzętu Husqvarna Firma Mil-Mag
z Siennicy.
Gratulujemy nagrodzonym.
(um)
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Nowe przystanki w mieście
– a Kątne bez przystanku
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BS Orłem Agrobiznesu

Przy drogach wojewódzkich
przebiegających przez nasze miasto pojawiły się nowe
przystanki autobusowe. Zlokalizowano je w miejscach,
gdzie do tej pory ich istnienie
miało charakter umowny –
przy ulicy Warszawskiej przy
SaniBudzie i przy MarcPolu,
przy ulicy Kolejowej przed
wiaduktem oraz przy ulicy
Płońskiej na wysokości ulicy
Lipowej oraz przy nowych
blokach. Oficjalnie zostały
otwarte 10 czerwca br.
Tymczasem w miejscowości
Kątne, gdzie wybudowano
wiadukt kolejowy, przystanku autobusowego zabrakło,
choć wcześniej był zlokalizowany w pobliżu przystanku PKP. Jak się okazało, nie został zaplanowany w ramach nowych rozwiązań komunikacyjnych. Dlatego okoliczni mieszkańcy, którzy korzystają z komunikacji PKS, są zbulwersowani tym, że po
prostu o nich zapomniano.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku interweniowali w tej sprawie w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Jak wyjaśnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych nasielskiego Urzędu Miejskiego – MZDW nie wyraziło zgody na lokalizację przystanku przy wiadukcie, w zamian wskazany został przystanek przy nowych blokach przy ulicy Płońskiej. Na tę chwilę MZDW
tłumaczy też, że nie posiada środków na budowę przystanku autobusowego. Jednak informują, że z chwilą
zabezpieczenia przez gminę Nasielsk środków na ten cel będzie można starać się o zgodę na jego budowę –
dodaje.
Michał B.

We wtorek, 11 czerwc a br., w Wa rszawie odbył się finał
47. edycji konkursu
„Orzeł Agrobiznesu”. Jest to nagroda
Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS
dla firmy z branży rolno-spożywczej i jej
otoczenia, firmy handlowej i banku wspierającego agrobiznes
za sukces rynkowy.
W konkursie nie zabrakło nasielskiego akcentu. Na podstawie oceny ekspertów pod przewodnictwem Franciszka Jerzego Stefaniuka „Orzeł Agrobiznesu” Grand Prix trafił do Banku Spółdzielczego w Nasielsku (nagroda II
stopnia), nominację do Nagrody „Orzeł Agrobiznesu” otrzymali również:
GS Samopomoc Chłopska w Nasielsku oraz Przychodnia Weterynaryjna
„Tezi Vet” – Grzegorz i Łukasz Paczewscy.
Jury oceniało skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek,
umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi oraz
współpracę z władzami samorządowymi.
W ciągu roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba nagród jest limitowana. W każdej edycji wręczanych jest maksimum 15 nagród, co pozawala na zachowanie i utrzymanie prestiżu nagrody. Do tej
pory zdobyło ją 339 firm i banków. 31 firm i banków uzyskało Orła Agrobiznesu Grand Prix, a 5 firm i banków – Orła Agrobiznesu Super Grand Prix.
Gratulujemy nagrodzonym.
(um)

Piesi w niebezpieczeństwie

Potrzebny chodnik na Kolejowej
Sprawa braku chodnika
na ul. Kolejowej w Starych
Pieścirogach wraca jak bumerang. Pisaliśmy o tym problemie już kilka lat temu. Chodzi
o odcinek łączący nowy wiadukt nad torami kolejowymi
ze starym wiaduktem sierpeckim. Ten fragment jest
uczęszczany przez pieszych,
którzy idą do szkoły, przedszkola lub na stację kolejową. Mieszkańcy tego terenu
postanowili wziąć sprawy w
swoje ręce i walczyć o budowę chodnika, aby poprawić
bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.
Natalia Rosłońska, mieszkanka Starych Pieścirogów, zna ten problem
od podszewki: – Codziennie prowadzę starszą córkę do przedszkola,
z wózkiem, w którym jest młodsza
córka, postanowiłam się tym zająć. Natomiast sytuacja, gdy samochód ciężarowy otarł mi się o wózek,
dała mi impuls do działania. Wydaje
mi się, że jest to najbardziej niebezpieczny fragment do przejścia dla
pieszych w naszej gminie. Przede
wszystkim ze względu na duże natę-

żenie ruchu, szybkość jazdy samochodów i całkowity brak pobocza.
Jesteśmy zmuszeni do poruszania
się po szosie. Pani Natalia razem z
sąsiadami wysłała do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie petycję, w której apeluje
o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz jak najszybsze wykonanie pobocza w formie chodnika
dla pieszych przy ulicy Kolejowej w
Starych Pieścirogach, będącej fragmentem drogi nr 571 . Zarząd wyraził
zgodę na budowę chodnika, ale pod

warunkiem sfinansowania inwestycji
ze środków gminy Nasielsk.
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski zapoznał się ze sprawą. W chwili
obecnej gmina nie ma środków finansowych na wykonanie tej inwestycji.
Burmistrz również wysłał pismo do
właściciela drogi, czyli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby
pomóc mieszkańcom. Jak poinformował nas Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim, nie wpłynęła jeszcze odpowiedź na to pismo.
Urzędnicza biurokracja ma to do siebie, że wymiana pism musi potrwać.
Na razie piesi użytkownicy tej drogi
jeszcze przez jakiś czas będą musieli
mieć się na baczności. Pozostaje nam
zaapelować do kierowców o to, by
zdjęli nogę z gazu i zwrócili większą
uwagę na pieszych, zwłaszcza dzieci,
które idą tamtędy do szkoły.
K.T.

Z MIASTA

Mały poślizg
na Broniewskiego
Każdy, kto przechodzi ulicą Polną, może już zauważyć efekty modernizacji
ulicy Broniewskiego. Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego remontu ulicy POW właśnie ulica Broniewskiego, którą poprowadzony był objazd,
ucierpiała najbardziej. Termin zakończenia prac nieznacznie się jednak opóźni.
Jaki jest powód?
– W ramach projektu unijnego „Internet dla Mazowsza” budowany jest światłowód, który poprawi poziom dostępności do internetu również dla mieszkańców Nasielska. By nie czynić tego wzdłuż wyremontowanego odcinka ulicy
POW, wyrażono zgodę, by poprowadzić go ulicą Broniewskiego – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych nasielskiego magistratu. – Przesunięcie terminu zakończenia prac
przy modernizacji ulicy nie powinno być dłuższe niż o 2 tygodnie – dodaje.
Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miasta, w najbliższych dniach rozpocznie się
oczekiwany od dawna remont drogi dojazdowej do przedszkola od ulicy Warszawskiej.
Michał B.
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AKTUALNOŚCI

Dzielnicowi w Nasielsku

Zapomniane śmieci

Z POLICJI

FOTOOBSERWATOR

Nowodworska policja informuje wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk,
że nastąpiła zmiana rejonów oraz dzielnicowych na terenie działania miejscowego Komisariatu Policji. Poniżej podajemy zaistniałe zmiany.
mł. asp. Katarzyna Rokicka,
tel. 600-997-273
Dzielnicę stanowi obszar administracyjny południowo-zachodniej
i północnej części gminy Nasielsk, na
której terenie znajdują się miejscowości (siedziby sołectw): Andzin, Borkowo, Cieksyn, Chlebiotki, Czajki, Dobra
Wola, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn,
Miękoszynek, Mogowo, Mokrzyce
Dworskie, Mokrzyce Włościańskie,
Morgi, Nowa Wrona, Nowe Pieścirogi, Nowiny, Siennica, Stare Pieścirogi,
Toruń Dworski, Toruń Włościański, Ruszkowo, Wiktorowo, Zaborze.
asp. Piotr Grzywiński,
tel. 600-997-258
Dzielnicę stanowi obszar administracyjny północnej części miasta
Nasielska, tj. ulice: Błękitna, Broninek,
Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Dolna, Działkowa, Folwark, Jasna,
Jesionowa, Kasztanowa, Kilińskiego
(nieparzyste), Klonowa, Kościelna,
Kościuszki (parzyste), Kozia, Kręta,
Krótka, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa, Mała, Młynarska, Nowa, Płońska,
Pniewska Górka, Prosta, Przemysłowa, Rynek, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Starzyńskiego, Ślepa, Świerkowa, Św. Wojciecha, Tęczowa, Topolowa, Tylna, Warszawska (nieparzyste od 17), Wąska, Wierzbowa, Żwirki
i Wigury; Anny Jagiellonki, Armii Krajowej, Batorego, Bema, Broniewskiego, Chrobrego, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Dąbrówki, Dębowa, Elektronowa, Garbarska, Graniczna, Jagiełły, Jagodowa, Jaśminowa, Kilińskiego
(parzyste), Kolejowa, Komunalna, Kościuszki (nieparzyste), Królowej Jadwigi, Krupki, Leśna, Malinowa, Mieszka I, Miodowa, Nowa Wieś, Ogrodowa, Owocowa, Gen. Osińskiego, Piaskowa, Piłsudskiego, Podmiejska,
Polna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Poniatowskiego, Sosnowa, Spokojna, Staszica, Szkolna, Traugutta, Warszawska (nieparzyste od 1 do 15
i parzyste), Wiejska, Wielokwiatowa, Wiśniowa, Wspólna, Wyszyńskiego.
asp. Mariusz Kapczyński,
tel. 600 997 261
Dzielnicę stanowi obszar administracyjny południowo-wschodniej
i północnej części gminy Nasielsk, na
której terenie znajdują się następujące miejscowości (siedziby sołectw):
Aleksandrowo, Budy Siennickie,
Cegielnia Psucka, Chechnówka,
Chrcynno, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo
Włościańskie, Jaskółowo, Kątne, Kędzierzawice, Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin,
Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Pianowo, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe, Psucin, Słustowo, Studzianki, Wągrodno,
Winniki, Żabiczyn.
www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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W połowie maja br. firma
BŁYSK-bis odbierać miała
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, a także odpady wielkogabarytowe,
jednak mieszkańcy zaczęli
sygnalizować o pominięciu ich posesji. W ten sposób przez wiele dni przed
p ose sjami w Ma zewie,
Kosewie czy w samym
Nasielsku zalegały wersalki, kineskopy, monitory lub
sprzęt AGD.
Jak dowiedzieliśmy się
w nasielskim magistracie,
firma BŁYSK-bis nie zdołała odebrać wszystkich
odpadów wielkogabarytowych na czas ze względu
na ich bardzo duże ilości.
– W przyszłym półroczu harmonogramy odbioru zostaną ustalone na więcej dni – mówi Jadwiga Szymańska,
kierownik Wydziału Środowiska i Obszarów Wiejskich UM Nasielsk, i dodaje – Przypominamy, że można je dostarczyć bezpłatnie do PSZOK, który mieści się w Nasielsku przy ul. Płońskiej 23 we własnym zakresie.
(mb, i)

Z POLICJI

KRONIKA
POLICYJNA

Zatrzymany za zabójstwo
We wtorek, 3 czerwca br., w jednym z mieszkań w Zakroczmiu doszło tragicznej w skutkach awantury pomiędzy mężczyzną i dwiema kobietami.
Napastnik dotkliwie pobił kobiety, po czym uciekł. Starsza z nich zmarła
na miejscu.
Policja na miejsce zdarzenia została wezwana ok. godz. 19.00. Ustalono,
że 30-letni Arkadiusz L., mieszkaniec gminy Nasielsk, przebywał wraz
z dwiema kobietami 55-letnią Henryką Sz. i 31-letnią Ireną Sz. w mieszkaniu starszej z nich. W trakcie awantury napastnik pobił obie kobiety i zadał
im ciosy nożem. Starsza z kobiet zmarła na miejscu, a jej córka w ciężkim
stanie trafiła do szpitala. Obie ofiary zostały znalezione przez męża zabitej.
Podejrzany o dokonanie tych czynów Arkadiusz L., były partner Ireny Sz.
i ojciec jej dziecka, został zatrzymany w środę (4 czerwca br.) na terenie
gminy Nasielsk.
30-latek trafił do celi. Aktualnie śledczy wyjaśniają okoliczności całego
zdarzenia oraz motywy działania podejrzanego. Grozi mu nawet dożywocie.
za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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23 maja w Dębinkach w stawie ujawniono zwłoki mężczyzny. Badane są
okoliczności sprawy.
5 czerwca w Mogowie Kazimierz Z.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem w stanie nietrzeźwości 0,94‰.
5 czerwca w Nunie kierujący samochodem marki Ford zderzył się
z motocyklem Yamaha. Kierowca motocykla z obrażeniami został
przewieziony do szpitala.
W nocy z 7 na 8 czerwca w Nasielsku
nieznany sprawca dokonał kradzieży
4 akumulatorów z samochodów ciężarowych. Straty wynoszą 1800 zł na
szkodę mieszkańca Nasielska.
8 czerwca w Nasielsku na ul. Warszawskiej kierujący Volkswagenem
na skradzionych tablicach rejestracyjnych zatankował paliwo na stacji
benzynowej Bliska. Straty wynoszą
446 zł na szkodę PKN Orlen.
10 czerwca w Nasielsku na ul. POW
nieznany sprawca dokonał kradzieży
portfela z pieniędzmi i dokumentami. Straty wynoszą 1100 zł na szkodę
mieszkańca Nasielska.

Pijani na drodze:

A

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY
SIENNICA

tel. 23 691 27 52

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

9 czerwca w Cieksynie Tomasz D.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem marki Citroen w stanie
nietrzeźwości 0,40 ‰.
9 czerwca w Starych Pieścirogach Janusz Z., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował samochodem w stanie nietrzeźwości 0,27 ‰.
13 czerwca w Nasielsku Krzysztof D.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował skuterem w stanie nietrzeźwości
0,53 ‰.
14 czerwca w Cieksynie Bartosz P.,
mieszkaniec Warszawy, kierował samochodem w stanie nietrzeźwości
0,65 ‰ i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.
16 czerwca w Andzinie Wojciech O.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem w stanie nietrzeźwości 0,75 ‰.

AKTUALNOŚCI
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Z GMINY.

Komisja Rolnictwa we Winnikach
Radni sejmiku mazowieckiego
gościli w gospodarstwie Hanny
i Krzysztofa Kowalskich w Winnikach w czwartek, 29 maja br.
Odbyło się tam wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów
Wiejskich, które po raz pierwszy
zorganizowane zostało na terenie
naszej gminy.
Radni pod kierunkiem Leszka
Przybytniaka, przewodniczącego
Komisji, omawiali m.in. zagadnienia dotyczące melioracji terenów
wiejskich i uregulowania cieków
wodnych. W posiedzeniu Komisji uczestniczył Robert Kęsy, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych,
który mówił o problemach spółek
wodnych zarówno dotyczących
własności gruntów, jak i środowisk
ekologicznych. Radni wspominali
także o zagrożeniu powodziowym
i o trudnościach w pozyskiwaniu
środków finansowych na wykonywanie prac melioracyjnych. Radny
Benedykt Pszczółkowski zwrócił

uwagę na konieczność stworzenia
takiego systemu, w którym gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa byłyby w gestii
jednego dysponenta. Podkreślił, że
jeśli odwodnienie będzie zrobione
racjonalnie, to będzie również proekologiczne. Radni omówili krótko planowaną reformę gospodarki
wodnej i przyjęli uchwałą nowy statut WZMUW.
Następnie Kazimierz Porębski, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, przedstawił charakterystykę
gospodarstwa Hanny i Krzysztofa
Kowalskich oraz różne źródła finansowania, jakie były dotychczas
wykorzystywane dla jego unowocześnienia. Wspomniał też o wielu
wyróżnieniach i nagrodach, jakie
w różnych konkursach zdobywają
wyroby produkowane w tym gospodarstwie, przede wszystkim olej
lniany, olej lniany z ziołami i olej
rzepakowy. Mówił także o uni-

kalnej, największej w całej Polsce
hodowli świń rasy złotnicka biała, prowadzonej pod nadzorem
Uniwersytetu Przyrodniczego
z Poznania. Walorem prowadzonej
przez rodzinę Kowalskich działalności jest to, że w dużej mierze gospodarstwo jest samowystarczalne.

R

UROCZYSTOŚCI

Jubileusz

Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
Rok 2014 ob f i tuj e w g m i n i e
Nasielsk w pary małżeńskie, które chcą wspólnie z nami świętować Jubileusz Długoletniego
Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji
w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
w Nasielsku dnia 5 czerwca 2014 r.
o godz. 14.00 odbyła się pierwsza
w tym roku uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymało je siedem par
małżeńskich, a kolejne pary oczekują na przyznanie tego szczególnego odznaczenia.

zała wyrazy uznania małżonkom
za dotrzymanie złożonego przed
pięćdziesięcioma laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości,
szacunku i przyjaźni.
Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Składając
gratulacje Szanownym Jubilatom,
podkreślił, że są wzorem godnym
do naśladowania dla przyszłych
pokoleń pod względem budowania trwałości związku małżeńskiego i wartości życia rodzinnego.

Państwo Marianna i Franciszek
Sterbiccy, zam. w Nunie,
Państwo Zofia i Izydor Wrocławscy, zam. w Borkowie,
Państwo Jadwiga i Tadeusz Zakrzewscy, zam. w Nowych Pieścirogach.
W tej doniosłej chwili złożono serdeczne gratulacje oraz życzenia
wielu słonecznych dni w zdrowiu,
pomyślności i wspólnej radości bycia razem. Były piękne kwiaty, toast wzniesiony lampką szampana
za zdrowie Dostojnych Jubilatów

Medale Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie to specjalne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
doceniające zgodność pożycia
małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół
wiekiem rodziny. Uroczystość poprowadziła Ewa Mikulska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która
po przywitaniu przybyłych na uroczystość Jubilatów i gości przeka-

Jubileusz Złotych Godów obchodziły następujące pary małżeńskie:
Państwo Stanisława i Kazimierz
Chmurscy, zam. w Borkowie,
Państwo Anna i Wiesław Dąbkowscy, zam. w Borkowie,
Państwo Irena i Kazimierz Kubajewscy, zam. w Studziankach,
Państwo Krystyna i Zygmunt
Sierzputowscy, zam. w Chrcynnie,

i pyszny tort weselny. Uroczystość
przebiegała w szczególnej, rodzinnej atmosferze, przy nastrojowej
muzyce i słodkim poczęstunku.
Ten wyjątkowy dzień na długo
pozostanie w pamięci zarówno
Jubilatów, jak i przybyłych na tę
uroczystość gości.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz
życzymy dalszych szczęśliwych lat,
pełnych zdrowia i spokoju.

Goście mieli także okazję zwiedzić
gospodarstwo i poznać specyfikę
jego funkcjonowania, by później
kontynuować ożywioną dyskusję
na temat sposobów dofinansowywania, z których aktualnie korzystać
mogą rolnicy.
(i.)

Rzepak i len są uprawiane na ich
gruntach (90 ha), a następnie przetwarzane na miejscu i sprzedawane
we własnym zakresie. Natomiast
pozostałości po wytłoczonym oleju (makuchy) są doskonałą paszą dla
trzody chlewnej.
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Z DKK

WARTO PRZECZYTAĆ

O podróżach i bieganiu
Spotkanie klubu DKK, które odbyło
się w sobotę, 14 czerwca br., było
zarazem ostatnim spotkaniem klubowiczów przed wakacjami. A ponieważ wakacje to czas różnych
wycieczek, więc naszą książką była
Wielka mała podróż.
Swale Pope Rosie, Walijka w średnim wieku, bardzo kocha swojego
męża. Gdy jednak ten umiera na
raka, zamiast popaść w czarną rozpacz, postanawia wyruszyć w podróż dookoła świata, głosząc przy
tym o konieczności badania się na
wypadek zachorowania na nowotwór. Jej wędrówka trwa pięć lat,
podczas których przemierza ponad
32 tysiące kilometrów i przeżywa
masę, nie zawsze pozytywnych,
przygód. Swoje przeżycia przelewa na karty książki Wielka mała
podróż. Eskapada Rosie to hymn
na część silnej woli człowieka i jego

nieokiełznanej chęci odkrywania nowych rzeczy oraz poznawania samego siebie.
Wśród klubowiczów książka
wzbudziła sprzeczne uczucia.
Dla części z nich przygody Rosie nie wydawały się niczym
odkrywczym, sama książka też
nie była napisana rewelacyjnym
językiem, dla innych jednak sam
pomysł na pieszą podróż dookoła
świata wydawał się czymś fascynującym. Pytaniem były motywy
działań bohaterki. Żałoba czy chęć
oderwania się od szarej rzeczywistości? Pojawił się również wątek, że
taka podróż to nie tylko pozytywne przeżycia. Bohaterka była dwa
razy w szpitalu a także spotykała na
swojej drodze czasem mało życzliwych ludzi! Na szczęście udało się
doprowadzić jej podróż do końca.
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Druga Rzeczpospolita
mało kryształowa
Okres II Rzeczpospolitej wydaje się pięknym
momentem w historii
Ponieważ na jakiś czas Dyskusyjny Klub Książki robi sobie przerwę,
warto zrobić małe podsumowanie. Od początku roku, to znaczy
do stycznia, odbyliśmy pięć spotkań, podczas których omówiliśmy
osiem książek. Dominowała tym
razem literatura faktu, mieliśmy
w końcu świetne Lalki w ogniu czy
Gottland często nagradzanego Mariusza Szczygła. Mamy nadzieję, że
po przerwie wakacyjnej będziemy
mieli okazję na przeczytanie jeszcze lepszych książek.
Paweł Kozłowski

UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Podniebna podróż

Młodzi żacy z Uniwersytetu Dziecięcego w Nasielsku wyruszyli
dnia 24 maja 2014 r. na wycieczkę do Warszawy. Celem tej wyprawy była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, a podczas niej
obejrzenie filmu pt. Sekrety kartonowej rakiety. Seans filmowy
miał miejsce w pięknym i nowoczesnym Planetarium.
Dzieci wraz z bohaterami filmu odbyły podróż w przestworza
w kartonowej rakiecie i miały możliwość zobaczyć wszechświat.
Przewodnikiem był pan bibliotekarz, który interesująco opowiadał o Układzie Słonecznym, a widok rozgwieżdżonego nieba wywarł ogromne wrażenie na małych żakach i rozbudził w nich zainteresowanie tak ciekawą
dziedziną nauki, jaką jest astronomia.
Młodzi żacy z Nasielska, zafascynowani pasjonującą wiedzą o wszechświecie oraz pełni niezwykłych wrażeń,
szczęśliwi powrócili do domu!
Barbara Modzelewska

naszego kraju, w którym
po trudach zniewolenia całe społeczeństwo
z wysiłkiem i mozołem
odbudowywało ojczyznę. Prawda jednak nie
do końca pokrywa się
z tym wyobrażeniem.
Wi e to dob rze ka żdy, kto sięgnął chociażby po twórczość
Marka Krajewskiego.
Duszne kryminały, których akcja tocz y się
w epoce międzywojennej (w ówczesnym Wrocławiu oraz Lwowie) pokazują ciemne strony miejskiego życia. Mroczne zaułki, prostytutki, przestępcy na każdym kroku i zbrodnie, których zagadki muszą rozwiązywać
posępni detektywi jak z kina noir. Niemniej to beletrystyka, która rządzi się swoimi prawami. Przedstawiona poniżej książka to literatura faktu,
twardo trzymająca się materiałów historycznych, a zatem solidne źródło
wiedzy o tamtych czasach.
Autorem książki Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej jest Sławomir Koper. To utalentowany pisarz tworzący książki historyczne, a także
felietonista współpracujący m.in. z czasopismami „Historia Do Rzeczy”
i „Mówią Wieki” oraz z portalem Wirtualna Polska. W swoich publikacjach
sięga po wiele tematów, od czasów starożytnej Grecji po życie w Polsce
w epoce PRL-u. Jego praca o aferach w II RP nie jest pierwszą tego typu
książką, wcześniej napisał Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej
i Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej. Ta epoka jest więc mu
bardzo blisko.
Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej mają na celu przybliżyć czytelnikowi mroczne historie z tego okresu, które swego czasu elektryzowały opinię publiczną i niekiedy przez wiele lat (a bywa, że aż do teraz)
pozostawały nieznane. Trzeba przecież pamiętać o tym, że u samego
początku nowoczesnej historii naszego państwa leżała zbrodnia. Kraj,
którego obywatele zawsze szczycili się tym, że na jego terenie nie doszło w historii do żadnego królobójstwa, był jednak miejscem zabójstwa
pierwszego prezydenta. Gabriel Narutowicz został 16 grudnia 1922 roku
zabity przez Eligiusza Niewiadomskiego. Sławomir Koper w swojej książce przedstawia biografie zarówno ofiary, jak i kata, pokazując, że obaj byli
szlachetnymi i wierzącymi w swoje sprawy ludźmi, których los postawił
na przeciwnych szańcach. Historia lubi pogrywać losem człowieka, zdaje

MUZYCZNIE

RBB w finale krajowym
festiwalu EMERGENZA

Po dwuletniej pracy nad utworami grają coraz więcej koncertów. Trzykrotnie odwiedzili Białystok, kilka razy Warszawę, zanieśli swoje dźwięki do Olsztyna, Wrocławia, Żuromina, Nowego Dworu Mazowieckiego. Zagrali przed
kilkunastotysięczną publicznością na Festiwalu Kolorów w trzech miastach: Lublinie, Katowicach i Krakowie, gdzie
pozostawili po sobie same dobre wspomnienia. Ich pozytywne wibracje można było poczuć podczas ostatnich
Dni Nasielska, gdzie dali krótki, ale treściwy popis swoich możliwości.
Mowa oczywiście o nasielskim zespole Raggabarabanda (w składzie: Dawid Domała, Paweł Zakrzewski, Tomek
Suwiński, Radek Wierzbicki). Dla wszystkich sympatyków raggamuffinowej bandy, łączącej różne style muzyczne,
mamy niezwykle dobrą wiadomość. Nasielski skład po przejściu dwóch etapów zagra w finale krajowym jednego
z największych przeglądów muzycznych w Europie – festiwalu EMERGENZA.
Koncert, na którym zagrają kapelę z całej Polski (wśród nich nasielszczanie), odbędzie się 28 czerwca 2014 r.
(sobota) w warszawskim klubie Promixma. W imieniu zespołu Raggabarabanda zapraszamy wszystkich bardzo
serdecznie, gdyż wsparcie „swoich ludzi” spod sceny to najcenniejszy prezent dla każdego artysty. Więcej informacji znajdzie na oficjalnym profilu zespołu: www.facebook.com/raggabarabanda.

się w swoim dziele mówić Koper.
Najbardziej znaną aferą Drugiej Rzeczypospolitej jest, opisana również
w książce, tzw. „sprawa Gorgonowej”. Rita Gorgonowa była guwernantką
Lusi Zarembianki, córki znanego lwowskiego architekta. Gdy siedemnastoletnia dziewczyna została zabita w nocy z 30 na 31 grudnia, to właśnie
na jej nauczycielkę i opiekunkę spadło podejrzenie, szczególnie, że była
ona kochanką jej ojca. Proces kobiety stał się sprawą szeroką omawianą
publicznie. Artykuły prasowe ciągle rozpisywały się o postaci oskarżonej,
a w trakcie rozpraw przed gmachem sądu czatował rozwścieczony tłum,
który zawczasu wydał już swój werdykt.
Warto sięgnąć po książkę Sławomira Kopera. Po jej lekturze nasuwa się
refleksja, o ile zmieniliśmy się jako społeczeństwo od czasów II RP i ile
błędów wciąż powtarzamy. Bo czy nie zdarzył się u nas mord polityczny
(zabójstwo działacza PiS-u Marka Rosiaka)? Czy nie pasjonowaliśmy się
sprawą śmierci małej Madzi? Czytajmy Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej jako przestrogę na dzisiejsze czasy.
Paweł Kozłowski
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ROZMAITOŚCI

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Aby podziękować Bogu za dar wiary i świadome jej wyznanie, uczniowie klas IV z katechetami i ks. opiekunem
M. Pszczółkowskim odbyli 12 czerwca br. pielgrzymkę do
Gietrzwałdu.
Gietrzwałd, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie objawiła się
Matka Boża ubogim, prostym, wiejskim dzieciom: 13-letniej
Justynie Szafrańskiej i 12-letniej Barbarze Szamulowskiej. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września1877 r. Podobnie jak w Lourdes w 1858 r. i w Fatimie w 1917 r. Matka Boża
objawiała się dzieciom na drzewie, mówiąc „Życzę sobie,
abyście codziennie odmawiali różaniec”. Jej ostatnie słowa
brzmiały; „Odmawiajcie gorliwie różaniec” oraz „Nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was”.
Sto lat po objawieniach Kościół warmiński, na mocy dekretu prymasa Polski i za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, zatwierdził autentyczność objawień, a obraz został ukoronowany złotymi, papieskimi koronami przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przybywający tutaj pielgrzymi doznają wielu łask, a nade wszystko niezwykłych uzdrowień.
Świadczą o tym zapisy w kronice oraz liczne wota zgromadzone w kaplicy. Uczestnicząc we mszy św., którą sprawował
ks. Marek, my też dziękowaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Boże za dar wiary i prosiliśmy o jej wzrost w naszych
rodzinach. W tej też intencji ofiarowaliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Po uczcie duchowej była uczta dla ciała w McDonald’s. Następnie dzieci zwiedziły skansen w Olsztynku, w którym znajdują się chałupy z XIX i początków XX wieku. Izba lekcyjna, gabinet dentystyczny, kuchnia ciemna i widna – to miejsca,
które uczniowie bardzo podziwiali. Zainteresował ich bardzo młyn, kościół, jak i rozmaite wiejskie obejścia. Pełni wrażeń
szczęśliwie wróciliśmy do Nasielska.
T. Wrońska, M. Komorowska

Z ŻYCIA PARAFII. Nuna

Parafianie lubią zwiedzanie

Ostatni majowy weekend zgromadził liczną grupę osób z parafii Nuna oraz pracowników firmy
„JANPOL” z Nasielska, którzy udali się na wyjazd
pielgrzymkowy do miejsc związanych z początkami państwa polskiego i innych ciekawych okolic.
Wyprawa rozpoczęła się od zwiedzania Biskupina,
a właściwie od oglądania zrekonstruowanej osady
obronnej, która została odkryta w 1933 r. przez tamtejszego nauczyciela.
Jak przekonali się sami zwiedzający, gród na półwyspie biskupińskim ma długą i ciekawą historię. Obrazowały to m.in.: urządzone na wzór odkrytej osady
drewniane domy i ich wyposażenie, pokazujące
warunki, w jakich zamieszkiwała ówczesna ludność, oraz to, czym się zajmowała. Duże zainteresowanie wzbudziły
częściowo widoczne drewniane pale, tworzące falochron wokół grodu, których wiek datuje się na ok. 2000 lat.
Kolejnym punktem pielgrzymowania była katedra gnieźnieńska, miejsce będące świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, m.in. koronacji pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Powstała za panowania Mieszka I
świątynia gromadzi wiele cennych skarbów, a największą uwagę zwiedzających zwrócił sarkofag św. Wojciecha oraz
Drzwi Gnieźnieńskie. Przedstawiają one sceny z życia świętego, począwszy od narodzenia aż po męczeńską śmierć.
Wspólne pielgrzymowanie przybrało również charakter duchowy dzięki uczestnictwu w koncelebrowanej mszy św. w
katedrze gnieźnieńskiej, sprawowanej także przez ks. Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza parafii Nuna. Dla części osób
przebywanie w tym szczególnym miejscu było dobrą okazją do osobistych wspomnień z pielgrzymki papieża Jana
Pawła II i uroczystości gnieźnieńskich z okazji obchodów tysiąclecia śmierci św. Wojciecha.
Przybliżenie historii tego miasta po części stanowiło przygotowanie do zwiedzania Ostrowa Lednickiego, miejsca początków państwa polskiego. Tam przeprawą promową grupa udała się na wyspę, na której zachowały się pozostałości
grodu, wraz z pałacem i kaplicą, gdzie prawdopodobnie w 966 roku książe Mieszko I przyjął chrzest.
Nagła zmiana aury pogodowej i ulewny deszcz nie stanowiły przeszkody dla kierowców autokarów, by trudnym
szlakiem leśnym dotrzeć do Pól Lednickich. Tam pielgrzymi mogli zobaczyć słynną bramę w kształcie ryby, gdzie
corocznie odbywają się spotkania młodzieży katolickiej, których pomysłodawcą jest dominikanin ojciec Jan Góra.
Udział w wycieczce dla wielu był dobrą okazją przypomnienia dziejów naszej historii.
af.
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Warsztaty językowe PG 1
– Włochy 2014
W dniach do 5 do 11
maja br. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr
1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku uczestniczyli w wycieczce do Włoch.
Była to szansa odwiedzenia ważnych miejsc kultu
religijnego, spotkania z inną
kulturą, zapoznania się z historią kolebki cywilizacji europejskiej oraz zwiedzenia
najpiękniejszych włoskich
miast, no i kontaktu z językiem włoskim.
Po długiej podróży przez
Polskę, Czechy i Austrię dotarliśmy na miejsce 6 maja,
we wtorek. Pierwszym
punktem planu była Wenecja. Perła Adriatyku zaskoczyła nas liczbą mostów,
kanałów oraz pięknem najniżej położonej dzielnicy tego miasta. Zwiedziliśmy
najważniejszy wenecki zabytek – Bazylikę św. Marka. Widzieliśmy także Campanillę, czyli dzwonnicę na placu św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień i Ponte Rialto. Dużą atrakcją było przepłynięcie tramwajem wodnym po największej
cieśninie Wenecji – Canale Grande. Już pierwszy dzień zapowiadał wielką przygodę, więc zmęczeni, ale podekscytowani, przejechaliśmy do hotelu w Cesenatico, gdzie następnego dnia na plaży nad Morzem Adriatyckim spacerowaliśmy
i zbieraliśmy muszle.
Kolejnym punktem wycieczki był Asyż – miasto św. Franciszka i św. Klary.
Każdemu utkwiły w pamięci piękne widoki słonecznej Umbrii oraz rosnących drzew oliwnych z Rajskiego Wzgórza. Na miejscu podziwialiśmy Bazylikę
św. Franciszka, bogactwo fresków przedstawiających cuda z życia zakonnika,
zwiedziliśmy również kaplicę św. Marcina. W Bazylice św. Klary poznaliśmy historię życia tej włoskiej świętej i mieliśmy okazję zobaczyć jej ciało spoczywające w kryształowej trumnie.
Czwartego i piątego dnia warsztatów językowych zakwaterowaliśmy się w górskiej miejscowości Fiuggi i ruszyliśmy do Rzymu oraz Watykanu. Plac i Bazylika
św. Piotra, miejsca szczególnie ważne dla wiary katolickiej, szczerze nas zachwyciły i wzruszyły. Nie każdy ma przecież szansę modlitwy przy grobach niedawno ogłoszonych świętych – Jana Pawła II oraz Jana XXIII. Podziwianie konfesji
Berniniego, tronu i grobu Piotrowego, czyli miejsc, w których przebywali papieże i święci, to niewyobrażalne przeżycie. W Państwie Kościelnym zwiedzaliśmy
też Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską.
Spacer po Rzymie dał nam okazję do poznania na własnej skórze temperamentu jego mieszkańców oraz gorącego italskiego słońca (30o C). Kapitol, Zamek
i Most Anioła, ruiny senatu, czyli miejsca zamordowania Juliusza Cezara, słynne Forum Romanum, Panteon oraz oczywiście wspaniałe Koloseum to miejsca, których nie mogliśmy ominąć. Duże wrażenie zrobiła na nas najpiękniejsza
rzymska Fontanna Di Trevi, do której każdy wrzucił pieniążek, aby jeszcze
raz przyjechać do Włoch.
Ostatnim punktem w Rzymie były Schody Hiszpańskie i przejazd zatłoczonym
rzymskim metrem.
Po tak intensywnych przeżyciach nikt nie myślał
o opuszczeniu tego oliwkami pachnącego kraju. Wróciliśmy nad północny Adriatyk i w sobotę szaleliśmy
w parku rozrywki Mirabilandia. Wodne kolejki Niagara i Divertical nie pozostawiły
na nas suchej nitki. Rozpędzający się do 120 km/godz. iSpeed i roller coaster
Katun z obrotami o 360o dostarczyły sporej dawki adrenaliny. Nazywane przez
nas „windy”, które wznosiły się na 60 m ponad ziemię i opuszczały gwałtownie
w dół, także zapierały dech w piersiach. Było bardzo wesoło.
Tydzień minął wyjątkowo szybko i czas odjazdu zbliżał się nieubłaganie. Każdy
chciał jeszcze choć przez chwilę pozostać w gorącym italskim klimacie. Wspomnienia na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci. Nie zapomnimy
o pysznej włoskiej kuchni i wielkiej sympatii gospodarzy do Polaków.
Bezpiecznie wróciliśmy 11 maja, przywożąc ze sobą pamiątki i włoską opaleniznę. Wielkie podziękowania należą się opiekunom wycieczki – pani dyrektor
Bożennie Zawadzkiej-Roszczenko, pani Mai Grubeckiej oraz pani Iwonie Fabisiak-Zalewskiej, które przez cały wyjazd czuwały nad naszym bezpieczeństwem
i sprawiły, że był on wyjątkowy i niepowtarzalny.
Warsztaty Językowe zostały okrzyknięte najlepszymi w ostatnich latach. Wycieczka była dobrą okazją dla młodych nasielszczan i ich opiekunów, aby poznać
i zagłębić się w kulturę i tradycję słonecznych Włoch.
Uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1
Anna Wawrzyńska i Aleksandra Filipiak
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ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Festyn Rodzinny „Czas na zdrowie”
30 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach odbył się Festyn Rodzinny „Czas na
zdrowie”, w którym wzięli udział nauczyciele, rodzice
oraz uczniowie.
Celem głównym przedsięwzięcia było propagowanie
idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także
kształtowanie zachowań prozdrowotnych, wdrażanie
uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz
integracja dzieci, rodzin i całej społeczności lokalnej.
Dzięki różnym konkursom i konkurencjom uczestnicy
uczyli się współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.
Na początku uroczystości uczestnicy obejrzeli filmy
z serii „Śmietnik w mojej głowie”. Po projekcji wszyscy uczniowie zaprezentowali przedstawienia lub piosenki dotyczące różnych elementów składających się na zdrowy styl życia.
Po części artystycznej nastąpiła degustacja potraw ekologicznych przygotowanych przez rodziców.
W programie festynu znalazło się całe mnóstwo różnych ciekawych konkursów i kwizów związanych ze zdrową żywnością, a także zabaw i gier sportowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbył się również maraton
rodzinny oraz mecz piłki nożnej pomiędzy dziewczętami i chłopcami o Puchar Dyrektora Szkoły.
Jednym z punktów programu „Czas na zdrowie”, promującego ideę zdrowego stylu życia, był konkurs plastyczny, dla dwóch kategorii wiekowych.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy do wszystkich zaangażowanych nauczycieli, z Bożeną Pietrzak na czele, a także do rodziców, którzy przygotowali poczęstunek dla uczestników festynu.
Aneta Kicka

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Dzień Dziecka

Wesoło i radośnie było w dniu 1 czerwca 2014 r.
na placu wokół Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym, bowiem kolejny już raz odbywała się
tu impreza „Święto rodziny”.
Zebranych gości: dzieci, rodziców i pozostałych
uczestników imprezy powitały dyrektor szkoły i przewodnicząca Rady Rodziców. Złożyły
życzenia najmłodszym z okazji Dnia Dziecka,
życzyły dobrej zabawy i zachęciły do sportowej rywalizacji. Piknik realizował też ideę propagowania zdrowego stylu życia zarówno wśród
dzieci, jak i dorosłych: Życie bez nałogów!
Uczniowie uczestniczyli w konkursie profilaktycznym „Każde dziecko wie, by nałogom
mówić NIE!”. Dzieci rozegrały drużynowe
i indywidualne zawody sportowe. Były to tory
przeszkód, przeciąganie liny, wiedzy sportowej oraz… rzut beretem, który cieszył się największą popularnością,
jako że wyniki były zdecydowanie nieprzewidywalne z powodu dość silnego wiatru.
W kolejnej części tej rodzinnej imprezy rodzice aktywnie włączyli się do zawodów i rozegrano dwa mecze:
Mamy kontra Tatusiowie, zakończony remisem, i Rodzice kontra Dzieci – bez rozstrzygnięcia. Rywalizacja była
zacięta, a przy tym w powietrzu szybowała nie tylko piłka. Czasem obok zawodników przelatywało obuwie!
Na przyszkolnym placu zabaw rozstawiono dmuchaną zjeżdżalnię, basen z piłeczkami, wielką trampolinę oraz
stoisko z watą cukrową i prażoną kukurydzą. Poczesne miejsce zajmowała scena, na której prezentowali się artyści. Tym razem zagrali rodzice dla swoich pociech. Wystawili współczesną wersję Kopciuszka, która wzbudziła
salwy śmiechu, jako że sztuka była z rodzaju humoresek raczej i miała uczyć przez zabawę, że w życiu rodzina
jest najważniejsza.
Nie byłoby święta bez poczęstunku, który również przygotowali członkowie Rady Rodziców. Była kiełbaska
z grilla, pieczywo, surówka i ciasta. Na każdego uczestnika pikniku czekały też lody i wata cukrowa. A pogoda
wbrew zapowiedziom była cudowna.
Jadwiga Szymańska
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Piknik Rodzinny

W sobotę 31 maja 2014 r.
w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie odbył się Piknik Rodzinny. Jak na prawdziwy
piknik przystało, było barwnie i wesoło, a piękna
pogoda i bogaty program
sprawiły, że na terenie szkoły
szybko gromadziła się publiczność.
Następnie panie: Mirosława
Mleczak i Barbara Blank zaprosiły nas na przedstawienie pt. Królewna Śnieżka i 4 krasnoludków, podczas
którego mogliśmy podziwiać młode talenty.
Po przedstawieniu wszyscy udaliśmy się na plac szkolny, gdzie czekały liczne
niespodzianki: sportowe, muzyczne i kulinarne. Powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się stoiska, przy których można było pomalować sobie twarz,
kupić watę cukrową, poskakać na trampolinie czy pobawić się na dmuchanych
zabawkach. Miłośnicy koni mogli obejrzeć pokaz jazdy młodych jeźdźców,
a także przejechać się na koniu. Plac zabaw szybko wypełnił się roześmianymi
milusińskimi. Na głodnych czekały kiełbaski, tosty, ciasta, gofry, zdrowa żywność, tortilla itp. Uczestnicy chętnie brali udział w loterii fantowej i wygrywali ciekawe nagrody. Całą zabawę umilał wszystkim zespół muzyczny Pawilon
czwarty.
Nad bezpieczeństwem czuwał oddział Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieksyna
oraz Grupa Ratownicza Reckitt Benkiser, która zaprezentowała pokaz ratownictwa medycznego.
Miłym akcentem dnia była ceremonia wręczenia zwycięzcom konkursów symbolicznych nagród, dyplomów i słodkości. Zarówno rodzice, jak i dzieci świetnie
się bawili. Tego typu imprezy z pewnością pozytywnie wpływają na wzmocnienie więzi rodzinnych oraz integrację rodziców z placówką, do której uczęszcza
ich dziecko. Są doskonałą okazją do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu i promują wizerunek szkoły.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy byli z nami tego dnia. Dziękujemy uczniom za dyscyplinę i za przygotowanie stoisk z żywnością i wspólną dobrą zabawę. Dziękujemy Rodzicom za odwiedziny, wsparcie i humor.

ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

Czas na zdrowie

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich
przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Projekt był prowadzony w formie pracy zespołowej. Składał się z dwóch
etapów. I etap – zdobycie wiedzy oraz wypromowanie jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz II etap – Ogólnoszkolny Festyn Zdrowia.
W czwartek, 26 maja br. w szkole odbył się Festyn Zdrowia z okazji Dnia
Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka. Na początku imprezy zaproszeni goście
i rodzice mogli obejrzeć przedstawienie przygotowane przez dzieci z klasy 0 i I, opowiadające o właściwych nawykach żywieniowych, czystości

A

i aktywności fizycznej. Po części artystycznej można było porozmawiać
z dietetykiem, zbadać ciśnienie tętnicze krwi oraz zmierzyć wzrost i wagę.
Można też było zapoznać się z wyposażeniem karetki pogotowia.
W tym dniu wszyscy uczniowie oglądali film pt. Śmietnik w mojej głowie nawiązujący do zasad zdrowego odżywiania się. Dużym zainteresowaniem cieszyły się skoki na trampolinie i dmuchana zjeżdżalnia. Wielu
emocji dostarczył również mecz piłki nożnej, w którym rodzice zmierzyli
się z uczniami szkoły. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się uczestnicy festynu podczas aerobiku poprowadzonego przez instruktorkę fitness.
W czasie trwania festynu Rada Rodziców zorganizowała owocową przekąskę i kącik grillowy.
Różnorodność zaplanowanych atrakcji sprawiły, że każdy znalazł coś dla
siebie. Impreza przebiegła znakomicie – przy dobrej pogodzie i w doskonałych nastrojach wszyscy świetnie się bawili.
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Z MIASTA

Dni Nasielska 2014
W ostatni weekend, 14 i 15 czerwca
br., obchodziliśmy Dni Miasta.
Sobota upł ynęła pod znakiem
sportu. Przed południem kolo
Przychodni Zdrowia przy ulicy
Sportowej odbyła się miła uroczystość. Odsłonięto tablicę upamiętniającą miejsce urodzenia
dwojga mistrzów olimpijskich: Renaty Mauer-Różańskiej (złota medalistka olimpijska w strzelectwie na
Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie
w 1996 roku i w Sydney w 2000
roku) i Tomasza Majewskiego (złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą na Igrzyskach Olimpijskich
w Pekinie w 2008 roku i w Londynie w 2012 roku). Odsłonięcia tablicy, której fundatorem jest mistrz
kamieniarski Janusz Pacocha, dokonały: Renata Mauer-Różańska

oraz Anna Majewska, mama Tomasza Majewskiego. Po zakończeniu tej uroczystości na Stadionie
Miejskim zmagania w wieloboju lekkoatletycznym rozpoczęły
dzieci i młodzież z naszych szkół.
Następnie rozegrano mecze piłkarskie drużyn młodzieżowych MLKS
„Żbik” Nasielsk, w tym drużyny
dziewcząt, a o godz. 17.30 ligowy
mecz A-klasy rozegrały drużyny

KS „Wkry” Andzin i GKS Pokrzywnica.
Niedzielne obchody Dni Nasielska
rozpoczęły się mszą św. w intencji
gminy Nasielsk i jej mieszkańców,
celebrowaną przez ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza parafii św. Wojciecha w Nasielsku.
Natomiast od godz. 14.00 na Stadionie Miejskim rozpoczął się
pełen atrakcji piknik. Na mieszkańców Nasielska i gości czekał y stoiska gastronomiczne,
stoiska handlowe, atrakcje dla
dzieci i scena, na której mieliśmy
okazję zobaczyć i usłyszeć naszych lokalnych artystów oraz
gwiazdę wielkiego formatu. Jako
pierwsza wystąpiła Nasielska Orkiestra Dęta pod batutą Joanny
Ostaszewskiej i w towarzystwie
wspaniałych mażoretek. Następnie najmłodsi mieszkańcy, niezrażeni pogodą, obejrzeli spektakl

teatralny Skrzatów przygoda
z przyrodą. Deszczowe chmury próbował przepędzić także
chór „Belcanto” z Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tradyc yjnie podczas Dni
Nasielska zostały wręczone nagrody dla laureatów tegorocznego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”.
Zwycięzcy przeglądu mieli okazję zaprezentować się na dużej
scenie.
Tuż po tym wręczono nagrody
w konkursie plastycznym „Nasielsk
– Ekologiczna Gmina”, który został
zorganizowany w szkołach na terenie naszej gminy. Dalsza część
imprezy to występy taneczne laureatów „MiniDance Show”, którzy w specjalnie przygotowanych
choreograf iach
prezentowali swój
talent taneczno-rytmiczny. Na scenie
nie zabrakło również
artystów uczęszczających do Ogniska
Wokalnego Nasielskiego Ośrodka Kultury.
O g o d z . 17. 0 0
n a p ł yc i e b o i s k a
g ł ó w n e g o o d b yły się mecze piłkarskie „orlików”
z UKS Sokół działającego przy SP
w Nasielsku, którzy regularnie trenują pod okiem Roberta Bugalskiego.
Natomiast na scenie ok. godz. 17.00
rozpoczęła się część koncertowa.
Najpierw pojawił się zespół popowo-rockowy SAMI. Niezwykle
melodyjne utwory zespołu przyciągnęły pod scenę
więcej publiczności
spragnionej muzycznych wrażeń. Jednak
dopiero nasza nasielska grupa RaggaBaraBanda z Domalakiem
(Dawidem Domałą) na czele sprawiła,
że wreszcie wyszło
słońce, a publiczność
zaczęła szaleć pod
sceną. Chwilę wytchnienia i dobreR

E

go humoru zapewnił
Kabaret „Czesuaf”. Po
krótkiej przerwie, przyszedł czas na gwiazdę
wieczoru, czyli zespół
„Video”. Charyzmatyczny wokalista, Wojtek Łuszczykiewicz, od
razu nawiązał doskonały
kontakt z publicznością.
Utworu takie jak: Szminki róż, Środa, czwartek,
Bella, Papieros, Idę na
plażę czy Soft porwały
nasielszczan do wspólnej zabawy. Widać, że
mieszkańcy naszej gminy spragnieni są dobrej
muzyki i zabawy.
Sponsorem Dni
Nasielska był GAZ-SYSTEM S.A. i Bank Spółdzielczy w Nasielsku.
Projekt „Piknik Ekologiczny Eko-Nasielsk”
był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007
– 2013.
K.T.
K

L

A

M

A
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Wręczenie dyplomów laureatom Ogniska żar
konkursów przedmiotowych 2014
W czwartek, 22 maja 2014
r., na Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów dla
laureatów konkursów przedmiotowych. Z tej okazji delegacja z naszej szkoły udała się
na Wydział Matematyki i Nauk
Informacyjnych, aby odebrać zasłużone nagrody dla
trzech uczennic naszej szkoły:
Anny Wawrzyńskiej, Aleksandry Filipiak oraz Julii Górskiej,
tegorocznych triumfatorek
olimpiad.
Część humanistyczna rozpoczęła się o godzinie 12:30. Na
początku przemówienie wygłosiła Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, a w części matematyczno-przyrodniczej Kurator Oświaty Karol Semik. Potem nastąpiło wręczenie dyplomów. Pośród 62 tys. uczniów, którzy wzięli udział w olimpiadach,
wyłoniono 404 laureatów.
Całość uświetnił wykład Radosława Brzóski, który w bardzo interesujący sposób próbował wytłumaczyć, dlaczego nie można przestawać mówić „po co”. W ten sposób oficjalnie zakończono tegoroczną edycję konkursów
przedmiotowych. Po głównej uroczystości odbył się poczęstunek dla przybyłych gości. Całość zakończyła się
ok. godziny 17:00.
Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach będzie coraz więcej uczniów, którymi nasza szkoła będzie mogła się
w podobny sposób pochwalić. Cała społeczność szkolna gratuluje naszym dziewczynom, życząc sukcesów
w dalszej edukacji. Ten rok szkolny obficie nas obdarował, gdyż aż 3 uczennice naszego gimnazjum zdobyły
tytuły laureatów uprawiające je do zwolnienia z egzaminów gimnazjalnych i uzyskania 100% punktacji egzaminacyjnej. Warto podkreślić, iż jest to kolejny rok sukcesów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku w konkursach organizowanych na szczeblu wojewódzkim.
W latach poprzednich mieliśmy swoich finalistów i laureatów w następujących konkursach:
2001–2002 – konkurs matematyczny;
2007–2008 – konkurs biologiczny;
2008–2009 – konkurs polonistyczny i geograficzny;
2009–2010 – konkurs biologiczny, historyczny i filozoficzny;
2010–2011 – konkurs geograficzny i filozoficzny;
2011–2012 – konkurs geograficzny;
2012–2013 – konkurs geograficzny;
i obecnie, 2013–2014 – konkurs polonistyczny, biologiczny i geograficzny.
Cieszymy się, że nasielska „jedynka jest the best”.
Koło Dziennikarskie przy PG nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

NASZE DZIECI. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

Wycieczka do teatru i muzeum
W poniedziałek, 2 czerwca br. dzieci z Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku pojechały na wycieczkę do Teatru Capitol w Warszawie.
Przedszkolaki obejrzały spektakl
pt. Piękna i Bestia. Historia opowiadała o pięknej i dobrej córce, która
poszła do pałacu Bestii, aby w ten
sposób ratować życie ojca. Piękna
i Bestia to jedna z najpiękniejszych
opowieści o miłości, która pobudza
wyobraźnię każdego dziecka.

Przedstawienie było wyjątkowe,
piękne, kolorowe i pełne tajemniczych postaci. Ciekawy scenariusz oraz znakomita gra aktorów
w ślicznych strojach i znakomicie dobrana muzyka, przeniosła wszystkich w magiczny świat
baśni. Przedszkolaki jak zaczarowane oglądały przedstawienie
i przeżywały przygody tytułowej
bohaterki. Dzieci nie kryły słów
zachwytu spektaklem.

Często to, co ludziom kojarzy się najbardziej z organizacjami harcerskimi po opuszczeniu ich szeregów, to ogniska. Niezapomniane, zupełnie
inne niż wszystkie, przepełnione śpiewem, zabawą i radością. Czasem
przez spotkania te przewijają się refleksyjne słowa drużynowego lub
komendanta… Ogniska to magiczne chwile, zapadający powoli mrok
w gronie przyjaciół.
W Dniu Dziecka mieliśmy okazję inaugurować pierwsze wspólne ognisko naszego 3. Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Pomimo nie-

sprzyjającej pogody udało nam się je rozpalić na terenie Zespołu Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach. Na kominku pojawiło się sporo zuchów,
harcerzy i instruktorów. Nie zabrakło tym razem także bardzo ważnych
dla nas osób – rodziców. Bardzo cieszyliśmy się gdy pojawiali się ze
swoimi pociechami i zostawali choć na pół godziny, żeby razem z nami
bawić się i śpiewać. Na ognisku po raz pierwszy też zuchy mogły pokazać się szerszemu gronu
w swoich nowych mundurow ych koszulkach
drużyny, sfinansowanych
przez władze samorządowe naszej gminy, za
co jesteśmy serdecznie
wdzięczni. Chcielibyśmy
podziękować także dyrektorowi ZS nr 2 Cezaremu
Wiśniewskiemu za udostępnienie terenu.
Mam nadzieję, że wspólnych spotkań przy harcerskim ogniu w naszym środowisku będzie coraz więcej i w coraz
liczniejszym gronie.
phm. Daniel Nowak

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania wszystkim firmom i instytucjom,
które wsparły organizację tegorocznego Dnia Dziecka, w tym:

Następnym punktem wycieczki było
zwiedzanie Muzeum Wojska
Polskiego. Przedszkolaki oglądały samoloty, wozy pancerne, czołgi, wyrzutnie rakietowe
z czasów II wojny światowej.
Największą atrakcją dla nich
było wejście do samolotu Jak40. To samoloty wojskowe,
obecnie wycofane z eksploatacji, do niedawna używane do
przewozu VIP-ów.
Na koniec każdemu dziecku
zrobiono pamiątkowe zdjęcie, by uwiecznić te wspaniałe
chwile. Dzieci do domów wracały uśmiechnięte, pełne niezwykłych wrażeń i wspomnień.

1. Panu Ireneuszowi Góreckiemu – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Nasielsku,
2. Pani Halinie Kamińskiej – Prezes Akcji Katolickiej w Nasielsku,
3. Państwu Frączkiewiczom – Sklep „Art-Biur” z Nasielska,
4. Pani Małgorzacie Chojnackiej – Sklep „U Piotrusia” w Nasielsku,
5. Panu Markowi Czachorowskiemu – Hurtownia „MARCO” z Nasielska,
6. Państwu Kiliszkiewiczom – Jarki.pl,
7. Pani Teresie Wesołowskiej – Sklep „ATENA”,
8. Pani Hannie Frączkowskiej – Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Nasielsku,
9. Panu Krzysztofowi Czachorowskiemu – właścicielowi piekarni „BAKER”,
10. Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku,
11. MARTJACK,
12. Stowarzyszeniu Szanta 4x4,
13. Zespołowi Młode Wyjce,
14. Pani Urszuli Goszczyńskiej,
15. Wolontariuszom działającym przy MOPS w Nasielsku,
16. Pracownikom NOK, MOPS oraz Farmy Krzyczki,
17. Animatorom sportowym.
Bezpłatny dowóz na imprezę zapewnił SKR w Nasielsku.

Monika Nojbert
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
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Oj, działo się, działo!

„Święto Wolności”
W dniach 3 i 4 czerwca 2014 r.
w Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku realizowany był projekt „Święto Wolności”. Był on odpowiedzią na apel
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
który do wspólnego świętowania
zaprosił Polaków na całym świecie. Również w naszej lokalnej
społeczności chcieliśmy uczcić
25. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych
wyborów w Polsce, które miały
miejsce 4 czerwca 1989 r. Tego
dnia upadł w naszym kraju komunizm.
Patronat nad naszym przedsięwzięciem objął burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Koordynatorem
i pomysłodawcą projektu była Anna
Tomasińska. W realizacji działań
wspierała ją swoją pomocą Justyna
Duczman.
Celem naszego przedsięwzięcia
była popularyzacja wiedzy na temat przełomu politycznego w Polsce w roku 1989 r., ukazanie różnic
pomiędzy dawnym systemem
a czasami współczesnymi, pokazanie, jak wyglądało życie codzienne
w PRL, ale przede wszystkim ukazanie dzieciom i młodzieży, jaką wartość stanowi życie w wolnym kraju.
Założenia te zostały zrealizowane
przez następujące działania: wystawę „Pamiątki PRL-u”; wystawę
związaną z przełomem roku 1989;
Gminny Konkurs Plastyczny „Żyję
w wolnym kraju”; Gminny Konkurs Wiedzy „Rok 1989 w Polsce”;
Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Wolność jak radosny ludzi
śmiech…”; film Pokolenie’89.
Pierwszy dzień realizacji projektu –
3 czerwca br. – został przeznaczony
na przeprowadzenie dwóch gminnych konkursów. Pierwszym z nich
był Gminny Konkurs Plastyczny
pod hasłem: „Żyję w wolnym kraju”.
Był to wyjątkowy konkurs, ponieważ uczniowie nie przynosili gotowych, wykonanych w domu prac,
ale tworzyli je na miejscu. Konkurs
został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Wzięło w nim
udział 30 uczniów z klas I–III szkół
podstawowych, 34 uczniów z klas
IV–VI oraz 12 zespołów trzyosobowych ze szkół gimnazjalnych.
Główne uroczystości, podobnie
jak w całym kraju, miały miejsce 4
czerwca 2014 r. Zaproszonych gości witali nauczyciele i uczniowie,
wręczając kotyliony w barwach narodowych oraz okolicznościowe
foldery „Droga do wolności”, w których można było znaleźć informacje
o zmianach, jakie zaszły po przełomowym roku 1989 w Nasielsku,
w Polsce i na świecie.

Pierwszym punktem programu było
zwiedzanie zorganizowanej specjalnie na tę okazję wystawy „Pamiątki
PRL-u”. Przed głównym wejściem
można było zobaczyć samochód
marki Fiat 126p – marzenie każdego Polaka w tamtych czasach.
Charakterystyczne dla tego okresu
przedmioty, takie jak: pralka Frania,
adaptery, historyjki z gum do żucia
Donald, kryształy, syfony do wody
sodowej itp. wzbudziły ogromne
zainteresowanie i sprawiły wiele radości zarówno tym, którzy pamiętają je z okresu swojego dzieciństwa
i młodości, jak i przedstawicielom młodego pokolenia, żyjącego
w otoczeniu zupełnie innych przedmiotów.
Ws p o m n i e n i o m t e g o o k r e su towarzyszyły pieśni z okresu
PRL-u w wykonaniu naszego chóru
szkolnego pod kierunkiem Lucyny
Pawlak. Smaki dzieciństwa przypomniała degustacja „przysmaków
PRL-u.”
Druga wystawa dotyczyła polskiej
drogi do wolność, zwłaszcza działań członków i sympatyków NSZZ
„Solidarność” w naszym mieście.
Można było obejrzeć druki wolnościowe, pierwsze numery „Tygodnika Solidarność”, unikatowe zdjęcia
z wiecu wyborczego w 1989 r. zorganizowanego na boisku przy naszej
szkole, a także oryginalne plakaty
wyborcze.
Po tym sentymentalnym
przeniesieniu się w czasie rozpoczęło się radosne świętowanie podczas
g łównej urocz ysto ści na sali gimnastycznej. Dyrektor Agnieszka
Mackiewicz powitała zaproszonych gości, wśród
których byli m.in. burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski, sekretarz Nasielska Marek Maluchnik, radni Rady Miejskiej
I kadencji: Michał Sakowski i Andrzej
Zawadzki, oraz działacze Komitetów
Obywatelskich związanych z Solidarnością: Dariusz Podgrudny oraz
Wiktor Ciukszo. Uroczystość prowadziły A. Korycka oraz M. Paluszek.
Po krótkim przypomnieniu przez
uczennice: Kingę Fotek (kl. V c)
i Oliwię Olszewska
(kl. IV d) wydarzeń
z czerwca 1989 r.
wszyscy mieli możliwość obejrzeć zrealizowany specjalnie
na tę okazję film pt.
Pokolenie’89. Film
ten powstał na pod-
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Dzień 30 maja w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach obfitował w wiele
atrakcji, które wiązały się z edukacją, sportem i zabawą.
O godz. 8.30 rozpoczęły się prezentacje projektów edukacyjnych, przygotowane przez uczniów klasy II gimnazjum. Dzieci z klas I–V obejrzały dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczył zagadnień z chemii i fizyki.
Uczniowie dowiedzieli się, że kuchnia to nasze domowe „małe laboratorium”, w którym ukrywają się przepisy na wspaniałe dania i wypieki, ale
nie brakuje również w niej składników, których zastosowanie może nas

stawie wywiadów udzielonych
przez osoby z naszego lokalnego
środowiska, które angażowały się
w czasie przemian społeczno-politycznych w roku 1989, oraz osoby,
które w tym roku dopiero się urodziły. Celem obrazu było ukazanie
zmian, jakie zaszły w życiu Polaków w ciągu ostatnich 25 lat. Realizacji i montażu tego, może nieco
amatorskiego filmu, podjęły się: A.
Tomasińska i M. Paluszek. Po emisji
filmu podziękowano osobom z naszej „małej ojczyzny”, które miały
odwagę wówczas działać i tworzyć
wolną Polskę.
Podczas uroczystości miało miejsce podsumowanie konkursów
z poprzedniego dnia oraz wręczenie nagród laureatom.
Ostatnim punktem Święta Wolności
był Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod hasłem „Wolność
jak radosny ludzi śmiech…”. Został
on przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. W czasie jego
trwania mogliśmy obejrzeć pięknie dopracowane choreograficznie
układy taneczne wykonane przez
uczennice klasy IV b oraz klasy VI d
naszej szkoły pod kierunkiem Kingi
Żabik.
Ta wyjątkowa lekcja wolności zakończyła się piosenką Marka Grechuty Wolność, którą zaśpiewali

wspólnie wszyscy uczestnicy Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej. Po zakończonej uroczystości
wszyscy udali się na poczęstunek
przy grillu.
Święto Wolności zostało zorganizowane przy współpracy z Fundacją Kronenberga działającą przy
banku City Handlowy. We wszystkie działania włączyli się aktywnie
wolontariusze tejże Fundacji, wśród
których znalazła się absolwentka naszej szkoły Ewa Topczewska. Nasze
wspólne przedsięwzięcie nie byłoby
możliwe bez pomocy całego grona pedagogicznego, które aktywnie
zaangażowało się w przygotowanie
uroczystości.
Koordynator projektu Anna
Tomasińska

zaskoczyć. Projekt powstał pod kierunkiem nauczycieli: J. Maluchnik
i Z. Truszkowskiej.
Następnie dzieci przeniosły się do krainy baśni, gdzie poznały smutną, zagubioną Karolinę, która uciekła z domu, bo miała trudności w nauce. Inscenizację
wzbogaciła ciekawa scenografia, kostiumy i rekwizyty. Dzieci obejrzały również fragmenty filmów: Kopciuszek oraz Jaś i Małgosia. Nad realizacją projektu
czuwali nauczyciele: A. Tylewski i D. Sierzputowska.
Uczniowie gimnazjum także uczestniczyli w dwóch prezentacjach projektów
edukacyjnych. Pierwszy z nich to niezapomniana i wzruszająca lekcja historii – historii II wojny światowej – najkrwawszego konfliktu w dziejach świata.
Uczniowie przybliżyli wiadomości o agresji niemieckiej i rosyjskiej na Polskę,
zbrodni katyńskiej, bitwie o Anglię i Monte Cassino oraz powstaniu warszawskim. Prezentację wzbogacono fragmentami filmów, m.in. Katyń Andrzeja
Wajdy oraz Dywizjon 303 . Silnych emocji dostarczyły widzom wzruszające recytacje utworów poetyckich – wierszy Alarm Antoniego Słonimskiego
oraz Katyń Mariana Hemara. Uczniowie przygotowali również bogatą scenografię i kostiumy. Mimo iż podstawa programowa z historii nie zawiera treści
związanych z II wojną światową, uczniowie podjęli się przybliżenia swoim koleżankom i kolegom tak ważnych zagadnień. Projekt edukacyjny powstał pod
kierunkiem nauczycieli: E. Tylińskiej i K. Majewskiej.
Podczas ostatniego projektu uczniowie odkrywali tradycje i zwyczaje Wielkiej Brytanii. Spotkanie zatytułowane „Tea Time” stało się okazją do spaceru
po historii najpopularniejszych świąt Zjednoczonego Królestwa. Motywem
przewodnim był angielski zwyczaj picia herbaty, czyli Five o’clock. Wszyscy

zgromadzeni z zaciekawieniem odkrywali tajemnice brytyjskiej kultury, podziwiając elegancką zastawę imbryczków i filiżanek oraz nieśpiesznie oddając
się degustacji różnych gatunków serwowanej podczas przedstawienia angielskiej herbaty. Nad realizacją projektu czuwali nauczyciele: B. Rączka i A. Kopańska.
Po niezwykłych zajęciach edukacyjnych przyszedł czas na sport i zabawę.
Dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum rywalizowały ze sobą w rozgrywkach w dwa ognie oraz siatkówkę, a chłopcy rozegrali mecze piłki nożnej.
Aplauz kibiców podgrzewał zwłaszcza futbolową rywalizację. Sportowe zmagania sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego: A. Woźniak, P. Kowalski i R. Skrzynecki. Na zakończenie uczennice klas VI zaprezentowały gorącą
zumbę.
Tego dnia nie zabrakło również rozrywki. Dzieci miały do dyspozycji zjeżdżalnię „Kosmos”, basen z piłeczkami i trampolinę. Dla wszystkich uczniów został
przygotowany poczęstunek z okazji Dnia Dziecka. Gorąca kiełbaska smakowała wybornie po tak wielu atrakcjach. Na deser zaserwowano owoce, lody,
batoniki i napoje.
Koło redakcyjne
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WETERYNARZ RADZI

Sterylizacja – tak czy nie?
Do współpracy z ŻN zaprosiliśmy lekarzy weterynarii Małgorzatę i Adama Rosłońskich
z Nasielska, którzy będą pisać
o zwierzętach domowych. Warto wiedzieć więcej o naszych
czworonożnych domownikach.
Zapraszamy do lektury.
(red.)
Każdy właściciel psa, kota czy innego domowego zwierzaka ma
czasem jakieś pytania dotyczące jego zdrowia i opieki nad nim.
Być może uda nam się odpowiedzieć na te najczęściej zadawane, rozwiać niektóre wątpliwości
i obalić pewne mity. Dziś pierwsza część, w której przedstawimy
nasze spojrzenie na temat sterylizacji suczek i kotek.
Problem nawracających cieczek, niechcianych miotów,
a także chorób układu rozrodczego to powód wielu konsultacji weterynaryjnych. Jako że wszystkie nasze
zwierzęta są płci żeńskiej, mamy w tej kwestii i swoje doświadczenia. Jesteśmy gorącymi zwolennikami
teorii, iż wszystkie zwierzaki nieprzeznaczone do rozrodu powinny być sterylizowane i kastrowane. Jest
to najlepsza metoda antykoncepcji, a także najlepsza forma profilaktyki wielu chorób.
Chirurgiczne usunięcie jajników i macicy sprawia, iż suki i kotki nie wykazują cykli płciowych. Kłopotliwe cieczki i rujki po prostu się nie zdarzają. Nie ma tzw. ciąż urojonych i schorzeń dróg rodnych, takich
jak ropne zapalenie macicy. Jeśli zabieg wykonamy odpowiednio wcześnie, zabezpieczymy sunię czy
kotkę przed groźnymi nowotworami gruczołu mlekowego. „Odpowiednio wcześnie” oznacza tu PRZED
PIERWSZĄ CIECZKĄ/RUJKĄ. Takie młode osobniki bardzo dobrze znoszą zabiegi chirurgiczne, a powikłania zdarzają się niezwykle rzadko. Mitem jest twierdzenie, że suka czy kotka powinna mieć chociaż
raz potomstwo. Co więcej, naukowcy dowodzą, iż sterylizacja suki przed pierwszą cieczką ogranicza
ryzyko wystąpienia bardzo groźnego raka sutka do 0,05%. Jeśli zdecydujemy się na sterylizację suki po
pierwszej cieczce, ryzyko zachorowania szacuje się na 8%, a przy sterylizacji po drugiej cieczce zachorowalność wynosi 26%. Z każdą cieczką prawdopodobieństwo nowotworzenia w obrębię gruczołów
mlekowych wyraźnie wzrasta.
Istnieje jednak kilka ras psów, u których zabieg wykonujemy zwykle po pierwszej cieczce. Są to m.in. spaniele,
setery i jamniki długowłose, gdyż u tych ras wczesna sterylizacja może wpływać na okrywę włosową – staje się
ona wełnista, puszysta jak u szczeniąt, co dla miłośników rasy może stanowić pewien problem. Wczesna sterylizacja może także wydłużyć okres wzrostu kości długich, przez co właściciele psów ras o wysokich kończynach
także czasem decydują się odroczyć operację, by psy nie rosły zbyt wysokie.
W Stanach Zjednoczonych preferowana jest tzw. sterylizacja pediatryczna, którą przeprowadza się między
6 a 16 tygodniem życia zwierzęcia. Psy pracujące na granicy USA i Meksyku i służące do wykrywania narkotyków sterylizowane i kastrowane są właśnie w tym wieku, gdyż według wszelkich badań charakteryzują się dużo
lepiej rozwiniętym zmysłem węchu.
Sterylizacja nie wpływa ujemnie na wartość użytkową psa pracującego, co potwierdzają myśliwi oraz przewodnicy psów policyjnych.
Podobnie jest w przypadku kotek. Kotki wysterylizowane są uważane za dużo zdrowsze, zwykle nie oddalają się
od domu na tak znaczne odległości jak kotki niewysterylizowane i statystycznie rzecz biorąc, ich średnia długość życia jest wyższa. Przeciętna kotka może kocić się 2–3 razy w roku, gotowość do ponownego zapłodnienia
może u niej wystąpić już siedem dni po porodzie, a mioty sięgają zwykle 4–5 sztuk. Zabieg jest więc wygodnym
rozwiązaniem problemu rozrodczości u tego gatunku.
Jak wygląda przygotowanie zwierzęcia do zabiegu i co zrobić, jeśli z jakiegoś powodu jednak nie decydujemy
się na zabieg sterylizacji i wybieramy inną formę antykoncepcji? O tym w następnym artykule.
Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Interakcje między lekami
a żywnością
Jeśli spożywasz leki, zastanów się, jak należy je przyjmować. Czy zawsze
czytasz ulotkę? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jaki wpływ na działanie
leków ma żywność? Nieodpowiednie przyjmowanie leków z żywnością może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać wchłanianie leków. Czy
wiesz, że…
Spożywanie antybiotyków (tetracyklin) razem z mlekiem i nabiałem powoduje zmniejszenie wchłaniania leków, a w konsekwencji obniża ich
skuteczność.
Masz nadciśnienie, przyjmujesz furosemid podczas posiłków? A wiesz,
że spożycie tego leku z posiłkiem powoduje zmniejszenie wchłaniania
leku? Może to spowodować groźne konsekwencje, ponieważ ciśnienie
tętnicze nie zostanie obniżone tak jak powinno.
Posiłki bogate w tłuszcz, smażone mięso i kofeina mogą spowodować
zaburzenia działania leków rozszerzających oskrzela (teofilina) stosowanych w astmie. Posiłki bogate w tłuszcz oraz kofeina zwiększają wchłanianie leków, co może spowodować np. zaburzenia rytmu serca.
Masz niedobory żelaza? Chcesz zwiększyć spożycie produktów bogatych w ten składnik lub przyjmujesz suplementy diety? Czy jednak
zarówno posiłki, jak i tabletki popijasz herbatą zamiast wodą? Herbata
zmniejsza przyswajanie żelaza, co może obniżać skuteczność przyjmowania leków czy stosowania diety.
Czy zdarza Ci się popijać leki przeciwhistaminowe na alergię i astmę oraz
leki obniżające stężenia cholesterolu we krwi sokami z grejpfruta oraz innych owoców cytrusowych? Soki te powodują zwiększenie wchłaniania
leku, co w konsekwencji może spowodować zaburzenia rytmu serca,
osłabienia mięśni i biegunkę.
Przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, ale bardzo lubisz jeść zielone warzywa, brokuły, kalafiory, soję, kapustę? Niestety, te produkty zmniejszają
wchłanianie leków przeciwzakrzepowych, co może zwiększyć ryzyko
zakrzepów czy udarów.
To tylko kilka interakcji, z jakimi możemy mieć do czynienia, łącząc leki
z żywnością.
Jak ich unikać?
Przede wszystkim czytaj ulotkę dołączoną do leków, suplementów czy
ziół. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, zapytaj lekarza lub farmaceutę.
Leki zawsze popijaj wodą, przyjmując jej pełną szklankę. Kawa, herbata,
soki zmniejszają wchłanianie leku i jego metabolizm w organizmie.
Nie mieszaj leków z posiłkiem ani nie zażywaj ich tuż przed jedzeniem,
w jego trakcie ani po jedzeniu (chyba że tak właśnie zaleci lekarz lub ulotka).
Nie rozpuszczaj leków w gorącym napoju, ponieważ wysoka temperatura może zmniejszyć skuteczność jego działania.
Jeśli posiłek zaburza działanie leku, najlepiej jest go zażyć na około godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.
Nie zażywaj suplementów witaminowo-mineralnych lub ziołowych
w tym samym czasie co leki, ponieważ mogą one zaburzać ich wchłanianie.
Nigdy nie popijaj leków alkoholem!
Pamiętaj, „co dla jednego jest lekarstwem, dla innego może być trucizną”.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny; 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl; www.konsultacjedietetyczne.pl

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Szkolny Piknik Rodzinny
Z okazji dnia dziecka w Zespole
Szkół Ogólnokształcących zorganizowano piknik rodzinny.

Impreza, która została nazwana
„I Szkolnym Piknikiem Rodzinnym”, rozpoczęła się około południa 1 czerwca br. przemówieniem

dyrektor ZSO Danuty
Białoruckiej. Po części
oficjalnej przyszła pora
na zabawę. Na scenę
weszli uczniowie z ZSO,
zabawiając publiczność
śpiewem, tańcem i grą
na różnych instrumentach. Po pokazach można było wziąć udział
w aukcji. Dużo działo
się również poza sceną.
Poza stoiskami z jedzeniem i ciastami można było zakupić losy loterii
fantowej, wziąć udział w malowaniu
twarzy czy kursie udzielania pierwszej pomocy. Nasielscy strażacy
przygotowali stanowisko, przy któ-

rym można było lać wodą z węża
strażackiego do celu. Dodatkowo
na piknik zaproszono Światowy
Związek Polskich Żołnierzy Łączności – Oddział Zegrze. Członkowie oddziału przedstawiali środki
komunikacji w wojsku, począwszy

od takich, które pamiętają jeszcze
czasy zimnej wojny.
Pierwszy Szkolny Piknik Rodzinny
zapewnił wszystkim dużo zabawy.
Miejmy nadzieję, że spotkamy się
na tej imprezie za rok.

PO GODZINACH
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Piknik rodzinny w Przedszkolu
w Pieścirogach
W piątek, 30 maja br. na terenie Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach odbył się
piknik rodzinny. Wszystkich przybyłych gości czekała moc atrakcji
i dobrej zabawy.
Piknik rozpoczęła dyrektor Kamila Broma, która podziękowała
rodzicom i sponsorom za owocną pracę i pomoc
w przygotowaniu imprezy. Następnie nadszedł czas na część
artystyczną, czyli prezentację młodych talentów. Każda grupa
p r z ygo towa ł a m u zyczną prezentację.
Rodzice ze wzruszeniem oglądali występy
swoich pociech i nagradzali je ogromnymi brawami.

Po występach przedszkolaków został y rozdane
dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursie
logopedycznym. Potem
maluchy wraz z rodzicami brały udział w specjalnie przygotowanych
konkursach i zabawach.

18–22 czerwca godz. 15.00

Listonosz Pat i wielki świat
Animacja, familijny; Wielka Brytania; 1 godz. 28 min.

Listonosz Pat postanawia wziąć udział w telewizyjnym show „Gwiazdą być!”. Wyrusza więc do
wielkiego miasta i trafia do świata gwiazd.
18–22 czerwca godz. 17.00

DŻEJ DŻEJ
N a n a j l e p s z yc h
czekały nagrody.
Ogromnym powodzeniem wśród
dzieci cieszyły się
dmuchane zjeżdżalnie i trampolina. W przerwach
m i ę d z y z ab awą
można było posilić się potrawami
z grilla oraz napić
się herb at y c z y
zimnej lemoniady. Nie zabrakło
też stoisk z pysznymi domowymi ciastami, które zostały
przygotowane przez rodziców.
Rodzinny nastrój, pogoda
i przyjemna atmosfera sprawiły, że piknik rodzinny był bardzo udany.
Samorządowe Przedszkole
w Starych Pieścirogach serdecznie dziękuje rodzicom,
dzieciom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji pikniku. Do zobaczenia za rok!
Dominika Cienkowska

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Nie powinieneś teraz narzekać na dni spędzone w pracy. Małe zwarcia oczyszczają klimat. Są iskrą do twórczego działania.
Zawsze szukaj dróg porozumienia. Każdą
wolną chwilę przeznacz na odpoczynek.
Byk 21.04–20.05
Od dłuższego już czasu w pracy narastają
niepokoje. Niestety, odejdzie część załogi.
Ty możesz czuć się bezpiecznie, masz doświadczenie. Na szczęście problemy finansowe będą tylko chwilowe.
Bliźnięta 21.05–21.06
Z początkiem tygodnia możesz borykać
się z dekoncentracją. Trudno Ci będzie zebrać myśli. Powoli się pozbierasz. Koniecznie
przeanalizuj swój budżet. Nie poruszaj trudnych tematów w weekend.
Rak 22.06–22.07
Pamiętaj, że gdy zamykają się jedne drzwi,
otwierają się drugie. A wraz z nimi pojawić
się mogą nowe, ciekawsze wyzwania. Warunki finansowe będą obiecujące. Pojawi się
szansa na szybszą spłatę kredytów.
Lew 23.07–23.08
Trudno z Tobą dyskutować. Lubisz mieć ostatnie słowo. Koniecznie popracuj nad konwersacją. Nie przerywaj swojemu rozmówcy. Nie
powinieneś teraz narzekać na zdrowie, ale pamiętaj, żeby o siebie dbać.
Panna 24.08–22.09
Sprawy i przedsięwzięcia finansowe zapowiadają się teraz bardziej korzystnie. W pracy
przeforsujesz swoje pomysły i plany. Bądź wyrozumiały dla cudzych wad. Intuicja jest teraz
Twoim najlepszym doradcą.

Kino NIWA ZAPRASZA

Waga 23.09–23.10
Nie czekaj z założonymi rękami. Podejmij
w końcu jakąś decyzję. Wypatrywanie lepszych czasów nic nie da. Może po prostu
nie wierzysz w siebie. Jeśli nic nie zrobisz,
nie dasz sam sobie szansy, by to sprawdzić.
Skorpion 24.10–22.11
Szykuje się dla Ciebie emocjonujący czas. Zostaniesz rzucony na głęboką wodę. W nowych
tematach zawodowych na pewno się sprawdzisz. W życiu prywatnym także nie zasypiaj
gruszek w popiele.
Strzelec 23.11–21.12
Zamiast się tak miotać, poproś kogoś o pomoc. Przecież nie żyjesz na bezludnej wyspie. Fałszywa ambicja jeszcze nikomu na
dobre nie wyszła.
Koziorożec 22.12–20.01
Będziesz wreszcie mógł odetchnąć z ulgą.
Podział ról i obowiązków uspokoi wcześniej
napiętą sytuację. Dopilnuj jednak, by każdy
trzymał się swojej roli. Jeśli ktoś będzie się
wyłamywać, szybko go zdyscyplinuj.
Wodnik 21.01–19.02
Wykorzystaj sprzyjające Ci okoliczności.
Drobne trudności potraktuj jako wyzwania.
Ranga i przywileje, jakie Cię czekają, warte
są poświęcenia zarówno czasu, jak i energii.
Pamiętaj, że na Twój sukces pracują także
ludzie z Twojej firmy.
Ryby 20.02–20.03
W dobie kryzysu możesz przebierać na rynku pracy. Jesteś dobrym fachowcem. Jednak
przestań być takim egocentrykiem. Poszukaj
współpracowników. A prywatnie nie patrz na
innych z góry. Pamiętaj, że w życiu role mogą
się odwrócić.

Komedia; Polska; 1 godz. 25 min.

Jerzy, typowy gadżeciarz, nawiązuje dziwną relację ze swoim GPS-em o kobiecym głosie, który
sprowadza go na złą drogę.
18–22 czerwca godz. 19.00

KARUZELA
Dramat obyczajowy; Polska; 1 godz. 25 min.

Wieloletnia przyjaźń dwóch przyjaciół przechodzi kryzys, kiedy obaj zakochują się w tej samej
kobiecie.
25–29 czerwca godz. 16.00

X-Men. Przeszłość, która nadejdzie 3D
Akcja, Sci-fi; USA, Wielka Brytania; 2 godz. 3 min

X-Meni wysyłają w przeszłość Wolverine’a, by
zapobiegł zagładzie mutantów i ludzi.
25–29 czerwca godz. 19.00

UŚPIENI
Horror; USA; 1 godz. 38 min

Profesor nakłania swoich studentów do udziału w niebezpiecznym eksperymencie, którego
skutków nie mogą przewidzieć.
2–6 lipca godz. 16.00

CZAROWNICA
Familijny, Fantasy; USA; 1 godz. 37 min

Zdrada, której doświadczyła Diabolina, zmienia
jej czyste serce w kamień. Żądna zemsty rzuca
klątwę na Aurorę - nowo narodzoną córkę króla
wrogiego królestwa.

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.
Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.
Logopeda. Tel. 504 984 957.
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.

Przyjmę do pracy brukarzy
lub brygady brukarskie
z doświadczeniem

tel. 694 174 945

Przyjmę stolarzy, lakiernika i osoby do przyuczenia – Nasielska.
Tel. 503 169 550.
Sprzedam działkę budowlaną
blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758
Sprzedam Yorki 3-miesięczne. 600
zł. Tel. 697 888 450
M3 w Płońsku, 50,9 m2, II piętro,
2 balkony. Centrum. Tel. 516 726
385.
Sprzedam tanio piecyk na węgiel,
sofę rozkładaną, pozostałości po
remoncie oraz różną odzież (duży
worek 20 zł). Odbiór - Cieksyn.
Tel. 516 726 385.
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.
Wynajmę mieszkanie 34 m 2 .
Tel. 510 205 881.
Usługi elektryczne od A do Z,
instalacje 15 zł/punkt. Tel. 531
615 838.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.
Przyjmę do pracy przy ociepleniach. Tel. 519 192 396.
Potrzebny pracownik do zakładu
kamieniarskiego. Tel. 501 187 409.
Sprzedam działkę budowlaną 1015
m 2 na ul. Elektronowej, domek
gospodarczy 25 m2 ogrodzony, gaz
ziemny, pokój, kuchnia, łazienka,
altana z bala 5x4 m, fundamenty
z mediami na dom jednorodzinny
140 m 2. Cena 220 000 zł. Tel. 511
767 552.
Sprzedam halę do remontu 1470
m2 w Nasielsku. Cena 180 000 zł.
Tel. 690 225 886.
Zatrudnimy Pracowników
Produkcji. Wymóg: badania sanitaro-epidem. Kontakt: Nowel
Piekarnia Nowakowski, ul. Szarych
Szeregów 11. Tel. (22) 767 04 57.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam mieszkanie 52 m 2 ,
ul. Piłsudskiego. Tel. 505 712 424.
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Działki uzbrojone na Pniewskiej
Górce – TANIO! Tel. 693 861 544.
Sprzedam działkę budowlaną
1490 m 2, ul. Krupki. Tel. 605 610
332.
Sprzedam działkę budowlaną
1200 m2, ul. POW. Tel. 519 122 575.
Sprzedam działkę 7950 m 2 budowlano-rolną (wszystkie media).
Nasielsk, ul. POW. Tel. 605 610 332.
Wynajmę mieszkanie os.
Starzyńskiego 4. Tel. 608 061 625.
W y n a j m ę g a r a ż b l a s z a n y,
ul. Warszawska. Tel. 663 020 804.
Sprzedam mieszkanie 54 m2 –M4
– Nasielsk, ul. Staszica. Tel. 609
729 136.

usługi mini koparką

KAMA – usługi brukarskie.
Tel. 507 024 590.

tel. 604967981

Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Usługi dekarskie i ogólno-budowlane. Tel. 607 800 748; 517
099 737.
Oddam trawę łąkową 0,4 ha za
ścięcie. Tel. 792 383 623.
Zatrudnimy do nadzoru nad produkcją i do kontroli jakości. Mile
widziany język angielski – Nasielsk.
Tel. 504 101 080.
Zatrudnimy kierownika produkcji
z doświadczeniem i bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego
– Nasielsk. Tel. 504 101 080.
Kupię kawalerkę lub M2
w Nasielsku. PILNE! Tel. 797 473
594.
Sprzedam działkę budowlaną
1500 m 2. Media, ogrodzona 40
zł/m 2. Nasielsk. Tel. 669 951 207.
Sprzedam mieszkanie o pow.
3 6 m 2 n a o s. P i ł s u d s k i e g o
w Nasielsku. Tel. 505 941 678.
Sprzedam Fiata Seicento 1.1 2002 r.
LPG. Tel. 730 336 004.
S p r z e d a m Po l o n e z Tr u c k ,
benzyna+gaz, 1996 r. oraz kopaczkę ziemniaczaną – okolice
Nasielska. Tel. 661 333 293.
Firma Banaszewski poszukuje
kierowcy kat. C + HDS, z doświadczeniem. Tel. 695 163 726,
CV na e-mail: biuro@banaszewski-cieksyn.pl
Sprzedam mieszkanie o pow.
66,6 m 2 + balkon w centrum
Nasielska, w nowym budownictwie, nie wymagające remontu.
Tel. 609566850.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie, sprzątanie. Tel. 603 044 869.
Usługi ogólnobudowlane. Tel. 667
569 562.

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

ZATRUDNIMY

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

KARTOFLISKO

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

pracowników do gastronomii
(kucharzy, barmanów)

Nasielsk, dnia 09.06.2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ NASIELSKA informuje, że Rada Miejska w Nasielsku
w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LII/368/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych
lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk, na
rzecz dotychczasowych najemców.
W związku z powyższym istnieje możliwość wykupu przez dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z bonifikatą w wysokości
55 % od ceny lokalu mieszkalnego oraz od ceny części ułamkowej
nieruchomości wspólnej, w przypadku jednorazowej zapłaty całej
ustalonej kwoty przed nabyciem.
Dodatkowo ustalono bonifikatę w wysokości 5 % jeżeli trwał powyżej 10 lat.
Zasady sprzedaży określone w niniejszej uchwale obowiązać będą
do 31 grudnia 2016 r.
Szczegóły w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 lub pod
nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

mile widziane doświadczenie i wykształcenie w tym kierunku.
Kwestionariusze osobowe prosimy składać w siedzibie Firmy:

PH GULIWER
05-190 Nasielsk ul. Tylna 1
w godzinach od 8-14 od poniedziałku do piątku

telefon kontaktowy 023 693 11 24

Cennik reklam i ogłoszeń
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.

www.noknasielsk.pl

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

To miejsce czeka
na Twoją reklamę

Cena
netto zł

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

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Power 2005 w akcji

PIŁKA NOŻNA

Sezon piłkarski 2013/2014 zakończony Kolejne sukcesy siłaczy
W sobotę, 14 czerwca br. zakończyła rozgrywki ciechanowsko-ostrołęcka grupa ligi okręgowej.
W tej właśnie grupie występuje od
kilku lat nasz klub sportowy Żbik
Nasielsk. Można powiedzieć, że
występuje bez powodzenia, ponieważ wtedy, kiedy poproszono
o przeniesienie drużyny z grupy
warszawskiej do ciechanowskiej, liczono na szybki awans do czwartej
ligi. Oczekiwania tego do dzisiejszego dnia nie spełniono. Osiągane
lokaty są podobne do tych, jakie
drużyna zajmowała w grupie warszawskiej, czyli tuż poza „podium”.
W związku z tym rodzi się wiele pytań i wątpliwości, na które warto byłoby już odpowiedzieć.
Ostatni sezon rozgrywek nie był
dla naszej drużyny najlepszy. Zajęliśmy wprawdzie ostatecznie niezłe,
bo czwarte miejsce w stawce szesnastu drużyn, ale to, co w tym roku
działo się z naszą drużyną, było
swego rodzaju horrorem i przyczyną szybszego bicia serca u wielu sympatyków drużyny. Oceniając
wstępnie cały sezon, trzeba przyznać, że nie był on udany. Tego
faktu nie zmieni nawet to, że
czwarte miejsce jest dobrą lokatą,
a dwa ostatnie mecze zakończyły
się zwycięstwami naszej drużyny.
Były to mecze z drużynami z dolnych rejonów tabeli, a i zwycięstwa
nie były zbyt imponujące.
W pierwsz ym z dwóch ostatnich spotkań podejmowaliśmy
w Nasielsku drużynę z Jednorożca
– Mazowsze. Jesienią na wyjeździe
przegraliśmy z nią w stosunku 3:2.
Tym razem w Nasielsku zrewanżowaliśmy się za tamtą porażkę, zwyciężając w tym samym stosunku.
Czyli w pojedynku z tym przeciwnikiem mamy idealny remis.
Jest jednak pewien problem. Mecz
w Nasielsku mógł się zakończyć
dużo wyższym zwycięstwem, ale
mógł równie dobrze zakończyć
się, jeśli nie remisem, to nawet porażką. Wszystko przez to, że spotkanie w Nasielsku nasza drużyna
kończyła w dziewiątkę. Boisko musieli opuścić za dwie żółte kartki,
w efekcie dające kartki czerwone,
dwaj nasi najlepsi zawodnicy: Rafał
Załoga i Damian Domała. W tym
momencie nasz zespół prowadził
3:0, przez cały czas przeważał, a do
końca meczu pozostało jeszcze
25 minut.
Mimo wysokiego prowadzenia
sytuacja stała się trudna. Drużyna
i tak do tego meczu nie przystąpiła w najsilniejszym składzie, a strata
dwóch czołowych piłkarzy jeszcze
tę trudną sytuację skomplikowała.
Przeciwnik poczuł, że nie musi
w Nasielsku stracić trzech punktów.
W wypadku drużyny z Jednorożca było to bardzo ważne, ponieważ znajdowała się ona w strefie
spadkowej i liczył się dla niej każdy
punkt, aby zwiększyć swą szansę na
utrzymanie się w lidze.
Goście od tego zdarzenia zaatakowali z impetem. Nasi bronili się
nieco chaotycznie. Gra toczyła się
głównie na połowie Żbika. W 80.

z Powera 2005

minucie meczu goście wykonywali rzut wolny z odległości około
25 m. Wykonywał go Adam Grabowski. Na nic się zdał ustawiony w miarę szczelnie mur. Piłka
wpadła do naszej siatki. Nie minęły
dwie minuty, a goście strzelili drugą bramkę. Tym razem zdobyli ją
z akcji, a strzelcem był Rafał Krawczyk. W tym momencie wydawało
się, że goście rozpracowali już naszą defensywę, że za chwilę padną kolejne bramki i drużyna po raz
kolejny zazna goryczy porażki na
własnym boisku. Do końca meczu pozostawało jeszcze 8 minut,
ale trzeba było się liczyć z tym, że
sędzia doliczy kilka minut, ponieważ w trakcie meczu nastąpiło kilka przerw.
Po drugim golu nasza drużyna potrafiła się jednak zmobilizować.
Uporządkowano grę linii defensywnych, a do tego nasi napastnicy
próbowali skontrować przeciwnika
i strzelić kolejną bramkę. Końcowy gwizdek nasza drużyna przyjęła z ulgą. Bramki w tym meczu dla
naszej drużyny strzelili: Rafał Załoga
(20’), Rafał Milewski (25’) i Damian
Załoga (50’).
Na ostatni mecz, do Wieczfni, nasz
zespół pojechał jeszcze bardziej
osłabiony. Liczono się z porażką.
O problemach Żbika wiedzieli gospodarze meczu. Byli pewni łatwego zwycięstwa.
Pierwszą połowę nasi piłkarze grali
pod wiatr, a dodatkowym utrudnieniem było to, że boisko w Wieczfni
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7 czerwca br. w Warszawie
walczyli siłacze z nasielskiego klubu Power 2005.
Uczestniczyli w zawodach
o Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
D o Warsz aw y p oj e chało t ym razem t ylko
4 zawodników. Skromna liczebnie ekipa wywalczyła cztery pierwsze miejsca,
jedno drugie i jedno trzecie.
W kategorii seniorów, kategoria wagowa + 120
kg, nasi siłacze zajęli całe podium.
Zwyciężył Robert Wargocki z wynikiem 310 kg. Drugie miejsce zajął Dariusz Wdowiński z wynikiem
260 kg, a trzecie Jan Dzieciątkowski
z wynikiem 250 kg.
Wyciśnięty ciężar dał ponadto Dariuszowi Wdowińskiemu
p i er wsze m i ej sc e w kate go rii weteranów w wieku 40–49 lat
i również pierwsze miejsce Janowi Dzieciątkowskiemu w kategorii
weteranów w wieku 50–59 lat. Kolejne pierwsze miejsce z wynikiem
146 kg zdobył w kategorii weteranów – wiek +69 lat Bolesław Mąka.
Wyniki osiągane przez naszych zawodników plasują ich wysoko nie
tylko w rywalizacji krajowej, ale

nie jest wypoziomowane i nasi zawodnicy mieli „pod górkę”.
Dała się zauważyć olbrzymia mobilizacja naszej drużyny. Gra w pierwszej połowie była wyrównana, ale
nasi piłkarze stworzyli więcej niebezpiecznych sytuacji (przynajmniej trzy) niż gospodarze (dwie).
Spośród tych dwie nasze okazje
były wprost idealne na strzelenie
bramki, gospodarze mieli taką jedną.
Pierwsza połowa zakończyła się
bezbramkow ym remisem. Po
zmianie stron dała się zauważyć
pewna przewaga naszej drużyny.
Miejscowi z trudem przechodzili na
nasza połowę. Wyraźnie brakowało im sił. Teraz oni mieli i pod wiatr
i pod „górkę”. Nie była to jednak gra
do jednej branki. I ta połówka była
w miarę wyrównana. Rozstrzygnięcie padło w ostatnich pięciu minutach. Bramkę dla naszej drużyny
strzelił Damian Załoga.
Gospodarze poderwali się jeszcze
do walki, ale nie starczyło im czasu
na strzelenie wyrównującej bramki.
Nie wynikło to tylko z braku czasu,
ale także z tego, że nasze linie defensywne w tym momencie grały
poprawnie. Zwycięstwo w tym meczu było ze wszech miar zasłużone.
Zwycięstwa w dwóch ostatnich
meczach sprawiły, ze nasza drużyna zajęła ostatecznie czwarte
miejsce. Dobre i to, ale liczono na
więcej.
andrzej zawadzki
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również w rywalizacji międzynarodowej. Wielokrotnie pisaliśmy
o tytułach mistrzowskich zdobywanych przez prezesa klubu Power 2005 Dariusza Wdowińskiego.
W jego ślady idzie jego wychowanek Robert Wargocki. Dzisiaj
już można powiedzieć, że „uczeń
przerósł mistrza” i jest kandydatem
do osiągania znaczących tytułów
w skali światowej.
Klasą w swej kategorii wagowej
i wiekowej jest również Bolesław
Mąka. Ważący 73 kg zawodnik
startuje w kategorii wiekowej + 70
lat. Wyciśnięty przez niego ciężar
146 kg jest rekordem Polski. Jest on
też aktualnym wicemistrzem świata.
andrzej zawadzki
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