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Z MIASTA

Chodnik się
zapada
Uwaga na chodnik przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. O tym,
że się zapada, poinformowali nas
mieszkańcy. Od kilku dni odcinek
ulicy nie jest zabezpieczony. Dziura, choć nie jest głęboka, ma coraz
większe rozmiary i może być niebezpieczna po zmroku.
Michał B.

W niedzielę, 17 maja br., ks. biskup Piotr Libera dokonał konsekracji nowego kościoła w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Nasielsku. W ten uroczysty sposób uczczono ośmioletni trud budowy tej świątyni.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00. Zebranych powitał ks. biskup Piotr Libera słowami: – Drodzy bracia i siostry! Zebraliśmy się tutaj,
by przez złożenie ofiary Chrystusa poświęcić nowy kościół. Ze szczerą
pobożnością słuchajmy Słowa Bożego, aby nasza wspólnota odrodzona w jednym źródle kościelnym i karmiona Eucharystią rosła na duchową świątynię i wzrastała w nadprzyroczytaj na str. 3
dzonej mądrości.
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Z SAMORZĄDU
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
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WYBORY PREZYDENTA RP

Głosuj na
„Podwórko Nivea”!
Od 1 kwietnia 2015 r. Gmina Nasielsk bierze udział w konkursie
na powstanie Rodzinnego Podwórka Zabaw „NIVEA” przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku. Konkurs odbywa się w II turach.
Od 1 do 31 maja trwa II tura. Drodzy mieszkańcy Gminy Nasielsk, bez
Waszej codziennej pomocy nie wygramy rodzinnego podwórka w
Nasielsku. Czy głosowaliście dziś na Nasielsk? Czy Wasi członkowie
rodzin i znajomi również głosują codziennie? Jeśli NIE to prosimy
o czynny udział w głosowaniu.
Wystarczy że codziennie do 31 maja br. każdy z Państwa zagłosuje
na stronie www.nivea.pl/podworko
Aby zagłosować wystarczy przejść na powyższą stronę, kliknąć
w GŁOSUJ, później znów GŁOSUJ (niebieski napis) obok miejscowości
Nasielsk. Uzupełniamy email i naciskamy WYŚLIJ, przepisujemy kod
z obrazka i naciskamy OK.
Można oddać maksymalnie 10 głosów z 1 komputera.
WAŻNE: PO ODDANIU GŁOSU, ABY GŁOS BYŁ WAŻNY NALEŻY
GO POTWIERDZIĆ NA E-MAILU
W tym celu logujemy się na maila z którego oddaliśmy głos i w wiadomości, którą otrzymaliśmy (tytuł: Potwierdź swój głos na wybrane Podwórko NIVEA!) naciskamy „LINK AKTYWACYJNY”. Poprawne
oddanie głosu potwierdzone zostanie komunikatem na stronie Nivea
„Dziękujemy za oddanie głosu”.

Wyniki po I turze wyborów
W odbywających się w niedzielę, 10 maja br. wyborach prezydenckich
mogliśmy oddać głos na jednego spośród 11 kandydatów na najważniejszy urząd w państwie – Prezydenta RP. Mieszkańcy naszej gminy głosowali
w 16 okręgach wyborczych. Na 15 758 osób uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział 6571 osób, w tym głosów nieważnych oddano
35. Frekwencja wyborcza w naszej gminie w pierwszej turze wyborów
prezydenckich wyniosła 41,70%. Najwięcej, bo 2941 głosów oddano
na Andrzeja Sebastiana Dudę (45%), 1821 głosów uzyskał Bronisław Maria
Komorowski (27,86%), zaś Paweł Piotr Kukiz otrzymał 1161 głosów (17,76%).
W dalszej kolejności znaleźli się: Janusz R. Korwin-Mikke – 180 głosów
(2,75%), Magdalena A. Ogórek – 140 głosów (2,14%) i Adam S. Jarubas –
116 głosów (1,77%). Poparcie w przypadku pozostałych pięciu kandydatów
w naszej gminie nie przekroczyło 1%. Tylko w jednym okręgu wyborczym, z siedzibą komisji nr 16 w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku,
Bronisław M. Komorowski uzyskał najwięcej głosów. W pozostałych 15
okręgach wyborczych większością głosów zwyciężył Andrzej S. Duda.
Natomiast w powiecie nowodworskim frekwencja wyborcza wyniosła
47,11%, spośród uprawnionych do głosowania 62 866 osób w wyborach

Dyżury aptek
Uprzejmie informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta
oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi
numerami telefonu:
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

maj – czerwiec 2015 r.
18.05.-24.05.2015 r. – Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
25.05. – 7.06.2015 r. – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

udział wzięło 29 616 osób (w tym oddano 242 głosy nieważne). Spośród
wyjątkowo licznej grupy kandydatów największym poparciem cieszył się
Andrzej Sebastian Duda (37,71%), na drugim miejscu znalazł się Bronisław
Maria Komorowski (32,87%), zaś na trzecim Paweł Piotr Kukiz (19,48%).
Zdecydowanie niższe wyniki osiągnęli: Janusz R. Korwin-Mikke (2,87%),
Magdalena A. Ogórek (2,23%), Janusz M. Palikot (1,41%) i Adam S. Jarubas
(1,34%), pozostałych czterech kandydatów nie otrzymało w naszym powiecie nawet jednoprocentowego poparcia.
Druga tura głosowania na Prezydenta RP odbędzie się w niedzielę, 24 maja
br. Przypominamy, że głosowanie w lokalach wyborczych Obwodowych
Komisji Wyborczych odbywać się będzie w godzinach 7.00–21.00.
Więcej informacji na temat wyników wyborów na Prezydenta RP można
znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.prezydent2015.
pkw.gov.pl.
(red.)

„Nie umiera ten, kto żyje w pamięci”.
Łącząc się w bólu składamy najszczersze
i płynące z głębi serca wyrazy współczucia dla

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

Pana Bernarda Dariusza Muchy
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

z powodu śmierci

Mamy
		

Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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Z SAMORZĄDU

UROCZYSTOŚCI. Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Konsekracja świątyni
W niedzielę, 17 maja br., ks.
biskup Piotr Libera dokonał
konsekracji nowego kościoła w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Nasielsku. W ten uroczysty sposób uczczono
ośmioletni trud budowy tej
świątyni.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00.
Zebranych powitał ks. biskup Piotr Libera słowami:
– Drodzy bracia i siostry! Zebraliśmy się tutaj,
by przez złożenie ofiary
Chrystusa poświęcić nowy
kościół. Ze szczerą pobożnością słuchajmy Słowa
Bożego, aby nasza wspólnota odrodzona w jednym źródle kościelnym
i karmiona Eucharystią rosła na duchową świątynię i wzrastała
w nadprzyrodzonej mądrości. Następnie biskupa witali przedstawicie-

le Rady Parafialnej oraz architektów
i budowniczych kościoła. Wręczyli oni
kapłanowi klucze, aby mógł dokonać
uroczystego otwarcia świątyni.
Po tym akcie zgromadzeni przed
świątynią wierni wraz z biskupem
weszli do środka. Do zebranych
przemówił ksiądz dziekan Jan Majewski, proboszcz parafii św. Katarzyny. Zaznaczył, że uroczystość
konsekracji jest znakiem oddania
i ofiarności a także szczególnej ła-

ski, jakiej parafianie doświadczyli
od Boga. – Jesteśmy szczęśliwi, że
Bóg wybrał to miejsce i zechciał
w nim zamieszkać – mówił. Później przedstawił krótką historię pa-

rafii i okoliczności powstania nowej
świątyni, które sięgają 22 maja 2006
r., gdy plac pod budowę poświęcił
ksiądz biskup Roman Marcinkowski, a w październiku tego samego
roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. Proboszcz dodał,
że budowla powstała prawie w całości ze składek parafian.
Podczas swojego kazania biskup
płocki również nawiązał do faktu
powstania nowej świątyni. – Jakie to

piękne zobaczyć ludzi cieszących
się nową świątynią i jak piękne są
te chwile, gdy ofiarujemy Bogu
dzieło swoich rąk. Kościół nie wystarczy tylko zbudować, ale należy
go aktem liturgicznym poświęcić
– mówił. Dodał, że wierni powinni
budować Kościół serdeczny, aby
siebie rozumieć i sobie przebaczać
oraz umacniać dobrem, a nie osłabiać.
Podczas uroczystości wikariusz
generalny ks. prał. dr Mirosław Milewski odczytał dekret nadający
kościołowi tytuł Miłosierdzia Bożego, a także nominacje nadającą proboszczowi parafii ks. Janowi
Majewskiemu tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Następnie dokonano aktu
podpisania poświęcenia kościoła
przez biskupa Liberę, proboszcza
Majewskiego, a także architektów
i budowniczych świątyni.
W uroczystości licznie uczestniczyli
parafianie oraz księża z dekanatu
nasielskiego, architekci i budowniczowie oraz przedstawiciele władz
lokalnych.
Powstający przez osiem lat budynek kościoła jest dowodem na to,
że dużo można stworzyć wspólnymi siłami. Pamiętajmy przy tym,
że – jak pouczał ksiądz biskup Piotr
Libera – zbudowanie namacalnej
świątyni powinno być tylko przyczynkiem do „budowy świątyni
naszych serc”.
WZ
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AKTUALNOŚCI
INTERWENCJE

Z POLICJI. „Policjanci są wśród nas”

Drużyna z Dębinek najlepsza
W Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się II, rejonowy, etap
konkursu „Policjanci są wśród nas”, który jest organizowany przez Komendę Stołeczną Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkól podstawowych i ma zadanie
m.in. kształtowanie postaw charakteryzujących się umiejętnością unikania
zagrożeń, promowanie czynnego wypoczynku i budowanie zaufania do
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Brak informacji
– Dlaczego na stronie internetowej naszego Urzędu Miejskiego czy też na
stronie ZGKiM nie ma na bieżąco informacji o przebiegu prac ziemnych
na terenie Nowej Wsi? Nie ma nic o problemach czy też utrudnieniach
z przejazdem, nigdzie nie ma też informacji o możliwych przerwach w
dostawie wody. Dlaczego? – pytają mieszkańcy Nowej Wsi.
Temat przekazu informacji na linii Urząd Miejski – mieszkańcy był już
wielokrotnie poruszany na różnego rodzaju spotkaniach, jednak, jak się
okazuje, przekaz ten nadal nie działa najlepiej. Brakuje bowiem informacji
istotnych dla mieszkańców, takich, które mogłyby im ułatwić życie. Tak
jest właśnie w przypadku przerw w dostawie wody. A przecież można było
taką informację upowszechnić za pośrednictwem strony internetowej UM
czy też za pomocą systemu powiadamiania SMS-owego.
Mieszkańcy Nowej Wsi, nauczeni doświadczeniem, przyzwyczaili się do
takich sytuacji i w dni powszednie zapobiegawczo przygotowują zapasy
wody.
(mi)

KRONIKA
POLICYJNA
08.05. na ulicy Warszawskiej Jarosław J., mieszkaniec gminy Nasielsk,
miał przy sobie narkotyki.
15.05. w Ruszkowie Rafał H. kierował samochodem pomimo zakazu
sądowego.
17.05. na ulicy Warszawskiej Mariusz K., mieszkaniec Winnicy,
kierował samochodem pomimo
zakazu sądowego.

Pijani na drodze

07.05. w Psucinie Andrzej W.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (0,34 mg/l).
09.05. w Mogowie Bogdan A.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (1,27 mg/l).

przedstawicieli służb porządku publicznego.
W eliminacjach uczestniczyły 3-osobowe drużyny, wyłonione spośród
uczniów szkół podstawowych powiatu nowodworskiego.
W pierwszej cześć konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, rozwiązując test składający się z 20 pytań. W części drugiej zawodnicy mogli
wykazać się sprawnością fizyczną, w dwóch różnych konkurencjach. Najlepszą, spośród zgłoszonych szkół, okazała się podstawówka z Dębinek,
która uzyskała 63,5 pkt.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i
upominki z rąk Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Krzysztofa Padewskiego.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach będzie reprezentować nasz
powiat w finale konkursu, który odbędzie się w Warszawie.
(red) za: www.kpp nowydwor.policja.waw.pl
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12.05. na ulicy Przemysłowej Jan
B., mieszkaniec gminy Ciechanów,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,45 mg/l).

Z MIASTA

Przejście
przy
„Mrówce”
– Tu jest potrzebne przejście dla
pieszych – mówi jeden z mieszkańców naszego miasta. – Przecież nie każdy ma samochód,
żeby podjechać nim pod same
drzwi sklepu. Niektórzy chętnie
się pójdą do sklepu pieszo, tyle
że trudno przedostać się z jednej
strony ulicy na drugą – dodaje.
Idąc znajdującym się przy ulicy
Warszawskiej chodnikiem, można dojść do skrzyżowania z ulicą Grabową, a stąd już tylko kilka
kroków dzieli nas od marketu budowlanego „Mrówka”. Jednak
żeby pokonać ten niewielki odcinek, trzeba szybko przejść przez
ulicę, którą pędzą samochody
w obu kierunkach. Chodnik znajduje się tylko po jednej stronie
ulicy. Dlatego takie przejście dla
pieszych z pewnością ułatwiłoby
życie wielu osobom.
(i.)
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TEKST PROMOCYJNY

RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Zostań wolontariuszem
nież w organizacji
corocznego pikniku z okazji Dnia
Dziecka oraz organizują „andrzejki” dla seniorów
z Domu Dziennego Pobytu.
Dla nasielskich wolontariuszy Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej zorganizował w grudniu
2014 r. wycieczkę
do Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyjazd ten był formą podziękowania za pracę wszystkim
wolontariuszom działającym przy
Ośrodku.
W ramach wolontariatu nasielski
MOPS współpracował ze Stowarzyszeniem Integracja. Pozwoliło
to na zorganizowanie dwóch bezpłatnych szkoleń dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów
i pracowników jednostek pomocy społecznej. Jeszcze w grudniu
2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach odbyła się także
pogadanka na temat wolontariatu.
W 2014 r. MOPS podpisał porozumienie z Centrum Wolontariatu
w Warszawie i uczestniczy w projekcie „Wolontariat – szansa dla

Wolontariat istnieje przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nasielsku już od 2008 r. Zrzesza
on grupę osób w różnym wieku,
które poświęcają swój wolny czas,
by bezinteresownie pomagać innym. Obecnie na stałe współpracuje z Ośrodkiem 9 wolontariuszy.
Zajmują się oni przede wszystkim
pomocą osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym, a także dzieciom, które mają
problemy w nauce.
Bardzo aktywnie w różne akcje
dobroczynne organizowane przez
MOPS włączają się uczniowie placówek oświatowych, będących
Wolontariuszami Akcyjnymi. Jest to
grupa 87 osób, która współpracuje
z Ośrodkiem na mocy porozumienia podpisanego z nasielskimi szkołami: Publicznym Gimnazjum nr 1,
Zespołem Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołem Szkół Zawodowych.
Młodzież w ramach Wolontariatu Akcyjnego pomaga cyklicznie
w zbiórkach żywności organizowanych w porozumieniu z Federacją Banków Żywności w Polsce,
a przeprowadzanych w trzech
nasielskich marketach: „Tesco”,
„Guliwerze” i „Biedronce”. Wolontariusze licznie uczestniczą rów-

Marek Ostaszewski

Przewodniczący Komisji Statutowej RM

integracji”. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach
programu Obywatele dla Demokracji i będzie realizowany do
czerwca 2015 r. W ramach tego
projektu 16 wolontariuszy ze szkół
ponadgimnazjalnych (ZSO i ZSZ)
pomaga w nauce dzieciom, z 6
różnych środowisk. Ponadto odbyły się m.in.: dwa szkolenia dla wolontariuszy: 8 i 28 kwietnia 2014 r.
Zapraszamy wszystkich, którzy
chcą poświęcić swój czas, doświadczenie i wiedzę, aby pomóc osobom potrzebującym do
współpracy z nasielskim Wolontariatem działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój nr 4, koordynator Wolontariatu
- pani Ilona Karwacz.
Projekt „Wolontariat – szansa dla
integracji” dofinansowany jest z
funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

FOTOOBSERWATOR

„Rośnie” dworzec PKP
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Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach do Rady Miejskiej?
– Nie była to łatwa i prosta decyzja, a taka, która wiąże się z konsekwencjami na
cztery lata. Myślę, że każdy kandydat na radnego powinien zadać sobie podstawowe pytanie: co ma do zaoferowania społeczeństwu? Jeśli chodzi o mnie,
chciałbym wnieść zmianę w standardach sprawowania tej zaszczytnej, a jednocześnie niezwykle odpowiedzialnej funkcji radnego Rady Miejskiej w Nasielsku.
Chciałbym przywrócić odpowiedzialność działania i przypomnieć radnym, że
to na Radzie spoczywa odpowiedzialność władzy stanowiącej, to Rada powinna
przygotowywać i wyznaczać kierunki działania i rozwoju gminy. Nie chciałbym
na koniec kadencji, w roku 2018, słyszeć słów, „bo tak zawsze było”. Niestety,
słyszę to teraz na każdym kroku. Zmieniajmy to, co się nie sprawdziło, i to, co
jest niefunkcjonalne.
Jeszcze jedna myśli przyświecała mi w trakcie podejmowania decyzji o kandydowaniu do Rady, że może uda się obudzić nasze społeczeństwo i skłonić do
zaangażowania w działania lokalne i zainteresowanie samorządem.
Chciałbym przytoczyć słowa Ojca Świętego Franciszka, które przyświecają
moim działaniom: Lepsza jest czysta przegrana niż brudne zwycięstwo.
Jak Pan postrzega funkcję radnego? Radny to…
– Mąż zaufania społecznego, reprezentant Miasta i Gminy Nasielsk, przedstawiciel mieszkańców, wyraziciel ich poglądów, problemów i oczekiwań na forum
sesji. Animator działań społecznych dotyczących istotnych spraw, które mają
wpływ, na jakość życia w naszszej gminie. Zaszczytna funkcja radnego to radny
na terenie 205,77 m2 i dla 19 787 mieszkańców naszej gminy Nasielsk.
Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym przede wszystkim będzie
się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– Postawienie pytania, na jakich zagadnieniach znam się najlepiej, jest, moim zdaniem, niezręczne. Jako radny muszę się zajmować wszystkimi zadaniami i problemami naszej gminy, do tego obliguje mnie mandat radnego. W sytuacji, gdy
na temat, którym przyszło mi się zająć, nie posiadam wystarczającej wiedzy, to
staram się ją jak najszybciej uzupełnić.
Choć moje pytania często są opacznie postrzegane i odbierane, jako „atak”, nie
zawsze to rozumiem, ale pewnie „tak zawsze było”?! Po półrocznym stażu zauważyłem, że Rada zupełnie się zwolniła z pracy twórczej i ograniczyła się do
obowiązku głosowania.
Priorytetem mojego działania jest poprawa jakości życia naszych mieszkańców.
Należy zabiegać o powstawanie nowych miejsc pracy, ponieważ nowe firmy
u nas zarejestrowane dawałyby miejsca pracy, a podatki zostawałyby w naszym
budżecie.
Moje działanie chciałbym skupić na kulturze. Mamy bardzo długą i bogatą historię
miasta, jest to naszym dobrem kulturowym. Jednym z moich marzeń jest powstanie w Nasielsku szkoły muzycznej. Chcę być radnym, który nie skupia się na
latarniach i asfaltach, bo tym zajmują się inni, od wielu lat, a nawet kadencji, i sądzę, że są w tym dobrzy. Chcę zwrócić uwagę zarówno Rady, jak i mieszkańców
na potrzebę zwiększenia różnorodności oferty kulturalnej kierowanej do naszej
społeczności, a co za tym idzie zapewnienia także odpowiednich warunków do
realizacji przedsięwzięć kulturalnych.
Pracuję w komisjach stałych RM: Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla całej gminy? A w Pana okręgu wyborczym?
– Budowa samorządowego przedszkola i żłobka jest bardzo ważną inwestycją
i niestety bardzo przeterminowaną. Szkoda, że dopiero w 2015 r. może się rozpocznie, jednak cieszmy się, że w końcu ruszy. Ta inwestycja nie tylko wzbogaci
ofertę w tym zakresie, ale przestaniemy się wstydzić naszego przedszkola, a nasze dzieci i nauczyciele nie będą przebywać w budynku z rakotwórczym azbestem. Jednak nie możemy się tylko na tym jednym zadaniu skupić.
Nie mniej istotnym problemem jest zaplecze lokalowe naszego Nasielskiego
Ośrodka Kultury, który nie jest najlepszą wizytówką naszego miasta. Budynek
bardzo ogranicza możliwości rozszerzania oferty kulturalnej naszej gminy. Sypiąca się biblioteka w Nasielsku. Mamy zakopany gród, którym nikt się nie interesuje. Chciałbym rozpocząć konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji ulicy
Rynek w Nasielsku i przywrócenie jej historycznego charakteru, jako miejsca
spotkań mieszkańców, co zostało zabrane przez poprzedni ustrój komunistyczny w czynie partyjnym. Rynek nasielski mógłbym być wspaniałym miejscem
na imprezy i spotkania kulturalne nasielszczan. W tym roku odbyły się wspólne
uroczystości święta miasta i parafii, czyli obchody św. Wojciecha w parku przykościelnym, który jest lubiany przez nasielszczan, chciałbym pracować nad tym,
aby ta uroczystość stała się stałą uroczystością naszego miasta. Jeśli jeszcze organizowany byłby staromiejski jarmark, do czego potrzebny jest rynek miejski,
będzie to wspaniałe święto rodzinne i promocja miasta. Uważam, że właśnie tego
nam bardzo brakuje.
Wiele spraw jest do załatwienia i długa jest lista potrzeb naszych mieszkańców,
Czy gmina Nasielsk jest Pana zdaniem dobrym miejscem do życia dla jej
mieszkańców?
– Jak każde inne. Jednak widzę wiele walorów, które dawno zostały zaprzepaszczone.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Najłatwiejszym sposobem jest kontakt telefoniczny: 604 890 895, e-mail marek.ostaszewski.nasielsk@gmail.com lub przez Biuro Rady w Urzędzie Miasta.
Radny prywatnie…
– Wiek 49 lat, wspaniała żona Joanna: organista, nauczyciel, dyrygent i kapelmistrz. Czworo cudownych dzieci. Moją pasją jest klasyczna muzyka organowa.
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Szacunek dla przeszłości

Wszechświaty
Bardzo popularne są ostatnio książki
przeznaczone dla young-adult, czyli kilkunastoletniej młodzieży. Pozycje te często starają się zdobyć uwagę
młodego czytelnika niebanalnym
pomysłem. Tak jest też w wypadku
Wszechświatów.
I trudno się dziwić, skoro sam autor jest
ciekawą osobowością. Leonardo Patrignani to 35-letni Włoch, który w swoim życiu był liderem zespołu heavy
metalowego, aktorem, sprawozdawcą sportowym, a także udzielał swojego głosu we włoskich wersjach kilku
znanych gier komputerowych i wideo.
Wszechświaty to jego książkowy debiut. Bardzo udany debiut.
Jak głosi tekst na okładce: Według teorii wieloświatów, istnieje nieskończona liczba światów, jak i nieskończone są możliwości naszego w nich
istnienia. Przypuszcza się, że te rzeczywistości nie komunikują się wzajemnie. Te dwa zdania stanowią o całej osi fabuły. Mamy dwójkę młodych ludzi: Alexa z Mediolanu i Jenny z Melbourne. Oboje cierpią na
dziwną przypadłość, która powoduje, że chwilami tracą przytomność
i mają omamy. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że
w ich trakcie… widzą siebie nawzajem i nawet potrafią się komunikować
ze sobą! Alex postanawia w pewnym momencie przebyć pół świata, by
przekonać się, że jego towarzyszka z wizji istnieje naprawdę.
Mamy więc intrygujący wstęp, zastanawiać może tylko, czy fabuła nie
rozwija się w sztampowy sposób. Na szczęście autor potrafi stworzyć coś
poza ciekawym wstępem i historia mocno wciąga. Bohaterowie, chociaż
z pozoru nudni i typowi dla młodzieżowej literatury, w dodatku opisani
w ten sposób, żeby być obiektem westchnień i czytelników, i czytelniczek, to jednak ich działania i zachowanie nie są bezmyślne. Towarzyszy
im zresztą cała gama postaci drugoplanowych, które choć, znowu, nie
zawsze oryginalne (np. nastoletni geniusz komputerowy poruszający się
na wózku inwalidzkim), to potrafią zaskarbić sobie sympatię czytelnika.

Trochę nam przykro, a przy tym trochę czujemy się winni, że byliśmy
mało skuteczni w załatwieniu prostych, jak się słusznie wielu osobom
wydaje, spraw, sygnalizowanych nam
przez mieszkańców, a dotyczących
szacunku dla ludzi uczestniczących
w pewnych ważnych wydarzeniach,
które dla tych osób zakończyły się
tragicznie. Pozostały po nich nieme
świadectwa w postaci pomników.
I obowiązkiem nas, potomnych, jest
o te pomniki dbałość. Wielu mieszkańców sygnalizuje jednak zaniedbania.
Pisaliśmy na łamach gminnej gazety o tych problemach. Niestety, jak
informują nas niektórzy mieszkańcy
miasta i gminy (jednym z nich jest pan
Krotkopad) i jak sami to stwierdziliśmy,
dokonując obserwacji, problem nie
został rozwiązany.
Pierwszy pomnik znajduje się na
skwerku przy ul. Kościuszki. Składa się
on z dwóch części. Pierwsza oddaje
hołd tym wszystkim mieszkańcom
miasta, którzy polegli w imię wolności ojczyzny w latach 1939–1945,
druga zaś informuje o śmierci w lipcu
1976 r. dwóch wojskowych pilotów,
którzy wykonując lot szkoleniowy,

nio część jego elementów została
pokryta płytami granitowymi. Może

zginęło ich kilka razy więcej niż wymieniono to w rzeczonej książce.

to narusza jego „polowy” wojskowy charakter, ale ułatwia opiekunom
dbałość o jego czystość. Osoby odwiedzające ten grób, zwłaszcza te,
które nie były w Nasielsku przez wiele lat, sygnalizują jednak pewne problemy.
Pierwszym problemem są tablice memoratywne mówiące, że tu
spoczywają … – i w dalszej części wymienieni są z imienia i nazwiska żołnierze polegli w okolicach
Nasielska w sierpniu 1920 r. Tymczasem w pamięci nasielszczan ta mogiła
zachowała się jako grób nieznanego

A wielu z nich jest znanych z imienia
i nazwiska. Przekłamanie nastąpiło
na linii Urząd Miejski w Nasielsku –
IPN wtedy, kiedy grób był modernizowany.
Ten problem jest ważny, ale dla
wielu osób nie najważniejszy. Ważniejsze jest to, że zachowała się,
dzięki zabiegom miłośników historii, pierwsza tablica (marmurowa)
umieszczona na mogile tuż po jej
ostatecznym uformowaniu. Przetrwała ona w centralnym punkcie
pomnika 70 lat, w tym lata okupacji hitlerowskiej. Nie dopuszczono

zginęli śmiercią lotnika w samym
centrum Nasielska, gdzie spadł ich samolot. Cały pomnik wymaga renowacji. Szczególnie jednak potrzebna
jest odnowa jego drugiej, dolnej części. Jest ona nieczytelna i bardzo zabrudzona.
Drugi pomnik znajduje się na cmentarzu. To grób żołnierzy poległych
w sierpniu 1920 r. w walce z bolszewickim najeźdźcą. Podlegał on
szczególnej trosce mieszkańców
Nasielska zarówno w okresie przedwojennym, jak i powojennym. Ostat-

żołnierza. A więc, skoro nieznanego
żołnierza, to skąd wzięły się nazwiska
poległych, a zwłaszcza stwierdzenie,
że tu spoczywają? Wydaje się, że nastąpiło tu przekłamanie.
Przytoczone nazwiska pochodzą z książki wydanej w roku 1934,
a dokumentującej straty osobowe
wojska polskiego w wojnie 1920 r.,
w tym i straty oddziałów walczących
w okolicach Nasielska. Nie ma w niej
jednak żadnej informacji, że żołnierze ci zostali pochowani w tej mogile. W dodatku w okolicach Nasielska

do jej całkowitego usunięcia z mogiły wtedy, gdy grób był modernizowany. Problem w tym, że tablica
ta, położona z boku, jest nieczytelna
i brudna. Mówią o tym odwiedzający tę mogiłę.
A było inaczej w latach tzw. komuny.
Tyle że wtedy głównym opiekunem
mogiły był Związek Inwalidów Wojennych wspierany działaniami harcerzy. Wtedy nie czekano na pieniądze,
bo nikt z rządzących na mogiłę z roku
1920 pieniędzy nie dawał…
andrzej zawadzki

Z młodzieżową literaturą jest trochę jak z klockami Lego. Bawią również osoby starsze niż zakładany „target” tego typu literatury. Dlatego też
Wszechświaty można polecić nie tylko nastolatkom, ale i innym, którzy
lubią uciec od rzeczywistości i zanurzyć się w fascynującej i oryginalnej
opowieści. Książka Leonarda Patrignaniego w stu procentach spełnia to
zadanie.
Paweł Kozłowski

Konkurs Fotograficzny
„Widokówka z Nasielska”

ŚLADEM BORUKOWSKICH – HISTORIA Z PRZYRODĄ
Nasielski Ośrodek Kultury zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Czekamy na niebanalne ujęcia, na których znajdą się ciekawe miejsca znajdujące
się na terenie gminy Nasielsk. Konkurs jest otwarty, bez podziału na kategorie
wiekowe. Jego celem jest stworzenie widokówki promującej naszą gminę. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 fotografie. Termin zgłoszeń upływa
8 czerwca 2015 r.
Fotografie zgłoszone do konkursu zostaną poddane ocenie jury, a najlepsze
zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Nasielskiego Ośrodka Kultury na
portalu Facebook i poddane głosowaniu internautów. Uczestnik konkursu, którego praca zdobędzie najwięcej „polubień”, otrzyma nagrodę.
Więcej informacji w regulaminie, który można pobrać ze strony stronie internetowej organizatora: www.noknasielsk.pl.
K.T.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NASIELSKU
zaprasza na rajd rowerowy czytelników
oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów
DATA : 24 MAJA 2015 R. (niedziela)
START : Biblioteka , godz. 1300
META: Biblioteka, godz. 1800
W programie przejazd do Cieksyn i Borkowa
Na zakończenie piknik z kiełbaskami.
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WSPOMNIENIE

RUBRYKA HARCERSKA

Pani Stefania Rychlik

Kurs znakarski

Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej.
Paulo Coelho

W kwietniu tego roku zakończyła swoją „podróż ku słońcu” Pani
Stefania Rychlik. Zapewne wielu
Czytelników „Życia Nasielska”
znało ją osobiście. Drobna,
szczupła, wręcz niepozorna. Patrząca przez szkła okularów mądrymi, przenikliwymi oczami.
Nauczycielka. Polonistka. Działaczka harcerska. Przez 10 lat
przebywała w Kazachstanie, aby
„nieść” Polskę zamieszkał ym
tam Polakom, potomkom zesłańców. Podobnie jak literacka
bohaterka noweli Siłaczka Stefana Żeromskiego, nie bacząc na
trudy dnia codziennego, dawała
im nadzieję, była stopniem schodów, po których mogli się wspinać, realizując marzenia o kraju
swych przodków. Jakże silną, poukładaną wewnętrznie i niezwykle odważną musiała być Stefania
Rychlik, aby podjąć się tej pracy,
a właściwie misji.
Pani Stefania była też wyjątkowym uczestnikiem nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Nam, klubowiczom, najbardziej
zapadły w pamięć jej opowieści
o Rosji. Nikt z nas nie przypuszczał, że książka Igora M. Mieci-

ka 14.57 do Czyty. Reportaże
z Rosji. i obecność Pani Stefanii
Rychlik spowoduje, że spotkanie Klubu będzie niepowtarzalnym wydarzeniem. Nie ma nic
cenniejszego niż poznanie osoby, która opowiada o tym, co
w i d z i a ł a i p r z e ż ył a . A k i e d y
Pani Stefania wypowiadała się
o innych przeczytanych w Klubie książkach, jej opinie był y
rzeczowe, błyskotliwe i sensowne. Cechowała je racjonalność.
Niejednokrotnie trudno było się
z nimi nie zgodzić. Brzmiały bowiem jak prawdy oczywiste.
Idę ku słońcu… Tymi słowami
w dniu 17 stycznia 2015 r. Pani
Stefania Rychlik pożegnała się
z nami, uczestnikami Dyskusyjnego Klubu Książki. Tego dnia
na spotkaniu omawialiśmy książkę Ingi Iwasiów zat ytułowaną
Ku słońcu. Przenieśliśmy się do
Szczecina, miasta, które ma ulicę, a raczej aleję nazwaną właśnie „Ku Słońcu”. Prowadzi ona
na szczeciński cmentarz. Nawiązując do tej nazwy, Pani Stefania
zdecydowanym, lecz wzruszonym g łosem p owied zia ła, że
ona wkroczyła już na drogę ku

słonecznej jasności, nieprzeniknionej przez ludzki rozum i oko.
Konsternacja, cisza, ściśnięte
gardła… Co powiedzieć…?
O s ob i ś c i e, i myś l ę, że t a k że
w imieniu Klubowiczów, jestem
wdzięczna Opatrzności, że postawiła na naszych życiowych drogach Panią Stefanię Rychlik. Czuję
się wyróżniona, że mogłam ją poznać, że była niewielką, ale jakże
ważną częścią mojego świata.
Darzę ją og romnym szacunkiem za godność, jaką pokazała
w momencie największej próby
człowieka, w chwili zbliżania się
śmierci. Świadoma swego stanu
zdrowia i pogodzona z faktem że
musi odejść, dzielnie opierała się
ciężkiej chorobie. Kiedy dopadał
ją ból i w oczach widać było cierpienie, na ustach miała delikatny
uśmiech.
Pani Stefanii nie ma dziś wśród
ż y w ych, ale „przestając ż yć”,
rozpoczę ła nowe życie. Żyje,
inaczej. W ludzkiej pamięci. Bo
jak napisała polska noblistka Wisława Sz ymborska: Umarł ych
wieczność dotąd trwa, dokąd
pamięcią im się płaci.
Anna Fronczak

ZAPROSZENIE DKK

Spotkanie
z dobrą
książką

W momencie śmierci kogoś bliskiego
uderza człowieka świadomość
niczym niedającej się zapełnić pustki.
ks. J. S. Tischner

Zapraszamy, w sobotę, 23 maja br.
na spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, które
odbędzie się w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
Będziemy rozmawiać o książce
Jacka Dukaja pod tytułem Perfekcyjna niedoskonałość. Rozpoczynamy jak zwykle o godz.
11.30. Zapraszamy!
(red.)

Panu Bernardowi Dariuszowi Mucha
i jego bliskim
najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmieci

Mamy
składają przyjaciele i znajomi

W przedostatni weekend kwietnia w szkole w Starych Pieścirogach odbył
się podwójny Kurs Znakowania Szlaków. Uczestnicy szkolili się w znakowaniu szlaków nizinnych pieszych oraz jeździeckich górskich. Organizatorem była Grupa Znakarska Wojskowego Oddziału Stołecznego PTTK
przy współpracy z 3. Szczepem DHiGZ im. Bratnich Ognisk. Na szkoleniu
pojawiło się łącznie około 40 osób z różnych części kraju, nawet tak odległych jak Góry Świętokrzyskie i Beskid Żywiecki.
Impreza rozpoczęła się już w piątek wieczór; około godziny 18.00 wystartowaliśmy z częścią szkoleniową. Na początku było nieco o misji
PTTK oraz kilka oficjalnych wystąpień. Następnie uczestnikom przybliżono rys historyczny, a także ciekawostki dotyczące naszej gminy. Po
części teoretycznej przeszliśmy do oglądania i omawiania sprzętu zna-

karskiego. A było tego sporo, poczynając od zestawów do malowania,
przez przeróżne szablony, tabliczki naklejki itp. By umilić wieczór, spotkaliśmy się przy ognisku z kiełbaskami, nie zabrakło też rozmów do późnych godzin nocnych.
Sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem części teoretycznej kursu jeździeckiego. Specjalnie dla nas przyjechało dwóch przedstawicieli
Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej z Górnego Śląska. Opowiedzieli
nam o specyfice znakowania konnego oraz omówili szczegółowo instrukcję znakowania. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, jak wygląda sieć
szlaków konnych na południu Polski. Okazuje się, że jest to całkiem popularna dyscyplina turystyki w Polsce.
Około południa ruszyliśmy w teren, a naszym celem była twierdza
Modlin. Przez kilka godzin zwiedzaliśmy obiekt oraz w kilku miejscach
wnosiliśmy poprawki na istniejących szlakach. Było to miłe połączenie
wycieczki z częścią praktyczną kursu. Minął rok od wykupienia obiektu
przez inwestora i rzeczywiście widać postępy w pracach.
Po powrocie do szkoły odbyły się egzaminy. Komisja egzaminacyjna
składała się z przedstawicieli Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
PTTK. Pytania były różne, niektóre łatwe, inne podchwytliwe, ale wszyscy z mniejszą lub większą łatwością egzamin zdali.
Chciałbym podziękować dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Cezaremu Wiśniewskiemu za udostępnienie budynku szkoły
na cele kursu. Z naszej gminy kurs zaliczyły trzy osoby, w tym dwóch
przedstawicieli naszego szczepu!

„U umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Wisława Szymborska

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Druha Stanisława Stankiewicza
Byłego sekretarza Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie
oraz byłego sekretarza Gminnego Zarządu OSP w Nasielsku.
Wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie Zmarłego
składają
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie
wraz z członkami
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Dzień patrona szkoły
Stefana Starzyńskiego
30 kwietnia jest dla
naszej szkoły bardzo
ważnym dniem, ponieważ wtedy oddajemy hołd naszemu
Patronowi – Stefanowi Starzyńskiemu.
Uczniowie i nauczyciele ubrani w stroje
galowe uczestniczą
w uroczystym apelu.
W tym roku został on przygotowany przez uczniów klas: IVc, Vd, VIa i VId.
Hasłem przewodnim były słowa: „Wstrzymajmy pamięć w minucie skupienia…”. Miały one skłonić młodych ludzi do refleksji nad tym, co najważniejsze w życiu, a także do wdzięczności dla pokoleń Polaków, którzy
poświęcili swoje życie dla Ojczyzny, w szczególności dla dokonań Stefana
Starzyńskiego.
Montaż słowno-muzyczny, wzbogacony prezentacją multimedialną,
przypomniał uczniom postać tego wielkiego Polaka, Prezydenta Warszawy w latach 1934–1939 i bohatera z czasów obrony stolicy we wrześniu
roku 1939. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać jednego z przemówień Stefana Starzyńskiego z tego okresu. Bardzo wzruszającym akcentem były piosenki wykonane przez uczniów klas: IIIb, IIId, IVe i VIa oraz
zespół muzyczny pod kierunkiem Kingi Żabik.
Po zakończeniu części artystycznej odbyło się podsumowanie konkursów, przeprowadzonych w związku ze Świętem Patrona. Dzieci z klas I–III
wykonywały prace plastyczne na temat „Najlepsza szkoła, to moja szkoła”. Nagrodzono prace: Natalii Kowalskiej (klasa Id), Sylwii Wyrzykowskiej
(klasa IIa) oraz Bartłomieja Traczyka (klasa IIIb).
Uczniowie klas IV–VI wzięli udział w konkursie wiedzy o Stefanie Starzyńskim. Najlepsze wyniki osiągnęli:
I miejsce – Oliwia Kapczyńska (klasa Vb),
II miejsce – Emilia Ćwik (klasa Vb),
III miejsce – Julia Czyżewska (klasa VIc).
Szczególne wyróżnienie otrzymał najmłodszy uczestnik konkursu uczeń
klasy IIIc – Karol Michnowski.
Beata Korytkowska
Anna Tomasińska
Justyna Duczman

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Święto Patrona Szkoły
– Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2015 r. był dniem szczególnie uroczystym w Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Cała społeczność
szkolna, nauczyciele oraz zaproszeni goście obchodzili kolejne „imieniny
szkoły”. Obecnością na uroczystej akademii zaszczycił nas burmistrz Bogdan Ruszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki oraz
przedstawiciele zaprzyjaźnionych nasielskich instytucji.
Uczniowie w strojach z epoki stanisławowskiej przedstawili spektakl słowno-muzyczny pt. Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie…. Poetycka wędrówka w przeszłość została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli:
Izabeli Miller, Krystyny Bober oraz Katarzyny Świderskiej. Wzruszające
patriotyczne piosenki zaśpiewali chórzyści pod kierunkiem Joanny Ostaszewskiej, natomiast oprawę plastyczną nadzorowała Bożena Chrzanowska.
Tegoroczne obchody święta naszego patrona – Konstytucji 3 Maja to
wspaniała lekcja patriotyzmu, historii i poczucia jedności. „Imieniny szkoły” to dobra okazja do uświadomienia młodemu pokoleniu, czym jest
święto 3 Maja oraz dlaczego warto czcić narodowe rocznice.
Organizatorzy
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Szkolna Gala Oscarowa
Kwiecień to od wielu już lat miesiąc pożegnań z klasami maturalnymi. W Zespole Szkół Zawodowych
Nasielsku jest to moment szczególny. Wtedy właśnie żegnamy maturzystów w pewien niestandardowy
sposób.
Jedenaście lat temu Agata Żbikowska, nauczycielka języka polskiego
w naszej szkole, stwierdziła, że dzień

wziął w niej udział starosta powiatu nowodworskiego – Magdalena
Biernacka. Nasze zaproszenie przyjął również skarbnik gminy Nasielsk,
absolwent naszej szkoł y, Rafał
Adamski, a także Krzysztof Miller,
kierownik Wydziału Administracji
i Nadzoru Urzędu Gminy Nasielsk,
absolwent roku 2004. Byli też: Sandra Skurczyńska, studentka Wydzia-

rakterystyczną dla siebie energią
i uczuciem, oraz Łukasz Ołdak, który zaśpiewał utwór I Wanna Be Your
Lover. Ogromnie zaskoczył tym
wszystkich, ponieważ do tej pory
dał się poznać w nieco lżejszym repertuarze, ale w tym utworze udowodnił, że wie, po co wychodzi na
scenę, co zgromadzeni nagrodzili
gromkimi brawami. Ostatnim wy-

zakończenia nauki w szkole średniej
powinien mieć szczególny charakter – i tak zrodził się pomysł Szkolnej
Gali Oscarowej. Nasz Gala, wzorem
gali Amerykańskiej Akademii Filmowej, polega na uhonorowaniu tych,
którzy zapisali się w pamięci społeczności szkolnej w pewien szczególny sposób statuetkami szkolnych
Oscarów. Powstały poszczególne
kategorie, w których wręczane są
te nagrody. Niektóre kategorie od
wielu lat się nie zmieniają, a niektóre są tworzone na wniosek uczniów,
gdy umiejętności, które uczniowie
chcieliby uhonorować nagrodą, do
tej pory były nie zauważane.
Od roku ubiegłego w uroczystości biorą również udział absolwenci

łu Energetyki Wojskowej Akademii
Technicznej, absolwentka roku 2011,
Eliza Waśniewska i Damian Gogolewski, absolwenci roku 2013, redaktor Paweł Kozłowski, absolwent
roku 2010, i Daniel Karczmarczyk,
absolwent roku 2005, mgr inż. Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Naszą tegoroczną uroczystość
rozpoczęła dyrektor Agnieszka
Rutkowska, wręczając nagrody wyróżniającym się abiturientom. Po
części oficjalnej zaczęła się Wielka
Gala Oscarowa. Poprowadziły ją,
z ogromnym wdziękiem i profesjonalizmem, Klaudia Tybuchowska i Ewelina Sawicka. Na początku
przedstawiono kategorie, w jakich
o Szkolne Oscary będą się ubiegać nominowani, a były to: Piękny Umysł, Mistrz Sportu, Gwiazda
Szkolnej Estrady, Mistrz Pióra, Luz
Blues, Inicjator Życia Społecznego,
Przyjazny Uśmiech, Malarz Kolorów, Buntownik z Wyboru, Mistrz
Parkietu oraz Miss i Mister Maturzystów.
Galę rozpoczął występ niekwestionowanej gwiazdy naszej szkoły –
Oliwi Dylewskiej. Oliwia zaśpiewała
niezwykle klimatyczny utwór przy
niebanalnym akompaniamencie gitarowym Maćka Ziemaka.
I tak przeszliśmy do nagród. Każda
kategoria budziła niekłamane zainteresowanie, ponieważ do końca nie
wiadomo było, kto zwycięży. Po wyłonieniu zwycięzców w kilku kategoriach wystąpił niecodzienny gość
Sebastian Gogolewski. Ten bardzo
młody człowiek zagrał na skrzypcach
minirecital złożony z dwóch utworów, a zrobił to w tak niecodzienny
sposób, że cała sala biła mu brawo na
stojąco. Sebastian ujął wszystkich nie
tyko ponadprzeciętnymi umiejętnościami, ale również skromnością
i dojrzałością sceniczną, niezwykłą
u tak młodego człowieka.
Oprócz Sebastiana wystąpiła jeszcze
Justyna Rutkowska, śpiewając z cha-

konawcą był Damian Zmysłowski,
który zaśpiewał utwór z repertuary Maxa Romero Chase The Devil
i zrobił to, jak należało się spodziewać, z dużą swobodą i charakterystycznym dla tego gatunku muzyki
ciepłem.
Po rozdaniu wszystkich statuetek przyszedł czas na pożegnania
i w imieniu klas II zrobiła to Karolina
Dłutowska. Całą galę zamknęła pięknym wierszem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Iweta Piotrowska.
XI Gala Rozdania Szkolnych Oscarów, jak i poprzednie, udowodniła, że Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku to szkoła, w której
uczniowie nie tylko zdobywają niezbędną wiedzę, ale mają również
możliwość rozwijania swoich talentów w wielu dziedzinach. Jest to
możliwe dzięki ogromnej przychylności dyrektor Agnieszki Rutkowskiej dla wszelkich niestandartowych
inicjatyw uczniowskich, które traktuje niezwykle poważnie i pomaga
w ich realizacji, angażując się w nie
osobiście.
Zdobywcami Szkolnych Oscarów
w roku 2015 w poszczególnych
kategoriach zostali:
Piękny Umysł – Joanna Matusiak
Mistrz Sportu – Adam Bazylewski
Gwiazda Szkolnej Estrady – Łukasz
Ołdak
Mistrz Pióra – Karolina Witkowska
Luz Blues – Mateusz Ciborowski
Inicjator Życia Społecznego – Izabela Strzelczak
Przyjazny Uśmiech – Tomasz Goździewski
Malarz Kolorów – Agata Papierska
Buntownik z Wyboru – Ewelina
Gromke
Mistrz Parkietu – Mateusz Krzeszewski
Mister Maturzystów – Bartosz Bielecki
Miss Maturzystek – Oliwia Dylewska.
Tukan

naszej szkoły, wręczając nagrody
ich zdobywcom. To także pomysł
pani Agaty Żbikowskiej. Wziął on się
z konstatacji, że uczniowie naszej
szkoły po jej ukończeniu kończyli studia, podejmowali pracę, często bardzo ciekawą, a zatem warto
by przedstawić ich uczniom naszej
szkoły i całej społeczności lokalnej.
Tegoroczna uroczystość wręczenia
Szkolnych Oscarów była wyjątkowa
z kilku powodów. Po raz pierwszy

STRAŻ POŻARNA

Dni Otwartych Strażnic
Jednostki OSP w Jackowie, Nunie,
Nasielsku, Psucinie i Jaskółowie
uczestniczyły w akcji pod nazwą
„Dni Otwartych Strażnic”. W ustalonych dniach i godzinach (głównie 16 i 17 maja od godz. 10 do
14) można było przyjść do strażnicy, obejrzeć sprzęt i samochody,
poznać ich przydatność do prowadzenia akcji gaśniczych i ratowniczych.
Druhowie chętnie oprowadzali
zwiedzających po remizach, prezentowali możliwości posiadanych
urządzeń i samochodów, a także
zachęcali do próbowania swoich
sił przy czynnościach, które na co
dzień wykonują strażacy.
Spotkania w strażnicach cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Do strażackich remiz przybywały całe rodziny, często z małymi dziećmi. To
właśnie dzieci były najbardziej zainteresowane tym, co robią strażacy. Przymierzano nawet mundury,
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TEKST PROMOCYJNY. Nasielscy seniorzy 60 +

Strategia senioralna
na finiszu

Nasielscy seniorzy i seniorki aktywnie zaangażowali się w rozpoczęte jesienią
ubiegłego roku działania, których celem jest stworzenie strategii senioralnej na
lata 2015–2020.
Najpierw przeprowadzono diagnozę potrzeb osób starszych w zakresie zdrowia, rekreacji, edukacji, kultury i aktywności obywatelskiej. Swoje potrzeby
i oczekiwania seniorzy i seniorki wyrazili za pośrednictwem ankiet oraz podczas spotkań w ramach kawiarenek konsultacyjnych i spacerów badawczych
po Nasielsku.
Z diagnozy wynika jasno, że nasielscy seniorzy i seniorki najczęściej zwracają
uwagę na problem z dostępnością do bezpłatnej opieki lekarskiej i profilaktyki
zdrowotnej. Konieczna jest także poprawa estetyki i użyteczności przestrzeni
miejskiej, w tym likwidacja barier architektonicznych oraz stworzenie miejsc
do wypoczynku i rekreacji. Okazało się, że seniorzy i seniorki pragną również
zdobywać wiedzę i nowe umiejętności oraz mieć możliwość uczestniczenia
w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Ponadto osoby starsze chcą być

terenie swojego działania. Rola ta
wzrasta szczególnie teraz, gdy z naszych wiosek znikły szkoły, wiejskie świetlice, kluby rolnika, koła

gospodyń wiejskich i wiele innych
pożytecznych instytucji. Dobrze,
że w naszej gminie funkcjonuje aż
siedem jednostek OSP.
Wśród jednostek biorących udział
w akcji otwartych strażnic nie
była wymieniona jednostka OSP
w Cieksynie, a jest ona bardzo ważna w naszej gminie, jest bowiem
włączona do krajowego systemu
JRG. Ta strażnica otworzy swoje podwoje w dniu 31 maja i druhowie chętnie będą gościć tych,
którzy będą chcieli zapoznać się
z jej funkcjonowaniem. Przyczyną
zmiany terminu jest to, że w zaplanowanym dniu strażacy oddawali ostatnią posługę długoletniemu
strażakowi druhowi Stanisławowi
Stankiewiczowi. Cześć Jego Pamięci!
Andrzej Zawadzki

również aktywne w przestrzeni publicznej, stąd pomysł utworzenia Rady Seniorów.
Przez cztery miesiące nad opracowaniem materiału badawczego pracowały trzy zespoły tematyczne: Zdrowie i Rekreacja (koordynator Radosław
Skrzynecki), Sfera Obywatelska (koordynatorka Agnieszka Żychalak), Edukacja
i Kultura (koordynatorka Klaudia Rukszan). Zespoły tematyczne zakończyły
już swoją pracę, a jej wyniki zostały ujęte w postaci wstępnej wersji strategii senioralnej. Do końca czerwca br. w ramach warsztatów odbędzie się dwanaście
spotkań z seniorami i seniorkami, którzy będą opiniować przygotowany dokument. Zostanie on wyłożony w nasielskim Urzędzie Miejskim, gdzie każdy
będzie mógł się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi. Jesienią uzupełniona
o uwagi nasielszczan strategia senioralna zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Radę Miasta Nasielska.
Wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w warsztatach, zapraszamy do
biura Fundacji „Bądźmy razem”, które mieści się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.
Strategia powstaje w ramach projektu „Nasielscy seniorzy 60+ współtworzą
senioralną strategię działań Miasta” realizowanego przez SPP „Nadzieja” z Legionowa i Fundację Pracownia Kompetencji. Duże wsparcie dla prowadzonych działań realizatorzy uzyskali od Fundacji „Bądźmy Razem”.
Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EGO.
Projekt dofinansowany z funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji.

i to nie tylko galowe, ale i bojowe,
rozwijano linie gaśnicze, kończąc
tę czynność włączeniem wody,
pokonywano tory przeszkód, robiono zdjęcia.
Dzięki akcji „Dni Otwartych Strażnic” nasze straże zyskały nowe
grono sympatyków i wielu kandydatów na strażaków. Być strażakiem
to zaszczyt. Marzy o tym wiele
osób, a jeszcze niedawno ulubioną
dziecięcą lekturą była wierszowana
opowieść Jak Wojtek został strażakiem. Dzisiaj strażakiem może być
nie tylko „Wojtek”, ale i „Ania”.
Ochotnicze straże pożarne odgrywają ważną rolę w całym systemie mającym na celu zapewnienie
nam wszystkim bezpieczeństwa.
Nie mniej ważna jest ich rola w organizowaniu życia społecznego na
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Wyjazd do teatru
Uczniowie Szkoł y Podstawowej
w Popowie Borowym mogli rozwijać swoje zainteresowania podróżnicze, a także wzbogacić życie
kulturalne. Kolejny już raz Rada Rodziców zafundowała dzieciom całkowicie bezpłatny wyjazd.
Wszyscy uczniowie z klas III–VI pojechali do Warszawy, by w Teatrze
Buffo obejrzeć spektakl oparty na
fabule powieści Kornela Makuszyńskiego Szatan z siódmej klasy. Wyjazd odbył się w bardzo wczesnych
godzinach, ponieważ spektakl rozpoczynał się o 9.30. Dotarliśmy do
teatru na czas, chociaż nie uniknęliśmy walki z czasem z powodu
korków na trasie dojazdu na miejsce. Było to bardzo długie przedstawienie, ale widzowie nie nudzili się, gdyż
większość uczestników wycieczki znała już zabawną treść powieści. Dlatego też widownia nierzadko reagowała
salwami śmiechu, a po zakończonym występie rozległy się gromkie oklaski. Sztuka się podobała, a dzieci zauważyły, że reżyser dowolnie wybierał i łączył wątki. Starsi uczestnicy wycieczki omawiali też sposób gry niektórych
aktorów. Trzeba przyznać, że była to sztuka przygotowana z myślą o młodziutkiej widowni, która nie ma jeszcze
sprecyzowanych i wyrobionych gustów teatralnych.
W czasie antraktu dzieci z naszej szkoły miały okazję przebywać w towarzystwie niepełnosprawnych uczniów
i ich opiekunów i była to doskonała lekcja tolerancji, empatii i życzliwości.
Wycieczka nie mogłaby się odbyć bez posiłku w McDonald’s, gdzie dotarliśmy w porze obiadowej. Po przekąskach był też czas na zabawę.
Wycieczka mogła się odbyć dzięki hojności sponsora, pana Leszka Chojnowskiego, przemyślanym decyzjom
Rady Rodziców oraz staraniom nauczycieli, którzy również włączyli się w realizację tego przedsięwzięcia. Dzieci
dziękują Sponsorowi i Radzie Rodziców.
opiekunowie wycieczki
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ZE SZKÓŁ. VII Gminny Konkurs Ortograficzny

Wiosenne zmagania
z ortografią 2015

„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te
same możliwości, aby swe zdolności rozwijać”.
Bezbłędne pisanie i przyswajanie zasad ortograficznych jest trudną sztuką,
szczególnie w okresie początkowej nauki. Od nas zależy, czy praca nad
ortografią będzie dla dziecka nudna i uciążliwa, czy stanie się ciekawą zabawą, która rozbudzi czujność ortograficzną.
Wciąż poszukujemy sposobów na uatrakcyjnienie nauki ortografii. Realizujemy innowacje pedagogiczne, projekty, prowadzimy dodatkowe
zajęcia oraz zachęcamy uczniów do zdrowej rywalizacji, organizując różnorodne konkursy.
W tym roku szkolnym już po raz siódmy przeprowadziliśmy Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Wiosenne zmagania z ortografią”. Zaprosiliśmy do
niego uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół naszej gminy. Pomysł
ponownie spotkał się z aprobatą, za co serdecznie dziękujemy. Finał odbył się 22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Udział w nim wzięli najlepsi uczniowie wyłonieni w konkursach szkolnych, ogółem 36 dzieci. Test konkursowy składał się z dyktanda oraz dziesięciu zadań sprawdzających umiejętności ortograficzne
uczniów.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Bartosz Zmysłowski (SP w Starych Pieścirogach)
II miejsce – Daria Morawska (SP w Starych Pieścirogach), Aleksandra
Strzelczak (SP w Starych Pieścirogach), Julia Frączkiewicz (SP w Nasielsku)
III miejsce – Malwina Wiśniewska (SP w Nasielsku), Filip Margiel (SP
w Nasielsku)

Wyróżnienia otrzymali: Monika Ostrowska (SP w Starych Pieścirogach), Joanna Rakowiecka (SP Dębinkach), Zuzanna Ziemińska (SP w Dębinkach),
Aleksandra Romanowicz (SP w Starych Pieścirogach), Milena Leleń (SP
w Popowie Borowym), Weronika Gontarz (SP w Nasielsku), Maria Zawadzka (SP w Nasielsku), Bartłomiej Traczyk (SP w Nasielsku), Dominika Karaśkiewicz (SP w Nasielsku), Maciej Brzeski (SP w Nasielsku) i Marta Rutkowska
(SP w Nasielsku).

Podsumowanie konkursu odbyło się 6 maja br. w Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Oczekując na uroczyste ogłoszenie
wyników, zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów klas III a i III c przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Olbryś.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, dyrekcji,
a także nauczycielom klas III za przygotowanie uczniów do konkursu.
Cieszy nas fakt, że wspierają Państwo nasze pomysły, a dbałość o czystość
i poprawność naszego języka ojczystego jest naszą wspólną troską. Mamy
nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłym roku szkolnym.
organizatorzy
Anna Korycka, Beata Kownacka i Nina Turek

22 maja–4 czerwca 2015; Życie Nasielska nr 11(423)

ZE SZKÓŁ. SP im. Jana Pawła II w Dębinkach

Z wizytą w Toruniu
We wtorek, 28 kwietnia br., klasy III–VI wraz z opiekunami: Grażyną Menich-Masanowską, Mariolą Muzal, Katarzyną Tomczyk i Rafałem Markiewiczem
udali się na wycieczkę do Torunia – jednego z najstarszych i najpiękniejszych
miast polskich. Miasta Mikołaja Kopernika i pachnących pierników.
Zwiedzanie rozpoczęło się od spaceru po rynku Starego Miasta, gdzie uczniowie podziwiali Staromiejski Ratusz, zabytkowe kamieniczki, Dwór Artusa,
pomnik Mikołaja Kopernika, osiołka oraz fontannę z flisakiem. Pani przewodniczka opowiadała legendy o flisaku i żabkach oraz toruńskich kotach.
Dzieci wysłuchały opowieści o murach obronnych i rycerzach podczas zwiedzania ruin zamku krzyżackiego. Poznały tajemnicę księżniczki Anny Wazówny i historię Krzywej Wieży. Niezwykle atrakcyjnym punktem programu była

wizyta w Geodium, gdzie uczniowie mogli samodzielnie eksperymentować
na interaktywnych urządzeniach zgłębiających tajemnice związane z Ziemią
jako planetą oraz obejrzeć kolekcję skał i minerałów. Centralnym elementem
wystawy był obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej
o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można było przekonać
się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc.
Duże wrażenie zrobił na uczniach seans w Planetarium – astronomiczna, a zarazem przygodowa opowieść o młodym Mikołaju Koperniku. Rozgwieżdżona kopuła oraz wspaniała muzyka sprawiły, że wszyscy poczuli się bohaterami
tego seansu i wraz z młodym Mikołajem odkrywali zawiłe ruchy planet, zjawisko zaćmienia Słońca, przelot komety i deszcz meteorów.
Wizyta w Domu Legend Toruńskich była kolejnym interesującym doświadczeniem. To jedyne w Europie miejsce łączące interaktywne
muzeum i teatr. Pozwala przenieść się w świat magicznych opowieści
o mieście i jego historii, które przepełnione humorem i włączające dzieci
do aktywnej zabawy dostarczyły wiele radości.
Po dniu pełnym emocji uczniowie relaksowali się podczas rejsu statkiem
po Wiśle, oglądając wiślany bulwar i otaczające kamieniczki.
K. T.
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Co się dzieje ze Żbikiem?
Żbik jest słaby jak nigdy.
Przegrywa mecz za meczem
i traci punkt za punktem. Aktualnie ma ich czterdzieści,
co daje mu siódme miejsce
w ciechanowsko-ostrołęckiej grupie ligi okręgowej.
O awansie nie ma już co
marzyć. Trudno też będzie
utrzymać niezbyt zaszczytne miejsce siódme.
W rundzie wiosennej na
10 rozegranych spotkań aż
5 z nich zakończyło się przegraną Żbika. Zaskakują również wysokie porażki naszej
drużyny. W ostatnich dwóch
tygodniach Żbik nie ugrał
nawet jednego punktu, a obydwaj przeciwnicy, Wieczfnianka
z Wieczfni Kościelnej i Wkra z Sochocina, to nie potentaci. W dodatku mecz z Wieczfnią odbywał
się w Nasielsku.
Zastanawiające jest to, że w drużynie widać duży potencjał i mogłaby walczyć o lepszą lokatę, a nawet
o awans. Widać to było na przykład
w relacjonowanym w poprzednim numerze meczu Żbika z Soną
Nowe Miasto. To był mocny przeciwnik, z szansą na awans, a jednak
nasza drużyna, chociaż z trudem,
ale z nim wygrała. Mieliśmy przy
tym dużo szczęścia, ale ono przecież sprzyja lepszym..
Tego, że przeg ramy u sieb ie
z Wieczfnianką, nikt się nie spodziewał. To miał być łatwy mecz.
Goście początkowo grali nieco
strachliwie. Widać było, że nastawili
się na defensywę. Tak jakby chcieli zapewnić sobie wynik remisowy.
Gra w pierwszych 25 minutach toczyła się głównie w środku pola.
Żadna z drużyn nie oddała ani jednego strzału w stronę bramki przeciwnika. Dopiero tuż przed przerwą
pierwszą groźną akcję przeprowadzili goście. Odpowiedzi z naszej
strony nadal nie było.
Podobnie wyglądał początek drugiej połowy. Dało się jednak zauważyć pewne przyspieszenie
w poczynaniach gości. Stali się bardziej zdecydowani w atakowaniu
naszej bramki. I stało się. W ciągu

12 minut strzelili naszej drużynie
trzy bramki. Pierwszą zdobył Marcin Dziubiński (53’), drugą Maciej
Komorowski (56’), a trzecią Rafał
Borkowski (65’). Po trzeciej bramce napór gości nieco zmalał. Wtedy uaktywnili się nasi zawodnicy.
Teraz oni w ciągu 5 minut zdobyli
dwie bramki. Obydwie strzelił Rafał
Załoga. (75 i 80’). Przebieg dalszej
gry wskazywał, że Żbik może nie
tylko wyrównać stan meczu, ale
odnieść zwycięstwo. Końcowe 20
minut pokazało, że Żbik ma wspomniany wcześnie potencjał. Niestety, w tym meczu, mimo wielu
ciekawych akcji w końcówce, wynik nie uległ zmianie.
Podobny przebieg miał mecz
z Wkrą Sochocin. Podobieństwo
to polegało na tym, że Żbik nie grał
całego meczu na „pełnych obrotach ”. Sił (?) do walki wystarczyło
na 20 minut gry. I szkoda, bo tego
meczu można było nie przegrać.
Pierwsze 30 minut należało do zespołu gospodarzy. A należało dlatego, że Żbik wyraźnie cofnął się na
swoją połowę boiska. W tym czasie bronił się w miarę skutecznie,
sam przy tym nie podejmując odważniejszych akcji ofensywnych.
Kiedy to zrobił, został natychmiast
skarcony bramką (Krzysztof Dzięgielewski 31’). Napastnicy gospodarzy bez trudu rozmontowywali
naszą obronę. W 10 minut później
było już 2:0, a bramkę dla Sochocina zdobył zawodnik Żbika. Rozluźnione szyki obronne sprawiły, że

w 5 minut później było już 3:0. Po
ładnej centrze piłkę głową do siatki
skierował Dawid Nawrocki.
Tymczasem doszło do wydarzeń,
które miały wpływ na przebieg
meczu. Za dwie żółte kartki boisko musiał opuścić najpierw nasz
zawodnik, a potem zawodnik gospodarzy. Żbik w tym czasie walczył nawet wtedy, gdy gospodarze
mieli więcej zawodników na boisku. Gdy siły się wyrównały, napór naszej drużyny jeszcze wzrósł.
W 55’ minucie Marek Osiński dał
nadzieję na poprawę wyniku, strzelając miejscowym bramkę.
Niestety, kolejne bramki, mimo
wyraźnej przewagi naszej drużyny, nie padały. Fatalne zaś było
10 ostatnich minut. Przeważał Żbik,
gole strzelali miejscowi. Strzelili ich
trzy: Dawid Nawrocki (80’) i Mateusz Szcześniak (82 i 89’). Winę za
ten stan rzeczy ponoszą linie defensywne, bo bramki padały z typowych kontr.
W najbliższą sobotę Żbik będzie
podejmował drużynę z Jednorożca – Mazowsze. W tydzień później przeciwnikiem będzie zespół
z Makowa Mazowieckiego. Teoretycznie Żbik jest w stanie pokonać obydwóch przeciwników, ale
ostatnie poczynania zespołu nie
napawają optymizmem. Szkoda,
bo jeszcze niedawno słowo „Żbik”
budziło w przeciwnikach respekt.
No cóż, nasza drużyna najwyraźniej traci markę.
andrzej zawadzki

czynie klas III: Małgorzata Olbryś,
Beata Janiszek, Beata Górecka, Jo-

anna Chmielewska, z udziałem Moniki Paluszek i Katarzyny Milewskiej

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

ABC innowacji Podróże po Europie
Od września 2014 r. uczniowie klas
trzecich Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
realizują program innowacyjny
Podróże po Europie. W każdym
miesiącu dzieci pogłębiają wiedzę
o wybranych krajach, ich położeniu geograficznym, zabytkach,
wybitnych postaciach i daniach regionalnych.
Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie zaprezentowali
29 kwietnia 2015 r. na uroczystości podsumowującej działania innowacyjne. Prz ybył ych gości
w tematykę spotkania wprowadziła
piosenka Europo, witaj nam. Następnie dyrektor szkoły Agnieszka
Mackiewicz serdecznie przywi-

tała rodziców i przedstawicieli lokalnych władz. Pani Beata Janiszek
przedstawiła założenia programu
innowacyjnego realizowanego
w klasach trzecich. Europejski pociąg wyruszył z Polski, odwiedził
Niemcy, Włochy, Francję, Wielką
Brytanię, Hiszpanię, Grecję, Danię i Holandię. Naszej podróży
towarzyszyła multimedialna prezentacja. Uczniowie przedstawili
ciekawe informacje dotyczące poszczególnych państw. Przy dźwiękach muzyki Chopina mogliśmy
odwiedzić najpiękniejsze zakątki
naszego kraju, przenieść się w świat
baśni Andersena i braci Grimm,
zobaczyć duńskie Ogrody Tivoli i Park Legoland. Podziwialiśmy
kolekcję paryskiej mody na sezon

„Wiosna–Lato 2015”. Dodatkową atrakcją była hiszpańska korrida
i flamenco w wykonaniu uroczych
tancerek. W romantyczny nastrój wprowadziła nas włoska
piosenka Felicita, „chłopaki
z Liverpoolu” próbowali porwać publiczność do zabawy,
a greckie klimaty poczuliśmy
podczas tańca Zorby.
Naszą wyprawę zakończyliśmy wspólnym zaśpiewaniem piosenki Świat to wielka
tajemnica i poczęstunkiem
w postaci pizzy, którą upiekły
panie ze szkolnej stołówki.
Program opracowały i przygotowały panie wychowaw-
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Masz jakąś pasję? Chcesz czymś
zainteresować znajomych i sąsiadów?

Masz pomysł na ciekawe
wydarzenie/działanie kulturalne?
Zrealizujmy je wspólnie!
Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
w Nasielskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 12.
Terminy spotkań:
wtorek, 26 maja 2015 r. godz. 18:00

i poniedziałek, 1 czerwca godz. 10:00, 13:00 i 17:00

Zapraszamy.

NA ROWERACH

Eko-Życie dookoła gminy
W ra m a c h w i o s e n n e g o
rozruchu Stowarzyszenie
„Eko-Życie” zorganizowało wycieczkę rowerową pt.
„Dookoła gminy Nasielsk”,
która odbyła się 2 maja 2015
r. Pogoda i uczestnicy dopisali. Trasa 30 km, jak na pierwsza
wyprawę – w sam raz.
Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzali miejsca ciekawe zarówno pod względem
krajobrazowym, jak również
edukacyjnym. Korzystając
z uprzejmości Janusza Konerbergera, właściciela Zakładu
Pracy Chronionej „Jan-Pol”
w Siennicy, uczestnicy wy-

Ogłoszenie o naborze pomysłów/inicjatyw

cieczki zapoznali się z warunkami pracy, jakie mają zapewnione
osoby niepełnosprawne na poszczególnych stanowiskach pracy. Pan Janusz zaprezentował
profil działalności, podzespoły
oraz wyroby gotowe wykonywane przez jego pracowników.
Po wizycie w zakładzie kontynuowano wycieczkę, podziwiając
piękno krajobrazów naszej gminy.
W miłej i pełnej humoru atmosferze wycieczkę zakończono wspólnym grillowaniem.
(i.w.)

Nasielski Ośrodek Kultury ogłasza nabór pomysłów/inicjatyw, które zostaną
dofinansowane w ramach Konkursu na oddolne Inicjatywy Lokalne „Mam
patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców” realizowanego w ramach
Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury.
Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między Nasielskim Ośrodkiem
Kultury a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami, odkrywanie i rozwijanie
ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.
Przedmiotem Konkursu jest pomysł inicjatywy lokalnej, który zakłada wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych, zwiększenie aktywności mieszkańców i upowszechnianie
kultury. Ponadto, jest autorskim pomysłem wnioskodawcy, przeprowadzanym we
współpracy z Nasielskim Ośrodkiem Kultury, skierowanym do społeczności lokalnej
i realizowanym na terenie gminy Nasielsk.
Termin realizacji pomysłów inicjatywy musi zawierać się w okresie od 17 sierpnia
do 31 października 2015 roku.
Inicjatywy mogą składać mieszkańcy i osoby zamieszkujące gminę Nasielsk, występujący jako:
osoby indywidualnie,
grupy nieformalne ( min. 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela),
organizacje pozarządowe.
Nasielski Ośrodek Kultury zapewnia przy realizacji pomysłu inicjatywy wsparcie
finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne.
Maksymalna kwota dofinansowania pomysłu wynosi 5000 złotych. Pomysły
na udostępnionym Formularzu Zgłoszeniowym, składać należy osobiście w siedzibie
NOK w godzinach 9:00 – 17:00 bądź drogą pocztową na adres: Nasielski Ośrodek
Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk lub na adres mailowy: nok@noknasielsk.pl
w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu).
Do formularza składanego w formie papierowej należy obowiązkowo załączyć jego
formę elektroniczną (płyta, pendrive, wysłać formularz na e-mail).
Zasady Konkursu, formularz zgłoszenia do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów
kwalifikowanych zostaną udostępnione 1 czerwca 2015 r. na stronie www.noknasielsk.
pl oraz siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Osoby zainteresowane składaniem projektu w razie pytań lub wątpliwości mogą się
z nami skontaktować telefonicznie (23 69-12-343) bądź osobiście: Nasielski Ośrodek
Kultury; ul. Kościuszki 12. Koordynatorem projektu „Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców” jest pan Janusz Zawadzki mail: jzawadzki@noknasielsk.pl.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

22 maja–4 czerwca 2015; Życie Nasielska nr 11(423)
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Kino NIWA ZAPRASZA
20–24 maja godz. 15.00

Sekrety morza 2D
Animacja, fantasy; Irlandia, Luksemburg, Belgia, Francja;
Czas trwania: 1 godz. i 37 min.

Bohaterką filmu „Sekrety morza” (reż. Tomm
Moore) jest dziewczynka o imieniu Sirsza, która
obchodzi swoje 6. urodziny, jednak nic nie wygląda tak, jak chciałaby. Starszy brat jej dokucza, tata
jest zatopiony w myślach, a mamy nie ma z nimi
od dawna. Na domiar wszystkiego przyjeżdża
zrzędząca babcia…
20–24 maja godz. 17.00

Apartament
Dokumentalny; Polska; Czas trwania: 1 godz. i 13 min

To dokument o Janie Pawle II prezentujący niepublikowane wcześniej materiały z jego życia prywatnego. Narratorem jest Piotr Kraśko,
a wśród jego rozmówców usłyszymy m.in. kardynała Stanisława Dziwisza, fotografa Arturo Mari
oraz ochroniarza Egildo Biocca.
20–24 maja godz. 19.00

Wiek Adaline
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. i 50 min

Historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety, która wskutek wypadku przestaje się
starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać rezygnację z nieśmiertelności.
27–31 maja godz. 15.00

Rechotek 2D
Animacja; Malezja; Czas trwania: 1 godz. i 28 min

Żaba, która nie wie, kim jest, wyrusza w podróż
z najlepszą przyjaciółką - latającą wiewiórką, by
szukać własnego miejsca na świecie.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Korzystnie potoczą się wszystkie prowadzone przez Ciebie sprawy. Zwłaszcza te
wymagające podróży. Dzięki nim nawiążesz
nowe interesujące znajomości. Staraj się jednak nie ulegać niczyim wpływom.
Byk 21.04–20.05
Postaraj się znaleźć czas na aktywny wypoczynek. Nie angażuj się w zadania wymagające od Ciebie stanowczych i jednoznacznych
decyzji. Pamiętaj, że nadmiar ambicji szkodzi.
Bądź więc bardziej otwarty i tolerancyjny.
Bliźnięta 21.05–21.06
Przed Tobą dobry czas na robienie interesów.
Zapowiada się naprawdę bardzo sympatyczny okres. Postaraj się oderwać od prozy życia
i zapewnić sobie i bliskim ciekawą rozrywkę.
Zaplanuj wakacje.
Rak 22.06–22.07
Nie zabraknie Ci teraz pomysłów ani szybkości w działaniu. Spodziewaj się przypływu gotówki, premii lub ciekawych propozycji, które
zwiększą stan Twego konta w banku. Zadbaj
o swoje zdrowie.
Lew 23.07–23.08
Jeśli myślisz o podjęciu ważnych decyzji w sprawach zawodowych, nie zwlekaj. Masz szansę na
dobrą pracę. Ze strony bliskich możesz liczyć
na wsparcie i lojalność. W relacjach partnerskich
pomyślne zmiany.
Panna 24.08–22.09
Najbliższe dni będą pełne atrakcji. Jeśli wybierasz się na wycieczkę, czeka Cię mile spędzony
czas. Pamiętaj o rozsądnym dysponowaniu pieniędzmi. Podczas urlopu odpuść sobie myślenie
o pracy.

Waga 23.09–23.10
Będziesz się teraz kierować bardziej uczuciami
niż chłodną kalkulacją. Optymistyczne podejście do życia sprawi, że polepszą się Twoje stosunki z innymi. Zacznij też myśleć o wakacjach
dla całej rodziny.
Skorpion 24.10–22.11
Możesz liczyć na duże powodzenie w miłości.
Poznasz niebawem ciekawych ludzi, w których
towarzystwie nie będziesz się nudził. Finansowo
będziesz sobie radził doskonale, ale zastanów
się, zanim pożyczysz komuś pieniądze.
Strzelec 23.11–21.12
Zacznij realizację nowego projektu. Możesz
też z powodzeniem umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie nowej pracy.
Będziesz bardzo przekonujący i pewny siebie.
Koziorożec 22.12–20.01
To świetny czas na realizację Twoich marzeń i planów. Nie zamykaj się w sobie i mów
o tym, co Ci się nie podoba. W miłości masz
teraz zielone światło. W pracy natomiast masz
dobry czas, aby nadrobić zaległości.
Wodnik 21.01–19.02
Nic nie zagraża Twojej pozycji w firmie
i wśród współpracowników. Nie przegap
żadnej nadarzającej się okazji do zarobienia dodatkowych pieniędzy. W najbliższym
czasie ułożysz swoje sprawy.
Ryby 20.02–20.03
Sprawy materialne będą teraz dla Ciebie bardzo ważne, ale nie skupiaj się jedynie na nich.
Pamiętaj o swojej rodzinie i przyjaciołach. Czas
sprzyja interesom i sprawom finansowym.
W relacjach partnerskich pomyślne zmiany.

27–31 maja godz. 17.00

Ostatni klaps
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. i 50 min

Film „Ostatni klaps”, to komedia opowiadająca
o reżyserze, który kręci film o kochance Napoleona, Marii Walewskiej. Za powstanie produkcji
odpowiada Gerwazy Reguła, a w głównych rolach wystąpią m.in. Maja Frykowska oraz Mariusz
Pujszo.
3–7 czerwca godz. 17.00

Gorący pościg
Akcja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 27 min

To komedia o policjantce i więźniarce, które zostają zmuszone do wspólnej ucieczki. W głównych rolach występują Sofía Vergara oraz Reese Witherspoon.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Budowa domów, więźby dachowe,
domy letniskowe, altany. Tel. 516
450 987; 505 892 025.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519
529 925.
Firma BUD-MAR Marcin Myśliński
zatrudni pracownika na stanowisko
MONTAŻYSTA-KIEROWCA. Miejsce
pracy – Nasielsk. Wymagania: prawo
jazdy kat. B, brak przeciwwskazań
do wykonywania pracy fizycznej
i pracy na wysokościach. Obowiązki:
codzienny dojazd do klienta, montaż
okien, drzwi, bram, rolet. Serwis/
naprawa okien, bram, rolet. Praca
w systemie jednozmianowym od
poniedziałku do piątku. Oferujemy:
umowę o pracę, wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Kontakt:
BUD MAR Nasielsk, ul. Kościelna
2, tel. (23) 691 24 21; 509 175 901.
Pracownik Biurowy Działu Serwisu
i Reklamacji. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie
dokumentacji reklamacyjnej, prowadzenie magazynu części zamiennych
reklamacyjnych. Wymagana bardzo
dobra znajomość maszyn rolniczych
i obsługa komputera. Tel. 604237500
serwis@roltechagro.pl
Sprzedam dom w Latonicach.
Tel. 507 619 346; 506 137 850.
Sprzedam działkę z nowym domkiem w ogródkach działkowych
ul. Warszawska. Tel. 600 473 739.
Sprzedam halę do remontu 1470
m 2, działka 3300 m 2; 150 000 zł.
Nasielsk. Tel. 690 225 886.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 506 700 266.
Sprzedam dom w Kosewie 90 m 2
z działką 5800 m2. Tel. 602 550 852.
Sprzedam kozę. Tel. 512 591 310.
Wynajmę mieszkanie przy ul. Rynek.
Tel. 516 127 903.
Pielęgnacja ogrodów, przycinka,
koszenie. Tel. 667 569 562.
Dotacje unijne PROW 2014-2020.
Doradztwo, wypełnianie wniosków.
Najbliższe nabory: Modernizacja
Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik,
Małe Gospodarstwa. Tel. 795 931 529
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.
Tel. 607 800 748; 517 099 737.
Dom w Starych Pieścirogach sprzedam lub zamienię na mieszkanie
w Legionowo Piaski (tylko parter).
Tel. 668 540 245.
Sprzedam słomę w kostkach ze stodoły z pszenżyta, żyta, owsa oraz
prosa. Tel. 606 423 338.
Sprzedam owies. Tel. 606 423 338.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam mieszkanie na
ul. Piłsudskiego. Tel. 664 394 583.
Wynajmę dom po remoncie, umeblowany. Tel. 501 461 424.
Firma stolarska k. Nasielska zatrudni
lakierników meblowych z doświadczeniem. Zarobki ok. 15 zł/godz.
Do uzgodnienia. Tel. 602 219 556.

22 maja–4 czerwca 2015; Życie Nasielska nr 11(423)

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną 1400
m2, Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997
717.
Sprzedam kury, koguty, kaczki, gęsi.
Tel. 509 878 642.
Sprzedam działki z warunkami zabudowy. Prąd, woda, gaz. Tel. 500
138 406.
Sprzedam WC przenośne, drewniane; stemple budowlane, deski
impregnowane. Tel. 609 566 850.
Sprzedam lub wynajmę 3 pokojowe
mieszkanie w Nasielsku (nie wymagające remontu). Tel. 609 566 850.
Sprzedam w idealnym stanie wózek
dziecięcy, leżaczek, matę edukacyjną, pościel niemowlęcą. Tel. 609
566 850.
Przyjmę do pracy brygadę brukarską
z doświadczeniem. Tel. 602 836 813.
Sprzedam działkę 4,19 ha
w Chmielenie k.Nasielska z dostępem do asfaltu. Tel. 665 190 948.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam dom jednorodzinny
w Nasielsku, działka 2000 m2. Cena
230 tys. Tel. 723 968 547.
Sprzedam działkę budowlano-rolną,
miejscowość Kątne, 1,5 ha, staw, las.
Tel. 723 968 547.
Usługi ogólnobudowlane, wykończenia budynków, elewacje. Tel. 501
461 924; 506 098 555.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną – Kosewo k.Nasielska. Tel. 668
646 217.
Sprzedam dom 130 m2 (działka 2300
m 2) na ul. Kolejowej w Nasielsku.
Tel. 606 103 153.
Sprzedam działkę 1200 m 2 na
ul. Kolejowej w Nasielsku. Ogrodzona.
Woda, prąd, kanalizacja. Tel. 606
103 153.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, blisko PKP Studzienki. Tel. 784
528 758.
Profesjonalne przygotowanie do
egzaminów z języka angielskiego
wszystkich stopni oraz studentów.
Tel. 697 339 708.
Kawalerka do wynajęcia, Stare
Pieścirogi. Tel. 608 350 378.
Oddam sofę używaną. Stan dobry.
Tel. 609440340.
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INFORMACJA O WYKAZIE

ZPN.6840.1.2.2015
Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie Nowe Pieścirogi,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 282.

Podstawa prawna
Art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014 poz.518 ze zm.), Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Nowe Pieścirogi u zbiegu ulic:
Orzeszkowej i Kochanowskiego, stanowiąca własność Gminy Nasielsk, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 282 o pow. 461 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pułtusku IVWydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00013095/2.
Nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest na skraju obszaru zabudowanego budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenu niezabudowanego, zakrzaczonego.
Przedmiotowa działka obejmuje w części grunt zakrzaczony, w części jest wykorzystywany jako
tymczasowy dojazd do jednej z działek przyległych.
Kształt działki- zbliżony do trapezu, umożliwiający jej zabudowę.
Powierzchnia działki- mała, umożliwiająca lokalizację tylko mniejszych budynków mieszkalnych
bądź użytkowych.
Uzbrojenie- możliwość podłączenia: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej (nie
wykonane przyłącza).
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącym gminy Nasielsk,
obejmującym obszar wsi:Nowe Pieścirogi,Stare Pieścirogi,Mogowo,Morgi,MokrzyceWłościańskie
(część) przyjętego Uchwałą Nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 stycznia 2009
r. przedmiotowa nieruchomość leży w kompleksie planistycznym B5-MN/U- teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych nieuciążliwych, wbudowanych lub w obiektach wolnostojących.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
33 600,- złotych (do ceny nabycia zostanie naliczony należny podatek VAT).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę
wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień
wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 złotych
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie
w terminie do 24 czerwca 2015 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku
nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034.
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 24 czerwca 2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż
przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca
nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających
wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych
pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),
• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu
umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego
organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,
• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,
• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,
• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga
małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa
w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),
• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość
do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości
do majątku osobistego,
• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać wWydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/
69 33 027

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.
518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej
wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 20 przy
ul. Starzyńskiego 4A w Nasielsku- ZPN.7125.6.4.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 22 maja 2015 r. do 12 czerwca 2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

LETNI OBÓZ NAD JEZIOREM

Miejsce: Soczewka k.Płocka - ośrodek „Mazowsze”
Termin: 17.07 - 28.07.2015r. (12 dni/11noclegów)
Koszt: 1390zł

Zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych do uczestnictwa w obozie letnim
W PROGRAMIE m.in.: PAINTBALL, SURVIVAL, GRY TERENOWE W LESIE,
PLAŻOWANIE (kajaki/rowery wodne), WYCIECZKI, OGNISKO, DYSKOTEKI,
TURNIEJE SPORTOWE (piłkarski, siatkarski, koszykarski, szachowy, tenisa stołowego, pływacki, plastyczne a każdy nagradzany pucharami/medalami oraz
fajnymi nagrodami!!!), CHRZEST OBOZOWY (Certyfikaty)
ZAPEWNIAMY: TRANSPORT, PEŁNE WYŻYWIENIE, UBEZPIECZENIE NNW,
WYKFALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA, RATOWNIK WOPR, OPIEKA
MEDYCZNA (całodobowa), Zdjęcia z obozu na CD, Super Atmosfera
Więcej informacji: Piotr Zagajewski - 603 259 297, Paweł Wroński - 788 168 469
www.cppp.edu.pl
Placówka zgłoszona do kuratorium oświaty. Możliwość otrzymania faktury VAT

Zatrudnię pracowników
do pralni i szwalni w Wyszkowie

tel. 504 209 720

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY

oni naszą szkołę w rywalizacji rangi wojewódzkiej. W Radomiu dziewczęta miały do pokonania dystans 1000 m, chłopcy natomiast rywalizowali na dystansie
1500 m. Trasa biegu okazała się dla młodych zawodników niezwykle wymagająca, wytyczona została na trudnym, trawiastym terenie z szeregiem ostrych
zakrętów. Do każdego z biegów przystąpiło po 60 najlepszych zawodników
z województwa mazowieckiego.
Wojtek finiszował w połowie stawki. Natomiast znacznie większy sukces odniosła Kasia. Swój bieg rozegrała niezwykle profesjonalnie, przez pierwsze 400 m
biegu trzymała się środka stawki, a po pokonaniu tego dystansu zaczęła konsekwentnie wyprzedzać kolejne, słabnące rywalki. W rezultacie niesiona dopingiem, okrzykami oraz wskazówkami trenera zajęła wysokie 11. miejsce,
przekraczając linię mety z czasem 3 minuty 46 sekund. Jest to ogromny sukces Kasi, zbudowany nie tylko na bazie systematycznych treningów, ale także
na wielu wcześniejszych osiągnięć. Kasia tylko w tym roku stawała na
najwyższym stopniu podium takich imprez biegowych, jak: Bieg Niepodległości w Serocku (1000 m), Bieg Wilczym Tropem w Nasielsku
(5000 m), Grand Prix Winnicy (5000 m) czy Bieg Warsa i Sawy w Pomiechówku (1000 m).
Marcin Banaszkiewicz

PK
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Kolejny sukces Dębinek

24 kwietnia br. na terenie lotniska Wsola k. Radomia odbyły się XVII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Indywidualnych Biegach Przełajowych. By wystąpić w tej imprezie, trzeba było nie tylko
się przygotować, ale przede wszystkim „zdać cztery egzaminy wytrzymałościowe”, tj.: zaliczyć etap szkolny, gminny, powiatowy oraz zawody rejonowe.
Temu trudnemu zadaniu sprostała dwójka uczniów Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku: Katarzyna Tybuchowska oraz Wojciech Buszko. Reprezentowali

W dniu 8 maja br. w Nasielsku odbyły
się powiatowe zawody w lekkiej atletyce
dla szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji
przystąpiło 110 uczniów z trzech szkół powiatu nowodworskiego: Gimnazjum nr 2
w Starych Pieścirogach, Gimnazjum nr 2
w Nasielsku i Gimnazjum w Pomiechówku.
Rozegrano trzydzieści trzy konkurencje. Piętnaście z nich wygrali uczniowie
z Pomiechówka, dwanaście z Nasielska,
a sześć ze szkoły w Pieścirogach. Zwycięzcy
będą reprezentować powiat nowodworski
w zawodach rejonowych.
Gimnazjum w Nasielsku reprezentować
będą: Krystian Pisarzewski w skoku w dal,
Kamil Filipowicz w pchnięciu kulą, Daria
Gardłowicz w biegu na 400 m, Katarzyna
Tybuchowska w biegu na 800 m, sztafeta
olimpijska dziewcząt, Małgorzata Gortat
w pchnięciu kulą, Kacper Robak w biegu
na 100 m, Mariusz Chmielewski w biegu
na 200 m, Kacper Wiśniewski w biegu
na 1500 m, Robert Łępicki w skoku w dal
oraz Hubert Wesołowski w pchnięciu kulą.
Gimnazjum w Starych Pieścirogach reprezentować będą: Patrycja Felczak w biegu
na 600 m, Karolina Kobrzyńska w skoku
w dal,Aleksandra Kińska w pchnięciu kulą,
Bogdan Makowski w biegu na 1000 m,
Igor Szcześniak w biegu na 800 m oraz
sztafeta olimpijska chłopców.
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Sukces w Wojewódzkich
Biegach Przełajowych!

POWIATOWE ZAWODY
W LEKKIEJ ATLETYCE

SPORT

W środę, 6 maja
2 01 5 r . n a b o iskach NOSiR
w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył y się powiatowe zawody
szkół podstawowych w minipiłce
nożnej dziewcząt.
Gminę Nasielsk
r e p r e z e n towa ł a
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Dębinkach.
W ry walizacji
wzięł y udział zespoł y ze szkół w Goławicach,
Dębinkach, Zakroczymia oraz
Szkoła Podstawowa nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dziewczęta z Dębinek w pięknym st ylu w ygrał y wsz ystkie
swoje spotkania, zostając zasłużenie mistrzyniami powiatu nowodworskiego. Zespół ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dębinkach będzie reprezentował powiat nowodworski na
zawodach rejonow ych, które
odbędą się w Piasecznie.
Skład drużyny mistrzyń powiatu: Daria Ciosek, Kamila Gortat,
Klaudia Niezgoda, Natalia Grochowska, Marta Pyrzyńska, Edyta
Pyrzyńska, Patrycja Włodarczyk,
Amelia Ziółkowska, Weronika
Gortat.
Opiekunem zespołu jest Rafał
Markiewicz.
Rafał Markiewicz
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Wyniki turnieju „dziewiątego”, 08.05.2015 r:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś			
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski		
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
6. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
7. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 			
8. Jacek Jeżółkowski – Jerzy Krzemiński			
9. Krzysztof Turek – Paweł Wróblewski			

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1-2. Marek Olbryś					
Robert Truszkowski				
3-4. Mariusz Figurski					
Zbigniew Michalski				
5-6. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
7.
Paweł Wróblewski					
8. Stanisław Sotowicz				
9-10.Waldemar Gnatkowski				
Janusz Muzal					
Janusz Wydra					

68 pkt (70,83%)
58 pkt (60,42%)
56 pkt (58,33%)
47 pkt (48,96%)
46 pkt (47,92%)
46 pkt (47,92%)
42 pkt (43,75%)
40 pkt (41,62%)
29 pkt (30,21%)

58 pkt
58 pkt
54 pkt
54 pkt
52 pkt
52 pkt
43 pkt
42 pkt
38 pkt
38 pkt
38 pkt
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