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Gazeta kłamie!
W poprzednim wydaniu Życia
Nasielska, w artykule „Ciepło
w rurach - czyli koniec zimnej wojny” napisaliśmy m.in.:
„Jest węgiel, w piecach żar,
jest gorąca woda i jest ciepło w mieszkaniach. Kryzys
ciepłowniczy w Nasielsku jest
już zażegnany. Przynajmniej
przez najbliższych kilka tygodni
mieszkańcy Nasielska mogą
spać spokojnie i porzucić myśli o ewentualnym wyjeździe do
ciepłych krajów”.

str. 8

Ta informacja była rzetelna. Napisaliśmy
te słowa, bo rzeczywiście tak było. Nie-

Nowe gliny w mieście

stety, po kilku najbliższych dniach od
ukazania się artykułu, sytuacja radykalnie
się zmieniła. Zdania zawarte w artykule
stały się nieaktualne. Spotkaliśmy się nawet
z najgorszym zarzutem, jaki może spotkać
prasę – gazeta kłamie.
W naszej redakcji odbyliśmy wiele gorzkich
spotkań z mieszkańcami Nasielska. Rozmawialiśmy o tutejszej ciepłowni. Rozumiemy
rozgoryczenie czytelników i ich żal do całego świata z powodu tego, co ich spotkało.
W Nasielsku, w mieście położonym w centrum Polski, która jest członkiem Unii Europejskiej – grupy najbardziej cywilizowanych
państw świata – ludzie są traktowani jak

mieszkańcy głębokiej azjatyckiej prowincji.

Nie jesteśmy w stanie zacytować opinii
Nasielszczan na temat „ciepłownictwa”
z bardzo prozaicznego powodu – były
zbyt wulgarne. Nie będziemy też cytować
nazwisk, które padały podczas rozmów.
Wiadomo wszak, że za wszystkim stoją
ludzie – konkretne osoby podejmowały
kiedyś decyzje o sprzedaży obiektu, konkretna osoba (właściciel) odpowiadają za to,
że dziś jest zimno w mieszkaniach.
Czym się kierowali i czym się kierują? Na
to pytanie musicie już Państwo sami sobie
odpowiedzieć.
Dariusz Panasiuk

Mamy karetkę
wypadkową

str. 3
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„Wystartowaliśmy o siódmej rano 1 stycznia 2005 roku”
- mówi Maciej Rudzki, dyrektor SP ZOZ-u
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Sesja wigilijna - ostatnia w 2004 roku
W przeddzień Sylwestra odbyła się ostatnia
w 2004 roku sesja Rady
Miejskiej. Poza radnymi
i Burmistrzem Nasielska
uczestniczyli w niej sołtysi
z całej gminy.
Radni przyjęli kilka uchwał wprowadzających niewielkie zmiany w budżecie gminy. Stały punkt porządku
obrad każdej sesji –„wolne wnioski
i zapytania” zdominowali sołtysi.

Większość poruszanych przez nich
spraw i zadawanych pytań dotyczyła
inwestycji drogowych. Uczestnicy
sesji dowiedzieli się na przykład, że:
- w Cieksynie trzeba wysypać żwir
na pobocza, bo jest duży uskok;
- w Pieścirogach konieczna jest modernizacja drogi i studzienek ściekowych; - Lorcin w ogóle pominięto w
inwestycjach drogowych; - Popowo
dziękuje za modernizację drogi.

Wniosek z dyskusji nasuwa się tylko
jeden – potrzeb jest wiele, a budżet
gminy jest tylko jeden. Burmistrz, który – jak wynikało z jego wypowiedzi
- zna każdy kilometr gminnej drogi
– zapewnił, że budowa i modernizacja
dróg jest jednym z priorytetowych
działań nasielskiego urzędu. Dodał, że
już i tak wiele udało się zrobić w stosunkowo krótkim czasie. Ma nadzieję, że w
najbliższej przyszłości – wszystko zależy od posiadanych środków finanso-

wych – uda się zrealizować wszystkie
inwestycje drogowe na terenie gminy.
Urząd Miejski w Nasielsku będzie przy
tym korzystać, zarówno ze środków
własnych, jak i dotacji zewnętrznych
– m.in. z funduszy unijnych. Bernard
Mucha poinformował zebranych,
że nasielska gmina wzięła na swoje
barki drogi powiatowe - umowa w
tej sprawie została już podpisana ze
starostwem. Pociąga to za sobą nie
tylko przejęcie odpowiedzialności za
utrzymanie tych dróg, ale również idą
za tym konkretne pieniądze. Na 2005
rok jest to kwota przekraczająca 230
tysięcy złotych. – Nie przejmowalibyśmy tych dróg, gdyby ich stan był dobry. Przejęliśmy, bo widzimy, jaka jest
jakość ich nawierzchni. Widzimy, że
stan poboczy jest fatalny. Chcemy to

A może chociaż znak
Nasielsk to nie metropolia, ale każdy szczęśliwy posiadacz auta, kiedy
tylko wybiera się z rodziną na zakupy,
chce mieć wszędzie blisko. Zamiast
postawić samochód w jednym miejscu, najlepiej na parkingu, przejeżdża
sobie spod jednego sklepu pod drugi.
I tak robi się tłok i zamieszanie.

Już wielokrotnie pisaliśmy o tym,
że w dni targowe i soboty centrum
miasta jest zupełnie zablokowane.
Przyczyną tłoku są samochody
parkowane na poboczach głównych
ulic miasta. Największe kłopoty
z przejazdem są ulicami Kościuszki
i Warszawską od kina „Niwa” do
skrzyżowania z Młynarską i Kilińskiego. Parkowane bezmyślnie
samochody zasłaniają zupełnie widoczność pojazdom, które próbują
dostać się do miasta od strony POW
dlatego na tym skrzyżowaniu dochodzi bardzo często do kolizji samochodowych i potrąceń pieszych.
Nie lepiej rzecz się ma ze sprawiającym spore kłopoty kierowcom
skrzyżowaniem przy „Baszcie”.
Młynarska jest zazwyczaj z jednej
strony obstawiona samochodami
znajdującymi się na parkingu,

wszystko zmienić i zrobimy wszystko,
żeby jak najszybciej naprawić. Będzie
to jednak wymagać trochę czasu – tak
Burmistrz motywował przejęcie dróg.
B. Mucha przedstawił radnym i sołtysom „Informację z wykonania zadań
inwestycyjnych przewidzianych do
realizacji w budżecie Gminy w 2004
roku”. Pełny tekst dokumentu opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu
Życia Nasielska.
Sesja Rady Miejskiej miała miłe zakończenie. Wszyscy jej uczestnicy łamali
się opłatkiem i składali sobie życzenia,
najczęściej – zdrowia i pomyślności
w 2005 roku.
Redakcja Życia Nasielska przyłącza
się do życzeń.
Dariusz Panasiuk
fot. M. Stamirowski

z drugiej zaś, w okolicach przystanku PKS, autobusami. Dlatego mogą
być trudności z przejazdem aż do
mostu, poniewą tam parkują swoje
samochody, osoby robiące zakupy
na targowisku.
Właściwie przez cały tydzień trzeba
uważać z przejazdem ulicą Kilińskiego, szczególnie w okolicach
Urzędu Miejskiego, gdzie swoje
auta parkują petenci tej instytucji
i klienci okolicznych sklepów. Jednak
te wszystkie wymienione wyżej ulice są dość szerokie i przejazd nimi,
choć kłopotliwy jest jednak możliwy.
Umiejętnościami ekwilibrystycznymi
muszą popisywać się kierowcy, którzy nieopatrznie postanowili skręcić
przy baszcie w ulicę Warszawską.
Tam bowiem nie dość, że nawierzchnia drogi przypomina średniowieczny trakt (podobno ma to się zmienić
w 2005roku !!!), to jest wąska i na
ogół zastawiona samochodami
parkującymi po obu jej stronach,
nierzadko są to samochody dostawcze. Bywa też, że przejeżdżają
tędy autobusy dowożące dzieci
do gimnazjum i mają problem
z przedostaniem się przez zaledwie

Tak wygląda skrzyżowanie przy „Baszcie”, poza godzinami „szczytu”.

kilkunastometrowy odcinek drogi.
Być może rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby ustawienie w tym rejonie
ulicy Warszawskiej znaku zakazu
zatrzymywania się po jednej stronie

drogi w te najbardziej newralgiczne
dni tygodnia? Z pewnością będzie to
zadanie możliwe do wykonania dla
Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku, bo na

sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu przy „Baszcie”, czy tym przy
Gminnej Spółdzielni przyjdzie nam
jeszcze długo poczekać.
MK
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Nasielsk ma karetkę wypadkową
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- rozmowa z Maciejem Rudzkim, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
SP ZOZ w Nasielsku ma nowy
nabytek, karetkę wypadkową.
Od kiedy?
Karetka wypadkowa przyjechała do
nas 31 grudnia ubiegłego roku. Początkowo był to Mercedes Sprinter
wykorzystywany przez nasz zespół
ratowniczy przez kilka pierwszych dni
stycznia. Teraz mamy już docelowy
samochód, który będzie pełnił u nas
regularne dyżury w ramach zespołu
wypadkowego. Jest to Fiat Ducato,
z bardzo dobrym silnikiem, najlepszej opcji, wyposażony tak samo jak
„erka”. Mimo że status tego pojazdu,
to karetka wypadkowa, to jest on
przystosowany do wykonywania
wszystkich czynności zespołu reanimacyjnego.
Jest to kolejne obciążenie tutejszego ZOZ-u, czy sukces?
Jest to niewątpliwie olbrzymi ciężar,
który w tym roku wzięliśmy na barki.
Mieliśmy bardzo silną konkurencję
- Pułtusk, który dysponuje rozwiniętym zespołem ratownictwa i Nowy
Dwór Mazowiecki. Ośrodki te złożyły
oferty w Narodowym Funduszu
Zdrowia, podobnie jak my i spośród
tych ofert nasza została wybrana jako
najlepsza – mimo że my dopiero startowaliśmy. Oznacza to, że argumenty,
które zostały przedstawione w naszej
ofercie były na tyle mocne, aby ten
kontrakt uzyskać. Nie ukrywam, że SP
ZOZ potrzebuje kontraktów jak ryba
wody. Bez tych kontraktów, czyli bez
możliwości zarabiania pieniędzy, które
będą przeznaczane na rozwój, nie
ma perspektyw dla naszej placówki.
Jeżeli uda nam się wygrać jeszcze
jedną kwestię związaną z kontraktem
– a mianowicie kontrakt na ambulatoryjną specjalistyczną opiekę w ramach
ginekologii i położnictwa, to wszystkie
tegoroczne kontrakty, które były
w zasięgu naszych możliwości zostaną „chwycone w dłoń”. Będzie to
wymierny efekt finansowy dla naszego
„przedsiębiorstwa”. Oczywiście to się
wiąże z koniecznością zatrudnienia
nowych pracowników, niektórych już
zatrudniliśmy. Są to zarówno pracownicy nasielskiego pogotowia ratunkowego jak i nowi specjaliści, którzy przyjdą
wtedy, kiedy poradnia ginekologicznopołożnicza stanie się faktem dokonanym. Obecnie ta sprawa jest w toku. Jej
wynik może być jeszcze bardzo różny.
Mamy szansę i zrobię wszystko, żeby
tę szansę wykorzystać.
Dwa miasta powiatowe – Pułtusk
i Nowy Dwór Mazowiecki i Gmina
Nasielsk – Panie Doktorze, jaki
argument przeważył, że wygrał
Nasielsk?
Dobra oferta i kłopoty techniczne
szpitala w Pułtusku i niewątpliwie
kłopoty pogotowia ratunkowego
i całego szpitala w Nowym Dworze.
Wstrzeliliśmy się z tą propozycją
w dobrym czasie. Zwykle tak się
dzieje, że tam, gdzie dwóch się
spiera – trzeci korzysta. My skorzystaliśmy!

Jaka jest obsada karetki wypadkowej – ilu lekarzy?
Mamy dziewięciu lekarzy jeżdżących w zespole ratowniczym.

Mogę uspokoić wszystkich zainteresowanych, że połączenia z telefonów
komórkowych już działają, tak jak
powinny, od samego początku.

Karetka wypadkowa dyżuruje
przez całą dobę?
Tak. Narodowy Fundusz Zdrowia
kontraktuje dobową gotowość karetki wraz z zespołem. Pod pojęciem
zespołu należy rozumieć: dyspozytora i koordynatora działających
w centralnym punkcie rozdzielania
wezwań, który musieliśmy stworzyć
od podstaw: telefon ratunkowy, system
elektronicznej rejestracji zgłoszeń (to
jest odpowiednie stanowisko pracy)
i łączność krajową. Nie chodzi tu tylko
o łączność między sąsiadującymi
ze sobą rejonami ratowniczymi, ale
również o łączność w zakresie systemu ratownictwa krajowego i kontakt
z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Wszystkie te problemy mamy
już rozwiązane. Do niedawna borykaliśmy się z problemem przesterowania
telefonii komórkowej. TP SA., która,
w momencie uruchomiania numeru
telefonu ratunkowego, jest zobowiązana zadbać o to przekierowanie, trochę
się z tym spóźniła. Muszę jednak
powiedzieć, że spotkałem się z dobrą
współpracą z TP SA. Korzystając z okazji,
chcę podziękować Panu Robertowi Wiśniewskiemu, który w sposób szczególny zaopiekował się naszymi sprawami.
Warto dodać, że wniosek o telefon
ratunkowy został przez mnie złożony
jeszcze przed uzyskaniem kontraktu.
Mając świadomość, że procedury są
bardzo długie i żmudne, byliśmy przygotowani z odpowiednią dokumentacją
już w połowie grudnia. Pomimo tego, że
wszystko było dopięte, TP SA. nie zdołała załatwić przekierowania z numerów
telefonów komórkowych od godziny
7.00 w dniu 1 stycznia tego roku, czyli
od momentu, kiedy włączono nam
typowy telefon ratunkowy.

Na jaki numer telefonu należy teraz dzwonić, żeby wezwać pomoc
zespołu ratunkowego?
Należy dzwonić pod numer 999
– zarówno z telefonu stacjonarnego,
jak i komórkowego, ponieważ w tym
wypadku ten numer jest automatycznie przełączany do naszego pogotowia. Jeżeli zgłasza się pogotowie
nowodworskie, to znaczy, że osoby
zgłaszające być może znajdują się
gdzieś na granicy stref, a operatorzy
nie dopełnili tej formalności, żeby
bardzo precyzyjnie określić wpływy
strefowe. Jeśli ktoś dodzwoni się do
pogotowia w Pułtusku czy w Nowym
Dworze, jesteśmy zobowiązani do
współpracy i takie zgłoszenia natychmiast sobie przekazujemy drogą
radiową. Warto pamiętać, że oprócz
numeru 999 istnieje możliwość
połączenia się z numerem alarmowym za pośrednictwem numeru
693 17 62. Jest to numer zewnętrzny,
który też umożliwia przełączenie na
numer telefonu ratunkowego.
Do których szpitali są odwożeni
chorzy?
W naszym sąsiedztwie funkcjonuje
szpital nowodworski, pułtuski i płoński.
W zależności od rodzaju schorzenia
i sytuacji, którą się na miejscu rozpoznaje, lekarz zespołu wypadkowego
podejmuje decyzję jak najlepszą dla
pacjenta. Od lekarza zależy, do którego szpitala zostanie przewieziony chory.
W tym wypadku nie mamy żadnych
preferencji. Nie mamy podpisanych
umów z tymi szpitalami na „dowożenie” im pacjentów i nie robimy tego
z góry w żaden zaplanowany sposób.
Konkretna sytuacja podpowiada lekarzowi, co ma on zrobić.

Marek Żołnierzak demonstruje wyposażenie karetki

fot. D. Panasiuk

dr Maciej Rudzki

Na jakiej zasadzie SP ZOZ wszedł w
posiadanie karetki ratunkowej?
Karetka jest wydzierżawiona na
okres jednego roku.
... a co potem?
Jeżeli będą szanse na podpisanie kolejnych kontraktów, to trzeba będzie
kupić karetkę. Trudno mi jeszcze
mówić o tym, jak miałoby to się stać,
ponieważ nie jest możliwe, aby ZOZ
własnymi siłami kupił w tym roku ten
pojazd. Są jednak pewne możliwości,
aby i ten problem pomyślnie rozwiązać. To, co udało się nam do tej pory
zrobić – pogotowie, to olbrzymie
przedsięwzięcie logistyczne, które
zadziałało 1 stycznia, o godzinie 7.00
rano. Jest to niewątpliwy sukces ZOZu, że udźwignął ten ciężar. Na ten nasz
sukces złożyło się wiele czynników,
przede wszystkim intensywna praca,
zarówno przedstawicieli samorządu

fot. D. Panasiuk

– Burmistrza Nasielska, Sekretarza,
Pana Marka Maluchnika z UM oraz
wszystkich tych, którzy dobrze nam
życzyli. Nasze wspólne przedsięwzięcie już działa i mam nadzieję, że będzie
działać w najlepszym interesie mieszkańców 48 rejonu ratowniczego, który
obejmuje gminy: Nasielsk i Świercze.
Wspomniał Pan o „wszystkich
tych, którzy dobrze nam życzyli”.
Czy to znaczy, że byli i tacy, którzy
życzyli źle?
Jeżeli na rynku, w zakresie ratownictwa medycznego pojawia się osoba,
która dotychczasowym „lwom” tego
terenu wydziera lukratywny kontrakt,
to, niestety, nie może liczyć się z ich
zadowoleniem, a raczej z niezadowoleniem wynikającym z faktu, że
to jest kontrakt, na którym w NFZ
można zarobić jakieś pieniądze, które
pozwolą na zachowanie opłacalności.
My nie mogliśmy pozwolić sobie na
to, żeby coś, co daje szansę zarobienia
pieniędzy, wymknęło się nam z ręki.
Kontrakt na pogotowie ratunkowe jest
przyznawany w szczególnie trudnych
okolicznościach dla oferenta. Musi on
spełnić bardzo wiele wymagań. Muszę
powiedzieć, że mieliśmy 1 % szans, na
to, żeby ten kontrakt wygrać. Wierzyłem, że jeżeli niczego nie zepsujemy
po drodze, to ten jeden procent da
nam 100% - i akurat tak było. Nie stało się to przypadkowo. To był wynik
uczciwej, ponad 3 miesięcznej pracy
dotyczącej koordynowania wszystkich spraw i załatwiania kwestii formalnych oraz proceduralnych. Nasz
zespół, 1 stycznia, wystąpił nawet
w nowych ubiorach ratowniczych.
Tak jak powinien wystąpić, w łączności ze wszystkimi kooperantami
i z takim wyposażeniem, jakie jest
oferowane przez wszystkich tych,
którzy ratownictwem medycznym
zajmują się już od lat.
Bardzo dziękuję za rozmowę
Dariusz Panasiuk

4

14 - 27 stycznia

Życie Nasielska

Nowe gliny w mieście
Jest nadzieja na to, że za niewielkie
pieniądze będzie bezpieczniej.
Prawdopodobnie już od lutego porządku w Nasielsku będzie pilnować
dodatkowych ośmiu policjantów.
Umowę w tej sprawie, z Komendą
Stołeczną Policji, podpisał Bernard
Mucha, Burmistrz Nasielska. Funkcjonariusze zostaną podzieleni na
trzy piesze patrole. Pierwszy, czteroosobowy, będzie patrolować ulice
Nasielska. Drugi, dwóch policjantów,
będzie strzec porządku w Pieścirogach. Pozostali będą pracować w
terenie – na przykład w miejscach,
w których odbywają się wiejskie zabawy. Do dyspozycji tych ostatnich
przewidziano samochód policyjny.
Auto może się przydać. Po pierwsze – służba na rozległym obszarze
(gmina jest duża), po drugie – będą
mieli czym uciekać, gdyby w ruch

poszły sztachety. Policjanci
będą pełnić nocne dyżury.

fot. M. Stamirowski

28.12. na ulicy Kilińskiego Janusz P.
kierował samochodem Fiat Cinquecento w stanie nietrzeźwym (0,92
i 0,97 mg/l.).

Nowi stróże prawa będą
mieszkać w Nasielsku. Za
ich zakwaterowanie i wyżywienie zapłaci Urząd Miejski.
Pozostałe koszty pokryje
Komenda Stołeczna Policji
w Warszawie. Szacuje się, że
dzienny koszt utrzymania
jednego policjanta będzie
kosztować nasielski samorząd
nieco ponad 20 złotych.

29-30.12. na ulicy Kilińskiego nieznani sprawcy umyślnie uszkodzili drzwi
antywłamaniowe o wartości 1.000 zł.
na szkodę Pauliny T. oraz uszkodzili
szybę w agencji PKO.
29-30.12. na ul. Elektronowej nieznani sprawcy z samochodu ciężarowego
skradli olej napędowy (350 litrów). O
wartości 1.200 zł. na szkodę Piotra Z.

Dzieciakom, którzy rozpoczynają naukę życzy się
„połamania piór”. Nie wiemy,
czego się życzy funkcjonariuszom rozpoczynającym
służbę – a może „połamania
pał”.
Dariusz Panasiuk Bezpieczna noc w Nasielsku?

30.12. w pociągu relacji Warszawa
– Nasielsk nieznani sprawcy skradli
Danucie R. dowód osobisty oraz
inne drobne przedmioty o wartości
100 zł.

Kierowco kup flaszeczkę i w drogę!
„Na większości polskich stacji paliwowych już nie ma w sprzedaży benzyny
uniwersalnej, paliwem
tym handlują tylko
nieliczne i to tylko do
czasu wyczerpania
zapasów” – powiedziano nam w jednej
z hurtowni zajmującej
się dystrybucją paliw
płynnych.

stałych znikło paliwo do popularnych
Żuków, polskich Fiatów i innych samo-

„Z dniem 1 stycznia
2005 roku wycofujemy ze sprzedaży
benzynę
U-95”
– poinformował
swoich klientów Polski Koncern Naftowy
ORLEN. Jak powiedzieli, tak też i zrobili.
Ze stacji benzynowych
Koncernu
i z większości pozo-

fot. D. Panasiuk

chodów mających po kilkanaście, czy
kilkadziesiąt lat. Nie oznacza to wcale,
że przestaną one jeździć po naszych
drogach. Będą jeździć nadal, jednak
ich tankowanie nie będzie już takie
łatwe jak kiedyś – pisaliśmy o tym
w 32 numerze Życia Nasielska z 3-16
grudnia 2004 roku.
PKN powiadomił właścicieli czterech
kółek, że – „w trosce o starsze modele samochodów wprowadzamy
dodatek do benzyny Eurosuper 95”.
Specyfik o nazwie „Unikat+” jest
specjalnie przeznaczony do silników
bez katalizatora. Można go kupić na
stacjach benzynowych w małych
buteleczkach o pojemności 50 mililitrów. Dodatek należy wlać do baku
samochodu przed zatankowaniem
benzyny bezołowiowej. Pilnujemy
przy tym proporcji: 10 ml „Unikat+”
na 10 litrów benzyny. Mamy przy
tym mały problem – diabli wiedzą ile
benzyny „wejdzie” nam do baku. Nie

ma wyjścia, trzeba lać „na oko”. Przed
użyciem środka najlepiej skonsultować
się z pracownikiem stacji benzynowej
– niech powie, co i jak zrobić, żeby było
dobrze. Warto to zrobić, chociażby
z tej prostej przyczyny, że sposób użycia preparatu umieszczony na flaszeczce jest do odczytania tylko przy użyciu
lupy – nie dość, że mała czcionka, to
jeszcze do tego napis wydrukowano na
przezroczystej naklejce.
Unikat jest preparatem wyprodukowanym na bazie soli potasowych, które
zapewniają odpowiednią ochronę
silnikom starszej generacji przed
nadmiernym zużyciem przy stosowaniu benzyny bezołowiowej. Jak
zapewniają specjaliści, zastosowanie
soli potasowych zabezpiecza zawory
silnika i gniazda zaworowe przed wypalaniem.
Buteleczka kosztuje na stacjach nieco
ponad 2 złote.
WA

spacerkiem po Nasielsku... spacerkiem po Nasielsku...
Apel szczurów
Biedna ta Nasielna
Paryż ma Sekwanę,
Londyn Tamizę.
Rzeki są dla tych
miast ich wizytówką,
powodem do dumy
i niekwestionowaną
ozdobą oraz atrakcją
turystyczną.
Nasielsk ma Nasielną – śmierdzącą
i brudną. Po prostu
ściek. Szkoda, bo
rzeczka w środku
miasta to skarb,
miejsce, przy którym można fantastycznie spędzić
wolny czas.
W imieniu mieszkańców Nasielska
apelujemy do władz miasta o zainteresowanie się tym cuchnącym
problemem. Zróbcie wszystko,

fot. M. Stamirowski

KRONIKA
POLICYJNA

Jest ładne i funkcjonalne. Trudno
sobie wyobrazić Nasielsk bez jego
estetycznych walorów. Ludzie do
niego przywykli, bo już od dawna
im służy. Dlatego prosimy wszyst-

kich, którzy odpowiadają za porządek w mieście – NIE UPRZĄTAJCIE
ŚMIETNISKA za budynkiem remizy
straży pożarnych.
D. Panasiuk
fot. M. Stamirowski

15.11–31.12. w Borkowie nieznani
sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli m.in. wersalkę,
lodówkę, telewizor. Straty wynoszą
4.500 zł. na szkodę Stanisława T.
z Warszawy.
03.01. w Chrcynnie na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia Fiata
126p. i Daewoo Matiz. Obaj kierowcy
z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala.
02-03.01. na ul. Płońskiej nieznani
sprawcy skradli samochód Peugeot
Partner o wartości 30.000 zł. na
szkodę Tomasza Z.
04.01. w miejscowości Kątne nieznani
sprawcy skradli 400 mb. linii telekomunikacyjnej o wartości 2.230 zł. na
szkodę TP S.A.
04.01. na ul. Kilińskiego Paweł L.
z Lubomina kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (0,88 i 0,86 mg/l).
31.12-01.01. w Popowie Borowym
w czasie zabawy sylwestrowej nieznani sprawcy skradli Ewie T. telefon komórkowy Nokia o wartości 700 zł.
05.01. na ul. Staszica Michałowi A.
skradziono telefon komórkowy Sony
Ericson o wartości 300 zł. W wyniku
działań policji sprawca został ustalony
(Dariusz P zam. Pieścirogi).
08.01. w miejscowości Lelewo
nieznani sprawcy włamali się do
firmy Cobraide i skradli 7 butli ze stali
nierdzewnej.
08.01. na ul. Warszawskiej Grzegorz
M. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (1,22 i 1,29 mg/l.)
08.01. na ul. Cmentarnej nieznani
sprawcy skradli dwie tablice rejestracyjne z samochodu Marka S. zam.
w Krzyczkach.

aby przywrócić rzece jej naturalne
piękno. Pieniądze na to się znajdą.
Wystarczy tylko surowo karać tych,
którzy zanieczyszczają jej brzegi
i koryto.
D. Panasiuk

06-08.01. w miejscowości Dębinki
nieznani sprawcy włamali się do
domku letniskowego Romana K.
i skradli telewizor.
15.11-09.01. w miejscowości Borkowo nieznani sprawcy uszkodzili drzwi
wejściowe w domku letniskowym
Jerzego Z., mieszkańca Warszawy.
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„Plany na przyszłość, to gra w III lidze”
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Rozmowa z Prezesem MLKS ŻBIK Nasielsk – Stanisławem Gogolewskim
Co skłoniło Pana do podjęcia się roli
prezesa Żbika Nasielsk?
Przede wszystkim zostałem wybrany
przez ludzi. To dzięki, ich poparciu
i namowom zgodziłem się na ponowne objęcie funkcji prezesa w Żbiku na
następne 2 lata (po poprzedniej 4 letniej
kadencji).
Zmianom zawsze towarzyszą nowe
cele, wyzwania. Jakie cele stawia
Pan przed sobą, jako prezes? A jakie
cele przed drużyną?
W obecnym sezonie, celem dla Żbika
jest utrzymanie się w IV lidze i zajęcie
jak najwyższego miejsca, powiedzmy
w pierwszej piątce. Plany na przyszłość
to gra w III lidze.
Jako prezes Żbika Nasielsk wraz
z zarządem, będziemy chcieli przede
wszystkim utrzymać płynność finansową klubu, przez nawiązywanie
nowych kontaktów z osobami lub
firmami, zainteresowanymi sponsorowaniem naszej drużyny. Po drugie,
odmłodzić drużynę wymieniając
starszych, zasłużonych zawodników, na młodszych, dzięki, którym
w przyszłości moglibyśmy uzyskać
awans do III ligi.
Awans do III ligi wiąże się chyba
z dużymi kosztami i odpowiednim
zapleczem treningowym i stadionem, spełniającym wymogi wyższej
klasy rozgrywkowej? Jak wygląda
sytuacja na dzień dzisiejszy?

Już w chwili obecnej miesięczne stypendia dla zawodników to wydatek
8 tyś zł. plus premia do podziału na całą
drużynę za wygrany mecz to około
2,5 tys., w przypadku zajmowania
1 miejsca w tabeli, a przy obecnym
miejscu (przyp. red. 9 miejsce) to
1,5 tys. Jest to możliwe jedynie dzięki
pomocy Urzędu Miasta i sponsorów,
bez których nie możliwe byłoby
funkcjonowanie klubu. Pieniądze dla
zawodników pokrywane są wyłącznie
z pieniędzy od sponsorów, natomiast
te z gminy, przeznaczane są na utrzymanie stadionu, rejestrację zawodników w związku, itp. Aby, swobodnie
grać w III lidze trzeba dysponować
budżetem około 250 tys., a z zawodnikami trzeba podpisywać kontrakty
i wypłacać im większe wynagrodzenia.
III liga to już profesjonalny futbol. Dlatego tak istotne jest wsparcie finansowe
sponsorów i miasta.

mieszczącym się w siłowni, która
zajmuje większą część budynku. Na
naszej murawie na razie da się jeszcze
grać. Wkrótce ma się rozstrzygnąć
sprawa przyznania pieniędzy, wtedy
będzie można zdecydować, na co je
przeznaczyć. Wiadomo wszystkiego
od razu nie da się zrobić.

Czy będzie kontynuowana wymiana
ławek na krzesełka? Co z murawą?

Żbik stracił wiele niepotrzebnych
bramek i punktów. Czy kibice mogą
się spodziewać jakiś wzmocnień
przed rundą wiosenną?

Do tej pory na stadionie wymieniono
część ławek na 300 krzesełek. W zależności od pieniędzy, pozyskanych
przy pomocy Burmistrza Nasielska
(przyp. red. Bernarda Muchy) z Urzędu Miasta, Totalizatora Sportowego lub
Unii, będziemy stopniowo wymieniać
pozostałe ławki. Głównym problemem
obecnie jest szatnia dla zawodników,
ponieważ klub musi dzielić ten sam
budynek z klubem „Spartakus”

Jak ocenia Pan grę Żbika w rundzie
jesiennej?
Wyniki uzyskane prze drużynę nie
były w pełni satysfakcjonujące. W kilku
meczach nie zdobyto kompletu punktu, niektórzy zawodnicy nie do końca
wywiązali się ze swoich obowiązków.
Za wyniki zespołu odpowiada trener.
Dlatego pierwszy trening po przerwie
(4 stycznia o godz. 17.30) poprowadzi
nowy trener Grzegorz Zmitrowicz,
były trener Legionovii i Świtu Nowy
Dwór, zatrudniony na takich samych
warunkach jak jego poprzednik.

Na pewno, na pierwszym treningu
pojawi się 2 nowych równorzędnych
bramkarzy, będą to Arkadiusz Szabłowski (z Legionovii) oraz Piotr Retkowski
(były gracz MKS Mławy). Jesteśmy
również w trakcie uzgadniania przyjścia
kolejnego czarnoskórego zawodnika
oraz szukamy zawodników z wyższych lig (w miarę jak najtańszych) np.

w takich klubach
jak Gwardia Warszawa lub Okęcie Warszawa.
Przydałoby się
wzmocnić linie
obrony dwoma
stoperami, jak
również po jednym zawodniku
w linii pomocy
i ataku. Na razie
prowadzimy rozmowy, a jak się zakończa zobaczymy. W rozmowie z trenerem uzgodniliśmy, że trzon drużyny
mają stanowić „mocni” zawodnicy
z Nasielska, a dopiero do nich mają być
dobrani inni zawodnicy.
A może wzmocnień należałoby
poszukać w drużynach młodzieżowych?
Ogólnie z pracy z młodzieżą jesteśmy
zadowoleni. Młodym piłkarzom klub
opłaca trenera, stroje, sprzęt, autokar
i wyżywienie przy dalszych wyjazdach.
Zakup nowego kompletu strojów dla
całej drużyny to wydatek rzędu
3 tys. zł, mamy 4 drużyny młodzieżowe, to w sumie 12 tys., nie stać nas na
zakupienie nowy strojów dla wszystkich, dlatego czasem stroje nie są
w najlepszym stanie. Na dzień dzisiejszy
możemy pochwalić się wychowankiem naszego klubu Przemysławem
Wysockim (obecnie zawodnik Świtu)
grającym w reprezentacji Polski rocznik

DWA OGNIE USPORTOWIONE Halowe turnieje piłki nożnej
W dniu 7 stycznia br. na hali sportowej w
Nasielsku rywalizowali ze sobą czwartoklasiści ze szkół podstawowych. Były to
zawody sportowe - dwa ognie usportowione. Jest to bardzo popularna gra na
zajęciach wychowania fizycznego w
klasach nauczania zintegrowanego.
W zawodach uczestniczyło 100 zawodników i zawodniczek reprezentujących
następujące szkoły podstawowe z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa
w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w
Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa Cieksynie, Szkoła Podstawowa
w Pieścirogach, Szkoła Podstawowa w
Nasielsku.
Mecze rozgrywane były oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców w systemie każdy
z każdym. W trakcie rywalizacji sporto-

wej u zawodników widać było dużo
emocji, które podgrzewały atmosferę
na parkiecie.
Końcowa klasyfikacja wśród chłopców wyglądała następująco:
I miejsce SP w Cieksyn
7 pkt
II miejsce SP Pieścirogi
6 pkt
III miejsce SP w Nasielsk
4 pkt
IV miejsce SP Budy Siennickie 3 pkt
V miejsce SP Dębinki
0 pkt
Końcowa klasyfikacja wśród
dziewcząt:
I miejsce SP Cieksyn
8 pkt
III miejsce SP Nasielsk
4 pkt
II miejsce SP Pieścirogi
4 pkt
V miejsce SP Dębinki
2 pkt
IV miejsce SPw Budy Siennickie 2 pkt
M. Kraszewski

W grudniu ubiegłego roku, w nasielskiej hali sportowej, odbył się II
Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar
Przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów. Wzięło w nim udział osiem
zakładowych reprezentacji z naszej
gminy.
Puchar Przewodniczącego zdobyła
drużyna zakładu „Binder”, która w finale pokonała po dogrywce zespół „DarMar” 2:1 (w normalnym czasie 1:1).

Kolejne miejsca zdobyły: BDOW, Urząd
Miejski, Retro, Truszkowski, Elektro-Plast
i Win-Bud.
Królem strzelców został Paweł Wilga
W niedzielę 9 stycznia w hali sportowej
w Nasielsku odbył się piłkarski turniej
zespołów pięcioosobowych zawodników urodzonych w 1992 roku i młodszych. Wzięło w nim udział 7 zespołów:
z Płońska, Legionowa, Nowego Miasta,
Strzegowa, Sypniewa, Warszawy i Nasielska. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Ogółem
rozegrano 21 pojedynków.
Końcowa tabela turnieju:
1. UKS „Victoria” Nowe Miasto

z drużyny „Dar-Mar”, a najlepszym
bramkarzem uznano Remigiusza
Olszewskiego - „Binder”.
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: W. Mosakowski, A. Kamiński, R.
Kawa, M. Daszczyński, M. Kowalski,
A. Frąckiewicz, J. Jechalik, P. Czerniakowski, R. Olszewski, M. Sobczyński,
M. Figurski.
Wszystkie uczestniczące drużyny
otrzymały puchary i dyplomy, które
wręczał Burmistrz Nasielska Bernard
Dariusz Mucha i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof
Fronczak.
2. KS „Tęcza 34” Płońsk
3. KS „Legionovia” Legionowo
4. KS „Orzeł” Sypniewo
5. UKS „Kużnia” Strzegowo
6. KS „Żbik” Nasielsk
7. UKS „Kamionek” Warszawa
Królem strzelców został Michał Ernest
z Nowego Miasta.
Najlepszym bramkarzem uznano
Daniela Piętkę z Sypniewa.

Zapraszamy do udziału

w Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich
o Puchar Przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
który odbędzie się w niedzielę, 6 lutego br.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Hali Sportowej, tel. 691 23 43

89’ prowadzonej przez Dariusza Dziekanowskiego. Również w młodszych
rocznikach 90’ i 93’ grają chłopcy
powoływani do reprezentacji. Grą
w naszych drużyną zainteresowani są
również mieszkańcy sąsiednich gmin,
co świadczy o dobrej pracy z młodzieżą. Przy pozyskiwaniu nowych zawodników liczymy również na współpracę
ze Świtem Nowy Dwór.
Na czym miałaby polegać bliższa
współpraca ze Świtem?
Chcielibyśmy zacieśnić współpracę ze
Świtem, ponieważ ta drużyna nie ma
żadnego zaplecza, gdzie trener Jerzy
Masztaler mógłby sprawdzać nowych
zawodników. W porozumieniu z nim
zawodnicy, których grze chciałby się
przyjrzeć, a którzy na razie nie mają
wystarczających umiejętności na grę
w II lidze, ogrywaliby się u nas.
Dziękuje za rozmowę i życzę jak
najlepszych wyników
Rozmawiał: Jakub Olech

Żbiki w hali

Dnia 28.11.2004 w Nowym Mieście
odbył się „Turniej o Puchar Wójta”. W
kategorii wiekowej młodzicy rocznik
92’ i młodsi nasi młodzi piłkarze zajęli
8 miejsce. Godny odnotowania jest fakt,
że najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik nasielskiej drużyny Dawid
Kulpa, syn Dariusz Kulpy występującego w drużynie seniorów.
Znacznie lepiej spisali się trampkarze
Żbika rocznik 90’ zajmując I miejsce
w „Turnieju o Puchar Przewodniczącej Rady Gmin” rozegranym
5.12.2004 w Nowym Mieście.
Trzy najlepsze drużyny turnieju:
1.
2.
3.

Żbik Nasielsk
Wiktoria Nowe Miasto
Tęcza 34 Płońsk

Przed rozpoczęciem rundy wiosennej drużyna seniorów Żbika
Nasielsk rozegra następujące mecze kontrolne:
26.01 MKS Legionovia
28.01 GKS Katowice
05.02 -do ustalenia11.02 MKS Ciechanów
18.02 Mień Lipno
26.02 Mazowsze Płock
02.03 Świt Nowy Dwór
05.03 Motor Lubawa
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„Oj, będzie się działo!”
Tak zapewniał wszystkich Jurek Owsiak
przed XIII Finałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. I jak zwykle miał
rację. Orkiestra zagrała głośno i radośnie
9 stycznia.
Po raz czwarty, dzięki wielkiemu sercu
Pani Dyrektor Bożenny Zawadzkiej
– Roszczenko, uczestniczył w niej
Sztab utworzony przy Publicznym
Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku. Pracą Sztabu kierowała Katarzyna Świderska, która zjednoczyła do
współdziałania nie tylko pracowników
i uczniów z nasielskiego gimnazjum,
ale także ze Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego, Zespołu Szkół
Zawodowych, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Szkoły Podstawowej
w Świeszewie i Szkoły Podstawowej
w Popowie. Cała akcja odbyła się dzięki
przychylności i pomocy gospodarza
miasta i gminy – Burmistrza Bernarda
Dariusza Muchy oraz Sekretarza – Pana
Zbigniewa Rutkowskiego.
9 stycznia, od wczesnych godzin rannych, sześćdziesięciu wolontariuszy
naszego Sztabu rozpoczęło kwestowanie. Nie był im straszny nawet silny
wiatr. Przez cały dzień bowiem mogli
się ogrzać w gimnazjalnej stołówce,
gdzie czekała na nich gorąca herbata,
smaczne kanapki i ciasta.
Głównym punktem niedzielnego
programu była impreza na nasielskim Rynku, którą prowadziły
Jolanta Skurczyńska i Irena Skowronek. Wszyscy świetnie się bawili

podczas koncertu zespołu XXL
z Ciechanowa, popisów najmłodszych artystów, czyli przedszkolaków
przygotowanych przez nauczycielki
- Panie Irenę Jaworską i Ewę Ślesik
oraz występów naszych gimnazjalistów. Odbyła się także aukcja
gadżetów WOŚP, które cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców miasta. Nasielszczanie
otworzyli nie tylko swoje serca, ale
również portfele. Podczas trwania
imprezy można było pokrzepić się
przepysznym bigosem.
Nasielski finał WOŚP zakończył się
o 20.00, kiedy to wysłaliśmy „światełko
do nieba”, łącząc się przez to ze sztabami
w Polsce i na świecie.
Pieniądze zebrane podczas XIII Finału
WOŚP ( nasz sztab zebrał 10000,00
zł.) zostaną przeznaczone na zakup
nowoczesnego sprzętu do diagnostyki
i leczenia w neonatologii i pediatrii oraz
na wyposażenie jednej z placówek
medycznych w Sri Lance.
Mieszkańcy Nasielska i okolic po raz
kolejny udowodnili, że potrzeby innych
nie są im obojętne i chętnie włączyli się
do całej akcji. Nikt z nas przecież nie wie,
kiedy i od kogo będzie potrzebował
pomocnej dłoni. Dobrze jest wówczas
wiedzieć, że wokół są ludzie, na których
można liczyć.
Nasz sztab takie osoby i instytucje
pozyskał. Byli to:
- Urząd Miasta i Gminy w Nasielsku,

ROCK’N’ORKIESTRA
To już trzynasty finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Piąty koncert
rockowy, w ramach tej akcji, został
zorganizowany przez uczniów nasielskiego liceum (w tym roku szefem
sztabu była pani Ewa Żołnierzak),
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Co
prawda publiczność nie przybyła tak
licznie jak w poprzednich latach, ale stali
bywalcy nasielskich koncertów nie zawiedli. Zespoły występujące na scenie
dały z siebie wiele, a na pewno więcej
niż wspomniana wcześniej publiczność
– bawiło się tylko kilka osób!
Grupą otwierającą tegoroczny rockowy
finał WOŚP był warszawski OVERMIND,
w składzie: Cyprian „Cypis” Drozdowski – wokal, Marcin Stachurski – gitara,
Michał Brzoztowski- perkusja i Maciej
Kurach – bas. Zespół istnieje cztery lata,
a w tym składzie około półtora roku,
efektem ich pracy są trzy demówki.
Na nasielskim koncercie OVERMIND
zaprezentował około dziesięciu swoich
utworów, m.in.: „Underworld”, „Confession of murder”, Dies Irae”, „Reborn”
i jeden cover: „Refuse resist” Sepultury.
Grupa po raz pierwszy wystąpiła poza
Warszawą i niedzielny koncert oceniła
jako bardzo sympatyczny, minusem zaś
była słaba reakcja publiczności.
Jako drugi na scenie wystąpił nasielski
ODIUM. Pomimo udanego koncertu zespół potwierdził wiadomość
o rozwiązaniu grupy podkreślając, że

był to ich ostatni koncert. Powodem
takiej decyzji były nieporozumienia
wewnątrz grupy. Z tego co mi wiadomo
członkowie ex – ODIUM mają własne
plany na przyszłość. Być może istnienie
i rozpad tej grupy okażą się początkiem
nowych wydarzeń muzycznych
w Nasielsku...
Kolejnym zespołem na koncercie
„wielkoorkiestrowym” był THRILL
(Hubert Dobrzyński – gitara, wokal,
Michał Sadkowski- bas, Maciej Król

Zespół THRILL

fot. M. Stamirowski

- Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- Komisariat Policji w Nasielsku,
- Zakład Energetyczny w Nasielsku,
- Nasielski Ośrodek Kultury,
- Bank Spółdzielczy.
Naszymi darczyńcami i sponsorami
byli:
- Państwo Barbara i Grzegorz Arci-

szewscy,
- Państwo Anna i Marek Olbrysiowie,
- Państwo Marianna i Janusz Kaczorowscy,
- Pan Wincenty Pawłowski,
- Państwo Walczukowie,
- Pan Andrzej Sawicki i Pan Witold
Estkowski,
- Pan Leszek Popielarski,

-

Pan Piotr Gogolewski,
Pani Ewa Parzych,
Pani Dorota Krajewska,
Pan Andrzej Olszewski.

– gitara solowa, Marcin Olejnik – perkusja). Jest to warszawska grupa, istniejąca od 2001 roku, a w obecnym
składzie od około pół roku. Obecnie
THRILL ma nagraną płytę demo i jest
w trakcie pracy nad drugą. W Nasielsku zagrali trzynaście własnych utworów, m.in.: „Iron Race”, „Amnezja”,
„Go for more”, „My days” i „Sting”.
Podczas koncertu THRILL bawiło się
zaledwie kilka osób, ale ogólnie zespół był zadowolony. W tym właśnie
miejscu chciałabym umieścić ich
podziękowania dla nielicznych bawiących się, jak i dla organizatorów

za zaproszenie i możliwość zagrania
w Nasielsku.
Pozostała część koncertu upłynęła pod
znakiem nasielskich grup HEYDAY
i DROPSY.
HEYDAY zagrał około dziesięciu utworów. Obok autorskich pojawiły się covery Sepultury i Illusion, a także angielska
wersja „Pi” z repertuaru LipaLi. Podczas
jednego z utworów HEY DEYa wspomagał Marek Bącik („...łączymy style,
mieszamy gatunki jak na imprezie trunki...” J- Sidney Polak), z kolei cover Sepultury „Roots” Piotrek Wójcik wykonał
z Mariuszem Kościukiem
„Loczkiem”.
Obecnie HEYDAY przygotowuje nowe utwory
i jednocześnie nagrywa
płytę demo.
Koncert zamykała grupa
DROPSY, nie wiedzieć
czemu wyklęta ostatnio
przez „najbardziej metalowych z metali”. Nie
będę się rozpisywać bo
to materiał na odrębny
artykuł- wspomnę tylko, że siedem – osiem
lat temu na scenie kina
Niwa występowały obok
siebie zespoły grające
i metal, i reggae, i tak
zwane standardy rockowe (Jimi Hendrix czy
Eric Clapton). Dlaczego
teraz jest inaczej? Przefot. M. Stamirowski myślenia zostawiam

dla czytających. Wracając do DROPSÓW – był to ich pierwszy koncert
z nowym gitarzystą – Piotrkiem Tycem.
Zespół zagrał sześć utworów, na początek „Gruba”, w środku m.in. „Bezsenna
noc” i „Salwador”- w łagodniejszych
i bardziej reggae – bujających wersjach,
a na zakończenie usłyszeliśmy jeszcze
„Krew Boga”.
Muszę jeszcze wspomnieć o licytacji,
na której można było kupić różne gadżety związane z orkiestrą. I tak prowadząca, Gosia Suwińska, licytowała m.in.:
poduszkę w kształcie serca, lampkę,
kubki, krawaty, kalendarze – wszystko z symbolami 13. finału lub WOŚP.
Dochód z licytacji przeprowadzonej
w kinie Niwa wyniósł około 1tys. złotych,
warto dodać informację o honorowym
uczestniku licytacji. Przyjaciel zespołu
DROPSY, niektórym znany jako Ufok,
kupił przedmioty za łączną kwotę
prawie trzystu złotych! Swą decyzję
skomentował: „Wylicytowałem część
pieniędzy, które miałem przeznaczyć
na ubezpieczenie samochodu”J)
Podsumowując, licytację należy uznać
za bardzo udaną, zwłaszcza przy tak
małej liczbie uczestników. Odnośnie
samego koncertu – mam nadzieję, że
tak niska frekwencja publiczności została spowodowana niewiedzą. Po prostu
plakatów informujących o koncercie
było bardzo mało i być może zostały
trochę zbyt późno wywieszone. Oby
za rok było lepiej!
Martyna Pielecka

Wszystkim gorąco dziękujemy i żegnamy się tradycyjnym Sie ma!!!
Do zobaczenia za rok.
W imieniu Sztabu
– Edyta Pałaszewska
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Po wiedzę na śmietnik
Jak uatrakcyjnić zajęcia
szkolne? Co zrobić, żeby
uczniowie nie zasypiali na
lekcjach poświęconych
ochronie środowiska?
W jaki sposób zainteresować dzieci i młodzież
szkolną problematyką
ekologiczną? Odpowiedź
jest prosta – trzeba wybrać się z klasą do Jaskółowa, na istniejące tu od
ponad roku składowisko
odpadów.

Być może jeszcze nie wszyscy
nauczyciele wiedzą, że obok
składowiska powstała – z myślą

9

fot. M. Stamirowski

i atrakcyjnym obiektem edukacyjnym. Specjalnie do prowadzenia
zajęć pobudowano drewnianą
wiatę. Pełni ona funkcję sali wykładowej. Dookoła niej znalazło się
wiele ciekawych rzeczy. Jest m.in.:
oczko wodne, ścieżka w brzozowym zagajniku, skupiska rzadko
spotykanych gatunków roślin.
Dla zmęczonych oglądaniem i słuchaniem przewidziano rewelacyjne
miejsce na posiłek – kamienny
grill. A wszystko to w zasięgu ręki,
o przysłowiowy rzut beretem od
centrum Nasielska.
fot. M. Stamirowski

Jesień w obiektywie
-czyli „Rózgi na goły tyłek”
Smutne drzewa, pożółkłe
liście, bajecznie kolorowe ścieżki wśród pól – to
wszystko, przeniesione na
papier fotograficzny można oglądać na wystawie
„Jesień w obiektywie”.
o najmłodszych - ścieżka edukacyjna. Została ona wykonana przy
współudziale władz samorządowych Wieliszewa.
W Jaskółowie dzieciaki mogą na
własne oczy przekonać się, że
miejsce składowania śmieci „nie
jest takie straszne, jak go malują”.
Przeciwnie – może być ciekawym

Naprawdę tak niewiele potrzeba,
żeby zrobić dzieciakom „superanckie” lekcje. Wystarczy zorganizować wyjazd, na przykład rowerowy,
kupić kiełbasę, chleb, coś do picia
i w drogę. I jeszcze jedno ... trzeba
chcieć!

Najpiękniejsze i nagrodzone prace zdobią ściany Sali głównej w kinie NIWA.

Dariusz Panasiuk

U nas też był Mikołaj...
W Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku Samorząd Uczniowski (wraz z paniami:
Ewą Rudzińską, Grażyną Kopką
i Beatą Janiszek) podjął działania mające na celu zdobycie pieniędzy na
przygotowanie paczek od Mikołaja
dla dzieci z rodzin biednych.
Aby pozyskać fundusze na ten
szczytny cel, zorganizowano
d y s ko t ek ę

i sprzedaż kart bożonarodzeniowych
wykonanych przez uczniów. Dochód
przeznaczono na zakupienie słodyczy. Aby uaktywnić całą społeczność
uczniowską w działaniach na rzecz
innych, w dniu 6. grudnia 2004
odwiedził nas Mikołaj, który wręczył lizaki dzieciom oraz wszystkim
pracownikom naszej szkoły. Do 17.
grudnia 2004 Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę słodyczy,
zabawek, artykułów piśmiennych
i owoców. Dzięki szczodrości
darczyńców przygotowano czterdzieści paczek (w cenie ok.
30 zł.)
Szczególne
słowa podziękowania
kierujemy do
Państwa Joanny
i Piotra Turków,
do Pani Wandy
Kwiatkowskiej i do
Pana Dariusza Jędrzejewskiego.
Ewa Rudzińska

Wystawa cieszy oko. Na pierwszy rzut
oka widać, że dzieci są zdolne, pracowite i poważnie potraktowały udział w
konkursie fotograficznym. Swój wkład
w przygotowanie tego wydarzenia
artystycznego mieli też nauczyciele.
Należą się im słowa uznania za opiekę
merytoryczną.
Wystawa prowokuje do refleksji
– a, że jest o jesieni – do jednej, smutnej refleksji. Wśród
prac wykonanych
samodzielnie przez
uczniów, własnym
aparatem fotograficznym, znalazły
się również prace
– mówiąc brutalnie
– zerżnięte z Internetu. Najbardziej
jednak razi fakt,
że pod każdym
z tych zdjęć widnieje
podpis rzekomego

Tapeta systemu Windows też była zgłoszona do konkursu

„autora” i opiekuna – nauczyciela.
Do tego, że niektórzy uczniowie
kombinują (na przykład ściągają na
klasówkach, przepisują gotowe opracowania, których pełno w Internecie,
jako swoje prace domowe) zdążyliśmy
się już przyzwyczaić - no cóż, mamy
XXI wiek, bez Internetu ani rusz! Czy
można jednak przejść obojętnie obok
zjawiska oficjalnego tolerowania tej nieuczciwości (złodziejstwa) przez osoby,
które powinny stać na straży zasad
etycznych w szkole. Nie! Dlatego proponujemyprzyznać,zarównouczniom
– „twórcom internetowych prac”, jak
i ich opiekunom, akceptującym plagiat,
nagrody fizyczno-rzeczowe: „Rózgi na
goły tyłek”. Gratulujemy!
Listy nagrodzonych nie publikujemy.
Dariusz Panasiuk
S P R O S T O W A N I E
W numerze 34/2004 na stronie 9, w tekście
pt. „Cztery pory roku”, błędnie podane zostało
nazwisko opiekunki Beaty Janiszek. Natomiast
autorem pracy pt. „Smutne drzewo” jest Kamil
Idzikowski.
Przepraszamy

Psi podatek
Za miłość do czworonogów trzeba płacić.
30 złotych – tyle bowiem
wynosi roczna stawka
podatku „od posiadania
psa” uchwalona w tej wysokości – już po raz kolejny
- przez Radę Miejską w Nasielsku. Podobnie jest też
i w innych miastach.
Właściciel czworonoga powinien
pamiętać, że podatek jest płacony
jednorazowo w kasie Urzędu do
31 marca. Jeżeli los obdarzy nas
pieskiem po pierwszym kwartale
roku, to powinniśmy zapłacić podatek w ciągu dwóch tygodni od tego
szczęśliwego wydarzenia.
„Trzy dychy” dla kogoś, kto ma jed-

nego, ukochanego psa, to
nie jest dużo. W gorszej
sytuacji są właściciele
kilku, czworonożnych
przyjaciół. Pocieszającym jest fakt, że nie trzeba
płacić za psa „na służbie”,
z którym łączą nas sprawy
czysto zawodowe. Otóż,
jak czytamy w uchwale
Rady Miejskiej – „Zwalnia
się z podatku posiadającego jednego psa służącego
do pilnowania posesji
z domami jednorodzinnymi”. Warto przy okazji
wiedzieć, że polskie
ustawodawstwo zwalnia
z płacenia podatku rolników mających w swoim gospodarstwie dwa psy

fot. D. Panasiuk

– i to zarówno te „na służbie”, jak
i do pogłaskania.
WA
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Zaproszenie na TARGI

WAŻNE
NUMERY
997
998
999
991
992
913
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policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie energetyczne
pogotowie gazowe
informacja telefoniczna

Komisariat Policji w Nasielsku
(0 23) 691 23 77
(023) 691 22 07
Komenda Powiatowa Policji
(0 22) 775 22 01
Państwowa Straż Pożarna
(0 22) 775 36 50
Urząd Miejski w Nasielsku
(0 23) 691 26 64
Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.
(0 23) 691 23 64
Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.
(0 23) 691 29 09
Starostwo Powiatowe
(0 22) 775 32 58
Urząd Skarbowy
(0 22) 765 90 00
Urząd Statystyczny
(0 22) 775 50 78
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(0 22) 777 7599
Powiatowy Urząd Pracy
(0 22) 775 92 43
Życie Nasielska
(0 23) 691 23 43

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie zaprasza
Państwa na I Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej (MTAS).
Jest to pierwsze w naszym kraju tak duże przedsięwzięcie skupiające całą
branżę sadowniczą. Na powierzchni ponad 4 000 m kw. spotkać będzie
można ponad 200 wystawców z Kraju i zagranicy, prezentujących najnowsze maszyny, urządzenia, sprzęt, akcesoria i inne środki - od techniki
pielęgnacji szkółkarskiej i sadowniczej do systemów zbioru i przechowywania
owoców.
Wśród imprez towarzyszących najważniejszą i najciekawszą będzie dwudniowa Konferencja Naukowa poświęcona najciekawszym zagadnieniom
z dziedzin agrotechniki i ekonomii sadownictwa.
Targi odbędą się 14-15 stycznia 2005 roku, w Centrum Kongresowym
„Gromada” w Warszawie przy ul. 17 stycznia 32.

Ślady PRL
Collegium Civitas ogłasza konkurs dla licealistów
Collegium Civitas, przy współpracy Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej i czasopisma Mówią Wieki ogłasza konkurs dla licealistów
„Ślady PRL”.
Jest to już piąta edycja konkursu „Civitas Sapiens” – rywalizacji o indeks Collegium Civitas.
W poprzednich latach uczelnia pozyskała w ten sposób wybitnie uzdolnionych laureatów,
którym w pełni finansuje naukę. Nagroda główna to bezpłatne studia na prestiżowej
uczelni, równowartości ponad 20.000 zł! Druga nagroda to 50% zniżka w czesnym,
wartości 10.000 zł! Na finalistów czekają także nagrody rzeczowe i dyplomy. Najlepsze
prace zostaną opublikowane na stronach internetowych partnerów konkursu.
Tematem pracy pisemnej lub strony www jest historia/antropologia śladu po PRL – istniejącego nadal obiektu powstałego w Polsce. Przedmiot (mebel, książka, zabawka, strój,
but, itd.), pomnik, budynek, fabryka, ulica lub nawet całe miasto, albo instytucja (szkoła,
spółdzielnia, organizacja społeczna).
Ważne, by w opisie wybranego przedmiotu pokazać jej polityczne i społeczne konteksty
- uwarunkowania właściwe czasom PRL, i zmiany jakie przyniósł rok 1989, a także by
wspomnieć o ludziach, którzy tworzyli historię tamtych lat.
Do konkursu można zgłaszać prace pisemne albo strony www. Termin nadsyłania prac
mija 6 lutego 2005 r. Szczegółowe informacje na temat pisania prac i tworzenia strony
www oraz warunków konkursu podaje strona: www.civitas.pl/konkurs
Collegium Civitas, PKiN, piętro XII, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa; konkurs@collegium.edu.pl

HOROSKOP
Baran 21.03.- 20.04.

Lew 23.07.- 22. 08.

Strzelec 22.11.- 21.12.

Postępuj zgodnie ze
swoimi przekonaniami i
zaufaj intuicji. Nie sugeruj
się opiniami innych,
bo nie zawsze są one słuszne. Wokoło
Ciebie są ludzie, którym nie zależy
na Twoim sukcesie i powodzeniu. Za
to w życiu osobistym pełen komfort.
Czekają Cię niezwykłe przeżycia i trochę
niespodzianek.

Nadchodzą lepsze dni.
Załatwisz kilka ważnych
spraw po swojej myśli.
Podejmiesz
decyzję,
dotyczącą życia zawodowego. Czeka
Cię także miła niespodzianka. Dostaniesz
wiadomość od dawno niewidzianej
osoby i powrócą wspomnienia.

Koniecznie musisz zapanować nad
swoim charakterem i nie kierować
się emocjami. Inaczej drobne
konflikty mogą przerodzić się w
poważne kłopoty. Wtedy będzie
trudno cokolwiek rozwiązać i podjąć mądrą
decyzję. Zauroczenie jakąś osobą nie stanowi
już trwałego związku- nie zapominaj o tym.

Panna 23.08.- 22.09.

Koziorożec 22.12.- 19.01.

Los Ci sprzyja. Dzięki
Byk 21.04.- 20. 05.
trafnym decyzjom i swojej
Bądź bardziej wyrozumiały dla
konsekwencji w postępowaniu
swojego otoczenia. Nie każdy
znacznie poprawisz sytuację
ma taki temperament jak Ty.
finansową. Nareszcie zrealizujesz niektóre
Uważaj na osoby, które są w stosunku marzenia i uszczęśliwisz swoją najbliższą
do Ciebie nadwyraz uprzejme, bo nie są rodzinę. Spędzicie niezapomniane chwile.
szczere. Poświęć trochę czasu swojemu
zdrowiu i zadbaj o kondycję. Przyda się Waga 23.09.- 22.10.
Dostaniesz korzystną ofertę
mały spacer lub gimnastyka.
pracy. Dobrze się zastanów
Bliźnięta 21.05.- 21.06.
zanim odpowiesz. Będziesz
W najbliższym czasie
mieć więcej obowiązków, ale
będziesz mieć sporo
i płaca będzie wyższa. Porozmawiaj
zwykłychobowiązków.
z rodziną i uwzględnij ich zdanie,
Niestety nie możesz
bo wiąże się to z częstą Twoją
ich odkładać na później, więc zabierz nieobecnością w domu. Samotne Wagi
się do systematycznej pracy. Szczerze spotkają intrygujące osoby, ale raczej
porozmawiaj z partnerem o waszych bez szans na trwały związek.
problemach, ale zrób to delikatnie. Razem
znajdziecie wyjście z trudnej sytuacji. Skorpion 23.10.- 21.11.
Na poważnie pomyśl o
Spróbuj szczęścia w grze losowej.
zmianie
miejsca
pracy.
Rak 22.06.- 22.07.
Atmosfera nie jest najlepsza a i
Nadeszła pora rozstania z
wynagrodzenie nienajwyższe.
niektórymi osobami. Musisz
Stać Cię na coś bardziej interesującego
zdobyć się na odwagę i podjąć słuszną i przede wszystkim zadowalającego Twoje
decyzję. Poczujesz się lepiej i nabierzesz ambicje zawodowe. Może załóż własną
ochoty do pracy. W życiu osobistym nie firmę i zostań przedsiębiorcą. Jak zwykle
bądź egoistą, pamiętaj, że każdy chce być możesz liczyć na pomoc najbliższych
czasem sam i nie może mieć dla Ciebie i rady przyjaciół.
tyle czasu, ile chciałbyś.

Będziesz niezwykle pobudzony
i drażliwy. Wszystko będzie Ci
przeszkadzać, a zwłaszcza zła
organizacja pracy. Może, więc
wprowadzisz w życie swoje
pomysły i zabłyśniesz jako doskonały
pracownik. Na pewno nie ominie Cię wtedy
nagroda i wszyscy będą zadowoleni, łącznie
z Twoją rodziną.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Najbliższy
czas
będzie
bardzo korzystny dla Ciebie.
Z powodzeniem załatwisz
zaległe sprawy. Twój nowatorski
pomysł
przypadnie
do
gustu szefowi. Życie osobiste również
dostarczy Ci powodów do zadowolenia.
Jedynym problemem jest Twoja słaba
kondycja fizyczna. Może nadszedł czas na
systematyczne uprawianie sportu.

Ryby 19.02.- 20.03.
Musisz zacząć myśleć o
sobie. Teraz liczą się Ci, którzy
inwestują w siebie i swoje
umiejętności. Zapisz się na kursy językowe
lub dodatkowe zajęcia rozszerzające Twoją
wiedzę. Na pewno przyda się to wszystko,
gdy w pracy zaczną wprowadzać zmiany.
Dzięki
odpowiednim
kwalifikacjom
uzyskasz wyższe stanowisko pracy.

Nasielski Ośrodek Kultury
ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
w ramach Programu Profilaktycznego NOK

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną
oraz uczniów szkół średnich.
Technika wykonania pracy - dowolna.
Tematy prac dotyczą profilaktyki uzależnień:
„Odmówiłem – jestem silny”
„Uległem – przegrałem”
Zgłaszający zobowiązani są do nadesłania pracy na adres
Nasielskiego Ośrodka Kultury do dnia 28 stycznia 2005 r.
Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową, która
zawierać powinna następujące informacje: imię, nazwisko autora,
adres zamieszkania, telefon, nazwę szkoły, imię, nazwisko opiekuna
oraz tytuł pracy. (Wzór karty zgłoszeniowej dostępny w NOK-u)
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora
Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Życiu Nasielska.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Nasielskim Ośrodku Kultury
ul. T. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk
tel./fax 023 691 23 43

Kino NIWA ZAPRASZA
14 - 16 STYCZNIA godz. 18.00

„Bridget Jones: W pogoni za rozumem”
Bridget Jones: The Edge of Reason (USA,Wielka Brytania, 2004); Komedia; czas 98 min.
Reżyseria: Beeban Kidron; Scenariusz: Richard Curtis, Helen Fielding, Andrew Davies;
Obsada: Renée Zellweger - Bridget Jones;
Colin Firth - Mark Darcy; Hugh Grant - Daniel
Cleaver; Jim Broadbent - Colin Jones; Shirley
Henderson - Jude

Bridget Jones (Renée Zellweger) - zakompleksiona,
licząca kalorie, samotna londyńska trzydziestolatka
- odnalazła wreszcie prawdziwą miłość. Przez sześć
cudownych tygodni pozostaje dziewczyną niepokojąco
perfekcyjnego prawnika Marka Darcy’ego (Colin Firth).
Nic nie powinno jej zabraknąć do szczęścia. A jednak?
Okazuje się, że nie wystarczy spotkać mężczyznę swego
życia.Trzeba go także umieć zatrzymać. Bridget zaczyna
się zastanawiać: co właściwie dzieje się po tym, kiedy szczęśliwa para odchodzi razem w
stronę zachodu słońca?

21 - 23 STYCZNIA godz. 18.00

„WESELE”

(Polska, 2004); Komedia/Dramat; czas 109 min.
Reżyseria: Wojciech Smarzowski; Scenariusz: Wojciech Smarzowski;
Obsada: Tamara Arciuch - Kasia, panna młoda; Bartłomiej Topa - Janusz,
pan młody; Marian Dziędziel - Wiesław Wojnar; Iwona Bielska - Eluśka
Wojnarowa; Maciej Stuhr – Mateusz; Paweł Wilczak - Szwagier

Wojnar (Marcin Dziędziel) - zamożny mieszkaniec małego miasteczka, urządza córce
wystawne wesele. Zgodnie z „polską tradycją” impreza przybiera charakter pokazowy.
Kiedy zabawa rozkręca się na całego, panna młoda(Tamara Arciuch) dostrzega wśród
gości weselnych kamerzystę, swojego byłego chłopaka, którego nadal kocha. Wcześniej
ustalony scenariusz wesela zaczyna wymykać się spod kontroli ojca.

4 - 6 LUTEGO godz. 18.00

„UPADEK”

Untergang, Der (Niemcy, 2004); Dramat wojenny; czas 150 min.
Reżyseria: Oliver Hirschbiegel; Scenariusz: Bernd Eichinger; Na podstawie
książki „Inside Hitler’s Bunker”: Joachim Fest; Na podstawie książki „Z Hitlerem do końca”: Traudl Junge, Melissa Müller
Film oparty na wspomnieniach ostatniej sekretarki Hitlera, Traudl Junge, oraz książce
znanego niemieckiego historyka Joachima Festa. Junge należała do wąskiego grona
osób, które przebywały z Hitlerem w bunkrze pod kancelarią Rzeszy w Berlinie aż do
jego samobójczej śmierci 30 kwietnia 1945 roku. Film pokazuje dziesięć ostatnich dni
życia Hitlera i jego najbliższego otoczenia, m.in. szefa hitlerowskiej propagandy Josepha
Goebbelsa.

Sylwester na rynku
Był mały mrozek, padał biały puszek, na niebie miliony gwiazd –
tak chcielibyśmy rozpocząć naszą
relację z imprezy sylwestrowej na
nasielskim rynku. Jak było, każdy
widział – dajmy już temu spokój.

Nasielszczanie kolejny raz udowodnili, że
brzydka pogoda nie jest w stanie zakłócić im
szampańskiej zabawy. Bawili się przy huku
petard i „bąbelków”, które były skutkiem zbyt
szybkiego otwierania butelek z napojami gazowanymi. Do tańca zagrzewała ich dobra muzyka
w wykonaniu zespołu Camel. Tuż po tym, jak
wskazówki zegara pokazały godzinę dwunastą, prawie wszystkie twarze były zwrócone ku
niebu – bynajmniej nie z powodu jego uroków.
Po prostu, jest to najwygodniejsza pozycja do
przełykania (metodą „z gwinta”).

Zima w obiektywie

zdjęcia Marek Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Na rynku nieznacznie ucichła zabawa, gdy
życzenia noworoczne mieszkańcom składał
Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska.
„Szalona noc” trwała wiele godzin, prawie do
samego rana. Wprawdzie było to dwa tygodnie
temu, ale pozostały po niej miłe wspomnienia
i... tupot białych mew.
D. Panasiuk

