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Wielki Patron w Dębinkach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – tak brzmi pełna nazwa placówki oświatowej w Dębinkach.
Uroczystość nadania szkole imienia największego Polaka odbyła się we wtorek, 24 października. Tego
samego dnia została otwarta nowa sala gimnastyczna w tej szkole.
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Komisariat Policji w Nasielsku,
ul. Kościuszki 29
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. (023) 692–20–09
Pogotowie Gazowe
tel. 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Płońska
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA-MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Kościuszki 5
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–03
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (023) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (023) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–25–52
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny
Szkół, ul. Piłsudskiego 6
tel. (023) 691–28–25
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1
tel. (023) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (023)693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (023) 693 00 26
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OBRADOWAŁA RADA
W październiku odbyły się
dwie ostatnie sesje Rady
Miasta i Gminy Nasielsk.
W piątek, 20 października br., radni
spotkali się już po raz sześćdziesiąty
szósty (LXVI). Obrady prowadził D.
Leszczyński przewodniczący RM. Po
przyjęciu zmiany w porządku obrad
wprowadzającej punkt o głosowaniu
nad uchyleniem uchwały w sprawie
dzierżawy stadionu miejskiego, radny
Leszczyński omówił swoje działania
pomiędzy sesjami rady. Następnie
informację o zakresie prac wykonanych od ostatniego posiedzenia
RM przedstawił B.Mucha, burmistrz
Nasielska. Mówił m.in. o rozstrzygniętych przetargach na wykonanie
nawierzchni dróg oraz o tym, iż
Nasielsk uzyskał certyfikat gminy
otwartej na fundusze strukturalne.
Interpelacje i zapytania radnych
dotyczyły m.in.: źle oznakowanego przekopu z ul. POW-u w ul.
Polną i zablokowania w związku,
z tym wjazdu w ul. Polną; wyegzekwowania opłat za zamknięcie drogi
w Chrcynnie. Padła też propozycja
zafundowania wzorem jednej
z warszawskich gmin szczepionki
przeciwko grypie dla emerytów.
Było pytanie o to, kto pełni funkcję
doradców gminy oraz o prywatyzację zoz-ów. Następnie radni
przyjęli szereg uchwał. Dotyczyły
one: zmian w budżecie gminy,
zmian w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk, dotyczącego miejscowości Nowe i Stare
Pieściogi, części Mogowa, Mokrzyc
Włościańskich. Ponadto przyjęto
uchwałę w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Nasielsk oraz miejscowych
planów zagospodarowania. Radni
przyjęli również dwie uchwały dotyczące nabycia nieruchomości od
osób prywatnych pod drogi, które
powstaną na terenie miasta. Jedna
z nich będzie łączyć ul. Elektronową z ul. Warszawską, a druga ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z ul. Polną. Jednogłośnie podjęta
została także uchwała dotycząca
nadania nazwy Komunalna ulicy
w mieście. Ostatni projekt uchwały
dotyczący uchylenia uchwały mówiącej o oddaniu nieruchomości
gminnej w użyczenie został przyjęty większością głosów, przy dwóch
głosach wstrzymujących. Sprawa ta
dotyczy dzierżawy stadionu miejskiego przez MLKS klub sportowy
Żbik. Jak wyjaśnił burmistrz zarząd
klubu nie widzi możliwości przejęcia stadionu w użyczenie, ponieważ
nie są jedynym podmiotem, który
z niego korzysta.
W dalszej części obrad burmistrz

udzielił odpowiedzi na zapytania
radnych. W punkcie wolne wnioski
głos zabrała radna Jarząbek mówiąc
o osiągnięciach tej rady, służbie
zdrowia oraz o nierealnych do
spełnienia obietnicach wyborczych
składanych przez niektórych kandydatów na burmistrza. Zwróciła się do
wszystkich kandydatów na radnych
o uczciwą kampanię.
Ostatnia, 67 sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku odbyła się w czwartek
26 października 2006r. Obradom
przewodniczył radny D. Leszczyński. Po przyjęciu porządku
obrad i protokołu z poprzedniej
sesji radni zapoznali się ze skargą na
działalność burmistrza. Dotyczyła
ona zakłócania porządku i spokoju
mieszkańców w związku z całodobowym funkcjonowaniem sklepu
Merkury przy ul. Rynek 14. Skargę
rozpatrywała komisja rewizyjna,
która ustaliła, iż burmistrz działał
należycie przekazując skargę do
komisariatu w Nasielsku.
- Komisja wnioskuje o szybkie
wcielenie w życie uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej,
która mogłaby wspólnie z policją
rozwiązać ten problem – mówił
Stanisław Śmietański przewodniczący Komisji Rewizyjnej .
Radni przyjęli uchwałę uznającą
skargę na opieszałą
działalność burmistrza
za bezzasadną.
Podczas tego posiedzenia rady przyjęto
uchwały: w sprawie
zmian w budżecie;
s t at u t d l a ze s p o ł u
s z ko l n o – p r z e d szkolnego w Starych
Pieściorgach. Ponadto
uchwałę dotyczącą
udzielenia pomocy
rzeczowej – przygotowania dokumentacji na
drogę powiatową Krogule – Budy Sielickie.
To forma współfinansowania przez gminę
i powiat inwestycji
drogowych.

złożyli m.in. Dariusz Leszczyński
przewodniczący rady oraz W. Wołkowicz, kom komisariatu w Nasielsku. Skład nowej rady rady poznamy
jeszcze w połowie listopada br.
MK.

fot. M. Stamirowski

jednostek podległych gminie, sołtysów, zakładów pracy.
Burmistrz podziękował radnym za
współpracę i skuteczność, zaś dyrektorom poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz
kierownikom wydziałów UM dziękował za wzajemne zrozumienie.
Następnie podziękowania radnym

Sprostowanie
W relacji z prac nasielskiego
samorządu „Obradowała Rada”
zamieszczonej w numerze 20
„Życia Nasielska” w cytowanej
wypowiedzi radnej Janiny Jarząbek
został niefortunnie użyty zwrot
„pod groźbą”. Przepraszamy.
red

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
z dnia 24 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nasielska
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214,
poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja
Wyborcza w Nasielsku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:
1.

ARCISZEWSKI Grzegorz, lat 51, wykształcenie średnie techniczne, zam. Nasielsk
zgłoszony przez KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
nie należy do partii politycznej

2.

MOTYCZYŃSKI Andrzej Marek, lat 39, wykształcenie średnie, zam. Marki
zgłoszony przez KW WIERNI POLSCE
nie należy do partii politycznej

3.

MUCHA Bernard Dariusz, lat 42, wykształcenie wyższe, zam. Toruń Dworski
zgłoszony przez KWW C S
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

- Będzie to pomoc
w wysokości ok. 100 4.
tys.zł. Powstanie pas
drogowy o szer 15
metrów z chodnikiem
5.
i ścieżką rowerową,
- wyjaśniał burmistrz
– przypominając jednocześnie o proble- 6.
mach z przejmowaniem
gruntów pod drogi od
mieszkańców. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie.
Po krótkiej przerwie

radni i zgromadzeni na sali obejrzeli
prezentację multimedialną podsumowującą działalność burmistrza
i tej rady. Na zakończenie kadencji
wydano także biuletyn obrazujący
ostatnie 4 lata pracy nasielskiego
samorządu, publikacja ta trafi do

OSIECKA Ewa, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Nasielsk
zgłoszona przez KWW MOCNI RAZEM
nie należy do partii politycznej
TYC Stanisław Roman, lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Kosewo
zgłoszony przez KWW BLOK SAMORZĄDOWY
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
ZADROGA Sławomir Marek, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Dobra Wola
zgłoszony przez KW SAMOOBRONA RP
członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Ewa Mikulska

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk – redaktor naczelny, Agata Wojtko, Katarzyna Ziemiecka, Marek Stamirowski, Marek Tyc
Współpracownicy: Marian Wasierzyński, Przemek Olech, Jakub Olech, Dariusz Majewski, Martyna Pielecka
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19. NAKŁAD: 1300 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca,a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów
w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Oczyszczalnia otwarta

18 października odbyło się otwarcie
oczyszczalni ścieków w Nasielsku
- największej w dziejach miasta
- inwestycji. Przecięcie wstęgi do
nowego obiektu miało bardzo uroczystą oprawę. W ceremonii otwarcia obiektu uczestniczyli między
innymi przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
władz samorządowych powiatu
i gminy – i to nie tylko obecnej,
ale również poprzedniej kadencji.
Wśród uczestników uroczystości
byli oczywiście reprezentanci firm,
dzięki którym inwestycja wyrosła
„jak grzyby po deszczu”. Osobom
najbardziej zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, Burmistrz
Bernard Mucha wręczył symboliczne
podziękowania w imieniu władz Nasielska. Nowo otwartą oczyszczalnię
ścieków poświęcił ksiądz proboszcz
Tadeusz Pepłoński.
O konieczności budowy oczyszczalni
ścieków mówiło się już od dawna.
Decydujące okazały się ostatnie trzy
lata. W tym czasie udało się wreszcie
zrealizować „nierealne plany”, bowiem
tak kiedyś mówiono o tej potrzebnej
miastu, ale zarazem kosztownej
inwestycji. Samorząd Nasielska po
mistrzowsku wykorzystał szansę, jaką
dała integracja Polski z Unią Europejską.
Oczyszczalnia została sfinansowana
głównie ze środków UE.
Dokumentacja projektu przedsięwzięcia była gotowa w 2002 roku. Opracowała ją firma BIPROWOD. W tym
samym roku władze Nasielska rozpoczęły starania o pozyskanie unijnych
funduszy na budowę oczyszczalni
w ramach Programu PHARE Spójność
Społeczna i Gospodarcza (SSiG). Działania nasielskiego samorządu wspierał
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej.
Tuż po złożeniu w Brukseli niezbędnych dokumentów, do Nasielska

przyjechał przedstawiciel Komisji
Europejskiej, Longares Barrio oraz
przedstawiciele Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej, Ministerstwa
Gospodarki i Pracy oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Mieli oni za zadanie
obejrzeć miejsce realizacji projektu
oraz sprawdzić prawidłowość sporządzenia dokumentacji. Na wnioski wizytatorów oraz na ich decyzję nie trzeba
było długo czekać. 8 marca 2003 r.
Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska,
został oficjalnie poinformowany, że
projekt Nasielska, jako jedynej gminy
z województwa mazowieckiego,
został ujęty w planie dofinansowania
pieniędzmi z Programu PHARE 2003
SSiG, w formie dotacji w wysokości
75% wartości zadania – czyli ponad
2 milionów euro.
W lipcu tego samego roku nastąpiło
podpisanie Memorandum Finansowego przez strony europejską i polską.
W jednym z punktów dokumentu został umieszczony projekt Nasielska pod
nazwą: „Poprawa warunków rozwoju
dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku”.
Pod koniec października 2003 r. udało
się powołać Inżyniera Projektu. Została
podpisana umowa z Konsorcjum firm
BUD-INWENT i ECM Group Polska.
Inżynier Projektu natychmiast przystąpił do opracowania dokumentacji
przetargowej. Została ona poddana
weryfikacji przez Władzę Wdrażającą
Program PHARE, Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Komisję Europejską.
Zatwierdzenie dokumentacji było
niezbędne do rozpoczęcia procedury
przetargowej na wyłonienie wykonawcy oczyszczalni ścieków i kanalizacji
sanitarnej. Do przetargu zgłosiły się
trzy przedsiębiorstwa. Otwarcie ofert
odbyło się w czerwcu 2004 roku.
Z powodu błędów proceduralnych
Komisja Europejska nie zatwierdziła
protokołu z prac Komisji Przetargowej
i przetarg został unieważniony. Proce-

durę przetargową wraz z uzgodnieniami należało przygotować ponownie.
W lutym 2005 roku Komisja Przetargowa w nowym składzie, tym razem
z udziałem przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, rozpoczęła
prace nad wyłonieniem wykonawcy
budowy oczyszczalni i kanalizacji. Po
trzech dniach, podczas których dokładnie sprawdzano 4 oferty, Komisja
Przetargowa sporządziła protokół
z prac i przekazała go do zatwierdzenia
Komisji Europejskiej. Tym razem opinia
Brukseli o przetargu była pozytywna.
Na początku kwietnia 2005 roku
Urząd Miejski w Nasielsku otrzymał
oficjalnie zgodę na wszczęcie procedur związanych z podpisaniem
umowy na realizację inwestycji. Na
wykonawcę robót wybrano Konsorcjum Firm: Inżynieria Rzeszów Sp.
z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ZAMBET” S.A.
Podpisanie umowy na wykonanie
obiektu nastąpiło 25 maja 2005 roku.
Kilka tygodni później rozpoczęły się
pierwsze roboty. Jesienią, 21 października 2005 roku, odbyło się uroczyste
wmurowanie aktu erekcyjnego pod
budowę oczyszczalni.
Skrócony opis historii powstawania
oczyszczalni pokazuje, że dla miejscowych urzędników była to prawdziwa
droga przez mękę. Jednak przejście
przez labirynty unijnej biurokracji
opłacało się. Obiekt już jest i czyści
miejskie ścieki. Potrzebne były tylko
nożyce.
W ceremonii przecięcia wstęgi uczestniczyli: Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska, przedstawiciele wykonawcy
- Jerzy Żyła, Prezes Inżynierii Rzeszów Sp. z o.o. oraz Roman Dukalski,
Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowego „ZAMBET”
S.A.
Z uruchomieniem oczyszczalni wiążą
się nierozerwalnie dwie korzyści dla
Nasielska. Mówił o nich Burmistrz Da-

„100 lat mało jeszcze, niech nam żyje 200...”
22 października Pani Sabina Marianna
Bębnowska z Popowa Północ obchodziła Jubileusz setnych urodzin.
Tak okrągła – trzycyfrowa rocznica
nie zdarza się często, dlatego też
atmosfera tego dnia była niezwykle
uroczysta.
Do świetlicy remizy strażackiej w
Jaskółowie, w której najbliżsi zorganizowali przyjęcie licznie przybyli zaproszeni goście. Burmistrz
Nasielska Bernard Dariusz Mucha
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego – Bożeną Kobusiak oraz
zastępcą – Katarzyną Kurpiewską
– Niezgodą życząc dostojnej jubilatce zdrowia na kolejne 100 lat
życia, przekazał na ręce pani Sabiny
piękny bukiet kwiatów wraz z dyplomem jubileuszowym. Po życzeniach
były prezenty, i oczywiście wspólnie
odśpiewane uroczyste „200 lat”
przy akompaniamencie zespołu

muzycznego, który towarzyszył
gościom podczas trwania całej imprezy. W chwilę później zaproszono
wszystkich do wspólnego świętowania przy suto zastawionych stołach.
Pani Sabina Bębnowska, z domu Drążdżewska urodziła się 20 października
1906 roku w miejscowości Mieszki
- Kuligi w gminie Winnica. Przeżyła
dwie wojny światowe, podczas których
widziała wiele krzywd i zła, o których
podczas krótkiej rozmowy wspomniała
m.in. Burmistrzowi Nasielska. Pomimo
napotkanych trudności z godnością
kroczyła i kroczy w kolejne lata swojego
życia. Z dumą patrzyła jak rosną jej dzieci, wnuki i prawnuki. Do dzisiaj zachowała pogodę ducha zasługując sobie na
szacunek i uznanie wielu osób.
Wychowała trzy córki i jednego syna.
Doczekała się też 16 wnuków, 25 prawnuków oraz 1 praprawnuka.

fot. M. Stamirowski

riusz Mucha. Pierwsza
- poprawa stanu środowiska naturalnego
- rozwiązany został
wreszcie problem
uciążliwych nieczystości – krystalicznie
czysta woda, która jest
efektem oczyszczania ścieków wpływa
wprost do Nasielnej.
W głównym zbiorniku oczyszczalni
pływają już karpie i,
na co zwrócił uwagę
B. Mucha, „wbrew
pozorom nie pływają
do góry brzuchami”.
Druga, którą szczególnie podkreślił
Burmistrz, to korzyści
s p o ł e c z n o - eko nomiczne. Władze
miasta szacują, że dzięki oczyszczalni
w niedługim czasie uda się stworzyć
ponad 300 nowych miejsc pracy.
Oczyszczalnia stała się bowiem dla
firm zachętą do inwestowania w naszym mieście. Do tej pory większość
przedsiębiorców omijała Nasielsk.
Swój kapitał inwestowała w gminach,
które były w pełni wyposażone
w podstawową infrastrukturę techniczną. Dodatkowo, z powstawaniem
nowych firm, związane są korzyści
materialne – zwiększone wpływy do
budżetu miasta z tytułu podatków od
działalności gospodarczej.
O walorach gospodarczych obiektu
wspomniała w swoim wystąpieniu
Maria Kowalska, Starosta Nowodworski. Powiedziała między innymi: Obiekt
otwiera okno na świat dla naszego
miasta, dzięki niemu możliwy będzie
rozwój Nasielska. Przypomniała, że
termin otwarcia oczyszczalni zbiegł
się ze Światowym Dniem Monitoringu
Wód. Na koniec swojego wystąpienia
Starosta podziękowała wszystkim,
dzięki którym udało się oddać do
użytku tę inwestycję.
Podziękowania dla Burmistrza, Rady
Miejskiej za dokończenie dzieła, które ma służyć ludziom przekazał ksiądz
kanonik Tadeusz Pepłoński. Proboszcz
tutejszej parafii św. Wojciecha w swoim
krótkim wystąpieniu poprzedzającym
poświęcenie obiektu, wyraził nadzieję, że już niedługo kolejne dzielnice

fot. M. Stamirowski

miasta i rejony gminy będą z tego
urządzenia korzystały.
Dariusz Panasiuk

Nauczyciele
nagrodzeni
Dyrektorzy placówek oświatowych
z Gminy Nasielsk - Grażyna MenichMasanowska ze Szkoły Podstawowej
w Dębinkach oraz Włodzimierz Minich z Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie
zostali odznaczeni Medalami Komisji
Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 13 października w Centralnej
Bibliotece Wojskowej w Warszawie.
Odznaczenia za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania wręczali:
Tomasz Koziński, wojewoda mazowiecki i Grzegorz Tyszko, mazowiecki
kurator oświaty.
Wyróżnieniem dla nasielskiej oświaty
jest również wpisanie na listę ekspertów ministra edukacji narodowej
nauczycieli z naszej gminy. Znalazły
się na niej: Hanna Golnik, Grażyna
Menich-Masanowska, Katarzyna
Tomczyk i Małgorzata Miłoszowska.
Nasi pedagodzy dzięki temu będą
wchodzić w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans
zawodowy.
Gratulujemy!

K.Z.

Uwaga Niepełnosprawni !

My również ze swojej strony chcielibyśmy życzyć Pani Sabinie jeszcze wielu
lat życia w zdrowiu i miłości ze strony
najbliższych.
A. Żurawska

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,
że otrzymało dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30;
pokój 126, tel.: 022 775-41-72 wew. 30.
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Certyfikaty dla aktywnych rozdane

Podsumowanie ostatniej
kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Nasielsku
zbiegło się z uzyskaniem
przez Gminę Nasielsk
Certyfikatu Gminy otwartej na fundusze strukturalne. Biorąc pod uwagę
fakt, że w ostatnich czterech latach prawie 58%
środków przeznaczonych
na inwestycje to te pozyskane z zewnątrz należy
stwierdzić, że Certyfikat
dla Gminy jest zasłużony.
W s p o m n i a n y C e r t y f i k at j e s t
efektem udziału Gminy Nasielsk
w konkursie ogłoszonym przez
Związek Powiatów Polskich. Jego

zadaniem było upowszechnianie
wiedzy na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych.
Główny jednak cel to promocja
jednostek samorządowych skutecznie aplikujących o środki
unijne.
Od kilku lat staramy się promować Gminę Nasielsk i chociaż
wielokrotnie podkreślaliśmy, że
efekty promocji mogą pojawić
się w różnym czasie, nawet bardzo odległym, to działań promocyjnych nigdy nie jest zbyt wiele.
Tym razem, w wyniku działań
promocyjnych, Gmina Nasielsk
uzyskała Certyfikat, jako jedna
z 272 powiatów i gmin z całej

Polski. Miło znaleźć się w doborowym towarzystwie.

stworzył samorządom możliwość
wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie pozyskiwania
dofinansowania ze środków unijnych. Organizatorzy przewidzieli
możliwość wymiany poglądów
i uwag istotnych dla skutecznych
działań. Na podstawie nasielskich
doświadczeń radziliśmy m.in.:
„Dokładność sporządzania wniosków jest bardzo istotna dla czasu
jego weryfikacji. Gross czasu zaplanowanego na wykonanie projektu jest tracone na tym właśnie
etapie. Uproszczenie procedur
weryfikacji dałoby szansę beneficjentom na skorzystanie ze
środków zewnętrznych w czasie,
kiedy tego potrzebują a uzyskane
dokumenty są aktualne. Wydłużający się czas sprawdzania rodzi
zagrożenie dla projektu a konsekwencje obciążają aplikujących,
a nie sprawdzających.”

Równocześnie trwał konkurs na
Ekspertów w dziedzinie funduszy strukturalnych. W ramach
tegoż konkursu przyznano 500
certyfikatów dla pracowników
samorządowych z całej Polski,
w tym dwa dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Nasielsku:
Małgorzaty Rosłońskiej i Piotra
Mychlińskiego.
C e r t y f i k at y zo s t a ł y ro z d a ne
na seminariach regionalnych.
W przypadku województwa mazowieckiego wręczenie odbyło
się w dniu 18 października 2006r
w Powsinie k/Warszawy.
Dokument dla Nasielska,
z rąk Prezesa Zarządu Powiatów Polskich - Ludwika
Węgrzyna, odebrała w moim imieniu Pani Skarbnik
–Ludwina Turek. Było to
w y d a r ze n i e uro c z y s t e
i rozpropagowane przez
lokalne media. W materiałach seminaryjnych
przygotowanych na tę
okoliczność prezentowano przykłady aplikowania
o środki unijne z różnych
samorządów. Również tzw.
„dobra praktyka” Nasielska
została przedstawiona we
wspomnianym materiale.

Dobrych praktyk jest wiele i większość będzie brana pod uwagę
przy nowych aplikacjach w latach
2007-2013. Zdobyte doświadczenia z pewnością zaprocentują
w przyszłości.
Życzę wszystkim mieszkańcom
Gminy Nasielsk, aby następna
kadencja była równie obfita
w zewnętrzne źródła dofinansowania i aby dzięki tym pozyskanym środkom spełnione zostały
wszystkie Państwa oczekiwania.
Burmistrza Nasielska

Związek Powiatów Polskich

Cud w Nasielsku
Po jednej stronie kilka budynków,
po drugiej pole obsiane gorczycą, a
nieco dalej bujne chwasty. W ciągu
dnia przechodzą tędy dziesiątki ludzi, zwłaszcza w dni targowe. Nocą
ten ciemny zaułek przemierzają
spragnieni świeżego powietrza ama-

torzy mocniejszych trunków. To ulica
Kozia w centrum Nasielska - połączenie ulicy Kościuszki z Kościelną.
Jak mówi jeden z przechodniów, to
cud, że jeszcze nikt się tu nie zabił. A
powód do zejścia z tego świata jest i
to głęboki. Tuż przy poboczu uliczki,

bliżej Kościelnej jest dziura – i to nie
byle jaka. Z pokrywy betonowego
ustrojstwa zostały strzępy. Jak twierdzą
znawcy-amatorzy jest to studzienka
telekomunikacyjna. Rzeczywiście,
w środku pułapki widać połączenia
kabli. Na dnie otworu zalanego wodą
pływają żaby. Jeżeli naprawdę jest
to urządzenie telekomunikacyjne,
to mamy do czynienia z kolejnym
R

fot. D. Panasiuk

E

cudem – bowiem fakt, że telefony
w okolicy jeszcze działają, to nie
jest cud?
Nie chcemy jeszcze wskazywać palcem właściciela śmiertelnego obiektu.
Jednak apelujemy do wszystkich, dla
których życie ludzkie ma jeszcze jakąś
tam wartość – zakryjcie tę dziurę!
Dariusz Panasiuk
K

L

A

KRONIKA
POLICYJNA
16.10. w pociągu relacji Kraków – Kołobrzeg
Tomasz K. mieszkaniec Legionowa naruszył
nietykalność cielesną funkcjonariuszy SOK.
19.10. w Nunie nieznani sprawcy skradli
dwie sztuki bydła. Straty wynoszą 4000 zł
na szkodę Zofii F.
19.10. w hali sportowej przy ul. Staszica
nieznani sprawcy skradli telefon komórkowy. Straty wynoszą 800 zł na szkodę
Pauliny D.
29.10. na ul.Warszawskiej Leszek L. – kierujący samochodem Polonez potrącił przechodzącą po pasach Janinę M. Poszkodowana
z obrażeniami ciała została przewieziona
do szpitala.
PIJANI NA DRODZE
11.10. w Nowych Pieścirogach Arkadiusz W.,
mieszkaniec Cegielni Psuckiej kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,37 mg/l).
14.10. na ul. Piłsudskiego Marian K., mieszkaniec Nasielska kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,09 mg/l).
14.10. na ul. Lipowej Rafał K., mieszkaniec
Nasielska kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,28 mg/l).
14.10. w Kątnych Sławomir J., mieszkaniec
Konar kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,77 mg/l).
16.10. w Mogowie Mariusz O. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,66 mg/l).
16.10. w Mogowie Mariusz Z., mieszkaniec
Brulin kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,17 mg/l).
17.10. na ul. Krupki Grzegorz M. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,48 mg/l).
18.10. na ul. POW Artur Sz., mieszkaniec
Gawłowa kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,43 mg/l).
18.10.w Kosewie Edward L.kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (1,63 mg/l).
18.10. w Chrcynnie Jan K., mieszkaniec
Mrukowa kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,49 mg/l).
19.10. w Cegielni Psuckiej Krzysztof Ł., mieszkaniec Studzianek kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (0,63 mg/l).
19.10. w Siennicy Bogdan H., mieszkaniec Bud
Siennickich kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,23 mg/l).
20.10. na ul. Piłsudskiego Zbigniew K.,
mieszkaniec Nasielska kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,44 mg/l).
21.10. na ul. POW Stanisław W., mieszkaniec
Nasielska kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,83 mg/l).
M

A
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OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU
z dnia 24 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Okręg Nr 1
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. ŚWIDERSKI Mirosław, lat 48, zam. Nasielsk
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. TUREK Jerzy Tadeusz, lat 48, zam. Nasielsk
2. LUBIAK Hanna, lat 49, zam. Nasielsk
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. KACZYŃSKI Andrzej Józef, lat 56, zam. Nasielsk
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. BIELAWSKI Ryszard Józef, lat 51, zam. Nasielsk
2. LEWANDOWSKI Krzysztof, lat 49, zam. Nasielsk
Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. WIŚNIEWSKI Cezary Krzysztof, lat 42, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. ALEKSANDROWICZ Marzena, lat 38, zam. Nasielsk
Lista nr 25 – KWW „WSPÓLNE SPRAWY”
1. ZAWADZKI Wiesław Aleksander, lat 53, zam. Nasielsk
Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. OBOJSKA Joanna Ewa, lat 37, zam. Nasielsk
2. PYRZAKOWSKI Michał Daniel, lat 21, zam. Nasielsk

Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. DOMAŃSKI Ireneusz, lat 43, zam. Nasielsk
2. RZECZKOWSKI Dariusz, lat 45, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. ADAMSKI Dariusz, lat 29, zam. Mazewo Dworskie „A”
2. BRYŚKIEWICZ Marcin Władysław, lat 25, zam. Mazewo Dworskie „B”
Lista nr 25 – KWW „WSPÓLNE SPRAWY”
1. ZAWADZKI Andrzej, lat 65, zam. Nasielsk
Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. BRANICKA Katarzyna, lat 42, zam. Nasielsk
2. WYSZOMIRSKI Rafał Maksymilian, lat 23, zam. Nasielsk
Lista nr 28 – KWW C S
1. GIZIŃSKI Marek Adam, lat 56, zam. Nasielsk
Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. KRYNICKA Katarzyna, lat 35, zam. Nasielsk
2. ANTOSIK Henryk, lat 48, zam. Nasielsk
Lista nr 30 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY
1. FIJALSKA Elżbieta, lat 43, zam. Nasielsk
2. WÓJCIAK Michał, lat 48, zam. Nasielsk

Lista nr 28 – KWW C S
1. KRZYCZKOWSKI Wojciech, lat 46, zam. Popowo Borowe
Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. LEWANDOWSKI Krzysztof, lat 54, zam. Nasielsk
Lista nr 30 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY
1. WÓLTAŃSKI Zbigniew Stefan, lat 39, zam. Popowo Borowe
Lista nr 34 – KWW BOŻENY NOWOSIELSKIEJ
1. NOWOSIELSKA Bożena Agata, lat 39, zam. Jaskółowo

Okręg Nr 7
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. LATKOWSKI Tadeusz, lat 42, zam. Studzianki
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. PUC Jolanta, lat 44, zam. Pniewo
2. PŁOMIŃSKI Bogdan, lat 41, zam. Studzianki
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. ROMANOWSKI Jan, lat 50, zam. Cegielnia Psucka
2. ZAWADZKI Bogumił Grzegorz, lat 60, zam. Paulinowo

Lista nr 33 – KWW KRZYSZTOFA POPIELARSKIEGO
1. POPIELARSKI Krzysztof Dariusz, lat 40, zam. Nasielsk

Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. DOMŻAŁA Tomasz Bronisław, lat 51, zam. Nuna
2. SUSKA Wiesław, lat 33, zam. Cegielnia Psucka

Lista nr 27 – KWW ADAMA STAMIROWSKIEGO
1. STAMIROWSKI Adam Włodzimierz, lat 67, zam. Nasielsk

Lista nr 35 – KWW Grzegorza Duchnowskiego
1. DUCHNOWSKI Grzegorz, lat 52, zam. Nasielsk

Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. ROSTKOWSKA Agnieszka, lat 27, zam. Mazewo Dworskie „B”

Lista nr 28 – KWW C S
1. SAKOWSKI Włodzimierz Michał, lat 54, zam. Nasielsk

Okręg Nr 4

Lista nr 28 – KWW C S
1. ŚMIETAŃSKI Stanisław Wojciech, lat 50, zam. Psucin

Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. JASZCZAK Mirosława Maria, lat 30, zam. Nasielsk
2. BABICZ Tomasz Wacław, lat 29, zam. Nasielsk
Lista nr 30 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY
1. CIENKOWSKA Katarzyna, lat 43, zam. Nasielsk
2. LEWANDOWSKI Norbert, lat 33, zam. Nasielsk
Lista nr 36 – KWW STANISŁAWA SOTOWICZA
1. SOTOWICZ Stanisław, lat 42, zam. Nasielsk

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. KOŁAKOWSKI Wojciech, lat 39, zam. Stare Pieścirogi
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. ZIEMIECKI Ireneusz Wojciech, lat 48, zam. Stare Pieścirogi
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. KOSEWSKA Emilia, lat 24, zam. Mokrzyce Włościańskie
2. SADŁOWSKI Jerzy, lat 58, zam. Nowe Pieścirogi

Okręg Nr 2

Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. SKRZYNECKI Radosław Antoni, lat 35, zam. Nowe Pieścirogi
2. PODGRUDNY Sławomir, lat 33, zam. Stare Pieścirogi

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. MODZELEWSKA Bogumiła, lat 45, zam. Nasielsk

Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. MIKULSKI Czesław, lat 49, zam. Kątne

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. ŁUKOWSKI Marcin, lat 35, zam. Nasielsk
2. PARZONKA Robert, lat 34, zam. Nasielsk

Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. ROMANOWICZ Piotr, lat 27, zam. Nowe Pieścirogi
2. MOKOS Marek, lat 26, zam. Kątne

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. OLEARNIK Lesław Tadeusz, lat 52, zam. Nasielsk
2. SUWIŃSKI Maciej Aleksander, lat 29, zam. Nasielsk

Lista nr 27 – KWW ADAMA STAMIROWSKIEGO
1. WASIERZYŃSKI Marian Sylwester, lat 49, zam. Stare Pieścirogi

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. DRWĘCKA Maria, lat 49, zam. Nasielsk
2. WIŚNIEWSKI Daniel, lat 24, zam. Nasielsk
Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. ALEKSANDROWICZ Sławomir Benedykt, lat 42, zam. Nasielsk
Lista nr 25 – KWW „WSPÓLNE SPRAWY”
1. OLSZEWSKI Mateusz Piotr, lat 47, zam. Nasielsk
Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. DZIKOŃ Teresa Agnieszka, lat 53, zam. Nasielsk
2. AMPULSKI Jerzy Mieczysław, lat 56, zam. Nasielsk

Lista nr 28 – KWW C S
1. LESZCZYŃSKI Dariusz, lat 44, zam. Nowe Pieścirogi
2. WIERZCHOŃ Andrzej, lat 48, zam. Stare Pieścirogi
Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. CHOJNACKI Wiesław, lat 41, zam. Chlebiotki
2. SZULKOWSKI Artur Sylwester, lat 36, zam. Mogowo
Lista nr 30 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY
1. MARKOWICZ Barbara, lat 36, zam. Nowe Pieścirogi
2. NIEDZIELSKI Mariusz Krzysztof, lat 44, zam. Stare Pieścirogi

Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. ROMANOWICZ Marek, lat 26, zam. Psucin
2. STROMECKI Tadeusz, lat 46, zam. Lorcin

Okręg Nr 8
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. MARKUSZEWSKI Henryk, lat 69, zam. Nowe Pieścirogi
Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. OSTROWSKI Piotr, lat 26, zam. Siennica
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. MATUSZEWSKI Tadeusz, lat 56, zam. Siennica
Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. PAWŁOWSKI Marek, lat 40, zam. Siennica
Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. TARWACKI Paweł Andrzej, lat 34, zam. Dębinki
Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. KACZMARCZYK Maria Małgorzata, lat 43, zam. Siennica
Lista nr 28 – KWW C S
1. FRONCZAK Krzysztof, lat 48, zam. Mogowo
Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. ZABOROWSKI Zdzisław, lat 52, zam. Mogowo

Okręg Nr 9
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. KARABIN Witold Roch, lat 69, zam. Mokrzyce Dworskie

Lista nr 39 – KWW Marka Zalewskiego
1. ZALEWSKI Marek, lat 46, zam. Nowe Pieścirogi

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. ZWIERZYŃSKI Tomasz Aleksander, lat 50, zam. Malczyn

Okręg Nr 5

Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. KURPIEWSKI Przemysław, lat 29, zam. Dębinki

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. BRODZIKOWSKI Jan Cezary, lat 44, zam. Jackowo Włościańskie

Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. JASEK Krzysztof, lat 36, zam. Czajki

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. PAWŁOWICZ Czesław, lat 55, zam. Jackowo Dworskie

Lista nr 28 – KWW C S
1. LUBIENIECKI Jerzy, lat 47, zam. Lelewo

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. SIERZPUTOWSKI Bogdan, lat 52, zam. Winniki

Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. FABISIAK Piotr Paweł, lat 26, zam. Toruń Dworski

Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. BRYŚKIEWICZ Janusz Mieczysław, lat 47, zam. Mazewo Dworskie „B”

Okręg Nr 10

Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. OSIECKA Ewa, lat 41, zam. Nasielsk

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. MALON Jerzy, lat 47, zam. Andzin

Lista nr 28 – KWW C S
1. KALINOWSKI Antoni, lat 56, zam. Lubomin

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. CHRZANOWSKA Agnieszka, lat 26, zam. Cieksyn

Okręg Nr 3

Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. BANACH Jolanta, lat 29, zam. Kędzierzawice

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. ZIÓŁKOWSKA Ewa Bogumiła, lat 43, zam. Dobra Wola

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. SZCZUR Janina, lat 52, zam. Nasielsk

Lista nr 37 – KWW „LEPSZE JUTRO”
1. ZADROŻNA Helena, lat 69, zam. Kędzierzawice

Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. GERASIK Marek, lat 41, zam. Cieksyn

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. DYLEWSKA Grażyna Beata, lat 35, zam. Nasielsk
2. SKABEK Katarzyna, lat 37, zam. Nasielsk

Okręg Nr 6

Lista nr 24 – KW Wierni Polsce
1. CIESIELSKI Bonifacy, lat 41, zam. Mazewo Włościańskie

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP
1. TUREK Marzena, lat 30, zam. Chrcynno

Lista nr 28 – KWW C S
1. JARZĄBEK Janina Krystyna, lat 53, zam. Cieksyn

Lista nr 20 – KWW „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. ZALEWSKI Piotr, lat 37, zam. Krzyczki Żabiczki

Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. BIERNACKA Bogusława, lat 31, zam. Cieksyn

Lista nr 26 – KWW Mocni Razem
1. CHODYNA Henryka Maria, lat 54, zam. Chrcynno

Lista nr 30 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY
1. DUBLEWSKI Albert Jakub, lat 37, zam. Cieksyn

Lista nr 28 – KWW C S
1. PAJĄK Andrzej, lat 53, zam. Nasielsk
2. SZUMSKA Hanna, lat 47, zam. Nasielsk
Lista nr 29 – KWW NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
1. KACPERSKA Bogumiła, lat 39, zam. Nasielsk
2. OSTASZEWSKI Adam, lat 42, zam. Nasielsk
Lista nr 30 – KWW BLOK SAMORZĄDOWY
1. ŁAPIŃSKA Anna Małgorzata, lat 57, zam. Nasielsk
2. MODZELEWSKI Tadeusz Józef, lat 67, zam. Nasielsk
Lista nr 31 – KWW POSTAW NA MŁODYCH
1. CEJNÓG Łukasz Grzegorz, lat 24, zam. Nasielsk
Lista nr 32 – KWW NR
1. RASIŃSKI Paweł Tomasz, lat 19, zam. Nasielsk
Lista nr 38 – KWW Katarzyny Świderskiej
1. ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta, lat 42, zam. Nasielsk

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. BIELECKI Tadeusz, lat 54, zam. Nasielsk
Lista nr 7 – KW Samoobrona RP
1. MALINOWSKI Jan, lat 53, zam. Nasielsk
2. KOBRZYŃSKI Krzysztof, lat 46, zam. Nasielsk

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Ewa Mikulska
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Prawa i obowiązki podejrzanego
Gdy będziesz podejrzanym o popełnienie określonego czynu zabronionego powinieneś wiedzieć, że:
Każdemu podejrzanemu przysługują
określone we właściwych przepisach,
prawa i obowiązki. Jeżeli chodzi
o podejrzanego o popełnienie przestępstwa, to jego prawa i obowiązki
reguluje Kodeks Postepowania
Karnego. Do najważniejszych praw
podejrzanego należą:
1. prawo do składania wyjaśnień;
2. prawo do odmowy składania
wyjaśnień lub prawo do odmowy
odpowiedzi na poszczególne pytania;
3. prawo do złożenia wniosku
o zezwolenie do dobrowolnego
poddania się odpowiedzialności;
4. prawo do składania wniosków
o dokonanie czynności śledztwa lub
dochodzenia;
5. prawo do obecności przy czynnościach dowodowych;
6. prawo do korzystania z pomocy
obrońcy;
7. prawo do żądania przesłuchania
z udziałem ustanowionego obrońcy,
którego niestawiennictwo nie tamuje
przesłuchania;
8. prawo do złożenia wniosku lub
wyrażenia zgody na wniosek po-

krzywdzonego o skierowanie sprawy
do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia między
nimi postępowania mediacyjnego;
9. prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w sytuacji,
jeżeli nie włada w wystarczającym
stopniu językiem polskim;
10. prawo do końcowego zaznajomienia z materiałami postepowania.
Gdy chodzi o obowiązki podejrzanego, to w oparciu o analizę przepisów
w/w Kodeksu, należy wiedzieć, że
podejrzany w zasadzie obowiązany
jest do:
1. poddania się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem
integralności ciała, w szczególności
od podejrzanego wolno pobrać odciski palców, fotografować go oraz
okazywać w celach rozpoznawczych innym osobom;
2. poddania się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz
badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na ciele, z wyjątkiem
chirurgicznych, pod warunkiem, że
dokonywane są przez uprawnionego
do tego pracownika służby zdrowia
z zachowaniem wskazań wiedzy
lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu
podejrzanego, jeżeli przeprowa-

Nasielsk, dnia 23.10.2006 rok

dzenie tych badań jest nieodzowne,
w szczególności podejrzany obowiązany jest poddać się pobraniu krwi,
włosów lub wydzielin organizmu.
Ponadto podejrzany pozostający
na wolności, obowiązany jest:
1. stawić się na każde wezwanie
w toku postepowania karnego, przy
czym w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa można podejrzanego zatrzymać i sprowadzić
przymusowo;
2. zawiadomić organ prowadzący
to postępowanie o każdej zmianie
miejsca zamieszkania lub pobytu
trwającego dłużej niż 7 dni;
3. jeżeli przebywa za granicą, wskazać adresata dla doręczeń w kraju,
przy czym w razie zaniedbania tego
obowiązku pismo wysłane na ostatnio
znany adres w kraju albo, jeżeli adresu
tego nie ma, załączone do akt sprawy,
uważa się za doręczone; to samo
dotyczy sytuacji, gdy podejrzany, nie
podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod
wskazanym przez siebie adresem.
Każdy podejrzany powinien otrzymać pouczenie o przysługujących
mu prawach i obowiązkach przed
pierwszym przesłuchaniem.
Marek Rączka

będą miłe dla konsumentów. Życie
stanie się droższe i na wiele się nie
zdadzą pocieszenia ekspertów, że
coś jednak stanieje – ponoć mniej
będziemy płacić za kontakt ze światem czyli za rozmowy telefoniczne, Internet i kablówkę. Tym akurat
człowiek żołądka nie zapcha.

Najbliższe tygodnie czy miesiące nie

WA

Powody do zadowolenia mieli ostatnio kierowcy. Na światowych rynkach
dość znacznie spadły ceny ropy, do
najniższego od ponad pół roku poziomu. Miało to istotne przełożenie
na niższe ceny oleju napędowego
i benzyny. Tymczasem niepokojące
sygnały docierają już z ministerstwa
finansów – o 25 groszy za litr wzrasta akcyza na benzynę. Wypada mieć
nadzieję, że spadkowa tendencja na
rynku ropy utrzyma się nadal i wzrost
akcyzy nie będzie bolesny dla właścicieli samochodów.

Samochody dostawcze i psy

Ze smutkiem mogą patrzeć w przyszłość miłośnicy napojów wyskokowych i tytoniu. Droższy ma być
alkohol oraz papierosy – również za
sprawą wzrostu akcyzy.

Opis nieruchomości :
Przedmiotowa nieruchomość, położona jest poza obszarem zabudowanym w miejscowości Pianowo Daczki. Według ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 66/1
i 66/2 o łącznej powierzchni 3,76 ha. Nieruchomość stanowi większą cześć pierwotnego
zabytkowego założenia dworskiego. Nieruchomość położona jest około 4 km na północ
od Nasielska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni
żwirowej. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską .
W południowej części parku znajduje się pałacyk pochodzący prawodopodobnie z końca
XIX lub początku XX wieku .W pobliżu pałacyku znajduje się piwnica ziemna pochodząca
z tego samego okresu, oraz budynki współczesne, garaż, szalet z komórkami i śmietnik.
Teren płaski, nie ogrodzony ,w większości stanowiący park z zabytkowym starodrzewem.
Grunt jest uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną.
Budynek dworu murowany, wolnostojący, w części parterowy, w części piętrowy
z poddaszem nie użytkowym, na około 0,25 powierzchni – podpiwniczony.
•
powierzchni zabudowy – 371,81 m2
•
powierzchni użytkowa		 – 385,84 m2
•
kubatura				 – 3002,48 m2
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk uchwalone uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 07.08.2000 r określa ww.
nieruchomość w strefie konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków – park
podworski.

może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

Dzieci i abstynenci też nie będą
mieli lekko. W górę pójdą ceny
mleka i jego przetworów. Według
ekonomistów, w tym wypadku
może to być nawet 20 procentowy wzrost cen. Więcej zapłacimy
także za mięso i to bez wyjątku: za
wołowinę, wieprzowinę i drób.

Powodów do spokoju nie mają też
użytkownicy pojazdów z instalacją
gazową. Nawet o jedną piątą może
podrożeć gaz. Stanie się tak, jeżeli
rząd zrealizuje swoje plany dotyczące
kilkudziesięcioprocentowego wzrostu
akcyzy na to paliwo.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603),
Uchwały Nr LXI /406/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108) ogłaszam, że w dniu 28
grudnia 2006 roku o godz. 900 w sali nr 112 Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy
Elektronowej 3 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej we wsi Pianowo Daczki.

O postąpieniu decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie

Żywność już zdrożała. Jak
na razie rynek się uspokoił,
ale, jak zapowiadają eksperci, jest to cisza przed
burzą. Konsumenci już niebawem mogą się spodziewać kolejnych podwyżek
cen, i to nie tylko żywności.
Na pewno wzrosną ceny
mieszkań – w zależności
od regionu kraju od kilku
do kilkunastu procent

Będą zmiany w podatkach

Postulaty zgłaszane przez rolników
i przedsiębiorców zostały wysłuchane przez urzędników. Ministerstwo
finansów proponuje zwolnienie
z podatku od środków transportowych samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
(dmc) równej 3,5 t. Resort szacuje,
ze wprowadzenie tego przepisu
w życie może spowodować zmniejszenie dochodów gmin o ok. 129
mln zł rocznie. Ponieważ jednak
gminy często obniżają stawkę podatku od środków transportowych
wprowadzają dodatkowe zwolnienia,
rzeczywisty spadek ich dochodów
będzie niższy i nie powinien przekroczyć 100 mln zł – czytamy w ko-

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości wynosi 436.400,00 złotych.

Ceny znów się budzą

Rada Ministrów przyjęła projekt
zmian w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza kilka zmian
istotnych dla budżetów gmin, które
mają obowiązywać od 2007 roku.

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 72241/7/06

munikacie Centrum Informacyjnego
Rządu. Maksymalna stawka podatku
od środków transportowych dla
pojazdów o masie powyżej 3,5 t do
5,5 t wyniesie 661,64 zł. Więcej na
ten temat pisaliśmy w poprzednim
wydaniu „Życia Nasielska”.
Projekt ministerstwa finansów dotyczy również czworonogów. Istotną
zmianą jest propozycja zniesienia
podatku od posiadania psa. Nowe
przepisy mówią, że rady gmin będą
decydować o pobieraniu opłaty,
której stawka maksymalna wynosić
będzie 100 zł rocznie. Będą mogły
również ustalić odrębną stawkę dla
psów ras agresywnych.
Obecnie podatek od posiadania
psów jest obowiązkowy i gminy
muszą go pobierać, nawet gdy koszty
tego poboru przekraczają wpływy z
tego tytułu.
Dariusz Panasiuk

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia 5.04.2004 roku) do
ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
43.640,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych)
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Depozyty Urzędu w Banku Spółdzielczym
w Nasielsku nr konta 61 8226 0008 0000 1746 2000 0004 najpóźniej do dnia 20
grudnia 2006 roku do godz. 1500.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi
prawami. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone
przez nich kwoty niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu bez oprocentowania.
W razie uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium,
podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrz Nasielska najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu
ustnego.
Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefon (0 23) 69-33-115, 69-33-108.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Na kogo głosować? LISTA KANDYDATÓW DO RADY
Byłem jedną z pięciu
osób, które podpisały
apel Stowarzyszenia Europa i My.
Zachęcał on do udziału w wyborach
i zapowiadał przeprowadzenie na ten
temat debaty publicznej. Niestety,
o terminie tej debaty dowiedziałem
się w przeddzień jej przeprowadzenia, to jest 22 października w późnych godzinach popołudniowych
(miałem wystąpić w zastępstwie
nieznanego mi autorytetu, który
w ostatniej chwili uchylił się od udziału w niej). Inne, wcześniej zaplanowane ważne sprawy, uniemożliwiły mi
udział w tej debacie. Postanowiłem
więc na łamach gazety nie tylko
jeszcze raz zachęcić do uczestnictwa
w wyborach, ale również podzielić
się kilkoma własnymi ogólnymi refleksjami na kogowarto
głosować.

z innymi. Nie można go przekonać
do nawet najbardziej racjonalnych
decyzji. Swoją nieprzejednaną postawą może skutecznie blokować
działalność rady.
Kandydaci na radnych muszą sobie
zdawać sprawę z tego, że przyjmują
na siebie poważne dodatkowe obowiązki i często będą musieli ograniczyć swoją działalność zawodową
i zrezygnować z różnych dotychczasowych zajęć na rzecz pracy dla
dobra ogółu.
A już szczególnie przyszły burmistrz będzie musiał zdawać sobie
sprawę z tego, że jego stanowisko
będzie wymagało pełnego zaangażowania w sprawy rozwiązywania
najważniejszych problemów miasta
i gminy i nie da się połączyć z jakimiś

12 listopada będziemy
wybierać swoich przedstawicieli do wszystkich
szczebli samorządu (rady
miasta i gminy, rady powiatu oraz sejmiku).
Będziemy wybierać też
swoją władzę wykonawczą – burmistrza. Znamy
już pełne listy kandydatów na te stanowiska.
Lista zarejestrowanych
kandydatów znacznie
przekracza ilość miejsc.
Tak było również w latach ubiegłych.
Warto więc może, zanim zdecydujemy się
na oddanie swojego głosu, dobrze
się zastanowić nad tym, komu
byśmy chcieli powierzyć decydowanie o ważnych dla społeczności
lokalnej sprawach społeczno – gospodarczych.
Najpierw należy, stwierdzić, że są
takie wymagania, którym powinien
sprostać zarówno kandydat na
radnego jak i na burmistrza. Jest nią
bezwzględna uczciwość i nieposzlakowana opinia. Dosyć mamy informacji o korupcji i różnego rodzaju
przekrętach wśród posłów i wysokich urzędników państwowych,
o których donosi nam bez przerwy
prasa i telewizja. Przynajmniej na
swoim terenie nie pozwólmy, aby
się takie zjawiska również pojawiły.
Radnym i burmistrzem powinien
też być człowiek, który dotychczasową swoją działalnością zawodową
i społeczną udowodnił, że potrafi się
kierować dobrem ogółu.
Reprezentując swoją grupę zawodową, swoją wieś czy dzielnicę,
powinien jednak starać się załatwiać
najbardziej palące sprawy całej społeczności miasta i gminy.
Powinien to też być człowiek, który
umie działać w zespole, przyjmować
słuszne argumenty innych. Na radnego nie nadaje się człowiek kłótliwy,
który bardzo często nie zgadza się

dodatkowymi obowiązkami.
Pozostaje jeszcze pytanie - co
z osobami, które ponownie chcą
się starać o stanowisko radnego czy
burmistrza. Tutaj sprawa wydaje się
być stosunkowo prosta. Wyborcy
powinni sami umieć ocenić, jak
sprawowali oni swoje funkcje w poprzedniej kadencji. Jeżeli czynili to
dobrze, to należy ich ponownie
wybrać. Jeżeli byli tylko figurantami,
to należy umożliwić innym wykazanie się pracą dla dobra ogółu.
W wypadku burmistrza jest to sprawa szczególnie ważna. To stanowiska
wymaga szczególnych dyspozycji
i umiejętności. Często młodzi ludzie
obejmujący tak poważną funkcję
uczą się dopiero w trakcie jej wykonywania skutecznego zarządzania miastem i gminą. Czasami też
udaje im się wejść w dobre układy,
które pozwalają wykorzystać dla
kierowanej przez siebie jednostki
administracyjnej dodatkowe środki
finansowe i wtedy na pewno warto
takiego burmistrza wybrać ponownie. Szczególnie, kiedy żaden z pozostałych kandydatów nie jest od
niego lepszy. Tak się dzieje w wielu
miastach i gminach, i na takiej kontynuacji nieźle one wychodzą.
Henryk Śliwiński
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POWIATU NOWODWORSKIEGO
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego

1. Piątkowski Zbigniew, lat 55, zam. Nuna
2. Paczewski Grzegorz, lat 47, zam. Nasielsk
3. Drabik Kazimierz Cezary, lat 38,
zam. Studzianki
4. Biernacka Magdalena, lat 37, zam. Nasielsk
5. Kaczmarek Darosław Jerzy, lat 43,
zam. Wągrodno
6. Malon Andrzej, lat 45, zam. Nasielsk
7. Mucha Sławomir, lat 39, zam. Toruń Dworski
8. Obojski Dawid, lat 28, zam. Lubomin
9. Sierzputowski Wojciech, lat 60, zam. Nasielsk
10. Witkowska Teresa Danuta, lat 52,
zam. Borkowo

Lista nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców „Lokalna Wspólnota Samorządowa”
1. Królak Wojciech Andrzej, lat 48, zam. Nuna
2. Zawadzka-Roszczenko Bożenna Maria, lat 49,
zam. Nasielsk
3. Sawicki Piotr, lat 29, zam. Nasielsk
4. Słonczewska Elżbieta, lat 50,
zam. Pianowo Bargły
5. Dąbrowska Krystyna, lat 56, zam. Cieksyn
6. Gawroński Jacek, lat 34, zam. Mogowo
7. Jóźwiak Ewa, lat 45, zam. Nowe Pieścirogi
8. Komendarski Władysław Jan, lat 51,
zam. Nasielsk
9. Chojnacki Sławomir, lat 39, zam. Nasielsk

Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców WND
CENTRUM SAMORZĄDOWE
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Spra- 1. Kozłowska Bożena, lat 44, zam. Nasielsk
wiedliwość
2. Krzyczkowski Jan Maciej, lat 52, zam. Krzyczki
1. Owczarczyk Sławomir, lat 43, zam. Nasielsk
Pieniążki
2. Burzyński Stanisław, lat 51, zam. Nasielsk
3. Ruszkowski Bogdan, lat 42,
3. Saraczyn Iwona, lat 42, zam. Nasielsk
zam. Mazewo Dworskie „B”
4. Nowak Małgorzata, lat 26, zam. Mogowo
4. Maluchnik Marek Zygmunt, lat 33,
zam. Nasielsk
5. Łęgowski Krzysztof Grzegorz, lat 32,
5. Minich Włodzimierz, lat 59, zam. Cieksyn
zam.Lubomin
6. Olbryś Ireneusz Mieczysław, lat 44,
6. Chojnacki Jarosław, lat 28, zam. Chlebiotki
zam. Nasielsk
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Oby- 7. Tulej Lesław, lat 53, zam. Nasielsk
watelska RP
8. Tyc Marek, lat 30, zam. Nasielsk
1. Smoliński Tadeusz, lat 62, zam. Nasielsk
9. Wiśniewski Zenon, lat 66, zam. Nowe Pieścirogi
2. Turek Krzysztof Grzegorz, lat 49,
10. Ziemiecki Bogdan Władysław, lat 47, zam. Dębinki
zam. Nasielsk
3. Tyc Stanisław, lat 50, zam. Kosewo
Lista nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
4. Szymańska Jadwiga, lat 43, zam. Nasielsk
5. Fijalski Sławomir Ryszard, lat 43, zam. Nasielsk 1. Arciszewski Grzegorz, lat 51, zam. Nasielsk
2. Dzikoń Zbigniew Mieczysław, lat 53,
6. Nojbert Artur Marek, lat 30, zam. Nasielsk
zam. Nasielsk
3. Dziubiński Zenon Marian, lat 54,
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy
zam. Pianowo Daczki
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
4. Marciniak Władysław, lat 53,
1. Kraszewski Roman Mieczysław, lat 66,
zam. Cegielnia Psucka
zam. Nasielsk
5.
Salwa Dawid Andrzej, lat 28, zam. Psucin
2. Olszewska Regina, lat 66, zam. Nasielsk
6. Strzelczak Wiesława Janina, lat 51,
3. Bogucki Jerzy Ryszard, lat 51, zam. Nasielsk
zam. Wiktorowo
4. Skoroszewski Adam, lat 42, zam. Nasielsk
7. Suski Kazimierz, lat 53, zam. Mogowo
5. Zalewski Tomasz, lat 55, zam. Nasielsk
8. Ujazda Grzegorz, lat 46, zam. Krogule
6. Papużyński Witold, lat 76, zam. Mogowo
9. Wasilewski Zygmunt Michał, lat 55,
7. Dublewski Jarosław, lat 40, zam. Dobra Wola
zam. Żabiczyn
8. Rakowski Dariusz, lat 38 zam. Nasielsk
10. Wróblewski Waldemar, lat 61, zam. Nasielsk
9. Płomiński Zdzisław Paweł, lat 35,
Lista nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców
zam. Miękoszynek
WSPÓLNOTA 2006
10. Słończewski Robert Radosław, lat 35,
1. Skrzynecka Teresa Maria, lat 59,
zam. Pianowo Bargły
zam. Nowe Pieścirogi
2. Bobowska Ewa, lat 38, zam. Mogowo
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej
3. Kacperska Maria Barbara, lat 58, zam. Lorcin
1. Zadroga Sławomir Marek, lat 47,
4. Zawadzki Andrzej, lat 41, zam. Nowe Pieścirogi
zam. Dobra Wola
5. Golnik Anna Janina, lat 49, zam. Stare Pieścirogi
2. Kosewski Szczepan Stanisław, lat 52,
6. Zaciewski Wojciech Wiesław, lat 67,
zam. Mokrzyce Włościańskie
zam. Nasielsk
3. Ziółkowska Justyna, lat 19, zam. Dobra Wola
7. Kostewicz Joanna, lat 40, zam. Mogowo
4. Zimna Jolanta, lat 35, zam. Nasielsk
8. Żuliński Andrzej, lat 54, zam. Nasielsk
5. Włodarczyk Bogdan, lat 65, zam. Brody
9. Milewska Irena, lat 60, zam. Nasielsk
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REPORTAŻ

Wielki Patron w Dębinkach
U ro c z y s t o ś ć ro z p o c z ę ł a s i ę
Maszą świętą koncelebrowaną,
której przewodniczył Biskup
Płocki Stanisław Wielgus. Biskup
Diecezjalny dokonał poświęcenia
sztandaru szkoły oraz nowej sali
gimnastycznej. Po mszy św. odbyło się również poświęcenie tablicy
upamiętniającej to historyczne dla
szkoły wydarzenie oraz szkolnego
Centrum Multimedialnego.
W uroczystościach w Dębinkach
uczestniczyli m.in. przedstawiciele
Ministerstwa Sportu, Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty, powiatowych
i gminnych władz samorządowych
oraz pracownicy nasielskich instytucji. Przybyli emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów
tutejszej placówki
Obecni byli duszpasterze z okolicznych parafii: ks. Tadeusz Pepłoński,
proboszcz parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, ks. Józef Szczeciński,
proboszcz parafii św. Rocha w Cieksynie, ks. Jan Majewski, proboszcz
parafii św. Katarzyny w Starych
Pieścirogach, ks. Tomasz Cymerman, proboszcz parafii św. Anny
w Pomiechowie.
Wszystkich gości przybyłych na
uroczystość powitała Grażyna
Menich-Masanowska, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dębinkach.
Uzasadniając wybór patrona placówki oświatowej powiedziała m.in.:
Pragnieniem całej społeczności
szkolnej było, by Patronem naszej
szkoły był Jan Paweł II. Długo, bo
od półtora roku oczekujemy na
przyjęcie przez szkołę aktu nadania imienia. Wreszcie z głębokim
wzruszeniem i radością mogę
dokonać otwarcia finałowej części
uroczystości nadania naszej szkole
tak zacnego imienia. (…) Jan Paweł
II to Polak o wielkim autorytecie
moralnym, szanowanym na całym
świecie, to człowiek, który zmieniał
świat i ludzkie serca. Najwybitniejszy nauczyciel i wychowawca
naszych czasów, wielki przyjaciel

najważniejsze. Będzie dla nich
wzorem i autorytetem moralnym. Dla nas dorosłych będzie
Pasterzem, wskazującym, jak
wiele można zdziałać miłością, prawdą i przebaczeniem.
Jesteśmy dumni, że Jan Paweł
II jest patronem naszej szkoły,
że jego postać widnieje na
naszym sztandarze. Zaś słowa
zapisane na szkolnym sztandarze: „Nie lękajcie się szukać
prawdy” staną się naszym
życiowym mottem. Na czas
uroczystości nowa sala gimnastyczna została przekształcona
w świątynię, której centralnym
punktem był ołtarz udekorowany żółtymi chryzantemami.
Mszę świętą odprawił ksiądz
biskup Stanisław Wielgus razem z księżmi: Tadeuszem
Pepłońskim oraz Józefem
Szczecińskim.

Podczas homilii wygłoszonej
do wiernych zgromadzonych
w sali, Biskup Płocki wyraził radość, że może uczestniczyć w tak
ważnym wydarzeniu, jakim jest
nadanie szkole imienia Jana Pawła
II - Z całego serca wam gratuluję,
że podjęliście tę decyzję o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II
– wielkiego i mądrego człowieka.
(…) Z pewnością w podręcznikach
historii Jan Paweł II będzie określany jako Jan Paweł II największy
myśliciel naszych czasów. Biskup
podkreślił niepodważalny autorytet Ojca świętego - Są autorytety,
których nie można zrzucić z cokołu – taki jest Jan Paweł II”. Biskup
dużo miejsca poświęcił w swojej
homilii roli wychowania młodego
pokolenia, które, jak zaznaczył,
jest największym „skarbem narodu, społeczeństwa”. Jego zdaniem
w p ro c e s i e w y ch owaw c z y m
konieczna jest współpraca szkoły rodziców i kościoła. Zwrócił
uwagę, że w wielu szkołach jest
za mało wychowania, a skutkiem
tego jest alkoholizm, narkomania,

ważną rolę wiary – najwybitniejszymi ludźmi świata są ludzie wierzący – nauka nie wyklucza wiary
w Boga. Podparł to przykładami
najwybitniejszych naukowców
– laureatów nagrody Nobla. Biskup wspominał o jednym z nich,
którego spotkał osobiście w latach
siedemdziesiątych w Niemczech.
Było to w czasie odbywania przez
niego dwuletniego stypendium
naukowego na Uniwersytecie
Monachijskim, finansowanego
przez Fundację Humbolta. Podczas jednego z wykładów poznał
Wernera Heisenberga, wybitnego
fizyka, noblistę, który na pytanie
czy wierzy w Boga odpowiedział
bez namysłu – oczywiście. Biskup
zacytował wielką myśl Heisenberga: „Pierwszy łyk z pucharu nauki
może uczynić ateistą, ale pamiętaj,
na dnie tego pucharu czeka Bóg”.

fot. M. Stamirowski

przestępczość. Zdaniem Biskupa część winy za taką sytuację
ponoszą media, w których jest
bardzo dużo przemocy. Pokreślił,
że dziecko potrzebuje kontaktu
z rodzicami. Wskazał przy tym na

Biskup Płocki Stanisław Wielgus przekazał szkole Dekret, w którym czytamy:
„Mając na uwadze przedstawione mi
Uchwały: Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców, Szkolnego Samorządu
Uczniowskiego oraz Rady Miejskiej
w Nasielsku, które zostały ostatecznie wyrażone treścią jej Uchwały Nr
LX/399/06 z dnia 29 maja 2006 r.,
niniejszym Dekretem wyrażam zgo-

fot. M. Stamirowski

przed Bogiem, Ojczyzną i Kościołem pracy z całego serca wszystkim błogosławię.”
Po mszy świętej, Dariusz Leszczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku odczytał uchwałę Rady
w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Dębinkach. Słowa
Aktu nadania szkole imienia Jana
Pawła II wygłosił Bernard D. Mucha, Burmistrz Nasielska. Elżbieta
Jastrzębska, w imieniu Komitetu
Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Dębinkach odczytała
treść Aktu ufundowania sztandaru.
Dokumenty zostały przekazane
Grażynie Menich-Masanowskiej,
dyrektorowi szkoły.
fot. D. Panasiuk

Ksiądz Biskup Stanisław Wielgus
pogratulował szkole sztandaru.
Powiedział – Pamiętajcie sztandar
oznacza człowieka, który żyje
w społeczeństwie, sztandar zobowiązuje do odpowiedniego zachowania, czasami też dużo kosztuje
przyznanie się do wartości, które
oznacza. Zaapelował do uczniów
i nauczycieli – Pozostańcie wierni
waszemu sztandarowi i ideom,
które głosił Jan Paweł II.
Ordynariusz Płocki, zwracając się
do najmłodszych powiedział: Będziecie mieli patrona świętego, bo
wkrótce zostanie On wyniesiony
na ołtarze. Patrona szkoły porównał
ze światłem gwiazdy betlejemskiej,
która wskazuje ludziom drogę.

młodzieży. Jego postawa i posłanie, które przekazywał ludziom są
nieograniczonym źródłem wzorów i zachowań. Dla dzieci zawsze
będzie najlepszym nauczycielem,
który ukazuje, co w życiu jest

1956 był na tej uczelni kierownikiem
zakładu i Katedry Etyki. Sam biskup
Stanisław Wielgus pełnił przez 10 lat
funkcję rektora KUL. Powiedział - Jan
Paweł II chciał, żebym przyjeżdżał
na prywatne spotkania i opowiadał o zmianach zachodzących na
KUL.

3–16 listopada

Ksiądz biskup Stanisław Wielgus,
wspomniał o łączących go więziach
przyjaźni z kardynałem Karolem
Wojtyłą, a później z papieżem
- Dobrze pamiętam tę osobowość.
Była to postać człowieka ciepłego
i mądrego. Ich drogi życiowe połączył Katolicki Uniwersytet Lubelski
- ksiądz profesor Karol Wojtyła od

dę na nadanie Szkole Podstawowej
w Dębinkach imienia Jana Pawła II.
Mocno ufam, że Wszyscy wyżej
wymienieni będą dokładać wszelkich starań, aby proces dydaktyczno-wychowawczy dzieci i młodzieży prowadził ich zawsze na szczyty
prawdziwego człowieczeństwa, tak,
aby stawali się mocnym fundamentem i ostoją Ojczyzny i Kościoła, na
co mocno wskazywał i realizował
podczas swojego całego pontyfikatu, zarówno w nauczaniu, jak
i pasterzowaniu, Papież Jan Paweł II.
Na trud niezwykle odpowiedzialnej

Bernard D. Mucha, Burmistrz
Nasielska, w swoim wystąpieniu
podkreślił wielką wagę tego wydarzenia, bo jak powiedział - To już
nie jest zwykła szkoła podstawowa
w Dębinkach, a Szkoła Podstawowa imienia Jana Pała II, a to – dodał
- zobowiązuje. Powiedział, że jest
spokojny o wychowanie młodzieży w gminie, która ma wspaniałych
kapłanów i wychowawców. Po tych
słowach wymienił nazwiska proboszczów nasielskich parafii.
Maria Kowalska, Starosta Nowodworski, mówiąc o roli szkoły w Dębinkach,
dokończenie na str. 11

3–16 listopada
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dokończenie ze str. 10

powiedziała, że jest to placówka,
w której tworzone są fundamenty
życia. Do dzieci zwróciła się słowami:
Życzę, żebyście nosząc to imię godnie
reprezentowali tę szkołę. Nie zapominajcie o głoszeniu dobra i żebyście
widzieli brata w każdym człowieku.
Zaapelowała do uczniów, żeby nie
zawiedli Patrona i godnie mu służyli.
Mazowiecki Kurator Oświaty, Grzegorz Tyszko przesłał list, w którym
czytamy m.in.: „Wyrażam podziękowanie i uznanie dla wszystkich,
którzy przyczynili się do wyboru na
Patrona Szkoły – Wielkiego Polaka
i Wielkiego Człowieka. Szczególnie
serdecznie dziękuję tym, których
wysiłek doprowadził do wzbogacenia
dzisiejszej uroczystości o otwarcie Sali
gimnastycznej. Gratuluję pomysłodawcom, realizatorom i inwestorom,
a nade wszystko – Uczniom Szkoły
Podstawowej w Dębinkach i ich Nauczycielom”. Treść pisma, w zastępstwie Grzegorza Tyszki , odczytała
przedstawicielka Kuratorium, wizytator
szkolny Zofia Szmytkowska. Od siebie
dodała: Świat jest tak urządzony, że
najlepiej widać, kiedy światło świeci
z góry. Zwracając się do nauczycieli
i uczniów powiedziała: - A Wy macie
właśnie Patrona z góry, najlepszego.
Ksiądz Józef Szczeciński, proboszcz
parafii w Cieksynie w ciepłych słowach podziękował księdzu Biskupowi Stanisławowi Wielgusowi za
obecność w Dębinkach i poświęcenie szkoły oraz jej sztandaru.
Podziękował również przedstawicielom samorządu, Burmistrzowi
Nasielska, nauczycielom i rodzicom za „doprowadzenie do dnia
dzisiejszego”. – Trzeba teraz dalej
pracować i wcielać w życie słowa
Jana Pawła II – dodał.

Oto nasze priorytety:

Dyrektor Grażyna Menich-Masanowska podczas uroczystości
ogłosiła, że zgodnie z uchwałą Rady
Pedagogicznej z 1 września 2006
roku ustanowione zostało Święto
Szkoły w dniu 24 października
każdego roku na pamiątkę nadania
szkole imienia Jana Pawła II.
Dariusz Panasiuk
P
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– pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
– poprawa infrastruktury drogowej,
– integracja i aktywizacja społeczności
powiatowej (przepływ informacji, wspólne
projekty powiatu i gmin, współpraca
z organizacjami pozarządowymi),
– sprawy oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa,
kultury, ekologii,
– administracja bliżej mieszkańców.
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Nasielska debata publiczna
„Masz głos - Masz wybór”
12 listopada 2006r. w wyborach samorządowych
sami zdecydujemy jakich liderów nam potrzeba, oddając głos
na kandydatów, których
obdarzymy największym
zaufaniem.

Ogólnopolska akcja „Masz głos
- Masz wybór” zorganizowana
przez Stowarzyszenie Szkoła
Liderów i Fundację Stefana Batorego skupiła wokół realizacji
zadań ponad 300 organizacji
pozarządowych, w tym Stowarzyszenie Europa i My – organizację lokalną działającą na
terenie powiatów pułtuskiego,
grodziskiego i gminy Nasielsk.
23 października 2006r. w Nasielsku w ramach tej akcji odbyła się w kinie debata publiczna.
W spotkaniu z mieszkańcami

Zorganizowana przez Stowarzyszenie Europa i My debata
stworzyła możliwość poznania,
i zrozumienia różnych poglądów i punktów widzenia nasielskiej społeczności. W dyskusji na
temat zaprezentowanych problemów aktywnie uczestniczyli
zgromadzeni na sali mieszkańcy
Nasielska.
Stowarzyszenie Europa i My
apeluje, abyśmy byli realistami.
Zastanawiając się, co i jak nowe
władze mogłyby zrobić, żeby
ułatwić nam życie oceńmy, które
obietnice są możliwe do zrealizowania. Pamiętajmy, że gmina
to nie urząd, siedziba lokalnych
władz, ale nasza wspólnota. Jesteśmy współodpowiedzialni za
to, jak nam się w niej żyje. Idźmy
więc świadomie do urn wyborfot. M. Tyc

Od lewej: Bartosz Kołomański, Grzegorz Arciszewski, Elżbieta Wróblewska, Andrzej
Motyczyński, Sławomir Zadroga, Ewa Osiecka, Bernard Mucha, Stanisław Tyc.

gminy wzięli udział wszyscy
zaproszeni kandydaci na burmistrza: Bernard Dariusz Mucha
, Andrzej MarekMotyczyński,
Ewa Osiecka, Marek Zadroga,
Grzegorz Arciszewski, Stanisław
Roman Tyc. Moderatorem spotkania był z-ca Prezesa Stowarzyszenia Europa i My-Bartosz
Kołomański, a rolę sekretarza
pełniła koordynator akcji Elżbieta
Wróblewska.
W czasie spotkania organizatorzy omówili wyniki ankiety
skierowanej w sierpniu br. za pośrednictwem „Życia Nasielska”
i strony internetowej www.europaimy.org do mieszkańców
gminy Nasielsk, w której pytano
o problemy lokalne.
Kandydaci na burmistrza mieli
możliwość przedstawienia swoich programów wyborczych.
Mieszkańcy mieli okazję do zadania kandydatom ważnych pytań o to, co ich dotyka i niepokoi
w gminie Nasielsk. Zgromadzeni
poszerzyli swą wiedzę na temat
ważnych dla nich spraw.

czych. Sprawmy, by nasze miasto
było dobrze zarządzane. Poprzez
głosowanie wyrażamy poparcie
lub dezaprobatę dla dotychczasowych władz.
Działaniom akcji towarzyszył
ogłoszony przez Stowarzyszenie Europa i My, Nasielski
Ośrodek Kultury, Nasielskie
Towarzystwo Kultury i Miejsko
– Gminną Bibliotekę Publiczną
konkurs dla uczniów pod hasłem
„Nasielsk-miasto kontrastu”. Jego
celem było ukazanie, jak jest i jak
być powinno w naszym mieście.
Wyróżnione prace konkursowe
zostały wystawione w holu kina,
a twórcami ich byli uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego, Zespołu Szkół
w Cieksynie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Nasielsku.
Więcej szczegółów o działalności stowarzyszenia możecie Państwo znaleźć na stronie www.europaimy.org gdzie zamieszczone
zostały również zdjęcia z debaty
publicznej w Nasielsku.
Elżbieta Wróblewska
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Spokojne warzywa

iewielki spadek cen,
N
duża podaż, mały
popyt – tak najkrócej

można scharakteryzować sytuację na zielonym rynku. Opadły już
emocje spowodowane
letnią suszą, które jeszcze dwa miesiące temu
wywoływały panikę cenową.
W ostatnich dniach znacznie wzrosły dostawy warzyw gruntowych.
Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach cena marchwi i buraczków
ćwikłowych spadła do 50 groszy
za kilogram. Do 2 złotych dochodzi cena pietruszki, włoszczyzny
i cebuli cukrowej. Za cebulę białą

nabywcy płacą od 0,5 do 1,2 zł za
kg. Dość drogie są selery z nacią.
Ogrodnicy sprzedają je na sztuki,
żądając za jednego półtora złotego.
Wreszcie ustabilizowała się cena
ziemniaków - nie przekracza już
1 zł za kilogram.
Senną atmosferę na rynku od czasu do czasu ożywiają importerzy
z Litwy. Nasi wschodni sąsiedzi
przyjeżdżają głównie po winogrona, paprykę, kapustę pekińską,
pietruszkę oraz cebulę. Ogrodnicy
mówią o nich, że są bardzo wymagającymi klientami, ale za to
kupują większe ilości towaru.
Dariusz Panasiuk

ZA MIASTEM

3–16 listopada

Chłop ze wsi górą
naczne ograniczenia
Z
w obrocie ziemią zamierza wprowadzić od

przyszłego roku ministerstwo rolnictwa. W resorcie
trwają prace nad nową
ustawą, która praktycznie
uniemożliwi mieszkańcom
miast kupno gruntów rolnych. Pierwszeństwo w nabywaniu gruntów będą
mieli „starzy” rolnicy.
Mają się zmienić między innymi
warunki, które dotychczas musiał
spełnić „obywatel z Marszałkowskiej”, żeby móc się stać chłopem
z krwi i kości. Nie wystarczy już
ukończenie kursów rolniczych.
Przedstawiciele ministerstwa chcą
wprowadzić do ustawy zapis
mówiący o tym, że osoba, która
będzie chciała kupić ziemię, musi
być zameldowana na wsi przynajmniej od trzech albo pięciu lat.
Długość okresu zameldowania nie
została jeszcze ostatecznie ustalona – dyskusje w tej sprawie nadal
trwają. Warto przypomnieć, że
teraz, chcąc zostać rolnikiem wystarczy być zameldowanym na wsi
dosłownie na kilkadziesiąt godzin.
Nowa restrykcyjna ustawa, skutecznie eliminująca z braci rolniczej
mieszczuchów, ma zdaniem pracowników ministerstwa nie tylko
sprzyjać powiększaniu dotychczasowych gospodarstw rolnych, ale
również wyeliminować spekulacje
gruntami. Obecnie często bowiem
się zdarza, że tereny rolne nie są wy-

kupywane do celów rolniczych. Ich
nabywcy robią to często tylko po
to, żeby po zmianie przeznaczenia
odsprzedać je po znacznie wyższych cenach. Nowe przepisy maja
uderzać po kieszeni ewentualnych
spekulantów. Bowiem, jak dodają
pracujący nad ustawą urzędnicy,
jeżeli w ciągu pięciu lat od kupna
ziemi z zasobów Skarbu Państwa
nabywca zmieni status gruntu i go
sprzeda, to - według propono-

wanych regulacji - będzie musiał
zwrócić różnicę między ceną kupna, a zbycia nieruchomości.
Należy przyjąć, że ustawa wcześniej
czy później wejdzie w życie, a to
oznacza, że mieszczuchy powinny
się pospieszyć z kupnem gruntów
z dala od wielkomiejskiego szumu.
To być może już ostatni dla nich
moment.
WA

Do tanga trzeba dwojga
Jest olbrzymia przetwórnia, są ogrodnicy produkujący doskonałej jakości
surowiec. Między nimi potrzebne jest tylko współdziałanie na stabilnych
zasadach – oparte na przykład o umowy kontraktacyjne. Czy jest możliwy
taki układ? Być może już niebawem poznamy odpowiedź na to pytanie.
Burmistrz Nasielska zwrócił się do szefostwa Binder International Warszawa
Sp. z o.o. z prośbą o spotkanie w celu ustalenia możliwości współpracy firmy
z producentami z terenu Gminy Nasielsk.
W piśmie czytamy m.in.: „Urząd Miejski w Nasielsku wspiera Państwa Firmę
w kwestiach Ochrony Środowiska i rozwoju firmy na terenia naszej gminy,
w związku powyższym chciałbym, aby współpraca z Państwa Firmą zaowocowała rozwojem rolnictwa na terenie Naszej Gminy”.
Prawdopodobnie spotkanie odbędzie się 7 listopada 2006, o godz. 1100
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Dar
P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A

W Y B O R C Z E

fot. D. Panasiuk

Zwierzęta w Internecie
Zgłoszenia o wszelkich
zmianach dotyczących
zwierząt gospodarskich
przyjmowane będą
w formie pisemnej, na
formularzach udostępnianych w oddziałach
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Od 1 stycznia 2008 roku
o wszystkich zmianach
będzie można informować
drogą elektroniczną. Specjalny formularz będzie
umieszczony na stronie
internetowej ARiMR.
Obowiązek informowania, na przykład o zmianie właściciela, będzie
obejmował zarówno sprzedających,
jak i kupujących. Ma to ułatwić i przyspieszyć proces aktualizacji danych
w Centralnej Bazie Danych.
Rada Ministrów przyjęła projekt
zmian w dotychczasowej ustawie
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Dokument został przygotowany przez resort rolnictwa.
Zmienia on zasady przyjmowania
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wniosków
dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich oraz

określa sposób
i n fo rm owa n i a
o zdarzeniach
dotyczących
tych zwierząt
Projekt znowelizowanej ustawy
określa instytucje i organizacje
uprawnione
do wydawania
paszportów dla
koni. Podmioty te, między
innymi związki hodowców, będą
mogły samodzielnie określić wzór
paszportu. Ma on uwzględniać specyficzne potrzeby poszczególnych
ras i typów użytkowych koni oraz
spełniać wymogi Unii Europejskiej.
Dotychczas określanie wzorów tych
dokumentów należało do kompetencji ministra rolnictwa. Koszty
wydania dokumentu będzie ponosił
właściciel zwierzęcia.
Powiatowi lekarze weterynarii będą
mogli wyznaczać lekarzy weterynarii do przeprowadzania kontroli
oznakowania i rejestracji zwierząt.
Jest to zgodne z wymaganiami
Komisji Europejskiej nakazującymi
obowiązkową kontrolę 10 pro-

fot. M. Stamirowski

R

cent gospodarstw zajmujących
się chowem bydła. Szacuje się, że
koszt identyfikacji i rejestracji bydła,
owiec i kóz wyniesie ponad 4 miliony złotych.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, naruszenie
przepisów ustawy będzie karane
grzywną. Zdyscyplinowanie właścicieli ma przeciwdziałać opóźnieniom
w przesyłaniu informacji do ARiMR.
Zdaniem ekspertów pracujących
nad nowelizacją ustawy, pozwoli to
na zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego kraju oraz poziomu wiedzy
o źródłach i rozprzestrzenianiu się
chorób zwierzęcych.
WA
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Goście z Pułtuska w Chrcynnie
W dniu 14 października 2006 roku
na zaproszenie Nasielskiego Towarzystwa Kultury na spotkanie do
Nasielska przybyli przedstawiciele
Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego na czele z jego
prezesem dr Radosławem Lolo oraz
członkowie Zarządu: E. Malinowski,
K. Karpiński i R. Roplewski. Gośćmi
NTK byli także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej
na czele z jego sekretarzem Lechem
Chybowskim, dziennikarzem „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”, Marianna Danisiewicz – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Budach Siennickich,
Marek Tyc – dyrektor Nasielskiego
Ośrodka Kultury oraz członkowie
i sympatycy NTK.
Zgromadzonych gości na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w imieniu
burmistrza przywitał sekretarz miasta
Zbigniew Rutkowski. W imieniu zaś
NTK uczynili to prezes Krzysztof
Macias oraz honorowy prezes NTK
Henryk Śliwiński, który był pomysłodawcom tego spotkania, gdyż było
ono planowane jeszcze za jego kadencji. Prezes NTK – K. Macias w krótkim
wystąpieniu zapoznał gości z historią
zespołu pałacowo – parkowego
w Chrcynnie. W planach naszego

spotkania było również zwiedzanie
pałacu, spacer po parku oraz uczestnictwo w prezentacji hodowanych
w Chrcynnie koni rasy arabskiej.
W dalszej części spotkania sekretarz
Nasielska przedstawił zebranym efekty prac samorządowych z ostatnich
czterech lat oraz omówił perspektywy
rozwojowe miasta.

Po wystąpieniu sekretarza głos zabrał
między innymi dr R. Lolo prezes PTSK,
który opowiedział o ostatnich inicjatywach i pracach podejmowanych przez
pułtuskie towarzystwo. Członkowie
PTSK zaangażowali się w ratowanie
cennych nagrobków znajdujących
się na pułtuskich cmentarzach i zorganizowali na ten cel zbiórkę pieniędzy.
Problemy związane z utrzymaniem
i ochroną starych cmentarzy (często
innych wyznań) dotyczą także naszej
gminy, jak zauważyli uczestniczy
spotkania. Chodzi przede wszystkim
o cmentarz żydowski (kirkut) znajdujący się na terenie miasta (o nim
to szerzej pisał H. Śliwiński w artykule
„Dwa cmentarze”, w nr 33 z lutego
2003 roku) oraz o cmentarz niemiecki znajdujący się we wsi Konary,
gdzie zachowały się jeszcze cenne
nagrobki. Pora aby tym zaniedbanym
miejscom spoczynku byłych mieszkańców Nasielska i gminy poświęcić
więcej uwagi, gdyż upływający czas
przyczynia się do zacierania śladów
minionej przeszłości także i w ludzkiej
pamięci.

W najbliższej przyszłości – już 9 listopada – z okazji 85 rocznicy powstania 13 pułku piechoty stacjonującego
w Pułtusku, w pułtuskim ratuszu

fot. M. Stamirowski

kańców Nasielska”. Na tym
pierwszą części spotkania zakończono i wszyscy udali się
do Chrcynna.

Tam czekali już na nas właściciele jednego z najpiękniejszych na Mazowszu neogotyckiego zespołu pałacowo
– parkowego państwo Ewa
i Krzysztof Poszepczyńscy.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od spaceru po parku utrzymanym w stylu angielskim.
Posiada on przepiękne aleje:
grabową i kasztanową. Polana
z tyłu pałacu wykorzystywana
jest jako padok – pastwisko dla
koni. Na miejscu, gdzie stały
niemieckie baraki park odbudował się
przez ostatnie 60 lat. W tylnej części
parku, dzięki nasadzeniom z przed 10
lat powstała aleja lipowa i tzw. młody
park, w którym przeplatają się stare
drzewa z młodymi.
Na terenach przyległych do pałacu została założona w 2000 roku stadnina
koni, która od chwili powstania stale
się rozwija. Oprócz stajni i pastwisk
dla koni powstał kryty maneż – ujeżdżalnia. Stadnina ukierunkowana jest
na hodowlę koni czystej krwi arabskiej
i koni małopolskich. Największy
podziw wśród zgromadzonych
wzbudził pokaz koni, a w szczególności ich prezentacja w ruchu.
Jedną z osób prezentujących
konie była córka państwa Poszepczyńskich – Alicja, która
kończy właśnie studia na SGGW
z specjalnością – hodowla koni.
Państwo Poszepczyńscy zapoznali gości z historią koni rasy
arabskiej oraz koni przez siebie
hodowanych, których potwierdzony rodowód zaczyna się już
w 1810 roku, kiedy to zaczęto
prowadzić spisy koni arabskich.
Z dumą mówili o swoich pierwszych sukcesach hodowlanych
odniesionych zarówno w kraju,
jak i za granicą.

odbędzie się wystawa poświęcona tej
jednostce wojskowej, na której to zaPo zakończonej prezentacji koni udaprezentowane zostaną zbiory z kolekcji
liśmy się do pałacu, gdzie mogliśmy
pana Edwarda Malinowskiego.
podziwiać efekty jego ponad czteroNastępnie oba towarzystwa – PTSK letniej odbudowy, która ostatecznie
i NTK zaprezentowały swoje wy- została zakończona w tym roku.
dawnictwa, m. in.: „Dzieje Pułtuska”, W toku prac konserwatorskich przyję„Wpisani w historię Pułtuska”, „13pułk to zasadę, aby uratować jak najwięcej
piechoty” i „Historia oczyma miesz- oryginalnej substancji. Niestety, nie

zachowały się, ani zdjęcia, ani opisy
dotyczące wystroju wnętrz. Pomimo
bardzo dobrego kontaktu państwa
Poszepczyńskich z córkami ostatnich
właścicieli Chrcynna – rodziną Rościszewskich – nie było wielu informacji
o wystroju sprzed wojny. Tak więc
projekt wnętrz został wykonany na
podstawie wzornictwa neogotyku
angielskiego z XIX wieku. Obiekt pełni obecnie przede wszystkim funkcje
domu mieszkalnego. Zachowane zostały w pełni dawne podziały pomieszczeń, choć ich przeznaczenie w stosunku do oryginału zostało zmienione,
dostosowane do wymogów czasów
obecnych. Należy zaznaczyć, że niektóre z pomieszczeń np. sala balowa,
zachowały swoją oryginalną funkcję.
Z uwagi na fakt, że część dawnych
pomieszczeń nie znalazła obecnie
zastosowania funkcjonalnego, za
zgodą konserwatora zabytków, zrezygnowano z odbudowy krótkiego
skrzydła, a na jego miejscu pozostawiono malownicze ruiny. W nich to
tych urządzono, zgodnie z projektem
odbudowy ogród różany.

Na tym jednak nasze spotkanie
się jeszcze nie zakończyło, bo
z grupą pułtuszczan pojechaliśmy
do Kosewa, gdzie oczekiwał nas
pan Stanisław Tyc. Opowiedział on
o historii tego miejsca i o dziejach
rodzin mieszkających we dworze.
Duże zainteresowanie wśród gości
z Pułtuska wzbudziła rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena.
Także i w Pułtusku stoi pomnik
tego świętego, którego zazwyczaj
stawia się w miastach leżących nad
rzeką lub w sąsiedztwie zbiorników
wodnych, których ciekawy układ
zachował się właśnie w założeniu
parkowym w Kosewie.

Jeszcze w latach 90 – tych wielki
inicjator i gorący propagator idei odbudowy dworów i pałaców, jako idei
dziedzictwa narodowego profesor
Tadeusz S. Jaroszewski pisał w swojej
książce: …„że nie możliwym będzie
odbudowa tej perły architektury ze
względu na zaistniałe zniszczenia
substancji.” To co w latach 90
– tych było nie możliwym dziś za
sprawą państwa Poszepczyńskich
stało się możliwym. Z pewnością
zdziwiłby się pan profesor gdyby
dożył momentu zakończenia od-

Nasi goście wyjeżdżali z Nasielska
z przekonaniem, że warto tu było
przyjechać, że choć samo miasto
pozbawione jest zabytków, to są
w jego okolicach miejsca godne
poznania i pokazania, miejsca, które swym pięknem mogą zachwycić
każdego kto choć raz zechce tu
przyjechać. Jesteśmy pewni, że
także i inni nasi goście zechcą tu
kiedyś przyjechać, aby podziwiać
piękno starych budowli i otaczającej je przyrody.
Krzysztof Macias

budowy pałacu.
Na zakończenie chrcyńskiego spotkania, w podziękowaniu za tradycyjną polską gościnność wręczyliśmy
naszym gospodarzom wydawnictwa
książkowe będące owocem pracy obu
towarzystw. Po zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć na schodach wiodących
do pałacu zaproszeni gości rozjechali
się do swych domów.
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W kolejnych numerach „Notatnika” drukować będziemy fragmenty pracy Stanisława Tyca: „Historia wsi Pieścirogi do 1939 roku.” Historia tej miejscowości nie jest jeszcze zbyt
dobrze znana, więc z pewnością ten temat zainteresuje naszych Czytelników. Nie tak dawno ukazała się książka wydana z okazji jubileuszu szkoły im. ks. Józefa Poniatowskiego w
Pieścirogach, gdzie obszerniej opisano dzieje tej miejscowości. Zachęcamy Państwa do lektury książki, jak i fragmentów pracy S. Tyca, która w całości znalazła się w tej książce.

Historia wsi Pieścirogi do 1939 roku (część I)
Wieś Pieścirogi jest typową wsią ulicówką, jej zabudowa zlokalizowana
jest wzdłuż układu drożnego funkcjonującego bez większych przekształceń od czasów staropolskich.
W centralnym punkcie wsi znajdują
się relikty dawnego zespołu dworsko
– parkowego, przebudowany mocno
zniekształcony dwór, zdewastowany
park krajobrazowy i geniusz loci
– duch opiekuńczy tej mazowieckiej siedziby ziemiańskiej. Wieś położona jest na terenie dawnej ziemi

bił królewicz Konstanty Sobieski syn
Króla Jana III. Zyskując na znaczeniu
rodzina hrabiów Wesslów skupowała
w II połowie XVII wieku okoliczne
dobra ziemskie sukcesywnie powiększając swój stan posiadania.
U schyłku czasów staropolskich Pieścirogi otrzymał w posagu Stanisław
z Lubrańca Dąbski herbu Godziemba,
wojewoda brzesko – kujawski wraz
z ręką Józefy Wesslówny starościanki
golubskiej. Filip Sulimierski w „Słowniku Geograficznym Królestwa Pol-

Dwór w Pieścirogach, strona południowa. Fotografia z 1910 r. (zbiory autora)

zakroczymskiej i składa się z trzech
historycznie ukształtowanych zespołów osadniczych, a mianowicie:
Pieścirogi – Olszany, Pieścirogi
– Morgi i Pieścirogi – Budy. Źródła
pisane tyczące Pieścirogów zawierają zapiskę z roku 1486, która pozwala
na stwierdzenie, że w średniowieczu
była to własność szlachecka. W XVI
wieku właściciele wsi pisali się jako
Pieściorewscy herbu Grabie.

skiego i innych krajów słowiańskich”
przedstawił Stanisława Dąbskiego jako
„ekscentrycznego magnata, który żywota dokonał w niedostatku”. Z tego
związku urodziło się sześcioro dzieci,
trzech synów: Stanisław, Adam i Józef
oraz trzy córki: Agnieszka, Teodora
i Marianna.

w historii Nasielska. Większość pożyczek została wypowiedziana przez
Bank Berliński w 1805 roku, część
nawet nieco wcześniej. Świadczą
o tym liczne, toczące się procesy
sądowe w sprawach dłużnych. Bankructwo było wówczas zjawiskiem
powszechnym, zaś lista pruskich
dłużników zasadniczo pokrywała się
z listą późniejszych zbankrutowanych
rodzin i zlicytowanych majątków.
Zadłużenia majątków i liczne już
w początkach XIX wieku bankruc-

i 7 Pułku Huzarów płk Marxa, razem
1041 żołnierzy. Z przemarszami licznych oddziałów zarówno rosyjskich
jak i francuskich wiązały się rabunki
i rekwizycje dokonywane przez
głodnych żołnierzy. Oprócz głodu
mieszkańcy byli nękani chorobami
przywleczonymi przez wojsko.
Z 1807 roku pochodzi zachowany
plan Nasielska i najbliższej okolicy
(znajduje się on w zbiorach Nasielskiego Towarzystwa Kultury). Został
on wykonany przez Ambrożego

Wymysły i Chlebiotki. 12 grudnia
1856 roku w ramach symbolicznej
rekompensaty z powiatu płockiego
do pułtuskiego gminy Nasielsk przeniesiono wieś Gawłowo.
Drogą sukcesji dobra Pieściroskie
oraz Kosewo – Mokrzyce odziedziczył Robert Ostrowski i jego żona
Julia z Michałowskich. W księgach
hipotecznych odnaleźć można
liczne wzmianki o długach i pożyczkach obciążających majątek,
zatem finanse małżonków Ostrow-

Budynek dworu przebudowany po II wojnie światowej. Widok współczesny.

twa polskiej szlachty odpowiadały
politycznym i germanizacyjnym
celom Prus. Należy przypuszczać,
że przymusową sprzedaż mocno
zadłużonych dóbr szlacheckich
zamierzano wykorzystać w celu
rozszerzenia stanu posiadania Prusaków w tym ważnym pod względem
militarnym rejonie.

Tardieu dla potrzeb armii francuskiej
w związku z kampanią zimową 1807
roku. Plan ma charakter mapy sztabowej, a jego rozmiary dostosowane
są do wojskowego mapnika (37 x 24
cm). Pieścirogi zaznaczone na planie
otaczają liczne lasy, zabudowa zaś jawi
się jako chaotyczna. Układ dróg i traktów niewiele różni się od dzisiejszego.
Nowy właściciel klucza nasielskiego
Z mapy wynika, że w Pieścirogach
natychmiast zadłużył się w banku Nowy rozdział dziejów ziemi nasiel- był w tym czasie młyn wodny na
berlińskim, zastawiając otrzymane skiej rozpoczęła tzw. „pierwsza wojna Nasiennej.
Kasper Niesiecki w „Herbarzu od Wesslów dobra. Na 56 poży- polska”, czyli zimowa kampania NaPolskim” wymienia w ziemi zakro- czek w powiecie pułtuskim aż 36 poleona 1806 – 1807. Na początku Na publicznej licytacji odbytej
czymskiej Jędrzeja Pieściorewskiego zapisanych było na dobrach nasiel- grudnia 1806 roku Pieścirogi zajęła w 1820 roku w Płocku mocno zadłui Jana w pierwszej połowie XVII wieku. skich. Suma pożyczek uzyskanych II dywizja księcia Aleksandra Oster- żone Pieścirogi z przyległościami oraz
Około połowy XVII wieku drogą kup- głównie w Banku Pruskim, ale też mana pod dowództwem gen. Do- sąsiednie dobra ziemskie Kosewo
na wieś przeszła na własność Stanisła- u Jakuba Lewina z Kwidzynia, Józefa chturowa, której zadanie polegało na – Mokrzyce nabył Hilary Ostrowski
wa Wessla herbu Rogala, „dziedzica na Lachowskiego i Jakuba Flauta z War- kontroli przeprawy na rzece Wkrze herbu Nałęcz urodzony 14 stycznia
Nasielsku i Czerwinie starosty Różań- szawy wynosiła 330 tys. talarów, co w Borkowie aby zapobiec atakowi 1788 roku, tajny radca i marszałek
skiego, Makowskiego i Ostrowskiego, stanowiło aż 70 % zadłużenia całe- Wielkiej Armii. Po potyczce pod szlachty guberni płockiej.
którego żona Marja Barbara de Sta- go powiatu pułtuskiego. Terminy Borkowem dnia 24 XII 1806 roku 14
remberg z pochodzenia Austriaczka zwrotu pożyczek były krótkie, nie Pułk Dragonów płk Bouviera w sile 30 sierpnia 1842 roku Rada Adbyła synowicą sławnego w ówczesnej przekraczały 10 lat, oprocentowanie 434 żołnierzy zajął Pieścirogi – Morgi, ministracyjna Królestwa Polskiego
Europie komendanta Wiednia w 1683 wynosiło 5 lub 6 % w skali roku. Same natomiast Pieścirogi Olszany zajęła II przeniosła z obwodu pułtuskiego
r.” (zachowuję pisownię oryginalną) - tylko Pieścirogi obciążone były kwo- Brygada Lekkiej Kawalerii gen. Bryg. gminy Nasielsk do obwodu płocpodczas oblężenia tego miasta przez tą 56 tys. talarów. Były to długi nigdy Antoniego Ludwika Lasall’a złożona kiego folwark Pieścirogi – Olszany
Turków. Ich córkę Marię Józefę poślu- przedtem, ani później nie spotykane z 5 Pułku Huzarów płk Schwarza ze wsiami Pieścirogi – Budy i Pieścirogi – Morgi. Powodem opisanych
zmian była z pewnością nadana
NASIELSKI
Hilaremu Ostrowskiemu godność
Redaguje kolegium w składzie:
marszałka szlachty guberni płockiej,
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
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Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk
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skich nie były w najlepszym stanie,
ale to właśnie w latach 50 i 60
– tych XIX wieku powstała większa
część budynków. Wybudowano
dwór w Pieścirogach – Olszanach.
Główne podwórze gospodarcze
w Pieścirogach zlokalizowane na
południowy – wschód od dworu
otrzymało nowy dominant – spichlerz, zmodernizowano stajnię
i oborę. Na południowy – zachód
od dworu zlokalizowano dwie stodoły. Następną grupę budynków
stanowił zespół czworaków posadowiony na północny – wschód od
dworu. Biorąc pod uwagę liczebność
budynków, wielkość poszczególnych obiektów a także znaczne ich
oddalenie od siebie i dworu, można
powiedzieć o dużej skali zabudowy
gospodarczej. Odzwierciedlało to
dążenie Ostrowskich do tego, aby
Pieścirogi były silnym ośrodkiem
gospodarczym i wzorowym majątkiem ziemskim. Budynki gospodarcze zostały odizolowane od dworu
grupami zieleni parkowej zgodnie
z charakterystyczną dla XIX wieku
zasadą polegającą na oddzieleniu
budynków pomocniczych od
rezydencji. Budynki gospodarcze
reprezentowały różne style architektury XIX wieku, wykonane były
z cegły i kamienia, kryte głównie
dachówką.
Stanisław Tyc
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Uczucia ambiwalentne
Od kiedy Zosia przeczytała w jakimś
piśmie artykuł o szkodliwości nadmiaru
cholesterolu, spokój zniknął z naszego
domu. Dzieciom darowała, ale mój
zięć Piotr i ja byliśmy nieustannie
poddawani różnym naciskom. Tego
nie jeść, tamtego nie jeść, a najlepiej
nie jeść niczego.
– Przecież cholesterol jest potrzebny
– zaprotestował zięć, gdy córka wykreśliła z listy zakupów schab.
– Ciekawe do czego – powiedziała
kąśliwie Zosia.
– Do budowy komórek, na przykład
– poinformowała nas Kasia, która
przyszła wziąć sobie z kuchni coś do
jedzenia, żeby jej się lepiej uczyło. Posmarowała chleb majonezem i poszła.
– No, właśnie, obecność cholesterolu
ma charakter ambiwalentny – popisał się Piotrek i obejrzał się tęsknie za
kanapką Kasi. – Jak moje uczucia,
czasami – dokończył ciszej.
– A co to są uczucia ambiwalentne?
– chciał wiedzieć Franek.

my jeść… – powiedziała Zosia.
– A to dlaczego?
– Bo ono zawiera cholesterol – odrzekła Zosia, ale sama się zorientowała, że
brzmi to niezbyt mądrze.

Ciasto toffi

Później obie szwagierki zajęły łazienkę, żeby sobie nawzajem pofarbować
włosy. To mi uświadomiło, że właściwie nie pamiętam, jakiego koloru
włosy ma moja córka. Jest szatynką,
ale jaki odcień mają jej włosy? Od tak
dawna robi sobie te swoje balejaże, że
zapomniałam.

Masa budyniowa: 2,5 szklanki mleka,
pół kostki masła, pół szklanki cukru,
cukier waniliowy, szklanka pszennej
mąki, 3 żółtka, 1–2 łyżki kakao

– Jakie ty masz właściwie włosy? – spytałam ją wieczorem.
– Siwe! – powiedziała żałośnie Zosia
i westchnęła. – Jakoś ostatnio mi się
sypnęły. Jestem już stara…
To co ja mam powiedzieć, pomyślałam.

Zanim ktokolwiek zdobył się na słowa
sprzeciwu, zadzwonił dzwonek i do
kuchni wpadła Agnieszka, siostra Piotra. Przywitała się i z miejsca oznajmiła,
że przywiozła ciasto toffi, które tak lubią
dzieci.

– Aha. Teraz nie, ale gdy tylko będę
miała odrosty, to ci pokażę.

– Ale ja pytam o twój normalny kolor
– wyjaśniłam.

A więc moja córka ma już siwe włosy… Właściwie to jestem dumna, że
mam takie dorosłe dzieci. Z drugiej
strony – tęsknię do czasów, gdy Zosia
i Karol chodzili jeszcze do szkoły… Ale

Kino NIWA
ZAPRASZA
3–5 LISTOPADA godz. 17.00

„Step up”
Step Up (USA, 2006); Dramat/Musical; czas 100 min., dozw. od 12 lat; Reżyseria:
Anne Fletcher; Scenariusz: Duane Adler, Melissa Rosenberg; Obsada: Jenna Dewan
- Nora, Carolyn Barrett - Usher, DeLon Howell - P. J., Rachel Griffiths, Heavy D, Josh
Henderson

Tyler Gage wskutek nierozważnego chuligańskiego wybryku zostaje skazany
na pracę społeczną w szkole tańca. Na początku czuje się w nowej roli nieswojo i obco. Wszystko się zmienia, kiedy poznaje piękną studentkę. Dziewczyna
wciągnie go w świat muzyki i pomoże mu odkryć w sobie wyjątkowy talent
do tańca. A w międzyczasie zapłonie między nimi gorące uczucie.

P Ł A T N E

O G Ł O S Z E N I A

W Y B O R C Z E

znów gdy pomyślę, jak to miło cieszyć
sukcesami dorosłego potomstwa, patrzeć, jak składnie układa im się życie,
jak rosną wnuki… To w końcu dobrze,
że czas tak szybko płynie, czy nie? Chyba będę mogła wytłumaczyć Frankowi,
co to są uczucia ambiwalentne.
Babcia Jadzia

Agnieszka nie słuchała, tylko rozpakowała przywiezione rzeczy, wśród
których było ogromne, tuczące i pełne cholesterolu jej popisowe ciasto.
Zjedliśmy je na podwieczorek. Było
pyszne.

– No i musimy zbadać sobie poziom
cholesterolu we krwi – nie dała się zbić
z pantałyku Zosia. – Nie jesteśmy już
młodzi. W przyszłym tygodniu.

– Dzieci, tak, ale my chyba nie będzie-

ŻYCIE OD KUCHNI

Herbatniki petit beurre, mleko
skondensowane słodzone, krakersy, śmietanka tortowa, utarta
czekolada

Przygotować kajmak: puszkę słodzonego
mleka skondensowanego gotować 2–3
godziny na wolnym ogniu. Przygotować
masę budyniową: zagotować 1,5 szklanki
mleka z masłem i cukrem; podzielić na
2 części. W osobnym naczyniu wymieszać
szklankę mleka z żółtkami i mąką; również
rozdzielić do 2 naczyń – do jednej połowy
masy dodać nieco cukru waniliowego,
a do drugiej – kakao. Masę z kakao wlać
do połowy zagotowanego mleka, trzymać
na ogniu, mieszając, aż zgęstnieje. To samo
zrobić z masą waniliową i pozostałym zagotowanym mlekiem. Tortownicę wyłożyć
herbatnikami. Układać kolejno warstwy:
masa czekoladowa, znów herbatniki,
masa waniliowa, krakersy, kajmak, znów
krakersy i ubita śmietanka tortowa. Całość
posypać utartą czekoladą. Przed podaniem
ochłodzić w lodówce.

HOROSKOP

Baran 21.03.- 19.04.
i

Przygotuj się na rewolucyjne zmiany w swoim życiu zawodowym
osobistym. Zapamiętasz najbliższe dni na długo. Będą to zmiany raczej na
lepsze, więc się nie martw.

Byk 20.04.- 20.05.
Rozsądnie zaplanuj nadchodzące dni, bo czeka Cię przyspieszenie biegu
wydarzeń. Spiętrzą się obowiązki zawodowe, a w życiu rodzinnym
nieoczekiwana wizyta krewnych. Na szczęście będziesz w doskonałym
nastroju.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym nie daj się zwieść obietnicom bez pokrycia.
Bądź samodzielny i konsekwentny w działaniu. Więcej na tym zyskasz.
W uczuciach pora, żeby partner zatęsknił z Tobą. Wykorzystaj ku temu
nadarzający się wyjazd służbowy.

Rak 22.06.- 22.07.
Odniesiesz sukces w pracy. Twoje pomysły zrobią duże wrażenie
na przełożonych i będziesz mógł poprosić o podwyżkę. W życiu
rodzinnym odżyją wspomnienia za sprawą niecodziennego spotkania.

Lew 23.07.- 22.08.
W życiu zawodowym czeka Cię pasmo sukcesów. Możesz liczyć nawet na
dużą premię. Życie osobiste dostarczy Ci sporo emocji. Nie daj się ponieść
nerwom i nie prowokuj kłótni. Przeczekaj ten czas.

Panna 23.08.- 22.09.
Najbliższe dni spędzisz w gronie rodzinnym, przy pracach domowych.
Domownicy będą zachwyceni. Postaraj się pobyć z nimi jak najdłużej. Nie
często przecież masz taką okazję.

Waga 23.09.- 22.10.
Postaraj się załatwić jak najszybciej najtrudniejsze sprawy zawodowe,
żeby nie było zaległości. Samotne Wagi mają szansę poznać interesujące
osoby, z którymi połączy Was głębsze uczucie.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W Twoim życiu nastąpi nieoczekiwany zwrot, który przyniesie
rozwiązanie wielu spraw, które dotąd wydawały Ci się zbyt trudne.
Będziesz pełen energii i sprawnie poradzisz sobie z kłopotami. Oby tak
dalej.

Strzelec 22.11.- 21.12.

3–5 LISTOPADA godz. 19.00

„9 KOMPANIA”
9-ya rota (Finlandia,Rosja,Ukraina, 2005); Wojenny; czas 130 min.; Reżyseria: Fyodor
Bondarchuk; Scenariusz: Yuri Korotkov; Obsada: Fyodor Bondarchuk - Khohol, Aleksei
Chadov - Vorobey, Mikhail Evlanov - Ryaba, Ivan Kokorin - Chugun, Artyom Mikhalkov - Stas

Rok 1980. Młodzi żołnierze sowieckiej armii przeniesieni zostają z obozu szkoleniowego w samo centrum wojennej zawieruchy w Afganistanie.
Tam otrzymują zadanie utrzymania wzgórza 3234, jednak wyniszczające ataki partyzantów afgańskich dziesiątkują oddział. Żołnierze
desperacko wzywają pomocy, lecz nikt nie przychodzi im z odsieczą.
Skazani są tylko na siebie.

Nie będziesz teraz dobrym kompanem. Twoje zmienne nastroje nie będą
sprzyjały spotkaniom. Jedynie samotne Strzelce mogą spotkać kogoś, kto
stanie się przyjacielem na całe życie.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Dobra passa w życiu zawodowym. Dostaniesz awans lub nawet zmienisz
miejsce pracy. W życiu uczuciowym równie dobrze. Spędzisz miłe chwile
z partnerem w kinie lub na jesiennym spacerze.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W pracy sporo obowiązków, z którymi jak najszybciej powinieneś się
uporać. Czeka Cię także kilka podróży służbowych, które przyniosą w
końcu oczekiwane rezultaty. Będziesz mógł zapomnieć o ostatnich
niepowodzeniach.

Ryby 19.02.- 20.03.
Przez najbliższe dni będziesz dużo podróżować. Będą to wyjazdy
w rodzinne strony. Odnowisz zerwane kontakty, a samotne Ryby
spotkają młodzieńczą miłość. Może warto spojrzeć na to uczucie z innej
perspektywy, tych minionych lat.
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Nasielsk z oddali

Będą felietony
„Życie Nasielska”, jak każda
lokalna gazeta, stara się dostarczyć swoim czytelnikom przede
wszystkim informacji o tym, co się
dzieje w mieście i gminie. Mamy
więc wiadomości o decyzjach
podjętych przez samorząd gminny
i informacje o działalności urzędu
kierowanego przez burmistrza. Na
łamach tej gazety sporo miejsca
zajmują lokalne wiadomości gospodarcze, społeczne, kulturalne
i sportowe. Polityka informacyjna
naszej gazety jest zgodna z ogólną tendencją dominującą w prasie
lokalnej i krajowej. Poważne źródła
podają, że informacje stanowią
siedemdziesiąt procent wszystkich
materiałów dziennikarskich drukowanych na łamach tych gazet.
Rzadko jednak tego rodzaju pisma
sięgają po bardziej wyrafinowane
formy wypowiedzi dziennikarskich. Od czasu do czasu możemy
znaleźć tu próby pisania reportaży;
dodatek Notatnik Nasielski czasami drukuje ciekawe eseje młodego warszawskiego naukowca.
W starszych numerach Notatnika
drukowane były wiersze liryczne
i satyryczne. Ostatnio jednak
znajdujemy tu prawie wyłącznie
informacje o imprezach NTK
i dosyć specjalistyczne rozprawki
historyczne.
Nikt dotychczas nie próbował na
łamach nasielskiej gazety pisać
felietonów. Warto więc może
podjąć taką próbę. I oto przedstawiam czytelnikom swoją wizję
felietonów, które mam zamiar
drukować w kolejnych numerach
Życia Nasielska.
Może najpierw autor przedstawi
się czytelnikom. I tu czeka państwa rozczarowanie – felietonista
nie ma zamiaru podawać swojego
prawdziwego imienia i nazwiska.
Chce pozostać postacią anonimową i pisać pod pseudonimem
powiedzmy - Antoni z Ursusa. Nie
szukajcie jednak dokładnego adresu i nazwiska Antoniego – chce
on, aby to było okryte tajemnicą.
Może tylko nieco uchylić rąbka
tajemnicy i powiedzieć, że urodził się w Nasielsku – tu spędził
swoje dzieciństwo i lata szkolne,
tu ma rodzinę i wielu znajomych
i przyjaciół. Często odwiedza
to miasteczko, systematycznie
czyta „Życie Nasielska”, zagląda
na strony internetowe rożnych
instytucji i organizacji nasielskich.
Obserwuje uważnie i krytycznie
wszystko to, co się tutaj dzieje.
Chciałby, aby jego rodzinna miejscowość była przyjazna, zarówno
stałym mieszkańcom, jak i różnym przyjezdnym gościom. By
była rządzona przez mądrych ludzi i aby młodzi, którzy wyjechali
na studia czy też w poszukiwaniu
pracy chcieli tutaj wracać i próbo-

wać to miasteczko traktować jako
swoje miejsce stałego pobytu.
Takie marzenia ma z pewnością
wielu stałych mieszkańców Nasielska. I właśnie felietonista Antoni
chce pisać o wszystkim, co przeszkadza nasielszczanom w tym,
aby mogły się chociaż częściowo
te marzenia spełnić.
A więc podsumujmy dotychczasowe rozważania. Czym mają być
moje felietony?
- Subiektywną (moją własną) oceną otaczającej nas rzeczywistości,
nasyconą przede wszystkim krytycyzmem, często humorem
i satyrą.
- Mają odnosić się do aktualnych
wydarzeń i faktów.
- Oprócz odnoszenia się do
prawdziwych wydarzeń felietonista ma prawo do
- fikcyjnego przedstawienia świata (opisywania wydarzeń i osób
przez siebie wymyślonych – tak,
jak to jest w literaturze).
- F e l i e t on y p ow i n n y b a w i ć
i uczyć posługując się lekkim
i barwnym stylem i językiem.
Ten felieton jest bardzo nietypowy, dlatego chcę go zakończyć
wierszem, który się wiąże z Nasielskiem. Autorką jest mieszkanka tego miasta Jadwiga LesiowskaMichalak i pochodzi z jej tomiku
poetyckiego wydanego w roku
1999 przez NTK.

Jadwiga Lesiowska-Michalak

Małe miasteczka

małe miasteczka
ogromnieją ze zmrokiem
sycą się czernią
chciwie piją noc
pulsują gorączkowo
sprężone wyczekujące
na szept furtek
krzyk drzwi
migotanie okien
to teraz ci
których wszystko ciekawi
zdobywają wiedzę
lubię małe miasteczka
słodkie niewinne
o świcie
leniwie przeciągają się
w słońcu
kto by pomyślał że mają
jakieś tajemnice

Okazuje się, że Nasielsk ma swoją
poetkę, która umie doskonale
przedstawić urok małego miasteczka.
Antoni z Ursusa
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DRODZY CZYTELNICY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku podjęła niezwykle ważne
zadanie utworzenia Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. Jest
to przedsięwzięcie wymagające współdziałania wielu organizacji i towarzystw,
szkół, instytucji oraz wielu ludzi, dla których przeszłość stanowi dobro szczególnie ważne i drogie.
Tysiącletni Nasielsk miał w historii momenty burzliwe, zwłaszcza w okresie wojen
napoleońskich, powstań narodowych czy wojny polsko-bolszewickiej. Żyło tu
wielu ciekawych, wybitnych ludzi. Żyje nadal wielu świadków historii najnowszej mających wśród rodzinnych pamiątek jakieś dokumenty czy fotografie.
Z pewnością kontakt z nimi przerodzi się w kwerendę domowych archiwów,
co pozwoli na utrwalenie poszczególnych ludzi i zdarzeń, składających się na
dzieje miasta i regionu. Mam nadzieje, że w przyszłości uda się zapoczątkować
coś w rodzaju izby tradycji, może nawet małego regionalnego muzeum. Dlatego
w pierwszym i podstawowym etapie kieruję apel do Czytelników „Życia Nasielska” z gorącą prośbą o udostępnienie wszelkich materiałów dokumentujących
przeszłość naszego miasta i gminy.
Środki na realizację przedsięwzięcia zdobyliśmy, między innymi zajmując IV
miejsce w konkursie grantowym w ramach programu „Działaj lokalnie V” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a ogłoszonego przez
Stowarzyszenie Europa i My, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Patronat nad działalnością Pracowni objął Burmistrz Nasielska.

Czekam na Waszą pomoc i zachęcam do współpracy z Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną, która mieści się w Nasielsku przy ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego 6, tel. 691 25 52.
Kustosz
mgr Stanisław Tyc
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Organizuję wesela i imprezy
okolicznościowe do 200 osób

Ranczo „Aksamitka”
koło Nasielska

Cena od 80 zł/osoba
tel. 0 601 50 40 20

A

Mercedesem do ślubu, tel. 0 608
394 281
Sprzedaż strusich jaj, tel. 0 23 691
22 75, ceny promocyjne
Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe 72 m 2 ,
ul. Warszawska, tel. 0 23 693 01 72
Sprzedam rower trenigowy/
rehabilitacyjny THORN, stan bardzo dobry, tel. 0 604 605 927
Sprzedam działkę budowlaną
1000 m 2 przy ul. Ogrodowej,
34 000 zł, tel. 0 608 018 925
Sprzedam kultywator oryginalny Bometa czternastozębowy,
tel. 0 692 895 040
Sprzedam pianino czarne,
ozdobne, niestrojone, cena
3500 zł, tel. 0 501 943 309
Kupię mieszkanie 2–pokojowe ok. 50 m 2 w Nasielsku,
tel. 0 604 716 273
Kupię siedlisko (może być
do remontu), wraz z ziemią
2–3 ha. Najchętniej bliskie
okolice Nasielska, przy drodze
asfaltowej (ale to nie warunek),
tel. 0 507 756 043
Sprzedam działkę rekreacyjną
13 arów, Cieksyn – ogrodzona,
tel. 0 602 381 619
Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokojowe w Nasielsku, tel. 0 608
018 925
Przyjmę do pracy mechanika
samochodowego z doświadczeniem (samochody osobowe
dostawcze zachodnie), Nasielsk,
tel. 0 604 897 841
Sprzedam termę elektryczą,
emaliowaną, nieużywaną, 50
litrów, gwarancja, cena 300 zł,
tel. 0 669 950 407
Do wynajęcia mieszkanie (2 pok.,
kuchnia, łazienka, balkon), blok,
parter, Nasielsk, ul. Płońska 41,
tel. 0 23 693 11 23
Korepetycje język polski,
tel. 0 698 929 339
Sprzedam Lublina 3, rok prod.
1996, kontener, pierwszy właściciel, tel. 0 500 236 194
Sprzedam Poloneza Caro, 1996
rok, benzyna + gaz, cena
1200 zł, tel. 0 503 614 561
Sprzedam dom w centrum Nasielska, 1 piętrowy 233 m2, do
kapitalnego remontu, na dział-
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ce 980 m2, tel. 0601 21 56 71,
022 823 94 84
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku, tel. 0 887
265 690
Zatrudnię elektryka z uprawnieniami do 15kW, praca w Nasielsku, tel. 0 509 676 861
Sprzedam M3 (38 m2) w centrum
Nasielska (I piętro, dwa pokoje,
kuchnia i łazienka), niski czynsz,
po remoncie, tel. 0 600 297 158
Sprzedam działkę budowlaną 70
arów w Nasielsku przy ul. Lazurowej, tel. 0 515 132 570
Wynajmę dom-siedlisko, Nasielsk, ul. Nowa Wieś, tel. 0 604
057 279, 0 23 693 04 11 po 1700
Sprzedam 7-tygodniowe suczki
rasy Bernardyn, cena 250 zł (możliwość negocjacji oraz dowozu),
tel. 0 609 541 163, 0 663 264 553
Sprzedam działkę przy ul. Przemysłowej 2700 m2, tel. 0 600
078 610
Korepetycje z języka polskiego.
Kompetentny i doświadczony
polonista przygotowuje do egzaminów maturalnych ustnych
i pisemnych, tel. 0 667 996 333
Zatrudnię na stałe pracowników
fizycznych (kobiety i mężczyzn),
tel. 0 602 726 959
Mieszkanie do wynajęcia - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, blisko
dworca PKP Nasielsk, tel. 0 23
691 26 36
Kupię mieszkanie 1 lub 2 pokoje,
maksymalnie do II piętra, ewentualnie mały domek w Nasielsku,
tel. 0 505 910 429
Firma Kaba zatrudni pracowników do układania kostki brukowej, tel. 0 692 427 426
Wynajmę lokal na działalność
gospodarczą 35 m 2, Nasielsk,
ul. Starzyńskiego, tel. 0 504 611
078
Sprzedam Renault 19, 1,9d, 1994
r., 4000 zł, 0 504 611 078
Do wynajęcia 2 mieszkania +
łazienka + duże budynki gospodarcze. Sprzedam działkę przy
trasie Nasielsk - Strzegocin (6
km od Nasielska), tel. 023 693
14 79
Kupię mieszkanie do 40 m 2
w Nasielsku, tel. 0 698 590 143
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CZAS NA MŁODZIEŻ
Ostatnio nie wiedzie się pierwszej
drużynie Żbika Nasielsk, po szeregu
porażek w IV lidze, utrzymanie się
w obecnej klasie rozgrywkowej stoi
pod dużym znakiem zapytania. Odmienna sytuacja panuje w drużynach
młodzieżowych oraz rezerwach.

W drużynach młodzieżowych trenuje
obecnie 52 chłopców. W tym roku do
rozgrywek zostały zgłoszone 2 dwie
drużyny: młodziki rocznik 94’ grający
w gr.III trenowani przez pana Grzegorza
Dorosza oraz trampkarze starsi rocznik
91’ w gr.II.
Chłopcy w wieku 86’-90’ wraz z piłkarzami niegrającymi w pierwszym
zespole tworzą rezerwy grające
w B klasie, których trenerem podobnie
,jak w przypadku trampkarzy jest pan
Dariusz Bauer.

Natomiast drużyna rezerw do ostatniego meczu była niepokonana w swojej
grupie. Niestety taka dobra passa
musiała się kiedyś skończyć stało się
to w meczu z zespołem z Modlina,
ostatnią drużyną. Pomimo pierwszej
porażki rezerwy nadal zajmują pierwsze miejsce wyprzedzając o 4 punkty
zespół Huragana.
Trzech wychowanków Żbika jest powoływanych do kadry Mazowsza i do
reprezentacji Polski na mecze kontrolne. Mowa tu o Marku i Jarku Polińskim
rocznik 93 oraz Krzysztofie Bieleckim
rocznik 92. Obecnie ci zawodnicy
trenują i uczą się w szkole Mistrzostwa
Sportowego przy MZPN w Warszawie.
Tak perspektywiczne zaplecze pierwszej
drużyny powinno cieszyć. Niestety
w rzeczywistości zanim któryś z tych
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V Turniej Piłki Siatkowej
W październiku w Hali
Sportowej w Nasielsku
odbył się już po raz piąty Amatorski Turniej Piłki
Siatkowej mężczyzn. Jak
zwykle organizatorzy nie
mogli narzekać na brak
zainteresowania ze strony
uczestników.

zwyciężyła drużyna z Młocka
wygrywając kolejno w setach (2522)(25-23). W meczu o trzecie
miejsce drużyna Czwartku Team
dopiero po tibreku pokonała zespół z Pomiechówka.

Udział w imprezie zadeklarowało
aż dziewięć drużyn: Famed Pomiechówek I ,II, Serock, Twierdza
Modlin, Grand Nowy Dwór Maz.,
Czwartek Team (Nasielsk), XXL
(Nasielsk),Respekt (Nasielsk), Ojrzeń-Młock.

1. Ojrzeń-Młock

Siatkarze rywalizowali w trzech
grupach - systemem każdy z każdym, a do dalszej fazy rozgrywek
przechodzili zwycięscy grup oraz
jedna drużyna z drugiego miejsca.
W meczach półfinałowych zmierzyły się:
Famed Pomiechówek I 0 - 2 Ojrzeń-Młock (22-25)(16-25)
Grand Nowy Dwór Maz.
2 - 0 Czwartek Team (28-26)(2523)
Finał zapowiadał się bardzo emocjonująco. Spotkały się w nim dwa
naprawdę równorzędne i silne
zespoły Ojrzeń-Młock i Grand
Nowy Dwór Maz. co najważniejsze nie zawiedli naszych oczekiwań. W dwu setowym pojedynku

O ile trampkarze są „średniakami” swojej
grupy, to młodziki oraz rezerwy świętują
sukcesy liderując w swoich grupach.
W sobotę 28.10 w grupie młodzików
doszło do bardzo ciekawego spotkania
pomiędzy Żbikiem a Huraganem II
Wołomin o pierwsze miejsce w lidze.
Po bardzo zaciętym i wyrównanym
meczu, młodym nasielskim piłkarzom udało się wygrać 2:1 i objąć
pozycję lidera. Pomimo że pierwszą
bramkę w tym meczu strzelili goście
to dzięki trafieniu Marcina Świderskiego w pierwszej połowie oraz Marcina
Włodarczyka w drugiej Żbik zdobył
cenne trzy punkty.

NISKI LOT

Historia lubi się powtarzać. Podobnie jak rok temu w wyjazdowym
spotkaniu z „Lotnikami” nasielski
Ż b i k p r ze g ra ł w y s o ko g ra j ą c
większość meczu bez jednego
zawodnika. W wyniku zdobycia
dwóch żółtych kartek z boiska
zszedł Wróblewski. Piłkarz ten nie
gra już w Żbiku, ale jego miejsce
„skutecznie” zastąpił Jóźwiak.
Cztery minuty po stracie bramki
zawodnik ten za faul musiał opuścić boisko
W dwóch kolejnych meczach
Jóźwiak ujrzał dwa razy czerwony
kartonik…Nie bez znaczenia było
to dla wyniku spotkania. Nasielscy
piłkarze bronili się do pierwszej
połowy. W drugiej części spotka-

fot. M. Stamirowski

chłopców dorośnie do występów
w drużynie seniorów wielu z nich
zrezygnuje z gry w piłkę. Gdyby 3-4
z nich w przyszłości zasiliło szeregi
pierwszej drużyny byłoby to bardzo
dużym osiągnięciem.
Miejmy nadzieję, że pomimo słabej
infrastruktury na stadionie, braku
odpowiednich finansów w klubie
na zorganizowanie obozów letnich
i zimowych niektórzy z tych chłopców w przyszłości będą najlepszymi
zawodnikami Żbika Nasielsk, czego im
z całego serca życzę.
Jakub Olech

nia rozwiązał się worek z bramkami i ostatecznie Żbik przegrał 5:0.
Prawdopodobnie sympatycy nasielskiego zespołu przyzwyczaili
się do tak okazałych porażek Żbika
w tym sezonie, który „lata” bardzo
nisko i często upada...
Okęcie Warszawa – ŻBIK Nasielsk 5:0 (1:0)
Eibl 32, Prażuch 57, Jeliński 74 z karnego,
Krzyżanowski 77, Chmielewski 89
ŻBIK Murawski – Ślubowski, Zubel (74
Cliff), Kłoskowicz, Ćwikliński – Kisiel,
Żbikowski, Rawa (76 Kordowski),
Jóźwiak – Eresaba, Arinze (46 Baran)
Czerwona kartka: Oblewski (trener
Okęcia) w 25 minucie; Jóźwiak w 36
minucie za faul (Żbik)

Jakub Olech
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Końcowa klasyfikacja
turnieju:
2. Grand Nowy Dwór Maz.
3. Czwartek Team
4. Famed Pomiechówek I
5. XXL
6. Twierdza Modlin
7. Famed Pomiechówek II
8. Serock
9. Respekt
Wszystkie drużyny uczestniczące
w zawodach zostały nagrodzone
dyplomami, natomiast za pierwsze
cztery miejsca i osiągnięcia indywidualne ufundowane były puchary oraz pamiątkowe statuetki.
Dziękujemy wszystkim drużynom
za ambicję i emocje, jakich nam
dostarczyły jak również za to, że
po raz kolejny tak licznie stawiły
się w naszych rozgrywkach. Do
zobaczenia.
M.CH

M

Po trzech kolejnych porażkach,
Żbik potrzebował punktów, aby
przynajmniej na chwilę oddalić
widmo spadku. Tym bardziej nie
trzeba było motywować nasielskich
zawodników do walki, co widać
było od początku pierwszej połowy.
Już w 7 min. w dobrej sytuacji znalazł
się Eresaba, jednakże nie był w stanie
sięgnąć piłki. Jednakże już w 25 min.
ten sam zawodnik zrehabilitował się
strzelając w sytuacji sam na sam
bramkę na 1:0
R
E
dla Żbika.
Po stracie
b ram k i , Ż b i k
starał się kontrolować i uspokoić grę groźnie
kontratakując.
W grze obu ze-

społów widać było dużo niedokładnych zagrań i brak precyzji, dlatego
do końca pierwszej połowy wynik
nie uległ zmianie. „Jak widać nie taki
diabeł straszny...”
Niestety, po zmianie stron i dwóch
zawodników, rezerwy Legii skutecznie ruszyły do odrabiania strat. W 55
m.in. niekryty w polu karny Chałas po
stałym fragmencie silnym strzałem
z 16 metra trafił do siatki Żbika.
Jednakże Żbik nie dawał za wygraną
i starał się atakować bramkę gości.
Dobre sytuacje przerywał jednakże
sędzia liniowy, dość często podnosząc chorągiewkę sygnalizując
pozycję spalonego. W 72 min. Żbik
strzelił drugą bramkę, jednakże sędzia
ponownie odgwizdał spalonego.
Gdy wydawało się, że Żbik zdobędzie przynajmniej punkt. W 87
min. przy bocznej linii pola karnego
Kłoskowicz sfaulował Mikołajczaka
i sędzia główny wskazał na 11-nasty
metr. Rzut karny skutecznie wykorzystał Rafalski. Wynik 2:1 utrzymał
K

Remont w Żbiku
Niby ta sama drużyna, ale jednak
coś nie wychodzi. Wystarczyła
jedna, dwie porażki, żeby zapał do
walki słabł. Okazuje się, że zadbać
o morale zespołu jest znacznie
trudniej, niż o kondycję fizyczną.
Wszyscy są zgodni – Żbik potrzebuje nowej krwi. Nie da się ukryć,
że sytuacja nasielskiej drużyny
ostatnio nie jest najlepsza. Rok
temu wygrywali niemal każdy
mecz, a dziś zajmują przedostatnie
miejsce w tabeli IV ligi.
Trener drużyny Dariusz Ziąbski
jest jednak dobrej myśli. W porozumieniu z Zarządem i Prezesem
Klubu Ireneuszem Ziemieckim
planują zmiany kadrowe. Musimy
mieć 18 zawodników, na których
można liczyć i takich, którzy będą
decydowali o sile zespołu - mówi
trener. Obecnie są prowadzone
rozmowy z zawodnikami, którzy
mogliby wzmocnić drużynę. Jest
jednak jeszcze za wcześnie na publikowanie jakichkolwiek nazwisk.
Być może nowi zawodnicy pojawią się już w listopadzie. Dla Żbika
ważny jest każdy mecz i każdy
zdobyty punkt. Wzmocnienie
kadry z pewnością przyczyni się
do uzyskania przez drużynę lepszych wyników – a na to liczą nie
tylko klubowi działacze, ale przede
wszystkim kibice.
N.S.

CZARANA PASSA

e c z e z r e z e r wam i
pierwszoligowych
zespołów szczególnie tak
uznanych, jak Legia Warszawa zawsze elektryzowały publiczność i motywowały zawodników do
lepszej gry. W minioną
sobotę na stadionie w Nasielsku kibice mieli okazję
przyjrzeć się grze takich
piłkarzy, jak Włodarczyk
czy Hugo, jeszcze kilka
miesięcy temu grający
regularnie w pierwszej
drużynie.
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się do końca i tym samym Żbik
Nasielsk odnotował czwartą porażkę z rzędu.
Pomimo skutecznej gry w pierwszej połowie i prowadzeniu 1:0 Żbik
ponownie przegrał po „głupich” błędach. Gwiazdy Legii nie zachwyciły,
Włodarczyk na początku drugiej połowy został zmieniony a w grze Hugo
nie było ani grama „brazyljany”.
Sytuacja Żbika w lidze rysuje się
w coraz ciemniejszych barwach.
Przedostatnie miejsce, jedynie
9 zdobytych punktów, a co gorsza
ligowi sąsiedzi w ostatnim czasie wygrali swoje mecze i do bezpiecznego
miejsca Żbik traci 5 punktów.
ŻBIK Nasielsk- Legia II Warszawa
1:2 (1:0)
Eresaba 25- Chałas 55, Rafalski 87 (k)
Żbik: Pawłowski - Ślubowski, Zubel (80
Kordowski), Kłoskowicz, Ćwikliński, Rawa,
Załoga, Krzyczkowski (60 Kisiel, 85 Bącik),
Żbikowski, Eresaba, Arinze.

Jakub Olech
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