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30 września zrezygnował
z pełnienia funkcji trenera drużyny seniorów
w nasielskim Żbiku Rafał
Markiewicz. Na przejęcie po nim obowiązków
szkoleniowca gotowy był
już trener II klasy, pochodzący z Płońska Andrzej
Bujakowski. Ma 34 lata.
Dotąd nie prowadził zespołów seniorskich. Zajmował się szkoleniem
dzieci i młodzieży.

Stadion
jak nowy

str. 2

Globalne
porządki

str. 4

Zginęła
zebra

str. 7

Nowemu trenerowi należy życzyć, aby ta atmosfera była bardziej ,,męska”, piłkarzom chciało się walczyć,
a on sam włożył w swą pracę maksimum posiadanej wiedzy i umiejętności.
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Panie Burmistrzu, skąd pomysł na wprowadzenie w życie takiego kodeksu?

To jest jednak dopiero to przysłowiowe pierwsze dno. Problem
jest znacznie poważniejszy. Coś
w nasielskim Żbiku piszczy. Doskonale to wyczuł Rafał Markiewicz, bo zrozumiał, że niewiele
zrobi w atmosferze niedomówień i zakulisowych rozmów. Stąd jego podziękowanie za dotychczasową
współpracę. Wszystko wskazuje, że odbyło się to w wersalskiej atmosferze.
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Rozmowa z Burmistrzem
Nasielska o Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu
Miejskiego w Nasielsku

D ymisja trenera Markiewicza
z pewnością zaskoczy sympatyków piłki nożnej w Nasielsku,
chociaż trudno powiedzieć, że
była niespodziewana. Drużynie
wyraźnie nie szło w ligowych
pojedynkach. Ale nie zaczęło się
to za czasów trenera Markiewicza. Próbował coś zrobić. Kiedy
jednak spostrzegł, że jego praca
nie przynosi efektów, postanowił
podać się do dymisji.
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...to nie
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Trener Markiewicz zrezygnował!!!
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Trzymacie Państwo w ręku 250. numer „Życia Nasielska”! Obecne wydanie jest zatem jubileuszowe. Cieszymy
się, że od ponad 14 lat towarzyL
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Jak pokazują statystyki
s p r z e d a ż y,
nasz dwutygodnik cieszy
się dużą popularnością.
Dziękujemy za
zaufanie, postaramy się go
nie zawieść.
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Rozmowa z Burmistrzem
Nasielska o Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu
Miejskiego w Nasielsku

Panie Burmistrzu, skąd pomysł na wprowadzenie w życie takiego kodeksu?
Założenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego
w Nasielsku określa najlepiej
preambuła Kodeksu. Zacytuję tu najistotniejszy fragment:
Celem niniejszego Kodeksu
jest sprecyzowanie wartości
i stan d ardów zac howan i a
pracowników Urzędu Miejskiego, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,
zebranie w postaci katalogu
oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich maj ą prawo
oczekiwać od pracowników
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Jako zbiór wytycznych
codziennego postępowania
zawodowego ma służyć tym,
dla których został stworzony,
gdyż obejmuje on najistotniejsze sfery aktywności pracownika samorządowego. Kodeks
Etyki Pracowników Urzędu
Miejskiego w Nasielsku oparty został na fundamentalnych
wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności oraz
na założeniu, iż władza samorządowa jest władzą służebną
w stosunku do praw obywateli
i prawa w ogóle.
Staramy się iść z duchem czasu.
Przepisy prawa nie są doskonałe i nigdy nie będą zawierać
kompleksowych rozwiązań.
Tym bardziej że samorządy są
w wielu kwestiach samodzielne i niezależne, mogą zatem
kreować bardziej szczegółowe rozwiązania, dostosowane
do potrzeb lokalnych społeczności, o ile nie stoją one
w sprzeczności z obowiązującym prawem.
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Nowa siedziba starostwa

Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
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

W połowie września ruszyła budowa nowej siedziby
starostwa powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim. Budynek powstanie na bazie powojskowego sztabowca przy
ulicy Paderewskiego 3.
W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
sp. jawna Gronostajscy z Przasnysza.
Prace będą przebiegać w trzech
etapach. Finał robót przewidziany
jest na 15 października 2010 roku.
Łączny koszt inwestycji to prawie
5 mln zł.
Projekt obejmuje modernizację
i przebudowę istniejącej już części
oraz jej nadbudowę o jedną kondygnację. Zakres robót to: zmiana
elewacji, wzmocnienie konstrukcji, wymiana instalacji technicz-

nych oraz wyposażenie budynku
w nowo projektowane instalacje
niezbędne do jego prawidłowego
funkcjonowania.
„Sztabowiec” będzie adaptowany
i nadbudowany już w początkowym etapie robót. Później zostanie połączony na wszystkich
piętrach z nowym, dobudowanym
budynkiem starostwa. Gdy nowy
budynek już powstanie, zmieni

się układ chodników, położenie
wjazdu. Przy starostwie wykonany
zostanie parking. Całość ma być
przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wejście do
nowego starostwa będzie usytuowane od strony ul. Paderewskiego.
W budynku będą funkcjonowały
wydziały i jednostki organizacyjne
powiatu, które mają teraz swoją

siedzibę przy ul. Zakroczymskiej
30, oraz Wydział Spraw Społecznych i archiwum główne starostwa. W części centralnej nowego
parteru dostępne będą punkty
obsługi interesantów.
Nowa siedziba ma przede wszystkim podnieść jakość obsługi mieszkańców oraz zapewnić właściwe
warunki pracownikom instytucji.
km

W telegraficznym skrócie

Z powiatu

M

NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26

amy kolejnego reprezentanta w Zarządzie Powiatu. Został nim Stanisław Tyc. Jego kandydaturę zgłosił
na sesji powiatu z dnia 25 września br. starosta Krzysztof Kapusta. W tajnym głosowaniu Stanisław Tyc
otrzymał 15 z 19 głosów. Dwóch radnych było przeciwnych i tylu samo wstrzymało się od decyzji.

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02

Zarząd powiatu to organ wykonawczy. W jego skład wchodzą: starosta, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie
można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

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. Warszawska 26
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

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem
powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Nie była to jedyna na tej sesji uchwała dotycząca Nasielska. Akceptując zmiany w budżecie, radni zgodzili się na przekazanie 109 000 zł Domowi
Pomocy Społecznej. Środki są przeznaczone na wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym zakup agregatu prądotwórczego.
km

Stadion jak nowy
W czwartek, 25 września oficjalnie
zakończono remont na nasielskim
stadionie.
W wyniku przetargu nieograniczonego zadanie pod nazwą: „Remont
i wyposażenie stadionu miejskiego
w Nasielsku” powierzono firmie z
Chełma. Koszt inwestycji wyniósł
prawie 80 000 zł, z czego 50 000
to środki z budżetu województwa
mazowieckiego.
W ramach tej kwoty wykonano:
– regenerację głównej płyty boiska,

– zakup i montaż 250 plastikowych
siedzeń,
– zakup 4 kompletów bramek,
– zakup wózka do malowania linii,
– mur treningowy,
– zakup 2 kompletów siatek na
bramkę.
Wszystkim piłkarzom Żbika życzymy wielu sukcesów na nowej murawie, a kibicom jeszcze większej
dawki emocji.
km

fot. M. Stamirowski

LGD bez samorządu wojewódzkiego
Zmiany przy wyborze lokalnych
grup działania (LGD) zakłada projekt
zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W projekcie ustawy jest mowa o grupach działających na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i aktywizacji
społeczności lokalnych. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy gminne
i powiatowe.
Samorząd województwa, ze względu na swój regionalny charakter, nie
będzie mógł być członkiem LGD. To
właśnie on wybiera członków grup.
Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa,
uniknie się w ten sposób podejrzenia
o stronniczość i zapewni większą
przejrzystość naboru. Nadzór nad
postępowaniem wyborczym dotyczącym LGD przekazany zostanie
szefowo resortu rolnictwa. W przypadku sporu pomiędzy grupą lokalną
a samorządem województwa projektowane przepisy przyznają LGD
prawo do wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
Nowelizacja ustawy określa również sposób przyznawania pomocy
technicznej samorządom. Pomoc ta
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będzie dotyczyła wsparcia finansowego dla administracji wykonującej
zadania służące prawidłowej realizacji
programów rozwoju obszarów wiejskich. Udzielanie pomocy odbywać
się będzie na takich samych zasadach,
jak przyznawanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). Nadzór nad tym będzie
sprawował minister rolnictwa.
Projektowane przepisy określają
szczegółowo zasady funkcjonowania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(KSOW). Zadaniem KSOW będzie
wspieranie programu rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie i wymiana wiedzy na ten temat.
Nowy dokument proponuje zmiany w ustawie o podatku rolnym,
zgodnie z którymi będzie zakazane
łączenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z pomocą uzyskiwaną
ze środków EFRROW. Ponadto
zakłada się zmiany w przepisach
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
które umożliwią wydawanie przez
powiatowych lekarzy weterynarii
zaświadczeń o spełnianiu warunków
utrzymania zwierząt gospodarskich, niezbędnych do ubiegania
się o pomoc finansową ze środków
EFRROW.
dar
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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…czyli Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku
15 września do naszego
UM zawitała nowa stara
jakość. Zarządzeniem Burmistrza Bernarda Muchy
wprowadzony został Kodeks Etyki Pracowników
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Nowa stara, bo
po pierwsze dokument
jest zbiorem oczywistych
oczekiwań wobec urzędników, a po drugie w innych polskich gminach
takie kodeksy istnieją już
od ładnych paru lat. W
Nasielsku jednak czegoś
takiego jeszcze nie było.
Jak czytamy: Celem niniejszego
Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania
pracowników Urzędu Miejskiego,
związanych z pełnieniem przez nich
obowiązków, zebranie w postaci
katalogu oraz poinformowanie
obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać
od pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Pracownik samorządowy to, według Kodeksu, chodzące świadectwo unaoczniające stan organów
gminy. Tworzy wizerunek administracji zarówno w miejscu pracy,
jak i poza nią. Jest zobowiązany do
dbałości o wykonywanie zadań pu-

blicznych i o środki publiczne. Służba publiczna opiera się na zaufaniu
publicznym i wymaga od pracownika samorządowego poszanowania Konstytucji i prawa oraz
przedkładania interesu publicznego
ponad interes osobisty i swojego
środowiska. Urzędnik powinien
więc wykonywać swoje zadania
z należytą starannością, według
najlepszej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinien
być bezstronny i bezinteresowny,
traktować wszystkich na równi, unikając uprzedzeń bez względu na ich
obywatelstwo, narodowość, płeć,
wiek, rasę, stan cywilny, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne
lub społeczne, język, kulturę, religię
lub wyznanie, orientację seksualną,
przekonania polityczne, posiadaną
własność, status społeczny, stan
zdrowia, sytuację rodzinną, postawę lub reputację.
Pracownik samorządowy nie podejmuje żadnych prac ani zajęć
kolidujących z jego obowiązkami
służbowymi. Nie może czynić użytku z uprzywilejowanego dostępu
do informacji, przyjmować korzyści
materialnych ani osobistych, przyjmować zobowiązań wynikających
z pokrewieństwa lub znajomości.
Jego obowiązkiem jest też ujawnia-

nie marnotrawst wa
i defraudacji publicznych pieniędzy.
Kodeks określa również
zachowanie pracowników UM w stosunku do
przełożonych i innych
tam zatrudnionych. Jak
czytamy: pracownik
samorządowy jest lojalny wobec Urzędu,
przełożonych i współpracowników oraz
gotowy do wykonywania poleceń służbowych. W stosunku
do przełożonych pracownik samorządowy
jest uprzejmy, uczciwy i życzliwy,
a w stosunku do podwładnych
i współpracowników pracownik
samorządowy jest koleżeński, chętny do współpracy, bezkonfliktowy
i opanowany.
Dokument zawiera swoisty dress
code. W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownik
samorządowy ubrany jest skromnie, schludnie i stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Należy
unikać przezroczystości, dużych
dekoltów, zbyt kusych spódniczek,
brokatów, nadmiaru biżuterii czy
elementów ekstrawagancji, aby

wygląd pracownika nie rozpraszał
czy nie gorszył współpracowników
i obywateli lub aby nie wywoływał
innych negatywnych odczuć.
Urzędników powinni zapoznać
z kodeksem kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych. Oświadczenie o zapoznaniu
się z kodeksem zostanie załączone
do akt osobowych. Za nieprzestrzeganie zasad grozi odpowiedzialność
porządkowa i dyscyplinarna. Kodeks niestety nie określa, jak składać
ewentualne skargi i jakie skargi będą
uwzględniane w pociągnięciu do
ewentualnej odpowiedzialności.

Mimo wszystko trzeba przyznać,
że kodeks to dobry pomysł. Przede
wszystkim dlatego, że petent wie
już, czego może od urzędnika
oczekiwać. A urzędnik w świetle
przepisów powinien być …idealny.
Taki obraz bowiem kreślą poszczególne artykuły tego dokumentu.
Miejmy nadzieję, że wszyscy pracownicy będą tacy, jak ci opisani
w kodeksie.
Cał y kodeks można pobrać ze
strony internetowej nasielskiego UM – www.um.nasielsk.pl
lub www.nasielsk.pl.
km

...to nie środek represji...
Rozmowa z Burmistrzem Nasielska o Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Panie Burmistrzu, skąd pomysł ne, mogą zatem kreować bardziej obowiązków przez pracowników zują pracowników zatrudnionych
na wprowadzenie w życie takie- szczegółowe rozwiązania, do- w poczuciu godności własnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
go kodeksu?
stosowane do potrzeb lokalnych i z poszanowaniem godności in- Nie chciałem w żaden sposób
ingerować w wewnętrzne sprawy
Założenia Kodeksu Etyki Pracow- społeczności, o ile nie stoją one nych.
w
sprzeczności
z
obowiązującym
jednostek organizacyjnych. Na
ników Urzędu Miejskiego w NaPoszczególne artykuły tego doprawem.
czele jednostek stoją dyrektorzy
sielsku określa najlepiej preambuła
kumentu kreślą obraz urzędnika
Kodeksu. Zacytuję tu najistotniej- W innych polskich gminach takie idealnego. Jak pod tym względem i to oni kreują swoją politykę kadroszy fragment: Celem niniejszego dokumenty istnieją od kilku lat. wyglądała kadra Urzędu, zanim wą, łącznie ze sprawami dyscypliny
pracy i prawidłowego funkcjonoKodeksu jest sprecyzowanie war- Dlaczego w Nasielsku stało się to utworzono kodeks?
wania podległych jednostek.
tości i standardów zachowania dopiero teraz?
Z ocen Klientów Urzędu dokopracowników Urzędu Miejskiego,
Wiele gmin w całej Polsce tworzyło nywanych w trakcie badań zado- Nieprzestrzeganie zasad grozi
związanych z pełnieniem przez
i wprowadzało w życie podobne wolenia Klienta, a także z liczby odpowiedzialnością porządkową
nich obowiązków, zebranie w pokodeksy w ramach uczestnictwa wnoszonych skarg można wysnuć lub dyscyplinarną. Co może to
staci katalogu oraz poinformow akcji „Przejrzysta Polska”. My wniosek, iż pracownicy Urzędu oznaczać w praktyce?
wanie obywateli o standardach
uznaliśmy, iż właśnie teraz jest są postrzegani pozytywnie. Cały O odpowiedzialności pracowników
zachowania, jakich mają prawo
dobry moment do wprowadzenia czas staramy się dążyć oczywiście samorządowych w sposób wystaroczekiwać od pracowników Urzętakiego dokumentu. Nie byliśmy do osiągnięcia jeszcze lepszych czający decydują przepisy prawne
du Miejskiego w Nasielsku. Jako
do tego zobligowani, była to wy- wskaźników, do jeszcze większego wyższej rangi (ustawa o pracowzbiór wytycznych codziennego
łącznie nasza decyzja. Oczywiście profesjonalizmu. Ja sam również nikach samorządowych, Kodeks
postępowania zawodowego ma
wprowadzenie Kodeksu jest in- bardzo dobrze oceniam podle- pracy), a także „Regulamin pracy
służyć tym, dla których został
tegralnie związane z wdrożonym głych mi pracowników. Są coraz Urzędu Miejskiego w Nasielsku”.
stworzony, gdyż obejmuje on
w Urzędzie Miejskim Systemem bardziej wykształceni, podnoszą
Jak niezadowolony petent może
najistotniejsze sfery aktywności
Zarządzania Jakością, którego zało- swoje kwalifikacje i umiejętności,
zgłaszać skargę i w jaki sposób
pracownika samorządowego.
żenia są zawarte w „Polityce Jakości mają dużą motywację do pracy
owe ewentualne skargi będą
Kodeks Etyki Pracowników UrzęUrzędu Miejskiego w Nasielsku”. i do rozwoju. Nasza współpraca
weryfikowane?
du Miejskiego w Nasielsku oparty
Przypomnę, iż w kontekście tego owocuje licznymi pomysłami, któzostał na fundamentalnych wartodokumentu chcemy, aby Klienci re stopniowo wdrażamy – oczy- Kwestie dotyczące skarg i wniościach: uczciwości, sprawiedliwoUrzędu, tak pochodzący z terenu wiście mając na uwadze dobro sków reguluje dział VIII Kodeksu
ści, szacunku, prawdzie, godności
postępowania administracyjnego,
Gminy Nasielsk, jak i spoza naszej Klientów Urzędu.
i lojalności oraz na założeniu, iż
a jego uszczegółowienie znajduje
Gminy, byli usatysfakcjonowani
Proszę sprecyzować, czy kodeks się w rozporządzeniu Rady Miwładza samorządowa jest włapoziomem i jakością świadczodotyczy jedynie bezpośrednich nistrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
dzą służebną w stosunku do praw
nych przez nas usług. Naszym
pracowników Urzędu, czy też w sprawie organizacji przyjmowaobywateli i prawa w ogóle.
celem i zamiarem jest uzyskanie
innych instytucji podlegających nia i rozpatrywania skarg i wnioStaramy się iść z duchem czasu. zaufania Klienta poprzez m.in. buGminie.
sków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Przepis
Przepisy prawa nie są dosko- dowanie pozytywnego wizerunnałe i nigdy nie będą zawierać ku pracownika samorządowego, Jak wskazuje sama nazwa – Ko- §5 tego ostatniego aktu prawnego
kompleksowych rozwiązań. Tym dbałość o profesjonalną, sprawną deks Etyki Pracowników Urzędu przewiduje, iż skargi i wnioski mogą
bardziej że samorządy są w wielu i przyjazną obsługę Klientów oraz Miejskiego w Nasielsku – zapisy za- być wnoszone pisemnie, telegrakwestiach samodzielne i niezależ- sumienne i rzetelne wykonywanie warte w tym dokumencie obowią- ficznie lub za pomocą dalekopisu,

telefaksu, poczty elektronicznej,
a także ustnie do protokołu. Skargę lub wniosek adresowane do
właściwego organu i przesłane
w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej
właściwości, organ, do którego
były adresowane – w przypadku
skargi na pracownika urzędu gminy organem rozpatrującym jest
kierownik urzędu, czyli odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent
miasta. Pragnę również nadmienić,
iż swoje zadowolenie lub niezadowolenie z obsługi w Urzędzie
Klienci będą mogli już w niedługim
czasie wyrazić za pomocą ankiety
zadowolenia Klienta, która będzie
w sposób ciągły dostępna w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.
Czego spodziewa się Pan po
wprowadzeniu kodeksu?
Jak już wcześniej wspomniałem,
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu
Miejskiego w Nasielsku to nie środek represji, ale dokument, który
ma w miarę możliwości całościowo
regulować zasady funkcjonowania
pracowników Urzędu Miejskiego
w Nasielsku i stanowić dla moich
pracowników drogowskaz do ciągłego doskonalenia. Tym bardziej
że nie jest to dokument wypracowany odgórnie, ale tu, w Nasielsku,
przez nas i dla nas.
Dziękuję za rozmowę
Martyna Kordulewska
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Polskie drogi

Tragiczny wypadek

Nowy pomysł na poprawę stanu
dróg w Polsce ma Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort opracował nawet
Narodow y P rogram Budow y
Dróg, który niczym czarodziejska różdżka ma wszystko zmienić
na dobre. Wicepremier Grzegorz
Schetyna o tym dokumencie powiedział nawet – Mamy nadzieję,
że nastąpi przełom w budowie

25. 09. na ulicy Kolejowej kierujący samochodem Volkswagen Polo,
mieszkaniec Nasielska, wyjechał pod nadjeżdżającego Mercedesa.
W wyniku zderzenia kierowca Volkswagena poniósł śmierć na miejscu.

dzie powstaną specjalne zespoły,
które oceniać b ędą projekt y
zgłaszane przez samorządy. Do
końca grudnia zostaną ocenione
projekty, tak by do końca lutego
rozstrzygnąć procedury przetargowe i ruszyć z budową od
1 marca. – To jest projekt marzec–listopad, chcemy do końca
listopada zakończyć wszystkie
prace budowlane, by w grudniu

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie od 13 do 15 września
nieznany sprawca włamał się
do budynku biblioteki miejskiej
i skradł mienie o wartości 300 zł
na szkodę ZNP.
21 . 09. w Z ab orzu n ieznany
sprawca skradł 15 szt. krzewów
tui. Straty wynoszą 700 zł na
szko dę Jac ka F., m ie szkańc a
Warszawy.
23. 09. w nasielskim gimnazjum
nieznany sprawca skradł telefon
komórkowy o wartości 450 zł na
szkodę Pawła N.
26. 09. w Nowych Pieścirogach
nieznany sprawca włamał się do
domu Renaty S. i skradł 3 aparaty fotograficzne. Straty wynoszą
1300 zł.

Globalne porządki
dróg lokalnych. Otwieramy się na
samorządy, mamy nowy pomysł
na szybką poprawę stanu dróg
lokalnych w Polsce. Pożyjemy,
zobaczymy – sceptycznie do projektu podchodzą eksperci.
Według założeń MSWiA, Narodowy Program Budowy Dróg
Lokalnych ma trwać trzy lata.
Rozpocznie się w przyszłym roku,
a zakończy w 2011. Każdego roku
z budżetu państwa na budowy
dróg lokalnych rząd przeznaczy
około miliarda złotych. Inwestycje
będą realizowane w systemie projektów finansowanych w połowie
przez rząd, a w połowie przez beneficjentów składających projekty
– samorządy.
Według zapowiedzi G. Schetyny,
rząd ma w październiku przyjąć
w tej sprawie uchwałę, a następnie odpowiednie rozporządzenie
opisujące, jak procedura będzie
wyglądać.
MSWiA poinformowało, że w każdym województwie już w listopa-

fot. D. Panasiuk

ruszyć z kolejną oceną wniosków na kolejny rok – dodał szef
resortu.
Rząd planuje budowę ok. 2000
dróg gminnych lub 1000 km
dróg powiatowych, a w każdym
województwie ok. 80 km nowych dróg.

W dniach od 19 do 21 września
na terenie miasta i gminy Nasielsk
zauważono zorganizowane grupy
ludzi z tajemniczymi, wypełnionymi po brzegi workami. Szczególnie nasilone było to w piątek,
w godzinach przedpołudniowych.
Pragniemy uspokoić wszystkich
zaintrygowanych tym nietypowym
zjawiskiem. Był to po prostu czas
WIELKICH porządków.
W trzeci weekend września na

Nasza Ziemia, której założycielką
i prezesem jest Mira StanisławskaMeysztowicz.
W tym roku, pod hasłem Ziemia
w Twoich rękach, organizatorzy
zachęcali szczególnie do sprzątania
lasów. Dlaczego? Lasy to nie tylko
matecznik wielu gatunków roślin
i zwierząt, ale też istotny element
wpływający na ograniczenie negatywnych zmian klimatycznych. To
właśnie lasy stabilizują wilgotność

27. 09. w Budach Siennickich
kierowca samochodu Daewoo
Matiz, mieszkaniec Nuny, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
motocykliście, w wyniku czego
doszło do zderzenia. Kierowcę
motoru z odrażeniami ciała odwieziono do szpitala.

fot. D. Majewski

Nowo wybudowane i zmodernizowane drogi lokalne, autostrady,
drogi ekspresowe mają przyczynić się do poprawy polskiej infrastruktury przed Mistrzostwami
Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
Źródłem finansowania Programu będzie rezerwa w budżecie
państwa. Wysokość tej rezerwy
w roku 2009 wyniesie 1 miliard
złotych. Budżet państwa sfinansuje do 50% kosztów każdej zgłoszonej inwestycji. Efekty budowy
dróg w ramach Programu będą
monitorowane przez MSWiA,
który będzie przedstawiał coroczne sprawozdania z realizacji
zadań Programu.
dar

Bezpieczna droga do szkoły
27 września na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki odbył się konkurs
pt. „Bezpieczna droga do szkoły” pod patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Gminę Nasielsk w konkursie reprezentowało 36 uczniów
z następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de
Coubertina w Budach Siennickich, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie. W kategorii uczniów klas IV–VI Szkół Podstawowych I miejsce zajęła Aleksandra
Rakowska uczennica ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku – nagrodą za zajęcie miejsca był rower, II miejsce w tej samej
kategorii zajęła Małgorzata Dąbrowska, uczennica Szkoły Podstawowej
im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, która w nagrodę otrzymała aparat cyfrowy. W kategorii uczniów klas gimnazjalnych III miejsce
zajął Mateusz Gerasik uczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie i otrzymał
odtwarzacz MP3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody,
takie jak: kaski, plecaki, kamizelki i opaski odblaskowe, deski do pływania,
smycze i inne.
Uczestnikom i opiekunom za godne reprezentowanie naszej Gminy serdecznie dziękuję.
Dyrektor ZEAS w Nasielsku
Barbara Sakowska

27. 09. w Zab orzu nieznany
sprawca skradł 130 metrów siatki
ogrodzeniowej. Straty wynoszą 3000 zł na szkodę Jacka F.,
mieszkańca Warszawy.

Nasielscy gimnazjaliści wracają z akcji

całym świecie trwała akcja „Sprzątanie świata”. Jej celem jest przede
wszystkim wzrost świadomości
ekologicznej społeczeństw, ale dobrym zwyczajem stały się również
bardziej doraźne działania. Ludzie
wychodzą wtedy na ulice i sprzątają swoje najbliższe otoczenie.
Tradycyjnie nie zawiedli w tych
dniach uczniowie z naszej gminy.
Pod opieką nauczycieli wyszli w
teren i wspomogli międzynarodową kampanię.
„Sprzątanie świata” zaczęło się
w Australii. Właśnie tam w 1989
r. 40 000 mieszkańców Sydney
wzięło udział w akcji sprzątania terenów miejscowego portu. W Polsce pierwsze porządki
przeprowadzono w roku 1994.
Krajowym patronem i koordynatorem programu jest Fundacja

fot. M. Kordulewska

powietrza, zapobiegają korozji
gleby, ograniczają parowanie wody
i zmniejszają siłę wiatrów. Warto
więc o nie dbać, a nie robić z nich
wysypiska. A z tym, niestety, mamy
w Nasielsku i okolicach problem, o
czym nie raz już pisaliśmy.
Było i jest nadal co sprzątać. Akcja co prawda trwała trzy dni, ale
pamięć o niej powinna zostać
znacznie dłużej. Najlepiej przez
cał y rok. Wszyscy chcą żyć w
ładnym, przyjaznym i czystym
środowisku. Nie trzeba wiele, aby
to marzenie urzeczywistnić. Na
początek wystarczy NIE ŚMIECIĆ
– nie rzucać papierków na chodnik,
nie podrzucać prywatnych śmieci
do miejskich koszy lub, co gorsza,
zawozić do lasu. Są o wiele lepsze
miejsca do wyrzucania odpadów.
km

28. 09. na ulicy Warszawskiej
nieznany sprawca włamał się do
budynku mieszkalnego i skradł
mienie o wartości 5600 zł na
szkodę Barbary D.
29. 09. w Now ych P ieściro gach z terenu firmy Trans Cargo
nieznany sprawca skradł pulpit
sterowniczy od koparki. Straty
wynoszą 15 000 zł na szkodę
Przedsiębiorstwa Budowniczo–
Lądowego w Kutnie.
29. 09. na ulicy Kościuszki nieznany sprawca skradł rower górski
o wartości ok. 500 zł na szkodę
Grzegorza C.
Pijani na drodze
17. 09. w Studziankach Grzegorz
K., mieszkaniec Mogowa, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,74 mg/l).
21. 09. w Studziankach Adam T.,
mieszkaniec Cegielni Psuckiej,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,56 mg/l).
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NBP cienko przędzie
Narodowy Bank Polski nie
zasili w tym roku budżetu
państwa.
Działalność NBP na 31 grudnia 2007 r.
zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 12 427 261,7
tys. zł. Ujemny wynik finansowy NBP
zdarzył się po raz pierwszy.
Bilans Narodowego Banku Polskiego na 31 grudnia 2007 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów
170 439 025,5 tys. zł. Rachunek zysków i strat za rok ubiegły wykazał

stratę w wysokości
12 427 261,7 tys. zł
– poinformowano
po posiedzeniu
Rady Ministrów.
Mimo to rząd
podjął uchwałę
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego.
Główną przyczyną zwiększenia
sumy aktywów był wzrost akty-

Wsparcie dla inwestorów
Po jednej stronie barykady są
przedsiębiorcy narzekający na
rozbuchaną biurokrację, drożyznę
i wysokie podatki, a po drugiej kolejne rządy, które, jak zapewniają,
wszystko to widzą i chcą, żeby
było lepiej.
I być może dlatego aktualny
minister gospodarki opracował
System wspierania inwest ycji
o istotnym znaczeniu dla polskiej
gospodarki.

Celem wdrożenia Systemu – według jego autorów – jest stworzenie finansowych zachęt skierowanych do przedsiębiorców
planujących realizację inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Zawarte w dokumencie rozwiązania dostosowano
do oczekiwań inwestorów. Są
one także konkurencyjne w stosunku do podobnych systemów
funkcjonujących w Czechach,
na Węgrzech czy Słowacji, które
bezpośrednio rywalizują z Polską
o inwestorów.
Rządowy System ma sprawić,
jak informuje resort gospodarki,
że inwestorzy uzyskają wsparcie
w formie dotacji na podstawie
dwustronnej umowy zawartej
między ministrem gospodarki
a przedsiębiorcą. Pomoc finansowa wypłacana będzie w rocznych transzach, proporcjonalnie
do stopnia realizacji zobowiązań.
Maksymalne wsparcie dla projektów realizowanych na terenie
specjalnych stref ekonomicznych
nie może przekroczyć 15 proc.
kosztów inwestycji oraz 30 proc.
w przypadku projektów realizowanych poza ich granicami.
O dotacje mogą wnioskować
przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach:

motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii,
nowoczesnych usług – w szczególności z zakresu: IT, BPO oraz
telekomunikacj i . O wsparc ie
mogą ubiegać się również firmy
realizujące projekty badawczo-rozwojowe (typu R&D). Zgodnie z metodologią OECD są to
branże high tech, które generują
najwyższą wartość dodaną dla
gospodarki. Światowe przepływy

fot. D. Panasiuk

bezpośrednich inwestycji zagranicznych koncentrują się właśnie
w tych sektorach i poprawiają
konkurencyjność gospodarki.
Wedł ug założeń Ministerst wa
Gospodarki, pomoc publiczna
w ramach Systemu przyznawana
będzie na realizację projektu inwestycji początkowej z dwóch tytułów: w związku z ponoszeniem
kosztów nowej inwestycji oraz
w związku z tworzeniem nowych
miejsc pracy.
Aby ubiegać się o wsparcie z tytułu kosztów nowej inwestycji, firma
musi podjąć się realizacji:
– przedsięwzięć z obszarów priorytetowych o wartości co najmniej
160 mln zł i tworzących minimum
50 nowych miejsc pracy,
– „znaczącej” nowej inwestycji
produkcyjnej o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą,
wynoszących co najmniej 1 mld zł
i tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy – o ile projekt
nie zalicza się do żadnego z ww.
sektorów.
Z kolei do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów tworzenia
nowych miejsc pracy uprawnia:
– realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej
250 nowych miejsc pracy o mi-

AKTUALNOŚCI
fot. D. Panasiuk

wów rezerwowych NBP w walutach
obcych o 7860,1 mln euro. Druga
przyczyna to zwiększenie cen złota
o 617 623,3 tys. zł. Wzrost po stronie
pasywów wynikał przede wszystkim
ze zwiększenia stanu lokat terminowych w walutach obcych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu dłużnych papierów wartościowych.
Według analiz ekspertów Ministerstwa Finansów, strata wynikała głównie z ujemnego wyniku na operacjach finansowych, który wyniósł
15 427 336 tys. zł. Bank narażony
był na znaczne ryzyko kursowe,
które przy aprecjacji złotego wobec
większości walut obcych doprowadziło do powstania tak dużych różnic kursowych z wyceny. Ujemne
niezrealizowane różnice kursowe
z wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych wyniosły
15 014 603 tys. zł. Zgodnie z zasadami rachunkowości NBP, niezrealizowane różnice kursowe wynikają
z różnicy między średnim kursem
NBP a średnim kosztem zasobu danej waluty lub złota na koniec roku
obrotowego.
dar
nimalnych całkowitych kosztach
inwestycji 40 mln zł,
– realizacja „znaczącej” nowej inwestycji produkcyjnej, tworzącej
co najmniej 500 nowych miejsc
pracy o minimalnych całkowitych
kosztach inwestycji 1 mld zł – o ile
projekt nie zalicza się do żadnego
z ww. sektorów,
– realizacja nowej inwest ycji
w sektorze nowoczesnych usług,
tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy,
– realizacja nowej inwest ycji
w dziedzinie działalności badawczo–rozwojowej, tworzącej co
najmniej 35 nowych miejsc pracy
dla osób z wyższym wykształceniem, o minimalnych całkowitych
kosztach inwestycji 3 mln zł.
Przy ustalaniu wysokości pomocy finansowej brane są pod
uwagę różne kryteria, m.in. wysokość kosztów w przeliczeniu
na jednego pracownika, liczba
tworzonych nowych miejsc pracy, miejsce lokalizacji inwestycji
oraz charakter inwestycji.
„System wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej” określa zasady
i procedurę udzielania wsparcia
finansowego dla nowych inwestycji na podstawie programów
wieloletnich uchwalanych przez
Radę Ministrów.
Oby tym razem nie skończyło się
na słowach – reagują na pojawienie się dokumentu biznesmeni.
dar

Spółki nie tylko dla orłów
Być może niewiele wskóra, ale
przynajmniej będzie się liczył. Mowa
o małym akcjonariuszu, któremu
rząd chce zapewnić możliwość
aktywnego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących
sprawowania nadzoru nad kadrą
zarządzającą w spółkach. Rada
Ministrów przyjęła projekt zmiany
ustawy Kodeks spółek handlowych
oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

mogli mieć realny wpływ na sprawy spółki.
Nowe przepisy wzmacniają pozycję rady nadzorczej, przyznając jej
autonomiczne prawo zwoływania
walnego zgromadzenia. Podobne
prawo będą mieć akcjonariusze
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki
lub co najmniej połowę ogółu
głosów na walnym zgromadzeniu.
Takie rozwiązanie będzie chroniło
większość akcjonariuszy przed nielojalnością członków zarządu i rady
nadzorczej.

W znowelizowanej ustawie chodzi
o wzmocnienie pozycji drobnych
inwestorów, co – zdaniem ministra
sprawiedliwości – ma zapobiec
m.in. przejmowaniu akcji spółek
publicznych przez zagranicznych,
pasywnych akcjonariuszy. Umożliwić to mają szczegółowe reguły
dotyczące walnych zgromadzeń.
Powinny one być zwoływane z wystarczającym wyprzedzeniem
i w taki sposób, by akcjonariusze
w całej UE mieli pełny dostęp do
informacji. Oznacza to, że spółki
będą obowiązane zamieszczać
ogłoszenia na swoich stronach
internetowych oraz za pośrednictwem agencji informacyjnych.

Ponadto inwestorzy będą mogli
uczestniczyć w walnych zgromadzeniach za pośrednictwem
środków elektronicznych oraz
ustanawiać swoich pełnomocników.
Dopuszcza się również możliwość
głosowania korespondencyjnego
przed walnym zgromadzeniem.
W tych sprawach nie będzie sztywnego nakazu prawnego, spółki same
będą decydować o przyjęciu takich
rozwiązań, umieszczając np. odpowiednie zapisy w statucie spółki.
Wszelkie zmiany w projekcie ustawy, zdaniem przedstawicieli Rady
Ministrów, maja na celu uproszczenie procedury łączenia i podziału
spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez
zwolnienie z obowiązku badania
przez biegłego planu połączenia
i podziału, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy akcjonariusze spółek
uczestniczących w procesie.

Jak poinformowały służby prasowe
rządu, inwestorzy (również prywatnych spółek akcyjnych) posiadający
do 5 proc. kapitału uzyskają możliwość wprowadzania dodatkowych
spraw do porządku obrad oraz
będą mieć prawo przedstawiania
projektów uchwał. Udział w zgromadzeniach nie może być zależny
od blokowania akcji. W ten sposób
akcjonariusze mniejszościowi będą
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To szkoła czy Big Brother?
K

amery w holach, sali gimnastycznej i na
korytarzach – tak
obecnie w wielu
szkołach wygląda rzeczywistość.
Również dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych przy
ul. Lipowej w Nasielsku Grzegorz
Duchnowski zdecydował się na
monitoring. Jednak jak sam podkreśla, w jego
placówce to raczej działanie
p r o f i l a k t y c z n e,
a nie wynikające
z konieczności.
ZSZ, jak wynika z wszelkich dotychczasowych
badań, jest szkołą bezpieczną.

OBWIESZCZENIE

sielskiej szkole otrzymał
dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł ze środków
Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Jak mówi
dyrektor, kwota ta w 60%
sfinansuje zamontowanie
systemu. Kamery będą
włączone 24 godziny
na dobę. Obraz zostanie
zarejestrowany na dysku
i w każdej chwili będzie
można go odtworzyć.
Możliwa jest również
bezpośrednia transmisja.
Obecnie w Zespole Szkół
trwają prace instalacyjne,
ale już za kilka dni 16 kamer będzie rejestrować
każdy ruch.
KaZ.
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BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 1 października 2008 roku
w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990
roku
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 roku w sprawie
rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377) podaje się do wiadomości co następuje:
1. W okresie od 13 października do 17 października 2008 roku zostanie
przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.
2. Obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji podlegają oprócz mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, również mężczyźni,
którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata życia.
3. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).
4. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest zgłosić
się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez organ prowadzący
rejestrację w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym.
5. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy trwający ponad 2
miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do organu prowadzącego
rejestrację właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.

Decyzje o zamontowaniu kamer
zostały podjęte zgodnie z rządowym programem „Bezpieczna
szkoła”. System monitorujący w na-

6. Rejestracja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ul. Elektronowa 3 pok. nr 204.
7. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający stwierdzić jego
tożsamość.
8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do
rejestracji w skutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za
pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
9. W przypadku określonym w pkt 8 osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu
rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność
osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jeden z dokumentów
wymienionych w pkt 7.
10. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce
i termin stawienia się do rejestracji.
11. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić
miejsce pobytu obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem
zmiany miejsca pobytu.
12. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie i miejscu
wskazanym w obwieszczeniu.
/ - / Burmistrz Nasielska
R

E

K

L

A

M

A

3–16 października

Zginęła zebra
Przejście dla pieszych w Nasielsku
przy Baszcie jest, ale tylko z jednej strony. Z drugiej, na niedawno
położonej nowej nawierzchni pasów po prostu nie ma. Zebra zginęła podczas prac remontowych na
ul. Warszawskiej. Mieszkańcy liczyli na
to, że znowu się pojawi, kiedy droga po
zmianie nawierzchni zostanie oddana
do użytku. Niestety, pasów jak nie było,
tak nie ma. A na ulicy Warszawskiej
zrobiło się dość nieciekawie. Przejście
na drugą stronę jest niebezpieczne,

zwłaszcza przy
dużym natężeniu ruchu. Kierowcy po prostu
nie reagują na
pieszych. Teren
przy Baszcie to
także doskonały
przykład na to, że
mieszkańcy naszej gminy raczej
parkować nie potrafią. Może inaczej by
było, gdyby znowu pojawiły się pasy?
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ROZMAITOŚCI
fot. M. Stamirowski

Duchowe witaminy

W szkole świętych
W życiu bywa różnie. Jak to w życiu. Chodzimy do różnych szkół, w których
uczymy się też rozmaitych rzeczy, zdobywamy przeróżne umiejętności –
od tych najpotrzebniejszych po zupełnie zbyteczne. Dla chrześcijan szkołą
umiejętności życiowych jest przykład świętych, którzy swoim życiem pokazują, jak radzić sobie w codzienności choćby z modlitwą.
Ale cóż, idzie zima, a zebry jak nie było,
tak nie ma.
KaZ.

Przeczytałem kiedyś o matce św. Franciszka Salezego, o imieniu Franciszka,
która wychowała 13 dzieci. Jej opiece było zlecone ponadto całe gospodarstwo i służba. Umiała znaleźć czas na wszystko, była bardzo pracowita,
systematyczna, spokojna i zapobiegliwa. Właśnie przykład matki stał się dla
Franciszka wzorem, jaki polecił osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród
najliczniejszych zajęć umiały jednoczyć się z Panem Bogiem.
Często wydaje się nam, że nasze doświadczenia nijak nie pasują do słów
znanych modlitw. Czyżby? Spójrzmy do doświadczeń znanych świętych,
jak oni sobie z tym radzili. Św. Faustyna, którą Kościół wspomina w liturgii
5 października, „oddychała” modlitwą każdego dnia. To rozpalało w niej
coraz głębsze pokłady miłości i chęci zjednoczenia się z Bogiem, nie tylko
świętym i sprawiedliwym, ale przede wszystkim „Ojcem miłosierdzia”.
Apostołka Miłosierdzia swoim życiem pokazała, że modlitwa oczyszcza
dzięki światłu Łaski i dotyka woli, rozumu i uczuć. Jest podstawą poznania
Boga i Jego planu wobec naszego życia. Nie zawsze jest ona czymś łatwym
i przyjemnym. Często towarzyszą jej rozproszenia, zniechęcenia czy oschłości, co powoduje, że pojawia się pokusa, by po prostu przestać się modlić.
A jeśli dojdzie jeszcze do tego stwierdzenie, że Bóg nie wysłuchał moich
modlitw tak, jak chciałem, to powstaje kolejny problem: po co się modlić,
jeśli nie ma natychmiastowego rezultatu? Tutaj, jak pokazuje św. Faustyna,
„tarczą obronną” jest cierpliwość wobec trudnych i po ludzku nie zawsze
zrozumiałych doświadczeń.
Życie Faustyny nie było pozbawione trudności. W swoim „Dzienniczku”
wspomina o życiowych przeciwnościach i o cierpieniach, które przerastały
ją niejednokrotnie. Modlitwa dawała jej jednak siłę do podjęcia z nimi walki.
Pozwalała z Bożą pomocą iść dalej, zwyciężając przez swą wielką ufność,
o której tak mówiła: „im dusza bardziej zaufa, tym więcej otrzyma”. Obok
wielkiej ufności Faustyna pokazuje nam w bardzo prosty sposób nasze
codzienne możliwości. Jeśli nie możemy pomóc przez słowo, konkretny
uczynek, zawsze pozostaje modlitwa o miłosierdzie.
Dzięki modlitwie święta Faustyna była promienna i łagodna, ale też zasadnicza. Środowisko zdumiewała swoją wielką wesołością i pracowitością. To
właśnie ów „wewnętrzny dialog z Bogiem” był dla niej siłą do wypełnienia
woli Bożej przez codzienną pracę, podejmowanie prostych obowiązków
czy przyjmowanie gości. Nie był jej też obojętny los innych, szczególnie
ludzi zagubionych, zrozpaczonych, pozbawionych łaski Bożej przez grzech.
Dzięki wstawiennictwu u Boga ocaliła i nadal ocala wielu ludzi. Inspiruje też
do podejmowania modlitwy za świat. Taką inicjatywę podjęła m.in. młoda
mieszkanka Libanu, właścicielka szkoły tańca, z którą miałem okazję nie tak
dawno rozmawiać. Była w Polsce kolejny raz, a powiedziała, że przyjeżdża
po to, żeby modlić się o miłosierdzie i pokój dla swojego kraju, ogarniętego
działaniami wojennymi.
Wielka misja s. Faustyny polegała na przywołaniu prawdy o miłości Boga do
każdego człowieka, na przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego
(obraz Jezusa Miłosiernego, święto Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, Godzina Miłosierdzia, czy szerzenie czci Miłosierdzia). Wszystkie
dni jej życia były wypełnione żarliwą modlitwą. Moc i światło modlitwy dawały jej nadzieję i siłę do życia. A ona sama była jakby „zatopiona w Bogu”.
Dziś jest już orędowniczką, która z nieba wyprasza potrzebne dary i łaski.
Szczególnym momentem tej modlitwy jest dla nas Godzina Miłosierdzia
(15.00), czyli godzina konania Chrystusa na krzyżu. W wielu miejscach świata
rozlega się wtedy wołanie o miłosierdzie. A może warto, żeby popłynęło
ono i z naszych serc?
ks. Leszek Smoliński
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SUKCES NASIELSKIEJ PODSTAWÓWKI

Inni, różni, tacy sami

„Środowisko marzeń”

V Powiatowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych

Uczniowie Szkoł y Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku co roku biorą udział
w licznych konkursach szkolnych, gminnych, wojewódzkich
i międzynarodowych. W roku
szkolnym 2007/2008 dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku wzięły
udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Środowisko
marzeń”, którego organizatorem
był Departament Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO przy Ministerstwie Środowiska.
Podstawowym celem organizacji konkursu było podnoszenie
poziomu wiedzy ekologicznej
poprzez kształtowanie świadomości uczniów w duchu dbałości
o środowisko naturalne.
Prace plastyczne uczniów oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: I–III i IV–VI zgodnie z ustalonym regulaminem. Podczas

selekcji prac
jury konkursowe brało
pod uwagę:
temat ykę
związaną
z ochroną
środowiska, w ybór
techniki
plastycznej,
pomysłowość, dobry
smak i zmysł
artystyczny.
Szczególną uwagę z wrac ano
na oryginalny, plastyczny przekaz związany z wykorzystaniem
środków unijnych na cele środowiska.
Spośród 728 nadesłanych prac,
tylko 100 przeszło do dalszego
etapu konkursu. Następnie, do finału
zakwalifikowano 13 prac, wśród których wyróżniono pracę plastyczną
Natalii Pędzich, uczennicy III klasy
integracyjnej (wychowawcy: Beata
Janiszek i Beata Sokolnicka) ze Szkoły
Podstawowej
i m . S te fa n a
Starzyńskiego w Nasielsku. Inspiratorem uczniów
do udział u w O gólnopolskim
Konkursie
Plastycznym

W niedzielę, 21 września na boisku przy
Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego odbył się festyn kulturalnosportowy z okazji Powiatowego Dnia

wieckim. W tym roku rola gospodarza
przypadła naszemu miastu.

Osób Niepełnosprawnych. Była to już
piąta impreza z tego cyklu. Poprzednia
odbyła się w Nowym Dworze Mazo-

nosprawnych przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Honorowy patronat nad imprezą objęli
Marszałek Województwa Mazowiec-

Głównym organizatorem była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepeł-

„Środowisko marzeń” była Elżbieta
Wróblewska.
W dniu 17 września 2008r., Natalia
Pędzich z rąk ministra środowiska oraz dyrektora Departamentu
Programu Operacyjnego INFRASTRUKTUR A I ŚRODOWISKO
otrzymała dyplom uznania i nagrodę rzeczową.
Praca plastyczna naszej uczennicy
została wystawiona na wernisażu,
który odbył się podczas wręczania
nagród w kinie Cinema City w Warszawie.

fot. M. Kordulewska

Na uroczystość wręczenia nagród
zaproszono dyrektor Agnieszkę
Mackiewicz, gdzie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie otrzymała podziękowanie
za inspirowanie uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Środowisko marzeń” oraz gratulacje za osiągniecie sukcesu i uzyskanie dla Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
tytułu laureata.
B.J.
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kiego, Starosta Nowodworski oraz
Burmistrz Nasielska. Festyn przebiegał
pod hasłem Inni, różni, tacy sami.
Oprócz władz w festynie uczestniczyli
przedstawiciele instytucji i organizacji
wspierających niepełnosprawnych,
mieszkańcy powiatu oraz przede
wszystkim główni zainteresowani wraz
z opiekunami.
Gwiazdą dnia był Don Vasyl. Oprócz
niego na scenie wystąpiły zespoły
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach i Nowym Dworze
Mazowieckim, Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Patrycja Malinowska znana z konkursów wokalnych
organizowanych przez Fundację Anny
Dymnej Mimo Wszystko.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
mecz piłki nożnej między przedstawicielami samorządów województwa
mazowieckiego, powiatu nowodworskiego oraz gmin Leoncin i Nasielsk
a drużyną dziewcząt i chłopców z Leoncina oraz inne, przygotowane przez
organizatorów, konkurencje sportowe.
Zebrani mogli również podziwiać
prace plastyczne osób niepełnosprawnych. Oczywiście, nie zabrakło czegoś
smacznego „na ząb”.
Pogoda nie dopisała, ale nie przestraszyło to publiczności. Cygańskie rytmy
rozgrzały i wielu porwały do tańca.
Humory dopisywały wszystkim, aż
na niebie rozbłysły sztuczne ognie
i impreza się skończyła.
km

Można grzebać we wniosku
Rolnicy mogą wprowadzać zmiany do złożonych
wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”
do momentu podpisania
umowy – poinformowała
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Zmianę rozporządzenia w tej sprawie podpisał Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie to
wprowadza istotną zmianę w odniesieniu do wniosków o przyznanie
pomocy złożonych w 2007 roku
w ramach działania Modernizacja
gospodarstw rolnych. Modyfikacja

przepisów umożliwia wnioskodawcom dokonanie jednorazowej
zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego pod warunkiem,
iż nie spowoduje ona zwiększenia
kwoty pomocy określonej we
wniosku. Zmiany takiej można
będzie dokonać aż do momentu podpisania umowy z ARiMR.
Skorzystanie przez wnioskodawcę
z powyższej możliwości może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku
o przyznanie pomocy, nie więcej
jednak niż o 4 miesiące.
dar

Ceny warzyw skaczą
Drożej

Borówka znów w cenie

Ziemniaki

Ten tydzień na zielonym rynku przyniósł kilka niespodzianek. Odnotowaliśmy kilka dość istotnych podwyżek cen
warzyw w obrocie hurtowym. Cieszy to
ogrodników, mniej zadowoleni z takich
ruchów cen są konsumenci.

Kto ma odmiany późne, ten (też)
zarobi. Nie da się zaprzeczyć, że
borówka przez cały sezon króluje
na rynku owoców. Nadal jest najdroższym i najzdrowszym krajowym owocem!

Na Warszawskim Rolno-Spożywczym
Rynku Hurtow ym
w Broniszach hitem są
ogórki. Niskie temperatury zrobiły swoje.
Zdrożały zarówno te
spod folii, jak i gruntowe – średnio o jedną
czwartą. Cena kilograma
krótkich waha się już od
6 do 7 złotych. Nieco
tańsze są ogórki długie
z foliowych tuneli.

Po chwilowym spadku cen w sierp-

Na rynkach hurtowych drożeją
ziemniaki. Wzrostowa tendencja
utrzymuje się również na targowiskach, gdzie handluje się „na kilogramy”. Na rynku w Broniszach
za kilogram ziemniaków odmiany
Irga producenci żądają już 50–55
groszy. Ceny
transakcyjne
nie schodzą
poniżej 50
groszy.
W ciągu
ostatnich
2 t ygodni
ziemniak i zdroża ł y
średnio o 12
groszy za kilogram.

O jedną piątą poszły
w górę ceny brokułów.
Teraz za jedną sztukę
tego warzywa płaci się
nawet 3 złote. Droższe
są również kalafiory –
ich cena dochodzi do 4
złotych.

Kiepski Show
Już jest po. X Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO
SHOW 2008 w Bednarach zakończyła się.
Wystawcy i zwiedzający wrócili jednak do
swoich firm i domów z
lekkim niesmakiem.
Bednary przez cztery
dni, od 19 do 22 września, były niewątpliwie
światową stolicą zmechanizowanego rolnictwa. Nikt nie
podważa faktu, że jest to największa
w kraju branżowa wystawa techniki
rolniczej. Jak zwykle nie zawiedli
wystawcy, pokazali to, co najlepsze. Przyjechali z całej Polski oraz z
zagranicy chyba tylko po to, żeby
zachwycić zwiedzających – no i
udało się.
Niestety, nie można tego powiedzieć o organizatorach. Ci wyznaczyli sektory, wynajęli ochronę,
wzięli kasę i … wszystko mieli w
nosie. Zabrakło odrobiny szacunku, dobrego smaku i życzliwości
dla uczestników wystawy. Chyba
specjalnie dla nich z głośników radiowęzła od rana do wieczora było
słychać wypowiadane przez spikera
ostrzeżenia, ponaglenia, nakazy i
pouczenia. Były one skierowane
głównie do kierowców przywożących na stoiska posiłki, niezbędny
sprzęt oraz inne ciężkie przedmioty.
Tam, gdzie rozładunek urządzeń
trwał dłużej, kierowców po prostu
przepędzano na odległe parkingi.
Stoiska wystawiennicze były pozbawione bieżącej wody i to zarówno
ciepłej, jak i zimnej. Zamiast tego, na
terenie show, gdzie niegdzie ustawiono
cysterny z lodowatą wodą przeznaczoną tylko do mycia rąk, a trzeba
dodać, że przez cały czas wystawy
było bardzo zimno. Organizatorzy

niu owoc ten znów wraca na swój
tron. Ceny znów idą w górę. Ćwierćkilogramowy pojemnik soczystych
granatowych pereł kosztuje teraz
około 7 złotych i z każdym dniem
cena ta rośnie. Na ulicznych straganach borówka przekroczyła już magiczną barierę 10 złotych za 0,25 kg.

Niezmiennie utrzymuje się duży popyt na fasolę szparagową. Za kilogram
strąków sprzedający żądają powyżej
5 złotych.

Taniej
Nie wszyscy w tym tygodniu zarobią.
W ciągu tygodnia niektóre warzywa
znacznie staniały, głównie za sprawą
dużej podaży. Najbardziej po kieszeni
dostaną producenci papryki zielonej. Jej
cena spadła o blisko 30 proc. Kilogram
warzywa kosztuje 2 złote. Poniżej złotego płaci się też za pęczek koperku.

zadbali o toalety toi toi, zapomnieli
jednak, że to dobrodziejstwo techniki
sanitarnej wypadałoby od czasu do
czasu opróżnić.
Dla wystawców szczególnie nerwowy
był pierwszy dzień. Wtedy bowiem
często zdarzały się dłuższe przerwy
w dopływie energii elektrycznej. Najbardziej na tym ucierpiały komputery.
Podłączenia sieci elektrycznej, wprawdzie profesjonalne, nie miały żadnego
zabezpieczenia przed wandalami. Każdy mógł się bawić wtyczkami. Spadki
napięcia towarzyszyły wystawcom
przez cały czas imprezy.
Centrum prasowe Agro Show przygotowało salę konferencyjną, to dobrze.
Nie przewidziano jednak, że może
zdarzyć się konferencja z udziałem
większej liczby gości i dziennikarzy
– brakowało krzeseł. Protestujący w
tej sprawie organizatorzy konferencji
słyszeli z ust pracowników biura prasowego – takie mamy standardy.
Rzeczywiście, impreza chwilami
przypominała show, ale nie był to
Agro Show. Jedno na pewno się udało organizatorom, o czym tak głośno
mówili przez megafony – z okazji jubileuszu przygotowali darmowy katalog
wystawców. Nie „szedł” on jednak jak
świeże bułeczki. Ludzie, którzy przyjechali do Bednar z najodleglejszych
zakątków kraju, zamiast tego woleliby
łyk gorącej, darmowej herbaty.
dar
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Niestety, borówkowy sezon powolutku się kończy. Na rynku handluje
się tylko owocami odmian późnych
– głównie Bluegold, Herbert, Jersey
i Darrow. Owoców tych jest coraz
mniej, co wcale nie oznacza, że borówkarze mogą zaliczyć ten rok do
nieudanych.

O 20 proc. tańsza jest kapusta czerwona. Jej ceny transakcyjne spadły
znacznie poniżej 50 groszy za kilogram.
Niewielu chętnych jest na cukinie. To
warzywo również staniało – do 4 złotych za kilogram.

– Opłacało się – powiedział nam
pan Andrzej, plantator z woj. mazowieckiego, który w dwóch słowach
podsumował mijający borówkowy
rok.

Na miejskich
targowiskach
w powiecie
nowodworskim rolnicy
nie sprzedają
taniej niż po
80 groszy za kilogram.
Największymi dostawcami ziemniaków na WR-SRH w Broniszach
są producenci z dawnego województwa siedleckiego.
Wedł ug szacunków G łówne go Urzędu Statystycznego, w
tym roku zbierzemy 10,4 mln
ton ziemniaków, o 125 tys. ton
mniej niż w poprzednim sezonie.
Zdaniem ekspertów, powodem
mniejszych zbiorów jest nie tylko
zmniejszenie powierzchni uprawy, ale także niższe plony ziemniaków z hektara. Jakość bulw
może być średnia ze względu na
niekorzystne warunki pogodowe
– dodają.
dar

Marchew znów pod pług
machają tylko rękami. Tylko nieliczni przyznają, że pozbyli się towaru
za ćwierć złotego za kilogram. Tyle
bowiem płacą kupcy doskonale zorientowani na „czerwonym rynku”.
A pomyśleć, że jeszcze kilka miesięcy temu hurtowa cena marchwi
dochodziła do 2 zł za kilogram.
Wśród sprzedających są przeważnie
właściciele dużych gospodarstw,
mających kilkanaście, kilkadziesiąt
hektarów upraw marchwi. W tych
gospodarstwach koszty produkcji
są znacznie niższe w porównaniu
z małymi. Pełna mechanizacja zbioru, sortowania i pakowania pozwala
na obniżenie kosztów jednostkowych. W tym wypadku trudno

Nie opłaca się zbierać, taniej będzie
zaorać – mówią rolnicy. Jak mówią,
tak też i robią. Niektórzy ogrodnicy
z województwa mazowieckiego
likwidują plantacje marchwi. Nie
pierwszy zresztą już raz. Taka sytuacja powtarza się co kilka lat. Powód
jest jak zwykle ten sam – niska cena.
Z powodu dużych zbiorów przy
jednoczesnym spadku popytu cena
marchwi na hurtowych targowiskach
spadła poniżej 50 groszy za kilogram,
tyle przynajmniej żądają za swój towar
sprzedający. Niestety, ceny transakcyjne są znacznie niższe.
Ogrodnicy, którym uda się sprzedać
zawartość całej ciężarówki nie chcą
mówić o cenie, zniechęceni i źli
R
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jednak mówić o szybkim zwrocie
nakładów poniesionych na zakup
specjalistycznych urządzeń.
Marchwią handlują również ci rolnicy, którzy maja niewielkie działki
z tym warzywem, a zbiorem i przygotowaniem towaru do sprzedaży
zajmują się członkowie najbliższej
rodziny. Pozostali, którzy mieszczą się w środku tej „marchwianej
struktury”, są w najgorszej sytuacji.
Im po prostu nie opłaca się wynajmować pracowników. To właśnie
oni rozprawiają się z marchwią za
pomocą bron talerzowych . Robią
to po zachodzie słońca, żeby nie
widzieli sąsiedzi.
dar
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EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA PAŹDZIERNIK
Październik to w przyrodzie czas kolorowych opadających liści z drzew
i coraz liczniejszych mgieł porannych, a niekiedy także całodniowych. Bieleją licznie perełki babiego
lata. Te korale do złudzenia przypominają korale różańca świętego. Do
odmawiania tej prostej modlitwy
otwierającej każdemu bramy nieba, wypraszającej moc łask, rozradowującej serca prosi w licznych
objawieniach Matka Boża, patronka
października. Pamiętamy też w tym
miesiącu o Aniołach Stróżach i patronie ekologów św. Franciszku.
Październik to okres ostatnich prac
w ogrodach i w polu. Kończyć
wybieranie roślin korzeniowych,
bulwiastych, kłączowych, ziół korzeniowych w okresie ubywania
księżyca po 14, szczególnie polecana kwadra uprawy. Wcześniej dosyć
korzystna kwadra liścia. Pozyskiwać,
rośliny kapustne, liściowe, owoce
w kwadrze owocu, korzystna też
kwadra liścia, potem korzenia. Płody z roślin korzeniowych zebrane
bliżej nowiu, w dniach oznaczonych
małymi korzeniami, zwłaszcza zioła korzeniowe, ale też pietruszka,
skorzonera, por, pasternak, będą
najwartościowsze i winny się lepiej
przechowywać w piwnicach, kopcach. Ostatni dosyć dobry termin
do zbioru roślin korzeniowych,
a zwłaszcza ziół, będzie jeszcze
w końcu miesiąca w kwadrze liścia.
Kwadra korzenia jest najlepsza do
wykopywania, dzielenia karp, korzeni, wyjmowania bulw, sadzenia
kłączy konwalii, cebul kwiatów,
czosnku, dymki. Dobrze jest wyjmować kłącza, bulwy, korzenie, gdy
przymrozki zważą liście i wstrzymają wegetację.

Sadzenie drzewek owocowych,
także drzewek, krzewów iglastych,
róż najlepiej przeprowadzać, gdy
opadną na nich liście. Najkorzystniejszy czas to kwadra owocu
i w drugiej kolejności kwadra liścia.
Dobry czas będzie też w kwadrze
korzenia. Unikać kwadry uprawy
i dni wykreślonych. Wszelkie tego
rodzaju prace lepiej wykonywać
przed południem. By drzewka się
lepiej przyjmowały, warto maczać korzenie w papce gliniastej
samej lub z dodatkiem krowieńca,
ewentualnie można stosować rozcieńczone gnojówki zwierzęce
z gliną, serwatką i popiołem z drzew
liściastych.
W podanych terminach warto też sadzić, przesadzać dziczki, siać nasiona
jabłoni, gruszek, śliwek i wiśni, także
orzechów i innych drzew. Kończyć
zbiory zimowych jabłek, gruszek
w kwadrze owocu, wcześniej dosyć
korzystna do zbioru kwadra liścia.
Potem korzystna też kwadra korzenia
Podane terminy to również w miarę
dobry czas do zbioru wartościowych
witaminowych owoców leśnych:
dzikiej róży, berberysu, tarniny, głogu, a także żołędzi, szyszek, nasion
drzew, kwiatów, ziół i innych roślin.
Wybierać do zbiorów dni słoneczne
i godziny popołudniowe. W tych
terminach także otrząsać ostatnie
orzechy.
Do zbiorów kapusty i jej kwaszenia
najlepsze będą okresy, gdy księżyc przybywa. Najkorzystniejsza
jest kwadra owocu (podwójna linia
ciągła), potem liścia. W trzeciej kolejności wybierać kwadrę korzenia.
Również wtedy dobrze jest kisić liście
buraków. W kwadrze owocu i korzenia można przesadzać sałatę głowia-

WEDŁUG DAWNYCH REGUŁ

PROGNOZA POGODY
NA PAŹDZIERNIK

Miesiąc będzie raczej zmienny,
wietrzny. W drugiej połowie możliwe znaczne ochłodzenie, lokalnie nawet z opadami śniegu.
Przymrozki silne też w drugiej
dekadzie. Krótkie babie lato może
zawitać w pierwszej połowie. Wtedy dosyć liczne mgły, zamglenia.
Na początku miesiąca możliwe
także opady. Przemiennie zdarzają się bardziej zimne i pochmurne
oraz słoneczne i cieplejsze dni.

Stopniowo
dni pogodnych i cieplejszych przybywa.
W drugiej dekadzie, zwłaszcza
pierwszej połowie, nocami dosyć zimno, ranki bardzo mgliste.
Potem zmiennie. Możliwy okresowo napływ bardzo zimnego powietrza i pierwsze podmuchy zimy,
opady śniegu na wschodzie i południu kraju. W dzień także zimno.
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

stą, zimującą w gruncie. Wtedy też
siać jeszcze rośliny na zielone nawożenie, szpinaki. Dosyć korzystny
termin przypada też w kwadrze liścia.
Najlepszy czas do wywożenia i nawożenia obornikiem, kompostem
pól, łąk, ogrodów będzie w kwadrze
uprawy od 22 do 27; nieco mniej
korzystna będzie kwadra korzenia.
Wtedy też można wapnować, rozlewać gnojówkę, przerabiać komposty,
ściółkować grządki np. z ziołami.
Wszelkie zabiegi uprawowe, orki,
przekopywania grządek, wzruszania
ziemi, kopczykowania wykonywać
w dniach zaznaczonych linią przerywaną. Wtedy też wykonać prace
porządkowe w oczku wodnym, tępić szkodniki, ogacać ule, okładać je
matami. W sadzie w kwadrze uprawy
przed nowiem smarować pnie pastą
złożoną z gliny i krowieńca, najlepiej
rozcieńczonych serwatką, a przy jej
braku wodą, albo gliny, krowieńca,
popiołu drzewnego i wapna.
Ostatni raz kosić trawniki w kwadrze
liścia na początku miesiąca. Wtedy
też silnie podlewać rośliny dwuletnie
zimujące w postaci rozet w gruncie.
Odławiać ryby w stawach najlepiej
po 14 do 28. Ubój zwierząt gospodarskich przeprowadzać do 13
i po 29 (dni zaznaczone linią ciągłą),
w godzinach przedpołudniowych.
Zabiegi rozpłodowe u zwierząt najlepiej przeprowadzać do 13 i po 29.
Ostatnie prace pielęgnacyjne w pasiekach wykonywać najlepiej po 14
do 28, szczególnie korzystne dni od
22 do 28.
Do wędkowania najlepsze dni od
1 do 4, 11 do 13, 16, 17, 20, 21 i od
28 do 31.
Zbigniew Przybylak

Z PORADNIKA
DZIADKA
OGRODNIKA
Niszczenie robactwa
w ogrodach
Ćwierć kg mydła rozpuścić w litrze wody i skrapiać wodą tą
rośliny przez robactwo obsiadłe.
Woda zarobiona sokiem aloesu
sprawia jeszcze dzielniejszy skutek. (pisownia oryginalna)
ZBIGNIEW PRZYBYLAK

IMIENNIK „Życiowy”

Solenizanci październikowi
Jadwiga – imię pochodzenia germańskiego
– oznacza ono osobę, która walczy. Jadwigi
mają wiele zalet. Są życzliwe dla rodziny, bliskich, znajomych oraz lojalne wobec przełożonych. To urodzone altruistki, lubiące
pomagać i ceniące harmonię. Jadwigi są też
doskonałymi mówczyniami i lektorkami.

Teresa – imię pochodzenia greckiego. Teresy
są dobrymi, uczciwymi i szlachetnymi osobami. Szybko podejmują decyzje, są wytrwałe i
zrażając się przeszkodami, dążą do realizacji
planów i zamierzeń. Jako matki – wzorowe.
Kobiety o imieniu Teresa zwykle są osobami
wierzącymi.

Jadwiga imieniny obchodzi 15 i 16 października.

Teresa imieniny obchodzi 3 i 15 października.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNYCH
POZIOME LINIE CIĄGŁE – wyznaczają dni niestosowne do siewów,
zbiorów i sadzenia.

RYSUNKI RĄCZKI – wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów,

sadzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki – dni najbardziej korzystne.

RYSUNKI PSZCZOŁY – wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac
pielęgnacyjnych w pasiekach.

RYSUNKI RYBKI – wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania

i połowu ryb.

RYSUNKI RYBKI przekreślone – wskazują dni najmniej korzystne

do wędkowania i połowu ryb.

Kwadra liścia (rysunek listka) – najlepszy czas do sadzenia, siania,

zbiorów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry
owocu i korzenia.

Kwadra owocu (rysunek owocu) – wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia,
w trzeciej kolejności kwadra korzenia.
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) – najlepszy czas do siania zbiorów roślin korzeniowych, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
w trzeciej owocu.

Kwadra uprawy (rysunek motyczki) – najbardziej niestosowny
czas do siewów, sadzenia, zbiorów z wyjątkiem roślin korzeniowych, dla
nich jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne,
uprawowe, tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
Pionowa linia ciągła – czas przybywania Księżyca (od nowiu do
pełni). Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin
plonujących nad ziemią.
Linia przerywana – czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
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W listopadzie obchodzić będziemy 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji rozpoczynamy publikację serii artykułów, mających na celu przybliżenie naszym
Czytelnikom wydarzeń, które doprowadziły do odrodzenia się Polski, jako niepodległego i suwerennego państwa. Autor artykułów – pan S. Tyc – zwraca w nich szczególną uwagę na
udział, w tym jakże ważnym dla historii naszego kraju wydarzeniu, także mieszkańców ziemi nasielskiej, którzy wnieśli swój wkład w dzieło odrodzenia się Polski.
Red.

Ku niepodległości – część I
Na zbrojny konflikt między zaborcami oczekiwano od dawna,
wiążąc z nim nadzieję na odzyskanie niepodległości. Nowa
sytuacja polityczna na arenie
międzynarodowej powstała po
zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28
czerwca 1914 roku oraz ultimatum austriackie dla Serbii z 13 lipca przyspieszyły bieg wydarzeń.
Do wojny wypowied zianej Serbii
przez Austro – Węgry 1 sierpnia
przystąpiła Rosja, odrzucając ultimatum cesarza Wilhelma. Jednak
wybuch wojny latem 1914 roku
zaskoczył społeczeństwo, rodząc poczucie zagrożenia życia
i mienia. Idąc na front oddziały
rosyjskie, w których służyło wielu
mieszkańców regionu, żegnano znakiem krzyża, życząc im
zwycięstwa nad „śmiertelnym
wrogiem słowiańszczyzny”. Na
ukształtowanie takiej opinii niewątpliwy wpł yw miała sł ynna
odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza naczelnego dowódcy wszystkich armii
rosyjskich, której towarzyszyła
deklaracja posłów polskich w Dumie rosyjskiej, zapowiad ająca
solidarność Polaków z Rosjanami w walce z jak to określono
„z krzyżacczyzną”. Opinią publiczną Królestwa Kongresowego
wstrząsnął również casus Kalisza,
zbombardowanego i spalonego
przez Prusaków.

Dnia 9 października 1914 roku
gen. Paul von Hindenburg postanowił wykonać uderzenie w kierunku Warszawy. W dniach 12 – 13
października zostało rozwinięte
w kierunku stolicy natarcie pięciu
dywizji 9 Armii niemieckiej pod
dowództwem gen. Augusta von
Mackensena. Zostało ono jednak
odparte przez 14 dywizji rosyjskich gen. Nikołaja Ruzskiego,
nacierających z rejonu Modlina
i Warszawy. Pod koniec pierwszej
dekady listopada rosyjskie armie
Frontu Północno – Zachodniego przesunęł y się w kierunku

W sierpniu 1914 roku dwie armie
rosyjskie Frontu Północno – Zachodniego pod dowód ztwem
gen. Pawła von Rennenkamfa
i gen. Aleksandra Samsonowa,
wyruszyły z zamiarem zdobycia
Prus Wschodnich aż po Gdańsk.
Ofens y wa ta miała zap ewnić
Rosjanom przejęcie inicjatywy
strategicznej na froncie oraz odciążenie ich zachodnich sojuszników. Pokonanie 2 Armii rosyjskiej
(gen. A. Samsonow) w bit wie
pod Tanenbergiem i późniejsze
zwycięstwo nad 1 Armią (gen. P.
Rennenkamf) w Prusach Wschodnich nie oznaczało ostatecznej
klęski armii rosyjskiej na froncie
wschodnim. Miało ono jedynie
lokalny wymiar i odsuwało zagrożenie od Prus Wschodnich.

zachodnim. Siły 1 Armii znajdowały się na linii Mława – Płock,
jednostki 2 i 5 Armii docierały
do Warty na zachód od Łodzi.
Rysowało się tym samym niebezpieczeństwo rosyjskiego ataku
w kierunku Poznania i Śląska. W
tej sytuacji gen. von Hindenburg
postanowił wykonać zwrot zaczepny z rejonu Torunia, prowadzony wzdłuż Wisły w kierunku
Warszawy. Przeciwnikiem była 2
Armia rosyjska o znacznie mniejszym potencjale militarnym, nie
mogąc a w ytrz ymać natarc ia
silnego zgrupowania uderzeniowego Hindenburga. Rosjanie
przeszli do obrony na odcinku
frontu na linii Wyszogród – Płock
– Ciechanów, który obsadziła 12
Armia rosyjska. W ramach przegrupowań, w październiku 1914

roku VI korpus rosyjski przeniósł
się pod Nasielsk. W lutym 1915
roku nasiliły się przemarsze przez
Nasielsk różnych pododdziałów
rosyjskich śpieszących na front,
miasto stało się ważną bazą zaopatrzeniową dla VI Korpusu.
Utworzono tu armijny magazyn
żywności i park amunicyjny.
Toczące się w niezbyt dużej odległości od Nasielska działania
frontowe negatywnie wpłynęły
na życie społeczno – polityczne
miasta. Front wojny na pewien
czas zatrzymał się w odległości

mi z północy. Przełamanie frontu
rosyjskiego nad Narwią i jednoczesne postępy wojsk państw
centralnych zmusiły Rosjan do
wycofania się z ziem Królestwa
Polskiego. Na zapleczu frontu
pozostawiono jedynie wysuniętą rubież obronną, której główną
bazę stanowiła twierdza Modlin.
Załoga twierdzy i wojska zgrupowane w rejonie, miały wiązać
sił y niemieckie, a tym samym
umożli wić Rosj anom sp rawne opuszczanie Kongresówki.
W nocy z 23 na 24 lipca 1915
roku Rosjanie po liczącym równo

Oficerowie niemieccy na schodach nasielskiego magistratu. Lipiec 1915. Fot. ze zbiorów autora.

zaledwie kilkudziesięciu kilometrów od samego Nasielska, pod
Ciechanowem i Przasnyszem.
Życie mieszkańców toczyło się
więc w bezpośrednim zasięgu
działań wojennych, w atmosferze
zagrożenia i pod ich przemożnym wpływem.
Rozpoczęta w lipcu 1915 roku
ofensywa 12 Armii niemieckiej
dowodzonej przez gen. artylerii
von Gallwitza przełamała czołową
linię obrony Frontu Północno –
Zachodniego, spychając Rosjan
w kierunku Narwi, której broniły
przedmościa w Różanie i Pułtusku. W północno – zachodniej
części gminy Nasielsk od Cieksyna do Skórznic okopał się I
Korpus Turkiestański, broniący
Modlina i Warszawy przed ataka-

wiek panowaniu w tej części Mazowsza ewakuowali się za Narew,
zabierając ze sobą wszystko to
co przedstawiało większą wartość materialną, w tym również
agendy urzędu powiatowego
czyli magistraty a nawet młodych
mężczyzn zdolnych do noszenia
broni.
9 sierpnia 1915 roku armia gen.
H a n s a vo n B e s e l e ra l i c z ą c a
80 000 żołnierzy i 204 działa
przystąpiła do blokady Modlina.
Siły obrońców pod dowództwem
gen. Iwana Bobyra, choć liczniejsze bo złożone ze 105 000 żołnierzy i ponad 1000 dział, ale słabo wyposażone i zdemoralizowane, nie wytrzymały ponawianych
między 13 a 19 sierpnia szturmów
niemieckich i 20 sierpnia 1915

roku skapitulowały. Twierdza broniła się krótko, bo zaledwie 10 dni.
Do niewoli dostało się 100 000
żołnierzy rosyjskich.
Wycofanie się Rosjan z Królestwa
Polskiego, oddanie Warszawy
i upadek Modlina zakończył y
działania wojenne na ziemiach
polskich w ramach I wojny światowej.
Wo j n a z a h a m o wa ł a r o z wó j
Nasielska, gdzie liczba mieszkańców znacząco spadła z 6500
przed jej wybuchem, na 5030
w 1916 roku (23%). Wycofujące
się wojska rosyjskie stosowały taktykę „spalonej ziemi”, dokonując
ogromnych zniszczeń i wysiedlając ludność. Oszczędzono tylko
te folwarki i wsie, których ludność
wykupiła się znacznymi sumami
pieniędzy. Z powiatów północnego Mazowsza wygnano około
300 000 ludzi, z których znaczna
część w niezwykle trudnych warunkach, koczowała w okolicach
Jabłonny i Warszawy, część zaś
wysiedlono do Rosji.
Straty powiatu pułtuskiego spowodowane działaniami wojennymi,
lokowały go w gronie najbardziej
zniszczonych obszarów Królestwa.
Sam Nasielsk ucierpiał w mniejszym stopniu choć źródła z tego
okresu mówią nam o poważnym
zniszczeniu nasielskiego kościoła.
W wyniku ostrzału artyleryjskiego
została uszkodzona wieża kościelna, mur przy drzwiach kościelnych
od strony ulicy św. Wojciecha, oraz
rozbity jeden z filarów podtrzymujących sklepienie. Z głównego ołtarza pozostała jedynie mensa [górna
pozioma część ołtarza, wykonana
z jednej kamiennej płyty – przyp.
red.], zaś ceramiczny dach świątyni
uległ całkowitemu zniszczeniu. W
sześć lat po konsekracji, kościół
w Nasielsku stał się obiektem zrujnowanym i obrabowanym, tym
bardziej, że Niemcy zarekwirowali
dzwony oraz miedzianą blachę
z hełmu wieży. Zdołano natomiast
uratować rezonatory i piszczałki
organowe. Dokonał tego ówczesny kościelny Sitek, który przy
pomocy grabarza Stillera ukrył je,
głosząc o ich rzekomej kradzieży.

dokończenie na str. 2
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Wpisani w historię Nasielska

Władysław Radliński (1906 – 1986) nauczyciel, działacz ludowy,

członek Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie, organizator szkolnictwa średniego po wojnie,
dyrektor wielu liceów m. in.: w Tomaszowie Lubelskim, Ciechocinku, Toruniu, Węgrowie, Rykach
i w Nasielsku.
Zasłużony dyrektor nasielskiego
liceum urodził się w 1906 roku
we wsi Nauzule, dawny powiat
Tomaszów Lubelski, w rodzinie
chłopskiej, jako piąty z kolei syn
Marcina i Józefy. Matkę stracił,
gdy miał 6 lat. Szkołę średnią
pedagogiczną ukończył w Szczebrzeszynie w 1925 roku i przez
następne 5 lat pracował w szkole
powszechnej, by za zaoszczędzone pieniądze móc podjąć studia
wyższe. Przez kolejne wakacje odbył służbę wojskową. W 1930 roku
rozpoczął studia historyczne na
wydziale Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, gdzie uzyskał
stopień magistra filozofii z zakresu
historii, a w kilka miesięcy potem
również tytuł magistra z pedagogiki społecznej (kierunek uniwersytety ludowe). Po zakończeniu
studiów po raz pierwszy ożenił się
i zamieszkał na stałe w Warszawie.
Zatrudniony został na pół etatu
w prywatnej szkole prowadzonej przez T. Wojeńskiego, równocześnie został asystentem na
wydziale historii u profesor Natalii
Gąsiorowskiej. Wojna i mobilizacja
zastały go w stolicy, tamże rozkaz
płk. Umiastowskiego i wymarsz na
Wschód.
Po zakończeniu działań wojennych podjął pracę w tajnym nauczaniu w Warszawie, a następnie
w Zamościu, gdzie przeniósł się
bliżej rodzinnych stron. Wkrótce też wstąpił do Batalionów
Chłopskich (Batalion im. Rataja),
a następnie powołany został na
przewodniczącego konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego
„Rocha” na powiat Tomaszów
Lubelski. Bataliony Chłopskie zostały zorganizowane na obszarze
niemal całej Polski. W ich skład
wchodziło około 300 oddziałów
specjalnych prowadzących stałą
akcję sabotażową i bojową przeciwko terrorowi okupanta. Na
przełomie 1942 i 1943, w okresie
walk w obronie wysiedlanych
chłopów Zamojszczyzny, zaczęły
formować się większe oddziały
partyzanckie BCh (ogółem 69).
Jednym z jego dowódców był
Władysław Radliński. Brały one
udział w licznych akcjach przeciw
niemieckim transportom, w atakach na posterunki policji i więzienia, a także w bitwach z oddziałami
Wermachtu i SS (głównie na terenie Kieleckiego, Sandomierskiego
i Lubelskiego).

W okresie okupacji W. Radliński
związany był z Delegaturą Rządu
Londyńskiego, pełnił obowiązki oficera propagandy i uzyskał
stopień
majora (po
weryfikacji
w Polsce
Ludowej
stopień ten
mu odebrano).
Po wyz wol e n iu
wschodnich obszarów
Polski, W.
Radliński
powrócił
do Tomaszowa Lubelskiego,
w któr ym
znalazł pracę przy organizowaniu gimnazjum i liceum
im. B. Głowackiego. Został jego
pierwszym powojennym dyrektorem, i tę funkcję pełnił od września
do grudnia 1944 roku. W tym
czasie podjął energiczne działania
w celu przystosowania zdewastowanego budynku do potrzeb
dydaktycznych. Pod jego kierunkiem została przeprowadzona
rekrutacja do I klas. Należał do
dyrektorów w miarę niezależnych
i realizujących przedwojenne założenia programu dydaktyczno
– wychowawczego szkoły średniej. Szczególną opieką otoczył
młodzież chłopską.
W 1945 roku został powiatowym
prezesem Stronnictwa Ludowego,
i w lutym Ministerstwo Oświaty
skierowało go na Pomorze, celem
zorganizowania tam szkolnictwa
średniego.
Przez okres trzech lat był dyrektorem liceum im. S. Staszica
w Ciechocinku, a następnie naczelnikiem wydziału kuratorium
w Toruniu oraz dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im.
Samuela B. Lindego w tymże mieście. Przyczynił się do ukończenia
budowy i wyposażenia szkoły;
sam zrezygnował z pracy.
W 1950 roku ze względów rodzinnych i zdrowotnych, jak również
stałej inwigilacji Urzędu Bezpie-

czeństwa, przeniósł się do województwa warszawskiego. Kolejną
placówką oświatową, w której
znalazł zatrudnienie było liceum
w Węgrowie;
przez władze
zobowiązany został do
podniesienia poziomu
nauczania
w tej szkol e . Po b ardzo dobrych
wynikach
wizytacji,
przeniesiony został do
Ryk, z obietnicą objęcia
stanowiska
dyrektora
szko ł y p od
Wa r sz awą .
Wciągu czterech lat (1956
– 1960) liceum w Rykach stało się jedną z najlepszych szkół w województwie. Jako
szczególne wyróżnienie otrzymał
nominację na stałego etatowego
dyrektora, jako jeden z ośmiu
wybranych dyrektorów na całe
olbrzymie w owych czasach województwo warszawskie.
Uwierzywszy jednak zbyt łatwo
w „odwilż” wdał się w robotę
polityczną. Jako był y członek
Stronnictwa Ludowego został
członkiem Krajowej Rady Narodowej, a następnie zaangażował
się w działalność Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego.
Przeniesiony do Nasielska zrezygnował z pracy politycznej, wycofał się z ZSL, był tylko w Radzie
Narodowej przewodniczącym
Komisji Oświaty.
Najwięcej jednak zrobił dla nasielskiego liceum, którego dyrektorem był w latach 1960 – 1969.
W folderze wydanym z okazji 50
– lecia Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza tak możemy przeczytać o jego dyrektorze: „Był energicznym, dobrym
administratorem i troskliwym
gospodarzem. Pracę w liceum
zorganizował w sposób właściwy, choć ówczesne połączenie
dwóch szkół (szkoły podstawowej
oraz liceum) stwarzało wiele problemów natury administracyjnej

Notatnik NASIELSKI

Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
Stanisław Tyc.
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
DTP: Marek Tyc

Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05–190 Nasielsk

i lokalowej. W okresie kierowania
liceum postarał się o zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe.
Włączał się do pracy społecznej
w środowisku. Dbał o stały wzrost
poziomu dydaktyczno – wychowawczego.”
Z kolei o nauczycielu Władysławie Radlińskim w wyżej wymienionym folderze zapisano same
pochlebne opinie: „Sumienny
i wymagający nauczyciel historii,
o dużych zdolnościach pedagogicznych. Na lekcjach prowadzonych na wysokim poziomie
dydaktycznym i wychowawczym
o jasno sprecyzowanych celach
i wymaganiach przekazywał rzetelną wiedzę w sposób niezwykle sugestywny i emocjonalny.
Mimo ogromnego doświadczenia zawsze starał się udoskonalić
i unowocześniać metody pracy.
Wiele uwagi poświęcał sprawom
wychowania zarówno w procesie
dydaktycznym jak i działalności
opiekuńczej.”

Ciężko chory na raka, operowany
w 1965 roku po usunięciu prawego płuca, po rocznym urlopie
pracował jako dyrektor do 1969
roku i na własną prośbę przeszedł
na emeryturę.
Mimo wielu lat przepracowanych
dla dobra lokalnej społeczności był
przez władze niedostrzegany i niedoceniany. Wielokrotnie przymierzano się do odznaczenia i zawsze
okazywało się, że nie zasługuje na
nie. Za życia przyznano mu tylko
Brązowy Krzyż Zasługi. Władysław
Radliński zmarł 6 września 1986
roku. Pochowano go na cmentarzu
w Nasielsku. Dopiero pośmiertnie
został odznaczony za swoją działalność Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Krzysztof Macias
P. S . Artykuł powstał między
innymi w op arciu o życiorys
W. Radl i ń ski e go sp orzą dzo ny przez jego żonę Wiesławę
Radlińską.

Ku niepodległości – część I
dokończenie ze str. 1
Organy zdołano dopiero naprawić w 1925 roku w czeskiej pracowni konserwatorskiej.
Naturalną konsekwencją wojny, głodu i zniszczeń były epidemie. W Nasielsku zorganizowano dozór sanitarny, prowadzono dezynfekcje mieszkań,
bielenie chat, szczepienia przeciw ospie, zarządzano oczyszczanie studzien.
Najgorsza sytuacja w zakresie epidemii panowała w samym Nasielsku we
wschodniej części miasta, zamieszkałej przez ludność żydowską, gdzie przez
długi okres czasu utrzymywał się tyfus. Odnotowano również przypadki
cholery i hiszpanki. Część chorych leżała w synagodze na słomie, w łaźni
rytualnej i pobliskiej szkole.
Trudna sytuacja zdrowotna panowała również wśród ludności chrześcijańskiej. Miejscowy Komitet Obywatelski, którym kierował ks. Ignacy Lasocki,
rozważał możliwość założenia w Nasielsku domu izolacyjnego oraz schroniska dla bezdomnych. Do realizacji zamierzenia jednak nie doszło z uwagi na
brak odpowiednich funduszy. W Chrcynnie zorganizowano tzw. ochronkę
dla dzieci pod opieką miejscowych ziemian.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwała Straż Obywatelska, która
została rozwiązana z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich na skutek denuncjacji Żydów.
24 lipca 1915 roku Niemcy zajęli cały obszar powiatu pułtuskiego, zawieszając dotychczasowy podział administracyjny. Siłą rzeczy, lokalny Komitet
Obywatelski przejął na siebie obowiązek zaspokojenia niezbędnych potrzeb
materialnych ludności oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W pewnym sensie reprezentował też miejscową społeczność wobec
niemieckich władz okupacyjnych. Komitety działały krótko, gdyż już
19 sierpnia 1915 roku powołano magistraty. Chcąc pozyskać przychylność
polskiego społeczeństwa powołano rady miejskie, a w powiatach – sejmiki.
Językiem urzędowym obok języka niemieckiego miał być polski. Zarząd
nad powiatem objął niemiecki landrat, którym mianowano barona von
Imhoffa.
Nowy okupant dążył do stworzenia silnej władzy terenowej opartej na
powiatach. W celu utworzenia dużych powiatów o znaczącym potencjale
ludnościowym i gospodarczym przystąpiono do zmniejszenia ich liczby,
likwidując jednostki mniejsze i słabsze. W marcu 1916 roku generał gubernatorstwa warszawskiego wcielił do powiatu pułtuskiego cały powiat makowski, natomiast część gminy Zegrze, połowę Gzowo oraz południową
część gminy Nasielsk wcielono do powiatu warszawskiego.
Stanisław Tyc

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Przecież się nie pali!
Korzystając z niezłej pogody, Piotrek postanowił pomalować drzwi
prowadzące z dużego pokoju do
ogrodu. Nie zrobił tego, gdy malował wcześniej okna, bo zabrakło
mu farby, a potem jakoś zapomniał.
No ale Piotrek, jako prawdziwy pan
domu, nie mógł pozwolić, żeby
drzwi pozostały na zimę niezabezpieczone, i poświęcił im całe
dwa dni.
Te całe dwa dni wystarczyły na
podjęcie decyzji, kupno farby, przygotowanie pędzli, a także zdarcie
starej warstwy farby i dwukrotne
położenie nowej. Ale na posprzątanie już nie.
– Zaraaaz, przecież się nie pali… –
powiedział, gdy przyszedł do kuchni
pochwalić się, że skończył, a ja spytałam go o uprzątnięcie malarskich
pozostałości. Zupełnie jakby miał
10 lat, a ja kazałabym mu wziąć się
za odrabianie lekcji…
– Ja to zrobię, tatusiu – powiedziała
Kasia. Do tej pory pomagała mi
przy pieczeniu ciastek. Ale gdy
ostatnia blacha wylądowała w piekarniku, a ja odkręciłam już maszynkę do mięsa, wnuczka uznała,
że teraz bardziej będzie potrzebna
na innym stanowisku.
– Kochana córeczka… – wzruszył
się Piotrek. – To ja wstawię wodę
na herbatę.
Zrobił to i wyszedł, a ja za nim, podziwiać jego dzieło. Drzwi wyglądały jak nowe, za to wokół walały
się pobrudzone farbą gazety oraz
pędzle.
– Spróbuj umyć je benzyną – powiedziałam do zbierającej je Kasi.
– Pędzle, nie gazety? – upewniła się
wnuczka i wyszła do kuchni.
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3–16 października

– A co Kasia naraz taka pracowita?
– spytała z przekąsem moja córka,
sprawdzając jednocześnie, czy szyby nie pobrudziły się farbą.
– E, zawsze taka jest – powiedział
Piotrek. – Ma to po tatusiu…
– Naprawdę? – zdziwiła się Zosia.
– A jak się ociąga z odrabianiem
lekcji, to też?
Piotrek przezornie nie odpowiedział.
– A’propos lekcji – doznała olśnienia Zosia. – Przecież ona ma jutro
klasówkę z matematyki! Czy ktoś
widział ją ostatnio nad książką?
– Ciastka są już na pewno gotowe
– powiedziałam do Piotrka i wyszłam.
Gdy zajrzałam do kuchni, Kasia
właśnie czyściła pędzle nad zlewem, obficie polewając je oraz
swoje dłonie benzyną. Nagle na
zlew padła iskra z pobliskiej kuchenki, na której gotowała się woda.
Pojawił się płomień, dziewczynka
odskoczyła od zlewu i krzyknęła,
na co przybiegła Zosia z Piotrkiem,
a ja siadłam na taborecie, bo miała
miękkie kolana. Przez chwilę patrzyliśmy na płomień, który dogasał
w zlewie, wykoślawiając kształt stojącej tam wciąż plastikowej butelki
z benzyną.
– Matko z córkami… – zaczął mój
zięć.
– Mamy tylko jedną córkę – przypomniała mu Zosia, oglądając
dłonie Kasi.
– Przecież ona mogła się zapalić
– jęknęłam, biorąc ciepłą jeszcze
butelkę z resztką benzyny do ręki.
– Kasia? – spytała moja córka. –
Owszem, mogła. Nie boli cię nic? –

Kino NIWA
ZAPRASZA

HOROSKOP

ŻYCIE OD KUCHNI

Baran 21.03.– 20.04.
Najbliższe dni będą dla Ciebie łaskawe. Będziesz w dobrym
humorze. Niedawno zawarte znajomości okażą się ciekawsze,
niż myślałeś, a nowe przedsięwzięcia udadzą się wspaniale.
Samotnym Baranom będzie sprzyjać szczęście w miłości.

upewniła się, widząc, że dziewczynka nie ma śladów oparzenia.
– Nie…

Byk 21.04.– 21.05.
Teraz Byki będą zajęte przede wszystkim karierą zawodową.
W pracy będziecie wszystkich przekonywać do swoich
pomysłów, ale pamiętajcie, nie forsujcie nic na siłę. Lepiej
trochę poczekać i zająć się sprawami rodzinnymi.

– To umyj ręce.
Woda na herbatę zaczęła się gotować.
– Zaparz może melisę – powiedziałam słabym głosem do Piotrka,
który szykował kubki, i nagle oprzytomniałam: – Ciasteczka!
Rzuciliśmy się je wyciągać. Gdy już
piliśmy ziółka, zagryzając je ciastkami, Zosia przesłuchała Kasię na
okoliczność klasówki.
– Nie, mamo – odpowiedziała
dziewczynka. – Klasówka jest przełożona o tydzień, bo pani zachorowała. A że się jeszcze nie uczę? No,
mam czas, przecież się nie pali…

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Czas będzie sprzyjać szybkim decyzjom. Nie wahaj się i śmiało
podejmuj nowe wyzwania. Okażą się pomyślne. Potem czeka
Cię spotkanie z przyjaciółmi albo wycieczka w nieznane miejsca.
Koniecznie zabierz partnera.

Rak 23.06.– 22.07.
W życiu zawodowym i osobistym zaufaj swojej intuicji
i wyczuciu sytuacji, a unikniesz wszelkich nieporozumień.
Zapytaj domowników o ich potrzeby. Zacznij spędzać z nimi
więcej czasu.

Lew 23.07.– 22.08.
W pracy zdobędziesz uznanie otoczenia i otrzymasz mnóstwo
pochwał, a może i nagrodę pieniężną. Zapragniesz komuś pomóc
lub doradzić, ale nie daj sobie wejść na głowę. W miłości błogi
spokój.

Babcia Jadzia

Ciasteczka
do herbaty
40 dkg mąki, 10 dkg masła oraz do
posmarowania blachy, pół szklanki
śmietany, 10 dkg cukru pudru, 2 żółtka, pół opakowania proszku do pieczenia, cukier waniliowy, potrzebna
też będzie maszynka do mięsa
Mąkę przesiać, posiekać z masłem,
cukrem pudrem i waniliowym.
Dodać żółtka, śmietanę, zagnieść
ciasto. Do maszynki do mięsa założyć specjalną foremkę do ciastek.
Przekręcać ciasto przez maszynkę,
tak aby przechodziło przez foremkę. Wydostający się z niej wałek
ciasta odcinać, tworząc podłużne
ciasteczka. Układać je na posmarowanej masłem (lub wyłożonej
papierem do pieczenia) blasze. Piec
w nagrzanym piekarniku na złoty
kolor; zdejmować z blachy gorące.

Panna 23.08.– 22.09.
Życie zawodowe dostarczy Ci mnóstwa kłopotów. Musisz uzbroić
się w cierpliwość i nadal sumiennie wykonywać swoje obowiązki.
Nie prowokuj kłótni. W miłości wszelkie nieporozumienia uda się
wyjaśnić.

Waga 23.09.– 22.10.
Nadchodzi pomyślny czas w życiu zawodowym. Masz szansę
uzyskać to, o co od dawna zabiegasz. Koniecznie spotkaj się
z przyjaciółmi. Przed samotnymi Wagami okazja do poznania
kogoś interesującego.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Pora zająć się ważnymi sprawami i nie odkładać niczego na później.
Lepiej od razu coś naprawić lub wyjaśnić, nie robić zaległości.
W miłości bardzo udany czas.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym wiele się wydarzy. Otrzymasz atrakcyjną
propozycję, którą warto przemyśleć. Pojawi się też szansa na
zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. W życiu osobistym
wspaniałe dni.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Najbliższy czas będzie niezwykle pracowity. Ważne obowiązki
zaprzątną Cię bez reszty, nadrobisz zaległości, ale nie zaniedbuj
spraw miłosnych. Pamiętaj o bliskiej osobie. Zaproponuj
romantyczną kolację lub kino.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Wodnikom będą sprzyjać gwiazdy. Problemy okażą się
mniejsze, ludzie sympatyczniejsi, a świat piękniejszy. To
będzie dobry czas na załatwianie spraw w urzędach, bankach
lub sądach. W życiu osobistym także pełnia szczęścia.

Ryby 19.02.– 20.03.

3–5 października, godz. 18.00

W nadchodzących dniach trudno będzie Ci się skupić na
zwyczajnych zawodowych obowiązkach. Twoją uwagę całkowicie
zaprzątnie miłość i związane z nią sprawy. Nie przegap kogoś
wyjątkowego.

Przebudzenie
Clay wiedzie dostatnie życie u boku swojej pięknej i oddanej narzeczonej
Sam. Jego doskonale rozwijająca się kariera zawodowa pozwala obojgu
z entuzjazmem patrzeć w przyszłość. Sielankę tę burzy ciężka choroba
serca Claya. Jedynym dla niego ratunkiem okazuje się przeszczep. Nad
skomplikowanym zabiegiem czuwać ma serdeczny przyjaciel i znany
chirurg Jack Harper. Spokój i ufność pacjenta znikną jednak tuż przed
zabiegiem. Clay zorientuje się, że nie został całkowicie uśpiony, a lekarze
za chwilę przystąpią do transplantacji. Uwięziony w swoim ciele bohater
przeżyje piekło…
19–21 września, godz. 17.00

Hellboy 2
Hellboy 2: The Golden Army (USA, 2008); Akcja/Fantasy; Reżyseria: Guillermo del
Toro; Scenariusz: Guillermo del Toro; Na podstawie komiksu: Mike Mignola; Obsada:
Ron Perlman – Hellboy, Selma Blair – Liz Sherman, Doug Jones – Abe Sapien, Jeffrey
Tambor – Tom Manning, Ladislav Beran – Kroenen.

Kolejna część przygód bohatera komiksów autorstwa Mike’a Mignoli.
Tym razem Hellboy wraz ze swoją grupą będzie musiał stawić czoła
zbuntowanym kreaturom, które postanowiły wszcząć bunt i zapragnęły
rządzić Ziemią.

Z przymrużeniem oka

Awake (USA, 2007); Dramat/Thriller; Reżyseria: Joby Harold; Scenariusz: Joby
Harold; Obsada: Hayden Christensen – Clay, Jessica Alba – Sam, Alexa Karter – Tara
LeCasa, Thomas A. McMahon – Oficer McMahon, Lee Wong – Pan Waturi.
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Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

A

3–16 października
M

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

tel. 0 601 50 40 20

PIES BEZ IMIENIA
Siedzę i myślę, co napisać...
w jakich słowach ująć to, co zobaczyłam dziś na własne oczy...
Czy są słowa, które oddadzą
choć trochę dramatyzm tego,
co się stało...? Chyba nie.
Jak opisać bowiem cierpienie
psa, którego „CZŁOWIEK” bestialsko bije, następnie oblewa
CEMENTEM, by w końcu wywieźć go do lasu i przywiązać
do drzewa?

Cennik

Szanowni Państwo!

Reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
Cena
netto zł

lp.

Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe – moduł:
		
czarno-białe
			
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

Pomóżcie, czy po tym co przeszedł, ma teraz siedzieć
w zimnym, ciasnym boksie, bez miłości, bez opieki?
On tu nie przeżyje, nie będzie miał siły i motywacji!
Dopóki nie znajdziemy mu wspaniałego domu na
stałe, PILNIE potrzebujemy DOMU TYMCZASOWEGO!
Błagamy, jeśli ktoś może zaoferować mu taki dom,
wziąć go choć na trochę do siebie, dać mu kawałek
miejsca, budę i opiekę, odezwijcie się do nas. My
pomożemy w tej opiece!
Potrzebujemy miejsca, gdzie piesek mógłby tymczasowo przebywać!
PIES JEST ŁAGODNY JAK BARANEK!!! NIE MA W NIM
CIENIA AGRESJI. I tak błagalnie patrzy tymi swoimi
pięknymi oczami, tak jakby chciał powiedzieć:
Mój czteronogi psi Boże,
Czy Ty naprawdę widzisz wszystko?

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

Strach, ból i głód, i krew, i śmierć?
Bardzo się boję, Panie mój,
Tutaj tak ciasno jest i ciemno.
I taki bardzo jestem sam,

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

Choć tyle psów jest ze mną.

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

Kiedyś byłem młody i piękny,

II i III strona

+100%

Nic z tego nie zostało.

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

Boże, spraw,
By umieranie nie bolało...

				

Bezimienny Pies

Kontakt : 608 839 495 , 501 060 381
beata@psy-warszawa.pl

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

Firma KABA zatrudni PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO.
Wymagania:
– przynajmniej dwuletnie doświadczenia pracy w branży budowlanej,
– wykształcenie min. średnie,
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
– doświadczenie w bezpośredniej
obsłudze klienta,
– prawo jazdy kat.B,
– mile widziane własne auto
w okresie próbnym.
Oferujemy:
– umowę o pracę,
– samochód oraz telefon służbowy,
– atrakcyjne wynagrodzenie
z systemem motywacyjnym.
Oferty prosimy kierować
na adres: KABA, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk,
tel./fax 0-23 693 18 76; leszek.
kaczynski@vp.pl
Masaż relaksacyjny, kosmetyczny, odchudzający, klasyczny, sportowy. Tel. 0 500 82 81 81.
Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, wykończeniówka.
Tel. 0 669 950 407.
Sprzedam samochód osobowy OLTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.
Lwów, Wilno w akwareli – wyprzedaż prywatnej pięknej kolekcji
oprawionych obrazów przedstawiających perły architektury kresowej. Ponadto mam do sprzedania również inne obrazy (olejne
i akwarele – tanio).
Tel. 0 502 035 852.
Rarytas dla kolekcjonerów. Sprzedam oryginalną koszulkę piłkarskiej reprezentacji Brazylii z autentycznym autografem Pelego.
Tel. 0 502 035 852.
Kupię trociny z dowozem na
miejsce. Tel. 0 502 035 852.
Wiktor Zin, przepiękne rysunki
i akwarele. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Kupię każdą ilość drzewa. Dąb,
topola, osika, olcha. Płatne gotówką. Tel. 0 503 509 079.
Po s a d z k i m i x o k r e t e m .
Tel. 0 783 013 120.
Zatrudnię ekspedientki (sklep
spożywczy, Serock) oraz mężczyznę – praca fizyczna przy
warzywach. Tel. 0 604 508 533.
Instalacje elektryczne. Jacek Żabik. Faktury VAT. Tel. 0 509 306
718.

3–16 października

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 0 602 432 338.
Zatrudnię mechanika samochodowego. Tel. 502 648 581.
Rodzina 4-osobowa bez nałogów wynajmie mieszkanie lub
domek w Nasielsku. Tel. 0 605
554 821.
Zatrudnię do pracy przy wykończeniówce. Wymagane prawo
jazdy kat. B. Tel. 0 669 950 407.
Przyjmę do pracy przy układaniu
kostki. Tel. 0 505 469 536.
Praca przy produkcji palet. Zatrudnię kobiety i mężczyzn. Tel.
604 221 233.
Sprzedam Ursus C 355, rok prod.
1973, czerwony, bez kabiny, zarejestrowany. Tel. (0 23) 69 31 912,
0 697 518 705, 0 601 518 705.
Zatrudnię tokarza, wysokie zarobki. Tel. 0 504 101 080.
Sprzedam Fiata CC 700, rok prod.
1996, 74 000 km. Tel. 0 886 139
528.
Sprzedam siewnik Poznaniak,
Lorcin k. Nasielska. Tel. (0 22)
794 41 79.
Poszukuję opiekunki do dzieci.Tel.
0 516 511 842.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki,
może być zadłużona. Tel. 0 668
602 600.
Zatrudnimy dorywczo kucharza
z doświadczeniem oraz pomoce
kuchenne i kelnerów. Tel. 0 509
820 555.
Osoby chętne do fizycznej pracy
przy rozładunku i załadunku dorywczo zapraszamy. Tel. 0 505
010 544.
Zorganizujemy stypę w Twoim
domu. Tel. 0 509 820 555.
Zatrudnię do pracy przy wykończeniówce. Wymagane prawo
jazdy kat. B. Tel. 0 669 950 407.
Przyjmę do pracy przy układaniu
kostki. Tel. 0 505 469 536.
Z powodu wyjazdu oddam
w dobre ręce psa boksera, bardzo ładny, z książeczką, wychowany w budzie na podwórku.
Tel. (0 23) 693 09 51.
Zatrudnię kucharkę do restauracji
w Nasielsku, tel. 601 885 965.
Sprzedam ciągnik ursus C360 po
kapitalnym remoncie. Rok prod.
1976. Stan idealny.Tel. 0 604 483
850.

REKLAMA
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KS Wesoła – Żbik Nasielsk
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1:1 (1:0)

Tenis stołowy

Żbik Nasielsk – Promnik Łaskarzew 1:0 (0:0)

GRAND PRIX
NASIELSKA

Stracone dwa cenne punkty
T

e dwa punkty nasz Żbik stracił
w Wesołej, remisując tylko
z przysłowiową czerwoną latarnią I grupy warszawskiej ligi
okręgowej. Ten mecz naszym
piłkarzom wyraźnie nie wyszedł.
Remis to wszystko, co tego dnia
można było uzyskać. Za to bardzo dobrze zagrali przeciwnicy.
Aż dziw bierze, że do dnia meczu z Nasielskiem nie wygrali żadnego spotkania i po
siedmiu pojedynkach mieli zaledwie jeden
punkt, który ugrali z Falenicą. Drugi punkt
zdobyli na naszej drużynie. Widać jednak było,
że to drużyna o dużych możliwościach i remis
uzyskany ze Żbikiem mógł być dla tej drużyny
momentem przełomowym. Wydaje się, że
odtąd piłkarze z Wesołej będą grać bardziej
zdecydowanie i bardziej ofensywnie. Jeden
z miejscowych kibiców powiedział, że ich
drużyna w tym meczu poczuła smak zwycięstwa, chociaż nie udało się jej wygrać.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego” 19.09.2008 r.:
1.Maciej Osiński – Janusz Wydra			
					
85 pkt (67,46%)
2.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
					
83 pkt (65,87%)
3.Paweł Lasocki – Krzysztof Morawiecki		
					
69 pkt (54,76%)
4.Teodor Brodowski – Grzegorz Kosewski 		
					
61 pkt (48,41%)
5.Piotr Kowalski – Piotr Turek				
					
59 pkt (46,83%)
6.Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
					
55 pkt (43,65%)
7.Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski		
					
47 pkt (37,30%)
8.Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek		
					
45 pkt (35,71%)
Czołówka klasyfikacji po dwunastu turniejach:
1–2. Piotr Kowalski			 71 pkt
Grzegorz Nowiński		 71 pkt
3–4. Stanisław Sotowicz		 67 pkt
Paweł Wróblewski			 67 pkt
5–6. Maciej Osiński			 63 pkt
Janusz Wydra			 63 pkt
7.
Kazimierz Kowalski		 52 pkt
8. Jacek Jeżółkowski			 50 pkt
9.
Grzegorz Kosewski		 48,5 pkt
10. Krzysztof Morawiecki		 46 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech
najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 3 października 2008 r. na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku.
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Przepowiednia
spełniła się
już w następnej
ko l e j c e .
Wesoła
w ygrała
mecz i to
z nie byle
kim, bo
z samą
Wilgą Garwolin. I do
tego był
to mecz
w Garwolinie. Przypomnę, że
w Garwolinie Żbik
przegrał wysoko, do aż 5:0. Tak więc na mecz
w Wesołej trzeba spojrzeć nieco
inaczej, co nie zmienia przekonania,
że nasza drużyna z takimi przeciwnikami powinna sobie poradzić.
Zawodzi jednak forma strzelecka
naszej drużyny.
W kolejnym meczu przeciwnikiem
Żbika był Promnik Łaskarzew. To
także drużyna z końca tabeli. Do
Pułtuska, gdzie odbył się pojedynek, goście przyjechali w dziesięciu. Z konieczności musiał zagrać
trener Bogumił Sobieski. Szkoleniowiec z Łaskarzewa był jeszcze
niedawno czynnym zawodnikiem.
W meczu decydującym o awansie
Radomiaka do drugiej ligi strzelił
rozstrzygającą bramkę. Najlepsze
lata ma już za sobą, ale w tym meczu pokazał, że umie grać. Niestety,
a na szczęście dla naszej drużyny,
nie miał należytego wsparcia w swym zespole. Drużyna niedzielnych przeciwników Żbika
miała w swym składzie jeszcze jednego bardzo
dobrego piłkarza, bramkarza Jarosława Paśnika.
Występował w Ruchu Chorzów i warszawskiej
Polonii, gdy zespoły te grały w II lidze.
Poziom spotkania rozczarował nielicznych widzów, którzy przyszli z Pułtuska lub przyjechali
z Nasielska na ten mecz. A byli to ludzie znający
się na piłce. Była to typowa piłka kopana, a nie
piłka nożna. Zawodzili zwłaszcza nasi zawodnicy. Nie podjęli walki ze słabym przeciwnikiem.
Podziwiać należy chłopców z Łaskarzewa.
Wiedzieli, że Żbik może być groźnym przeciwnikiem, i postanowili walczyć. I walczyli!

SPORT

W niedzielę 28 września rozpoczęła się runda
jesienna Grand Prix Nasielska w tenisie stołowym. W turnieju, który odbył się w czterech
kategoriach wiekowych, wzięło udział 36
zawodników i zawodniczek z całej gminy.
We wszystkich kategoriach zwyciężyli zawodnicy, którzy zajmowali pierwsze miejsca
po rundzie wiosennej. Przypomnijmy, że odbędą się jeszcze dwa turnieje w październiku
i listopadzie, a w grudniu turniej finałowy dla
najlepszych ósemek w każdej kategorii.

W pierwszej połowie toczyli wyrównany pojedynek. Nie zagrozili poważniej bramce nasielszczan, ale częściej posiadali piłkę. Wyglądało na to,
że nasi zawodnicy nie grają w piłkę nożną, lecz
bawią się piłką. Pierwsza połowa zakończyła się
wynikiem bezbramkowym.
Na szczęście po przerwie obraz gry wyraźnie
się zmienił. Wydaje się, że goście nieco opadli
z sił, Żbik zaś zdecydowanie podkręcił tempo.
Nasi piłkarze zawodzili jednak w sytuacjach
podbramkowych. Przewaga była wyraźna.
Jedyną bramkę zdobył w 72. minucie meczu
Radosław Cytloch. Całą akcję, w której wyniku
padła bramka, rozpoczął Jarosław Unierzyski.
W ładnym stylu ograł dwóch zawodników
przeciwnej drużyny i posłał długą crossową
piłkę w kierunku Radka Cytlocha. Ten ją przyjął, spojrzał na bramkarza i dokładnie uderzył.
Bramkarz gości nie miał żadnych szans. I to był
jeden z dwóch bardzo ładnych strzałów, jakie
zawodnicy Żbika oddali w kierunku bramki
przeciwnika. Inne strzały bez trudu wybijał albo
łapał bramkarz gości.
Sytuacja w naszej drużynie nie jest wesoła, co
nie znaczy, że jest tragiczna. Tragiczna może być,
jeśli emocje wezmą górę nad rozwagą. Trener
Rafał Markiewicz wprowadza do zespołu młodych zawodników. Nie wszyscy spełniają jeszcze
pokładane w nich nadzieje. Widać jednak tkwiący w nich potencjał. Jeden mecz im wyjdzie,
w innym zagrają gorzej. Drużynie potrzebny jest
spokój i solidna praca. Rozumiem tych, którzy
przyzwyczajeni do lepszej piłki denerwują się,
ale wprowadzanie nerwowej atmosfery niczemu nie służy.
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Wyniki turnieju niedzielnego (4 pierwsze
miejsca):
Kategoria mieszana dziewcząt i chłopców
do lat 10
1. Zalewski Szymon
2. Grycz Ola
3. Koźmiński Czarek
4. Zembrzuski Paweł		
Kategoria chłopców do lat 16
1. Białorudzki Kamil		
2. Żyła Adrian 		
3. Jasiński Adam		
4. Daszczyński Mateusz
Kategoria dziewcząt do lat 16
1. Niezgoda Anita
2. Gruda Natalia
3. Borkowska Dominika
4. Strzeszewska Magda
5. Łazarska Anna
Kategoria powyżej 17 lat
1. Niedzielski Mateusz
2. Ziemiński Arkadiusz
3. Szdkowski Sławomir
4.Michnowski Krzysztof
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