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ankiem, 10 listopada
1918 roku na warszawski
Dworzec Główny wjechał
specjalny pociąg z Berlina,
składający się z lokomotywy
i jednego wagonu. Wysiadł
z niego, internowany wcześniej
w Magdeburgu, Józef Piłsudski. Powitali go przedstawiciele Rady Regencyjnej i Polskiej
Organizacji Wojskowej. Tego
dnia w stolicy zaczęło się rów-

str. 11 i 12

Na Targówku
Żbika nie
pobili str. 16
R

E

K

L

A

M

nież rozbrajanie żołnierzy niemieckich. Nazajutrz Piłsudski
przejął z rąk Rady Regencyjnej
władzę nad wojskiem. I to
właśnie 11 listopada stał się
w naszej historii Świętem Niepodległości. Świętem obcho-

dzonym bardzo uroczyście.
W tym roku przeżywaliśmy 90.
rocznicę odzyskania przez
Polskę państwowości. W Nasielsku ta data zbiegła się
z 622. rocznicą nadania praw
miejskich naszemu miastu.

a 27 lat, mieszka
w Nasielsku i kocha
motocykle. Od pewnego
czasu próbuje swoich sił
w zawodach motocyklowych. Jak mówi, wystarczy sprawny motocykl
i trochę chęci. W wyścigu
1/4 mili Otwarty Puchar
Polski Ryki, pomimo dużej
konkurencji i złych warunków atmosferycznych,
zajął miejsce na podium.
O swojej pasji, czyli motocyklach, które są bardzo bliskie jego sercu,
rozmawiamy z Mariuszem
Ampulskim.
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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
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02

W czwartek, 30 października odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej.
Uczestniczyło w niej 14 radnych.
Była to sesja inna niż wszystkie.
Zazwyczaj początek obrad mija
szybko i sprawnie. Tym razem już
na wstępie doszło do sporu. Grzegorz Duchnowski w imieniu klubu
Wiedza Doświadczenie Odpowiedzialność zwrócił uwagę na to, że
radni za późno dostali dokumenty
sesyjne dotyczące zmian w budżecie. Powinno się to stać siedem lub
pięć dni przed obradami, a stało się
w dniu obrad; jedynie Komisja Budżetu i Finansów dostała je w przeddzień. Argumentował, że materiał
jest zbyt obszerny, aby zapoznać się
z nim w tak krótkim czasie. Dodał,
że zapisy prawa wewnętrznego nie
mogą być łamane. Obecny na sesji
radca prawny twierdził, że są to
terminy umowne i w wyjątkowych
sytuacjach można je zmieniać. Burmistrz Bernard Mucha odniósł się do
słów radnego. Zmiany w budżecie
związane były przede wszystkim
z zaciągnięciem kredytu. Jak mówił,

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

już rok temu wiadomo było, że taki
kredyt trzeba będzie wziąć, jednak
dzieje się to dopiero teraz, żeby
odsetki były niższe. Po tej dyskusji
Anna Łapińska poprosiła o przerwę
na zapoznanie się z materiałami.
Po przerwie radna zgłosiła jeszcze
jedną wątpliwość co do organizacji
sesji, a mianowicie, sporządzanych
z obrad protokołów. Jak powiedziała,
czytała protokół z poprzedniej sesji
i więcej informacji o tym, co się na
niej działo (zwłaszcza w kwestii dyskusji na temat Bożeny Roszczenko
i jej losów jako dyrektora gimnazjum), mogła wyciągnąć z prasy niż
z tego dokumentu. Apelowała, aby
protokoły przygotowywano bardziej szczegółowo. Burmistrz odpowiedział, że do tej pory protokoły
zawierały tylko główne tezy, ale to
się zmieni i wypowiedzi wszystkich
uczestników będą cytowane bardziej szczegółowo. W efekcie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przeniesiono na sesję następną.
Dopiero po tym wszystkim informację o swoich działaniach
między sesjami złożył przewodniczący RM Dariusz Leszczyński.
Mówił też o analizie oświadczeń
majątkowych członków rady. Za
Urzędem Skarbowym powiadomił,
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Skargi, roszczenia, kredyt
fot. M. Kordulewska

że oświadczenie jego i burmistrza
wpłynęły terminowo i w komplecie
i że brakuje w niektórych punktach
oświadczenia informacji o tym, czy
majątek stanowi własność odrębną,
czy wspólną. Oświadczeń radnych
Urząd jeszcze nie przeanalizował.
O oświadczeniach pracowników
UM, dyrektorów jednostek organizacyjnych i prezesa spółki gminnej
mówił burmistrz Mucha. Poinformował też zebranych o swoich
działaniach między sesjami.
Po tych wystąpieniach radni zajęli
się podejmowaniem uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie, które związane były przede
wszystkim z zaciągnięciem wcześniej wspomnianego kredytu w wysokości zaledwie miliona złotych.
Zaledwie – bo wcześniej przewidywano zadłużenie się na 2,5 miliona.
Ponownie głos w tej sprawie zabrał
Grzegorz Duchnowski, według którego kredyt wynosi nie tylko, ale aż
milion złotych. Radny sprzeciwiał
się podjęciu takiego zobowiązania.
Mimo że,
jak twierdził, w budżecie są
pozytywne zmiany – na
prz yk ład
większe
w ydatk i
przeznacza się na
oświatę
(stypendia
dla ubogich uczniów, termomodernizacja
szkół), zapowiedział, że jego klub
wstrzyma się od głosu w sprawie
zmian w budżecie, a w przypadku
uchwały kredytowej zaprotestuje.
I tak też się stało. Mimo to przy
pięciu głosach wstrzymujących
się i dziewięciu głosach za zmiany
w budżecie przyjęto.
Druga uchwała dotyczyła zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu
długoterminowego. Kredyt ten
będzie spłacany w latach 2009–
2013 z podatku od nieruchomości.
Zabezpieczeniem będzie weksel in
blanco. Odsetki i prowizja od kredytu wyniosą około 213 000 złotych.
Przy dziewięciu głosach poparcia
i pięciu przeciw zdecydowano o zaciągnięciu kredytu.
Kolejna uchwała dotyczyła upoważnienia Burmistrza do przyjęcia
dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zadanie pod nazwą: Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii i termomodernizacja obiektów gminy Nasielsk. Dotacja opiewa
na kwotę 3 520 000 złotych. Jej
zwrot przewidziano z dochodów
własnych gminy; zabezpieczeniem

jest weksel in blanco. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Czwarta uchwała to zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za
rok 2007. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, bo, jak przyznała Katarzyna
Świderska, rada nie miała innego
wyjścia. Dodała jednak, że Komisja
Zdrowia i klub Wiedza Doświadczenie Odpowiedzialność nie pochwala sytuacji, jaka miała miejsce
w ośrodku zdrowia.
Następna uchwała dotyczyła nadania statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Nasielsku. Przyjęto ją
jednogłośnie.
Kolejna uchwała związana była
z wypłatami ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę. Podniesiono go
do 8 złotych za godzinę do końca
tego roku i 12 złotych za godzinę
od stycznia 2009 roku na czas
nieokreślony. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie.
Następną uchwałą zmieniono skład
Rady Społecznej działającej przy SP
ZOZ w Nasielsku przy ul. Sportowej.
Przedstawicielem wojewody mazowieckiego
w radzie
został Lesław Olearnik (wcześniej był
nim Marek
G erasik).
Uchwałę prz yjęto prz y
trz ynastu
głosach za
i j e dnym
wstrzymującym się.
Ósma uchwała dotyczyła nawiązania współpracy partnerskiej między
gminą Nasielsk a gminą Stekene
w Belgii i upoważnienia Burmistrza do podpisania stosownego
porozumienia. Uchwałę podjęto
jednogłośnie. Sprawą zainteresował
się Grzegorz Duchnowski, który
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pytał burmistrza, czy przygotował
już harmonogram tej współpracy.
Burmistrz odpowiedział, że aż tak
głęboko się nad tym jeszcze nie
zastanawiał.
Mocą kolejnej uchwały Nasielsk
zyskał patrona – stał się nim święty
Wojciech. Tym samym dzień 23
kwietnia stał się świętem patrona
miasta. Uzasadnienie uchwały odczytał Marek Maluchnik, który argumentował, że ustanowienie świętego Wojciecha patronem Nasielska
będzie uhonorowaniem wielowiekowej czci oddawanej w Nasielsku tej postaci. Sprawa wzbudziła
kontrowersje wśród mieszkańców
obecnych na sesji, którzy mieli
wątpliwości co do wielowiekowej
tradycji i staranności przygotowania uzasadnienia. Mimo to uchwałę
podjęto. A Grzegorz Duchnowski
wyraził nadzieję, że osoba patrona
przyczyni się do zmiany stylu bycia
i życia w Nasielsku.
Ostatnia uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. Powróciła sprawa ulicy Storczykowej, poruszana na poprzedniej sesji. Komisja Rewizyjna uznała
skargę za bezzasadną. Mieszkańcy
nie dawali jednak za wygraną. Twierdzili, że ta decyzja miała ochronić
niekompetentnego urzędnika i że
gmina nie chce im pomóc. Doma-

gali się poszerzenia ich ulicy i połączenia jej z ulicą Parkową.
Po uchwałach przyszedł czas na
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Mirosław Świderski
pytał, kiedy w końcu powstanie
nowy chodnik przy ul. Rynek i co
się stanie z bezpańskimi psami wałęsającymi się po całym mieście.
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.

i święty Wojciech
Burmistrz w sprawie chodnika odpowiedział, że do 15 listopada powstaje projekt budżetu na następny
rok i że postara się wygospodarować w budżecie środki na ten cel.
W sprawie psów radny nie dowiedziano się niczego nowego. Schronisko w Chrcynnie, z którym gmina
ma podpisaną umowę na wyławianie psów, jest przepełnione i dopóki
nie zwolnią się w nim miejsca, nie
można umieścić w nim kolejnych
zwierząt. Grzegorz Duchnowski dopytywał, kiedy w końcu staną przy
drogach wjazdowych do Nasielska
nowe „witacze” i kiedy miejscowe
przystanki autobusowe zmienią

swój niechlubny wygląd, zaś kiedy
w niektórych miejscach dopiero
powstaną nowe. W sprawie „witaczy” głos zabrał Marek Maluchnik,
który wyjaśnił, że niektóre z pięciu
planowanych tablic postawione
zostaną przy drogach wojewódzkich i powiatowych, dlatego trzeba
poczekać na uzyskanie stosownej
zgody od zarządcy tych dróg.
Jeżeli chodzi o przystanki, władze
mają nadzieję, że uda się pozyskać
sponsorów, którzy wyłożą środki na
ich powstanie, poza tym jest to tak
naprawdę sprawa przewoźników.
Katarzyna Świderska poruszyła temat korekty
oświadczeń majątkowych. Chciała dowiedzieć się,
dlaczego Bożena
Roszczenko nie
miała możliwości skorygowania oświadczenia.
R adc a p rawny
zwrócił tu uwagę
na poprawną terminologię i wyjaśnił, że trzeba
odróżnić dwie
rzecz y: złożenie oświadczenia
w terminie i złożenie oświadczenia
wymagającego
korekty. Jak powiedział, za brak
staranności przy
wypełnianiu dokumentu nie grożą żadne sankcje.
Radna pytała też,
czy to prawda, że gmina proponuje
Bożenie Roszczenko odszkodowanie. Radca prawny odpowiedział, że
jest to normalna próba osiągnięcia
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ugody w postępowaniu sądowym,
nie oznacza jednak uznania roszczeń powódki za zasadne.
Kolejnym punktem obrad było
rozpatrzenie pism kierowanych
do rady. Najważniejsze pismo dotyczyło skargi czterech mieszkańców bloku przy ul. Elektronowej na
Burmistrza w sprawie przekazania
węzła cieplnego firmie Hydrochem. W tej kwestii głos zabrał
Leszek Ślubowski, członek zarządu tamtejszej wspólnoty. Wyjaśnił,
że osoby, które podpisały się pod
skargą, nie mieszkają w tym bloku,
a swoje mieszkania jedynie wynajmują innym ludziom. Zgodnie

z przepisami nie mogą występować
indywidualnie z takimi sprawami,
to wbrew zasadom wspólnoty. W
jednym z pism Bożena Roszczenko domagała się udostępnienia
nagrania z ostatniej sesji. Do rady
dotarł również anonim skierowany
przeciwko jednemu z pracowników urzędu.
W czasie wolnych wniosków i zapytań radny Mirosław Świderski powrócił do tematu przydomowych
oczyszczalni ścieków. Okazało się,
że mieszkańcy, którzy nie dostali

Fundusze
sołectwa

Droga Redakcjo!

Umożliwić radom gmin
tworzenie funduszy sołeckich od kwietnia 2009
roku – z taką propozycją
wystąpił rząd w projekcie
ustawy o funduszu sołeckim, przedłożony przez
ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Dzięki funduszom sołectwa pozyskają środki na finansowanie niewielkich, ale bardzo istotnych działań
dla społeczności wiejskich – w tym
m.in. likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
Jak wyjaśnia MSWiA, sołectwa będą
mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki na przedsięwzięcia, które zgłoszone jako
inicjatywa mieszkańców, będą zadaniami własnymi gminy. Muszą
one jednak służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być
zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Istotnym warunkiem przyznania
środków będzie złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. Dokument
uchwalony przez zebranie wiejskie
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej
lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców trzeba będzie złożyć
do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Ministerstwu
chodzi o to, żeby środki zostały
zagwarantowane w budżecie gminy
na ten rok, którego dotyczy wniosek.
Wielkość funduszu będzie uzależniona od kondycji finansowej
gminy oraz od liczby mieszkańców
sołectwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje,
że średnio wyniesie on dla jednego
sołectwa w gminie ok. 10 tys. zł.
Gminy będą mogły odzyskać część
kwoty wydanej w ramach funduszu
sołeckiego w formie dotacji celowej.
W zależności od wysokości dochodów danej gminy budżet państwa
zwróci od 10 do 30 proc., ale refundacja będzie dotyczyła wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok otrzymania zwrotu.
Do 30 proc. dostaną gminy, których
kwota dochodów bieżących w przeliczeniu na mieszkańca jest mniejsza
od średniej kwoty dochodów bieżących gmin w skali kraju. Gminy,
których kwota dochodów zmieści
się w przedziale od 100 proc. do 120
proc. średniej w skali kraju, otrzymają
zwrot w wysokości do 20 proc. Tam
gdzie kwota jest większa od 120 proc.
średniej w skali kraju zwrot wyniesie
do 10 proc.
dar
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dofinansowania, muszą czekać do
następnej sesji. Po tym i innych wystąpieniach obrady zamknięto.
km
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Z artykułu w „Życiu Nasielska” mieszkańcy wsi Kosewo dowiedzieli się, że dyrekcja kolei modernizująca linię kolejową Warszawa–Gdynia nie przewiduje bezkolizyjnego skrzyżowania z drogą
przechodzącą przez naszą wieś. Po zebraniu ponad 100 podpisów protestujący mieszkańcy wystąpili o szczegółową informację
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. Od tego czasu
minęły już 3 miesiące, a władze Gminy nie podały mieszkańcom
informacji dotyczącej tej kwestii.
Nasz problem to także powstałe przed 30 laty wysypisko śmieci na
naszym terenie. Przez ćwierć wieku setki tysięcy metrów sześciennych odpadów stałych i płynnych wykierowane było do czynnej
glinianki, której nadmiar wody wypompowywany był do pobliskiego strumienia wpływającego do Wkry. 5 lat temu Gmina zamknęła
wysypisko, a kandydujący wówczas do Rady Miejskiej ludzie deklarowali rekultywację tego skażonego terenu. Tablice informują, że
wysypisko śmieci w Kosewie jest nieczynne, ale brama pozostaje
otwarta. O tym, że nadal wywożone są tam różne odpady, świadczą częste pożary. Często wzywana jest Straż Pożarna opłacana
oczywiście z naszych podatków.
Nowym problemem mieszkańców miejscowości Kosewo jest
lokalna odlewnia metali kolorowych, zlokalizowana od strony
północno-zachodniej, która zatruwa nasze płody rolne, a przede
wszystkim zdrowie.
Domagamy się od władz gminy informacji o tym, jak zostanie
rozwiązana sprawa przejazdu kolejowego w Kosewie (zaznaczamy,
że zginęło na nim wiele osób), co z rekultywacją (nie)zamkniętego
wysypiska śmieci oraz na temat sprawy dotyczącej zakładu MetalMarket – czy spełnia on wymogi bezpieczeństwa i na pewno nie
zagraża środowisku.
					

Członkowie Rady Sołeckiej

Zmiany w Radzie Powiatu

fot. D. Panasiuk

30 października 2008 r. odbyła się
XXV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego, podczas której dokonane zostały zmiany na funkcji
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W obradach uczestniczyli wszyscy radni.
Po przyjęciu rezygnacji z funkcji
przewodniczącego Rady, złożonej
przez Pawła Rudego, radni dokonali wyboru w głosowaniu tajnym
nowego przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: Zdzisława
Szmytkowskiego, który otrzymał 13
głosów i Henryka Mędreckiego, na
którego głosowało 5 radnych.

Agnieszka Szostak

wodniczącego Komisji Rewizyjnej
powołano Bogdana Ruszkowskiego,
przewodniczącym Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju został Paweł
Rudy, przewodniczącą Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
– Iwona Żak, a przewodniczącym
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorządowej – Kazimierz Drabik.
na podstawie
http://www.nowodworski.pl/

Rada przyjęła także rezygnację
z funkcji wiceprzewodniczącego,
złożoną przez Bogdana Ruszkowskiego. Zgłoszona kandydatura
radnej Agnieszki Szostak uzyskała
w głosowaniu tajnym poparcie 18
radnych.
Konsekwencją zmian w kierownictwie Rady były zmiany w składach
stałych komisji. Na nowego przeO
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nasielsku we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim, Centrum Onkologii w Warszawie
oraz Urzędem Miejskim w Nasielsku organizuje
bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25 – 59 lat.
Badania te, przeprowadzone będą w dniach 15 i 16 listopada
oraz 29 i 30 listopada 2008r w godzinach 10.00 – 17.00
w Przychodni przy ul. Sportowej 2 w Nasielsku.
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie o telefoniczne zapisywanie się
w Przychodni.
Gwarantujemy profesjonalną opiekę wykwalifikowanych położnych
z Centrum Onkologii w Warszawie.
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PESEL wszystko załatwi Masz kłopoty – dzwoń
W przyszłym roku obowiązek meldunkowy zostanie
zastąpiony zgłoszeniem
miejsca zamieszkania - takie rozwiązanie przewiduje
projekt ustawy o ewidencji
ludności przygotowany
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dokument przyjęła Rada
Ministrów.

Jak informuje MSWiA, zgłoszenia miejsca zamieszkania będzie można dokonywać drogą elektroniczną. Projekt
ustawy przewiduje wydłużenie terminu rejestracji do 30 dni. Nie będą przy
tym wymagane żadne dokumenty
potwierdzające tytuł prawny do lokalu
czy potwierdzenie przez osobę trzecią
(dysponenta lokalu), że osoba dokonująca zgłoszenia faktycznie zamieszkuje
pod wskazanym adresem. Rejestracja
miejsca zamieszkania będzie miała
formę oświadczenia składanego pod
rygorem odpowiedzialności karnej.

Zlikwidowana zostanie uciążliwa procedura wymeldowania – nie będzie
to już warunkiem zgłoszenia nowego miejsca zamieszkania. Nie trzeba
będzie też rejestrować pobytu turystycznego.

116 111 to nowy, bezpłatny
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Komendant
Główny Policji – generalny
inspektor Andrzej Matejuk
podpisał porozumienie
z obsługującą Telefon
Fundacją Dzieci Niczyje.
W ramach porozumienia ustalono procedury
interwencji Policji w wypadkach związanych z zagrożeniem życia i zdrowia
osób dzwoniących pod
numer 116 111.

Po dwóch latach od wejścia ustawy
w życie zmienią się także zasady funkcjonowania rejestrów publicznych.
Rejestr PESEL będzie podstawowym
rejestrem gromadzącym aktualne
dane związane z tożsamością osób i ich
statusem prawno-administracyjnym
(obywatelstwo, stan cywilny) – poinformowały służby prasowe rządu.
Oznacza to, że obywatel nie będzie
musiał zawiadamiać o zmianie danych
różnych instytucji, np. urzędów skarbowych, ZUS-u, wojskowych komend
uzupełnień itp. Wszystko zmierza do
tego, żeby ostatecznym efektem przebudowy rejestru PESEL było zniesienie
rejestracji miejsca zamieszkania.
dar

Komenda Główna Policji poinformowała, że obsługą telefonu
zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje, istniejąca od 1991 r. Szybkie
i sprawne uruchomienie numeru
było możliwe dzięki współpracy
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Fundacji
Dzieci Niczyje oraz Polkomtel S.A.,
operatora sieci Plus, Oficjalnego
Sponsora i Partnera Technologicznego. Telefon zaufania 116 111 będzie służyć młodzieży i dzieciom
potrzebującym wsparcia, opieki
i ochrony. Zapewni dzwoniącym
kontakt z fachowcami w trudnych
dla nich sytuacjach. Z dziećmi rozmawiać będą konsultanci z Fundacji,
pedagodzy i psychologowie. Jak
twierdzi MSWiA, z analizy działań
podobnych linii za granicą wiadomo, że główne problemy, z którymi
zwracają się młode osoby dotyczą
nieporozumień w rodzinach, kłopotów z rówieśnikami, problemami
w szkole. Resort zapewnia, że konsultanci będą mogli interweniować
(np. wezwać policję), jeśli uznają,
że młody rozmówca znajduje się
w sytuacji, która zagraża jego życiu
lub zdrowiu.

Skopał samochód

P

olicjanci z komisariatu
w Nasielsku zatrzymali
20-letniego Rafała G. Mężczyzna jest podejrzewany
o uszkodzenie opla. Samochód został kilkakrotnie
kopnięty w bok, gdy ruszał
1 listopada spod cmentarza. Jak ustalili policjanci
najprawdopodobniej był
to odwet za wtrącenie się
w awanturę jego znajomych.
Wszystko zaczęło się 1 listopada około
19:00 przy cmentarzu w Nasielsku.
Wtedy to, jak ustalili policjanci, mężczyzna wracający z grobów swoich
najbliższych zauważył dwóch młodych ludzi szarpiących trzeciego. Natychmiast zareagował na te sytuację
i uspokoił towarzystwo. Kiedy wsiadał
do samochodu podbiegło do niego
kolejnych trzech mężczyzn, którym
najprawdopodobniej nie podobała
się jego interwencja. Napastnicy byli
coraz bardziej agresywni. Najpierw
ubliżali mu, a potem próbowali wyciągnąć go z samochodu. Gdy kierowca auta zorientował się w sytuacji,
odpalił silnik i próbował odjechać.
W tym momencie jeden z agresorów
kilkakrotnie kopnął w bok samochodu,
uszkadzając go.

Mężczyźni z wgniecionym bokiem
auta wprost z cmentarza pojechali na
komisariat w Nasielsku i opowiedzieli
o całym zajściu. Kiedy jedni policjanci
przyjmowali zawiadomienie o uszkodzeniu mienia, inni szukali już podejrzanego. Po niespełna dwóch godzinach
20-letni Rafał G. był w rękach funkcjonariuszy. Mężczyzna nie mógł od razu
być przesłuchany, ponieważ w chwili
zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu
w organizmie.
Jeśli potwierdzą się wstępne ustalenia
policjantów zatrzymanemu zostanie
przedstawiony zarzut uszkodzenia
mienia. Zgodnie z kodeksem karnym
za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.
ij
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W pierwszym okresie działania telefonu zaufania 116 111 dzieci i młodzież będą mogli korzystać z niego
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00–20.00. Grupa numerów
116 (tj. 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci,
116 111 – telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży, 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych)
– to grupa ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym, stworzonych
z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pierwsza linia z tej
grupy uruchomiona w Polsce, przy
wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Numer został przydzielony
w 14 krajach UE. Polska jest piątym
krajem członkowskim, w którym
pod numerem 116 111 działa telefon
zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia
uruchomiona została do tej pory
w Czechach, Rumunii, na Słowacji,
i na Węgrzech.
dar

AKCJA ZNICZ
W ciągu minionych trzech dni w powiecie nowodworskim policjanci
zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców. Odnotowali 11 kolizji. Na szczęście podczas weekendu nie doszło
do żadnego wypadku, w którym
ucierpieliby ludzie. Dla porównania
w 2007 r. od 31 października do 4
listopada zatrzymano 12 nietrzeźwych kierowców, 4 kierujących autami i 8 rowerzystów. Odnotowano 4
wypadki drogowe, w których zostały
ranne 4 osoby.
http://kppnowydwor.policja.waw.
pl
M
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14–27 listopada

KRONIKA
POLICYJNA
28. 10. na ulicy Staszica Adrian K.,
mieszkaniec Pianowa Daczek, rozpijał
nieletniego Przemysława M., mieszkańca Kędzierzawic.
W okresie od 8 do 29 października
w Mazewie Tomasz Z., mieszkaniec
Mazewa, skradł 450 kg prętów stalowych o wartości 1500 zł.
30. 10. w pociągu relacji Warszawa –
Iłowo nieznani sprawcy pobili Krzysztofa K. i skradli mu mienie o wartości
880 zł.
01. 11. na ulicy Cmentarnej Rafał G.,
mieszkaniec Nasielska, uszkodził Romanowi K. samochód. Straty wynoszą
2500 zł.
31. 10. w Borkowie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego
i skradli mienie o wartości 1700 zł na
szkodę Barbary J., mieszkanki Warszawy.
04. 11. na ulicy Piaskowej Włodzimierz
M., mieszkaniec Mogowa, usiłował
ukraść metalową furtkę o wartości 300
zł na szkodę Agnieszki K.
W okresie od 1 do 8 listopada w Studziankach nieznani sprawcy włamali
się do domku letniskowego Huberta Ł.
i skradli mienie o wartości 200 zł.
Pijani na drodze
02. 11. na ulicy Cmentarnej Dariusz Ż.,
bez stałego miejsca zameldowania,
kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (0,57 mg/l).
02. 11. na ulicy Płońskiej Michał M.,
mieszkaniec Nasielska, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu
(1,01 mg/l).
06. 11. na ulicy Kilińskiego Cezary
A., mieszkaniec Nasielska, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,61 mg/l).
10. 11. na ulicy Polnej Mirosław S.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,23 mg/l).
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Nasielszczanin wśród najszybszych w Polsce
M

a 27 lat, mieszka
w Nasielsku i kocha
motocykle. Od pewnego
czasu próbuje swoich sił
w zawodach motocyklowych. Jak mówi, wystarczy
sprawny motocykl i trochę
chęci. W wyścigu 1/4 mili
Otwarty Puchar Polski Ryki,
pomimo dużej konkurencji
i złych warunków atmosferycznych, zajął miejsce
na podium. O swojej pasji,
czyli motocyklach, które są
bardzo bliskie jego sercu,
rozmawiamy z Mariuszem
Ampulskim.

Katarzyna Tyc: Kiedy zaczęła się
Twoja przygoda z motocyklem?
Mariusz Ampulski: Wszystko zaczęło
się w latach 90., kiedy z zazdrością
i zafascynowaniem podpatrywałem
jeżdżących po mieście motocyklistów
z Nasielska (teraz moich kolegów).
Wtedy postanowiłem, że chcę być
jednym z nich... Potrwało to kilka lat,
ale dopiąłem swego.
K.T.: Z pewnością byłeś właścicielem
niejednego jednośladu…
M.A.: Nie było ich aż tak dużo. Moim
pierwszym motocyklem był Kawasaki
GPZ 500, którego kupiłem w 2003
roku. Oczywiście wcześniej pojawiały polskie klasyki motocyklowe, jak
Ogar(rodzinny prezent) i MZK 150
(pożyczana od brata, nie zawsze za
jego zgodą). Ale tak naprawdę wszystko, co teraz robię i chcę robić, zaczęło
się od Hondy CBR 600 F, na której
wziąłem udział w pierwszych zawodach w Olsztynie. Niestety, jej osiągi
nie pozwalały mi na walkę o dobre
lokaty, ale zdobyłem doświadczenie,
które na pewno będzie procentować.
Obecnie jestem posiadaczem Suzuki
GSXR 600, motocykla, którego parametry techniczne dają mi większe
możliwości rywalizacji.

motocyklem, różne widuję sytuacje
na ulicach i przy niektórych naprawdę
przysłowiowy „włos się jeży”.

K.T.: A skąd u Ciebie taki zapał do
ścigania się?
M.A.: Lubię rywalizację, prędkość
i adrenalinę. To wszystko znajduję na
zawodach. Ściganie się sprawia mi
przyjemność.

K.T.: A jak Twoi najbliżsi odnoszą się
do tego, co robisz? Podzielają Twoją
pasję?
M.A.: Z początku było trudno. Moja
rodzina nie była zadowolona z faktu
zakupu pierwszego motocykla. Jednak
teraz nabrali przekonania do tego, co
robię, i mogę liczyć na ich wsparcie.

K.T.: Masz na swoim koncie już spore
sukcesy. Które mają dla Ciebie największą wartość?
M.A.: Brałem udział w wielu zawodach,
niejednokrotnie udowadniając , że
jestem w stanie wygrywać z teoretycznie szybszymi zawodnikami, ale
zajmowane miejsca były odległe od
podium. Jednak najważniejszym wydarzeniem był Otwarty Puchar Polski
WST 1/4 mili Ryki. Tam zdobyłem
3 miejsce. Jest to dla mnie szczególnie
ważne ze względu na to, że w klasie
do 750cm3 startowałem motocyklem
o mniejszej pojemności, bo 600cm3.
Pogoda również nie była zbyt łaskawa,
a mimo to znalazłem się na podium.

K.T.: Jakie masz plany na przyszłość?
M.A.: Chciałbym dalej uczestniczyć
w zawodach i próbować swoich sił
w rywalizacji z najszybszymi zawodnikami w Polsce. Planuję zmienić motocykl na taki, którym mógłbym na
każdych zawodach nawiązywać bezpośrednią walkę ze ścisłą czołówką Mistrzostw Polski. Od tego roku zacząłem
szkolić się pod okiem instruktora, który
kilkanaście lat trenował zawodników
sportowych we Włoszech, Kalifornii
i w Polsce. Doskonalę swoje umiejętności. Cały czas uczę się i rozwijam.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych tym sportem do odwiedzania
stron internetowych, gdzie można
znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące
zawodów i zasad uczestnictwa w nich:
www.sss.org.pl oraz www.wst.waw.pl.
A jeśli ktoś byłby zainteresowany tą
dyscypliną sportu lub chciałby wziąć
udział w zawodach, oto mój adres e–
mail: mariuszeniro@poczta.pf.pl, może
będę mógł coś jeszcze wyjaśnić.

K.T.: Na pewno podczas udziału
w wielu zawodach udowodniłeś nie
raz swoją odwagę. Czy jest coś, czego
się obawiasz?
M.A.: Odwaga jest przydatna w tym,
co robię, ale jestem normalnym człowiekiem, który ma czasami chwile
zwątpienia. Udział w zawodach daje mi
dużo satysfakcji, tam nie ma miejsca na
strach, ale i też go nie potrzeba. Organizatorzy zawsze na pierwszym miejscu
stawiają bezpieczeństwo zawodników
oraz kibiców i zawsze wywiązują się
z tego bez zarzutu. Następnie jest dobra
zabawa, której nigdy nie brakuje. Gorzej jest podczas normalnej jazdy na
polskich drogach. Na co dzień jeżdżę
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K.T.: Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia przy realizacji Twoich
ambitnych planów!
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By liczyć się w walce…
Walcząc o czołowe miejsca w Pucharze
Polski, przekonałem się, że ważny jest zarówno dobry motocykl, jak i umiejętności
kierowcy. Obecnie jeżdżę Suzuki GSXR 600.
W ostatnich zawodach startowałem nim
w klasie do 750. Jednak mimo deszczu
i wolniejszego motocykla (konkurencja
była naprawdę duża) znalazłem się na
podium. Zachęcam lokalne firmy do
wspierania mnie w tym, co robię. Pomoc
w przygotowaniach do sezonu 2009
wiązałaby się z promocją firmy na
terenie całego kraju.
Zawody motocyklowe odbywają się w wielu miastach. Za każdym razem ogląda je
kilka tysięcy kibiców. Relacje z tych imprez
można zobaczyć w TVN TURBO oraz telewizji regionalnej. O zawodach informują
także rozgłośnie radiowe, portale internetowe oraz różne czasopisma.
Wraz z olbrzymim wzrostem zainteresowania motocyklami coraz więcej firm
dostrzega sensowność promocji swoich
działalności właśnie poprzez wspieranie
sportów motocyklowych i współpracę
z motocyklistami.
Sezon już zakończony, więc przy tej okazji składam serdeczne podziękowania
wszystkim znajomym i rodzinie za wsparcie, jakim mnie otoczyli, oraz za znoszenie
moich częstych wyjazdów.
Z motocyklowym pozdrowieniem

Mariusz Ampulski
mariaszyn@op.pl

Inwestycja w trakcie budowy
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MORZE REGGAE – PRZYPŁYW Z TRÓJMIASTA
W piątkowy listopadowy wieczór
do Nasielska zawitało trochę lata. A
jak lato, to i słońce i morze. Słońce
w postaci gorącej muzyki reggae,
a morze – rejon, znad którego ta
muzyka do nas przypłynęła. Dwa
trójmiejskie zespoły, Majestic i Lars,
wbrew ponurej jesiennej aurze postanowiły wyruszyć w trasę, która
objęła również nasze miasto. Byliśmy czwartym przystankiem na
trasie przypływu z Trójmiasta. Nie
bardzo wiem, jak wytłumaczyć
pustą salę kinową – czy to brak promocji imprezy, czy zainteresowania
ze strony nasielskiej „wybrednej”
publiczności? Trudno powiedzieć.
Jednak zawsze myślałam, że muzyka reggae była w Nasielsku mile
widziana (wspominając choćby
rodzime Dropsy). Kiedy po wejściu
do Kina Niwa zobaczyłam pustki na
korytarzu, miałam jeszcze nadzieję,
że koncert tak porwał publiczność,
że nikt już nie chce „przegadywać”
muzy w holu. Jednak podczas występu grupy Majestic na sali było
może około dwudziestu osób.
Przy Larsie taka jedna skusiła się
na obiecany prezent od zespołu
(debiutancka płyta Live Act Reggae
Squad – wiem, bo to ja ją sobie „wytańczyłam”) i postanowiła pobujać
się trochę pod sceną – szczęśliwie
wywołało to reakcje jeszcze kilku

innych osób. Pomimo specyfiki
zachowania nasielskiej publiczności były to bardzo dobre koncerty,
o czym mona się przekonać, czytając zamieszczone obok krótkie
opinie zespołów uczestniczących
w trasie „Morze Reggae”.

wiek krzesełka trochę przeszkadzają w skakaniu. Mimo wszystko
ludzie słuchali i widać, że im się
podobało.

M.P.: Gracie teraz w trakcie trasę
koncertową obejmującą Mazowsze. W którym momencie trasy
jesteście?

Lars i Majestic: Tak...

Majestic: Nie tylko Mazowsze,
generalnie północna część Polski,
północno-zachodnia i centralna.
Jeżeli chodzi o trasę, jesteśmy na
początku, to był czwarty koncert
z czternastu.
M.P.: Gdzie do tej pory już zagraliście?Lars: Do tej pory były
to Ostróda, Legionowo, wczoraj
Gdynia i dzisiejszy koncert w Nasielsku.
M.P.: Który z tych koncertów był
najlepszy?
Lars i Majestic: Wszystkie były wyśmienite!
M.P.: A co powiecie o nasielskim
koncercie?
Lars: Bardzo fajnie się grało, pozytywny odbiór. Dobrze wszystko
brzmiało, komfortowo na scenie.
Byliśmy dobrze przyjęci, aczkol-

M.P.: Jutro gracie w „Pubie Wetlina”. Czy graliście już, czy to zespół
Lars, czy Majestic, w Warszawie?
M.P.: Jakie było przyjęcie?
Lars: W zasadzie jeśli chodzi o Larsa, to nie było żadnego, bo nie było
ludzi. Kiedy zagraliśmy w „Piwnicy pod Harendą”, było pięć osób,
potem graliśmy w „Jadłodajni Filozoficznej” i były cztery , ale sobie
wyszły (śmiech).
Majestic: My mamy bardzo podobne doświadczenia. Gdy graliśmy w „Aurorze”, organizatorzy
zapomnieli rozwiesić plakaty i frekwencja była równie „wysoka” jak
w przypadku Larsa (śmiech). Drugi
raz graliśmy w „Pubie Wetlina”,
z zespołem Pogodno. Było bardzo dużo ludzi, wszyscy przyszli
na nas, na Pogodno wychodzili
(śmiech).
M.P.: Dziękuję za rozmowę.
Z zespołami Majestic i Lars
rozmawiała i płytę wytańczyła
Martyna Pielecka
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URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

NOWE ZASADY ZAWIESZANIA
WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

U

stawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 141
poz. 888 ze zm.) wprowadziła m.in. możliwość
zawieszenia prowadzonej
działalności gospodarczej.

obowiązkowi wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, właściwemu
sądowi rejestrowemu.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać
działalności gospodarczej i osiągać
bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Przysługuje mu jednak prawo do
podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub
zabezpieczenia źródła przychodów,
prawo do przyjmowania należności
lub obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności. Przedsiębiorca może także sprzedawać własne
środki trwałe i wyposażenie. Ma też
prawo, ale i obowiązek uczestniczyć
w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną
przed jej zawieszeniem.

Od 20 września br. przedsiębiorcy
mogą zawieszać działalność gospodarczą na okres od miesiąca do
dwóch lat.
Z możliwości zawieszenia mogą
skorzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, tj. osoby
fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, spółki handlowe,
osobowe lub kapitałowe. W przypadku spółki cywilnej zawieszenie
jest skuteczne, pod warunkiem, że
dokonają tego wszyscy wspólnicy.
Stosownie do treści art. 27a ust.1
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca,
który jest osobą fizyczną, składa

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie chroni jednak przed przewidzianymi prawem
kontrolami.
P r ze d s i ę b i o rc a
s a m d e c yd u j e
o okresie zawieszenia działalności. Może to zrobić kilkakrotnie,
gdyż przepisy
nie wprowadzają
ograniczeń liczby
zawieszeń dokonywanych przez
p rze d sięb iorc ę
prowadzącego tę
samą firmę.

dla mieszkańców gminy Nasielsk

Płeć ……………………….
Wiek ………………………
Wykształcenie …………….
Czy weźmie Pani/Pan udział w debacie publicznej podsumowującej działania
władz samorządowych w II roku kadencji 2006-2010, która odbędzie się dnia
25.11.2008r. pocz. godz. 17.00 w kinie Niwa w Nasielsku
a) TAK
b) NIE
c) NIE WIEM
Czy znana jest Pani/Panu treść Deklaracji Burmistrza z dnia 07 maja 2008r.
dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów (publikowana na stronach
www.maszglos.pl i www.um.nasielsk.pl
a) TAK
b) NIE
Jakie zdaniem Pani/Pana najważniejsze problemy nurtujące lokalne środowisko
nie są rozwiązywane przez obecne władze samorządowe gminy Nasielsk?
(proszę wypisać)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Jakie problemy należy rozwiązać w jak najbliższym czasie, aby poprawić
warunki życia w gminie Nasielsk? (proszę wypisać)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Wypełnioną ankietę prosimy oddać do biura Stowarzyszenia Europa i My
Urząd Miejski w Nasielsku, pok.12 tel. 0 606 923 971
lub przesłać e-mailem: wroblewska@europaimy.org
Za wypełnienie ankiety i jej oddanie serdecznie dziękujemy

Łączny czas zawieszenia działalności przez kolejno następujące po
sobie okresy nie może przekroczyć
24 miesięcy.
Opracowała:
Renata Olszewska

pisemną informację o zawieszeniu
prowadzenia działalności gospodarczej właściwemu organowi
ewidencyjnemu, a w przypadku
przedsiębiorców podlegających
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Nasielsk z oddali

Polskie piekiełko
Sytuacja na naszej scenie politycznej zaczyna przypominać tę
sprzed wyborów w 2007 roku.
Rządzące wówczas partie polityczne PiS, Samobrona i LPR
zajmowały się przede wszystkim sob ą. Byliśmy świadkami
ciągłych skandali politycznych:
zawiązywania i zrywania różnego rodzaju porozumień koalicyjnych. Towarzyszyły temu
też liczne przetasowania w rządzie – między innymi wymiana
premiera Kazimierza Marcinkiewicza na Jarosława Kaczyńskiego, rezygnacja Zyty Gilowskiej
z funkcji wicepremiera i ministra
fi n an sów, p i erwsze odej ś c i e
z rządu Andrzeja Lepera, jego
powrót i następna dymisja spowodowana poważnymi zarzutami korupcyjnymi. O tych wydarzeniach informowały szeroko
media, dużo czasu poświęcano
im w sejmie.

łanego jeszcze przez PiS i spowodować, że te media zaprzestałyby
służyć głównej partii opozycyjnej. Przeszła ona przez sejm i senat, jednak została zawetowana
przez prezydenta. Platformie nie
udało się przekonać drugiej partii
opozycyjnej – SLD do głosowania za odrzuceniem prezydenckiego weta i projekt rządowy
powędrował do kosza.
Podobny los może spotkać dalsze
rządowe projekty ustaw, bo panu
prezydentowi nie podobają się
również przygotowywane przez
Radę Ministrów zmiany mające
poprawić funkcjonowanie służby zdrowia i oddłużenie szpitali;
reforma systemu emerytalnego,
która ma go uchronić przed całkowitym rozkładem, oraz zmiany
w organizacji szkolnictwa.
Coraz więcej komplikacji powoduje prezydencka chęć reprezentowania naszego kraju na
wszystkich ważnych konferencjach międzynarodowych. Pałac
prezydencki uważa, że Lech Kaczyński, jako pierwsza i najważniejsza osoba w państwie, może
wybrać się na wszystkie spotkania
przywódców państw i szefów
rządów nawet wtedy, gdy zaproszenie dotyczy tylko osoby,
która zgodnie z naszą konstytucją
faktycznie odpowiada za bieżące
kierowanie państwem, czyli premiera. Nie interesuje zupełnie go
to, że takie kraje jak nasz, mają
zwykle tylko jedno miejsce przy
konferencyjnym stole dla szefa
delegacji i drugie dla osoby, która
mu jest niezbędna jako doradca
przy podejmowaniu ważnych
decyzji (zwykle jest to kompetentny minister). Natomiast podczas uroczystej kolacji jest tylko
jedno krzesło przeznaczone dla
szefa delegacji.

Taka sytuacja nie sprzyjała podejmowaniu konkretnych działań
zmierzających do rozwiązywania
ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Toteż
w tym okresie nie zrobiono nic
w sprawie prywatyzacji, reformy
ochrony zdrowia czy ratowania
polskich stoczni. Nagłośniono
jedynie walkę z korupcją i postawiono zarzuty wielu osobom,
jednak tak naprawdę prawie żadnej sprawy nie udało się zakończyć wyrokiem skazującym.
Obecnie nowa koalicja Platformy i PSL-u też niewiele dotychczas zdołała dokonać. Wprawdzie dysponuje ona większością
w sejmie i senacie, nie ma dotychczas poważniejszych tarć
oraz kłótni między rządzącymi
partiami i rząd działa zgodnie
oraz dość kompetentnie, jednak
wszystko idzie jak po grudzie
i niewiele problemów udało się
załatwić. Tym razem wszelkie
reformatorskie poczynania rządu
skutecznie blokuje główna partia
opozycyjna wspomagana przez
pana prezydenta.

Dużo zamieszania na konferencji
w Brukseli, poświęconej głównie
problemom klimatycznym, wywołało pojawienie się naszego
pana prezydenta, który wbrew
stanowisku rządu postanowił,
że on musi w niej uczestniczyć
i ministrowie towarzyszący premierowi pokornie wynosili się
z sali posiedzeń, a na uroczystej

Taki los spotkał ustawę medialną, która miała między innymi
umożliwić zmianę kierownictwa
Polskiego Radia i Telewizji powoR
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kolacji dla delegacji polskiej dodatkowe miejsce przewodniczący obradom prezydent Francji
po znajomości jakoś załatwił.
Na szczęście na sali obrad prezydent zabawił tylko kilka minut
i kiedy przyszło do omawiania
n ajważn iej sze go p unktu ob rad, premier mógł, korzystając
z pomocy ministra, stanowisko
Polski przedstawić i skutecznie
go bronić. Natomiast, kiedy była
bardzo krótko omawiana sprawa
Gruzji, która bardzo interesowała naszego prezydenta i, jak
zapowiadał, o której chciał się
wypowiedzieć, akurat go na sali
obrad zabrakło.
Powstaje więc pytanie – dlaczego prezydent Kaczyński chciał
koniecznie do Brukseli polecieć
i dlaczego ostatnio tak często
blokuje działania rządu? Zdaniem
wielu komentatorów politycznych pan prezydent traktuje swą
prezydenturę jako misję. Uważa,
że jego obowiązkiem jest bronienie naszego państwa przed uzależnieniem, pozbawieniem narodowej tożsamości, Wynika to
z jego anachronicznej wizji Polski
i niezrozumienia współczesnych
p roc esów modern izacyjnc h .
W momencie gdy funkcję premiera stracił jego brat, którego
uważa za n ajlep szego z do tychczasowych szefów rządów,
postanowił już bez żadnych skrupułów opowiedzieć się po stronie
opozycji i realizować politykę
PiS-u. Wyraźnie zajął pozycję
swojego brata, który ostatnio
m a ło się pokazuje . W walce
z rządzącą Platformą wykorzystuje wszystkie możliwości, jakie
daje mu sprawowanie urzędu
prezydenta państwa – wetowanie
ustaw przyjętych przez obydwie
izby parlamentarne, zaskarżanie
ich do Trybunału Konstytucyjnego, występowanie z inicjatywą
przeprowadzenia referendum,
Dziwić się tylko należy, że pan
prezydent, prowadząc taką politykę, domaga się, aby traktowano go jako męża stanu i najwyższego przedstawiciela państwa,
któremu przysługuje najwyższy
szacunek.
Antoni z Ursusa
M
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Duchowe witaminy
Świętować ale jak?
Przeciętnemu katolikowi niedziela kojarzy się z pójściem do kościoła… i właściwie z niczym innym świętym. Reszta jest już raczej mało
pobożna. Tak jak w przysłowiu: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”.
II Polski Synod Plenarny (1999) zauważa, że: „o poważnej desakralizacji
niedzieli świadczy organizowanie i podejmowanie w tym dniu dodatkowej pracy zarobkowej, wykonywanie ciężkich prac w gospodarstwach
rodzinnych, dokonywanie zakupów w supermarketach czy na giełdach
samochodowych”.
Chrześcijańska niedziela, jak też inne święta, nie jest dniem bezczynności,
lecz wręcz przeciwnie – dniem aktywności, z tym że jest to aktywność
zasadniczo różna od codziennej, związanej ze zdobywaniem środków
do życia. Trudno byłoby też w podejściu do sprawy świętowania pozostać tylko na poziomie prawa kościelnego, wyrażonego w postaci
przykazania: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św.
i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”. Bo prawo zawsze stanowi pewne minimum. Dla przeciętnego Kowalskiego argumentów
jest znacznie więcej. Niedziela obok czynnego udziału w liturgii, troski
o poprawienie nadwątlonych relacji z Najwyższym, daje możliwość
odpoczynku, spotkania się z bliskimi, spożycia rodzinnego obiadu, odwiedzin przyjaciół czy spaceru. Jest to wreszcie okazja do pełnienia dzieł
miłosierdzia wobec potrzebujących.
Niestety, nie dla wszystkich. Istnieją bowiem sytuacje, które obiektywnie
utrudniają świętowanie. Należą do nich prace, których motywacja sięga
po tzw. racje społeczne. Musi przecież funkcjonować komunikacja, służba
zdrowia, straż pożarna, policja, stacje benzynowe czy apteki. Gdy więc
zwyczaje (sport, rozrywki) i obowiązki społeczne (służby publiczne) wymagają od niektórych pracy w niedzielę, powinni czuć się odpowiedzialni
za zapewnienie sobie wystarczającego czasu wolnego.
Wcale nierzadko zdarza się, że w naszym rozumieniu świętowania nie
widzimy nic z „dotknięcia nieba”. Można by rzec, że każde święto (kościelne, rodzinne czy państwowe – bez różnicy) jest sprawdzianem naszego
świętowania. Często media z szyderstwem mówią o świątyniach naszych
czasów – galeriach handlowych – do których wręcz nabożnie zmierzają
w święta całe rodziny – co aż tak często nie zdarza się w kościołach.
A przecież po drugiej stronie lady czy kasy też są ludzie. Może chcieliby,
by w takie dnie ruch jednak był mniejszy? Albo – by go nie było wcale?
Ostatnio nawet, podczas jednej z niedziel, ktoś podobno wywiesił w jednym z dużych sklepów napis: „Kupując sprzęt AGD w niedzielę, pozbawiasz mnie bycia z rodziną”. Pytanie, czy jeszcze ma pracę…
Dla chrześcijanina dni święte powinny być przede wszystkim okazją do
osobistego uświęcenia. Chodzi o to, aby wydobyć z siebie te „wyższe”
warstwy swojego wewnętrznego „ja”, by potrafić ucieszyć się sobą i „odnowić siebie”. Pomocą może okazać się chwila refleksji, ciszy, lektury
i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia duchowego i chrześcijańskiego. Na takie „specjały” długo by szukać chwili w zabieganej codzienności.
A może jakiś ciekawy spacer czy wyjazd w nieznane choć nieodległe
miejsce, by zachwycić się światem i uwielbić jego Stwórcę? A przy okazji
okazać miłość rodzinie, bliźnim…
Tych okazji do świętowania mamy dosyć dużo. I to praktycznie każdego
tygodnia. I tak, obok niedziel i świąt nakazanych (Świętej Bożej Rodzicielki – 1 I, Objawienia Pańskiego – 6 I, Bożego Ciała, Wniebowzięcia
NMP – 15 VIII, Wszystkich Świętych – 1 XI oraz Bożego Narodzenia – 25
XII), mamy święta państwowe (choćby 3 maja –Święto Konstytucji czy
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości), imieniny, urodziny czy
rodzinne uroczystości.
Nie ma jednak co liczyć na to, że ktoś nam zorganizuje ten czas, a nawet
jeśli – to tło raczej nie będzie sakralne, ale… np. reklama piwa czy rywalizacja o elektorat przed wyborami. Sami mamy stawać się „kowalami
własnego losu”. Wszystko po to, by rozwijać swoje człowieczeństwo,
wzrastać w świętości czy pogłębiać wrażliwość na sacrum w świecie.
Skoro rodzina jest nazywana w teologii „Kościołem domowym”, to
z okazji świętowania, Kościół ten ma promieniować nowym blaskiem.
By dobrze żyć, trzeba więc dobrze i twórczo świętować. Wszystko w miarę swoich możliwości i w zgodzie ze swoim sumieniem. Żeby radosne
świętowanie nie zamieniło się w obżarstwo i lenistwo, warto pamiętać
o słowach św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: „Przeto czy jecie,
czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą
czyńcie” (10,31).
ks. Leszek Smoliński
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Nowe gimnazjum w 2009 r.?
Z

arówno rodziców, jak
i uczniów z pewnością
ucieszy nowa inicjatywa
edukacyjna Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Być może już w przyszłym roku szkolnym dzieci, które kończą naukę
w szkole podstawowej
i chcą ją kontynuować
w Nasielsku, będą mogły
wybrać, do którego gimnazjum chcą uczęszczać.
O pomyśle stworzenia
nowej szkoły gimnazjalnej
oraz jej funkcjonowaniu
rozmawiamy z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku Robertem Parzonką.
Od pewnego czasu mówi się
o utworzeniu gimnazjum przy
Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. Czy jest szansa na powstanie tego typu szkoły w Pana
placówce?
Idea utworzenia gimnazjum jest
ważnym elementem planu rozwoju
Liceum i tak naprawdę towarzyszyła
mi od początku mojej pracy jako
dyrektora. Szkoła musi się rozwijać.
Należy szukać nowych, ciekawych
rozwiązań, bo rzeczywistość nakłada na nas takie właśnie obowiązki.
Uważam, że umiejętne połączenie ze sobą gimnazjum i liceum
jest świetnym pomysłem. Dlatego
też rozpocząłem rozmowy w tej
sprawie w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Także Burmistrz Nasielska Bernard
Dariusz Mucha jest przychylny

SPORT

pomysłowi utworzenia nowego
gimnazjum w mieście.
Na przyjęcie ilu gimnazjalistów
będzie przygotowana szkoła?
R.P.: Po utworzeniu szkoły gimnazjalnej chciałbym, żeby w budynku
było 6 klas liceum (po dwie w roczniku) i 3 klasy gimnazjum (po jednej
w roczniku). Taka ilość uczniów jawi
się jako optymalna ze względów
lokalowych i formalnych.
Jakie warunki lokalowe ma budynek i czy są one wystarczające do
prowadzenia obu typów szkół?
W budynku Liceum znajduje się
trzynaście sal lekcyjnych. Jest to
wystarczająca liczba na jednoczesne prowadzenie obu typów szkół.
Poza tym nie widzę przeszkód
organizacyjnych. Terminy testów
gimnazjalnych nie nakładają się na
sesję maturalną. Ich przeprowadzenie na terenie szkoły jest jak najbardziej możliwe. Powoli zmieniamy
wizerunek szkoły, remontujemy.
W ostatnim okresie zostały wymienione okna. Dzięki profesjonalnej
firmie Adro z Warszawy prace trwały naprawdę krótko i nie sprawiły
żadnych uciążliwości w funkcjonowaniu placówki. W najbliższym czasie mamy zamiar wykonać remont
klas. Wszystko po to, aby szkoła była
przyjazna uczniom.
Czy utworzenie gimnazjum przy
LO wiąże się ze zmianami w kadrze nauczycielskiej?
Wszyscy pracujący w L.O. nauczyciele są wykwalifikowanymi magistrami. Kadra L.O. może kształcić
zarówno na poziomie szkoły gim-
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nazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. Jednak ze względu
na dodatkowe przedmioty,
których obecnie nie ma
w liceum, np. plastyka i muzyka, trzeba będzie zatrudnić więcej nauczycieli.
Jak w przypadku utworzenia gimnazjum będzie wyglądała rekrutacja w Pana
szkole? Czy zostaną zaostrzone procedury przyjmowania kandydatów do
szkół?
W szkole funkcjonuje komisja rekrutacyjna stosująca się do obowiązujących
aktów prawnych. Na pewno wkrótce uruchomimy również
nabór elektroniczny. Sądzę, że
otwarcie przy Liceum szkoły o charakterze gimnazjalnym będzie stanowiło ciekawą ofertę edukacyjną
dla mieszkańców miasta i gminy
Nasielsk.
Czy nowe gimnazjum będzie
„konkurencją” dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku,
obecnie jedynego w mieście?
Nie można mówić o konkurencyjności. Część młodzieży zaraz
po szkole podstawowej decyduje
się na gimnazja poza swoim miejscem zamieszkania, np. w Płońsku. Chciałbym ich zatrzymać.
Chciałbym, żeby mieli wybór także
w swoim mieście. Podkreślam, iż
kadra w mojej placówce jest bardzo
dobrze wykwalifikowana. Wystarczy spojrzeć na wyniki matur. Nie
miałbym nic przeciwko temu, żeby
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moja szkoła stała się małą prestiżową
szkołą, kształcącą naprawdę na wysokim poziomie. Często uczniowie
mówią, że w Nasielsku nie ma dobrych szkół. Chciałbym poprawić
ten wizerunek.
Kiedy zatem powstanie nowe
gimnazjum?
Chciałbym, aby nowe gimnazjum
zostało otwarte już w 2009 r., i jest
to możliwe. Zależy to oczywiście
od bardzo wielu czynników, ale
ze swojej strony dodam, że zrobię wszystko, aby ten termin był
realny.
Jaki program nauczania oraz zajęcia pozalekcyjne Pana placówka
zaoferuje nowym uczniom?
Uczniowie w mojej placówce mają
do wyboru 4 języki obce. Gimnazjaliści będą mogli wybrać język,
jakiego chcą się uczyć. Najlepszym
pomysłem byłoby stworzenie gim-
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LUKS Cieksyn
samodzielnym liderem!

W kolejnych meczach V ligi tenisa stołowego drużyna nasielskiej
Sparty odniosła trzy efektowne
zwycięstwa i po pięciu kolejkach
przesunęła się na 3 miejsce w tabeli. W ciągu czterech dni Spartanie
rozegrali 3 spotkania i wszystkie
zakończyły się ich zwycięstwem.
Najpierw w sobotę 8 listopada na
wyjeździe pokonali MOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki 10:4, następnie,
w niedzielę 9 listopada PKS Kanty
Krasnosielsc również 10:4, oraz
11 listopada w hali sportowej w Nasielsku dość silny zespół UKS Iskra
Sońsk 10:7

Dwa kolejne zwycięstwa
odnieśli tenisiści LUKSu
Cieksyn i po pięciu kolejkach zostali samodzielnym
liderem V ligi tenisowej. W
meczach tych wystąpił najlepszy zawodnik Marek Stamirowski i on był głównym
autorem tych zwycięstw. W
obu meczach zdobył komplet punktów.

Zdobyte w tych meczach sześć
punktów znacznie przybliżyło ich
do zajęcia po pierwszej rundzie
miejsca w pierwszej piątce, która

Punkty zdobyli: w meczu z Nowym
Dworem – Szadkowski 3,5, Grycz
i Zalewski po 2,5, Michnowski 1,5.
W meczu z Krasnosielcem: Szadkowski i Zalewski po 3,5, Michnowski i Grycz po 1,5. W meczu
z Sońskiem: Szadkowski 3,5, Michnowski i Zalewski po 2,5, Grycz 1,
Sokolnicki 0,5.
as

KOMUNIKAT
W niedzielę 16 listopada od godz. 1000 w hali sportowej w Nasielsku
odbędzie się II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie stołowym
w kategorii kadetów i kadetek, który będzie eliminacją do Mistrzostw
Polski. Wśród uczestników turnieju wystartują reprezentanci Polski w tej
kategorii wiekowej.
Serdecznie zapraszamy sympatyków tenisa stołowego.

Rozmawiała Katarzyna Tyc

SPORT

Grand Prix Nasielska

Trzy efektowne zwycięstwa
Sparty!
Forma zawodników Sparty powoli
się stabilizuje. Zawodnicy nabrali
większej pewności, czego im brakowało w pierwszych spotkaniach.
Opuściła ich, mimo wieku, debiutancka trema i jeszcze nie raz sprawią przyjemną niespodziankę.

Dziękuję za rozmowę.

SPORT

Tenis stołowy

w rundzie rewanżowej będzie walczyła o awans do IV ligi.

nazjum wzorowanego na modelu
zachodnim. Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy rodzice nie mają czasu
dla swoich dzieci. Dlatego skłaniam
się ku pomysłowi, aby uczeń przebywał w szkole od godziny 8.00
do 17.00. W szkole mógłby odrobić
lekcje i uczyć się. Wtedy wracałby do domu bez książek. Książki
zostawałyby w szafkach. Rodzice
dzięki takiemu systemowi będą
mieli pewność, że szkoła oferuje
pełen zakres usług dydaktycznych
i edukacyjnych. Poza tym w naszej
szkole obecnie organizujemy zajęcia fakultatywne, przygotowujące
uczniów klas trzecich do egzaminu
maturalnego. Działa Koło PCK oraz
Drużyna ZHP im. Jadwigi Rostkowskiej. Mamy do tego warunki. Wśród
rady pedagogicznej jest dobry klimat, sprzyjający pracy.

Na mecz do Ostrowii Mazowieckiej
nasi zawodnicy nie jechali w roli faworyta. Drużyna z Ostrowi ma dość wyrównany zespół i miejscowi działacze
liczyli na pewne zwycięstwo. Mecz był
bardzo zacięty i wyrównany. Do połowy spotkania utrzymywał się wynik
remisowy. Dopiero spotkanie dwóch
pierwszych rakiet Marka Stamirowskiego i Piotra Fidury ostudziło nieco
miejscowych działaczy. Przeciwnik
Marka w trzech setach zdobył zaledwie
12 punktów i od tej pory nasi zawodnicy powiększali swoją przewagę, by
ostatecznie zwyciężyć 10:7.
W drugim meczu rozegranym w Nasielsku LUKS zmierzył się z „Wkrą”

Sochocin. Drużyna z Sochocina w porównaniu z ubiegłym sezonem znacznie się wzmocniła i przyjechała do
Nasielska po niespodziewanym zwycięstwie nad faworytem V ligi drużyną
z Sarbiewa.
Z min i przedmeczowych rozmów
wynikało, że goście przyjechali po
pewne zwycięstwo. Ich nowy nabytek i zarazem „as” zespołu Artur
Zieliński nie ukrywał, że wszystkich
naszych zawodników w „mig” rozniesie. Nie spodziewał się jednak, że
Cieksyn też ma swojego asa. Marek
Stamirowski rozniósł go 3:0. Po tym
spotkaniu z zawodników Sochocina
uszło powietrze i mecz zakończył się
wynikiem 10:5.
Punktuy w tych obu meczach zdobyli: Stamirowski 4,5 i 4,5, Ziemiński 3 i 2,
Kamiński 2 i 2, Białorudzki 0,5 i 1,5.
Tabela po 5 kolejkach:
1. LUKS Cieksyn
10:0 50:30
2. UKS Sarbiewo
8:2 48:31
3. Sparta Nasielsk
6:4 42:35
4. MOSiR Ostrów Maz.6:4 44:38
5. Wkra Sochocin
4:6 37:42
as

Z okazji Święta Niepodległości
w hali sportowej odbył się kolejny
turniej o Grand Prix Nasielska w tenisie stołowym.
Z powodu ładnej listopadowej
pogody i wielu innych imprez
zorganizowanych w tym dniu na
powietrzu, frekwencja na turnieju
była dość skromna. Nie mniej jednak turniej był ciekawy i obfitował
w wiele zaciętych pojedynków. Nie
zabrakło również niespodzianek.
Końcowe wyniki turnieju:
Kategoria I rocznik 1998 i młodsi
1.Zembrzuski Paweł (Cieksyn),
2. Koźniewski Czarek (Dębinki),
3. Filipowicz Andrzej (Nasielsk)
Kategoria II (chłopcy) rocznik
1992/95
1. Białorudzki Kamil (Cieksyn),
2. Kozaczuk Adrian (Cieksyn),
3. Żyła Adrian (Nasielsk)
Kategoria III (dziewczęta)
1.Niezgoda Anita,
2. Gruda Natalia,
3. Borkowska Dominika (wszystkie z Dębinek).
Kategoria IV (open)
1. Niedzielski Mateusz (Nasielsk)
2. Kamiński Michał (Wrona)
3. Michnowski Krzysztof (Nasielsk)
as
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Święto Niepodległości
R

ankiem, 10 listopada 1918 roku na warszawski Dworzec Główny
wjechał specjalny pociąg
z Berlina, składający się
z lokomotywy i jednego
wagonu. Wysiadł z niego,
internowany wcześniej
w Magdeburgu, Józef Piłsudski. Powitali go przedstawiciele Rady Regencyjnej i Polskiej Organizacji Wojskowej. Tego dnia
w stolicy zaczęło się również rozbrajanie żołnierzy

Łukasz Niedzielski

niemieckich. Nazajutrz
Piłsudski przejął z rąk
Rady Regencyjnej władzę
nad wojskiem. I to właśnie 11 listopada stał się
w naszej historii Świętem
Niepodległości. Świętem
obchodzonym bardzo uroczyście. W tym roku przeżywaliśmy 90. rocznicę
odzyskania przez Polskę
państwowości. W Nasielsku ta data
zbiegła się
z 622. rocznicą nadania
praw miejskich
naszemu miastu.
Ob chody Święta
Niepodległości zaczęły się już w poniedziałek, 10 listopada. Uroczystość
z tej okazji odbyła się
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Zgromadzonych gości
p ow i t a ł k ró t k i m
p r z e m ów i e n i e m
zastępca burmistrza
Tadeusz Nalewajk.
Jak powiedział: Dziewięćdziesiąt lat temu
spełniły się sny prawie pięciu pokoleń Polaków. Sny
o niepodległości. […] Czcząc dzień
11 listopada, czcimy męstwo i poświęcenie żołnierza polskiego oraz
cierpliwość i upór w dążeniu do
celu. Dlatego też ten szczególny
dzień skłania do refleksji na temat
patriotyzmu. Tadeusz Nalewajk
nawiązał również do 622. rocznicy
nadania praw miejskich Nasielskowi.
Przypomniał historię tego wydarzenia, ale nie zapomniał o przyszłości.
Nasza mała Ojczyzna to miejsce,

fot. M. Stamirowski

do którego, w myśl naszego logo
słownego, warto powracać. Słowo
„warto” zawiera niezwykłą głębię i przesłanie. Dlatego też warto
dawać przykład, warto pomagać,
warto kochać. Warto pracować dla
dobra naszej gminy, by dać przyszłym pokoleniom wielką uciechę
z tego, iż mieszkają właśnie na tej
ziemi – mówił.
Następnie na scenie zaprezentowały się laureatki gminnego konkursu
recytatorskiego „Polska Poezja
Patriotyczna”, organizowanego
przez NOK. Joanna Mackiewicz z nasielskiego gimnazjum przedstawiła Modlitwę o pokój Kazimiery
Iłłakowiczówny, a Aleksandra Suwińska z gimnazjum
w Cieksynie recytowała
wiersz Marii Konopnickiej
Chodziły tu Niemce. Wszyscy laureaci i wyróżnieni
dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Opiekunowie, jurorzy oraz uczestnicy gminnego konkursu recytatorskiego Polska Poezja Patriotyczna.

nieznanego żołnierza. Uczestniczyli
w niej: przedstawiciele nasielskich

poczty sztandarowe z terenu gminy,
przedstawiciele policji i ochotni-

Tego dnia w yróżnieni
uczniowie, jak i pozostali
goście uczestniczyli też
w lekcji historii. Była to jednak lekcja inna niż zwykle.
Multimedialną prezentację
na tę okazję przygotował
Włodzimierz Parfieniuk,
który przedstawił drogę Polski
do odzyskania niepodległości,
począwszy od okresu zaborów,
a skończywszy na walce o rozszerzenie granic II Rzeczpospolitej.
Atrakcją wieczoru był koncert
fortepianowy w wykonaniu mieszkańca gminy Nasielsk Łukasza Niedzielskiego – studenta pierwszego
roku Uniwersytetu Muzycznego
w Warszawie (dawniej Akademii

Muzycznej). Łukasz wykonał kilka
klasycznych utworów: Dla Elizy
Ludwiga van Beethovena, ballady,
etiudy i walca Fryderyka Chopina
oraz standard jazzowy Geoffry’ego Russella Smitha Dreamy. Brawa,
które otrzymał nasz młody muzyk,
były niewątpliwie zasłużone. Były
potwierdzeniem jego talentu oraz
ciężkiej pracy.
We wtorek, 11 listopada pierwsza
część uroczystości odbyła się na
cmentarzu parafialnym, przy grobie

władz samorządowych z burmistrzem Bernardem Muchą na czele,
przedstawiciele władz powiatowych
– wicestarosta Anna Kaczmarek

czej straży pożarnej, kombatanci,
harcerze, przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych,
Akcji Katolickiej, duszp a s t e r s t wa
r o l n i kó w,
Towarzystwa
Miłośników
Ziemi Nasielskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i mieszkańcy miasta.
Szczególnie
licznie na uroczystość przybyli nauczyciele i młodzież z Gimnazjum
im. Konstytucji 3 Maja. Nie zabrakło orkiestry dętej, która odegrała
hymn państwowy. Po hymnie
list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, skierowany do władz
i mieszkańców polskich gmin, odczytał Marek Maluchnik z Urzędu
Miejskiego. Po nim głos zabrał burmistrz, który w swym wystąpieniu

i członek zarządu powiatu Stanisław
Tyc, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podlegających gminie,
R

E

K

L

A

podkreślał rolę takich wartości, jak:
zgoda, spokój, mądrość i wolność.
Następnie ksiądz Tadeusz Jabłoński
odmówił modliwtę za Ojczyznę
autorstwa Piotra Skargi. Potem
zebrani złożyli na grobie wieńce
i przy dźwiękach Pierwszej Brygady
przeszli do kościoła na mszę świętą.
Odprawił ją ksiądz Tadeusz Jabłoński
zaś kazanie wygłosił ksiądz Marek
Michalski, który przypominał, że
każdy z nas na swój sposób walczy
o dobro Ojczyzny.
Ostatnia część obchodów Święta odbyła się przy skwerze Jana
Pawła II. W tym roku po raz pierwszy byliśmy świadkami „Biegów
Niepodległości”. Uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i ochotnicy
w kategorii open ścigali się dookoła skweru. Zawody nadzorował
Mariusz Kraszewski, wicedyrektor

Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Chętnych do zdobycia nagród nie
brakowało. Nagrodami tymi były
puchary oraz specjalne pamiątki
ufundowane przez Urząd Miejski. Na
mecie na zwycięzców (i nie tylko)
czekała grochówka przygotowana
przez OSP w Cieksynie.
km
Wyniki Biegu Niepodległości
publikujemy na stronie 16.
M
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Warzywa znów skaczą
G

roszowe transakcje,
nie opłaca się już
przyjeżdżać, za co żyć – te
słowa najczęściej teraz
słyszymy na Rynku Hurtowym w Broniszach. Ogrodnicy są zaniepokojeni
rozwojem sytuacji na zielonym rynku. Ceny wielu
warzyw znów gwałtownie
spadły. Pogoda udzieliła
się sprzedającym i kupującym na Rynku Hurtowym w Broniszach. Aleje
handlowe są wypełnione
po brzegi samochodami
z towarem, kupujących
niewielu. Jest ponuro,
sennie i byłoby zapewne
spokojnie, gdyby nie dwa
warzywa.

Droższa jest fasola szparagowa, jej
cena przekroczyła 10 złotych za
kilogram. Więcej płaci się również
za cebulę ze szczypiorem – pęczek
kosztuje półtora złotego.
Utrzymuje się duży popyt na ogórki
krótkie spod osłon. Kupcy płacą za
nie nawet 7 złotych za kilogram.
Prawie o połowę są tańsze ogórki
długie. Nie dziwi natomiast nagły
i gwałtowny skok cen ogórków
gruntowych. Towaru jak na lekarstwo, dlatego sprzedający żądają już
nawet 10 złotych za kilogram.
W ostatnich dniach ceny warzyw
zachowują się jak ciśnienie atmosferyczne – skaczą raz w górę, raz
w dół. – Dochodzi do sytuacji, że
towar kupiony rano, wieczorem

Najbardziej, bo aż
o jedną trzecią, staniały selery. Za kilogram tego warzywa
płaci się znacznie
poniżej jednego złotego. W transakcjach
hurtowych ich cena
nie przekracza 80
groszy za kilogram.
Drastycznie tanieje
kapusta czerwona.
Cena poniżej pół
złotego za kilogram,
to dla rolników skandalicznie mało. Nie
zanosi się na to,
żeby było drożej. Podobnie jest już
w przypadku kalafiorów, za sztukę
płaci się od 70 do 80 groszy.
Tańsza jest również pietruszka, która
do tej pory nie poddawała się obniżkom cen. Kilogram tego warzywa
nie przekracza już dwóch złotych.
Za pęczek natki trzeba zapłacić powyżej złotego.

Jak informuje Agencja Rynku Rolnego opracowany został Krajowy
Program Restrukturyzacji (KPR),
który związany jest z koniecznością
przekształceń wynikających z restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce. Kwota pomocy
przysługująca Polsce, przeznaczona
na środki na rzecz dywersyfikacji
produkcji, wynosi ponad 34 mln
EUR, tj. ok. 113,5 mln PLN.
Głównym celem tego Programu
jest – jak wyjaśnia biuro prasowe
ARR – wsparcie alternatywnych
rozwiązań w stosunku do uprawy
buraka cukrowego i produkcji cukru
w gminach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego. Mówiąc
wprost jest to zachęta dla rolników,
żeby dali sobie spokój z burakami
– komentuje Zygmunt J., plantator
z województwa mazowieckiego.
Jego zdaniem „od buraków trzeba jak najszybciej uciekać, bo nie
wrócą już stare, dobre czasy, kiedy
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Źle w mleczarstwie
R

ynek mleka i przetworów mlecznych jest
w głębokim kryzysie. Sytuacja z każdym dniem
się pogarsza i to nie tylko
w naszym kraju, ale również w pozostałych krajach UE - alarmują przetwórcy. Polska wystąpiła
do Komisji Europejskiej
z postulatem przywrócenia refundacji wywozowych do przetworów
mlecznych – powiedział
Agroportalowi.pl Marek
Sawicki, minister rolnictwa.
Jak informuje ministerstwo rolnictwa, w pierwszym półroczu 2008
r. eksport przetworów mlecznych z Unii Europejskiej wykazywał znaczną tendencją spadkową
w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Największy
spadek eksportu odnotowano
w przypadku masła – o ponad po-

łowę, oleju maślanego – o ponad 60 proc. oraz
odtłuszczonego
mleka w proszku
i serów – o blisko
10 proc.
Główną przyczyną spadku eksportu są niekorz ystne relacje
cenowe przetworów mlecznych
pochodząc ych
z krajów Wspólnoty w porównaniu z przetworami
pochodzącymi
z innych regionów świata. W trzecim kwartale tego roku światowe ceny większości produktów
mlecznych były przeciętnie o 10
proc. niższe od cen na rynku
wewnętrznym UE. Dodatkowym
utrudnieniem dla unijnych ekspor-

Dobre gesty?

fot. D. Panasiuk

jest już o połowę tańszy, a nie mogę
przecież wstrzymywać zakupów
i czekać na rynku do wieczora.
Mam stałych klientów, którzy czekają na świeże warzywa – sytuację
na WR-SRH w Broniszach komentuje pan Marek, właściciel sklepu
spożywczego.
dar

Pieniądze za zaprzestanie
Nie uprawiajcie buraków cukrowych, a dostaniecie pieniądze – tak
można rozszyfrować tajemniczy
skrót KPR. Kryje się pod nim nic
innego jak tylko mała buraczana
rewolucja.

ZA MIASTEM

na cukrowych można było zarobić,
a człowiek był szanowany”.
Z funduszy programowych rolnik
będzie mógł uzyskać pomoc na
zakup nowych maszyn i urządzeń
do produkcji rolnej, w celu zmiany
profilu działalności rolniczej na inny
niż uprawa buraka cukrowego. O
pomoc będą mogli ubiegać się
plantatorzy buraków cukrowych,
którzy całkowicie lub częściowo
utracili prawo do uprawy i dostawy
buraka cukrowego. Łącznie na ww.
pomoc planowane jest ponad 33,5
mln PLN. Plantator będzie mógł
ubiegać się o zwrot 40% kosztów
kwalifikowanych zakupu nowej
maszyny.
Przewidziano również wsparcie
finansowe dla przedsiębiorstw produkujących energię z produktów
rolnych. O zwrot 50% kosztów
kwalifikowanych inwestycji będą
mogły ubiegać się mikro-małe
i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach
objętych restrukturyzacją sektora
cukrowniczego. W sumie, na pomoc planowane jest ponad 80 mln
złotych.
dar

Unia Europejska przedłużyła okres
stosowania płatności bezpośrednich
do owoców miękkich do 2013
roku. Bruksela rozważa teraz polską
propozycję wprowadzenia wzrostu
kwoty mlecznej o 2 proc. rocznie.
Między innymi o tych sprawach
poinformował minister rolnictwa
Marek Sawicki podczas dzisiejszej
konferencji prasowej.
Po 2013 roku będzie obowiązywał prosty system płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej.
Marek Sawicki podkreślił, że Polska
zdecydowanie się za tym opowiada
– Nie będą potrzebne stosy papieru,
wystarczy rolnikowi wtedy jedna
kartka papieru dwustronnie zapisana. W Brukseli są prowadzone w tej
sprawie negocjacje.
Minister zapewnił, że nie brakuje
pieniędzy na kredyty preferencyjne – Wszystkie banki dostały pełne
pokrycie środków w ramach dopłat

fot. D. Panasiuk

Marek Sawicki

do kredytów rolniczych. Jeżeli rzeczywiście w niektórych bankach
brakuje pieniędzy, to jest to tylko
wynik niezaradności ich prezesów.
Szef resortu rolnictwa zapewnił też,
że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest już gotowa
do realizacji płatności bezpośrednich za 2008. Pierwsze pieniądze
będą trafiać na konta rolników na
czas, czyli od 1 grudnia tego roku.
dar

Agencja Nieruchomości Rolnych ma być zlikwidowana. Nad
projektem w tej sprawie pracuje
międzyresortowy zespół rządowy. Nieoficjalnie wiadomo,
że ziemia ma być sprzedawana
po średnich cenach rynkowych,
a okres spłaty będzie rozłożony
na raty nawet do 15 lat.

Jak poinformowały niektóre media,
z preferencji będą mogli skorzystać
tylko ci rolnicy, którzy uprawiają grunty w gminie, w której ziemia będzie
sprzedawana. Rolnicy z innych gmin

terów jest utrzymujący się niekorzystny kurs dolara wobec euro.
Europejski kryzys mleczny już
dotkliwie odczuwają nasi rolnicy.
Niekorzystna sytuacja w eksporcie
przetworów mlecznych wpłynęła
na spadek cen surowca w skupie.
dar

Jak najmniej
chemii

J

Agencja do likwidacji

Ministerstwo Rolnictwa proponuje, żeby ziemię mogli kupować tylko rolnicy, dla których
ma być uruchomiona linia kredytowa o preferencyjnym oprocentowaniu. W grę wchodzi około
2,5 mln hektarów gruntów, którymi
teraz zarządza Agencji Nieruchomości Rolnych.

fot. D. Panasiuk

fot. D. Panasiuk

będą mogli nabywać ziemię, ale pod
warunkiem, że nie będzie na nią zainteresowania ze strony miejscowych
producentów. Niestety, będą musieli
jednak kupić ją po cenach wolnorynkowych. Każdy nabywca będzie
musiał się zobowiązać, że zakupionego gruntu nie przeznaczy na inny cel,
jak tylko na produkcję rolną.
dar

est już gotowy wieloletni program „Rozwój
zrównoważonych metod
produkcji ogrodniczej
w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz
zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”.
Pod tą długą i skomplikowaną
nazwą kryje się właściwie jedno –
mniej chemii w ogrodnictwie.
W ramach programu realizowanych będzie 19 zadań, które
umożliwią m.in. ograniczenie stosowania środków chemicznych,
ochronę środowiska naturalnego
oraz wdrożenie nowych technologii uprawy roślin ogrodniczych
prowadzących do uzyskania wysokiej jakości produktów sadowniczych, warzywnych, roślinnych
i pszczelarskich.
Realizowany przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach program ma przyczynić
się do poprawy konkurencyjności
i zwiększyć dochodowość ogrodnictwa. Chodzi zwłaszcza o rozwój
ogrodnictwa ekologicznego.
Dzięki programowi podmioty
tego sektora, które będą wdrażać nowoczesne technologie,
powinny osiągnąć standardy europejskie.
Całkowity koszt programu na lata
2008–2013 wyniesie ponad 57
mln zł.
Uchwałę w sprawie ustanowienia
programu przyjęła Rada Ministrów. Dokument powstał w Ministerstwie Rolnictwa.
dar
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Od 24 lipca 1915 roku do 11 listopada 1918 roku Nasielsk był okupowany przez wojska niemieckie.
Z ekonomicznego punktu widzenia
okres ten był dla Nasielska czasem
gospodarczej degradacji, upadku
rzemiosła, handlu, okresem ogólnej pauperyzacji ludności a szczególnie robotników i rzemieślników.
Ekonomiczno – społeczną degradację miasta najlepiej odzwierciedla wspomniany wcześniej spadek
o 1500 osób liczby jego mieszkańców.
W czasie tej okupacji zastój gospodarczy spowodowany był rabunkową polityką okupanta, która
dotknęła wszystkich obszarów
życia społeczno – gospodarczego
regionu. Wkrótce po zajęciu gminy
Nasielsk, Niemcy ograbili wszystkie
folwarki i gospodarstwa chłopskie
z lepszych koni. Jesienią 1915 roku
zarekwirowali niemal całe zapasy
zboża i kartofli. Ludność otrzymała kartki z wyznaczoną wagą mąki
przeznaczonej na wypiek chleba.
Rychło weszły kartki na cukier, sól
i naftę. Zamknięto część młynów
i wiatraków, a te którym pozwolono mleć zboże, objęto ścisłą
kontrolą wojskową. Nastąpiła rekwizycja blisko połowy inwentarza
żywego.
Na przednówku 1916 roku powszechnie zaczęto odczuwać brak
chleba. Obawiając się rozruchów
w Nasielsku, rozporządzeniem
z 7 maja 1916 roku okupanci nakazali poszczególnym wsiom do-

starczać do miasta po 75 ct [cetnar,
centar – jednostka wagi równa stu
lub w niektórych krajach pięćdziesięciu kilogramom – przyp.
red.] zboża tygodniowo w ramach
ogólnego kontyngentu zbożowego. Jedynym funkcjonującym
młynem w Nasielsku był młyn Żyda
Winegarta, objęty wspomnianym
nadzorem wojskowym. W tym
czasie wojsko konfiskowało bez
wynagrodzenia wszelkie pozostałe
zapasy zboża.
W miarę przeciągania się wojny,
katastrofalnie pogarszała się sytuacja ekonomiczna ludności. Setki
nasielszczan okupacja niemiecka pozbawiła środków do życia.
W tych warunkach duża rola przypadła miejscowej parafii rzymskokatolickiej w zbiórce datków na
rzecz głodnych i „zniszczonych”
Polaków. 21 listopada 1915 roku
odbyła się stosowna kwesta we
wszystkich świątyniach dekanatu
nasielskiego. Pozyskano w ten sposób 1093 rubli i 83 kopiejki, środki
te rozdzielił proboszcz wśród najbardziej potrzebujących.
Mieszkańcy gminy zobowiązani
zostali do łożenia na utrzymanie
zwiększonej liczby policjantów,
żandarmerii i policji polowej. Na
mieszkańcach Nasielska spoczywał
obowiązek utrzymywania komendantury w mieście. W kwietniu 1917
roku nakazano dostarczyć w tym
celu duże ilości ziemniaków, jajka
i masło dla żołnierzy niemieckich.
Sporadycznie, Niemcy udzie-

lali amnestii na dostawy pewnych towarów, i tak np.: pismem
z dnia 25 października 1917 roku
zwolniono lekarza więzienia powiatowego Piotra Szacherskiego
– właściciela folwarku Pianowo
– Daczki z obowiązkowych dostaw masła i jaj do komendantury
w Nasielsku. We wrześniu tego
samego roku nakazano dostarczyć do Nasielska 200ct owsa.
Sołtysi wsi podmiejskich Mazewa
i Mazewka nie zastosowali się do
nakazu ściągając na mieszkańców
tych sołectw rewizje i rekwizycje.
Jesienią tego roku, kolejny raz zobligowano wszystkie folwarki do
dostarczenia zboża do Nasielska,
mniejsze majątki ziemskie musiały
dostarczyć 169 kg ziarna, większe
zaś 259 kg.
Gmina dostarczać miała ludzi do
różnego rodzaju prac: przy budowie dróg, kolei wąskotorowej
z Nasielska do Płońska itp. Szczególne oburzenie i sprzeciw budziło
wywożenie ludności polskiej na roboty w głąb Rzeszy, dokonywane
na mocy rozporządzenia generała
– gubernatora warszawskiego gen.
Hansa von Beselera z 4 października 1916 roku „o zwalczaniu wstrętu
do pracy”. Gmina Nasielsk musiała
dostarczyć 35 chłopów, których
wyznaczał wójt w porozumieniu
z sołtysami. Większość nie chciała
stawiać się dobrowolnie w oznaczonym miejscu, więc używano
żandarmerii, która dostarczała
chłopów do punktów zbornych.

HISTORIA W KADRZE

Pozostałości dawnych Mokrzyc Dobrych, które zostały całkowicie zniszczone podczas rosyjskiej ofensywy marcowej (1915 r.).

Okupacyjne restrykcje dotknęły
również nasielskiego rzemiosła.
Lokalni garbarze byli zobowiązani
do sprzedaży skór po cenach ustalonych przez dowództwo armii niemieckiej, ponieważ skóry należały
do towarów strategicznych. Brak
surowca oraz odbiorców wyprodukowanych artykułów powodowały upadek szewstwa i garbarstwa.
W czasie działań wojennych istniał
zakaz organizowania targów i jarmarków. Rzemieślnikom nie wolno
było podróżować nocą i zostawać
w miejscu targów na noc. Warsztaty rzemieślnicze i zakłady przemysłowe, produkujące na potrzeby
wojska, nie miały szans egzystencji.
W lipcu 1917 roku władze okupacyjne zakazały wyrobu mydła
pod groźbą wysokiej grzywny lub
6 – miesięcznego aresztu.
Podobnie kształtowała się sytuacja
w handlu. Wszystkie towary mogły
być sprzedawane tylko po cenach
ustalonych przez władze powiatowe w Pułtusku. Nasielscy kupcy byli
ustawicznie narażeni na rekwizycje
ze strony niemieckich władz wojskowych, które zmuszały ich do
sprzedaży posiadanych artykułów
po niekorzystnych cenach. Zezwolenie na wywóz do Rzeszy – bez
cła, wszelkich towarów żywnościowych, spowodowało ogromne
trudności aprowizacyjne i szybki
wzrost cen na te artykuły. W latach
1914 – 1918 ceny artykułów żywnościowych wzrosły kilka a często kilkanaście razy. Wzrost cen
artykułów żywnościowych szedł
w parze ze wzrostem cen odzieży,
obuwia i innych towarów np. cena
pary butów wynosiła w 1914 roku –
20 marek, w 1915 roku – 30 marek,
a w 1917 roku – 500 marek.
Konsekwencją trudności aprowizacyjnych ludności miejskiej było
racjonowanie poszczególnych artykułów żywnościowych: chleba
od 1915 roku oraz cukru, masła,
mleka i mięsa a później, bo od 1917
roku nawet ziemniaków. Dziennie
wydawano na osobą 20dkg mąki,
a od 1917 roku zaledwie 12dkg.
Tygodniowe racje mięsa wynosiły
5-7dkg, natomiast dzienna racja
kaszy wynosiła 1,5 dkg na osobę.
Władze wojskowe dokonywały
prawie całkowitej rekwizycji zbiorów, licząc po 0,25 kg ziarna i 0,5
kg kartofli dziennie na osobę. Za
sprzedaż płodów rolnych groził
sąd wojenny. W konsekwencji
takiej polityki zbiory ziemniaków
w latach 1916 – 1917 spadły o 2/3,

zaś uprawy buraków cukrowych
zaniechano całkowicie. Przekładało się to na wzrost liczby bezrobotnych, gdyż rzesze robotników
sezonowych pozbawiono możliwości zarobkowania w rolnictwie.
Władze, zarówno cywilne jak
i wojskowe eksploatowały w totalny sposób zajęte obszary. Masowo wycinano lasy. Oprócz koni
i bydła rekwirowano furmanki dla
potrzeb taborów armii niemieckiej
operującej na wschodzie. Likwidacja gorzelni przyczyniła się do
powszechnego pędzenia bimbru
z żyta lub kartofli oraz rozpowszechniania plagi alkoholizmu.
Następstwem wzrostu pijaństwa
było łamanie prawa i szerzące się
zjawisko bandytyzmu. Gubernator warszawski Hans von Beseler,
w walce z plagą bandytyzmu szukał poparcia wśród kleru diecezji
płockiej. Pismem z 24 kwietnia
1916 roku prosił bpa Antoniego
Juliana Nowowiejskiego o zalecenie duchowieństwu w parafiach
„gorętszego” poparcia w tej walce.
Biskup metropolita wzywał podległych sobie księży do „pouczenia
wiernych, że zbrodniar zem jest
nie tylko bandyta, ale i ci wszyscy,
którzy bandycie pomagają ukryć
się przed karzącym ramieniem
sprawiedliwości”.
Obok skomplikowanej sytuacji
na polu gospodarczym życia
miasta, na uwagę zasługuje ostry
kurs polityczny okupanta. Jednym
z pierwszych rozporządzeń w tym
zakresie było pismo naczelnika
powiatu pułtuskiego z dnia 27
listopada 1915 roku, w sprawie
obchodów rocznicy powstania
listopadowego. Zezwolono w nim
jedynie na odprawienie stosownego nabożeństwa, jednakże bez
kazania, kategorycznie zabroniono
śpiewania pieśni patriotyc znych
oraz jakichkolwiek świeckich akcentów celebry.
Wiosną 1916 roku wszystkich
m ie szkańc ów z aopatr y wano
w paszporty, wiązało się to z wysoką opłatą paszportową. Uderzyło to zwłaszcza w warstwy
najbiedniejsze, nie posiadające
oszczędności. Aby rozporządzenia
władz okupacyjnych docierały do
wszystkich mieszkańców powiatu,
w latach 1915 – 1918 w drukarni
Karola Bełczykowskiego w Pułtusku, drukowany był dwujęzyczny,
urzędowy organ władz niemiec-

dokończenie na str. 2
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Wpisani w historię Nasielska

Stanisław
Grzesiak
(1935 – 2007) nauczyciel,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego,
dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej, działacz społeczny i sportowy,
instruktor harcerski
Stanisław Grzesiak urodził się
3 marca 1935 roku we wsi Obryte
niedaleko Pułtuska. Syn Apolonii
i Antoniego, właścicieli dużego gospodarstwa rolnego, miał sześcioro
rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczyna naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Pułtusku. Kończąc szkołę średnią
uzyskuje równocześnie uprawnienia
nauczycielskie. Pierwszą placówką oświatową, w której znalazł zatrudnienie była Szkoła Podstawowa
w Ciółkowie w powiecie pułtuskim.
W latach 1955 – 1957 odbył studia
dzienne na Studium Nauczycielskim
w Olsztynie na kierunku matematyka z fizyką. Po ukończeniu studiów
podjął pracę w szkole w Zatorach
w powiecie pułtuskim, gdzie pracował
do 1962 roku.
W tymże roku władze oświatowe
powiatu pułtuskiego, przenoszą go
na kierownicze stanowisko do Szkoły Podstawowej w Lubominie. W ten
oto sposób trafia do gminy Nasielsk.
Szkołą tą kierować będzie do 1970
roku, kiedy to władze oświatowe
doceniając jego umiejętności w kierowaniu placówką, powierzyły mu
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Pod jego
już kierownictwem szkoła w dniu
17 października przyjęła imię Stefana
Starzyńskiego. W czasie czteroletniego kierowania tą placówką, udało mu
się m.in. ogrodzić teren przyszkolny,
i zaplanować dalsze inwestycje związane z rozbudową szkoły. Niestety
w nowo oddanym budynku, z każdym niemal miesiącem zaczęły
się pojawiać coraz to nowe usterki
i braki w wykonawstwie. Kierownic-

two szkoły próbowało powołać specjalistyczne komisje do
oceny tych usterek. Stanisław
Grzesiak w sprawie ich usunięcia
wystosował wiele listów do ówczesnych władz oświatowych,
a w szczególności do instytucji
zajmujących się nadzorem budowlanym, z prośbą o poprawę
stanu technicznego szkoły, gdyż
niedociągnięcia budowniczych
zagrażały bezpośrednio uczącym się dzieciom. Prasa regionalna bardzo interesowała się
problemami nasielskiej „dwójki”.
W gazecie z 1973 roku możemy
przeczytać o tym, że: W lipcu 1971
roku wskutek usilnych starań dyrekcji
szkoły nr 2 dokonano komisyjnego
przeglądu stanu technicznego budynku. Stwierdzono wówczas autorytatywnie – a co już dużo wcześniej
sygnalizowała dyrekcja szkoły – że
w poszczególnych pomieszczeniach budynku dosłownie zapadają
się podłogi, układane z płytek PCW.
Największe ubytki powstawały na
korytarzach, gdzie ruch jest największy. Komisja orzekła, że szlichta
położona na pokładzie trzcinowym
nie wypełnia przestrzeni co powoduje, że cała podłoga i ułożone na
niej płytki PCW są sprężyste i ulegają
zniszczeniu. Sprawa usunięcia tych
usterek zaprzątała jeszcze długo głowę dyrektora szkoły.
Stanisław Grzesiak aktywnie działał
także na niwie sportowej. W szkole
istniała harcerska drużyna sportowa
„Żbiczki”, która czterokrotnie zwyciężała w krajowym turnieju piłkarskim
„Świata Młodych” i reprezentowała
Polskę na turniejach w NRD, Cze-

chosłowacji i Węgrzech. Za zasługi
w sporcie Szkolny Związek Sportowy przyznał mu honorową odznakę
w 1977 roku. Oprócz sportu wielką
pasją pana Stanisława było również
harcerstwo.
W połowie lat 70 – tych ubiegłego
wieku nastąpiły zmiany w sposobie
administrowania szkołami. Nową
formą kształcenia i wychowania był
system zbiorczych szkół gminnych.
W dniu 10 czerwca 1974 roku powołana została Zbiorcza Szkoła Miejsko
– Gminna w Nasielsku. Na stanowisku
dyrektora tej szkoły Stanisława Grzesiaka zastąpił Zygmunt Kozłowski.
W czasie kierowania szkołą podstawową Stanisław Grzesiak przez krótki
okres czasu od 1971 do 1972 uczył
w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Nasielsku. Był to jego pierwszy,
ale i zarazem nie ostatni kontakt z tą
placówką oświatową.
Chociaż praca zawodowa zajmowała mu wiele czasu, umiejętnie
łączył ją z pracą społeczną. Był

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Stefana Starzyńskiego. Stoją od lewej:A. Zawadzki, J. Czyżewska, R. Muzal, S. Grzesiak.
(17.10.1970 r.). Fot. ze zbiorów S. Grzesiak.
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kich powiatów pułtuskiego i makowskiego „Pultusker Zeitung
– Gazeta Pułtuska”. Czasopismo
to, formatu 320 x 270 mm miało
układ dwuszpaltowy: lewa szpalta
w języku niemieckim, prawa zaś
w polskim. Gazeta wypełniona
była przede wszystkim rozporzą-

dodatek do Gazety Pułtuskiej”.
W latach 1917 – 1918 ukazało
się 25 numerów, drukowanych
w Warszawie w formacie gazety
macierzystej, dwuszpaltowo i dwujęzycznie.
Niemcy zwrócili również baczną
uwagę na szkolnictwo, wydając

Żołnierze niemieccy rekwirujący trzodę chlewną na potrzeby Wehrmachtu w folwarku
Kosewo w 1915 r. Fot. ze zbiorów rodziny Weyherów.

dzeniami niemieckiego naczelnika
powiatu, informacjami o kartkach
żywnościowych, o wzroście cen
artykułów pierwszej potrzeby itp.
„Gazetę Pułtuską” przesyłano do
magistratu, sołtysów, księży i folwarków z nakazem jej odczytywania wszystkim zainteresowanym.
W celu poinformowania mieszkańców powiatu o rozporządzeniach
centralnej administracji okupacyjnej, wydawano „Antliche Beilage
zur Pultusker Zeitung – Urzędowy

rozporządzenia dotyczące nauczania oraz obsady personalnej
szkół. Działania te były częścią
szerszej akcji germanizacyjnej
stanowiącej kontynuację polityki
pruskiej w tym zakresie z przełomu
XVIII i XIX wieku. Mapy, dzienniki,
wszelkie inne akta i dokumenty
drukowane były po niemiecku. Nauczyciele, którzy wykazywali opór
wobec rozporządzeń okupanta,
karani byli usunięciem ze szkół.
Stanisław Tyc

długoletnim radnym
najpierw Rady Gminnej a następnie Miejskiej Rady Narodowej
w latach 1984 – 1988.
Niewątpliwym awansem
w jego karierze partyjnej
było sprawowanie funkcji sekretarza do spraw
oś wiat y – Komitetu
Miejskiego i Gminnego
PZPR od 1978 do 1981
roku. Ponownie wraca
do szkoły w 1981 roku
na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły
Zawodowej.
Jak na poprzednich stanowiskach, także i tu
w pracę zawodową angażuje wszystkie swoje
siły. Dba o prawidłowe
Dzień Nauczyciela w ZSZ w Nasielsku (1985 r.). Fot. ze
funkcjonowanie szkoły,
zbiorów szkoły.
ład i dyscyplinę. Wszystw 1985 roku. Za zasługi w rozwoju
ko to sprawia, że był lubiany przez
ogrodnictwa działkowego otrzymłodzież i szanowany przez kamał dyplom od Zarządu Polskiego
drę nauczycielską. Na emeryturę
Związku Działkowców w Ciechaprzechodzi z dniem 1 września
nowie. Uhonorowano go również
1986 roku. Nie rozstaje się jedmedalem 40 – lecia Polski Ludonak z zawodem nauczyciela, bo
wej i Krzyżem Kawalerskim Orderu
w ZSZ uczyć będzie jeszcze do
Odrodzenia Polski w 1985 roku.
1992 roku.
Stanisław Grzesiak zmarł 26 lipca
Za swoją pracę uzyskał wiele od2007 roku. Pochowano go na
znaczeń i wyróżnień. W 1970
nasielskim cmentarzu.
roku odznaczono go Brązowym
Krzysztof Macias
Krzyżem Zasługi a w 1975 roku
P. S. Serdecznie dziękuję pani StaniZłotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał
sławie Grzesiak oraz obecnemu dytakże odznakę „Za zasługi dla worektorowi ZSZ – panu Grzegorzowi
jewództwa warszawskiego” w 1975
Duchnowskiemu za udostępnienie
roku i odznakę „Za zasługi dla
informacji o Stanisławie Grzesiaku.
województwa ciechanowskiego”

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Piernikowe serce
Dorotka siedziała w naszej kuchni
zapłakana, a ja zastanawiałam się,
jak jej pomóc. Moja siostrzenica była
już od dawna dorosła, skończyła studia, napisała doktorat i była autorką
wielu publikacji na temat polimerów,
czymkolwiek one są, ale zupełnie
nie radziła sobie w sprawach miłosnych… I teraz też dlatego się
zamartwiała.
Poznała niedawno miłego mężczyznę. Wyglądało, że się nią zainteresował, ale…
– Ale jakoś nie możemy wyjść poza
etap przyjaźni – wzdychała nad
stolnicą, podczas gdy ja mieszałam
masę w stojącym na ogniu rondelku.
Pozostali domownicy byli w swoich
pracach i szkołach.
– To chyba dobrze – powiedziałam
i sięgnęłam po mąkę.
Dorotką siąknęła nosem.
– Poza tym, przyjaźń to piękna rzecz
– dodałam.
– Opowiem ci, ciociu, co mi się niedawno zdarzyło…
– No? – zaczęłam zagniatać brązowe, ciepławe ciasto.
– Spieszyłam się po zajęciach do
domu, prowadziłam ostrożnie,
ale i tak ktoś stuknął w mój samochód…
– O matko!
– Nic mi się nie stało, po prostu ktoś
mi najechał w bok wozu. Wymusił
pierwszeństwo, a do tego wyskoczył z samochodu i zaczął na mnie
wrzeszczeć.
– Co za gbur!
– Odgrażał się… Byłam tak skołowana, że nie wiedziałam, co robić.
I wtedy właśnie zadzwonił Andrzej,
więc mu powiedziałam, co się stało,
a on – natychmiast przyjechał!
– O, to rzeczywiście świetnie się
znalazł… – powiedziałam z uznaniem.
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– Dlatego uważam, że mogę na
niego liczyć… Ale nie wiem, czy mu
się podobam.
– A ona tobie?
– Chyba tak…
– Chyba?!
– No bo wiesz, ciociu, ja nigdy nie
jestem pewna swojego serca. Może
jestem po prostu za wybredna?
– Tak sądzisz?
– Jakoś nie mogę się zdecydować…
– Może nie spotkałaś jeszcze tego
jedynego?
Zamyśliłyśmy się obie.
– A właściwie dlaczego już pieczesz,
ciociu, pierniki? Do świąt jeszcze
dobrze ponad miesiąc – pierwsza
ocknęła się Dorota.
– Bo one muszą najpierw zmięknąć,
żeby je można było zjeść. Potrzeba
im czasu.
– To tak jak mnie – westchnęła moja
siostrzenica. – I co mam teraz robić?
– Z tym Andrzejem? Uwiedź go!
– Nie umiem.
Bzdura, pomyślałam, każdy to
umie.
– Postaraj się o jeszcze jedną stłuczkę… Znów poprosisz go o pomoc,
on się znów rozczuli i wtedy go zdobędziesz!
– To nie takie proste…
– Owszem, nawet bardzo, co to za
problem stuknąć w cudzy samochód! Najlepiej wymuś pierwszeństwo! – zachichotałam i wycięłam
kilka dodatkowych pierników foremką w kształcie serca. Potem obie skupiłyśmy się na pilnowaniu piekarnika,
dokładaniu nowych pierników na
blachy i studzeniu gotowych.
Gdy pierniki od dwóch tygodni czekały na święta w metalowych puszkach do przechowywania ciastek,
Dorotka do mnie zadzwoniła.

ŻYCIE OD KUCHNI

HOROSKOP
Baran 21.03.– 20.04.

– I jak stłuczka? – spytałam.
– Faktycznie, miałam! Niechcący
stuknęłam w czyjś samochód, ale
jego właściciel okazał się dżentelmenem.
– I zaprosił cię na kawę?
– Skąd wiesz, ciociu?
– I co było dalej?
– No, skoro Michał okazał się taki
grzeczny, to nie dzwoniłam już po
Andrzeja…
Dorotka pogrążyła się w szczegółach opowieści o kolejnym potencjalnym zdobywcy jej serca. Ja zaś
pomyślałam, że zanim piernikowe
serca zmiękną puszce, moja siostrzenica pozna kolejnego wielbiciela i na spróbowanie pierników
przyjedzie nie z Andrzejem czy
Michałem, a z zupełnie innym Filipem…
Babcia Jadzia

Pierniczki
na choinkę
30 dkg miodu, 20 dkg cukru, 12
dkg masła, 2 torebki przyprawy
do piernika, 70–80 dkg mąki, 2
łyżki kakao, 1 proszek do pieczenia, 1 jajko
Miód, cukier, masło i przyprawę
roztopić w rondelku. Gdy masa stanie się jednolita, a potem ostygnie,
przelać ją do miski i dodać pozostałe składniki. Mieszać, aż wszystko
razem się połączy, następnie przełożyć na stolnicę wysypaną mąką.
Wyrabiać ciasto, aż przestanie lepić
się do rak. Przykryć sitem. Odrywać
kolejne kawałki, rozwałkowywać
na grubość ok. 0,5 cm. Wycinać
pierniczki, partiami piec (najlepiej
na papierze do pieczenia) w średnio gorącym piekarniku. Pierniki
od upieczenia powinny być przez
miesiąc lub dwa trzymane w metalowym pojemniku, żeby zmiękły.

Kino NIWA ZAPRASZA
14–20 listopada

ŚWIADECTWO
Świadectwo [Una vita con Carol] (Polska,Włochy, 2008); Dokumentalny/
Biograficzny; czas 80 min., dozw. od 12 lat; Reżyseria: Paweł Pitera; Scenariusz:
Paweł Pitera, Paweł Ptasznik, Gian Franco Svideroschi; Obsada: Michael York
– Narrator, Stanisław Dziwisz – Stanisław Dziwisz.

„Świadectwo” to film na podstawie bestsellerowej książki kardynała Stanisława Dziwisza. W Polsce jej pierwszy, 250-tysięczny
nakład zniknął z półek księgarskich w ciągu niecałych dwóch dni,
a niedługo później przekroczył milion egzemplarzy.
21–23 listopada

Wyprawa na Księżyc 3D
Fly Me to the Moon (Belgia, 2008); Animacja; Reżyseria: Ben Stassen; Scenariusz: Domonic Paris; Obsada: Benjamin
Lewandowski - Nat (polski dubbing), Piotr Janusz - Iloraz, Wit Apostolakis-Gluziński - Klucha, Daniel Olbrychski - Dziadek,
Magdalena Walach - Mama Nata, Hanna Śleszyńska - Nadia.

Nat, Klucha i Iloraz marzą nie tylko o lataniu, ale także o podboju kosmosu. Maluchy z uwagą śledzą więc
poczynania kosmonautów Neila Armstronga i Buzza Aldrina przygotowującej się do wyprawy na Księżyc.
Pewnego dnia rodzice rozbrykanych urwisów orientują się, że ich pociech nie ma w domu. Mogą być
jedynie na przylądku Canaveral, skąd startują amerykańskie rakiety kosmiczne. Rozpocznie się emocjonująca podróż w kosmos, która dla małych członków załogi okaże się nie tylko czystą rozrywką. Muszki
będą bowiem bardzo pomocne, kiedy pojawią się problemy. Naprawią skomplikowany sprzęt, kiedy ludzie
nie będą w stanie tego zrobić oraz stawią czoła intruzom, kiedy w ślad za nimi ruszą zazdrosne o sukces
zagraniczne muchy…

Będziesz spokojniejszy niż zwykle, a to za sprawą intuicji, która
podpowie Ci, jak pokonać trudności. Twoją uwagę zaprzątną myśli
o pieniądzach. Jednak uważaj na zakupach, kupuj tylko to, co
niezbędne dla Ciebie i Twoich najbliższych.

Byk 21.04.– 21.05.
Najbliższe dni będą bardzo ciekawe i pouczające. Będziesz musiał
rozsądzić jakiś spór lub podzielić między osoby jakieś wspólne dobra.
Wiele radości da Ci kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Zapragniesz być
doceniony.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Czekają Cię pracowite, ale udane dni. To będzie odpowiedni czas na
załatwianie spraw, których powodzenie zależy od uznania innych
osób. W życiu osobistym będziesz musiał odłożyć przyjemności na
później i komuś pomóc lub kogoś pocieszyć.

Rak 23.06.– 22.07.
W pracy sumiennie wykonuj swoje obowiązki. Nie przejmuj
się opiniami zazdrośników i realizuj swoje plany. W uczuciach
powodzenie, a przed samotnymi Rakami szansa na miłość.

Lew 23.07.– 22.08.
Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym będziesz odważny
i bardzo bezpośredni. Możesz dzięki temu wiele zyskać i załatwić.
W razie potrzeby jesteś gotów bronić swych przekonań i pozbywać się
niechcianych spraw, a nawet znajomych.

Panna 23.08.– 22.09.
W życiu zawodowym nie zgadzaj się na wszystko, co Ci ktoś
zaproponuje. Posłuchaj podszeptów własnej intuicji. Nie postępuj tak
emocjonalnie. Może warto odpocząć. Zadzwoń do starych znajomych
lub pomyśl o odwiedzinach.

Waga 23.09.– 22.10.
Najbliższe dni będą pracowite. Postanowisz uporządkować swoje
życie zawodowe, wprowadzisz nowatorskie rozwiązania, nadrobisz
zaległości i przeprowadzisz ważne rozmowy. W życiu uczuciowym
daj wytchnąć partnerowi i nie zamęczaj go tak ciągłymi pytaniami.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Poczujesz przypływ życiowej energii. Bez trudu uporasz się z każdym
problemem i podejmiesz się nowych przedsięwzięć. W życiu
osobistym zapragniesz pogodzić się z bliską osobą, a nawet przyznasz
jej rację.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy bądź ostrożny i dociekliwy. Uzyskasz dostęp do poufnych
informacji, ale zachowaj je dla siebie i umiejętnie wykorzystaj. Dzięki
przezorności unikniesz kłopotów. W życiu uczuciowym znajdziesz
wyjście z trudnej sytuacji i zdobędziesz się na szczerą rozmowę.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W życiu zawodowym rozgromisz konkurencję, a przeciwnikom
pokażesz, kto tu rządzi. Sprawy będą się toczyć po Twojej myśli.
W miłości nie daj się opanować zazdrości i nie ufaj plotkom.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Najbliższe dni będą sprzyjać Twojej karierze zawodowej. Możliwe
są niecodzienne spotkania i ciekawe propozycje dodatkowej
pracy. Poznasz nowe osoby, dzięki którym zapragniesz zmian.
W życiu osobistym czeka Cię towarzyska niespodzianka.

Ryby 19.02.– 20.03.
W najbliższym czasie możesz liczyć na pomoc i sympatię otoczenia.
Uda Ci się wyjaśnić spory i zażegnać konflikty w pracy. Samotnym
Rybom sprzyjać będzie powodzenie w miłości.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Masaż relaksacyjny, kosmetyczny, odchudzający,
klasyczny, sportowy. Tel. 0
500 82 81 81.
Malowanie, szpac h l o wa n i e, t a p e t o wa n i e, w y ko ń c z e n i ó w k a .
Tel. 0 669 950 407.
Sprzedam samoc h ó d o s o b o w y O LTCIT Club z 1990 roku.
Tel. 0 502 035 852.

Organizuję komunie, wesela,
imprezy dla firm do 200 osób
na

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.

Ranczo „Aksamitka”
8 km od Nasielska

tel. 0 601 50 40 20

Kupię trociny z dowozem
na miejsce. Tel. 0 502 035
852.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
POMÓŻCIE URATOWAĆ PORZUCONE ZWIERZAKI!!!

Kotka jest młoda (ok.
2 lata), została odrobaczona,jest wysterylizowana Kicia jest
nauczona czystości
i przyzwyczajona
do przebywania
wyłącznie w domu,
bardzo wdzięczna,
grzeczna, lubi się
bawić. Zasługuje na dobry dom na stałe.
tel. 507 104 678
Szara ma za sobą trudne życie. Była dzikim
psem mieszkającym
w lesie. Trafiła do schroniska, jednak tak źle to
znosiła, że została zabrana przez wolontariuszy i tymczasowo mieszka w hotelu, w którym
odżyła. Kocha ludzi,
mimo że w pierwszym kontakcie jest bardzo niepewna . Jest spokojna, cicha, nauczona czystości. Lubi
opiekować się innymi psami, czuje się bezpiecznie
w ich towarzystwie. Nie lubi małych psów. Jest zaszczepiona, po sterylizacji. Ma około 7 lat.
tel. 608 839 495

Wiktor Zin, przepiękn e r y s u n k i i a k wa r e le. Tanio sprzedam. Tel.
0 502 035 852.
Zatrudnię mechanika samochodowego. Tel. 502
648 581
Kupię każdą ilość drzewa.
Dąb, topola, osika, olcha.
Płatne gotówką. Tel. 0 503
509 079.
Instalacje elektryczne. Jacek Żabik. Faktury VAT. Tel.
0 509 306 718.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki, może być zadłużona. Tel. 0 668 602 600.
Kupię mieszkanie albo domek w Nasielsku. Tel. 0 692
196 251.
Sprzedam działki budowlane. Tel. 0 602 432 338.
Korepetycje z języka francuskiego dla dzieci i młodzieży. Tel. 0 518 146 617.

14–27 listopada

OGŁOSZENIA
DROBNE

Zamienię mieszkanie. Tel.
0 510 276 706.
Szukam mieszkania dwupokojowego w Nasielsku.
Tel. 0 518 146 617.
Sprzedam drewno opałowe. Tel. 0 609 927 506.
Zespół muzyczny – wesela,
bale. Wolne terminy. Tel. 0
602 630 680.
Kupię gospodarstwo rolne
lub siedlisko. Tel. 602 496
580.
Kucharkę do domu opieki
zatrudnimy. Tel. 601 242
246
Kupię M3 lub kawalerkę
w Nasielsku. Tel. 604 722
958
N a d z o r y b u d o w l a n e,
przynależność do Mazowieckiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Ceny konkurencyjne. Tel. 501 580
427, (023) 69 12 255
Oddam duże kamienie. Tel.
514 781 522
Sprzedam kamień polny,
siano i słomę prasowaną.
Tel. (023) 69 16 403
Sprzedam złoty krzyż pr.
585. tel. 504 865 856
Sprzedam Opel Vectra
1993 r., 1.8 beznyna+gaz,
na części lub w całości i
Volkswagen Transporter
1991 r, 2.4 diesel. Tel. 515
371 144
Zatrudnię opiekunkę do
4-letniego dziecka. Tel.
606 244 648

REKLAMA
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GKS Targówek (W–wa) – Żbik Nasielsk 0:1 (0:1)

Bieg Niepodległości

Na Targówku Żbika nie pobili
S

ugestywny tytuł nawiązuje do
pewnych wcześniejszych doświadczeń niektórych starszych
mieszkańców nasielskiej gminy.
Bo o chłopcach z Targówka krążyły legendy. A niejeden nasielszczak przekonał się na własnej
skórze, jak dużo w nich prawdy.

Dzisiejszy Targówek to już nie ten Targówek
z okresu międzywojennego i pierwszych lat
powojennych. To bardzo miła dzielnica. Dało
się to też odczuć w czasie meczu Żbika z GKS
–em Targówek. Kibice miejscowego klubu
zachowywali się wprost wzorowo. Nie było

BRYDŻ

Klub Sportowy „Sparta” od dziewięciu lat systematycznie organizuje turnieje brydżowe. W tym roku
turniej organizowany z okazji Narodowego Święta
Niepodległości odbył się już dziesiąty raz. Zawody
wygrała para z Jońca: Kazimierz Kowalski – Krzysztof
Morawiecki. W tegorocznej punktacji długofalowej
prowadzą: Stanisław Sotowicz i Paweł Wróblewski.
Wyniki X Turnieju Par Brydża Sportowego organizowanego z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. 07.11.2008 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
					
91 pkt. (63,19%)
2. Maciej Osiński – Janusz Wydra			
			
84 pkt. (58,33%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
					
83 pkt. (57,64%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
					
79 pkt. (54,86%)
5. Józef Dobrowolski – Piotr Turek			
					
69 pkt. (47,92%)
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
					
68 pkt. (47,22%)
7. Krzysztof Michnowski – Krzysztof Turek		
					
64 pkt. (44,44%)
8. Teodor Brodowski – Grzegorz Kosewski		
					
63 pkt. (43,75%)
9. Marcin Niesłuchowski – Marek Szewczyk		
					
63 pkt. (43,75%)
10. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
					
56 pkt. (38,89%)
Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2008:
1–2. Stanisław Sotowicz		 90 pkt.
Paweł Wróblewski			 90 pkt.
3–4. Piotr Kowalski			 88 pkt.
Grzegorz Nowiński		 88 pkt.
5–6. Maciej Osiński			 87 pkt.
Janusz Wydra			 87 pkt.
7.
Kazimierz Kowalski		 72 pkt.
8. Krzysztof Morawiecki		 65 pkt.
9.
Krzysztof Michnowski		 59 pkt.
10. Grzegorz Kosewski		 55,5 pkt.
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech
najgorszych wyników.
Na następny turniej – III Memoriał Tadeusza
Czeremużyńskiego zapraszamy w piątek 21 listopada 2008 r. na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku.

PK

zaczepek pod adresem gości, nikt
nie śpiewał wulgarnych piosenek,
nie ubliżano policji. Gorąco dopingowano swoich. Bo doping jest
elementem sportu. I dopingować
należy. Nie zawsze zgadzano się
z decyzjami trójki sędziowskiej,
ale nie straszono arbitrów Wrocławiem. Swojego zdenerwowania
z powodu niepomyślnego wyniku
nie przenoszono na zawodników, działaczy i kibiców drużyny
przyjezdnej. I co najważniejsze,
fani piłki nożnej używający płynnych środków dopingujących
nie mieli szans
zdominowania
sportowego widowiska.

SPORT

Szkoły podstawowe
fot. T. Zawadzki

Kategoria dziewczęta rocz. 1996-98
1.
2.
3.
4.
5.

Joanna Zalewska		
Krystyna Krodkopad		
Anna Rusin			
Anna Szymańska		
Karolina Wiśniewska		

SP Nasielsk
SP Nasielsk
SP Pieścirogi
SP Dębinki
SP Nasielsk

Kategoria chłopcy rocz. 1996-98
1.
2.
3.
4.
5.

Sytuacji strzeleckich Żbik stworzył jeszcze kilka.
Przynajmniej dwie z nich winny zakończyć
się bramkami. No cóż, dyspozycja strzelecka
nie jest najsilniejszą stroną Żbika. Przeciwnicy
grali efektownie. To bardzo dobrze wyszkoleni
technicznie zawodnicy. Z pewnością niektórych z nich chętnie by przyjął do swego zespołu trener Żbika Andrzej Bujakowski. Okazji
na strzelenie bramki nie stworzyli wiele. W 60.
minucie meczu piękny strzał jednego z ich
pomocników trafił w poprzeczkę. I tu nasielska drużyna może mówić o dużym szczęściu.
Chociaż tak naprawdę z naszą drużyną nigdy
nic nie wiadomo. Czasami taki moment podbudowuje naszą drużynę do lepszej gry (np.
w meczu z Gwardią), ale niekiedy wprowadza w szeregi zespołu duże zdenerwowanie
(np. mecz z Wilgą Garwolin czy Dolcanem II
Ząbki).

Sam mecz przebiegał także w miłej atmosferze. Na
boisku była walka
i to ostra walka.
Wszystko mieściło się jednak
w prz yjęt ych
przez przepisy,
a nawet i moralistów granicach. Owszem,
dochodziło do
pewnych spięć (po jednej kartce czerwonej dla
każdej z drużyn), bo piłka nożna nie jest zabawą
dla pensjonariuszek, ale grą męską. Nie było
jednak w zagraniach złośliwości i chęci zrobienia
przeciwnikowi krzywdy. To wpłynęło na to, że
mecz był bardzo ładnym spektaklem. Gra przenosiła się błyskawicznie z jednej połowy na drugą. Brakowało jednak zdecydowanych strzałów
kończących akcje, a w związku z tym i pięknych
parad bramkarskich.

Do rozegrania pozostał jeszcze jeden mecz
z Falenicą. W chwili, gdy czytelnicy Życia
Nasielska dostaną gazetę do ręki, będzie on
już rozegrany. Wszystko wskazuje, że będzie
to mecz zwycięski, ale trzeba pamiętać, że Żbikowi zawsze gorzej się grało z przeciwnikami
pozornie słabszymi.
Jedno jest warte odnotowania: Żbik w jednej
trzeciej rundy jesiennej zdobył już więcej
punktów niż w pozostałych dwóch trzecich
częściach tej rundy. Wydaje się, że tych punktów będzie jeszcze więcej na wiosnę, kiedy
zespół wspólnie z trenerem Bujakowskim przepracuje okres zimowy. Bo wszystko wskazuje,
że trener Bujakowski pozostanie z nasielską
drużyną (umówiono się, że doprowadzi zespół
do końca rundy, a później będą prowadzone
dalsze rozmowy).
xyz

Wynik 1:0 odzwierciedla to, co działo się na boisku. Drużyną nieco lepszą był zespół z Nasielska.
Wygrana była w pełni zasłużona. Bramkę strzelił
w 15. minucie meczu młodziutki Piotr Komendarski. Zachował się przy tym jak rasowy i doświadczony napastnik. Cały czas czyhał na okazję.
A taka okazja może się zdarzyć po błędzie obrońców czy bramkarza. I zdarzyła się. Piłkę silnie uderzoną przez Mariusza Krzyczkowskiego wypuścił
z rąk bramkarz Targówka Bartłomiej Gąsior. Na to
tylko czekał Piotr Komendarski. Pewnie ulokował
piłkę w siatce. Podobnie zachowywał się w innych
momentach. Nie cofał się, dopóki bramkarz nie
trzymał piłki pewnie w rękach.

Z ostatniej chwili
W ostatnim, meczu rundy jesiennej Żbik
pokonał KS Falenica 4:2

Nazwa

M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.

Bug Wyszków

15

40 13

1

1

54-6

2.

Dolcan II Ząbki

15

33

11

0

4

48-22

3.

Białołęka Warszawa

15

31

10

1

4

34-10

4.

Żbik Nasielsk

15

28

9

1

5

28-29

5.

Start II Otwock

15

27

9

0

6

42-26

6.

Wicher Kobyłka

15

25

8

1

6

29-25

7.

Marcovia 2000 Marki

15

25

7

4

4

29-18

8.

Wilga Garwolin

15

22

7

1

7

33-26

9.

Sokół Serock

15

22

7

1

7

37-35

10.

GKP Targówek (Warszawa)

15

19

6

1

8

22-27

11.

KS Falenica (Warszawa)

15

17

5

2

8

26-49

12.

Legion Warszawa

15

16

5

1

9

28-29

13.

Promnik Łaskarzew

15

16

5

1

9

22-35

14.

Gwardia Warszawa

15

13

4

1

10 26-47

15.

KS Wesoła (Warszawa)

15

8

2

2

11

16.

Victoria Zerzeń (Warszawa) 15

8

2

2

11 20-49

16-61
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Piotr Łątkiewicz		
Jakub Wroński			
Adam Domański		
Marcin Stańkowski		
Łukasz Gortad			

SP Nasielsk
SP Nasielsk
SP Nasielsk
SP Nasielsk
SP Nasielsk

Szkoły gimnazjalne
Kategoria dziewczęta rocz. 1993-95
1.
2.
3.
4.
5.

Marta Sumik			
Eliza Czajkowska		
Anna Rutkowska		
Sylwia Gołębiewska		
Marta Wilk			

PG Nasielsk
ZS 2 Pieścirogi
PG Nasielsk
ZS 2 Pieścirogi
ZS 2 Pieścirogi

Kategoria chłopcy rocz. 1993-95
1.
2.
3.
4.
5.

Kamil Przeorski			
Kamil Grzybikowski		
Przemysław Ostrowski
Artur Gołyźniak		
Krystian Morawski		

ZS 3 Cieksyn
ZS 2 Pieścirogi
ZS 3 Cieksyn
ZS 3 Cieksyn
PG Nasielsk

Szkoły ponadgimnazjalne
Kategoria dziewczęta rocz. 1990-92
1.
2.
3.
4.
5.

Martyna Turek			
Daria Rogalska			
Anna Drajer			
Monika Olszewska		
Marta Kamińska		

LO Nasielsk
ZSZ Nasielsk
LO Nasielsk
ZSZ Nasielsk
LO Nasielsk

Kategoria chłopcy rocz. 1990-92
1.
2.
3.
4.
5.

Rafał Romanowski		
Grzegorz Malinowski		
Paweł Rutkowski		
Tomasz Bazylak		
Krzysztof Gromke		

ZSZ Nasielsk
ZSZ Nasielsk
ZSZ Nasielsk
ZS 2 Pieścirogi
ZSZ Nasielsk

Kategoria „Open Kobiet”
1. Joanna Zalewska
2. Małgorzata Michałowska
3. Anna Michałowska

Kategoria „Open Mężczyzn”
1.
2.
3.
4.
5.

Karol Rutkowski
Tomasz Jezierski
Mariusz Karpiński
Robert Chojnacki
Paweł Michałowski
W biegach wzięło udział łącznie
156 zawodników.
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