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Obradowała
rada
W środę, 14 października w Sali konferencyjnej
UM odbyła się XL sesja
Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadził Dariusz Leszczyński,
przewodniczący RM.
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Młynarska po zmianach
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Wojewódzki Turniej
Młodzików

– To niesamowite, jak wygląda
nasza ulica z tymi szerokimi chodnikami. Jest tu teraz tak wąsko, że
samochody będą miały problem,
żeby się minąć. A co będzie, jeśli
będzie jechał jakiś większy pojazd?
– zastanawia się pani Jadwiga.

str. 12

Rzeczywiście, trwające od dobrych
kilku tygodni prace remontowo-budowlane w ulicy Młynarskiej
w Nasielsku, czyli w drodze powiatowej nr 2422, powoli nabierają realnych kształtów. Wykonawcą robót
jest firma STRABAG z Warszawy,
a kosztować one będą powiat nowodworski ok. 4 mln 400 tys. zł.

Janakakos
postrachem
bramkarzy

I o ile wszyscy zainteresowani ich
postępem mieszkańcy podkreślają,
że wszystko wykonywane jest bardzo solidnie, to przy okazji narzekają, że wszystko trwa tak długo. –
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Prowadzone były badania natężenia
ruchu na tej trasie, dlatego wiemy,
że droga musi być na odpowiedniej
podbudowie, dobrze przygotowana
dla samochodów o dużej nośności,
które będą przejeżdżać – wyjaśnia
Anna Kaczmarek, wicestarosta nowodworski. – Dużo czasu zajmują
prace związane z wymianą na tym
odcinku rur kanalizacji i wodociągów. Chcemy po prostu uniknąć,
w razie awarii, niszczenia nowo
położonej nawierzchni – dodaje.
Gmina Nasielsk zleciła wymianę
tych instalacji firmie wykonującej
przebudowę drogi, koszt tego zadania to ok. 132 tys. zł.
Kwestię szerokich chodników, a także barierek, które wkrótce pojawią
się na ich obrzeżach, wicestarosta
tłumaczy względami bezpieczeńM

stwa pieszych. – Wszystkie drogi
w miastach są teraz projektowane
w taki sposób, aby dbać o wygodę
pieszych. Kierowcy będą musieli
jeździć wolniej, uważniej. Ale po
remoncie będą mogli parkować
tak jak do tej pory w części ulicy
Młynarskiej od skrzyżowania z Kościuszki do skrzyżowania z Kościelną.
Niestety, póki co nie powiodły
się mediacje prowadzone przez
przedstawicieli obu samorządów
z Edwardem Różańskim, właścicielem działki – dokupienie jej fragmentu pozwoliłoby na poszerzenie
drogi na samym łuku. – Burmistrz
Nasielska proponował różne rozwiązania, z przyznaniem mieszkania zastępczego oraz mieszkaniem

Czytaj na str. 3

Na początku sesji Burmistrz zgłosił
cztery projekty uchwał do porządku
obrad. Dotyczyły one: autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie 2009 r., wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne i zwolnienie
z obowiązku zbycia go w drodze
przetargu, uchylenia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
na 2009 r. z uwagi na zmianę podmiotu zarządzającego komunalnym
zasobem mieszkaniowym oraz przystąpienia gminy do realizacji projektu
konkursowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
„Moja gmina – Jakość Skuteczność
Terminowość Dobre zarządzanie
w jednostkach samorządu terytorialnego”. Wszystkie cztery propozycje
projektów uchwał radni przyjęli jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o działaniach, jakie
podejmował pomiędzy sesjami.
Podczas jego poniedziałkowych
dyżurów mieszkańcy zgłaszali swoje
opinie m.in. na temat planu zagospodarowania przestrzennego gminy
w Lelewie i problemów ze zbyt późno włączającym się oświetleniem
ulicznym. Stwierdził, iż radni złożyli
swoje oświadczenia majątkowe za
rok 2008 w terminie i zostały one
złożone do Urzędu Skarbowego.
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Obradowała rada
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

Następnie sprawozdanie ze swoich
działań złożył Burmistrz Nasielska,
omawiając najważniejsze zdania
wykonane przez poszczególne
wydziały UM.
W tym znalazła się m.in. informacja,
iż nasza gmina złożyła wniosek
na dofinansowanie na rok 2010
zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie małej
obwodnicy dla Nasielska poprzez
przebudowę dróg na terenie miasta i gminy Nasielsk 2008–2010”
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011. Ten projekt ma na

Natomiast radny Krzysztof Fronczak chciał wiedzieć, czy możliwe jest poprawienie poboczy
przy ulicach zniszczonych podczas prac przy przebudowie trasy
kolejowej PKP (ul. Przytorowa,
Sikorskiego). O możliwość wykonania kanalizacji w Mokrzycach
pytał radny Andrzej Wierzchoń,
zaś radny Wojciech Krzyczkowski
w imieniu mieszkańców domagał
się poprawy nawierzchni dróg
w m i ej sc owo ś c iac h: G ł o do wo, Pniewo i Jaskółkowo. Przewodniczący Rady udzielił głosu
Kryst ynie Daab, która ubiega
się o dokonanie zmian w planie

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 TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–06
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

Uchwała, która podzieliła Radę,
dotyczyła zaciągnięcia kredytu
w wysokości 2 700 000 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu, co jest związane z realizacją
zadania inwestycyjnego „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi”.
Radny Grzegorz Duchnowski,
występujący w tej sprawie w imieniu grupy radnych opozycyjnych,
kilkakrotnie podkreślał, że nie jest
przeciwko inwestycjom, ale uważa, że w zaistniałej sytuacji, gdy
niepewna okazuje się możliwość
uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych, należy
ciąć wydatki. Przyjętej linii
działania bronił Burmistrz.
Mocno wspierali go Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.
Trz y uchwał y prz yjęte
niemal jednomyślnie (przy
jednym g łosie wstrz ymującym się) dotyczyły
sprzedaży obiektów po
byłych szkołach w Krzyczkach i Nunie oraz uchwały,
poprzez którą wyrażono
zgodę na przystąpienie
Gminy Nasielsk do realizacji projektu konkursowego
pn. „Moja gmina – jakość,
skuteczność, termino wość – dobre zarządzanie
w jednostkach samorządu
terytorialnego”.

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
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celu przebudowę ulic przylegających do drogi powiatowej (ul. Piłsudskiego) oraz przebudowę drogi
gminnej relacji Chrcynno–Paulinowo–Siennica, co pozwoli na
powstanie tzw. „małej obwodnicy
Nasielska”. Planowany koszt tej
inwestycji to 4 126 300 zł, a dofinansowanie sięga 50%.
Burmistrz mówił też o tym, iż
oświadczenia majątkowe pracowników UM oraz kierowników
i dyrektorów gminnych jednostek
organizacyjnych został y przez
nich złożone w terminie i trafiły
do odpowiednich urzędów skarbowych.
W kolejnym punkcie obrad, dotyczącym składania interpelacji
i zapytań przez radnych pojawił
się m.in. temat remontu ulicy Młynarskiej. Radny Mirosław Świderski
pytał o uzgodnienia tych prac
z naszymi urzędnikami, natomiast
radny Stanisław Sotowicz chciał
wiedzieć, dlaczego w tej części
miasta są tak szerokie chodniki.
Ponadto radny Świderski chciał poznać wyniki kontroli w SP ZOZ oraz
uzyskać dodatkowe informacje na
temat odwołania pracownika z Biura Obsługi Klienta. Zaś radny Sotowicz pytał o możliwość poprawy
funkcjonowania świateł na skrzyżowaniu oraz prosił o przycięcie
drzew, które je zasłaniają.

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lelewo, gdyż
na jej działce jest usytuowana
oczyszczalnia ścieków wiejskich,
co utrudnia jej sprzedaż. W tej
kwestii wypowiedział się zarówno burmistrz, jak i Barbara Pająk,
kierownik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej, która w yjaśniła, że w studium oczyszczalnię już zlikwidowano,
ale obowiązuje nadal plan
przestrzenny dla Lelewa,
na którym jest zaznaczona. Jak wyjaśniła kierownik
Pająk, najpierw musi zostać zatwierdzone studium,
a później można przystąpić
do zmiany planu.
W trakcie XL sesji
Rady M iej sk iej p odj ęto
14 uchwał. Aż 10 z nich uzyskało akceptację wszystkich
obecnych na sali członków
Rady, trzy zostały przyjęte
prz y jednym t ylko g łosie wstrzymującym (przeciwnych głosów nie było),
a tylko jedna została podjęta 8 głosami przy 5 głosach
przeciwnych. Dość powszechnie
mówi się, że Rada jest podzielona
i że istnieje w niej silna opozycja.
Przytoczone fakty zdają się temu
przeczyć.

Uchwały przyjęte jednofot. K. Miller
głośnie dotyczyły: zmian
w budżecie na rok 2009; przejęcia przez Gminę zadania powiatu pn. „Utwardzenie drogi
powiatowej na odcinku przez
wieś Lubomin”: ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół

zakładanych i prowadzonych na
terenie gminy Nasielsk przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwo;
sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz dotychczasowego najemcy
(Mała 9) i nieruchomości (Mała
7); wyrażenia zgody na ustano-

wienie służebności gruntowej na
działce 1355/3 (droga dojazdowa) dla Hydrochemu; ustalenia
wymogów, jakie winien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed b ezdomnymi
zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk, spalarni zwłok
zwierząt; uznania za niezasadną
skargę na działalność Burmistrza
(skargę złożyła właścicielka działki
letniskowej w Lelewie); wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
i zwolnienia z obowiązku zbycia
jej w drodze przetargu (na rzecz
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego); uchylenia uchwały
Rady Miejskiej z grudnia 2008 r.
dotyczącej ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
na rok 2009.
Najważniejszą z uchwał przyjętych jednogłośnie była uchwała
dotycząca zmian w budżecie.
Zmieniano go już w 2009 r.
szesnaście razy. Po zmianie dokonanej na ostatniej sesji wydatki
budżetu wyniosą 69 701 050 zł
przy dochodach 65 252 144 zł.
Deficyt w wysokości 4 448 906
zł zostanie pokr yt y z kredytów (3 406 206) i poż yczek
(1 042 700).
W punkcie przewidującym odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych Burmistrz wyjaśnił, że
przebudowa ul. Młynarskiej jest
prowadzona przez powiat. Zaznaczył, że zorganizowane zostaną
objazdy dla zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego. Szerokość jezdni (6 m) też, według niego, jest właściwa, a poszerzenie
chodników zwiększy bezpieczeń-

stwo pieszych. Burmistrz poinformował następnie, że z chwilą podpisania protokółu pokontrolnego
w SP ZOZ przeanalizuje wyniki
kontroli. Poinformował ponadto,
że sprawa pracownicy z Biura
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Obradowała
rada dokończenie ze str. 3

INICJATYWY SOŁECKIE

Obsługi Klienta jest rozpatrywana przez sąd pracy i zbliża się do
rozwiązania. Na pytanie radnego
Mirosława Świderskiego o możliwość ugody i ewentualne odszkodowanie prawnik Urzędu odpowiedział, że nie jest to wykluczone. Burmistrz wyjaśnił ponadto,
dlaczego nastąpiło zmniejszenie
liczby osób pracujących w Biurze
Obsługi Klienta. Ustosunkował się
do uwag jednego z radnych odnośnie świateł na skrzyżowaniach
i słupków w okolicach sklepu GSu. Poinformował w dalszej części
swej wypowiedzi, że projektant
przygotowuje dokumentację dotyczącą chodników przy ulicach
Warszawskiej i Płońskiej. W dalszej
części wypowiedzi ustosunkował
się do sugestii na temat rozwoju sieci kanalizacyjnej. Niektóre
miejscowości położone w niezbyt
dużej odległości od oczyszczalni
ścieków będą do niej sukcesywnie
przyłączane. W miejscowościach
położonych dalej przewiduje się
budowę oczyszczalni przydomowych. Planuje się też w niedalekiej
przyszłości poprawę warunków
ruchu drogowego. Dotyczy to
zwłaszcza ulic: Garbarskiej, Wiejskiej i Podmiejskiej w kierunku
ul. Krupka.

emont drogi, budowa
chodnika,
a może plac zabaw
dla dzieci? Między
innymi na wykonanie takich inwestycji z tzw. funduszu sołeckiego do końca
września br. składali wnioski sołtysi z naszej gminy.

W punkcie, w którym rozpatrywane są pisma skierowane do Rady,
postanowiono pismo Krystyny
pani Daab (Lelewo) skierować
do Komisji Infrastruktury, a pismo dotyczące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach przekazać Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.
Problem oświaty powrócił
w punkcie przewidzianym na
przedstawienie przez radnych
wniosków. Dyskusja w sprawie
sytuacji w szkole w Starych Pieścirogach zatacza coraz szersze
kręgi. Burmistrz bronił swej decyzji w sprawie zawieszenia dyrektor
szkoły w tej miejscowości (uważa
nawet, że powinno być to nie zawieszenie, lecz odwołanie) i skierowania sprawy byłej wicedyrektor do prokuratury. Ze sposobem
rozwiązania zaistniałej sytuacji nie
zgadza się grupa radnych opozycyjnych. Uważają, że społeczeństwo nie bardzo rozumie sytuację
w szkole, a wszystko, co się wokół
tego problemu dzieje, prowadzi
do obniżenia autorytetu szkoły
i nauczycieli.
W trakcie sesji grupa uczniów
z Zespołu Szkół Zawodowych ze
swą opiekunką Danutą Białorucką
przedstawiła w postaci prezentacji multimedialnej dotychczasowe wyniki prac wykonanych
w ramach realizacji projektów
szkolnych pn. „Jak działa Gmina”
i „Aktywny obywatel w gminie”.
A są one bardzo ciekawe i, nie
ma co ukrywać, pokazujące nasze
miasto i gminę (m.in. nas, obywateli, i wybrane przez nas władze
samorządowe) w nie najlepszym
świetle.
xyz
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NASZA MŁODZIEŻ

Fundusz przyznany
R

Każdy wniosek musiał być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a także odpowiednio uzasadniony. Termin składania
wniosków jest ważny, ponieważ
czas na ich rozpatrzenie, sprawdzenie i zaakceptowanie, a następnie
wprowadzenie do budżetu gminy
na następny rok jest ograniczony.

– Wszystkie sołectwa złożyły swoje
wnioski na te środki
w terminie i były
one odpowiednio umotywowane. W dwóch wypadkach zdarzyło
się, że sołectwa
przyjęły uchwał y o wycofaniu
swoich wniosków,
chodzi o Pniewo
i Pieścirogi, ponieważ okazało się,
że proponowane przez te miejscowości inwestycje nie mogą
być realizowane przez sołectwo.
Rezygnacja nie oznacza straty dla
mieszkańców, ponieważ chodniki,
o które zabiegali przedstawiciele
tych miejscowości, zostaną wykonane, ale na podstawie porozumień

fot. M. Stamirowski

Kilka tygodniu temu przy parafii św.
Wojciecha w Nasielsku powstała
grupa wolontariacka. Jej głównym
założeniem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym
fizycznie, intelektualnie, osobom
starszym, cierpiącym i samotnym.

naszej gminy z innymi samorządami, powiatowym i wojewódzkim –
wyjaśnia Maria Kowalska, sekretarz
nasielskiego Urzędu Miejskiego.
Jak zapowiada M. Kowalska, już od
początku roku poszczególne miejscowości będą mogły korzystać
z przyznanych im pieniędzy.
(i)

Z MIASTA

Przystanek – raz tu, raz tam…
J

esień w pełni. Słonecznej
pogody jak na lekarstwo.
Coraz częściej dzień
wita nas deszczem
i wiatrem. I zdaje się,
że lepiej nie będzie,
przynajmniej
przez
najbliższych
kilka
miesięcy. Marny żywot mają teraz mieszkańcy
Nasielska
dojeżdżający autobusem do pracy czy
szkoły. Prace modernizacyjne przy przystanku na ulicy Młynarskiej w pełni. Pod
nogami błoto, a na
nos kapie deszcz.

Ale to nie jest jeszcze najgorsze.
– Czekałam wczoraj jak zwykle rano
na autobus. Do tej pory odjeżdżał
z przystanku, ale wczoraj zabrał pasażerów z parkingu przy skwerze
JP II. Dobrze, że chociaż przejeżdżał
naprzeciwko taksówek, to kierowca
mnie zauważył. Gdyby pojechał inną
drogą nie zdążyłabym do pracy – żaliła nam się pani Iwona.
To, niestety, nie jedyna zagubiona
ostatnimi czasy pasażerka. Ludzie rano
z duszą na ramieniu czekają na autobus.
I nikt tak naprawdę nie wie, skąd danego dnia odjedzie. – To zależy od kierowcy. Wczoraj na przykład podjechał
naprzeciwko przystanku, ale dwa dni
temu kierowca był zdziwiony, że nie
czekaliśmy na niego na rogu Kościelnej i Młynarskiej. A dziś z kolei stanął na
parkingu. Najgorsze jest to bieganie po
błocie, a zwłaszcza w czasie deszczu
– powiedziała nam pani Sylwia. – Nie
dość, że wszędzie błoto, to nawet na
przystanku nie można się schować
przed deszczem, bo zostały z niego
jedynie słupki i dziurawy dach. Szyby
już dawno zniknęły. A odkąd zniknęły,
to nie widać, żeby ktokolwiek się tym
interesował – dodaje.
Kierowca jednego z autobusów powiedział nam, że przewoźnicy zostali
poinformowani o skasowaniu na czas

remontów przystanku na ul. Młynarskiej i przeniesieniu go na parking. My,
niestety, nigdzie nie znaleźliśmy takiej
informacji. Zastanawiające, dlaczego
tylko kierowcy dysponują taką wiedzą.
Dlaczego mimo to i tak każdy z nich
odjeżdża z innego miejsca?

Chcą pomagać
potrzebującym

No cóż, pasażerom nie pozostaje chyba nic innego, jak do czasu zakończenia
prac modernizacyjnych przyzwyczaić
się do przystanku przechodniego. Czy
będą musieli przyzwyczaić się również
do dziur w dachu, czas pokaże.
aga

Z MIASTA

I jak tu przejść?
Dobudowa sygnalizacji świetlnej i konieczna
w związku z tym przebudowa części ulic Nasielska
miała wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców
i schludny wygląd miasta. Rzeczywistość nieco
zweryfikowała założenia
planu.

Na początku mieszkańcy
cieszyli się, że po zainstalowaniu świateł w końcu będzie można normalnie przejść
przez jezdnię. Radość jednak szybko zmieniła się we frustrację.
– Już kilka razy zostałem ochlapany na pasach przy kinie, gdy usiłowałem
przeprawić się na drugą stronę ulicy – skarży się Ireneusz. – Napiszcie, że jest
tam potężna kałuża, może ktoś coś z tym zrobi – dodaje.
Sprawdziliśmy też inne przejścia. Niestety, wszędzie sytuacja wygląda podobnie. Zbyt wysokie krawężniki graniczące z przejściami dla pieszych powodują
gromadzenie się wody w czasie deszczu przy ich krawędziach, którą jadące
samochody rozbryzgują na boki. Czyżby ktoś w pogoni za terminami zapomniał o tym, że czasami piesi muszą przejść na drugą stronę ulicy i przydałby
się obniżony krawężnik?
aga

Tego szlachetnego przedsięwzięcia
podjął się ks. Adam Ners – wikariusz
parafii św. Wojciecha. Przewodniczy on siedmioosobowej grupie
młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół
Zawodowych z Nasielska, którzy
pełni zapału i nadziei pragną nieść
pomoc człowiekowi będącemu
w potrzebie.
– Wieloaspektowość organizacji
pozwala wolontariuszom na różnego rodzaju pomoc – mówi ks.
Adam. – Podstawą jest msza św.
w każdą pierwszą sobotę miesiąca, odprawiana w intencji osób
chorych, starszych i wolontariuszy
– dodaje.
W październiku odbyła się pierwsza
msza św., w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób. W najbliższą sobotę
odbędzie się następna, na którą wolontariusze serdecznie zapraszają,
pragnąc, aby te spotkania stały się
tradycją. Po zakończonej Eucharystii
na wiernych czeka poczęstunek,
przy którym można swobodnie
porozmawiać. Drugą formą działalności wolontariatu jest pomoc
w codziennych obowiązkach, na
przykład pomaganie w zakupach,
spacer, odwiedziny czy chociażby
tak bardzo potrzebne wysłuchanie
drugiego człowieka.
– Nasz wolontariat funkcjonuje od
niedawna, tak naprawdę jest cały
czas tworzony. Dlatego wraz z wolontariuszami zwracam się z apelem
do młodzieży, która chciałaby się
do nas przyłączyć, aby zgłaszała
się do księży w szkole i w kościele
(w zakrystii) – apeluje ks. Adam.
Warto wiedzieć, że grupa wolontariuszy działa także przy nasielskim
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
(syl)

Młynarska

po zmianach
dokończenie ze str. 1

na ul. Płońskiej w nowo wybudowanym bloku w przyszłości za część
działki. Ale na razie nic nie udało
się uzgodnić – wyjaśnia A. Kaczmarek. – Na samą drogę potrzebne
jest tylko 85 m2 i jeśli pan Różański
podpisze stosowne oświadczenie,
to tyle wykupimy, jeśli nie, będzie
tak jak było dotąd – dodaje.
Remont drogi potrwa jeszcze prawdopodobnie do połowy grudnia. W
sumie wykonane zostanie 1800 m
drogi. Jak zapewnia wicestarosta,
jest duża szansa na kontynuację
tej inwestycji w następnych latach,
ponieważ wykonano pełną dokumentację dotyczącą tej drogi.
(i)
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INFORMACJA
O ZAMKNIĘTYCH ULICACH, OBJAZDACH
I DOSTĘPNYCH PARKINGACH
W DNIU 1 LISTOPADA 2009 ROKU

Jazda
na pamięć
Nie od dziś wiadomo, że w Nasielsku kierowcy mają dość swobodny stosunek do
respektowania przepisów o ruchu drogowym. Parkują tam, gdzie z daleka widoczny
jest zakaz parkowania albo wyrysowana jest
na jezdni linia podwójna ciągła. Nadal zdarza
się, że jeżdżą pod prąd wokół skweru Jana
Pawła II i ul. Warszawską przy baszcie. O
nadmiernej prędkości nie ma co wspominać,
bo ograniczyła ją nieco sygnalizacja świetlna.
Ale nadal trwają remonty ulic naszego miasta i samochody mają przez nie utrudniony
przejazd, pojawił się także problem z „czytaniem” znaków drogowych.

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) informujemy wszystkich
zmotoryzowanych, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób udających się pieszo na cmentarz
w Nasielsku, jak co roku zostaną w tym dniu wyłączone z ruchu kołowego (poza samochodami
sprzedających) następujące ulice dojazdowe do cmentarza w Nasielsku:

•
•
•

ulica Żwirki i Wigury (od placu parkingowego za rzeczką),
ulica Folwark,
ulica Cmentarna.

KRONIKA
POLICYJNA
09–12.10. na ulicy Kolejowej nieznani
sprawcy wybili szybę w samochodzie
Emilii W. i skradli radioodtwarzacz.
Straty wynoszą 200 zł.
12.10. na ulicy Kościuszki nieznany
sprawca z salonu telefonów Play skradł
telefon komórkowy. Straty wynoszą
800 zł.
13.10. w Mazewie Dworskim nieznani
sprawcy włamali się do barakowozu
i skradli piłę spalinową.
13–14. 10 na ulicy Piaskowej nieznany
sprawca z niezamkniętego samochodu skradł szlifierkę i radioodtwarzacz.
Straty wynoszą 1100 zł na szkodę
Moniki K.

Miejscowi na ogół jeżdżą na tzw. pamięć
i dają sobie radę, ale przyjezdni nie zawsze
wiedzą, jak poruszać się po naszej metropolii. Tym bardziej że w wielu miejscach po
prostu nie ma znaków drogowych.

15.10. na ulicy Kościuszki Jan P. w zamian za odstąpienie od czynności
służbowych wręczył funkcjonariuszom WRD KPP Nowy Dwór Maz.
banknot.

Jak się okazuje, dość kłopotliwe jest nieoznakowane skrzyżowanie ulic koło kościoła św. Wojciecha, czyli ulic: Żwirki
i Wigury z Kościelną. Mało kto pamięta, że
jest to skrzyżowanie równorzędne, a więc
pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające
z prawej strony.

15.10. na ulicy Słonecznej nieznany
sprawca skradł laptopa z pomieszczeń
hotelarskich w zakładzie Binder. Straty
wynoszą 1600 zł na szkodę Michała
J. Sprawca został ustalony, mienie
odzyskane.

Pijani na drodze

– Jechałem Kościelną od strony kościoła do
rynku na rowerze i samochód wyjeżdżający
ze Żwirki i Wigury nawet nie zwolnił, tylko po
prostu mnie staranował, tak mu się spieszyło. Musiałem mu ustąpić, bo by mnie rozjechał. Napiszcie o tym, że ludzie nie umieją
jeździć po naszym mieście – mówi jeden
z mieszkańców gminy. – Może gdybym jechał samochodem, tobym próbował jakoś
reagować, a tak, to mogłem sobie tylko
ponarzekać – dodaje.

18.10. na ulicy Kolejowej Sławomir
Z., mieszkaniec Legionowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,78 mg/l).

P

Ustalony objazd w kierunku Strzegocina w dniu 1 listopada nie obowiązuje. W tym dniu objazd
odbywać się będzie ulicami: Słoneczną, Tęczową i Broninek.
Jednocześnie informujemy, iż dostępne do parkowania samochodów będą następujące miejsca:

Na szczęście przy nasielskim kościele kierowcy muszą trochę zwolnić, bo uliczki są
wąskie, a przy Kościelnej zazwyczaj parkują
samochody, zaś zaraz za feralnym skrzyżowaniem, o którym mówił mieszkaniec, jest
ostry zakręt w ulicę św. Wojciecha.

•
•
•
•
•

Natomiast co do wyjazdu z parkingu przy
skwerze Jana Pawła II, to sprawę nieco
komplikuje brak znaków. Wiemy, którędy
na niego wjechać, ale z wyjazdem – to już
„wolna amerykanka”. Zdarza się, że kierowcy blokują sobie drogę jazdą pod prąd.
I nie wynika to z ich złośliwości, tylko z niewiedzy… bo skąd mają wiedzieć o czymś,
o czym żaden znak nie informuje?
(r)
R

E

K

L

PARKINGI – 1 LISTOPADA

parking przy Skwerze im. Jana Pawła II (Rynek),
parking przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
(ul. Kościuszki),
parking przy kościele (ul. Żwirki i Wigury),
parking za rzeczką Nasielną (ul. Żwirki i Wigury),
parking na targowicy (ul. Lipowa).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, o korzystanie z dostępnych parkingów oraz
o niezastawianie ulic dojazdowych do cmentarza, szczególnie w okolicach kościoła. Prosimy również o stosowanie się do poleceń służb porządkowych, które będą kierować ruchem w okolicach
kościoła i cmentarza.
Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
A

M

A

19.10. w Studziankach Dariusz O.,
mieszkaniec Zakroczymia, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,46 mg/l).

KRONIKA OSP
22.10. jednostka OSP Nasielsk zabezpieczała przy ulicy Prostej lądowanie
śmigłowca LPR.
22.10. na ulicy Sportowej strażacy
wypompowywali wodę z piwnicy
po awarii rury doprowadzającej
wodę do budynku.
23.10. na ulicy Starzyńskiego jednostka OSP Nasielsk uczestniczyła
w gaszeniu kontenera ze śmieciami.
23.10. strażacy gasili kontenery ze
śmieciami na ulicy Warszawskiej.
25.10. strażacy gasili altanę drewnianą
na terenie ogródków działkowych
przy ulicy Warszawskiej.

Kradli brzozy

Dwaj mężczyźni zostali złapani na gorącym
uczynku, gdy wycinali drzewa i próbowali je
skraść. Udaremnił im to właściciel lasu, który
poinformował o całym zajściu nasielskich policjantów. Ci bezzwłocznie zatrzymali sprawców
i przedstawili im zarzuty nielegalnego wyrębu
drzewa w lesie i jego kradzieży. Grozić im może,
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Wszystko wydarzyło się w poniedziałek, 26 października, przed 17:00
w Budach Siennickich. Wówczas to właściciele lasu zauważyli, że ktoś wycina ich drzewa. Natychmiast ujęli dwóch sprawców, trzeci zdołał zbiec. Na
samochodzie jednego z nich były już ułożone bale drewna.
Powiadomieni o wszystkim nasielscy policjanci bezzwłocznie przyjechali
na miejsce i zatrzymali podejrzewanych o dokonanie kradzieży. Ustalili,
że sprawcy próbowali skraść dwie brzozy i dąb. Po wstępnych ustaleniach obaj mężczyźni zostali przesłuchani.
29-letni Mariusz R. oraz 40-letni Dariusz O. usłyszeli zarzuty wyrębu drzew w celu przywłaszczenia. Grozić im
za to może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie ich kompana jest tylko kwestią czasu.
KPP Nowy Dwór Maz.
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UROCZYSTOŚCI

Z GMINY. Przestronniej, nowocześniej, wygodniej

Święto biblioteki i poradni
We czwartek, 21 października br. odbyła
się uroczysty jubileusz
60-lecia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
i 20-lecia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nasielsku.
Gospodarzami uroczystości byli:
dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – Stanisław
Tyc, który powitał zebranych gości,
oraz dyrektor Poradni Psycholo-

Przychodnia po remoncie

giczno-Pedagogicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim – Adam Łojek. A całość prowadziła
Ewa Ślesik z nasielskiej
poradni.

D yrektor biblioteki w pełnym anegdot
przemówieniu przypomniał obecnym losy
powstania placówki,
która rozpoczęła swoją działalność
7 maja 1949 r. Jak mówił: Genezy

5

W piątek, 23 października br. w przychodni zdrowia w Starych Pieścirogach
odbyła się sympatyczna uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej
placówki zdrowia. Wzięli w niej udział pracownicy przychodni oraz zaproszeni
goście, a w śród nich Burmistrz Nasielska i przedstawiciele Rady Miejskiej.
Punktualnie o godz. 13 Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska, wraz z Marią
Michalczyk, dyrektor nasielskiego SP ZOZ, przecięli wstęgę, otwierając tym
samym wejście do wspaniale wyremontowanego obiektu.

nasielskiej biblioteki należy upatrywać w pełnym goryczy liście mieszkańca naszego miasta Edmunda Tomasińskiego
do redakcji „Expresu
Wieczornego”, popularnej w tamtym
czasie popołudniówki
warszawskiej. Autor
listu apelował o jak
to określił „rozruszanie życia w zabitym
deskami miasteczku,
w którym z nudów
można się zapić na
śmierć. Na wizję lokalną przyjechała wtedy
specjalna ekipa, która
potwierdziła zasadność tej prośby, gdyż
jedynymi miejscami

Następnie były pełne ciepłych słów podziękowania za udaną realizację tej
planowanej od dawna inwestycji, skierowane pod adresem przedstawicieli
nasielskiego samorządu przez Andrzeja Krzyżanowskiego, pracującego w tej
przychodni od wielu lat, i Marię Michalczyk, dyrektor nasielskiego ZOZ-u.
Były też kwiaty i wiele wzruszających wspomnień, bowiem w placówce na
co dzień pracuje bardzo zgrany zespół lekarzy i pielęgniarek. Modernizacja
obiektu wraz z jego wyposażeniem kosztowała ok. 200 tys. zł i była finansowana zarówno przez Urząd Miejski w Nasielski i przez nasielski SP ZOZ.
Już od poniedziałku, 26 października br., pacjenci są przyjmowani w naprawdę
komfortowych warunkach.
Oddanie tej placówki do użytku po kompleksowej modernizacji niemal
zbiegło się w czasie ze zwyczajowo obchodzonym 18 października świętem
Służby Zdrowia.
Pamiętając o tym, że służba medyczna to przede wszystkim służba drugiemu
człowiekowi, najlepsze życzenia wszystkim pracowników Służby Zdrowia
z naszej gminy składa również redakcja „Życia Nasielska”.
(i)

dokończenie na str. 8
ZAPROSZENIE

fot. M. Stamirowski

KRÓTKO

Remonty drogowe
W piątek, 9 października 2009 r. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbył
się przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary–Cieksyn, Chlebiotki–Stare Pieścirogi oraz
Nasielsk (ul. Nowa, ul. Topolowa)–Głodowo–Krzyczki Pieniążki w celu
zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk” – Etap I. Przetarg wygrała firma: Usługi Transportowe, Handel Opałem i Materiałami Budowlanymi Ireneusz Ziemiecki
ze Starych Pieścirogów.
Koszt całego zadania wynosi 943 805,59 zł brutto. W zakresie prac jest
wykonanie na odcinku Konary–Cieksyn: wycinkę drzew z karczowaniem,
roboty ziemne (odtworzenie rowów), podbudowę z kruszywa łamanego,
wykonanie poboczy i zjazdów żwirowych oraz oznakowania.
Natomiast na odcinku Nasielsk (ul. Nowa, ul. Topolowa)–Głodowo–
Krzyczki Pieniążki roboty obejmować będą: wycinkę drzew z karczowaniem, podbudowę z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy żwirowych, odwodnienie
oraz oznakowanie. Termin realizacji tej inwestycji upływa 10 listopada
2009 r.

Wodociąg wykonany
W czwartek, 22 października br. oddano do eksploatacji sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach Siennica, Stare Pieścirogi i Nasielsk.
Zadanie realizowane było w trzech etapach. Jego wartość wyniosła
307 241,29 złotych brutto. Wybudowano łącznie 879,5 mb sieci o średnicy 110 mm, 333,5 mb sieci o średnicy 90 mm oraz 20 szt. przyłączy
wodociągowych.
(um)

KULTURA
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Gmina Nasielsk dawniej…

ROCKOWA JESIEŃ W NASIELSKU

Najbliższe koncerty
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza po kilkumiesięcznej przerwie wszystkich fanów
muzyki rockowej na dwa niezwykłe koncerty. Pierwszy odbędzie się już w sobotę,
31 października br. Na nasielskiej scenie
wystąpią dwie punk rockowe formacje:
RADIO BAGDAD i NAIV.

w czwartek, 12 listopada br. odbędzie się
koncert „Rockandrollowe Święto Narodowe”.
Wieczorem tego dnia do Nasielska zawita
Mazowiecka Scena Rockowa. Jest to wspólny projekt dziennikarza muzycznego Marka
Wiernika i wokalisty zespołu Sexbomba
– Roberta Szymańskiego. Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie rock’n’rolla na
Mazowszu i przypomnienie ciekawych zespołów mieszczących się w tzw. głównym
nurcie oraz wydobycie z nicości nowych
utalentowanych wykonawców.

Radio Bagdad to zespół, który sięga do
brytyjskich brzmień i korzeni rock’n’rolla.
Ich muzyka to przede wszystkim żywiołowość, energia, rytm i zaangażowane
społecznie teksty. Mają na swoim koncie
występy z Kultem, Pidżamą Porno i zespołem Strachy na Lachy. Więcej inforPodczas rockandrollow ych obchodów
macji o grupie można znaleźć na http://
Święta Niepodległości na nasielskiej scenie
www.radiobagdad.art.pl lub http://www.
wystąpią: TAMA – zespół z Legionowa, któmyspace.com/radiobagdad.
ry zaserwuje nam sporą dawkę gitarowych
Zespół Naiv to przede wszystkim suro- brzmień w klimacie Nirvany, White Stripes
wa punk-rockowa muzyka i niebanalne, poprzez Ramones i Sex Pistols (można ich
szczere i poetyckie teksty. Grupa powstała posłuchać na: www.myspace.com/tamoww 1997 r. i choć zaczynał w garażu, dziś cy) oraz LOCK HEAD – nasielska formacja
ma na swoim koncie kilkaset koncertów. grająca ostrzejszego rocka w stylu Illusion
Występowała m.in. na wielu festiwalach czy Hatebreed. Gwiazdą wieczoru będzie
i juwenaliach, a także z okazji rocznicy po- punkrockowo-rockandrollowa SEXBOMBA.
wstania warszawskiego. Więcej informacji Zespół gra nieprzerwanie od 1986 r. Ma na
o zespole na: http://www.naiv.art.pl lub swoim koncie już 12 płyt i na każdej możemy
usłyszeć charakterystyczne, wiecznie żywe
http://myspace.com/naivpoland.
rock’n’rollowe brzmienie.
Bilety już do nabycia w NOK. Cena biletu
w przedsprzedaży 10 zł, a w dniu kon- Bilety na „Rockandrollowe Święto Narodowe” można nabyć w Nasielskim Ośrodku
certu 15 zł.
Kultury od 28 października. Więcej informaListopad w Nasielsku upł ynie również
cji o wydarzeniach kulturalnych w mieście na
pod znakiem rocka. NOK przygotował
www.noknasielsk.pl.
niezapomniane obchody odzyskania
K.T.
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
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rys. Jacek Gałężewski

Każda miejscowość ma swoją historię, o której często przypominają nam stare fotografie:
ludzi, miejsc, budynków. Dlatego zrodził się pomysł stworzenia galerii archiwalnych zdjęć,
które będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej nasielskiego Urzędu
Miejskiego – www.nasielsk.pl. W przyszłości planowane jest również zorganizowanie w
Nasielskim Ośrodku Kultury wystawy nadesłanych do urzędu fotografii.
(um)

Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk, osób związanych z
historią naszej Gminy o przesyłanie archiwalnych zdjęć dotyczących Gminy Nasielsk.
Przesłane zdjęcia posłużą stworzeniu specjalnej galerii internetowej zatytułowanej
„Gmina Nasielsk dawniej…”.
Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem ww. galerii informuję, iż zdjęcia można
przesłać na nasz serwer – (www.kursnanasielsk.pl/uploader) bądź wysyłać na e-mail:
krzysztof.miler@um.nasielsk.pl, bądź osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: Urząd Miejski w Nasielsku, Wydział Administracji i Nadzoru, ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk z dopiskiem „Gmina Nasielsk dawniej…”.
Do wysłanych zdjęć proszę podać krótki opis oraz autora zdjęć.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

Biblioteka poleca
O bardzie „Solidarności” historia
Któż z nas nie słyszał, choćby raz piosenki o charakterystycznym refrenie: Wyrwij murom zęby krat,
Zerwij kajdany, połam bat, A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat! To oczywiście fragment Murów, piosenki, która pierwotnie była tłumaczeniem
utworu katalońskiego pieśniarza Louisa Llacha, a stała się, dzięki Jackowi Kaczmarskiemu, hymnem opozycji. W kwietniu br. ukazała się pierwsza biografia
poety To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego
autorstwa Krzysztofa Gajdy, przygotowana z okazji 5.
rocznicy śmierci poety i pieśniarza. Pięknie wydaną
książkę można już wypożyczać z naszej biblioteki.
Historia życia Jacka Kaczmarskiego, poety, prozaika,
autora i wykonawcy piosenek (m.in. Naszej klasy,
Obławy), oparta jest na relacjach jego bliskich i znajomych. Z ich wypowiedzi wyłania się portret artysty niejednoznacznego, skomplikowanego, nadzwyczaj interesującego, burzący panujący przez lata jego kariery
stereotyp barda „Solidarności”. Z wszystkimi tymi osobami autor książki rozmawiał
osobiście i z fragmentów różnych historii stworzył oryginalną, rozpisaną na głosy
biografię jednego z najważniejszych artystów współczesnej Polski, którego różnorodna twórczość wciąż żyje i zdobywa nowych wyznawców. Nieznane fakty z biografii poety wzbogaca ok. 60 fotografii ze zbiorów prywatnych rodziny i przyjaciół
twórcy. Tekst uzupełniają kalendarium życia i twórczości Jacka Karczmarskiego oraz
dyskografia i bibliografia.

Kapliczka w miejscowości Broninek. Trasa Nasielsk-Broninek.

Autor książki, Krzysztof Gajda, który napisał pracę doktorską o twórczości poetyckiej
Kaczmarskiego, jest adiunktem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W jednym z wywiadów tak mówił o bohaterze swojej książki: – Jacek był wędrującym trubadurem. W latach 80. była to rola upolityczniona, ale poza tym realizował
swoją artystyczną drogę. Śpiewał o historii, korzystając z kulturowych odniesień, ale
śpiewał też o miłości, człowieczeństwie, właściwie wszelkie problemy pojawiające
się w szeroko rozumianej poezji znajdują tutaj swoje odbicie. […] Od początku
wiedziałem, że bardziej interesuje mnie Jacek Kaczmarski jako człowiek i artysta,
dlatego starałem się wydobyć z moich rozmówców jak najwięcej informacji o nim,
a następnie ułożyć z ich wypowiedzi mozaikę, która dała pewien obraz. Psychologiczny portret artysty interesował mnie najbardziej.
(i.)
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Z WIZYTĄ U BISKUPA

Dziennikarski Podwieczorek
Jesienią obchodzony jest w Kościele
Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Korzystając z tej okazji, biskup
płocki, ksiądz dr Piotr Libera, zaprosił na
spotkanie do Płocka redaktorów naczelnych
mediów lokalnych i regionalnych z terenu
swej diecezji.
Zaproszenie spotkało się z żywym oddźwiękiem w środowiskach dziennikarskich północnego Mazowsza. Na spotkanie z księdzem biskupem, które odbyło się
9 października w sali poświęconej biskupom
płockim w Muzeum Diecezjalnym, mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim
w Płocku, z różnych stron rozległej diecezji
płockiej przybyło na godzinę 16 wielu redaktorów naczelnych lub ich przedstawiciele.
Od początku spotkania wytworzyła się miła,
rodzinna atmosfera. Miała na to wpływ
osobowość księdza biskupa oraz fakt, że
osobą prowadzącą spotkanie była kobieta –
Rzecznik Prasowy Diecezji Płockiej dr Elżbieta
Grzybowska. Przybyłym bardzo przypadła
do gustu zaproponowana nazwa spotkania: Dziennikarski Podwieczorek u Biskupa.
Skojarzyła się ona zebranym z latami przeszłymi, z cotygodniowymi spotkaniami
czwartkowymi u króla Stasia. Stąd zaraz
zrodziło się pytanie o to, czy tego rodzaju
spotkania będą się odbywały cyklicznie i jak
często. Na dobry początek zaproponowano
dwukrotne spotkanie się w ciągu roku: na
wiosnę ma mieć ono charakter rekolekcji,
a jesienią – typowo dziennikarskiej wymiany
doświadczeń, dziennikarskiej refleksji.

Duchowe witaminy
fot. T. Zawadzki

Pieczęć tajemnicy
Zdarza mi się słyszeć: „Powiem księdzu jak na świętej spowiedzi”. Miło mi,
że mój rozmówca ma zaufanie, chociaż jego sekret wcale nie jest przekazywany w konfesjonale. Nigdy nie miałem problemów ze zrozumieniem
znaczenia tajemnicy spowiedzi. Przekraczania strefy konfesjonału – to
jakby wejście w obszar „innego świata”, który kryje w sobie tajemnicę
intymnego spotkania Boga z człowiekiem. To „ziemia uświęcona”, po
której trzeba chodzić delikatnie, aby huk „buciorów” nie zagłuszył tego,
co na niej najważniejsze.

Wprowadzeniem do wymiany zdań na
tematy interesujące gospodarzy spotkania
i zaproszonych gości (relacje media–Kościół)
były wykłady księdza biskupa Piotra Libery
i ks. prof. Henryka Seweryniaka. Miały one
specyficzny charakter i jak zaznaczył na
początku ksiądz profesor, były to raczej
pogłębione refleksje na ten temat niż akademickie wykłady.

głos, raczej nie pytali, lecz dzielili się swymi
doświadczeniami dotyczącymi wzajemnych relacji lokalnego Kościoła z lokalnymi
mediami. Najważniejszym stwierdzeniem
było to, że życie lokalnego Kościoła znajduje
w ich pismach i audycjach swoje odbicie.
Przedstawiciel „Życia Nasielska” przywiózł
kilka egzemplarzy pisma potwierdzających
tego rodzaju stwierdzenia.

Ksiądz biskup na początku swego wystąpienia wyraził radość, że mógł się spotkać
z dziennikarzami w murach szacownego
Opactwa Pobenedyktyńskiego. Jest przekonany o potrzebie takich spotkań, podczas
których można porozmawiać o bardzo
złożonych problemach codziennego życia i lepiej zrozumieć procesy zachodzące
w Kościele.

Niektórzy z redaktorów mówili też o pewnych kłopotach z dotarciem na miejscu
do pewnych informacji. I nie dzieje się to
tylko wtedy, gdy wyraźnie widać, że przedstawiciel mediów szuka tylko sensacji. To
zaś, że na tym spotkaniu mówiono nie
tylko o tym, co jest przykładem dobrych
wzajemnych relacji, lecz zwrócono uwagę
i na problemy, podniosło wartość tego
spotkania i wskazało, jak bardzo takie
kontakty są potrzebne.

W obydwu wystąpieniach goście znaleźli
odpowiedzi na nurtujące ich na co dzień
pytania. Dlatego też gdy sami zabrali

andrzej zawadzki

Pośmiertne mieszkanie
Od dłuższego czasu zauważyłam pewne
niepokojące mnie zjawisko. Coraz częściej
obserwuję, jak ludzie przygotowują się do
„życia po śmierci”, ale te przygotowania
nie dotyczą sfery duchowej, a materialnej.
Niejednokrotnie, kiedy przechodziłam
cmentarzami w Nasielsku czy Cieksynie,
przyglądałam się nagrobkom, które - z racji
ich rozmiarów i majestatycznego wyglądutrzeba by raczej określić mianem pieczar czy
cmentarnych kaplic.
Ale nie to jest najbardziej zastanawiające.
Mnie szczególnie nurtują napisy na nagrobkach :imię, nazwisko i puste miejsce na
liczbę przeżytych lat. Dlaczego coraz więcej
osób tak bardzo dba o swoje „pośmiertne
mieszkanie”?
Być może źródła tego zjawiska należy szukać w starożytności. Nawet dziś czerpiemy
z osiągnięć przodków, naśladujemy ich kulturę i obyczaje.
Starożytni Egipcjanie balsamowali ciała
zmarłych i zamykali w sarkofagach(zdobione trumny przypominające skrzynie), aby
jak najdłużej uchronić je przed rozkładem. Co
więcej, wkładali do grobowców przedmioty
codziennego użytku, zapasy pożywienia,
cenne drobiazgi - słowem wszystko, co jest
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potrzebne w życiu doczesnym. Bywało, że
faraonowie i kapłani przez całe życie nadzorowali budowy monumentalnych piramid,
w których wnętrzu, na końcu sieci labiryntów,
powstawały ich „pośmiertne mieszkania”.
Skąd tak rozpaczliwe zabiegania o wygodne
„życie po życiu” ?
Coraz częściej zatracamy się w przyszłości,
a nie skupiamy, na tym, co jest teraz. O ile
dążenie do wygodnego życia, opływania
w luksusy i posiadania lepszego samochodu
niż sąsiad potrafię jeszcze zrozumieć, to
prześcigania się w budowie nagrobków – nie
jestem w stanie do końca pojąć. Czy staliśmy
się aż tak próżni i nawet w tej sferze życia
chcemy być najlepsi, wyróżniać się bogactwem? Czy to tylko pokaz sił? A może za
tym kryje się jakaś głębsza prawda - a ściślej
mówiąc - obawa?
Wydaje mi się, że niemal każdemu człowiekowi na myśl o śmierci przebiega po
ciele zimny dreszcz. Nie da się ukryćboimy się tego, co nieuniknione, dlatego
zabezpieczamy się już tu, na ziemi,
przed tym, co czeka nas w zaświatach.
Czy jednak nie straciliśmy poczucia
otaczającej nas rzeczywistości? Nie
pozwólmy, aby nasze życie zdominował

strach albo niezdrowa rywalizacja. Nie
spieszmy się do tego, co i tak przecież
nastąpi.
Moim zamiarem w żadnej mierze nie
jest negacja myślenia o tym ,co będzie
po śmierci. To bardzo naturalne pytanie
i nie należy się go wystrzegać. Pragnę
jedynie zwrócić uwagę na materializację
„życia po śmierci”, o ile oczywiście ktoś
w nie wierzy. Przecież przede wszystkim
liczą się czyny i sposób życia, dlatego na
tym należy się najbardziej skupić.
W pierwszej chwili może się wydawać, że
problem dotyczy dużych miast, w których
cmentarze są znacznie większe, gdyż
ludzie żyją coraz szybciej, bardziej intensywnie, dlatego chcą być przygotowani
na wszystko. Myślę jednak, że opisane
przeze mnie zjawisko dotyczy także
naszych najbliższych okolic. Zazwyczaj
mieszkańcy miasteczek i wsi wzorują
się na zwyczajach i modzie panującej
w dużych miastach, rzadko mamy do
czynienia z odwrotną sytuacją.
Moja rada: zawsze najpierw dobrze zastanówmy się nad tym, co naśladujemy
i czemu ma to służyć.

f

Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich jest to oczywiste. A „zakazany
owoc” zdaje się w tym wypadku wyglądać dość apetycznie. Pytanie tylko,
czy trzeba po niego sięgać za wszelką cenę. Dla ludzi poważnych pytanie
zbyteczne, jednak dla wszystkich pokroju „pseudo” (a więc choćby np.
„hien dziennikarskich”) jak najbardziej zasadne.
Są tematy uważane za sacrum, w których nietaktem jest doszukiwanie
się „drugiego dna”. Wdarcie się tam i szukanie sensacji ze sprzętem
nagrywającym u boku to niegodny sposób na zdobycie rozgłosu czy
„nakarmienie” czytelników gorącymi sensacjami. Ale czy czytelnicy
muszą to kupić? Jakże dobrze do tej sytuacji pasuje tytuł kampanii mającej
zwalczać u najmłodszych złe nawyki żywieniowe: „Fajne dzieci nie jedzą
śmieci”. Wbrew pozorom dziennikarze nie naruszyli tajemnicy spowiedzi – bo spowiedzi tam nie było. Spowiedź to nie jest rozmowa księdza
z penitentem, ale spotkanie z Bogiem miłosierdzia. W wypadku „fikcyjnej”
spowiedzi czy dziennikarskiej prowokacji nie ma warunków do zaistnienia sakramentu. Warunkiem spowiedzi jest żal za grzechy, potrzeba ich
wyznania, pragnienie naprawienia swojego życia. Dziennikarze idący do
konfesjonału, by zdobyć „sensacyjny” materiał, byli bardzo dalecy od
sakramentu I jaką tajemnicę chcieli w ten sposób wydrzeć? Swoją? Bo to
przecież oni wyznali zmyślony grzech. Czy Bożego miłosierdzia? Chcieli
zmierzyć swoje kłamstwo z Bożym miłosierdziem? I co z tego wynika?
Że Boże miłosierdzie jest niezmierzone? Nawet dla ludzkiej pazerności
i… Fakt, to właśnie dowiedli. Ale przecież to już dawno wiemy. Czyli –
potężna fuszerka zawodowa dziennikarzy. A dla nas – świetna okazja do
zastanowienia się nad sakramentem pojednania.
Tajemnica sakramentu jest zrozumiała tylko w duchu wiary. Bo przecież
dla człowieka niewierzącego Bóg i jakieś Jego sprawy nie istnieją, a nieba
nie ma, ponieważ go nie widać. To wcale nie kiepski żart, ale wypowiedź
jednego wykształconego i doświadczonego życiowo człowieka, który
to podobno – choćby ze względu na podeszły wiek – ma już wszystko
przemyślane.
Tajemnica spowiedzi obowiązuje kapłana absolutnie. Tak było w historii
Kościoła i jest nadal. To, co mówi spowiednikowi penitent przystępujący do sakramentu pokuty, przeznaczone jest dla Boga i tylko dla Boga,
i takim ma pozostać. Za złamanie tajemnicy spowiedzi grożą kapłanowi
surowe kary zastrzeżone samej Stolicy Apostolskiej. Ksiądz nie może
wykorzystywać wiadomości o życiu osób spowiadających się, jakie
uzyskał w czasie spowiedzi. Owa „pieczęć sakramentalna” nie dopuszcza
żadnych wyjątków, ponieważ to, co zostało wyznane, zostaje „zapieczętowane” przez sakrament.
Znaczenie tej „pieczęci” potwierdza tradycja Kościoła. I tak, św. Jan
Nepomucen (+1393) nawet w czasie tortur nie wyjawił królowi, z jakich
grzechów spowiadała się królewska żona. Ksiądz Faulhaber został powieszony w 1749 r. w Kłodzku za to, że nie doniósł władzom o dezercji,
z jakiej mu się spowiadał młody mężczyzna. Portugalski kapłan Ribeira
został skazany w 1910 r. na dożywocie za morderstwo, którego sprawcę
znał ze spowiedzi. Cała sprawa skończyła się na sześciu latach obozu
pracy, gdyż morderca, ranny na polu bitwy, wyjawił prawdę wobec
wezwanych na świadków trzech oficerów. Kapłan ma obowiązek dochować tajemnicy także wówczas, kiedy spowiadający się ucieka od
odpowiedzialności jego kosztem. To tylko kilka z tych najbardziej czytelnych świadectw, które o wiele bardziej przemawiają do nas niż same
najpiękniejsze nawet słowa.
Stojąc przed Bogiem w sakramencie pokuty, ze szczerą intencją wyznania grzechów, chcemy mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni w swoim
zaufaniu. Dlatego patrząc na wagę tajemnicy spowiedzi, która dla przypadkowych „profanów” jest tylko grą czy popisem, można by śmiało
rzec: „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
ks. Leszek Smoliński
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Pamiętają o swoim Patronie
Szkoła w Dębinkach
im. Jana Pawła II
w piątek, 23 października br., świętowała
pamięć swojego patrona. W sali gimnastycznej już kilka minut po godzinie 8 rano
uczniowie szkoły, ich
rodzice,
nauczyciele i zaproszeni goście
rozpoczęli ten wyjątkowy dzień od uroczystej
mszy św., którą odprawił ks. Krzysztof Krawczak, proboszcz parafii Cieksyn. W kazaniu
przypomniał
postać
Papieża Polaka, mówiąc o tym, jak w wyjątkowy sposób łączył
intelekt i serca z łaską
bożą.

Po Eucharystii Grażyna MenichMasanowska, dyrektor szkoł y
w Dębinkach, wspominała okoliczności wyboru Jana Pawła II na
patrona placówki. Mówiła o tym, iż
od dwóch lat placówka należy do
rodziny szkół Jana Pawła II i uczestniczy w spotkaniach na Jasnej Górze,

które odbywają się w październiku.
W tym roku dzieci z tej okazji były
w Częstochowie 8 października
wraz z tysiącami przedstawicielami
innych szkół noszących to zaszczytne imię.
– Jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II, a słowa
„Nie lękajcie się szukać prawdy” są
naszym życiowym mottem – mówiła pani dyrektor.
W dalszej części uroczystości z programem słowno - muzycznym
pod tytułem „Znam i naśladuję Jana
Pawła II” wystąpili uczniowie szkoły
w Dębinkach. Najpierw była piosenka o o Wadowicach i przypomnienie najważniejszych dat z życia Papieża Polaka. A później krótka charakterystyka wielkiego Polaka, który
zawsze był człowiekiem skromnym
i ufającym Bogu, zawsze też lubił

ziemi. Występ przygotowała Anna
Baranowska, zaś o oprawę muzyczną zadbał Marek Jurkiewicz.

czytała dzieciom wiersz napisany
przez nią specjalnie na okazję tego
spotkania.

Następnie krótko z okazji trzeciej
rocznicy nadania imienia szkole
list gratulacyjny od Burmistrza
Nasielska odczytała Janina Kownacka z nasielskiego Urzędu Miejskiego,
a Andrzej Wierzchoń, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, życzył
uczniom, aby starali się naśladować
swojego patrona. Zaś Agata Nowak,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku im. Jana Pawła II,
mówiła o tym, iż obie jednostki łączy osoba Papieża Polaka, i dlatego
udaje im się doskonale współpracować. Jedna z mieszkanek DPS-u od-

Na zakończenie tej części uroczystości dyrektor Grażyna Menich
- Masanowska podziękowała rodzicom, którzy podarowali szkole
kwiaty i pięknie wyhaftowany wizerunek Jana Pawła II.

żartować i kochał polską przyrodę.
Fragmenty poetyckie przeplatane
były piosenkami religijnymi. Ważnym akcentem tego występu było
piękne wykonanie ulubionej przez
naszego Papieża Barki wraz z nową
zwrotką opowiadającą o uczniach
Jana Pawła II, które pozostawił na

Po k i l kum i nutowej p rzer wi e
pani dyrektor zaprosiła na scenę pierwszoklasistów, ponieważ
nadszedł czas na oficjalne przyjęcie ich do społeczności szkolnej,
czyli uroczyste pasowanie.
Na wie ść o pasowaniu dzie ci wymieniał y się opiniami na
temat tego,
koj a r z ą c e go
się z nieprzyjemnościami
i trudnościami
z siadaniem,
w ydarze n ia .
Ale wszystkie
wątpliwości
rozwiała krótka inscenizacja
B ajki o ryce-

rzach. Zrobiło się wesoło, a dzieci
nie bały się już pasowania i głośno
powtarzał y słowa ślubowania,
obiecując m.in.: Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
Potem pani dyrektor każdego
z pier wszoklasistów uderz yła
lekko w ramię ogromnym ołówkiem na znak, że dziecko stało
się uczniem szkoły w Dębinkach.
Każdy nowy uczeń na pamiątkę
tej uroczystości otrzymał dyplom i legitymację szkolną, które
wraz z panią dyrektor wręczała
wychowawczyni klasy Marianna C h m iel . Po t yc h p e ł nyc h
radości występach, uczniowie
klasy II obdarowali pierwszaków
przygotowanymi samodzielnie
kwiatkami z bibuł y. Następnie
najmłodsi uczniowie udali się
na dalsze świętowanie do swojej
klasy, a starsi bawili się na szkolnej
zabawie.
Ten dzień poświęcony pamięci patrona szko ł y był bardzo
ważnym wydarzeniem w życiu
wszystkich uczniów.
(i)

Święto biblioteki i poradni
dokończenie ze str. 8

rozrywki były w tamtym czasie
dwie knajpki. I tak władze miasta
dały lokal, a czytelnicy gazety
przekazali pierwsze książki na rzecz
nasielskiej biblioteki.
Na przestrzeni tych 60 lat placówką zarządzało czterech dyrektorów: Ryszard Sałkowski, Joanna
Ciuchta, Anna Siwiec i Stanisław
Tyc. Swoją siedzibę biblioteka
zmieniała aż pięciokrotnie, ale za-

wsze na lepszą. Od 1993 r. mieści
się ona w stylowej kamienicy przy
ulicy Piłsudskiego 6, a od 1999 r.
zajmuje aż dwa piętra. Stanisław
Tyc wspomniał także o tym, iż biblioteka staje się powoli centrum
informacji naukowej. Jej księgozbiór przekroczył już liczbę 50 tys.
woluminów. Ponadto biblioteka
startuje w różnego rodzaju konkursach i aktywnie bierze udział
w życiu lokalnej społeczności,

m.in. organizując wystawy
i czytanie dla seniorów.
Następnie krótko o swojej
placówce i jej zadaniach mówił
Adam Łojek, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Maz.
Podkreślił, że dzięki przychylności obu samorządów:
gminnego i powiatowego
udało się poradni zmienić siedzibę. Natomiast o nasielskiej
poradni od chwili
jej powstania aż
do chwili obecnej
mówił jej pracownik, Jacek Gawroński. Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych
gości. Jako pierwszy głos
zabrał Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także były wiceburmistrz
Nasielska, który mówił
o swoim sentymencie
dla naszego miasta oraz
ogromnej roli biblioteki

w życiu lokalnych społeczności. W
imieniu władz powiatu nowodworskiego wystąpiła Anna Kaczmarek,
wicestarosta nowodworski. Życzenia
w imieniu nasielskiego samorządu
składali: Bernard Mucha, Burmistrz
Nasielska, i Maria Kowalska, radna
sejmiku województwa mazowieckiego oraz Dariusz Leszczyński,
przewodniczący Rady Miejskiej.
W dalszej kolejności Jubilatom życzenia złożyli przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień
z tymi placówkami.

Po oficjalnych wystąpieniach odbył się krótki koncert muzyczny
na harfę i flet, a następnie z programem artystycznym opowiadającym o dziejach książki wystąpiła młodzież z gimnazjum działającego przy nasielskim Liceum
Ogólnokształcącym pod kierunkiem Beaty Skoczylas. Później był
ogromny tort w kształcie książki
i lampka szampana wzniesiona na
cześć obu placówek.
(i.)
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GWIAZDĄ PRAGNĘ BYĆ

Casting dla dzieci
W ś r o d ę , 21 p a ź d z i e r n i k a
w Nasielskim Ośrodku Kultury
odbył się casting dla najmłodszych
mieszkańców gminy Nasielsk. Happy Hippo Talent Show to ogólnopolska kampania mająca za zadanie
promocję muzycznie uzdolnionych dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
Jej organizatorem jest producent
Kinder Niespodzianek, czyli firma
Ferraro.
W nasielskich przesłuchaniach
młodych talentów wzięło udział 18
uczestników. Każdy prezentował
przygotowany wcześniej utwór:
Gwiazdą pragnę być, Spełniają się
marzenia lub Niech nas świat zobaczy. Jury w składzie: Marek Tyc, Monika Orłowska, Iwona Pęcherzewska
i Katarzyna Tyc dokonało oceny
występujących. Wybór nie był łatwy, ponieważ uczestniczki naszej
zabawy na scenie prezentowały się
wspaniale. Jednak po długich obradach wyłoniono szczęśliwą piątkę.

Oto ona: Weronika Wapniewska
(lat 6), Alicja Gronowska (lat 9), Natalia Mielczarska (lat 9), Weronika
Wrońska (lat 9) i Paulina Fiedorczyk
(lat 10).
Laureatki nasielskiego castingu
„Gwiazdą pragnę być” wezmą

udział w następnym etapie, gdzie
będą miały szansę wygrać szkolenia
w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Warszawie. Być może nagrają
także własne teledyski. Naszym małym artystom życzymy sukcesów
i awansu do finału.
K.T.

Święto pracowników
oświaty

okazji Dnia Edukacji
Z
Narodowej w piątek, 16 października br.

fot. M. Stamirowski

Paulina Fiedorczyk

KRÓTKO Z WTZ

Sezon wycieczkowy
Od początku 2009 r.
uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej działających przy PPHU
Jan-Pol w Starych Pieścirogach kilkakrotnie
wyjeżdżali na wycieczki po naszym kraju. Po
wakacjach, jeszcze we
wrześniu, na zakończenie sezonu wycieczkowego, wyjechali na zachód Polski na dwa dni
aktywnego zwiedzania.

WTZ. – Takie wyjazdy są bardzo
ważne dla naszych uczestników,
mogą zobaczyć kawałek naszego kraju, a poza tym wycieczki
pomagają w ich rehab ilitacji
– dodaje.
W ostatnich dniach października
ekipa WTZ wyjedzie jeszcze do
Konstancina, aby zwiedzić Fabrykę Papieru, a z okazji mikołajek

wybiera się do stolicy na występ
zespołu Mazowsze.
Jak zapowiada T. Skrzynecka,
już od stycznia czekają WTZ kolejne zmiany, zamiast pracowni
muzykoterapii rusza pracownia
muzyczno-krawiecka. Bliżej napiszemy o tym w kolejnych numerach.
(i)

Zaczęło się od Kruszwicy, gdzie
zwiedzono zabytki, w tym Mysią Wieżę, i pływano po jeziorze
Gopło. Potem był Licheń, gdzie
zachwyciła wszystkich Bazylika
Matki Bożej Licheńskiej i ułożona
z kamieni Golgota. Następnego
dnia zaś była polska Wenecja
i zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej, a stamtąd podróż
kolejką do Biskupina i oglądanie
drewnianej osady. – Mnie zauroczył Licheń, jego świątynie
i piękne ogrody. A pogodę mieliśmy piękną, więc udało się nam
naprawdę wiele zobaczyć – mówi
Teresa Skrzynecka, kierownik
R

E

fot. M. Stamirowski

UROCZYSTOŚCI

w sali kina Niwa odbyła się uroczystość dla
pracowników nasielskich placówek oświatowych.
Na wstępie spotkania prowadzący:
Justyna Kwiatkowska i Krzysztof
Miller z nasielskiego Urzędu
Miejskiego powitali wszystkich
gości, po czym głos zabrał Bernarda Dariusz Mucha, Burmistrz
Nasielska. Mówił on o trudnej
pracy nauczycieli, którzy na
co dzień kształtują serca i umysły uczniów, pomagając im
w przezwyciężaniu trudności
i motywując do nauki.

Po przemówieniu odbyła się
ceremonia wręczenia nagród
przyznanych przez Burmistrza zasłużonym nauczycielom. Otrzymali je: Agnieszka
Mackiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku,
Hanna Szumska – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nasielsku,
Anna Golnik – nauczyciel Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach.
Burmistrz wręczył też listy gratulacyjne tym nauczycielom, którzy
osiągnęli awans zawodowy. Z okazji
uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymali je: Justyna
Nowacka, Wioletta Pędzich, Hanna
Bieżuńska, Irena Gerasik, Zofia Sypniewska, Beata Rączka, Małgorzata
Łuczyńska i Krzysztof Macias.
Za uzyskanie stopnia nauczyciela
mianowanego listy gratulacyjne

K

L

A

otrzymali: Monika Paluszek, Beata
Górecka, Anna Maliszewska, Katarzyna Kowalczyk i ks. Paweł Kułakowski.
Zaś za uzyskanie stopnia nauczyciela
kontraktowego listy z gratulacjami
przyjęli: Iwetta Rębecka, Monika
Chrzanowska, Iwona Łyczkowska,
Alina Sierzputowska, Iwona Fabisiak
i Justyna Kownacka.

Odczytano również nazwiska pracowników oświaty, którzy zostali
nagrodzeni przez dyrektorów poszczególnych placówek.
Po części oficjalnej na scenie pojawił
się Kabaret Skeczów Męczących
z Kielc, przedstawiając kilka zabawnych skeczów i piosenek o różnorodnej tematyce. Do najbardziej
udanych zaliczyć trzeba: Wesele,
Wywiad z piłkarzem oraz takie
utwory jak Piosenka trenera, o korupcji w polskiej piłce, i Nasza Klasa.
A na zakończenie tego wieczoru
był zaproszono wszystkich gości na
poczęstunek.
(u)
M

A

ROZMAITOŚCI
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Z MIASTA

Nadzieja pozwala żyć
– Niewiele osób zdaje
sobie sprawę z tego,
jak trudno jest mi funkcjonować na co dzień
i się nie załamać.
Bywa, że problemy
z mieszkaniem, finansami i ciężką chorobą
dzieci mnie przytłaczają, ale przecież wiem,
że nie mogę się poddać – mówi cicho pani
Beata Szulim, od dobrych kilku lat mieszkanka Nasielska.

terapii, na którą właściwie nie ma
szans, bo nie mogę jej tam dostarczyć – dodaje.

Dlatego właśnie pani Szulim podjęła
już decyzję o umieszczeniu córki w domu opieki i dziewczynka
znajduje się na liście oczekujących
do Domu Pomocy Społecznej
w Niegowie. Tyle że na takie miejsce
można czekać nawet latami, więc na
razie są we troje.

Kiedy przed laty pani Beata postanowiła odejść z dwójką niepełnosprawnych dzieci od męża alkoholika, przyjechała do naszego miasta,
ponieważ stąd pochodził jej ojciec,
tu też mieszkała jej siostra.

Ale nie zostali zupełnie bez pomocy. Dzieci pani Beaty od czasu do
czasu korzystają z pomocy Fundacji
Anny Dymnej „Mimo wszystko”, są
też pod opieką Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”. W tym roku
wraz z uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Siennicy byli
nad morzem. A Norbert korzystał
z warsztatowych zajęć przez cały
lipiec.

Ale od zawsze był problem z mieszkaniem dla trzyosobowej rodziny,
która w końcu znalazła chwilowo
darmowe lokum u państwa Arciszewskich. Na kupno czy też
wynajęcie mieszkania nie było
szans, ponieważ dochody pani
Beaty (alimenty i zasiłki chorobowe na dzieci w wysokości 1400 zł)
w dużej większości pochłaniane są

Pani Beata zawsze może też liczyć
na jakąś pomoc nasielskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uczestników działającej przy
nim grupy samopomocowej rodziców dzieci niepełnosprawnych.
– To ważne, że mogę porozmawiać
z innymi ludźmi, którzy znajdują
się w podobnej do mojej sytuacji.
Wymienić się doświadczeniami

Krótko o rodzinie

chała telewizja i pokazali reportaż
o naszej rodzinie. To nie była dla
mnie łatwe, stanąć przed kamerą
i opowiadać o swoich problemach,
ale nie miałam wyboru, bo wyczerpałam wszystkie możliwości
– wyjaśnia pani Beata.
Bernard Mucha Burmistrz Nasielska
obiecał, że znajdzie dla rodziny
Szulimów mieszkanie. Minęło
trochę czasu, najpierw padła propozycja lokalu przy ul. Warszawskiej, później wygospodarowano
pomieszczenia na Sportowej.
Pani Beata natychmiast zgodziła
się na przyjęcie tej oferty. Mieszkanie wymaga jednak wielu prac
modernizacyjnych. Część z nich
wykonali pracownicy Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale wewnątrz mieszkanie
jest właściwie w stanie surowym.
– Tata koleżanki rozprowadził
po mieszkaniu kable elektryczne.
Szwagier zrobił ściankę działową
pokoju, dzięki której dzieci mają
osobne pokoje. Dzięki staraniom
pani Kasi Świderskiej mam komórkę na opał i terakotę – wylicza pani

przez opłaty oraz niezbędne leki dla
dzieci. Jak dotąd nie ma też możliwości podjęcia żadnej pracy, gdyż
córka wymaga całodobowej opieki.
Dwunastoletnia Andżelika choruje
na autyzm sprzężony ze znacznym
upośledzeniem umysłowym, zaś
15-letni Norbert urodził się z przepukliną, był operowany w drugiej
dobie życia, cierpi na wodogłowie
i od dziecka porusza się na wózku
inwalidzkim. Jest uczniem trzeciej
klasy nasielskiego gimnazjum.
– Norbert mimo niepełnosprawności fizycznej jest bardzo samodzielny w codziennych obowiązkach,
dużo czasu poświęca nauce, bardzo lubi towarzystwo rówieśników
– mówi pani Beata. – Ale z Andżeliką są problemy, ponieważ bywa
agresywna i wymaga codziennej

i informacjami. Okazuje się, że to
rodzice wiedzą więcej o chorobach
swoich dzieci niż lekarze – mówi
pani Beata.

Pod ścianą

Zmaganie się z niepełnosprawnością dzieci to dla matki ogromne
wyzwanie, tym bardziej że bardzo
dokuczliwy był przez cały czas
brak własnego kąta. Jak podkreśla
pani Szulim, przez kilka lat ubiegała
się o pomoc w uzyskaniu jakiegoś
mieszkania komunalnego na terenie naszej gminy. Niestety, nie
miała stałego meldunku, więc jej
prośby nie były brane pod uwagę. Sytuacja stała się dramatyczna
w lutym, gdy państwo Arciszewscy wymówili rodzinie mieszkanie. – Wtedy zdecydowałam się
prosić o pomoc media. Przyje-

Beata. – A pan Kuba Brzeziński ze
swoją fundacją „Effata” zaangażował hydraulika. Spotkałam się
też z dużą pomocą finansową i
życzliwością ze strony nauczycieli
obu szkół, do których chodzą moje
dzieci: nasielskiego gimnazjum
i szkoły podstawowej – dodaje.
Wiele osób zadeklarowało też chęć
przekazania na rzecz rodziny Szulimów mebli i innych przedmiotów
użytkowych. Będą się one mogły
pojawić w mieszkaniu dopiero po
zakończeniu wszystkich prac remontowych, a te postępują bardzo
powoli. Kiedy we wrześniu umawialiśmy się na spotkanie, rodzina
miała już być na swoim. Po kilku
tygodniach okazuje się, że wszystko bardzo się przeciąga. I chociaż
wielu ludzi włożyło wiele serca,
pracy i pieniędzy w pomoc pani
Beacie, to jednak jeszcze czegoś
zabrakło, by sprawę doprowadzić
szybko do końca. A przecież zima
za pasem.
– Nie wstydzę się prosić o pomoc,
gdy trzeba, dzwonię, chodzę, zabiegam, ale trudno jest prosić ludzi

o to, żeby wykonali jakoś pracę za
darmo. Kogo to obchodzi, że nie
mam pieniędzy? – pyta pani Beata.
– W Nasielsku, mimo że mieszkam
już tyle lat, wciąż znam niewiele
osób, nie wiem, do kogo mogę się
zwrócić – dodaje.
Na pomoc rodziny przy wykonaniu remontu pani Beata nie bardzo
może liczyć. Czasem swojej mamie
powierza córkę pod opiekę, kiedy
musi coś załatwić. Może więc polegać jedynie na sobie. Niestety, już
wiadomo, że jeśli chodzi o remont,
sama sobie nie poradzi ani fizycznie, ani finansowo.
Trzeba szybko kupić piec i założyć
centralne ogrzewanie, położyć
podłogi w kuchni, łazience i pokoju
dla dzieci, zamontować kuchnię,
no i trzeba doradzić w razie konieczności.
Pani Beata ma nadzieję, że w Nasielsku znajdą się dobrzy ludzie,
którzy jej pomogą. A my mamy
nadzieję, że przed Gwiazdką odwiedzimy rodzinę Szulimów w jej
nowym mieszkaniu.
(i), (syl.)

Z PCK

Krew dla koleżanki

W piątek, 9 października b.r. młodzież
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
postanowiła honorowo oddać krew
dla koleżanki z Nowego Dworu Mazowieckiego czekającej na operację
przeszczepu szpiku kostnego.
W Stacji Krwiodawstwa przy Powiatowym Szpitalu w
Nowym Dworze Mazowieckim krew oddało 17 uczniów
oraz nauczyciel matematyki Fryderyk Laskowski.
Nieodpłatny przewóz grupie krwiodawców zapewnił
Bernard D. Mucha Burmistrz Nasielska, za co serdecznie
dziękujemy.
Opiekun Szkolnego Koła PCK,
Ewa Żołnierzak
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OGŁOSZENIA

Nasielsk, dnia 23.10.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 34 /09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w
sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży
podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Nasielsk, ul. Sportowa 4B
526/10
1887m²
23015
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Nasielsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
Nr LXVI/442/06 z dnia 20.10.2006 przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie
skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej – uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcenia.
1
29,0 m2
29/512
Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z: 1-go pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w
działce nr 526/10.
25.400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 grudnia 2009 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 26 października
2009 roku do dnia 15 listopada 2009 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
Nasielsk, dnia 23.10.2009 r.
BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/26/09
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr
261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXXVIII/270/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 lipca 2009 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ustalenia warunków jego sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Cieksyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6A
176/2
1200 m2
29924
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i znajduje się w na terenie usług podstawowych wbudowanych lub
na działkach wydzielonych. Dopuszcza się powiązanie ich z funkcją mieszkaniową.
3
46,9 m2
583/2834
Lokal mieszkalny położony na I piętrze, składający się z: 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym
w działce nr 176/2.
Do lokalu należy pomieszczenie przynależne w piwnicy budynku mieszkalnym
o powierzchni 56 m2 oraz gospodarcze pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczo-garażowym pow. 5,8 m2
35.200,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 7 grudnia 2009 r.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 26 października
2009 r. do dnia 15 listopada 2009 r.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk, dnia 19.10.2009 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.71441/ 1 /09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami ), Uchwały Nr XXXIX/278/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 września
2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108
z późniejszymi zmianami)

ogłaszam
W dniu 24 listopada 2009 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na wydzierżawienie lokalu użytkowego, położonego w mieście Nasielsku przy ulicy
Warszawskiej 10.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 78,11 m2, znajdujący się na
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1138 o powierzchni
536 m2.
Dla zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1138 prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr 18656.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 15,00 złotych, co
za 78,11 m2 wynosi 1.171,65 złotych + należny podatek VAT.
Wadium w wysokości 120,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za lokal – nieruchomość jest ceną uzyskaną w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż rak w roku w oparciu
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez
Prezesa GUS.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na
konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego
w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034
najpóźniej do dnia 20 listopada 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu
po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej
listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na
nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy
jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda
ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dzierżawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Burmistrz Miasta Nasielska może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wadium
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca lokalu nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie podpisania umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną powinna okazać się stosownymi
pełnomocnictwami.
Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu
0 23 69-33-115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż Bernard Dariusz Mucha
EB
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Gminny turniej w mini-piłkę koszykową
W piątek, 23 października br. w nasielskiej hali sportowej odbył się
gminny turniej piłki koszykowej
dla szkół podstawowych. Udział
w zawodach wzięły trzy placówki: Szkoła Podstawowa przy ZS 3
w Cieksynie, Szkoła Podstawowa
przy ZS 2 w Pieścirogach i Szkoła
Podstawowa w Nasielsku. Zawody
te były także eliminacjami do rozgrywek powiatowych.
Po przybyciu wszystkich zainteresowanych na miejsce nastąpiło
przywitanie zawodników i ich opiekunów oraz ustalenie
systemu rozgrywek,
po czym przystąpiono do turnieju.

Tybuchowska, Karolina Sawicka,
Natalia Kamińska, Ewelina Karolak, Justyna Rutkowska, Natalia
Cyba, Natalia Piątkowska, Wiktoria Iwanow, Klaudia Frąckiewicz,
Natalia Mocka, Ola Wiśniewska,
Sylwia Rutkowska, Anna Kamińska. Opiekun zespołu – Renata
Wróblewska.
Chłopcy:
SP Nasielsk – SP Pieścirogi 10:9
SP Cieksyn – SP Pieścirogi 6:18
SP Nasielsk – SP Cieksyn 32:9

Tenis stołowy

I miejsce SP Nasielsk
II miejsce
SP Pieścirogi
III miejsce
SP Cieksyn
Skład zwycięskiego zespołu ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku:
Maciej Drwęcki, Konrad Lipiński,
Rafał Przybysz, Oktawian Szostak,
Dominik Jaglarski, Radek Paczkowski, Emil Szostak, Artur Sawicki, Karol Chrustowski, Kajetan Witkowski,
Paweł Prusinowski. Opiekun – Tomasz Czajkowski.
M.K.

Dziewczęta:
SP Nasielsk – SP Cieksyn 36:0
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Cieksyn
Skład zwycięskiego
zespołu ze Szkoł y
Podstawowej w Nasielsku: Ada Sitek,
Ola Rakowska, Marta
Raźniewska, Klaudia Sztabik, Klaudia

Dwa zwycięstwa nasielskich drużyn

W meczu V ligi zawodnicy Sparty
Nasielsk pokonali zespół Viktorii

W sezonie odbywają się trzy wojewódzkie turnieje kwalifikacyjne,
z których najlepsi kwalifikują się
do turniejów ogólnopolskich. Następnie po trzech
turniejach ogólnopolskich 32 najlepszych zawodników i zawodniczek
startuje w Mistrzostwach Polski, po
których ustala się
skład kadry Polski na Mistrzostwa
Europy i turnieje
międzynarodowe.
W minioną sobotę do Nasielska
zjechało się z całego województwa
mazowieckiego101 zawodników
i zawodniczek, którym marzy się
kariera sportowa. W tym turnieju

wzięło również udział dziewięcioro
uczniów nasielskich szkół.
Po trwającym ponad 6 godzin turnieju wśród dziewcząt zwyciężyła
Dominika Rosłaniec z UKS Puznówka, przed Julią Kacprzak z UKS Bielany Warszawa i Adrianną Adamczyk
z UKS Słubice. Natomiast wśród
chłopców pierwsze miejsce zajął
Piotr Ogrodnik z ULKS Ostrów Mazowiecka, drugi był Damian Wasiak
z NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki;
a miejsce trzecie zajął Patryk Korab
z MLKS Józefovia Józefów.
Na zakończenie najlepsi otrzymali
puchary, dyplomy oraz upominki,
ufundowane przez Urząd Miejski
w Nasielsku, który wspólnie z Mazowieckim Związkiem Tenisa Stołowego w Warszawie był organizatorem
nasielskiego turnieju.
Od redakcji:
Na marginesie powyższego należy przypomnieć, że w przeszłości
Nasielsk miał zawodników i zawodniczki, którzy zdobywali medale na
mistrzostwach Polski w różnych
kategoriach młodzieżowych. Grali
w kadrze Polski. Reprezentowali kraj

w wielu turniejach międzynarodowych. Występowali w rozgrywkach
ekstraklasy i pierwszej ligi, a nawet
w ligach zagranicznych.
sas

Piłkarskie sukcesy nasielskich
gimnazjalistów
Różan 10:4. Należy podkreślić, że
zespół z Różana w ubiegłym sezonie występował w IV lidze. Punkty
dla Sparty w tym meczu zdobyli:

Sławomir Szadkowski (3), Krzysztof
Zalewski i Krzysztof Michnowski
(po 2,5) oraz Marek Grycz (2).
sas

Piłka nożna

Wkra Andzin mistrzem jesieni!
Zakończyła się runda jesienna
rozgrywek „B” klasy grupy ciechanowskiej, w której uczestniczy zespół Wkry Andzin. Jak
już wcześniej pisaliśmy, piłkarze
z Andzina chcą walczyć o awans
do „A” klasy i jak widać, pierwszy krok w tym kierunku zrobili,
zdobywając mistrzostwo jesieni.
Sprawa pierwszego miejsca była
już przesądzona na dwie kolejki przed zakończeniem rundy
jesiennej, ale z oficjalnym komunikatem trzeba czekać do
zakończenia rozgrywek. Osta-

W sobotę, 24 października w nasielskiej hali
sportowej odbył się
II wojewódzki turniej
kwalifikacyjny w tenisie stołowym młodzików. Wzięło w nim
udział 36 dziewcząt
i 65 chłopców z całego Mazowsza.
Młodzik to kategoria wiekowa,
w której występują uczniowie szkół
podstawowych. Przed tą kategorią
są jeszcze dwie niższe – skrzatów
i żaków, ale w nich rywalizacja kończy się na szczeblu wojewódzkim
lub krajowym. Natomiast zawodnicy kategorii młodzików, a potem
kadetów i juniorów rozgrywają
Mistrzostwa Europy i wiele międzynarodowych turniejów. Tak więc
turnieje wojewódzkie są pierwszym etapem na drodze do kariery
sportowej i zakwalifikowanie się do
kadry Polski.

Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.

W niedziele, 25 października odbyły się
mecze IV i V ligi tenisa
stołowego, w których
uczestniczą zespoły
z naszej gminy. W meczu IV ligi zawodnicy
LUKS-u Cieksyn odnieśli drugie zwycięstwo, pokonując 10:5
zespół z Budek Piaseckich, i po trzech
kolejkach z dwoma
zwycięstwami i jednym remisie zajmują
3. miejsce. Punkt y
w tym meczu zdobyli: Marek Stamirowski
(4,5), Arek Ziemiński
(3) i Kamil Białorudzki
(2,5).

Wojewódzki Turniej
Młodzików

tecznie zespół z Andzina zdobył
22 punkty, ze stosunkiem bramek
28:13
W dwóch ostatnich meczach
Wkra pokonała jednego z kandydatów do awansu – drużynę Gryfu Kownaty, 7:3 , oraz zaliczyła
pierwszą porażkę w Sochocinie:
2:3. Z weryfikacją tego wyniku
trzeba jeszcze poczekać, jako że
być może drużynie Wkry będzie
przyznany walkower 3:0, ponieważ w drużynie Sochocina grał
nieuprawniony zawodnik.
sas

Niepowodzenia
Płomienia!
W kolejnych meczach klasy
„B” grupy warszawskiej zespół Płomienia Nuna zanotował dwie porażki. Przegrał
0:1 z Kamionkiem Warszawa,
oraz 2:8 z Bugiem Wyszków
i zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 7 pkt (bramki 18:30).
sas

W dniu 16 października na stadionie
NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe zawody w piłkę nożną. Bardzo dobrze
zaprezentowali się chłopcy z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. Wygrali cały turniej, pokonując
kolejno: Gimnazjum z Zakroczymia
1:0, Gimnazjum z Pomiechówka 3:0,
drużynę Publicznego Gimnazjum
nr 2, 2:0 i ZSP w Małocicach 7:1,
i w rezultacie zakwalifikowali się do
zawodów rejonowych.
W dniu 20 października na boiskach
stadionu w Piasecznie odbyły się
rejonowe zawody w piłkę nożną.
Drużyna z Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nasielsku reprezentowała tam
powiat nowodworski. W zawodach
wzięły także udział drużyny Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach (powiat
wołomiński), Publicznego Gimnazjum
w Karczewie (powiat otwocki), Publicznego Gimnazjum nr 2 w Piasecznie
(powiat piaseczyński) i Gimnazjum
w Woli Kiełpińskiej (powiat legionow-

ski). Po losowaniu drużyny przystąpiły
do rozgrywek. Mecze odbywały się
równolegle na dwóch boiskach; rozgrywano je w bardzo trudnych warunkach, spowodowanych opadami
deszczu.
TABELA KOŃCOWA
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Ząbki
					
12 9:3
2. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk
					
6 8:8
3. Gimnazjum Wola Kiełpińska 		
					
6 9:11
4. Publiczne Gimnazjum nr 2 Piaseczno
					
3 11:11
5. Publiczne Gimnazjum Karczew 		
					
3 9:13

Drużyna Publicznego Gimnazjum
nr 1 z Nasielska wystąpiła w składzie:
Mateusz Bielecki, Adrian Jagiełło,
Paweł Sobiecki, Kamil Gortat, Hubert Witkowski, Michał Żołnierzak,
Radosław Malinowski, Krystian Morawski, Marcin Świderski, Rafał Milewski. Opiekun – Robert Bugalski
R.B.
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Święty spokój
Postanowiłyśmy z Marysią odwiedzić groby naszych świętej pamięci
mężów, zanim nadejdzie dzień
Wszystkich Świętych. Liczyłyśmy,
że na cmentarzu, bez świątecznego
gwaru, będzie spokojnie. Uzbrojone w akcesoria do sprzątania itp.
udałyśmy się w drogę. Na miejscu
najpierw zajęłyśmy się grobem
męża Marysi, a potem przeszłyśmy
do Józka.
Praca szła nam raźno i szybko skończyłyśmy. Przecierałam już dłonie
chusteczką, a Marysia zapalała
znicze, gdy nagle upuściła zapałki.
Chwyciła mnie za rękę i blada jak
płótno, wskazała jeden z grobów
w sąsiednim rzędzie.
Spojrzałam we wskazanym kierunku.
Nad pomnikiem pochylał się młody
mężczyzna, zmywając energicznie
płytę i jednocześnie mówiąc ciepłym głosem:
– Serdecznie pana zapraszam do
biura. Jutro, między 10 a 14.
Popatrzyłam na tablicę – zdobiło ją
zdjęcie szpakowatego pana o przenikliwych oczach. Zrobiło mi się zimno i przeżegnałam się nieznacznie.
– Oczywiście, jak pan sobie życzy –
kontynuował odważny młody człowiek, zwracając się w dalszym ciągu
do grobowca. Wyraźnie odpowiadał na słowa swojego rozmówcy.
Czyżby usłyszał odpowiedź, której
myśmy nie słyszały? Świętych obcowanie… Przeszedł mnie dreszcz.
Zaczęłyśmy jak najszybciej zbierać
się z powrotem do domu. Zmówiłyśmy jeszcze pośpieszny pacierz, zerkając przy tym niepewnie
w stronę niedalekiego grobu. I wtedy prawda wyszła na jaw: młody
człowiek uprzejmie pożegnał swego
rozmówcę, odłożył ścierkę, wypro-

stował się – i odjął od ucha malutki
telefon komórkowy! Wcześniej
przytrzymywał go lewym ramieniem, dlatego miał obie ręce wolne
i mógł zajmować się porządkami,
a nam zdawało się, że rozmawia
z nieboszczykiem. Spojrzałyśmy
na siebie, uśmiechając się od ucha
do ucha.
– Chodźmy do mnie na kawę – powiedziała Marysia.
– Chętnie! – poczułam, jak emocje
opadają ze mnie gwałtowną falą.
– A nawet na obiad. Zrobiłam kluski
śląskie i kapustę po morawsku. Ależ
zmarzłam przez ten cmentarz!
– Na cmentarzu zawsze jest zimno
– podzieliłam się swoim spostrzeżeniem.
– To się rozgrzejemy.
– Jak dasz mi przepis, to zrobię taką
kapustę na 1 listopada.
– Dam. A swoją drogą, patrz, teraz
nawet na cmentarzu prowadzi się
interesy…
– Cóż, w zasadzie zawsze tak było
– westchnęłam. – Tylko nie mieliśmy komórek. Odbieramy naszym
zmarłym spokój, nawet gdy jesteśmy u nich.
– Ale trafiają się na cmentarzu gorsze
rzeczy niż dzwoniące telefony…
– Pewnie. Choćby alkohol.
I opowiedziałam Marysi, co przytrafiło się wujkowi mojego Józka.
Otóż, mieszkał on w Bydgoszczy
w małym domku na końcu ulicy,
która schodziła w dół do tamtejszego cmentarza. Był to człowiek
starej daty co się zowie, nie uznawał nowomodnych wynalazków,
takich jak piżamy, sypiał wyłącznie w długich nocnych koszulach

Kino NIWA ZAPRASZA
6–8 listopada godz. 17.00

Gwiazda Kopernika
(Polska, 2009); Animacja; Reżyseria: Zdzisław Kudła, Andrzej Orzechowski; Scenariusz:
Zdzisław Kudła, Andrzej Orzechowski; Obsada: Piotr Adamczyk - Mikołaj Kopernik, Jerzy
Stuhr - Paul van de Volder, Anna Cieślak - Anna, Jan Peszek, Piotr Fronczewski.

Mikołaj Kopernik, syn toruńskiego kupca, jest bystrym i ciekawym świata
dzieckiem. Gdy ma dziesięć lat, niderlandzki astrolog Paul van de Volder,
przepowiada mu wielką przyszłość, rozwijając w chłopcu wielkie zainteresowanie gwiazdami. Paul van de Volder ponownie pojawia się w życiu
Mikołaja, gdy ten jest już studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pomiędzy astrologiem – szarlatanem, a Wojciechem z Brudzewa
i innymi profesorami uniwersytetu rozpoczyna się walka o duszę studenta.
Astrologia walczy z astronomią. Z wątpliwości i pytań, które targają Mikołajem, rodzi się odkrycie, które zmieni świat.

6–8 listopada, godz. 19.00

Galerianki
(Polska, 2009); Dramat; czas 82 min.; Reżyseria: Katarzyna Rosłaniec; Scenariusz: Katarzyna
Rosłaniec; Obsada: Anna Karczmarczyk - Alicja, Dagmara Krasowska - Milena Trecz,
Dominika Gwit - Kaja, Magdalena Ciurzyńska - Julia, Franciszek Przybylski - Michał.

Galerie handlowe – współczesne świątynie konsumpcji, kolorowe wystawy, błyszcząca biżuteria, drogie kosmetyki i najmodniejsze ciuchy.
W takich miejscach Milena i jej przyjaciółki spędzają wolny czas. Za zakupy płacą im bogaci mężczyźni, którzy w zamian za seks obdarowują
nastolatki upominkami - czasami jest to tylko zwykła, różowa opaska do
włosów. Wkrótce do grupy koleżanek dołącza nowa dziewczyna – Alicja.
Początkowo czuje się wyobcowana, ale już wkrótce zaczyna się do nich
upodabniać. Między Alicją i Mileną zaczyna tworzyć się silna więź. W tym
samym czasie w Alicji zakochuje się jej rówieśnik – Michał. Dla Mileny
chłopak stanie się rywalem.

PO GODZINACH
ŻYCIE OD KUCHNI

i szlafmycy. Którejś letniej nocy
niedaleko jego domu, już na terenie cmentarza, spotkała się grupa
pijaczków, by wspólnie spożyć zawartość kilku butelek. Hałasowali
przy tym, głośno rozmawiając,
a nawet podśpiewując. Wujek,
nie mogąc spać, wstał z łóżka,
wziął do ręki zapaloną świecę –
ulica nie była zelektryfikowana –
i udał się ich uspokajać. Podszedł
do rozochoconych mężczyzn,
w koszuli i szlafmycy, ze świeczką
w ręku, i powiedział:
– Panowie, uspokójcie się, tu jest
cmentarz!
Zaraz potem mógł oglądać rezultat swojej przemowy: błyskawiczną ucieczkę przed świecącą białą
postacią, która przypominała, że
zakłócają spokój cmentarza…
Czasem żałuję, że nie mam szlafmycy.
Babcia Jadzia

Kapusta po morawsku
średnia główka białej kapusty,
2 cebule, olej lub smalec, 1 ziemniak, sok z cytryny lub ocet, kminek, sól, mąka
Kapustę poszatkować i sparzyć,
wodę odlać. Następnie zalać
niedużą ilością wody, dodać
1 posiekaną cebulę, 1 łyżkę smalcu
lub oleju, sól i kminek i gotować
na małym ogniu. Na pozostałym
tłuszczu usmażyć na złoto drugą
posiekaną cebulę, dodać do niej
nieco mąki oraz wody i przygotować zasmażkę. Dodać do
miękkiej kapusty i razem zagotować. Zetrzeć ziemniaka i dołożyć
do kapusty, a następnie doprawić
sokiem z cytryny. Kapusta doskonale pasuje do klusek śląskich
i czeskich knedli.
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HOROSKOP

Baran 21.03.– 20.04.
W najbliższych dniach praca nie będzie Twoją pasją, ale postaraj
się nie zaniedbywać podstawowych obowiązków. Unikniesz
zaległości i kłopotów. Najchętniej zajmiesz się teraz planami
uczuciowymi i towarzyskimi.
Byk 21.04.– 21.05.
W pracy szybko będziesz podejmować decyzje i trudno będzie
za Tobą nadążyć. Niektórzy będą zazdrośni o Twoje sukcesy.
W miłości odkryte sekrety mogą zmienić Twoje relacje z bliską
osobą.
Bliźnięta 22.05.– 22.06.
Będziesz zajęty planowaniem zyskownych przedsięwzięć. Warto
rozejrzeć się za godnym zaufania partnerem do nowego interesu. Nie ufaj jednak wszystkim obietnicom. W życiu osobistym
zastanów się, czy warto tak upierać się przy swoim zdaniu.
Rak 23.06.– 22.07.
Pokażesz wszystkim na co Cię stać. Ambitne pomysły, które
przyjdą Ci do głowy, będą warte zapisania i realizacji. Nie myśl
o tym, co może się nie udać. Czas sprzyja sukcesom także
w życiu prywatnym.
Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym przyjdzie nareszcie czas na rozwiązanie zaległych spraw, w czym pomoże Ci życzliwa osoba. Samotne Lwy
poznają w końcu, co to znaczy prawdziwa miłość. Powodzenia.
Panna 23.08.– 22.09.
W pracy rozpoczniesz kilka spraw naraz, ale nie wszystkie z nich
uda Ci się zakończyć. Będziesz bardzo zajęty i zaganiany, a podejmowanie właściwych decyzji będzie wymagać refleksu i zdecydowania. W uczuciach efekty przerosną Twoje oczekiwania.
Waga 23.09.– 22.10.
Przez najbliższe dni będziesz poważny i obowiązkowy. Zrobisz plan pracy na resztę miesiąca i wymyślisz nowy sposób
zaoszczędzenia pieniędzy. Ktoś bliski chętnie Ci we wszystkim
pomoże. W miłości postaraj się być bardziej spontaniczny.
Skorpion 23.10.– 21.11.
Poczujesz teraz przypływ sił życiowych. Będziesz odważny
i niekonwencjonalny w działaniu. Praca przyniesie Ci dużo satysfakcji i pieniędzy. W życiu prywatnym poświęć więcej czasu
zdrowiu i kondycji.
Strzelec 22.11.– 21.12.
I w życiu zawodowym, i w osobistym będziesz nieugięty.
Ostrożnie podczas dyskusji i rozmów, bo łatwo będzie o niepotrzebną sprzeczkę. Całą uwagę skupisz na możliwości dodatkowego zarobku i poprawie swojej sytuacji finansowej.
Koziorożec 22.12.– 19.01.
W pracy żadnych zmian i rewelacji. Do głosu dojdą Twoje artystyczne pasje, tylko nie przesadzaj z dodatkami. Miło zaskoczysz swojego partnera ciekawymi pomysłami na spędzenie
wolnego czasu.
Wodnik 20.01.– 18.02.
W pracy niepotrzebnie obawiasz się o swoją pozycję w firmie.
Dzięki inicjatywie i kreatywności łatwo uporasz się z nowymi
obowiązkami i jeszcze szef to doceni finansowo. Samotne
Wodniki w miłości będą mieć szczęście.
Ryby 19.02.– 20.03.
Codzienne sprawy i przyziemne problemy nie będą Ci w głowie.
Nie przejmiesz się zaległościami. Interesować będą Cię tylko
sprawy sercowe, partner i udana randka.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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Z okazji imienin,
które są raz w roku,

Okazja – wyprzedaż kolekcji
obrazów wybitnych polskich
malarzy. Tel. 0 502 035 852.

Składamy Tobie
szczere życzenia,
Aby się spełniły
najskrytsze marzenia.

Sprzedam regał „młodzieżowy”,
kompletny, stan idealny. Tel. 0
507 047 485.

Wszystkiego,
co najlepsze,
co dobre i miłe,
Co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się
w maleńkim słowie – szczęście – oraz tradycyjnych stu lat

Jadzi Prusinowskiej

1.
2.
3.
4.
5.

życzą:
Wojtek, Leszek, Iwona, Pawełek,
Dawidek, Tamara i Tomek

Hydraulika-pełny zakres. Tel. 0
506 178 967.
Kupię działkę lub ziemięNasielsk, Siennica, Pieścirogi.
Tel. 0 500 486 387.

Rodzaj ogłoszenia
Cena netto zł
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
40,00
kolor
60,00
ogłoszenia rodzinne, podzięko20,00
wania (1 moduł)
drobne za słowo
0,82
artykuł promocyjno-reklamo800,00
wy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.
0,10

Sprzedam przyczepkę samochodową, krajzegę, pług II,
okna używane 207x145 cm, 2
szt, 87x145, 1 szt. Tel.0 609 209
325.
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 0
785 532 718.
Przyjmę pracownika do ociepleń
budynków z doświadczeniem.
Tel. 0 669 777 263.

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

Wilno, Lwów i inne – sprzedam
akwarele przedstawiające perły
architektury kresowej. Tel. 0 502
035 852.
Sprzedam ziemię rolno-budowlaną przy ul. POW. Tel. 0 505 674
482; (022) 864 67 70.

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp.

OGŁOSZENIA
DROBNE
Rysowanie dekoracji ściennych w pokojach dziecięcych.
Tel. 0 513 196 173.

Niechaj będą
szczęśliwe i pełne uroku,

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”

I

– 10%
– 25%
do
50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

Tynki maszynowe, gładzie gipsowe, malowanie. Tel. 0 601 35
87 31.
Sprzedam cinquecento 97 rok,
benzyna + gaz. Tel. 0 660 920
976.
Sprzedam ziemię orną 0,9ha
przy szosie głównej w Pianowie.
Tel. 0 605 124 776.
TARTAK-zakres: krokwie, deski,
łaty, kontrłaty. Usługi pokrycia
dachów- zakres: wykonanie
celagru, krycie deskami i papą,
krycie blachą i blachodachówką.
KOSEWO. Tel. 0 502 023 312;
0 500 138 106.

SPRZEDAM
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE
NOWE

Tel. 502 370 080; 604 752 913

Korepetycje z matematyki.
Tel. 0 500 806 578.

PRZYGARNIJ

ZWIERZAKA
W SCHRONISKU
W CHRCYNNIE RÓŻNEJ
WIELKOŚCI I BARWY PSY
TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,
DOBRYM DOMEM!!!
LINKA – to urocza 6–miesięczna
koteczka. Ma ładne umaszczenie i wiele wdzięku. Jest bardzo
miła, towarzyska, lubi pieszczoty.
Mieszka pod legionowskim blokiem
i pilnie potrzebuje własnego, kochającego domu. Zbliża się zima,
nie pozwólcie jej zostać na dworze
w mroźne dni, ofiarujcie jej przyjazny i ciepły dom. ZAPEWNIAMY
BEZPŁATNĄ STERYLIZACJĘ.

Tel. 517 666 692

Sprzedam działkę 1700 m2 z budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Przy trasie PomiechówekNasielsk. Tel. 0 791 585 419.
Wynajmę mieszkanie. Tel. 0 693
350 867.
Po 20 latach pobytu we Francji
udzielam zajęć nauki(czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, rozmowy) z JĘZYKA
FRANCUSKIEGO. Tel. 0 518 14
66 17.
Brykiet ze słomy i makulatury.
Usługowe brykietowanie powierzonych surowczo. Tel. 0 503
141 401.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam ciągnik T 25. Tel. 0
691 650 198.
Sprzedam działkę Nasielsk.
P n i e w s k a G ó r k a - 7 5 0 m 2.
50tys zł. Tel. 0 509 606 720.
Sprzedam biurko w bardzo
dobrym stanie. Tel. 0 501 218
245.
Sprzedam marchew jadalną i paszową. Tel. 0 608 029 743.
Sprzedam mieszkanie 54m 2
w Nasielsku. Tel.0 602 684 937;
0 600 164 461.
Zatrudnię osobę do sprzedaży
kredytów firmowych. Tel. 0 728
889 866.
Sprzedam kuca 5 miesięcznego,
srokatego ogierka. Tel.0 605 173
101.
Pożyczki pod zastaw. NASIELSK
ul. Kościelna 6. Do 5 tys. z BIK
Nasielsk ul. Kościelna 6. Tel. 0
608 011 230.
Nasielsk wynajmę mieszkanie
40 m 2 i lokal na działalność gospodarczą 20 m2. Tel. 0 504 564
684.
Remonty kompleksowe wykończenie wnętrz: hydraulika,
elektryka, glazura, terakota,
gipsy, malowanie, sufity podwieszane, zabudowy, panele,
deska barlinecka. Ozdobne tynki
wewnętrzne, stiuk, marmur klasyczny. Fachowcy z wieloletnim
stażem. Realne ceny. Tel. 0 604
561 031.
Tynki maszynowe, remonty kompleksowe. Tel. 0 601 358 731
Sprzedam nieruchomość zabudowaną o pow. 1,25 ha w zabudowie wiejskiej (pełne uzbrojenie) – okolice Nasielska. Tel. 0
502 995 125.
SPRZEDAM RUSZTOWANIA
WARSZAWSKIE NOWE. Tel. 0
502 370 080; 0 604 752 913.
Sprzedam działkę budowlaną
w Siennicy o pow. 1100m 2. Tel.
0 502 681 747.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow. 3654 i 982 m 2, niedaleko pole golfowe. Tel. 0 500
255 370.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 0 519 797 766.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 609 927 506.
Sprzedam działkę 2000 m 2
z domem w Starych Pieścirogach,
z dostępem do mediów, gmina
Nasielsk. Tel. 696 990 459.

REKLAMA
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Mazur II Karczew – Żbik 3:0 (1:0); Żbik – OKS Otwock 4:2 (2:0)

Janakakos postrachem bramkarzy
Ostatnie dwa tygodnie wprowadziły
wiele zamętu w ligowe plany Żbika.
Najpierw martwiliśmy się, że nasza
drużyna w krótkim odstępie czasu
(4 dni) musi rozegrać dwa mecze
z tą samą drużyną (Mazur II Karczew)
i w dodatku obydwa na jej boisku. Jednak niebiosa zdawały się nam sprzyjać
i w pierwszym terminie, kiedy miał
być rozegrany mecz pucharowy,
tak powiało, popadało i posypało, że
gra byłaby zagrożeniem dla zdrowia
zawodników, co w wypadku Żbika
miało dodatkowe znaczenie, ponieważ w drużynie jest duża grupa
zawodników ciepłolubnych. Szkoda
tylko, że mazowiecka centrala piłkarska powiadomiła naszą drużynę
o odwołaniu spotkania, gdy ta była już
w drodze na mecz.
Ta sytuacja była korzystna dla naszej
drużyny, ważniejszy jest bowiem
mecz ligowy. Ten miał być rozegrany
4 dni później, w niedzielę. Zaletą tego
terminu było również to, że pierwsza
drużyna Mazura grała tego samego
dnia mecz ligowy w Radomiu (III liga).
Nie miała więc szans na wzmocnienie
rezerw zawodnikami z tej, wysoko
grającej, drużyny.
Trzeba przyznać, że Mazur ma doskonałych strategów. Ci, którzy nie
mogą sprawdzić się na boisku, rozgrywają partie przy zielonym stoliku.
Najpierw zmieniono termin meczu
na sobotę, co jeszcze nie było bardzo
złe, a następnie zwrócono się do mazowieckiej centrali piłkarskiej o przełożenie spotkania na termin późniejszy,
argumentując to złymi warunkami
atmosferycznymi. Co więcej, na taką
zamianę uzyskali akceptację nasielskiego klubu!
Argumentacja była o tyle dziwna,
że pogoda już w czwartek wyraźnie
się poprawiła, a wszystkie prognozy
zapowiadały dalszą jej poprawę. I tak
rzeczywiście się stało. W pierwotnych
terminach (sobota i niedziela) pogoda
i stan boiska w Karczewie pozwalały
na rozegranie meczu, i to w bardzo
dobrych warunkach.
Może nie warto byłoby o tym wszystkim pisać, gdyby nie to, co wyczyta-

łem w internecie w postach kibiców
karczewskiego klubu. Wyglądały one
mniej więcej tak: jeden z nich martwił
się, co będzie, gdy Mazur wygra ze
Żbikiem mecz pucharowy – pewnie
trzeba będzie znowu zmieniać termin
kolejnego meczu pucharowego. Inny
forumowicz odpowiedział mu, że nie
trzeba będzie, bo kolejny termin rozgrywek pucharowych przewidziany
jest na 31 października, a wtedy liga nie
gra. Tego typu zagrywki mieszczą się
jakoś w granicach prawa, ,,Wrocław”
za to nie grozi, ale czy o to w sporcie
chodzi?
Ostatecznie mecz pucharowy już
się odbył (w poprzednią środę). Żbik
przegrał go 3:0 (1:0). Spotkanie zostało rozegrane w warunkach niewiele
lepszych, niż miało być rozegrane
w pierwszym zaplanowanym terminie. Na boisku stała woda. Jak zgodnie przyznają obserwatorzy meczu,
zwycięstwo drużyny z Karczewa
było zasłużone, chociaż może zbyt
wysokie.
W jednej i drugiej drużynie grali zawodnicy, którzy w nich na co dzień nie
występują. Tyle że w zespole Mazura
ich obecność na boisku (Kopka, Jesiotr,
Grzegorz Bielecki, Tlaga, Baliński) była
dużym wzmocnieniem, a w wypadku
Żbika – pewnym osłabieniem. Mecz ligowy z tą drużyną rozegrany zostanie
w środę, 4 listopada.
W ostatnią sobotę Żbik rozegrał spotkanie ligowe z OKS-em II Otwock.
Spotkanie zakończyło się zasłużonym
zwycięstwem Żbika 4:2 (2:0). Właściwie w żadnym momencie nie było
ono zagrożone, ale nie przyszło łatwo.
Przeciwnik był wymagający i próbował skorzystać z każdej nadarzającej
się okazji, aby uzyskać korzystny
rezultat. A Żbik bardzo mu to ułatwiał.
Grał nierówno. Obok momentów
bardzo ładnych, dynamicznych były
długie okresy słabszej gry. Gdyby nie
to, że Żbik stracił dwie bramki, można
byłoby sądzić, że prowokował przeciwnika, wystawiał się na cios, by zaraz pokazać, kto na boisku tego dnia
jest lepszy. Do takiego mniemania

upoważnia przebieg meczu i historia
bramek.
Pierwszą z karnego strzelił Jarosław
Unierzyski (22’). Kolejne padały
w momentach, kiedy Żbik, jak jego
leśny imiennik, został podrażniony. Do
drugiego gola, a jego sprawcą był Piotr
Janakakos, doszło w dwie minuty po
olbrzymim zagrożeniu bramki Żbika.
Napastnik gości Piotr Kozera położył
dwóch naszych obrońców i stanął sam
na sam z bramkarzem. To sytuacja
najwyraźniej go zaskoczyła i fatalnie
spudłował. Odpowiedź Janakokosa
była imponująca, a atak całej drużyny
błyskawiczny.
W 60. minucie sytuacja się powtórzyła. Żbik jakby przysypiał. Błyskawiczna
akcja gości i zrobiło się niewesoło (2:1).
Ale podrażniony Żbik odpowiedział
natychmiast, a Piotr Janakakos zdobył
drugą bramkę w tym meczu. Po ponownym spadku tempa gry goście
znowu przeprowadzili szybki atak
i znowu wyrównanie było bliskie (3:2).
Nie minęły dwie minuty i Żbik znowu
odskoczył na dwie bramki (4:2). Bramkę tym razem zdobył Ellota Maxwell,
ale swój udział w jej strzeleniu miał też
Janakakos.
Zawodnik ten przez pierwsze miesiące gry w naszej drużynie nie mógł
sobie znaleźć miejsca. Teraz jest
postrachem bramkarzy. Przeciętnie
w meczu zdobywa dwie bramki. Stoi
zazwyczaj blisko ostatniego obrońcy
przeciwnika. Szybko startuje do piłki.
Potrafi wymanewrować przeciwnika
i precyzyjnie strzelić. Ostatnio rozgrywa życiowe mecze. Żbik wreszcie
ma snajpera. Trzeba się jednak liczyć
z tym, że przeciwnicy będą go obecnie lepiej pilnować. Piotr odznacza się
jeszcze jedną cechą. Gdy zauważy
kolegę mającego lepszą sytuację, by
strzelić bramkę, oddaje piłkę. I teraz
chodzi o to, aby znaleźli się zawodnicy, którzy potrafiliby odegraną do
tyłu piłkę błyskawicznie, a przy tym
celnie, skierować w stronę bramki. Należy tylko żałować, że Żbik tak późno
zaczął wreszcie grać. Ale podobno
lepiej późno niż wcale.
xyz

MŁODY ŻBIK

Trampkarze rocznik 1995

Stoją od lewej: Bartosz Ślesicki, Mateusz Jonka, Jakub Milewski, Adam Piotrowski,Łukasz Ostrowski, Przemysław Matuszewski,
Mateusz Bielecki, Tomasz Jonka, Trener Grzegorz Choroś.
Klęczą od lewej: Marcin Witkowski, Artur Skoroszewski, Mateusz Bramowicz, Patryk Wójcik, Michał Michnowski, Mateusz
Zalewski.

SPORT

SPORT

SPORT

Chłopcy z nasielskiej podstawówki
mistrzami rejonu w sztafetowych
biegach przełajowych
We wtorek, 13 października chłopcy z nasielskiej podstawówki brali udział
w rejonowych zawodach w sztafetowych biegach przełajowych. Zawody te były poprzedzone eliminacjami powiatowymi, które odbyły się 6
października w Pomiechówku. W powiatowych eliminacjach reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku nie dała
żadnych szans swoim przeciwnikom, pokonując m.in. sztafetę z Modlina
i sztafetę z Pomiechówka i awansując do zawodów rejonowych.
Swój sukces chłopcy z nasielskiej podstawówki powtórzyli na zawodach
międzypowiatowych w Białobrzegach, zajmując ostatecznie pierwsze
miejsce i uzyskując awans do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, które odbędą się na wiosnę przyszłego roku.
Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku: Jakub Wroński, Dominik Jaglarski, Damian Kamiński, Łukasz Gortat,
Radek Paczkowski, Patryk Branicki, Konrad Lipiński, Mateusz Milewski,
Emil Szostak, Szymon Zalewski. Opiekun – Tomasz Czajkowski.

Końcowa klasyfikacja międzypowiatowych sztafetowych biegów przełajowych
miejsce 		
I SP Nasielsk
miejsce II
SP Nr 8 Legionowo
miejsce III
SP Nr 2 Ząbki
miejsce IV
SP Nr 7 Legionowo
miejsce V
SP Nr 1 Piaseczno
miejsce VI
SP Nr 2 Góra Kalwaria
miejsce VII
SP Tłuszcz
M.K.

Sport w skrócie:

• 12 października w Piasecznie zawodniczki z cieksyńskiego gimnazjum zajęły III miejsce w rejonowym turnieju piłki nożnej dla dziewcząt.
• 13 października sztafeta żeńska z cieksyńskiego gimnazjum
na zawodach rejonowych w Białobrzegach zajęła 9 miejsce.
• 13 października sztafeta męska z cieksyńskiego gimnazjum
na zawodach rejonowych w Białobrzegach zajęła 9 miejsce.

