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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody 91. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz 623. rocznicy nadania naszemu
miastu praw miejskich rozpoczęły się
już we wtorkowy wieczór, 10 listopada br.,
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
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Kierowco, miej oczy
szeroko otwarte

zbiegu ulicy Rynek z remontowaną od jakiegoś czasu ulicą Młynarską
U
umieszczono niedawno znak B-2, mówiący o zakazie wjazdu na rozkopany teren.
– W piątek wjechałem w tę ulicę za innymi pojazdami. Nagle samochód przede mną zaczął cofać. Za mną
były jeszcze inne auta, więc ja nie miałem gdzie uciekać, dlatego strąbiłem go, bojąc się, że za chwilę we mnie
uderzy. Wtedy on wyszedł z samochodu i pokazał mi stojący przed skrzyżowaniem ulicy Młynarskiej znak
„zakaz wjazdu” – relacjonuje zdarzenie sprzed kilku dni pan Mariusz. – Nie miałem wyjścia. Wyszedłem z auta
i poinformowałem o znaku ostatniego kierowcę. Wszyscy musieliśmy się wycofać. Dlaczego nikt nie ustawił
znaku na początku wjazdu w ulicę jednokierunkową bez przejazdu?! Wtedy nie bylibyśmy zmuszeni do jazdy
na wstecznym biegu. Ja bym tam nie wjeżdżał, i myślę, że inni kierowcy też nie
– dodaje.

Czytaj na str. 4
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Uroczyste spotkanie rozpoczął Marek Tyc, dyr. Nasielskiego Ośrodka
Kultury, który przywitał zebranych
gości i przedstawił program trzydniowych uroczystości i imprez
sportowych, które z okazji 11 listopada odbywają się w naszym
mieście. Następnie głos zabrał Bernard Mucha, Burmistrz Nasielska,
który mówił o wielkim znaczeniu
wolności dla Polaków, przypominał okoliczności historyczne jakie
doprowadziły po 123 letniej niewoli
do wyzwolenia naszej Ojczyzny.
Przywołał też wydarzenie z dziejów Nasielska, które miało miejsce
11 listopada 1386 r., kiedy to książe
Janusz mazowiecki podarował
nasze miasto rycerzowi Jakuszowi
z Radzanowa..
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KRÓTKO

Św. Wojciech Patronem Nasielska
Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07
Pogotowie energetyczne
991 lub (024) 365 10 10
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (023) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (023) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (023) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (023) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (023) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (023) 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (023) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (023) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (023) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (023) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (023) 693–30–06
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

Notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. dr Tomasz Białobrzeski pisemnie
poinformował Bernarda Dariusza Muchę, Burmistrza Nasielska, iż Ojciec
Święty Benedykt XVI ustanowił św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska.
Wraz z tą informacją do nasielskiego Urzędu Miejskiego dotarła również
kopia dekretu papieskiego.
Przypomnijmy, iż uchwałę w sprawie ustanowienia św. Wojciecha, którego imię nosi nasielska parafia, również Patronem naszego miasta Rada
Miejska w Nasielsku podjęła na sesji w dniu 30 października 2008 r.
(u)

Plac zabaw powstaje w Cieksynie
W poniedziałek, 2 listopada br., rozpoczęto realizację inwestycji pod
nazwą „Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających
nawiązaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowo-historycznej w miejscowości Cieksyn”. Jej wykonawcą jest firma
EnbeW Technika Energetyczna z Nasielska. Została ona wyłoniona w przetargu, który odbył się 5 października br. Przedmiotem tego zamówienia
jest: budowa placu zabaw dla dzieci i terenów rekreacyjno-sportowych,
przebudowa chodników i zatok parkingowych oraz remont świetlicy
wiejskiej w Cieksynie. Całkowita wartość zamówienia wynosi 799 265,03
zł brutto. Termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2009 r.
(u)

Z MIASTA

Kapliczka jak nowa
Kapliczka, która stoi u zbiegu ulic Kościuszki i Kolejowej przy banku PKO, doczekała się w końcu prac remontowych.
Od dawna bowiem odpadał z niej tynk
i kawałki kruszących się cegieł. A przecież
jest to nowy obiekt, który kilka lat temu
podczas gruntowego remontu drogi
wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice,
został wybudowany obok historycznej
kapliczki – zdemontowanej z uwagi na
poszerzenie szerokości jezdni.
Pod koniec października br. pracownicy
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku zakończyli prace
związane z poprawą wyglądu kapliczki.
Z informacji jakie uzyskaliśmy w ZGKiM
wynika, że - Zerwano elementy odpadającego tynku i poprawiono
fakturę zewnętrzną obiektu. Ze względu na niezbyt sprzyjające warunki
atmosferyczne termin zakończenia prac nieco się wydłużył. Pracownicy
zmuszeni byli podchodzić do prac „na raty”, ponieważ deszcz i niska
temperatura nie sprzyjały szybkiemu wiązaniu materiału.
Dobrze jednak, że w końcu obiektowi przywrócono estetyczny wygląd. 						
aga

Zniknęły słupki betonowe
O słupach betonowych, które w wątpliwy sposób „upiększają” niektóre przystanki autobusowe w naszej gminie już od wielu lat, pisaliśmy we wrześniu br.
Wtedy z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócili się do nas mieszkańcy
miasta, którzy zwrócili uwagę, że obok starych słupów stanęły już dawno nowe
tablice informujące o przystanku autobusowym. Napisaliśmy i okazało się, że jest
efekt. Udało się betonowe słupy usunąć z przystanków.
Niby nic wielkiego,
a jednak od razu
przystanki wyglądają zdecydowanie
bardziej estetycznie, jeszcze jakby
obok nich można
było ustawić kosze
na śmieci …
(red)

Są pierwsze certyfikaty
dla kosmetyczek
W ramach projektu
„Kurs na Nasielsk” (projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) w październiku
br. rozpoczęły się szkolenia z zakresu nauki zawodu kosmetyczka-manicurzystka.
Do tej pory zostało przeszkolonych
10 kobiet – wszystkie panie zdały
egzamin z wynikiem pozytywnym
i otrzymały upragnione certyfikaty
(na ich podstawie można otworzyć
własny „salon piękności” lub podjąć
pracę w już istniejącym). Jeszcze w listopadzie br. rozpocznie się szkolenie
następnej grupy (10 pań). Pozostałe
szkolenia przewidziane są na luty
i marzec 2010 r. Docelowo w gminie
Nasielsk zostanie przeszkolonych 40
kobiet. Szkolenie prowadzi profesjonalna firma „FINEZA” (Warszawa).
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: przepisy BHP i normy bez-

pieczeństwa pracy związane z manicure, wiadomości teoretyczne
z zakresu dermatologii, anatomii
i higieny, manicure, masaż dłoni,
przedłużanie i modelowanie paznokci metodą żelową UV, metoda
reperacji naturalnej płytki paznokciowej – fiberglass, praca z frezarką,
dekorowanie paznokci (Nail-Art.),
przepisy BHP i normy bezpieczeństwa pracy na stanowisku pedicure,
przeciwwskazania do wykonywania
zabiegu pedicure, najczęściej spotykane choroby stóp, pedicure tradycyjny i za pomocą frezarki, masaż
stopy, pedicure frencz, pielęgnacja
stóp, rodzaje cery, rozpoznawanie
i pielęgnacja, demakijaż twarzy, szyi
i dekoltu, henna brwi i rzęs.
Należy zaznaczyć, że szkolenia są
bezpłatne, zaś każdy uczestnik kursu
otrzymuje codziennie wyżywienie
(obiad), a na zakończenie pamiątkowe gadżety. Zapewnione jest także
wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe.
(mk)

DLA ROLNIKÓW

DOPŁATY

Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania
wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
(Dz. U. Nr 113, poz.945) wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter
pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych
Agencji w terminie od 15 stycznia 2010 r.
„Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz
aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy
de minimis w rolnictwie zostaną opublikowane na stronie internetowej ARR przed
rozpoczęciem ww. terminu składania wniosków.

ARR

SZKOLENIA

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ODR w Nasielsku zaprasza rolników na
szkolenie: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objętych
PROW na lata 2009 - 2013”
Szkolenie odbędzie się 18.11.2009r. o godz. 10 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3. Omówione zostaną zasady uzyskania dofinansowania
na korzystanie z usług doradczych w zakresie dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance), które obowiązują każde gospodarstwo
rolne korzystające z wszelkich dopłat z UE.

Doradca rolny: Maria Brzezińska
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Na autobus czekają pod gołym niebem
– Moje dziecko odprowadzam codziennie na
miejsce, gdzie dawniej
stała wiata przystankowa, bo stamtąd odbiera je szkolny autobus.
Dzieci jest kilkoro, więc
biegają, żartują, nie
patrząc na przejeżdżające samochody, więc
zawracam na nie uwagę – mówi jedna z mam
dojeżdżającego dziecka. – Najgorzej jest gdy
pada deszcz, a my czekamy, choćby 10 minut, wtedy kurtka mojego dziecka jest mokra,
a ja sama po powrocie
do domu martwię się,
czy moje dziecko nie
będzie chore – dodaje.
Za oknami jesień w pełni. Jest wietrznie, deszczowo, mgliście i coraz zimniej. Przez kilka ostatnich dni pogoda
pokazała nam już swoje jesienne
oblicze. Jednak to dopiero początek
prawdziwej huśtawki pogodowej.
Za kilka dni może już padać śnieg
z deszczem i temperatura spadnie
poniżej zera, a dzieci w Kosewie
oczekują na autobusy dowożący je
do szkoły pod gołym niebem. Dlaczego? Bo w miejscach przystanków
brak jest wiat przystankowych. Od
momentu gdy w niewyjaśnionych
okolicznościach „zaginęły” blaszane

schronienia, dzieci marzną i mokną. Problem istnieje już od dawna,
jednakże jakoś nikt nie podjął działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony dzieciom.
A to one cierpią na tym najbardziej.
Oburzeni rodzice rozkładają ręce:
– Nasze dzieci są pokrzywdzone
– mówi jedna z matek. – Przecież
one większość czasu spędzają poza
domem i oczekujemy, że wyjazd do
szkoły, jak i powrót do domu będą
w pełni bezpieczne – dodaje.

Rodzice podkreślają, że stan zdrowia ich dzieci w znacznym stopniu
ulega pogorszeniu właśnie przez
niesprzyjające warunki pogodowe,
na jakie są narażone czekając na
autobus.
– Poza tym nasze dzieci, nie mając
się gdzie schronić, stoją na poboczu
ruchliwej drogi. To też jest niebezpieczne, bo chwila nieuwagi może
doprowadzić do tragedii – dodają
rodzice.

Nie od dziś wiadomo, że lepiej
zapobiegać, niż lecz yć, więc
może teraz kiedy tak dużo mówi
się o świńskiej grypie, warto zadbać o to, by nasze dzieci nie
były narażone na przeziębienia.
Z pewnością problem ten nie dotyczy jedynie jednej wsi w naszej
gminie. Może trzeba sprawdzić,
gdzie brakuje wiat, i po prostu je
ponownie ustawić.
Kamil

Z MIASTA

Market jest, chodnika brak
– Zbudowali nam taki duży sklep
z dala od miasta, a nie pomyśleli
o chodniku dla ludzi, przecież nie
wszyscy są zmotoryzowani – żali
się jedna z kupujących kobiet. –
Nie ma chodnika, samochody
jeżdżą tu bardzo szybko, a do
tego teraz dość wcześnie robi
się ciemno. Może pomyślą, jak
zdarzy się jakiś wypadek – dodaje druga. W drodze do Markpolu
stale słychać narzekania ludzi na

brak chodnika prowadzącego do
marketu.
Trzeba przyznać, że właściciele
sklepu zatroszczyli się przede
wszystkim o zmotoryzowanych
klientów, przygotowując dla nich
dużo miejsc parkingowych.
A przecież chodnika brakuje tu
niewiele, wystarczyłoby zaledwie
ok. 300 metrów, żeby mieszkańcy
Nasielska mogli bezpiecznie dotrzeć do tego sklepu. Kilka lat temu

ułożono przy ul. Warszawskiej
nowy chodnik, najwyraźniej nie
przewidując nowej inwestycji. Teraz okazuje się, że korzysta z niego
bardzo dużo osób, zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami. Niestety,
ten odcinek pobocza, który pieszy
musi pokonać, w połowie zarośnięty jest trawą i niejeżony dziurami ledwo widocznymi w słabym
oświetleniu drogi. Na oświetlenie
narzekają także kierowcy:
– Przez to, że tu jest tak ciemno, w ogóle nie widać ludzi
idących poboczem drogi.
Zwłaszcza że większość ubiera się na czarno. Naprawdę
nietrudno o nieszczęście –
mówi pan Mirek.
Warto też dodać, że akurat
na tym odcinku drogi kierowcy rzadko kiedy jeżdżą
z przepisową prędkością,
zapominając, że znajdują się
już w granicach miasta.
Na razie, dopóki nie powstanie tu chodnik, pieszym
nie pozostaje nic innego,
jak ostrożność i noszenie
odblasków wieczorami, zaś
kierowcom zdjęcie nogi
z gazu.
Mamy jednak nadzieję, że
ktoś zajmie się tą sprawą,
zanim dojdzie do nieszczęścia.
aga

Z MIASTA

Psy lądują na
bruku i…
– Kiedy mój syn, Bartek, szedł rano
do szkoły, zaatakowała go kilka
psów, które wałęsały się po mieście.
Agresywne zwierzęta rozdarły mu
spodnie, zadrasnęły nogę i bardzo
go wystraszyły. Zdarzenie miało
miejsce przy sygnalizacji świetlnej
znajdującej się naprzeciwko kina
w poniedziałek, 23 października
ok. godz. 7.30. Psy atakowały wszystkich przechodniów, więc nie wiem,
czy tego dnia ktoś jeszcze nie został
poszkodowany. Jak można narażać
ludzi na takie niebezpieczeństwo?
– pyta zbulwersowana mieszkanka
Nasielska. – Przecież istnieją schroniska dla bezpańskich zwierząt, czy
nie można ich tam umieścić? Psy
napadają na ludzi, rzucają się na
samochody, czy naprawdę nie jest
możliwe zapanowanie nad tym, co
dzieje się w mieście? Czy potrzebna
jest jakaś tragedia, żeby ktoś się tym
zainteresował? – dodaje.
Informacje o wszystkich bezpańskich
zwierzętach mieszkańcy naszej gminy zgłaszają do nasielskiego Urzędu
Miejskiego. Tam podejmowane są
ostateczne decyzje dotyczące wyłapywania zwierząt i umieszczania ich
w schronisku. Jak się dowiedzieliśmy
w nasielskim Urzędzie Miejskim: tylko w październiku br., za odłowienie
i umieszczenie w schronisku 13 psów,
10 z terenów wiejskich i 3 z miasta,
zapłacono 16 250 zł.
– Mamy dużo zgłoszeń dotyczących psów wałęsających się po naszej gminie. Już w tej chwili są cztery
takie psy, które musimy odstawić do
schroniska, ponieważ są agresywne.
W takich sytuacjach nie mamy wyboru, bo nie możemy narażać ludzi
na niebezpieczeństwo – wyjaśnia
Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Nasielsk. – Do końca roku
obowiązuje umowa ze schroniskiem
w Chrcynnie na przyjmowanie
zwierząt. Za odłowienie i umieszczenie jednego psa w schronisku
płacimy obecnie 1 250 zł, a potem
sprawdzamy cyklicznie, czy on tam
rzeczywiście przebywa albo, czy trafił
do adopcji – dodaje.
Zwierzaki, a szczególnie psy, wychudzone i zabrudzone, to niestety bardzo częsty widok nie tylko w naszym
mieście, ale i na terenie całej gminy.
Kiedy biegają same po ulicach, na
ogół starają się unikać ludzi, grzebią w śmietnikach w poszukiwaniu
resztek jedzenia, ale jeśli zbiorą się
w jakąś większą grupę bywają niebezpieczne. Stają się agresywne i zdarza
się, że atakują ludzi. Niestety, nie da
się ukryć, że to z powodu ludzkiej
głupoty, braku wyobraźni i empatii
spotyka je właśnie taki los. I trudno się
też dziwić, że w efekcie poszkodowani mogą być ludzie, szkoda tylko, że
inni. Dopóki nie zmienią się przepisy
naszego prawa dotyczące traktowania domowych zwierząt, problem
psów wyrzucanych przez właścicieli
na ulicę będzie nie do rozwiązania.
(i)
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Z MIASTA

Kierowco, miej oczy szeroko otwarte

Ostatnie dni października i początek listopada br. kiedy zwyczajowo odwiedzaliśmy
groby naszych bliskich dla mieszkańców
naszego miasta oraz wszystkich gości był
wyjątkowo niefortunny. Mimo informacji o
objazdach i tak nie obyło się bez korków.
– Zorganizowano tylko jeden objazd
ul. Młynarskiej w kierunku Strzegocina ulicą
Słoneczną, a pierwszego listopada okazało
się,że drogę blokowała prowadząca dochodzenie policja i ludzie nie wiedzieli, jak mają
tam dojechać inaczej, pytali przechodniów
o drogę – relacjonuje Krzysztof z Nasielska.–
Ludzie nie zauważyli,że przejazd w Kątnych
jest zamknięty i potem błądzili po okolicznych miejscowościach – dodaje.
Policja przyznaje, że do wyjątkowo wzmożonego ruchu samochodowego z jakim
mieliśmy do czynienia w Dzień Wszystkich
Świętych doszły jeszcze dodatkowe
utrudnienia – Niestety wyłączenie z ruchu
ulicy Młynarskiej i zamknięcie przejazdu
w Kątnych sprawiły, że z przejazdów kolejowych w innych miejscach korzystało
dużo więcej samochodów. W Nasielsku
siedmiu mundurowych kierowało ruchem
w okolicach cmentarza i na drogach wylotowych z miasta. A ponadto również
harcerze przy cmentarzu informowali kierowców o sytuacji panującej na naszych
drogach – wyjaśnia Radosław Miłoszewski,
pełniący obowiązki zastępcy komendanta
Komisariatu Policji w Nasielsku.

U

zbiegu ulicy Rynek z remontowaną
od jakiegoś czasu ulicą Młynarską umieszczono niedawno znak
B-2, mówiący o zakazie wjazdu na rozkopany teren.

Znak ten oznacza zakaz wjazdu od
strony jego usytuowania. Jednak
kierowcy wjeżdżający w jednokierunkową ulicę Rynek nie mają
świadomości, że na końcu drogi
stoi taki znak. Bo i skąd niby mają o
nim wiedzieć? Znak stoi przecież na
końcu drogi zamiast na jej początku.
To właśnie tu, na odcinku niecałych 200 metrów, kierowcy swoją
podróż rozpoczynają wjazdem w
drogę jednokierunkową po to tylko,
by zanim dobrze wrzucą drugi bieg,
wyprawę tę zakończyć.
– W piątek wjechałem w tę ulicę
za innymi pojazdami. Nagle samochód przede mną zaczął cofać. Za
mną były jeszcze inne auta, więc
ja nie miałem gdzie uciekać, dla-

(red.)

24.10. w sklepie Guliwer Łukasz M.,
mieszkaniec Nasielska, skradł czekolady na sumę 270 zł.
tego strąbiłem go, bojąc się, że za
chwilę we mnie uderzy. Wtedy on
wyszedł z samochodu i pokazał
mi stojący przed skrzyżowaniem
ulicy Młynarskiej znak „zakaz wjazdu” – relacjonuje zdarzenie sprzed
kilku dni pan Mariusz. – Nie miałem
wyjścia. Wyszedłem z auta i poinformowałem o znaku ostatniego
kierowcę. Wszyscy musieliśmy się
wycofać. Dlaczego nikt nie ustawił
znaku na początku wjazdu w ulicę
jednokierunkową bez przejazdu?!

Wtedy nie bylibyśmy zmuszeni do
jazdy na wstecznym biegu. Ja bym
tam nie wjeżdżał, i myślę, że inni
kierowcy też nie – dodaje.
No cóż, sami zachodzimy w głowę,
jak mogło dojść do takiego zaniedbania. W końcu wypadałoby chociaż chwilę się zastanowić nad tym,
gdzie jaki znak powinien stać, zanim
się go ustawi. Najwyraźniej zabrakło
odrobiny zdrowego rozsądku.
aga

Wyrwa straszy tuż przy torach

R

E
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które prowadzi PKP, i zniszczonej
drogi, ale zwróciłem uwagę na
dość dużych rozmiarów wykop,
który został pozostawiony bez

L

A

M

A

23.10. w Budach Siennickich Mariusz R., mieszkaniec Chotomowa,
i Dariusz O., mieszkaniec Zakroczymia, wycięli i skradli drzewo z lasu.
Straty wynoszą 2500 zł na szkodę
Tomasza P.
24.10. w Pniewie kierujący samochodem Mazda potrącił pieszego,
którego z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.

Z GMINY

– Dojeżdżam do pracy codziennie drogą ze Świercz do Nasielska
przez Lubomin, więc zdążyłem się
już przyzwyczaić do remontów,

KRONIKA
POLICYJNA

żadnego oznakowania – mówi pan
Zbigniew ze Świercz. – Kiedy przez
przejazd jednocześnie przejeżdżają
samochody z naprzeciwka, bardzo
trudno im się tu minąć, a jeśli kierowca
jadący od Nasielska
nie zapanuje nad
kierownicą, to wraz
z autem wpadnie
do tej dziury. Jak
można narażać ludzi na takie niebezpieczeństwo? – pyta
zbulwersowany.

tego, że obrzeża asfaltowej drogi
są połamane w pobliżu przejazdu, jak i co do zagrażającej bezpieczeństwu kierowców wyrwie
znajdującej się tuż przy szosie,
zaraz za przejazdem. Nie jest ona
widoczna z daleka i dopiero kiedy
jadący autami od strony naszego
miasta zjeżdżają z torów, okazuje
się, że po prawej stronie mają dół
od którego dzieli ich zaledwie pół
metra. Szczególnie uważać muszą
kierowcy, którzy wybierają się
w tamte okolice po zapadnięciu
zmroku.

Pojechaliśmy kilka
kilometrów za miasto, żeby sprawdzić,
jak wygląda sytuacja wokół przejazdu PKP w Lubominie. Niestety, nasz
r o z m ó wc a m i a ł
rację, zarówno co

Najwyraźniej roboty remontowe na
tym odcinku torów nie zostały jeszcze ukończone, o czym świadczyć
mogą wykopy i zwały ziemi w pobliżu torowiska. Tym bardziej dziwi
brak oznakowań niebezpiecznych
miejsc. Nawet jeśli wcześniej takie
to były, to ślad po nich zaginął.
(i)

25.10. na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej
spłonęła drewniana altana. Straty
wynoszą 15 000 zł na szkodę Andrzeja B.
W okresie 17–24 października w Andzinie nieznani sprawcy włamali się
do domku letniskowego i skradli
myjkę ciśnieniową i agregat prądotwórczy. Straty wynoszą 2400 zł na
szkodę Agaty S.
26.10. Łukasz M., mieszkaniec
Nasielska, pod pozorem zakupu
telefonu w salonie telefonów komórkowych skradł pieniądze.
W okresie od 3–5 listopada w Lelewie nieznani sprawcy z posesji
Danuty K. skradli przyczepę samochodową, rusztowanie i silnik elektryczny. Straty wynoszą 8000 zł.
Pijani na drodze
03.11. w Chrcynnie Jan Ś., mieszkaniec Chrcynna, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,51mg/l).

KRONIKA OSP
27.10. ochotnicy z OSP Nasielsk
uczestniczyli w akcji gaszenia pożaru na ul. Cmentarnej w Nasielsku.
Spłonął samochód dostawczy marki
Żuk.
01.11. Jednostka OSP Nasielsk uczestniczyła w akcji wydobycia zwłok
mężczyzny z rzeki w okolicach
ul. Słonecznej. Następnie przekazała
je policji, która zabezpieczyła miejsce
zdarzenia.
09.11. nasielscy strażacy byli wezwani do płonącego śmietnika przy
ul. Warszawskiej.

Z POLICJI

Podejrzani o napad
z nożem
W ręce policjantów z komisariatu w Nasielsku wpadło trzech
16-latków. Cała trójka może być zamieszana w dokonanie rozboju. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, młodzi ludzie grożąc
nożem, zabrali srebrny łańcuszek z szyi 15-latka. Noc spędzili w
policyjnej izbie dziecka, a o dalszym ich losie zadecyduje sąd.
Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że trzech nastolatków
zaczepiło 15-latka idącego do szkoły. Grożąc mu nożem, zabrali łańcuszek z szyi. Po czym, jak gdyby nigdy nic, poszli na
lekcje. Zajęcia szkolne przerwali im policjanci z komisariatu w
Nasielsku. U jednego z nich funkcjonariusze znaleźli skradziony
łańcuszek. Tomasz Sz., Seweryn D. oraz Artur R. po wykonaniu
niezbędnych czynności trafili do policyjnej izby dziecka.
Zdarzenie miało miejsce 29 października przy ul. Staszica, a skradziony łańcuszek oszacowano na 300 zł.
Młodzi ludzie będą odpowiadać za swoje zachowanie przed sądem do spraw rodzinnych i nieletnich.
kpp nowy dwor.pl
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ZE SZKÓŁ

Ciężkie uczniowskie plecaki
Od 1 września br. szkoły borykają się
z nowym rozporządzeniem MEN
nakładającym na nie obowiązek
zapewnienia (na początek) uczniom
klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum możliwości pozostawienia w szkole części podręczników oraz przyborów szkolnych.
Zarządzenie to jednak nie precyzuje
ani sposobu, w jaki placówki mają
to zrobić, ani też możliwości pozyskania na ten cel pieniędzy. Krótko
mówiąc, przepis wyszedł – zatem
ministerstwo zrobiło swoje, szkołom
natomiast przybyło problemu – co
z tym fantem zrobić? Bo jak mówią
światowe normy, dziecko nie powinno dźwigać więcej niż 10% wagi
swojego ciała. GIS umownie przyjął,
że normą u nas są 3 kilogramy. Po
dwóch miesiącach nauki postanowiliśmy sprawdzić, czy normy te
przystają do rzeczywistości oraz jak
szkoły radzą sobie z projektem.
Po rozmowach z dyrektorami szkół
podstawowych w naszej gminie
dowiedzieliśmy się, że zdarzają się

przypadki, kiedy to dzieciaki miewają zbyt ciężkie w stosunku do
ich wagi plecaki. Co więc ich tak
dociąża? Czy winą należy obarczać
szkoły za zbyt dużą liczbę podręczników, z których uczniowie muszą
korzystać?
Na początek postanowiliśmy zważyć plecaki. W tym celu udaliśmy się do szkół z wagą. Plecak
pierwszej napotkanej na korytarzu,
raczej niewielkiej postury, Darii czwartoklasistki ważył ponad 5 kg,
a więc zgodnie z normami ona sama
powinna ważyć ponad 50 kg, żeby
w przyszłości nie miała problemów
z kręgosłupem. Jednak dziewczynka mogła ważyć najwyżej 30 kg.
Natomiast plecak jej siostry, Patrycji,
był już o 0,5 kg lżejszy. Z kolei waga
plecaków pierwszoklasistów wahała
się od 2,5 do 3,8 kg.
Zajrzeliśmy do środka kilku z nich.
A tam, oprócz książek i śniadania znaleźliśmy zeszyty nawet
90- kartkowe, po dwa piórniki, pa-

miętniki, segregatory z karteczkami
i naklejkami oraz buty na zmianę
(choć szkoły zapewniają ich przetrzymywanie w szatniach, szafkach
lub klasach).
Zapytaliśmy dyrekcję, czy interesują się tym, co ich podopieczni
noszą w plecakach, i czy w jakiś
sposób próbują odciążyć dzieciaki.
- Sprawdzamy co jakiś czas zawartość plecaków – powiedziała nam
Bożena Kozłowska, wicedyrektor SP
w Nasielsku. - W jednym z nich znalazłam, np. ćwiczenia, na których
pracowaliśmy wczoraj, a których
nie kazałam dziś przynosić. Poza
tym dzieciaczki noszą segregatory z karteczkami, buty na zmianę
i całą masę innych niepotrzebnych
rzeczy – dodała.
Czyżby rodzice nie interesowali się
tym, co ich pociechy noszą w plecakach? - Natalka pakuje plecak
przy mnie, więc nie powinno w nim
być nic oprócz tego, co jest potrzebne na dany dzień, ale nie dam
sobie ręki uciąć, czy jak wychodzę
z pokoju, to ona nie pakuje tam
czegoś jeszcze – powiedziała nam
pani Beata, mama uczennicy drugiej
klasy. Z kolei pani Kasia zauważyła,
że choć wieczorem pakuje razem
z córką plecak, to Paulinka po powrocie ze szkoły przynosi w nim
różne „skarby”, których nie miała
wychodząc do szkoły. - Któregoś
dnia zapytałam ją, po co nosi do
szkoły segregator z karteczkami
z Hannah Montaną. Wymieniamy
się z koleżankami w szkole – odpowiedziała. - Co mam zrobić? Za
moich czasów też wymienialiśmy
się karteczkami. Tyle, że były lżejsze
i mniejsze (po gumie „donaldówie”),
no i nie mieliśmy do nich segregatorów – wyjaśniła matka Paulinki.
Dyrektor Szkoł y Podstawowej
w Budach Siennickich, Marianna
Danisiewicz w rozmowie z nami
poruszyła problem segregatorów
z naklejkami oraz podwójnej liczby piórników, które dzieci ze sobą
przynoszą do szkoły. Na zawartość
rzeczy zbędnych w plecakach
nauczyciele nie mają jednak zbyt
wielkiego wpływu. Co nie oznacza,
że ich to nie interesuje.

A b y o d c i ą ż yć
choć trochę małe
kręgosłupy, szkoły podpisały porozumienia z wydawnictwami, i tak
np. SP w Nasielsku nieodpłatnie
otrzymała komplety podręczników dla każdego „pierwszaka”.
- Dzieci pracują
na nich w szkole.
A do domu zabierają jedynie
ćwiczenia. Podręczniki zostają
w klasach – powiedziała Bożena
Kozłowska, wicedyrektor SP w Nasielsku.
Pierwszoklasiści
z Bud Siennickich prace domowe
odrabiają w tzw. domowniczkach.
Komplet zakupiony przez szkołę
zawiera podręczniki i ćwiczenia
podzielone na kilka części, tzw. zeszyty. W związku z czym maluchy
zamiast dźwigać, np. jedną ciężką
książkę, noszą do domu tylko jej
fragmenty. Lada moment każdy
„pierwszak” będzie miał swoją szafkę na podręczniki i przybory szkolne. - Czekamy właśnie na nowe
meble dla naszych uczniów – zapowiedziała dyrektor Danisiewicz.
Szkoła w Dębinkach również zakupiła dla każdego pierwszoklasisty podręczniki, które uczniowie
mogą zostawiać w szkole. Natomiast bloki, kredki, plasteliny,
wycinanki i inne przybory szkolne, jak nam potwierdzili dyrektorzy oraz nauczyciele nauczania
zintegrowanego odwiedzonych
przez nas podstawówek – zostają
w szafkach. Podobnie jak z buty
na zmianę.
Z naszego rekonesansu po szkołach
widać wyraźnie, że szkoły podejmują się wyrywkowego sprawdzania wagi plecaków, a co za tym idzie
i ich zawartości. Może gdyby jeszcze
i rodzice wnikliwiej zajęli się tym tematem efekty byłyby lepsze? A tak,

ministerstwo ustala, szkoły starają się
wywiązać ze zobowiązań, a dzieciaki i tak noszą, co chcą…
aga
Od kilku już lat trwają niekończące się dyskusje na temat ciężaru uczniowskich plecaków.
Z zeszłorocznych badań przeprowadzonych przez Państwową
Inspekcję Sanitarną wynika, że
36,3% uczniów nosiło tornistry
o wadze przekraczającej zalecaną.
Lekarze biją na alarm. Światowa
Organizacja Zdrowia domaga się
ustanowienia norm określających
dopuszczalną wagę tornistrów.
Instytucje Państwowe z roku na
rok prześcigają się w coraz to
nowszych wynikach statystyk,
obarczając siebie wzajemnie za
ich zatrważające wyniki: minister
kuratora, kurator dyrektora, dyrektor nauczyciela, nauczyciel
rodzica, a uczeń … jak nosił ciężar
na plecach, tak dalej nosi. Czyżby
farsa wynikająca z zainteresowania tematem skończyła się wraz z
tegorocznym rozporządzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej? Odpowiedź na to pytanie z
pewnością zweryfikuje rzeczywistość.

Wybrano nowego dziekana

Nowy dziekan

Od 15 października funkcję dziekana nasielskiego dekanatu pełni ks. Jan Majewski. Obecny
dziekan urodził się 23 stycznia 1950 r., należał do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Goworowie. 10 czerwca 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce został wikariuszem parafii św. Wojciecha w Nasielsku, a potem administratorem tego ośrodka. Pracował
między innymi w: Dobrzykowie, Baranowie, Krasnem i Bodzianowie. Od 10 kwietnia 1991
r. jest proboszczem w parafii św. Katarzyny w Nasielsku, a od 19 września 2007 r. także
dekanalnym duszpasterzem trzeźwości.

Czym jest dekanat?

Dekanat to jednostka organizacyjna kościołów katolickich i prawosławnych, obejmująca
od kilku do kilkunastu parafii. Na jej czele stoi dziekan, który wizytuje parafie podległego
mu rejonu w sposób określony przez biskupa diecezjalnego. Obowiązki i prawa dziekana oraz jego zastępcy, czyli wicedziekana, określa zarówno prawo powszechne, jak
i partykularne.
Pierwsze dekanaty na obszarze Europy Zachodniej powstawały od około VI–VII w., a na
ziemiach polskich – prawdopodobnie od końca XII w. U schyłku średniowiecza nastąpiło
wyraźnie zmniejszenie roli dekanatów oraz stojących na ich czele dziekanów na rzecz
uprawnień archidiakonów. Dopiero po soborze w Trydencie (1545–1563) doszło do
wzmocnienia roli dziekana i rozwoju organizacji dekanalnej.

Obecnie w Polsce istnieje 1141 dekanatów w 41 rzymskokatolickich diecezjach oraz 1 w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Dekanat nasielski

W jego skład wchodzi 9 parafii: parafia św. Rocha w Cieksynie (proboszcz ks. mgr Krzysztof
Krawczak), parafia św. Ludwika w Jońcu (proboszcz ks. mgr Włodzimierz Czarnomski), parafia
św. Stanisława BM w Klukowie (proboszcz ks. mgr Wojciech Wiśniewski), parafia św. Katarzyny w Nasielsku (proboszcz ks. Jan Majewski), parafia św. Wojciecha w Nasielsku (proboszcz
ks. kan. Tadeusz Pepłoński), parafia św. Anny w Nowym Mieście (proboszcz ks. kan. mgr
Wojciech Brzozowski), parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie (proboszcz ks. dr
Krzysztof Stępniak), parafia Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy (administrator
ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski), parafia św. Stanisława BM we Wronie (proboszcz ks.
mgr Sławomir Karłowicz).
Od niedawna nowym dziekanem dekanatu nasielskiego jest ks. Jan Majewski, wicedziekanem
ks. mgr Sławomir Karłowicz, ojcem duchownym zaś ks. kan. mgr Wojciech Brzozowski.
(f)

Nowo wybranemu Dziekanowi życzymy wiele wytrwałości i Bożego błogosławieństwa w wypełnianiu dodatkowych obowiązków.
Redakcja Życia Nasielska
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łowi zejść ze sceny bez kolejnych
piosenek.

KONCERTOWO

Punk-rockowy Halloween
W sobotę, 31 października br., czyli tuż przed
dniem Wszystkich Świętych, w tzw. Haloween,
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się
koncert dwóch punkrockowych zespołów:
Naiv i Radio Bagdad.
Jako pierwszy na tego wieczora
na scenie pojawił się Naiv – grupa
przyjaciół, która swoimi niebanalnymi, szczerymi i poetyckimi tekstami rozgrzała nasielską
publiczność. Właśnie po gorącej
reakcji odbiorców widać było, że
zespół, choć undegroundowy, to
już zyskał spore grono wiernych
słuchaczy.

Podczas ich występu mogliśmy
usłyszeć m.in. utwory: Nie, nie
będzie nas, Wiem i Czas mija nas.
Oczywiście nie obyło się bez bisów. Chwilę po tak niesamowitym
koncercie na scenie pojawił się
kolejny zespół, który z pewnością
jeszcze bardziej zapadł w pamięć
publiczności zebranej w sali Nasielskiego Ośrodka Kultury – Radio
Bagdad.
Formacja z Trójmiasta pokazała
niezwykłą energię i żywiołowość
na scenie. Tak bardzo przypominasz mi, Ludzie niczym węże, A
ja nie i Słodkie Koktajle Mołotowa
to utwory, które porwały Nasielsk.
Publiczność nie pozwoliła zespo-

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

rys. Jacek Gałężewski

Haloweenowy wieczór
w Nasielskim
Ośrodku Kultury up ł ynął pod
znakiem dobrej
r o c kowe j m u zyki. I choć typowych atrakcji
związanych z duchami nie było,
to z pewnością
w ystęp NAI V
i R ADIO BAG DAD dostarczył
niezapomnianych
wrażeń.
K.T.
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Scena Zaułek
ponownie w Nasielsku
Po kilkumiesięcznej przerwie do
Nasielskiego Ośrodka Kultury
powraca Wojtek Gęsicki i Scena
Zaułek.
W środę, 25 listopada o godz.
19.00 w ramach spotkań z piosenką literacką będziemy mogli
zobaczyć i usłyszeć niezwykły
recital aktorki z Białego Teatru
w Olsztynie – Marty Andrzejczyk.
Artystka bierze udział w wielu
koncertach poezji śpiewanej (i nie
tylko) na terenie całego kraju. Jest
adeptką Olsztyńskiego Teatru
Rapsodycznego oraz Teatru Pantomimy Olsztyńskiej. Na liście jej
dokonań jednym z najważniejszych punktów jest założenie (wspólnie
z Robertem Bielakiem) Sceny Babel, stowarzyszenia, którego celem
było ułatwienie młodym ludziom debiutu artystycznego (głównie
muzycznego). W 2007 r. ukazała się jej solowa płyta Cicho, która jest
rejestracją utworów z recitalu pod tym samym tytułem. Możemy na
niej usłyszeć m.in. teksty Czesława Miłosza, Bolesława Leśmiana, Haliny
Poświatowskiej oraz Dantego Alighieri. Już niebawem będzie można
kupić jej drugi album Cienie, na którym usłyszymy opowieści o dniu
powszednim kobiety w czasie wojny, o miłości, oddaleniu, czekaniu
i rzadkich chwilach czułości. Więcej informacji i artystce można znaleźć
na stronie: http://andrzejczyk.strefa.pl.
Recital Marty Andrzejczyk już 25 listopada o godz. 19.00 w NOK. Bilety
w cenie: 5 zł ulgowy (młodzież szkolna i studenci) i 10 zł normalny, do
nabycia od 16 listopada w Nasielskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy.
K.T.

Biblioteka poleca

O kobietach i trujących owocach
Kilka tygodni temu polecaliśmy w tej rubryce najnowszą powieść Moniki Szwai pt. Gosposia prawie do wszystkiego, tym
razem śpieszymy poinformować, że właśnie na półkę nasielskiej biblioteki trafiła kolejna część opowiadająca o perypetiach
czterech przyjaciółek tworzących klub o przewrotnej nazwie,
będącej jednocześnie tytułem książki: Klub Mało Używanych
Dziewic (wyd. 2007). Trzecia część cyklu nosi tytuł Zatoka
Trujących Jabłuszek (wyd. 2008), a poprzedzała ją wydana
w tym samym roku książka pt. Dziewice do boju (wyd. 2007).
Wszystkie części trylogii opowiadają o losach czterech zwyczajnych kobiet: Agnieszki, Aliny, Michaliny i Marceliny, i ich
życiowych wyborach. A w ostatniej książce jak zwykle dużo
jest o miłości, ale przede wszystkim o przyjaźni, której nic nie
jest w stanie popsuć. Autorka stara się pokazać czytelnikom urok zwyczajności i pewnej
rutyny w naszej codzienności. Wciąż jednak, z dużą dozą optymizmu, pisze o smutkach
i radościach, pielęgnowaniu przyjaźni, szukaniu własnego miejsca oraz ciągłym poznawaniu
siebie. Zwraca też uwagę na to, jak ważny jest człowiek żyjący tuż obok, którego tak często
nie zauważamy. Książkę można podzielić na dwie części – pierwsza koncentruje się wokół
spraw związanych z Agnieszką, druga zaś przenosi nas na gorące wody u wybrzeży Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Zatoka Trujących Jabłuszek rozpoczyna się od inauguracji nowego
roku szkolnego. Agnieszka, dyrektorka i współwłaścicielka liceum (będącego dopiero w fazie
organizacji), przejmując obowiązki, jeszcze nie wie, iż wkrótce ktoś będzie potrzebował jej
wsparcia – ktoś inny zaś rozpocznie nagonkę na jej osobę. Zanim cała sprawa się wyjaśni,
dowiemy się czegoś więcej o pozostałych bohaterach.
Tym razem Alina, Michalina i Marcelina jedynie przewijają się w tle, natomiast sporo uwagi
autorka poświęca trzem starszym paniom i pewnemu uroczemu Irlandczykowi.
Jak się okazuje, wiele szczęścia może dać ludziom wygrana w totolotka, którą ludzie umieją
właściwie wykorzystać, np. na podróż do egzotycznych krajów. Takie książki czyta się dobrze,
dając sobie szansę na chwilę czystego relaksu.

Kapliczka w miejscowości Broninek. Trasa Nasielsk-Broninek.

Powieści tej autorki, które znajdziemy w naszej bibliotece, to: Zapiski stanu poważnego
(2004), Romans na receptę (2004), Jestem nudziarą (2005), Stateczna i postrzelona (2005),
Artystka wędrowna (2005), Dom na klifie (2006), Powtórka z morderstw (2006), Klub Mało
Używanych Dziewic(2007), Dziewice do boju (2008), Zatoka Trujących Jabłuszek (2008),
Gosposia prawie do wszystkiego (2009).
(i)
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PORADNIK JĘZYKOWY

Duchowe witaminy

Polacy nie gęsi, iż swój język mają…
Tak głosi przysłowie, którego źródła należy
szukać w zbiorze satyrycznych epigramatów
autorstwa Mikołaja Reja pt. "Zwierzyniec"
(1562):A niechaj narodowie wżdy postronni
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają
– mają, ale czy go dobrze znają?
Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie.Wydaje się jednak, że Polacy coraz
częściej zapominają o kulturze językowej,
czyli dbałości o język i umiejętności poprawnego mówienia i pisania.Być może przyczyną
tego zjawiska jest sam język,a ściślej mówiąc,
stopień jego złożoności.Wielu obcokrajowcom nauczenie się języka polskiego sprawia
ogromne trudności. Opanowanie licznych
zasad gramatycznych i niełatwej wymowy to
dla nich nie lada wyzwanie, a jak się okazuje,
także i dla nas – Polaków.
Czy to właściwe i dostateczne usprawiedliwienie dla leseferyzmu (akceptowanie
większości zjawisk językowych, także będących wynikiem błędów, które są często stosowane) oraz indyferentyzmu językowego
(obojętność wobec kwestii językowych)?
A może źródłami tych postaw są środki
przekazu takie jak: radio, prasa, telewizja
czy – przede wszystkim – Internet? W dobie powszechnego dostępu do mediów

nie sposób uciec od ich wpływu na zasób
i jakość naszego słownictwa.W tym miejscu
należy jednak zadać pytanie: dlaczego język
mediów coraz częściej jest pełen błędów
i usterek językowych oraz z czego ten fakt
wynika? Czy tylko (aż) z nieświadomości
językowej, czy np. także z wspomnianego
wcześniej leseferyzmu? Najprawdopodobniej
z obu tych zjawisk.
Jak się zatem okazuje, niezwykle znaczącą
rolę w procesie komunikacji werbalnej odgrywa uzus (zwyczaj używania określonych
form językowych w danym środowisku),
dzięki któremu powszechnie stosowane formy błędne są uważane za poprawne.Wśród
najczęstszych błędów ortograficznych dużą
grupę stanowią wyrazy zaprzeczone czy
pisownia łączna lub rozdzielna, np.: na pewno, naprawdę, na co dzień (formy błędne:
*napewno, *na prawdę, *na codzień).Wiele
trudności sprawiają także wyrazy takie jak:
tutaj, włączać, wczoraj, dzisiaj, przekonujący,
przekonywający (formy błędne, choć zwykle
stosowane to: *tutej, *włanczać, * wczorej,
*dzisiej, *przekonywujący).
Odrębny problem stanowią wulgaryzmy,
które – niestety – są liczną (!) grupą wyrazów,
będącą nieodłącznym elementem każdego

Pieskie życie

O każdej porze roku zwierzęta wymagają
odpowiedniej opieki i troski. Ale szczególnie zima daje się im we znaki. Zarówno
zwierzęta domowe, jak i te żyjące w dzikiej naturze wymagają od ludzi uwagi
i zrozumienia. Dobry człowiek powinien
zauważać koło siebie inne żyjące istoty
i rośliny.
Szczególnie ludzie wierzący, chrześcijanie,
winni o nich pamiętać i idąc za przykładem świętego Franciszka, dbać o naszych
braci mniejszych. Można się rozczarować,
obserwując, jak zasady etyczne i religijne
wcielają niektórzy w życie. Gdy patrzy się,
w jaki sposób ludzie traktują swoje i nie
swoje zwierzęta, wrażliwemu obserwatorowi nasuwa się jedna myśl. Dobrze by się
stało, by pewnego dnia właściciele i podlegle im zwierzęta zamienili się miejscami.
A więc, by właściciel postał na krótkim,
ciężkim łańcuchu, bez dachu nad głową na
swym podwórku, gdy leje deszcz, panuje
mróz czy zawieja. Lub by przestępował
z nogi na nogę w klatce tak małej, że cały
świat zasłaniają żelazne pręty. A w lecie –
by czekał godzinami na kroplę wody pod
piekącym słońcem.
Przed kilkoma tygodniami, w niedzielę,
4 października zorganizowano w kilku
miastach w Polsce (m.in. Warszawa,
Poznań, Gdańsk, Kraków) akcję pod
hasłem „Zerwijmy łańcuchy” jako protest przeciwko wiązaniu psów na stałe
na łańcuchach i jako apel o humanitarne

traktowanie zwierząt. Nie kto inny, a papież Jan Paweł II powiedział: Zwierzęta
posiadają dusze, dlatego ludzie muszą
je kochać i mieć poczucie solidarności
z nimi. Zwierzęta są owocami stworzenia
Ducha Świętego i wymagają szacunku,
są tak bliskie Bogu jak ludzie. Już papież
Jan XXIII mówił: Człowiek nie może nigdy
krzywdzić zwierząt, nie może nigdy ich
niewłaściwie traktować ani torturować
ich fizycznie, ponieważ są one czującymi
istotami. Gdyby ktokolwiek powiedział mi,
że do osiągnięcia mojego celu wystarczyłoby zabicie mrówki, nie zrobiłbym tego.
A kardynał Joseph Ratzinger (obecnie
papież Benedykt XVI) pisze: W każdym
razie dostrzegamy, że one są dane nam
w opiekę, że nie możemy robić z nimi, cokolwiek chcemy. Zwierzęta też są boskimi
stworzeniami i nawet jeśli nie mają takiej
samej bezpośredniej relacji z Bogiem, jaką
ma człowiek, są stworzeniami chcianymi
przez Niego, musimy szanować zwierzęta
jako towarzyszy w stworzeniu i jako jego
istotny element.
W związku z tym w Międzynarodowym
Dniu Zwierząt w kościele Matki Boskiej
Zwycięskiej na Kamionku w Warszawie
i w kościele pod wezwaniem bł. Edmunda
Bojanowskiego na Ursynowie odbywają
się msze z udziałem zwierząt i ich właścicieli.
A jaka jest codzienność i rzeczywistość?
Wszędzie widać znieczulicę na los zwie-
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języka. Używanie tego typu słów może być
wyrazem agresywnego stosunku do rzeczywistości, pomóc w wyrażaniu swoich emocji
czy też być tanim chwytem reklamowym.
Coraz częściej wulgaryzmy przenikają do
literatury, muzyki i filmu, a nawet do… polityki.
Myślę, że szczególnie ostatni przykład nie
wymaga komentarza.
Jak zatem widać, nasz rodzimy język nie
należy do łatwych, ale na naukę nigdy nie jest
za późno.W czasach zaborów czy okupacji,
kiedy posługiwanie się językiem polskim w sytuacjach oficjalnych było zabronione, wielu
Polaków dążyło do zachowania polszczyzny,
na przekór wszelkim okolicznościom.Dziś zaś
niestety nie doceniamy wolności językowej.
Choć staropolskie przysłowie nie mowę,
a milczenie porównuje do złota, myślę, że
srebro jest też bardzo wartościowym kruszcem, o który trzeba dbać, bo w przeciwnym
razie niszczeje.
Kultura językowa zaczyna się tam, gdzie się
zaczyna samoświadomość językowa, gdy
ludzie nie tylko mówią, lecz zastanawiają
się także nad tym, jak mówią, gdy zaczynają sprawdzać nieświadome poczucie
językowe. (Stanisław Szober, Przedmowa
do Słownika ortoepicznego, 1937).

(f)

rząt. Co z tego, że ciągle powtarza się, iż
powinniśmy pamiętać, że wysoka cywilizacja to prawidłowy stosunek człowieka
do istot żywych i że miarą kultury danego
narodu jest jego stosunek do natury. A jak
jest u nas, w społeczeństwie, które chętnie
mieni się chrześcijańskim? Dlaczego tak
opornie idzie sprawa czipowania naszych
pupili, mimo że ogłaszane są darmowe
akcje dla chętnych? Dlaczego żal jest właścicielom pieniędzy na wysterylizowanie
suki czy psa i dopuszczają oni do bezsensownego rozmnażania psów, kotów
i innych zwierząt domowych? Dlaczego
pozwalamy maltretować zwierzęta, dlaczego nie interweniujemy? Dlatego, że
nawet, gdy zabierzemy glos w tej sprawie,
to właściciel czuje się ciągle bezkarny:
Jestem u siebie, to moja sprawa, proszę
się nie wtrącać.
I tu widać naszą krótkowzroczność. Jeśli
nie będziemy walczyć o to, by każda istota
żyjąca miała prawo do godnego życia, to
będziemy częściej słyszeć i widzieć, jak
człowiek źle traktuje innego człowieka;
rodzic swoje dziecko, syn matkę czy ojca
lub dzieci swoich rówieśników w szkołach
i na podwórkach. Osoba broniąca innych
jest często zupełnie osamotniona w swych
działaniach. Mimo to należy walczyć z ludzkim okrucieństwem i bezdusznością. Już
dziś należy więc pomyśleć o zapewnieniu
naszym braciom mniejszym ciepłego kąta
i opieki, bo zima już za pasem!

awek

Siewcy kąkolu
W ostatnim czasie słyszymy wiele ostrzeżeń, które elektryzują opinię
publiczną, na temat wirusa grypy, zarówno tej sezonowej, jak i A/H1N1.
Media, przypominając o znanych metodach zapobiegania grypie i jej leczenia, prześcigają się w poszukiwaniu nowych. Jedni zakładają rzekomo
trudne do kupienia maski ochronne, inni proponują szczepionki, jeszcze
inni są przeciwni szczepionkom, bo są szkodliwe. Wszystko wskazuje więc
na to, że histeria związana z atakiem pandemii się opłaca i to bardzo.
I nie tylko firmom farmaceutycznym, ale również szkoleniowcom. Zgiełk,
gwar, zamieszanie – doskonała okazja do tego, żeby wprowadzać ludzi
w błąd, ukazując – pod pozorami troski – fałsz i obłudę, a przy okazji
nieco wzbogacić własne konto honorariami i prowizjami.
Ileż razy wierzący słyszeli w Ewangelii opowiadanie o człowieku, który
posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy inni spali, przyszedł jego
nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże
wyrosło, wtedy pokazał się i kąkol. Na Wschodzie ludzie czasami mścili
się na wrogu, sypiąc na jego dopiero co obsianych polach nasiona
pewnego szkodliwego chwastu, który wzrastając, bardzo przypominał
pszenicę. Kiełkując wraz z nią, niszczył plony i powodował niepokój oraz
stratę właścicielowi pola. To nie tylko historyczny przekaz, ale rzeczywistość każdego dnia. W fermencie świata widać to jak na dłoni. Jedni
są po to, by siać dobro, inni z upodobaniem zasiewają niepokój, mącą,
dolewając oliwy do ognia.
Plotkarze, kłamcy, intryganci – aktorzy jednej sceny i gwiazdy jednego
wieczoru na wielkiej scenie świata. Zakładają maskę, aby na siłę zaistnieć.
Byle być zauważonym. To współcześni siewcy kąkolu, który powoduje
zatruwanie zdrowej atmosfery pomiędzy ludźmi: w domu, w sąsiedztwie, szkole, zakładzie pracy. Co więcej, nie widzą w tym niczego złego.
Bo i jaki problem można dostrzec w swoim postępowaniu, jeśli ma się
oczy skierowane tylko na innych, a nie patrzy na siebie? Czy tylko utonąć w samozachwycie? Chciałoby się powiedzieć, „Pokaż swoją twarz,
pokaż, ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś”.
Nawrócenie w wypadku człowieka zaślepionego, krwiopijcy, graniczy
z cudem. Powód: sam zainteresowany nie widzi w sobie zła, które miałby naprawić. Spowiedź więc wydaje się niepotrzebna – można z ironią
powiedzieć: wypada tylko dla takiego „prawego” zamówić właściwie
skrojoną aureolę, żeby tylko w głowę nie uwierała, i odpowiednio
wypolerować, nie kierując na nią jednak zbyt mocnego światła, by nie
oślepiała innych.
Z tym zasiewaniem ziarna nienawiści, plotek i obmów jest tak, jak w opowiadaniu z pewną kobietą, która najpierw miała rozrzucić na czterech
krańcach miasta pierze, a potem je zebrać. Okazało się, to zebranie pierza
rozniesionego przez wiatr jest po prostu niemożliwe. Podobnie niemożliwy staje się powrót rośliny do stadium ziarna, z którego już wykiełkowała.
Zasiany kąkol – zło zaczyna kiełkować. I nie da się cofnąć skutków jego
działania. Chyba że będzie to dla kogoś nauczka na przyszłość, że raz
puszczona machina nie zatrzymuje się, jedynie posuwa się do przodu
jak walec drogowy, równając wszystko do jednego poziomu – i to poziomu zła. A przecież w życiu nie o to chodzi, aby świat był jednobarwny
i jednowymiarowy. Stwórca chciał inaczej.
Wydaje się, chyba jednak nie wszystkim, że świat nie jest koszem na śmieci. Życie ludzkie jest tylko jedno, więc nie warto przeżywać go byle jak
i z byle kim. Jeśli jednak idąc po świecie, będziemy go zaśmiecać złymi
słowami i myślami, to sami nie będziemy mieli możliwości oddychania
świeżym powietrzem. To tak jak z podcinaniem gałęzi, na której siedzimy.
Wreszcie kiedyś z niej spadniemy z wielkim hukiem.
A co w takim razie z naszymi siewcami kąkolu? Trzeba pozwolić im, aby
działali w pojedynkę i wykazywać zerowe zainteresowanie ich rewelacjami wyssanymi z chorej wyobraźni. Jeśli nie będziemy ich przekazywać
dalej, kłamstwa umrą śmiercią naturalną, a oszczercom damy czas na
opamiętanie się i nawrócenie. I tak – wzejdzie i urośnie w nas i dzięki
nam Boża miłość w świecie, który ktoś chciał swoimi oszczerstwami
splugawić. Bo gdybyśmy próbowali oszczercę zwalczać – musielibyśmy
być może użyć jego broni – paskudnej, obrzydliwej. Sami stalibyśmy się
chwastem i rozsiewalibyśmy go dalej. Spróbujmy zwalczać ten kąkol
„rozżarzonymi węglami dobroci” Mądrość Biblii zawsze jest na czasie.
Sięgnijmy więc po nią jako po oręż przeciw współczesnym „siewcom
zła”: „Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.
ks. Leszek Smoliński

UROCZYSTOŚCI
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U HARCERZY

Zuchy i harcerze w Szkole Podstawowej
ZHP to dla jednych nic nie znaczący
skrót, dla innych synonim braterstwa, samodoskonalenia, jedności
i współdziałania. Niektórzy z nas
przechodzą obojętnie obok krzyża
i munduru harcerskiego, inni natomiast ze wzruszeniem wspominają
wspólne rajdy, ogniska i zbiórki. Dla
wielu ludzi harcerstwo przez długie
lata było drugim domem. To właśnie
ono ukształtowało ich charakter.
Osoby związane z tym ruchem odznaczają się odwagą, samodzielnością, kreatywnością oraz wieloma
innymi pozytywnymi cechami,
które pomagają im w życiu codziennym. Nasuwa się pytanie: co
takiego ma w sobie ten polski ruch
społeczno-wychowawczy dzieci
i młodzieży, że wciąż przystępują
do niego nowi członkowie? Co jest
jego głównym zadaniem? Jak funkcjonuje w naszym mieście?
Zgodnie ze Statutem, głównym
celem Związku Harcerstwa Polskiego jest: stwarzanie warunków
do wszechstronnego, duchowego, intelektualnego, społecznego
i fizycznego rozwoju człowieka;

nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego
prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelkich nałogów; upowszechnianie i umacnianie
w społeczeństwie przywiązania do
wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji
i przyjaźni; stwarzanie warunków
do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi; upowszechnianie wiedzy o świecie
przyrody, przeciwstawianie się jego
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyroda. I właśnie kształcenie
tych umiejętności, niezwykle ważnych w życiu każdego człowieka,
umożliwia swoim wychowankom
Szkoła Podstawowa imienia Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku.
W lutym 2009 r. w tej szkole tej powstała Gromada Zuchowa „Leśne
Skrzaty”, należąca do Hufca Płońsk im.
Czesława Markiewicza. Do gromady

„Pogodna Ferajna”,
prowadzona przez
druhnę drużynową
Kingę Żabik. Grupa
liczy 18 harcerzy,
uczniów klas IV.
Zuchy i harcerze
spotykają się raz
w tygodniu na god zi n nej zb iórc e .
Wte d y ws p ó l n i e
się bawią, poznają
historię harcerstwa
i hufca, śpiewają
piosenki, uczą się
prawa zuchowego
i harcerskiego oraz
szyfrów, przyswajają sobie tradycje
i zwyczaje panujące w ruchu.
tej należą uczniowie klas I–III, łącznie
34 zuchów: dziewcząt i chłopców.
Prowadzącymi gromady są druhna
drużynowa Monika Gburzyńska
i druhna Justyna Duczman. W marcu
natomiast powstała drużyna harcerska

W s t yc zn i u (17–
19.01.2009) nasielskie zuchy wzięły udział w Rajdzie Zaspa (jeszcze jako Próbna
Gromada Zuchowa), który odbył
się w naszym mieście. Zuchy, zakwaterowane w Liceum Ogólnokształcącym, przez dwa dni bawiły
się, śpiewały, a także uczestniczyły
w grze terenowej, w której zajęły
III miejsce. Każdy zuch otrzymał
także pamiątkowy dyplom.
W dniach 20–22 lutego br. Gromada Zuchowa uczestniczyła
w Dniach Myśli Braterskiej, które
miały miejsce w Płońsku. Tam,
wraz z harcerzami i zuchami z drużyn ZHR, obchodziły rocznicę
urodzin Roberta Baden-Powella,
założyciela skautingu. Podobnie
jak na Rajdzie Zaspa, uczestnicy
wspólnie śpiewali, bawili się, a także uczestniczyli w grze terenowej
„Gdzie jest Dziadek”. Mimo silnego mrozu, jaki panował w tych
dniach, zuchy były bardzo dzielne, zadowolone i zaangażowane
w grę.

W maju br. zuchy i harcerze wzięli
udział w XXXII Ogólnopolskim
Harcerskim Rajdzie Wisła 2009,
który odbył się w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Zuchy podążały trasą „Małego Powstańca”. W
swojej kategorii zdobyły pierwsze
miejsce, pokonując sześć innych
gromad zuchowych. Harcerze
natomiast poszli śladami „Wielkiej
Gry” i zajęli piątą pozycję. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę i dyplom za udział
w rajdzie.
Bardzo ważnym wydarzeniem,
mającym miejsce podczas tego
rajdu, była uroczystość złożenia
Obietnicy Zuchowej, po której
każdy ślubujący otrzymał Znaczek Zucha oraz Legitymację
Zuchową.
Zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego spotykają się na wspólnych
zbiórkach. Podczas jednej z nich,
z okazji pierwszego dnia wiosny,
wspólnie przygotowali Marzannę,
a następnie paląc ją w ognisku,
symbolicznie pożegnali zimę. Na
spotkaniu tym nie zabrakło oczywiście wspólnych śpiewów, pląsów
oraz pieczenia kiełbasek.
W pierwszych dniach sierpnia
(1–2.08.2009) zuchy i harcerze
wzięli udział w rajdzie zorganizowanym przez dh. Janusza
Konerbergera z okazji rocznicy
Bitwy Warszawskiej, który odbył
się w Chrcynnie. Także w sierpniu
nie zabrakło ich podczas obchodów rocznicy Bitwy nad Wkrą
w Borkowie.
Życzymy nasielskim harcerzom,
by liczba uczestników ZHP w Szkole Podstawowej stale wzrastała,
a dzieci i młodzież podczas organizowanych zbiórek i wyjazdów
wciąż poszerzali swoje horyzonty.
Niech już od najmłodszych lat
uczą się samodzielności, odpowiedzialności i współdziałania.
Ania S.

POLICJA I DZIECI

O bezpieczeństwie
W czwartek, 22 października br. uczniowie
klas I–III Szkoły Podstawowej w Nasielsku
uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Iwoną
Jurkiewicz,
oficerem

prasowym
Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dzieci wypełniły niemal całą salę
gimnastyczną i słuchały z zainteresowaniem informacji o bezpieczeń-

stwie w ruchu drogowym, prawidłow ym
zachowaniu
w s z ko l e ,
w domu i na
podwórku.
Na zakończenie spotkania dzieci
miały okazję wykazać
się zdobytą wiedzą,
uczestnicząc w konkursie. Nie mogło też
obyć się bez nagród. W związku
z tym do zwycięzców powędrowały kaski, światełka oraz odblaski.
– Rozmawiałam z dziećmi przede
wszystkim o ich bezpieczeństwie
w różnych miejscach, o tym, jak
powinny się zachowywać – mówi
Iwona Jurkiewicz z KPP Nowy Dwór

Maz. – Dzieci były bardzo zainteresowane tym, o czym opowiadałam,
i chętnie odpowiadały na moje
pytania. Takie spotkania w szkołach
naszego powiatu organizujemy
systematycznie – dodaje.
C e l e m s p o t k a ń p o l i c j a n tów
z dziećmi jest między innymi wyuczenie u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zachowań

i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożeń, jak również
zapoznanie ich z podstawowymi
zasadami b ezpieczeńst wa na
drodze. Dzieci mają okazję dowiedzieć się wiele o tym, jak należy
właściwie się zachować, aby nie
paść ofiara przestępstwa, a także
jak należy postępować, aby nie
łamać prawa.
(k)
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Co łączy Nasielsk z Budapesztem
W

e wtorek, 10 listopada br. mogliśmy podziwiać wspólny występ Sylwi Kókai i Łukasza
Niedzielskiego na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury. Wspólnie z mieszkańcami Nasielska
uczcili oni 623. rodzinę urodzin miasta i 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
łamy naszego pisma.
Jego kolejne sukcesy
z pewnością będą odnotowane w lokalnej prasie,
a wierzymy, że nie tylko w lokalnej. Obecnie
przybliżymy naszym
czytelnikom sylwetkę
Szilvi (Sylwii) Kókai.

przez 6 lat w jednym z najbardziej
znanych węgierskich chórów dziecięco-młodzieżowych Magnificat.
Zjeździła z nim prawie całą Europę.
Występowała też w Stanach Zjednoczonych. W czasie kiedy uczyła się
w liceum, jednocześnie pogłębiała
swą muzyczną wiedzę i umiejętności,
ucząc się w budapeszteńskim konserwatorium Etiud, w klasie o profilu
muzyki klasycznej. Konserwatorium
to ukończyła w roku 2007. Sylwia
uczęszczała na prywatne lekcje do
uznanych w branży muzycznej profesorów. Obecnie jej nauczycielką

jest pochodząca z Chile śpiewaczka
operowa Maria Teresa Uribe.

ma. Znalazła go jednak dla nasielszczan
i mieszkańców gminy Nasielsk.

Sylwia od ukończenia konserwatorium
bierze udział w licznych koncertach
w kraju i za granicą, wyjeżdża też na
krajowe i zagraniczne kursy śpiewu.
Marzy się jej kariera operowej solistki
i jest na najlepszej drodze, aby to marzenie się ziściło. W związku z tym zamierza wziąć udział w kilku poważnych
międzynarodowych konkursach.
Mając artystyczną duszę, Sylwia nie
buja, jak robi to wiele artystek i artystów,
w obłokach. Twardo stąpa po ziemi.
Niekiedy jeździ, ponieważ bardzo lubi
rowerowe wycieczki w gronie przyjaciół. Studiuje prawo – jest już na IV roku
studiów. Wolnego czasu właściwie nie

W życiorysie Sylwii Kókai jest jeszcze jeden bardzo ważny nasielski
element. Pytana, skąd się wzięła
u niej niezwykła miłość do muzyki,
wskazuje na babcię Stanisławę Piskorską. Jak mówi, to ona „zaraziła”
ją tą piękną miłością. W czasie pobytów w Nasielsku babcia uczyła ją
polskich piosenek i te piosenki z nią
śpiewała w czasie kolejnych pobytów
w miasteczku nad Nasielną. I to jest
przesłanie dla wszystkich babć i dziadziusiów. Zwłaszcza w dzisiejszych
trudnych czasach, gdy zabiegani
rodzice na nic nie mają czasu.
andrzej zawadzki

Sylwia urodziła się
i mieszka nad modrym,
pięknym Dunajem,
w Budapeszcie. Jej ojciec Zoltan Kókai jest
Węgrem, matka Barbara
Kókai, z domu Piskorska,
Polką.

Kiedy przed wielu laty Mariusz Niedzielski grał na weselu Barbary Piskorskiej (Nasielsk) i Zoltana Kókai (Budapeszt), nie przypuszczał, że po latach
jego syn i ich córka wystąpią razem.
Obydwoje młodzi: Sylwia Kókai, córka Barbary i Zoltana Kókai, i Łukasz
Niedzielski, syn Elżbiety i Mariusza
Niedzielskich, mają bardzo podobne,
upodobania. Ich życiową pasją jest
muzyka. Sylwia realizuje się w śpiewie,
a Łukasz w grze na fortepianie. Znawcy
tej dziedziny sztuki wróżą im wielką karierę. Są młodzi, utalentowani, pracowici. I osiągnęli już pierwsze sukcesy.
Ich wspólny występ w przeddzień
dwóch ważnych rocznic jest momentem w pewnym sensie historycznym,
dlatego też warto sobie przypomnieć,
że w dziejach Nasielska mieliśmy już
wspaniałych śpiewaków i muzyków.
Spośród tych największych warto
wymienić takie osoby, jak: Krystyna
Szczepańska, Ewa i Małgorzata Wójciak, Teresa Skrzyńska, a z młodszych
Monika Głębowicz.
Łukasz Niedzielski dał się już poznać
nasielskiej społeczności. Pisaliśmy już
o nim w „Życiu Nasielska” i z pewnością jeszcze niejednokrotnie trafi na
R

E

Sylwia ma poczucie
przynależności do obydwu narodów: polskiego
i węgierskiego. I chociaż
częściej, z racji zamieszkania, posługuje się językiem węgierskim, to doskonale zna język polski.
Duża w tym zasługa mamy Barbary,
która o to zadbała. Jest też w tym zasługa jej babci Stanisławy Piskorskiej
i nieżyjącego już dziadka Henryka oraz
wujka Ryszarda. Sylwia z rodzicami
i bratem Dominikiem często do nich
przyjeżdżała do Nasielska i niekiedy
przebywała tu dłużej. W naszym miasteczku ma też kilka koleżanek. Dla
wielu więc nasielszczan nie jest osobą
nieznaną. Nie wszyscy jednak znali jej
talenty i pasje, bo Sylwia jest wyjątkowo
skromną osobą.
11 listopada nasze miasto obchodziło
swoje miejskie urodziny. I właśnie na
urodzinowej imprezie Sylwia Kókai
zaprezentowała się w towarzystwie Łukasza Niedzielskiego szerszemu gronu
społeczności nasielskiej gminy.
Sylwia Kókai jest śpiewaczką. Od
dziecka pasjonowała ją opera. W
szkole podstawowej uczyła się w klasie muzycznej o profilu: opera. Miało
to tę zaletę, że od najmłodszych
lat mogła występować w różnych
operach w rolach dziecięcych. Równolegle uczyła się w szkole muzycznej (Toth Alwar w Budapeszcie)
w klasie fortepianu. Śpiewała też
K

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Ojczyzna w polskiej poezji
W piątek, 6 listopada 2009 r. w
Nasielskim Ośrodku Kultury odbył
się finał gminnego konkursu recytatorskiego „POLSKA POEZJA
PATRIOTYCZNA”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych.

w jego intelektualnej, emocjonalnej
i estetycznej całości poprzez głos
interpretatora, mieli bardzo trudne
zadanie do wykonania. A poziom
reprezentowany przez osoby występujące w finale był bardzo wyrównany.

Głównym celem konkursu było
uwrażliwienie młodzieży na piękno literatury polskiej, zwłaszcza na
słowo poetyckie oraz doskonalenie
sztuki głosowej interpretacji tekstu.

Zwycięzcą konkursu został Marcin Świderski z Gimnazjum Nr 1
w Nasielsku, który przejmującą
interpretacją wiersza Leopolda
Staffa Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą wzruszył komisję oceniającą oraz pozostałych słuchaczy
znajdujących się w sali Nasielskiego
Ośrodka Kultury. Drugie miejsce
przyznano Alicji Ostrowskiej z
Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
która recytowała utwór Romana
Brandstaettera Sabat Mater. Trzecie
miejsce zdobył Bartłomiej Żabik

Po prezentacjach wszystkich 21
uczestników naszego finału jury w
składzie: Andrzej Zawadzki, Regina
Olszewska i Monika Orłowska wyłoniło zwycięzców.
Jurorzy konkursu, pamiętając o tym,
iż recytacja, to sztuka przekazywania słuchaczom utworu literackiego
L
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z Gimnazjum przy LO w Nasielsku
za wykonanie wiersza Ojczyzna
to wolność Karola Wojtyły. Jury
przyznało również wyróżnienia,
które otrzymali: Joanna Mackiewicz z Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku
za Niebo złote Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, oraz Karina Pawlak z
Gimnazjum w Pieścirogach Starych
za wiersz Polsko, nie jesteś Ty już
niewolnicą Leopolda Staffa.
Zwycięzcy tego konkursu wystąpili
10 listopada w Nasielskim Ośrodku
Kultury podczas uroczystej akademii z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszystkim uczestnikom konkursu
gratulujemy talentu recytatorskiego. Życzymy rozwijania zdolności i
kolejnych sukcesów.
monika
M

A
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Listopadowa zaduma
Już na kilka dni przed
1 listopada, czyli dniem
Wszystkich Świętych,
na nasielskim cmentarzu wielu z nas porządkowało groby
bliskich. Jak co roku,
zabiegaliśmy o to,
żeby tego dnia były
udekorowane chryzantemami. Większość preferuje żywe
kwiaty, jednak są też pragmatyczni
zwolennicy sztucznych kwiatów,
które cieszą oko dłużej. To święto bardzo mocno jest osadzone
w polskiej tradycji. Na ulicach
można zauważyć wzmożony ruch
samochodów, ludzie przemierzają
wiele kilometrów, aby dotrzeć na
groby swoich bliskich. Ten dzień
jest jedną z niewielu okazji w roku,
kiedy rodzina mieszkająca w różnych krańcach Polski spotyka się
w jednym miejscu.
Na naszym cmentarzu znajduje
się wiele starych grobów z XIX
i początku XX w., o których nikt nie
pamięta. Dlatego młodzież z nasielskich szkół wyszła z inicjatywą
sprzątania tych zapomnianych pomników. W dniu Wszystkich Świętych główna msza św. jak zawsze

odprawiona została na cmentarzu
o godz. 10.30., a poprzedził ją również zgodnie z nasielską tradycją
różaniec. Od samego rana harcerze
trzymali wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Myślą przewodnią
tej szczególnej Eucharystii była
nie tylko modlitwa za zmarłych
w czyśćcu cierpiących, ale przede
wszystkich zaduma nad własnym
życiem. Ksiądz namawiał do naśladowania swoich świętych patronów. Przypominał, że każdy z nas
przekroczy kiedyś próg śmierci
i dlatego tak ważne jest przeżywanie życia w sposób zaszczytny.
Nawet kiedy zapadł zmrok, cmentarz, nad którym unosiła się łuna
z zapalonych zniczy, był jeszcze
pełen ludzi odwiedzających groby
swoich zmarłych.
Syl.

ROZMAITOŚCI
1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych
– w tym dniu Kościół katolicki
oddaje chwałę świętym wyniesionym na ołtarze oraz tym,
których nikt nie zna z imienia.
Dzięki tej wielowiekowej tradycji podkreśla się, że każdy
człowiek jest powołany do
świętości. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, modląc
się w intencji swoich bliskich
zmarłych.
Natomiast 2 listopada przypada Dzień Zaduszny, który
jest wspomnieniem wszystkich
wiernych zmarłych. Modlimy
się za wszystkich wierzących
w Chrystusa, którzy odeszli już
z tego świata. Warto wiedzieć, że
„wiernemu, który pobożnie nawiedzi cmentarz od dnia 1 do 8
listopada i pomodli się, chociażby tylko w myśli za zmarłych,
udziela się odpustu zupełnego,
a w pozostałe dni roku, otrzymuje się odpust cząstkowy. Odpust
ten może być ofiarowany tylko
za dusze w czyśćcu cierpiące”
(Ks. Patoleta B.S. Odpusty wg
Kodeksu Prawa kanonicznego
Jana Pawła II, Wyd. Bernardinum,
Pelplin 1996, s. 52).
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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
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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) oraz Uchwały Nr XL/285/09 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej
wiadomości

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) oraz Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości podaję do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

położonej w miejscowości Krzyczki – Pieniążki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

położonej w e wsi Nuna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Lp. Położenie
nieruchomości
i opis nieruchomości

1
1.

Numer Pow. Cena
działki działki działki wraz
w m2 z zabudowaniami
złotych
2
3
4
5
Zabudowana nieruchomość położona jest 184/3 0,1457 321.400,00
w obszarze luźnej zabudowy w miejscowości Nuna. Sąsiedztwo nieruchomości
– grunty użytkowane rolniczo, częściowo
zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd
do nieruchomości: droga o nawierzchni
asfaltowej. Działka o dość dobrym, regularnym kształcie. Niewielka powierzchni
działki umożliwia korzystanie ze zlokalizowanego na niej budynku, lecz rozbudowa
istniejącego budynku lub zabudowa innymi
budynkami towarzyszącymi jest praktycznie
niemożliwa Teren nieruchomości jest równy
i płaski. Wzdłuż południowej i zachodniej
granicy działki znajdują się ogrodzenia
ze spawanych segmentów stalowych
osadzonych na słupkach stalowych w
betonowym cokole. Pozostałe granice –
bez ogrodzeń. Od strony drogi, na działce
rośnie szereg świerków w wieku około 10
laty. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej. Budynek wolnostojący, parterowy,
nie podpiwniczony, w części z poddaszem
użytkowym.Budynek powstał jako budynek
szkoły stopnia podstawowego i pełnił tą
funkcję do czasu likwidacji szkoły. Układ
funkcjonalny budynku jest dostosowany
do pełnionej funkcji. Budynek składa się z
3-ch części powstałych w różnym okresie i
różniących się od siebie konstrukcyjnie.
Łączna powierzchnia użytkowa budynku:
379 m2.
Powierzchnia zabudowy: 404 m2
Budynek wyposażony w instalacje :
- elektryczną,
- wodociągową - sieć wiejska (brak oddzielnego wodomierza ),
- kanalizację sanitarną d0 bezodpływowego, szczelnego szamba znajdującego się w
granicach nieruchomości,
- centralnego ogrzewania, zasilane z kotłowni na olej opałowy, wspólnie dla budynku poszkolnego i leżącego na sąsiedniej
nieruchomości budynku mieszkalnego,
kotłownia znajduje się w piwnicy budynku mieszkalnego stanowiącego sąsiednią
nieruchomość,
- alarmową antywłamaniową.
budynek nie posiada świadectwa energetycznego.

Przeznaczenie
nieruchomości

Numer
KW

wykaz nieruchomości

Lp.

1
6
7
Nieruchomość nie 9696
jest objęta miejscowy planem zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta i gminy
Nasielsk uchwalonego uchwałą
Nr LXVI/442/06
Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia
20.10.2006 roku
przedmiotowa nieruchomość znajduje
w Strefie „D” tereny
rolno-leśne, preferowane pod zainwestowanie mieszkaniowo-usługowe.

Pozostałe warunki:
1.
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
2.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi:
1.
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990
roku, albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej
nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2.
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale
Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 215, II piętro.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
w okresie od dnia 2.10.2009 roku do dnia 22.11.2009 roku.
BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

1.

Położenie
nieruchomości
i opis nieruchomości

Numer Pow. Cena
Przeznaczenie
Numer
działki działki działki wraz nieruchomości KW
w ha z zabudowaniami złotych
2
3
4
5
6
7
1,16
986.000,00 Nieruchomość nie 9694
Zabudowana nieruchomość położona 63
jest objęta miejjest w miejscowości Krzyczki-Pieniążki.
scowy planem zaSąsiedztwo nieruchomości – grunty
gospodarowania
użytkowane rolniczo, częściowo zabuprzestrzennego.
dowane siedliskami rolniczymi. Dojazd
do nieruchomości: droga o nawierzchni
Zgodnie ze
asfaltowej, a bezpośrednio do przedZmianą Studium
miotowej nieruchomości nie urządzoną
uwarunkowań
drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb,
i kierunków zanie wchodzącą w skład nieruchomości.
gospodarowania
Działka o dość dobrym, trapezowym,
przestrzennego
wydłużonym kształcie. W części zabumiasta i gminy
dowanej teren jest równy, płaski. Część
Nasielsk uchwazabudowana nieruchomości jest grodzona
lonego uchwałą
z siatki drucianej plecionej rozpiętej na
Nr LXVI/442/06
słupkach stalowych wbetonowanych
Rady Miejskiej w
punktowo. Brama i furtka – spawana z
Nasielsku z dnia
elementów stalowych. Podjazd, chodnik
20.10.2006 roku
przy budynku i część placu- utwardzone
przedmiotowa
betonową kostką brukową. Na działnieruchomość
ce znajduje się drzewo, kasztanowiec o
znajduje w Strefie
walorach dekoracyjnych i ekologicznych.
„D” tereny rolne,
Na budynku zainstalowana jest antena
skupiska istnienadawcza internetu.
jącej zabudowy
mieszkaniowoDziałka jest zabudowana :
usługowej, moBudynkiem po zlikwidowanej szkole poddernizacja oraz
stawowej z odziałem przedszkolnym. Jest
przekształcanie.
to budynek murowany, wolnostojący,
częściowo podpiwniczony , parterowy,
wybudowany w latach 1992 -1993.
Dane powierzchniowe budynku :
- pow. zabudowy - 476,54 m2
- pow. netto - 596,77 m2
w tym : komunikacyjna - 82,88 m2
- pow. użytkowa - 489,40 m2
- kubatura - 2589,0 m3
Budynek wyposażony w instalacje :
- wodociąg sieciowy i własna studnia
głębinowa,
- kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym na działce,
- elektryczną 3 fazową,
- ciepła woda z własnej kotłowni,
- alarmowa antywłamaniowa,
- instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym
automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow.zabudowy 28,0 m2 - zdewastowany, w złym stanie technicznym.

Pozostałe warunki:
1.
Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień podpisania
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
2.
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Uwagi :
1.
Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 05.12.1990
roku, albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2.
Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale Gospodarki
Przestrzennej, pokój nr 215, II piętro.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w okresie od dnia 2.11.2009
roku do dnia 22.11.2009 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

AKTUALNOŚCI

12

13–26 listopada 2009

UROCZYSTOŚCI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody 91. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz
623. rocznicy nadania
naszemu miastu praw
miejskich
rozpoczęły się już we wtorkowy
wieczór, 10 listopada
br., w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Uroczyste spotkanie rozpoczął Marek
Tyc, dyr. Nasielskiego Ośrodka Kultury, który przywitał zebranych gości
i przedstawił program trzydniowych
uroczystości i imprez sportowych,
które z okazji 11 listopada odbywają

się w naszym mieście. Następnie
głos zabrał Bernard Mucha, Burmistrz
Nasielska, który mówił o wielkim
znaczeniu wolności dla Polaków, przypominał okoliczności historyczne jakie
doprowadziły po 123 letniej niewoli do
wyzwolenia naszej Ojczyzny. Przywołał też wydarzenie z dziejów Nasielska,
które miało miejsce 11 listopada 1386
r., kiedy to książe Janusz mazowiecki
podarował nasze miasto rycerzowi
Jakuszowi z Radzanowa..
Po tym przemówieniu Marek Tyc na
scenę zaprosił jurorów i laureatów
gminnego konkursu recytatorskiego
pt. „Polska Poezja Patriotyczna”. Gim-

nazjaliści otrzymali gratulacje, dyplomy uznania oraz nagrody książkowe,
a następnie zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich umiejętności
recytatorskich.
I tak kolejno występowali: Joanna
Mackiewicz z wierszem Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego „Niebo złote” (Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku),
Bartłomiej Żabik w utworze Karola
Wojtyły pt. „Ojczyzna to wolność”
(Gimnazjum przy LO w Nasielsku),
Alicja Ostrowska z wierszem Romana
Brandstaettera „Sabat Mater” (Zespołu
Szkół Nr 3 w Cieksynie) oraz zdobywca pierwszego miejsca, Marcin
Świderski z utworem Leopolda Staffa
„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą”
(Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku). Każdy
występ nagradzany był gromkimi
brawami przez publiczność. Po części
poetyckiej na wszystkich wielbicieli
muzyki poważnej czekała prawdziwa
niespodzianka – recital śpiewaczki
Sylwii Kòkai i grającego na fortepianie
Łukasza Niedzielskiego.
Najpierw jednak Marek Tyc, w kilku
słowach przedstawił zgromadzonym sylwetki młodych artystów,
szczególną uwagę zwracając na wy-

stępującą po raz pierwszy na naszej
scenie, Sylwię. Talent Łukasza jest
bowiem znany nasielskim melomanom, muzyk miał niejednokrotnie
okazję prezentować się w Nasielskim
Ośrodku Kultury. W wykonaniu Sylwii,
tego wieczoru usłyszeliśmy m.in.:
arie z oper G.F. Haendla „Juliusz Cezar” i W.A. Mozarta „Wesele Figara”,
pieśń J.E. Masseneta pt. Otwórz twoje
oczy niebieskie”, pieśń F. Chopina pt.
„Życzenie” oraz arię z operetki Ferenca Lehara pt. „Wesoła wdówka”.
Ponadto Łukasz Niedzielski wykonał
także utwory F. Chopina: Balladę
g –moll, Walc cis – moll, Etiudę
rewolucyjną, usłyszeliśmy także
znaną i lubianą melodię piosenki
Cz. Niemena „Dziwny jest ten
świat”. Publiczność oczarowana
występem doceniła oklaskami talenty młodych artystów,
którzy po otrzymaniu kwiatów
i gratulacji, na zakończenie tego
wieczoru wykonali pieśń F. Chopina pt. „Życzenie”. Wszyscy
mieli jeszcze okazję spotkać się
i porozmawiać z młodymi muzykami w kuluarach NOK-u.

Ojczyzny. Po krótkim przemówieniu Bernarda Muchy, Burmistrza
Nasielska, wspominającego wydarzenia roku 1918 r. i modlitwie za
poległych przedstawiciele jednostek
oświatowych, instytucji oraz organizacji społecznych z naszej gminy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze
na grobie upamiętniającym żołnierzy polskich. Następnie w nasielskim
kościele p.w. św. Wojciecha została
odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny oraz naszej Gminy.
(red)

W środę, 11 listopada br., na
nasielskim cmentarzu parafialnym odbyła się krótka uroczystość ku czci żołnierzy polskich
walczących o niepodległość

Jedynka nadawała z Chrcynna

Sporty ekstremalne – skoki ze spadochronem
udycja Cztery Pory
A
Roku
nadawana
przez Program Pierwszy

Polskiego Radia to bardzo lubiany przez słuchaczy program. Ma
liczne grono sympatyków. Radiowcy nie tylko
przygotowują dla nich
ciekawe audycje, ale
często się z nimi spotykają. Tak było i w ostatnią sobotę, 7 listopada
br., kiedy ekipa radiowa
ze Sławą Bieńczycką
na czele zainstalowała się ze swym plenerowym studiem na lotnisku w Chrcynnie.
O tym, że z tego miejsca w tym dniu
będą nadawane Cztery Pory Roku,
słuchacze byli informowani przez
cały poprzedni tydzień. Redaktor
Bieńczycka zapraszała też sympa-

tyków audycji, aby przyjechali do
Chrcynna.
Ta miejscowość w całej Polsce
najczęściej kojarzona jest ze spadochronami. I o spadochrony i spadochroniarstwo w czasie 3 godzin
trwania audycji chodziło. Redaktor
Bieńczycka planowała też, że tego
dnia po raz pierwszy w życiu skoczy ze spadochronem. Na wszelki
jednak wypadek już po zakończeniu
audycji. Niestety, zamiaru swego nie
zrealizowała. Na przeszkodzie stanęła pogoda. Dowiedziawszy się, że
skakać można właściwie przy każdej
pogodzie, próbowała doprowadzić
jednak do skoku. Prezes Aeroklubu
Warszawskiego Jan Kujawa i kierownik lotniska w Chrcynnie Arkadiusz
Wantoła z dużą trudnością przekonali ją, że ten pierwszy raz lepiej
odłożyć na później, gdy chmury
nie będą osłaniały ziemi a doznania
będą wspanialsze. Obiecali też pani
redaktor, że tak zaaranżują to zda-

rzenie, aby mogła swoje przeżycia
z lotu przekazywać bezpośrednio
z przestworzy. Tak więc mamy
pewność, że Sława Bieńczycka na
lotnisko w Chrcynnie powróci.
To, że Cztery Pory Roku zawitały do
Chrcynna, związane jest z tym, że
w audycji rozpoczął się nowy cykl
programowy pn. „Sporty ekstremalne”. W kolejnych listopadowych
audycjach słuchacze dowiedzą się,
jak bezpiecznie oddawać skoki ze
spadochronem, latać paralotnią,
uprawiać wspinaczkę skałkową, survival, kitesurfing. Pierwsza z tego
cyklu audycja została zaplanowana
właśnie w Chrcynnie.
Informacji o wszystkim tym, co
związane jest ze skakaniem i lotnictwem, udzielali dwaj wymienieni
już przedstawiciele Aeroklubu Warszawskiego, a także inni członkowie
spadochroniarskiej rodziny. Szczególnie ciekawe były wypowiedzi
gości specjalnych: Janusza Onufrowicza i Tadeusza Sznuka.
Janusz Onufrowicz przyjechał na
lotnisko osobiście. Większości
z nas kojarzy się z postacią „mydlanego” policjanta Jasia z serialu
Złotopolscy, podwładnego
Wieśka Gabriela, komendanta
policji z Dworca Centralnego.
Aktor jest wyjątkowo barwną
postacią. Pisze teksty piosenek
dla znanych zespołów i piosenkarzy oraz scenariusze. Skacze
też ze spadochronem. Ma na
swym koncie setki skoków. O
swych przeżyciach związanych ze spadochroniarstwem
opowiadał z niezwykłą pasją.
Ciekawe były wypowiedzi na
ten sam temat znanego dzien-

nikarza Tadeusza Sznuka. Niestety,
na lotnisku nie był osobiście, lecz ze
studiem łączył się telefonicznie. W
swej wypowiedzi zwrócił uwagę,
że w ostatnich latach ubywa miejsc,
gdzie można poznawać wszystko to,
co łączy się z lataniem. I latać.
Goście radiowego studia w plenerze
przyjęci zostali bardzo gościnnie.
Większość z nich, wśród których byli
także mieszkańcy Nasielska i gminy,
otrzymała czapki Jedynki, koszulki
i inne drobne gadżety.

Plenerowe studio warszawskiej Jedynki w Chrcynnie było wspaniałą promocją nasielskiej gminy. Lotnisko to
jedna z perełek naszej małej ojczyzny,
a podobnych perełek mamy w nasielskiej gminie dużo więcej. Dlatego
byłoby dobrze, aby decydenci lepiej
ją poznali i wykorzystali w promocji
gminy. To lepiej się kojarzy niż ukute hasło: Nasielsk, warto powracać.
Złośliwi zaraz bowiem dodają: na
stare śmieci.
xyz

PO GODZINACH
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Strefa zapowietrzona
Zaczęło się niewinnie. Franek przyszedł ze szkoły lekko zakatarzony.
Normalne o tej porze roku. Potem
Kasia zaczęła pokasływać. I to się
zdarza. Jednak gdy zachorowała Zosia, która nigdy nie choruje, a Piotrek
uznał, że jest zaniedbany, i też wrócił
od lekarza ze zwolnieniem, poczułam
się zaniepokojona. Niby żadne z nich
nie było jakoś mocno chore, ale gdy
tak leżeli wszyscy na raz… Robiło to
wrażenie.
Szybko miałam dość biegania po
schodach z pełną tacą. Na szczęście
moja rodzina była w na tyle dobrym
stanie, że po dwóch dniach po prostu
wszyscy zalegli w największym pokoju
na dole, na kanapach i fotelach. Miałam ich więc pod ręką.
Właściwie to mimo choroby czas
upływał nam całkiem przyjemnie.
Piliśmy herbatę z cytryną i jedliśmy
miód, do tego dochodziły różne syropy i witaminy. Oraz stos chusteczek
do nosa, a także rozmaite uprzyjemniacze, w postaci czekoladek czy
innych smakołyków. To znaczy, ja
ograniczałam się do miodu i herbaty,
bo jako jedyna nawet nie kichnęłam,
nie mówiąc o innych objawach. Byłam
najstarsza i zupełnie zdrowa. Dlaczego? Nie wiadomo.
– A może to angina? – powiedziała
Zosia, oglądając sobie gardło w lusterku.

– Jestem zdrowa, bo codziennie piję
mleko!
– Nowa grypa? Ta świńska?
– Tak! Świńska! – ucieszył się Franek.
– Dopóki nie chrząkacie i nie kwiczycie, nie ma się czego bać – orzekłam,
ale się nieco zaniepokoiłam. Czyżby
nasz dom stał się strefą zapowietrzoną?
Siedliskiem nowej zarazy?

– Sama jesteś świnia – odpalił wnuk.

– Nie grypa? To co, dżuma? – zaśmiała
się moja rozmówczyni.

– Spokój – zarządził Piotrek. –
Nie mamy grypy. Objawy się nie
zgadzają – dodał, odwracając się
od laptopa, w którym czytał jakiś
portal medyczny.
– Ale nie zdrowiejemy – westchnęła Zosia.
– Bo się wzajemnie zarażacie.
Trzeba zastosować jakąś radykalną
kurację.
– Antybiotyki?
– Skąd. Przy przeziębieniu? Myślałam o czosnku. Idę robić zupę.
Czosnek ma w naszej rodzinie
i gorących zwolenników, do których się zaliczam, i przeciwników.
Ale głosy tych ostatnich zostały
stłamszone i wprowadziłam swój
pomysł w życie.

– I babcia wcale nie choruje, a przecież na nową grypę osoby starsze
prawie nie zapadają…

– Mogę do ciebie wpaść? Mam
nowy kryminał, już przeczytałam,
to ci pożyczę.

– Mamy za niską temperaturę.

– Ale u nas prawie wszyscy są chorzy
– odpowiedziałam w końcu.

– No, Franek faktycznie zachowuje się
jak świnia: zjadł ostatnią czekoladkę! –
poskarżyła się Kasia.

– Ale może się nam podniesie? Może
to dopiero początek? Bo jakoś nam się
nie poprawia .

– To może grypa?

– A ty mi pożyczysz biografię Jane
Austin, ciągle zapominam ją od
ciebie wziąć – kontynuowała moja
przyjaciółka.

– No to co! Jestem zaszczepiona przeciwko grypie, nie boję się zarazić.

Kuchnia w trakcie gotowania
faktycznie zmieniła się w strefę
zapowietrzoną, a potem jej los
spotkał też pokój, gdy zupa została podana i zjedzona. Wieczorem
siedzieliśmy przed telewizorem
i chuchaliśmy na siebie nawzajem czosnkiem, gdy zadzwoniła
Marysia.

– E, chyba nie, gardło by cię tak bolało,
że nie mogłabyś mówić – odpowiedział Piotrek i wytarł sobie nos.

– No, wiesz… – zaczęłam niepewnie,
rozglądając się po całkowicie zaczosnkowanym pomieszczeniu.

Kino NIWA ZAPRASZA
20–22 listopada godz. 16.00

Odlot
Up (USA, 2009);Animacja; Reżyseria: Peter Docter, Bob Peterson; Scenariusz: Bob Peterson;
Obsada: Christopher Plummer - Charles Muntz (głos), Edward Asner - Carl Fredricksen
(głos), Jordan Nagai - Russell (głos), Bob Peterson - Dug (głos).

Pewnego dnia Carl Fredricksen postanawia zrealizować marzenie swego
życia i wyrusza w podróż do tajemniczej krainy w Ameryce Południowej.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Carl podróżuje we własnym domu unoszonym przez setki balonów, a w wyprawie przypadkowo
towarzyszy mu pewien ośmiolatek. Jednak prawdziwe przygody zaczynają
się dopiero po dotarciu na miejsce, gdzie dwóch podróżników spotyka
dziwacznego ptaka i mówiącego ludzkim głosem psa.

20–22 listopada, godz. 18.00

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.

– Nie chodzi o to… To nie grypa.

– Mniej więcej. Marysiu, do jutra
mamy strefę zapowietrzoną.
– Zapowietrzoną? Jadziu? Co masz na
myśli?! Halo?
Może zamiast kryminału od Marysi
poczytam sobie do snu „Dekameron”.
W końcu ludzkość nie tylko doświadczyła już takich sytuacji, ale nawet
zdążyła je opisać.
Babcia Jadzia

Zupa czosnkowa
10 ząbków czosnku, bulion z kurczaka lub z kostek rosołowych,
sól, goździki, szałwia lub bazylia,
tymianek, nieco wytrawnego
wina, bułki, oliwa, tarty ser, np.
parmezan
Czosnek rozdusić i zalać bulionem (proporcje: 10 ząbków na 1
litr). Gotować pod przykryciem
na małym ogniu przez 30 minut.
Następnie dodać goździki i zioła
i znów gotować przez 30 minut.
W talerzach ułożyć kromki bułki,
polać je oliwą i posypać serem.
Do zdjętej z ognia zupy wlać
wino, zamieszać, wlać zupę do
talerzy i podawać.
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HOROSKOP

Baran 21.03.– 19.04.

Będziesz niespokojny i możesz wyolbrzymiać niektóre problemy.
Lepiej energicznie zabierz się za zaległe zadania i porządki, a od
ludzi, którzy są nieuprzejmi, trzymaj się z daleka. Będziesz miał
powodzenie w miłości.

Byk 20.04.– 20.05.
W pracy zapragniesz nadrobić zawodowe zaległości, a w każdym
wydarzeniu znajdziesz coś inspirującego i optymistycznego.
W życiu osobistym czas sprzyja randkom i spotkaniom
z przyjaciółmi.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
W życiu zawodowym staniesz się bardzo stanowczy. Nie
każdy sprosta Twoim wymaganiom. Trzymaj się z daleka od
ryzykownych interesów i ludzi, którzy zawiedli Twoje zaufanie.
W miłości bądź bardziej cierpliwy i wyrozumiały.

Rak 22.06.– 22.07.
Będziesz zajęty ważnymi, rodzinnymi sprawami. Wyjdą na jaw
tajemnice i trzeba będzie łagodzić konflikty i spory. Odkryjesz
w sobie także nowe pasje i talenty.

Lew 23.07.– 22.08.
Zajmiesz się sprawami, które dotyczą pieniędzy, i będziesz
szukać możliwości podwyżki lub awansu. Możesz mieć problemu
w kontaktach z innymi ludźmi, ale nie przejmuj się osobami, które
Cię krytykują z zazdrości.

Panna 23.08.– 22.09.
Nadchodzi dobry czas zarówno w życiu zawodowym, jak
i osobistym. Odkryjesz nowe zainteresowania i tematy do dyskusji.
Zadbaj o siebie i postaraj się poświęcić więcej czasu najbliższym.
Z nieoczekiwaną wizytą zjawią się dalecy krewni.

Waga 23.09.– 22.10.
Otrzymasz nowe zaskakujące wiadomości dotyczące Twojej
kariery zawodowej. Lepiej dla Ciebie będzie, jeśli trudne sprawy
pozostawisz teraz własnemu biegowi. W uczuciach bez zmian.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W pracy nie ubędzie Ci obowiązków, ale nie pozwolisz nikomu
wtrącać się w swoje sprawy. Będziesz przemądrzały i bardziej
niż zwykle nieufny. Być może uda Ci się odzyskać stare długi lub
korzystnie zainwestować gotówkę.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym będziesz ostrożny i przewidujący. Dzięki
temu unikniesz przykrości ze strony pewnej złośliwej osoby.
Wyjaśni się pewna stara sprawa i odnajdzie się zguba. Będzie Ci
sprzyjać szczęście w miłości. Warto spotkać się z osobą, na której
Ci zależy.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będzie Ci trudno skoncentrować się na ważnych sprawach,
możliwe są nieporozumienia i spory. Nie daj się zakrzyczeć
i dąż dalej do celu. W życiu towarzyskim małe zamieszanie.
Znajomi będą chcieli o coś Cię zapytać lub coś ciekawego Ci
powiedzieć.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W sprawach zawodowych możliwe są przejściowe trudności
ale nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem chwili.
Czas sprzyja snuciu planów i zdobywaniu informacji. Przed
samotnymi Wodnikami szansa na intrygującą znajomość.

Ryby 19.02.– 20.03.
Masz szansę szybko pozbyć się części obowiązków. Ktoś Cię
wyręczy lub pocieszy, a Ty skwapliwie z tego skorzystasz.
W uczuciach warto więcej czasu spędzić we dwoje. Może zorganizuj
weekendowy wyjazd lub wyjście do restauracji.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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W dniu 30.10.2009r. w miejscowości Chrcynno zaginął pies.
Wygląd: duży, owczarkowaty,
umaszczenie ciemne w podpalany brąz, uszy klapnięte, na szyi
miał wiśniową obrożę z metalowymi cekinami. Pies jest łagodny
dla ludzi. Na psa czeka stęsknione
dziecko. Za wskazanie miejsca
pobytu psa lub udzielenie skutecznej informacji wyznaczono
nagrodę w wysokości 500 zł.
tel. 0-602 630 451

OGŁOSZENIA
DROBNE
Przyjmę na staż do sklepu
motocyklowego. Tel. 0 513143-956
Rysowanie dekoracji ściennych w pokojach dziecięcych.
Tel. 0 513 196 173.
Okazja – wyprzedaż kolekcji obrazów wybitnych polskich malarzy. Tel. 0 502 035
852.
Sprzedam regał „młodzieżowy”, kompletny, stan idealny.
Tel. 0 507 047 485.

Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj ogłoszenia
powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1
str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena netto zł
40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

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

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

SPRZEDAM
RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE
NOWE

Tel. 502 370 080; 604 752 913

Wilno, Lwów i inne – sprzedam akwarele przedstawiające perły architektury kresowej. Tel. 0 502 035 852.
Hydraulika - pełny zakres.
Tel. 0 506 178 967.
Kupię działkę lub ziemięNasielsk, Siennica, Pieścirogi.
Tel.0 500 486 387.
Przyjmę pracownika do
ociepleń budynków z doświadczeniem. Tel. 0 669
777 263.
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.
Sprzedam działkę Nasielsk.
Pniewska Górka-750m2. 50tys
zł. Tel. 0 509 606 720.
Sprzedam mieszkanie 54m2
w Nasielsku. Tel. 0 602 684
937; 0 600 164 461.
Zatrudnię osobę do sprzedaży kredytów firmowych.
Tel. 0 728 889 866.
Po ż y c z k i p o d z a s t a w.
NASIELSK ul. Kościelna 6.
Do 5 tys. z BIK Nasielsk
ul. Kościelna 6. Tel. 0 608 011
230.
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.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam nieruchomość
zabudowaną o pow. 1,25
ha w zabudowie wiejskiej
(pełne uzbrojenie) – okolice Nasielska. Tel. 0 502 995
125).
Poszukuję umeblowanej kawalerki w Nasielsku. Tel. 0
508 675 758.
Sprzedam działkę rolną 3000
m2 z możliwością zabudowy –
Kosewo. Tel. 0 501 1365 623,
502 405 081
Zakład garmażeryjny zatrudni kierowcę kat. B do rozwożenia towaru po Warszawie
(Siennica k.Nasielska).
Tel. 0 601 369 282, 0 601 278
766.
Sprzedam źrebną klacz ze
źrebówką. Tel. 0 518 229
006.
Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy zatrudni rehabilitantów. Tel. 0 601 242 246.
Instalacje elektryczne. Faktura
VAT. Tel. 0 506 190 870.
Mieszkanie do wynajęcia 67
m2. Tel. 0 511 848 639.
Sprzedam ciągnik URSUS C
355, przyczepa D50 (6 ton)
+ stelaż i plandeka. Tel. 0 604
091 481.
Sprzedam dwie działki budowlane pow. 1150 i 950
m 2 przy ul. Makowej, Stare
Pieścirogi, 1800 m od dw.
kolejowego. Tel. 023 69 30
754.
Sprzedam ziemię rolną,
Cegielnia Psucka. Tel. 023
69 31 936, 723 531 893
Sprzedam działkę w
Szczypiornie o pow. 2801
m 2. Tel. 0 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko
Urzędu Gminy). Tel. 0 519
797 766.
Sprzedam działkę budowl a n ą u z b r o j o n ą o p o w.
910 m 2 w Nasielsku między
ulicą Ogrodową a Sosnową.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0
664 206 944.

REKLAMA
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Mazur II Karczew – Żbik 1:2 (1:0); Legionovia II – Żbik 0:2 (0:1)

Udany finisz Żbika na półmetku rozgrywek
Jeden z polityków powiedział kiedyś, że nieważne, jak się zaczyna,
ważne, jak się kończy.
To powiedzonko przytaczane jest przy różnych okazjach. Pasuje
też do tego, co dzieje
się w najlepszej nasielskiej drużynie piłki nożnej, w drużynie seniorów Żbika.
Rywalizację w warszawskiej lidze
okręgowej w sezonie 2009/2010
nasi piłkarze rozpoczęli fatalnie.
Znaleźli się na samym dole ligowej
tabeli. Tym obrotem sprawy zaskoczeni byli miłośnicy piłki nożnej
w Gminie Nasielsk. Zaskoczeni byli
też przeciwnicy. Wszystkie prawie
drużyny tej ligi w Żbiku widziały
głównego pretendenta do awansu.
Na mecze ze Żbikiem przeciwnicy
mobilizowali wszystkie swoje siły.
A Żbik był słaby. I nie było problemu, aby z nim wygrać. W połowie
rundy jesiennej dały się zauważyć
pierwsze symptomy poprawy.
Teraz, kiedy do rozegrania w rundzie jesiennej pozostał tylko jeden
mecz, można śmiało powiedzieć,
że Żbikowi udał się finisz, że źle
zaczął, ale dobrze kończy. W ostatnich sześciu rozegranych meczach,
w ramach spotkań mistrzowskich,
Żbik odniósł same zwycięstwa i już
obecnie znajduje się na czwartym
miejscu w tabeli.

Do rozegrania, jak wspomniano, pozostał tylko jeden mecz. Przeciwnikiem będzie drużyna z samego dołu
tabeli, Dąb Wieliszew. Do tego mecz
odbędzie się w Nasielsku. Wszystkie
znaki wskazują, że nasza drużyna
zdobędzie kolejne trzy punkty.
Zbytni optymizm jest jednak niewskazany. Żbik lepiej gra z drużynami
dobrymi, a nawet bardzo dobrymi.
Ze słabeuszami ma często kłopoty.
Należy wierzyć, że tym razem będzie inaczej. Żbik jest na fali.
Zwycięstwo Żbika niewiele zmieni
w tabeli, ale zwyciężyć trzeba, bo
przed Żbikiem runda rewanżowa
i w ostatecznym rozrachunku liczyć
się mogą nie tylko punkty, ale i bramki. Pierwsze miejsce w tabeli i awans
bezpośredni nie wchodzą już raczej
w rachubę. Prowadząca Marcovia
nie przegrała w rundzie jesiennej
żadnego meczu. Ma olbrzymią przewagę nad pozostałymi drużynami
i trudno przypuszczać, że wiosną
będzie inaczej. Drugie miejsce jest
jednak w zasięgu ręki i warto o nie
powalczyć, bo może ono oznaczać
szansę na awans.
Ostatnie dwa mecze Żbik rozegrał
z rezerwami drużyn trzecioligowych
– Legionovią Legionowo i Mazurem
Karczew. W takich wypadkach zawsze istnieje możliwość, że zespoły
rezerwowe mogą zostać wzmocnione zawodnikami z pierwszej
drużyny. Ale w wypadku, gdy chce
się awansować do czwartej ligi, tego

typu manewry nie powinny nikogo
martwić. Obydwa mecze zostały
rozegrane na wyjazdach. To też
dobrze, ponieważ wiosną, w momencie najbardziej decydującym,
i zarazem pasjonującym, zespoły te
będziemy gościć w Nasielsku.
Do Karczewa Żbik jechał z dużymi obawami. Przeciwnik wyraźnie
myślał o zwycięstwie i podejmował
różne dziwne działania, które do tego
celu miały go przybliżyć. Mecz był
z niezrozumiałych (dla niektórych)
powodów przekładany. Okazało
się jednak, że próby te na niewiele
się zdały, a łatwe zwycięstwo, jakie
Mazur II odniósł nad naszą drużyną
tydzień wcześniej, odwróciło uwagę
karczewian od prawdziwych możliwości Żbika.
Żbik w całym meczu był zespołem
lepszym. O ile jeszcze pierwsza część
była wyrównana, o tyle w drugiej
połowie przewaga była bardzo duża.
W pierwszej połowie nasza drużyna
stworzyła kilka okazji do strzelenia
bramki. Raz nawet tylko poprzeczka uratowała zespół gospodarzy od
utraty bramki. I w sytuacji niewielkiej,
ale jednak przewagi Żbika, bramkę
zdobyli piłkarze Mazura. A stało się to
w ostatniej minucie pierwszej połowy. Defensywa Żbika popełniła błąd,
szkolny błąd. Sądząc, że sędzia z powodu spalonego i wcześniejszego
faulu przerwie grę, obrońcy stanęli
i czekali na gwizdek. Wykorzystał to
Damian Wawrzynowski i nie dał szans
dobrze spisującemu się bramkarzowi
Robertowi Branickiemu.

tach się gubi i daje się zepchnąć
do desperackiej obrony. Brakuje
spokoju.
Groźniejszym przeciwnikiem dla
Żbika była drużyna z Legionowa.
Wydawać by się mogło w trakcie
meczu, że gospodarze dyktowali
warunki gry. Zwłaszcza w drugiej
połowie. Było to jednak tylko
złudzenie. Drużyną dojrzalszą,
lepiej zorganizowaną był Żbik.
Szkoda tylko, że na zbyt długie
okresy „przekazywał” inicjatywę gospodarzom, ograniczając się
do rozbijania bardzo prostych akcji
przeciwnika. A nie były to szybkie
akcję kontrujące, lecz działania
wynikające z ataku pozycyjnego.
Nasielska obrona była na to przygotowana i dość łatwo rozbijała te
ataki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
R

Wyniki turnieju „czternastego” 23.10.2009 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			
2. Maciej Osiński – Janusz Wydra				
3. Kazimierz Kowalski – Jerzy Krzemiński 			
4. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski 			
5. Jerzy Będowski – Marek Olbryś				
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
7. Grzegorz Kosewski – Janusz Muzal			
8. Marek Rębecki – Krzysztof Turek			
9. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski			

63 pkt (65,25%)
52 pkt (54,17%)
52 pkt (54,17%)
48 pkt (50,00%)
47 pkt (49,48%)
47 pkt (49,48%)
44 pkt (45,83%)
40 pkt (41,67%)
39 pkt (40,63%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:

1.
2.
3.
4.
5.

Paweł Wróblewski			
Grzegorz Nowiński 			
Janusz Wydra				
Piotr Kowalski 			
Janusz Muzal				

87 pkt
6–7.
83 pkt		
78 pkt.
8.
75 pkt
9.
72 pkt
10.

Grzegorz Kosewski		
Maciej Osiński			
Kazimierz Kowalski		
Stanisław Sotowicz		
Krzysztof Morawiecki		

69 pkt
69 pkt
61 pkt
60 pkt
49 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 13.11.2009 r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku. Będzie to XI Turniej Par o Puchar
Prezesa K.S. „Sparta” organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Klub Sportowy „Sparta” obchodzi w tym roku
jubileusz X – lecia istnienia.

PK

Mecz w Legionowie ciekawy był
też z tego powodu, że w drużynie przeciwnika wystąpiło aż
5 zawodników ,,ocierających
się” o III ligę. Przeciwko Żbikowi
grało też aż pięciu zawodników
(Łotowski, Wieraszko, Wróbel,
Gumowski, Gębarowski), którzy
jeszcze niedawno reprezentowali
nasz klub. Wśród nich był nasielszczanin Marcin Gumowski. Ma on
stałe miejsce w I zespole Legionovii, ale po kontuzji musi dojść
do siebie i stąd jego obecność
w zespole rezerw. A być może
była to tylko zagrywka taktyczna.
Widać bowiem było, że do meczu
ze Żbikiem rezerwy Legionowi
były bardzo dobrze przygotowane i uderzały w najbardziej czułe
punkty Żbika.
xyz

Żbik wygrał to spotkanie 2:0.
Bramki zdobyli ci sami zawodnicy,
którzy zdobywali je w Karczewie.
Już w 3. minucie meczu ładną
szybką akcją popisał się Maxwell
Ellota. Piłkę dograł mu Dariusz
Kordowski. Drugą bramkę na minutę przed planowym końcem
meczu strzelił Rafał Załoga. Widać,
że zawodnik ten bardzo przeżywa
to, że w ostatnich meczach zdobywał mniej bramek. Wygląda
na to, że wraca do formy, a dwie
strzelone w ostatnich meczach
bramki wyraźnie przywróciły mu
wiarę we własne umiejętności.

Po przerwie Żbik przystąpił do zdecydowanych ataków. Gra toczyła się
prawie przez cały czas na połowie
gospodarzy. Bramka „wisiała” w powietrzu. Pierwszą, już pięć minut po
przerwie, strzelił Maxwell Ellota, na
drugą i ostatnią w tym meczu trzeba
było czekać aż do 88. minuty. Strzelił
ją Rafał Załoga. Przeciwnicy próbowali jeszcze doprowadzić do remisu.
Rzucili się na Żbika z animuszem, ale
tego celu zrealizować im się nie udało. Jednak na podstawie obserwacji
końcówki tego meczu i następnego
meczu z Legionovią można odnieść
wrażenie, że Żbik w takich momen-

BRYDŻ

Zanosi się na to, że Żbik znowu
będzie miał trzech bramkostrzelnych piłkarzy.

NAZWA
mecze pkt.
Marcovia 2000 Marki
14
42
Drukarz Warszawa
14
32
GKP Targówek (Warszawa)
14
30
Żbik Nasielsk
14
28
Wilga Garwolin
14
26
Józefovia Józefów
14
22
Legionovia II Legionowo
14
21
Mazur II Karczew
14
20
Dolcan II Ząbki
14
19
Wicher Kobyłka
14
16
Legion Warszawa
14
16
Białołęka Warszawa
14
11
Sokół Serock
14
11
Start II Otwock
14
10
KS Falenica (Warszawa)
14
10
Dąb Wieliszew
14
8
E

K

L

Z.
14
10
9
9
8
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
2
A

R.
0
2
3
1
2
1
3
2
4
1
1
2
2
1
1
2

P.
0
2
2
4
4
6
5
6
5
8
8
9
9
10
10
10
M

BRAMKI
38-4
66-23
31-14
26-18
36-20
32-24
34-27
27-23
28-26
33-31
22-32
21-43
26-45
19-35
21-58
18-55
A

