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Czy bać się grypy?

Debata
o samorządności
W środę, 18 listopada
br. o godz. 17.30 w sali
kina Niwa rozpoczęła
się debata publiczna
organizowana przez
Stowarzyszenie
Europa i My w ramach
akcji ogólnopolskiej
Masz głos, masz wybór – tym razem pod
hasłem
„Ochrona
środowiska i wygląd
gminy”.
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Kłopoty z modernizacją
Młynarskiej
Zainteresowanie zmianami w naszym mieście jest duże. Społeczeństwo
nimi żyje. Wszystko komentowane jest na bieżąco i podawane są gotowe, podobno lepsze rozwiązania. Mówi się o błędach w projektowaniu, opiniowaniu projektów, przygotowaniu prac i samym wykonawstwie. I nie zawsze jest to tylko malkontenctwo. Pewnych niedoróbek
z pewnością można było uniknąć.
Ostatnio najczęściej komentuje się to, co dzieje się na ulicy Młynarskiej. Nikt nie podważa potrzeby jej modernizacji. I dzięki samorządowym władzom powiatu nowodworskiego za to, że podjęły tak ogromny trud. Z tej
drogi, a ulica Młynarska jest fragmentem drogi powiatowej z Nasielsku w kierunku Strzegocina, korzystać będą
głównie mieszkańcy Nasielska, nasielskiej gminy i tej części powiatu pułtuskiego, która „lgnie” do Nasielska, a której
mieszkańcy, chcąc się dostać do stolicy swego powiatu, muszą jechać przez Nasielsk. Firmuje ją zaś, i ponosi duży
ciężar finansowy, cały powiat nowodworski. Najwięcej utyskiwań odnośnie do tej inwestycji dotyczy szerokości
samej ulicy Młynarskiej. Mieszkańcy obserwują coraz szybsze tempo prac. Widać, że budowlańcom się wyraźnie
spieszy. Naglą terminy rozliczeń, a i zima tuż-tuż.

Czytaj na str. 4
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Zasadniczym punktem spotkania było podsumowanie działań
Burmistrza Nasielska, które zapowiedziane zostały w Deklaracji dotyczącej rozwiązywania

problemów lokalnych w 2009 r.,
czyli dokumentu, który złożony
został na ręce koordynatora
Elżbiety Wróblewskiej podczas
debaty 29 maja 2009 r. Ale zanim nastąpiła dyskusja, burmistrz
wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursów
ekologicznych.
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Debata o nasielskiej samorządności Badanie
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

W środę, 18 listopada br. o godz.
17.30 w sali kina Niwa rozpoczęła
się debata publiczna organizowana
przez Stowarzyszenie Europa i My
w ramach akcji ogólnopolskiej Masz
głos, masz wybór – tym razem pod
hasłem „Ochrona środowiska i wygląd gminy”.
Na spotkanie przybyło kilku radnych
(radni Rady Miejskiej w Nasielsku
– Katarzyna Świderska i Mirosław
Świderski oraz mieszkający w gminie Nasielsk radni Powiatu Nowo-

Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (023) 691–25–03

stawowa w Nasielsku, nauczyciel
opiekun Dorota Fijalska; w konkursie plastycznym „Piękna polska
jesień” kategoria klasy IV–VI: Paulina
Zielińska i Weronika Perkowska ZS
w Cieksynie, nauczyciel opiekun
Zofia Sypniewska; w konkursie
plastycznym „Piękna polska jesień” kategoria klas gimnazjalnych:
Karina Pawlak ZS-P w Pieścirogach
nauczyciel opiekun Barbara Kotowicz; w konkursie fotograficznym
„Piękny zakątek przyrody”: Rafał
Gąsiorowski Szkoła Podstawowa

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

dworskiego – Stanisław Tyc i Bogdan Ruszkowski), sołtys Chlebiotek
Halina Kamińska, przedstawiciel
Urzędu Miejskiego zajmujący się
oświatą Janina Kownacka, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Mariusz Kraszewski, młodzież z LO
zaangażowana w realizację projektu
„Aktywny obywatel w gminie” wraz
z nauczycielką Izabelą Kraszewską
oraz uczniowie z nauczycielami
i rodzicami nagrodzeni w gminnym
konkursie zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową w Nasielsku pod
hasłem „Moje miasto, moja wieś,
moje miejsce – a w nim...”, ogłoszonym w ramach projektu szkolnego „Bliżej siebie i natury – piękny
i bezpieczny plac zabaw” a także
zainteresowani mieszkańcy.
Zasadniczym punktem spotkania
było podsumowanie działań Burmistrza Nasielska, które zapowiedziane
zostały w Deklaracji dotyczącej
rozwiązywania problemów lokalnych w 2009 r., czyli dokumentu,
który złożony został na ręce koordynatora Elżbiety Wróblewskiej
podczas debaty 29 maja 2009 r.
Ale zanim nastąpiła dyskusja, burmistrz wręczył dyplomy i nagrody
rzeczowe zwycięzcom konkursów
ekologicznych. Ogólnie zgłoszono
144 prace konkursowe z całej gminy
a zwycięzcami zostali: w konkursie
plastycznym „Plac zabaw moich
marzeń”: Dominika Domała Szkoła
Podstawowa w Nasielsku, nauczyciel opiekun Joanna Chmielewska;
w konkursie plastycznym „Piękna
polska jesień” kategoria klasy I–III:
Patrycja Jakubowska Szkoła Pod-

w Nasielsku, nauczyciel opiekun
Dorota Fijalska. Wręczono także
wyróżnienia dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku,
dzieci z klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz uczniów,
którym przyznano II i III miejsca
w poszczególnych kategoriach
konkursowych. Podziękowania
otrzymało również 17 nauczycieli
opiekunów. Wyróżnione prace
konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej
w holu kina Niwa pod hasłem „Pięknie i wstydliwie w naszej gminie”.
Następnie listy gratulacyjne otrzymały osoby, które zostały wyróżnione w październikowym plebiscycie „Radny XIX-lecia samorządu
lokalnego”. Wśród nich było pięciu
radnych: Stanisław Tyc, Andrzej
Wierzchoń, Andrzej Zawadzki, Andrzej Królak, Michał Wójciak, oraz
pięcioro sołtysów: Halina Kamińska
– sołtys z Chlebiotek, Waldemar
Bucholc – sołtys z Pieścirogów
Starych, Michał Kosewski – sołtys
z Pniewa, Zbigniew Milewski – sołtys
z Lorcina i Czesław Żołnierzak – sołtys z Chechnówki.
Uczestnicy spotkania mogli też
obejrzeć fragmenty wywiadów
z wyróżnionymi samorządowcami, które przygotowali uczniowie
nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego. Niestety, z powodu
kłopotów technicznych nie udało
się zaprezentować materiału w całości. Każdy z uczestników debaty
otrzymał za to przygotowany przez
młodzież z LO Biuletyn „Echo
Gminy”.

Podczas debaty został upubliczniony „Raport z monitoringu Deklaracji
Burmistrza 2009 r.” sporządzony
przez koordynatora akcji MGMW
w Nasielsku, w którym w analizie
realizacji zadań w trzecim roku
kadencji stwierdzono, że: trwa
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi –
termin zakończenia prac: maj 2010
r.; w bieżącym roku wymieniono
ławki w skwerze Jana Pawła II w Nasielsku; dokonano nowych zasadzeń krzewów; zrekultywowano
trawniki; w listopadzie rozpoczną
się prace związane z budową placu
zabaw oraz rekultywacja boiska
w miejscowości Cieksyn.

zadowolenia
Klienta UM

Wśród problemów, o których dyskutowali mieszkańcy z Burmistrzem
Nasielska, znalazły się: Chrcynno (lotnisko, schronisko dla bezdomnych
zwierząt, muzeum militarne, droga
prowadząca przez las do stacji PKP),
ul. Ogrodowa (brak asfaltu), ul. Rynek
(brak gazu, przystanek autobusowy,
pękające ściany starych budynków),
przy sklepie Merkury (brak dbałości
o czystość ulic i sprzątanie piasku po
zimie), skwer im. Jana Pawła II (dalsza
rewitalizacja parku), targowisko przy
markecie Guliwer (szpecące pozostałości metalowej konstrukcji), sprawa Baszty (konieczność uzgodnień
z Zarządem Dróg Mazowieckich),
zwrot terenu leżącego za stadionem,
szkolne place zabaw (pozyskanie
funduszy zewnętrznych z programu
Radosna Szkoła przy 50-proc. wkładzie własnym samorządu).

Dębowy
lasek

Debata udowodniła, że dialog naszej
władzy samorządowej ze społeczeństwem jest bardzo potrzebny,
ponieważ wiele problemów, które
dostrzegają na co dzień mieszkańcy,
umykają uwadze decydentów.
Organizatorzy akcji MGMW w Nasielsku współpracowali młodzieżą
miejscowych szkół ponadgimnazjalnych, realizując wspólnie 2 szkolne
projekty – 25 uczniów ze Szkolnego
Klubu Europejskiego „Nasielszczanie” działającego przy Zespole Szkół
Zawodowych razem z Polską Fundacją im. Roberta Schumana pracowało przy projekcie „Jak działa moja
gmina?”, koordynowanym przez
nauczycielkę opiekuna klubu Danutę
Białorucką przy dużym zaangażowaniu dyrektora szkoły Grzegorza
Duchnowskiego w Nasielsku, a 15
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
zrealizowało projekt „Aktywny obywatel w gminie”, w który zaangażowali
się: dyrektor szkoły Robert Parzonka
oraz 2 nauczycielki (koordynująca
Elżbieta Fabisiak i wspierająca ją Izabela
Kraszewska).W ramach projektu LO
„Aktywny obywatel w gminie” wydano Biuletyn „Echo gminy”, w którym
został zamieszczony m.in. „Poradnik
skutecznego mieszkańca”.
(red.)
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We wtorek, 24 listopada br. rozpoczęła się kolejna edycja badania
zadowolenia Klientów Urzędu
Miejskiego w Nasielsku.
Badanie trwać będzie do 31 grudnia br. i zostanie przeprowadzone
za pomocą ankiety dostępnej
w wersji papierowej w Punkcie
Obsługi Klienta Urzędu (parter)
oraz w wersji elektronicznej, która
jest dostępna na stronie internetowej Urzędu (w zakładce: wypełnij
ankietę).
(m)

W czwartek, 19 listopada br. przed
nasielskim Urzędem Miejskim
posadzono drzewko.
Na trawniku przy parkingu pojawił się dość duży dąb, którego
zasadził jeden z pracowników tej
instytucji. Skąd taki pomysł?
– Każdy, kto otrzymuje od nas
pozwolenie na wycięcie drzewa,
powinien dla równowagi ekologicznej posadzić przynajmniej
jedno nowe drzewko. Tak się składa, że na terenach gminnych, najczęściej przy drogach, wycinamy
stare, często uszkodzone drzewa,
dlatego postanowiliśmy posadzić młode drzewka – wyjaśnia

Bogdan Ruszkowski z Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
nasielskiego Urzędu Miejskiego.
– W sumie 34 sadzonki dostarczyła nam szkółka leśna spod Warszawy, kosztowały one ok. 240
zł. A ten największy dąb otrzymał
nawet imię, Bodzio – dodaje.
Jesień, podobnie jak wiosna, to dobra pora na nasadę drzew. Dlatego
wszyscy, którzy z różnych względów musieli się pozbyć starych
drzew, powinni te braki uzupełnić. Jak zapowiada B. Ruszkowski
– Będziemy kontrolować czy te
osoby, którym wydane zostało
pozwolenie na wycinkę, dokonały
nasadzeń nowych drzew.
(i)

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

KRÓTKO

To, że dzięki władzom krajowym,
wojewódzkim i powiatowym szerokim frontem wkroczyły na teren
naszej gminy duże inwestycje komunikacyjne, cieszy. Jesteśmy bowiem
świadkami olbrzymich przemian, jakie
systematycznie i coraz szybciej będą
następowały i powodowały, że i nasza
mała gminna ojczyzna nabierze europejskiego blasku. Spodziewamy się, że
dzięki nim będzie się nam żyło lepiej,
łatwiej i bezpieczniej.

W poniedziałek, 16 listopada br. przy ulicach
wjazdowych do naszego miasta ustawione zostały tzw. witacze,
czyli znaki informujące
o tym, że kierujący pojazdem znalazł się na
terenie Nasielska.

3

Kłopoty z modernizacją Młynarskiej Witają gości

Nadzieje nasze są jednak chyba nieco
zbyt wygórowane, bo co na przykład
będziemy mieli z tego, że pociągi
popędzą przez naszą gminę z szybkością ponad dwustu kilometrów,
gdy będziemy musieli stracić ponad
godzinę, aby do takiego pociągu się
dostać. Pozostaną nam do dyspozycji
dużo wolniejsze pociągi podmiejskie.
Jednak świetlana przyszłość ma swoją
cenę. Chodzi tu o to, aby jak najwięcej
z nowoczesnych rozwiązań służyło
nam, mieszkańcom gminy.
Zainteresowanie zmianami jest duże.
Społeczeństwo nimi żyje. Wszystko
komentowane jest na bieżąco i podawane są gotowe, podobno lepsze rozwiązania. Mówi się o błędach
w projektowaniu, opiniowaniu projektów, przygotowaniu prac i samym wykonawstwie. I nie zawsze jest to tylko
malkontenctwo. Pewnych niedoróbek
z pewnością można było uniknąć.

W sumie cztery znaki zamontowano
przy drogach: w kierunku na Płońsk,
Pieścirogi, Nowy Dwór Mazowiecki
i Warszawę/Pułtusk.

Niebezpieczny łuk drogi

Ostatnio najczęściej komentuje się to,
co dzieje się na ulicy Młynarskiej. Nikt
nie podważa potrzeby jej modernizacji. I dzięki samorządowym władzom
powiatu nowodworskiego za to, że
podjęły tak ogromny trud. Z tej drogi,
a ulica Młynarska jest fragmentem drogi powiatowej z Nasielsku w kierunku
Strzegocina, korzystać będą głównie
mieszkańcy Nasielska, nasielskiej
gminy i tej części powiatu pułtuskiego, która „lgnie” do Nasielska, a której
mieszkańcy, chcąc się dostać do
stolicy swego powiatu, muszą jechać
przez Nasielsk. Firmuje ją zaś, i ponosi
duży ciężar finansowy, cały powiat
nowodworski. Najwięcej utyskiwań
odnośnie do tej inwestycji dotyczy
szerokości samej ulicy Młynarskiej.
Mieszkańcy obserwują coraz szybsze

tempo prac. Widać, że budowlańcom
się wyraźnie spieszy. Naglą terminy
rozliczeń, a i zima tuż-tuż.
Tymczasem na końcowym właściwie
już etapie (?) budowy wyłoniły się dwa
poważne problemy, które mogą sprawić, że długo jeszcze nie będziemy się
mogli po tej drodze swobodnie i bezpiecznie poruszać. Obydwa też powinny być dużo wcześniej rozeznane
i rozwiązane, bo obydwa można było
przewidzieć. „Życie Nasielska” donosiło już o pierwszym z tych problemów.
Chodzi o to, że część budynku państwa
Różańskich dochodzi do samej jezdni.
Brakuje miejsca na chodnik. Dodatkowo ma to miejsce na łuku drogi.
Zabudowania Różańskich powstały
w czasach, gdy tą drogą nie jeździły

dokończenie na str. 5

Jak poinformowali nas pracownicy
Urzędu Miejskiego, prace związane
z instalacją witaczy to proces trudny
i żmudny. Cała procedura trwała kilka
miesięcy, począwszy od znalezienia
gruntów, zgody zarządców dróg,
znalezienie sponsorów, po prace
projektowe.

nich zadeklarowały chęć finansowego uczestnictwa w realizacji tego
przedsięwzięcia. Jeszcze w fazie przygotowań jedna z firm zrezygnowała,
jednak na jej miejsce udało się znaleźć czwartego sponsora – wyjaśnia
Krzysztof Miller z UM Nasielsk. – Każda
z firm zainwestowała w swoją promocję na witaczach 11 300 zł, dzięki temu
Gmina Nasielsk nie wydała na ten cel
ani złotówki. Oczywiście, dziękujemy sponsorom za zaangażowanie
i wsparcie tego przedsięwzięcia –
dodaje.
W planach są również prace porządkujące teren wokół nowych znaków.
(u)

Witacze dla Nasielska projektowała, wykonywała i montowała firma
Mentor z Bydgoszczy po uprzednich uzgodnieniach z nasielskim UM.
Powstały one dzięki zaangażowaniu
finansowemu następujących firm:
Centrum Handlowego Guliwer, Banku
Spółdzielczego w Nasielsku, ElektroPlastu, Sanibudu – na znakach zostało
umieszczona wizytówka – logo każdej
z firm.
– Ofertę dotyczącą zamieszczenia
reklam na witaczach skierowaliśmy
do ponad 10 firm, ale cztery spośród

ZDROWIE. O grypie A/H1N1 słów kilka...

Bać się czy nie, szczepić się czy nie...
W ciągu ostatnich tygodni media stale informują nas o rozprzestrzenianiu się wirusa
tzw. świńskiej grypy. W
nasielskich marketach
pojawiły
się
nawet
ulotki
przedstawiające w graficznej formie
sposoby, które pozwolą
nam ustrzec się przed
pandemią grypy.
Minister zdrowia oraz konsultanci
ds. chorób zakaźnych przygotowali
dla lekarzy informacje o sposobie
postępowania w przypadku stwierdzenia u pacjenta podejrzenia zarażenia wirusem A/H1N1. Natomiast
Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało dla szkół pakiet materiałów
edukacyjnych, przekazując je do
kuratorów oświaty z zaleceniem
zamieszczenia ich na stronach
internetowych. Materiały trafiły
również do wszystkich wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, a od
września sukcesywnie przekazywane są do szkół. Stale zwoływane
są w tym celu konferencje, narady
i spotkania. Wydawałoby się, że
wszyscy są przygotowani do walki
ze zmutowanym wirusem. Mimo
to nadal każda informacja o nowo
wykrytym przypadku zachorowania stale wzbudza duże emocje
wśród naszego społeczeństwa. I nie

ma się co dziwić, skoro w mediach
ogólnopolskich mówi się o ofiarach
śmiertelnych.
– Zagrożenie złapania wirusa jest
w każdym z nas – mówi lek. med.
Anna Łapińska z Centrum Medycznego w Nasielsku. – Łatwość
zafundowania sobie dodatkowej
infekcji z pewnością mogą mieć
ludzie już obciążeni chorobami,
ludzie w podeszłym wieku oraz
dzieci – dodaje.
I chociaż w Polsce nie ma jeszcze
szczepionki, która pozwoliłaby ludziom uchronić się przed wirusem
„świńskiej grypy”, to jak dodaje A.
Łapińska – Warto zaszczepić się
teraz przeciw grypie sezonowej,
ponieważ jest ona równie niebezpieczną chorobą jak grypa
świńska. Poza tym nie tylko zarażenie wirusem A/H1N1 powoduje
powikłania i zagrożenie życia. To,
że media w tej chwili bardzo nagłaśniają ten temat, spowodowało
jedną ważną rzecz – ludzie bojąc
się zarażenia nowym rodzajem
wirusa, wcześniej zgłaszają się do
lekarza z objawami infekcji. Biorą
zwolnienie z pracy, izolując się od
otoczenia. A co za tym idzie – nie
infekują innych. Być może właśnie
dlatego mamy mniej powikłań.
Ludzie po prostu nie rozsiewają
tak infekcji, bo ci, którzy się zaszczepili, już nie zarażają innych,
a ci, którzy chorują, przychodzą
do nas odpowiednio wcześnie
– mówi.

Skąd wziąć szczepionkę przeciwko
grypie? Jak się okazuje, bez problemu można ją kupić zarówno w aptekach, jak i w przychodniach.
– W bogatszych gminach zakup
szczepionek dla osób powyżej 65.
roku życia jest finansowany przez
samorządy. Nasielskich przychodni
nie stać, niestety, na taki gest, ponieważ szczepionka przeciw grypie nie
jest otrzymywana z sanepidu tak jak
szczepienia dla dzieci. Przychodnie
musiałyby same je zakupić, a później sprzedać. Ktoś musiałby za nie
zapłacić – a przy obecnej stawce na
pacjenta, jaką dysponujemy, to nie
jest możliwe – wyjaśnia A. Łapińska
i dodaje. – Warto również profilaktycznie zażywać tran, rutinoscorbin
oraz włączyć do swojej codziennej
diety cytrusy.
Wszędzie mówi się, że objawy tzw.
świńskiej grypy są podobne do
grypy sezonowej, pacjenci nie mają
więc szans, żeby domyślić się, co
im dolega. A lekarze? W jaki sposób odróżniają, z którym rodzajem
grypy mają do czynienia?
- Objawy tzw. świńskiej grypy są
łudząco podobne do objawów
grypy sezonowej (wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe oraz
kostno-stawowe, bóle głowy, gardła, suchy kaszel, uczucie wyczerpania, brak apetytu, ból w okolicy
ucha, dodatkowo: nudności, biegunka lub wymioty). Dlatego, jeśli
lekarz ma wątpliwości, z jaką jej odmianą ma do czynienia, wówczas

kieruje pacjenta
do szpitala na
oddział zakaźny
w celu przeprowadzenia dodatkowych badań – wyjaśnia
A. Łapińska. –
W poradni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej nikt
nie wykonuje
takic h b adań
czy testów ze
względu na brak
takich możliwości. Zanim uzyskalibyśmy wyniki testów, mogłoby
się okazać, że jest już za późno
na jakiekolwiek leczenie. Jedyne,
co możemy zrobić, to uczulać
pacjentów, którzy zgłaszają się do
nas z objawami grypowymi, aby
w przypadku braku ustąpienia objawów zgłosili się do nas za jakieś
dwa, trzy dni na kontrolę. Dodatkowo informujemy ich o powikłaniach mogących wystąpić w razie
zaniedbania – dodaje.
Musimy pamiętać o tym, że świńska
grypa rozprzestrzenia się drogą kropelkową, przez kontakt z chorym
człowiekiem. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń, w razie
zaobserwowania u siebie któregokolwiek z następujących objawów:
gorączka, trudności w oddychaniu,
kaszel, ból gardła, katar z płynną
wydzieliną lub zatkanym nosem,
bóle mięśniowe i stawowe, ból gło-

wy, dreszcze, wymioty i biegunkę
natychmiast należy zgłosić się do
lekarza oraz ograniczyć bliskie
kontakty z innymi osobami. Poza
tym, należy zakrywać nos i usta
chusteczką podczas kaszlu i kichania, a zużyte chusteczki wyrzucać
do kosza, myć ręce ciepłą wodą
z mydłem (przez co najmniej 15–20
sekund), zwłaszcza po kasłaniu i kichaniu, zachowywać zasady higieny i unikać dotykania palcami ust,
nosa i powiek oczu, ponieważ są to
najczęstsze drogi rozprzestrzeniania
się drobnoustrojów.
Z informacji, które udało nam się
uzyskać w nasielskich przychodniach, wynika, że w naszej gminie
nie było dotąd przypadku zachorowania na tzw. świńską grypę i nie
można mówić o pandemii. Wzrosła
natomiast zdecydowanie liczba
pacjentów, którzy postanowili się
zaszczepić przeciwko grypie.
aga
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Nerwowe
zachowanie

Zaniedbane i niebezpieczne – tak w wielu
miejscach naszej gminy wyglądają ulice.
Co prawda, w samym
centrum sytuacja się
zmieniła dzięki remontom przeprowadzonym
w ostatnich miesiącach,
ale pozostaje jeszcze
wiele do zrobienia.

Policjanci z komisariatu w Nasielsku 23 listopada br. zatrzymali 20-letniego Pawła
Ż. Młodemu człowiekowi zarzuca się posiadanie amfetaminy.
Podczas legitymowania 20-latek próbował pozbyć się narkotyków, odrzucając je
od siebie, co zauważyli policjanci.

Katastrofalna sytuacja występuje na
przykład na ulicy Sportowej i Prostej
oraz drogach dojazdowych do bloków osiedlowych. Gdy przebrnie się
już przez ul. Sportową tuż przy wjeździe na ul. Prostą, każdy kierowca
zastanawia się poważnie, czy jego
auto osobowe na pewno jest przygotowane na taką wyprawę.

Doświadczony policjant od
razu zauważył młodego człowieka, który na widok radiowozu schował się za sklep. Stróż
prawa postanowił sprawdzić,
co się stało, że na widok mundurów chłopak tak dziwnie się
zachowuje. Szybko ustalono
powód jego zdenerwowania.
Gdy policjanci zbliżyli się do
20-latka i zaczęli go legitymować, ten próbował pozbyć się
małego zawiniątka. Nie uszło
to uwadze nasielskich stróżów
prawa, którzy podnieśli, a następnie zabezpieczyli torebkę
z białym proszkiem oraz fifką.
Paweł Ż. został zatrzymany
w celu wyjaśnienia sprawy.
W komisariacie w Nasielsku
biał y proszek poddano badaniu i okazało się, że jest to
amfetamina. Nie można było
od razu przesłuchać zatrzymanego, ponieważ nie był
trzeźwy. Jego wynik badania
to 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu
usł ysza ł zarzut p osiadania
środków odurzających. Grozić
mu może kara pozbawienia
wolności do 3 lat.
za: kpp nowy dwór
E
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KRONIKA
POLICYJNA

Dziurawe ulice
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– Kiedy w niedzielę, w dniu Wszystkich Świętych przyjechała do mnie
rodzina, żebyśmy razem poszli na
cmentarz, pierwsze słowa, jakie

– Co roku jest to
samo, doły pełne
wody wszędzie nierówno. Trzeba uważać na przejeżdżające samochody i na to, by nie
wpaść w kałuże. A zimą to wszystko
zamarznie i będziemy poruszać się
po lodowisku – narzeka pani Joanna. – W naszym bloku mieszka kilka
starszych osób, dla których wyprawa do sklepu w takich warunkach to
jest naprawdę wyczyn, szczególnie
że muszą pokonać takie wyboje –
dodaje.
Okoliczni mieszkańcy naprawdę mają powody do
narzekań. Tym bardziej że
aby poprawić stan tej drogi, nie potrzeba wielkich
nakładów finansowych.
Wystarczy zasypać największe wyrwy i drogę
po prostu wyrównać. Przy
odrobinie dobrej woli być
może udałoby się to jeszcze przed zimą.

Do naprawy

usłyszałem, brzmiały „Wujku, jaką
wy tu macie drogę? To po prostu
szok!”. I niestety te słowa mówią
wiele – twierdzi pan Andrzej.
Ulica Prosta nie jest drogą asfaltową,
ale to nie jest przecież powód, by
o nią nie dbać. Powstałe w niej głębokie doły napełniają się deszczową
wodą i nie da się przed nimi uciec,
bo ich szerokość sięga nawet 1,5
m. Ta ulica jest bardzo wąska i kieL
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W okresie 31.10–06.11 w Paulinowie
z terenu posesji Janusza K. nieznani
sprawcy skradli siedem sztuk rusztowania i silnik z betoniarki. Straty
wynoszą 500 zł.

rowcy naprawdę nie
mają tu możliwości manewru, więc
często zdarza się,
że podwozie samochodu przyciera się
o wystające piaszczyste garby. Jazda
autem to prawdziwa
męka.

S ą miej sc a, w naszej
gminie, gdzie chodniki są ładnie wyłożone
kostką b rukową – a ż
m i ło p o st awić nogę,
ale są też okolice, gdzie
trzeba uważać, by jej nie
skręcić. Jednak dopiero gdy w chodniku napotkamy
niezabezpieczoną studzienkę
kanalizacyjną, okazuje się, że
zawsze może być jeszcze gorzej.
Taką studzienkę znaleźliśmy na
ul. Prostej, gdzie – jak się okazuje –nie tylko nawierzchnia drogi

08–10.11. w Psucinie nieznani
sprawcy włamali się do barakowozu i domu w budowie i skradli sprzęt
elektromechaniczny, klamki okienne i taczkę. Straty wynoszą 4000
zł na szkodę Pawła M., mieszkańca
Legionowa.
wraz z odcinkami dojazdowymi
do bloków pozostawia wiele do
życzenia. Któryś z mieszkańców
bloku, przy którym leży chodnik,
nałożył na studzienkę kawałek
drewna i kilka cegieł, aby nie
doszło do tragedii. Przy włazie
studzienki kanalizacyjnej są dziury, w których może utkwić noga
przechodnia. Nie trzeba chyba
zbyt dużej wyobraźni, aby przewidzieć, co może się zdarzyć,
gdy ktoś naprawdę nie zauważy
tej przeszkody. W najlepszym
razie może się skończyć na potłuczeniach i złamaniach, ale może
też być dużo gorzej, gdy ktoś
wpadnie do środka, bo betonowa
zaprawa po prostu kruszy się ze
starości.
– Często przed naszym blokiem
bawią się dzieci, biegają, grają w różne gry, spacerują. Są
wszystkiego ciekawe, co będzie,
jeśli odsuną ten kawałek drewna i komuś stanie się coś złego?
– żali się jeden z mieszkańców
osiedla.
Być może dopiero wtedy ktoś zwróci uwagę na brak zabezpieczenia.
Oby było inaczej.
Dziwne, że ten stan naszych dróg
jest od dawna w opłakanym stanie. Czyżby nikt z naszego urzędu
nie monitorował tej kwestii? Może
mieszkańcy powinni sami pisać skargi. No, chyba że zaczną one wpływać
od kierowców, którzy na miejskiej
ulicy zniszczyli sobie auto.
kamil

09.11. na ul. Lipowej policjanci zatrzymali Łukasza D., mieszkańca
Nowych Pieścirogów, i Mateusza
K., mieszkańca Nasielska, podejrzewanych usiłowanie wymuszenia
rozbójniczego 30 zł oraz usiłowanie
kradzieży telefonu komórkowego
na szkodę Pawła K.
09–10.11. w Cieksynie nieznani
sprawcy włamali się do warsztatu
samochodowego i skradli komplet
kluczy. Straty wynoszą 400 zł na
szkodę Roberta G.
17.11. na ul. Piłsudskiego dwóch nieznanych sprawców podających się
za pracowników telekomunikacji
skradli z mieszkania Kazimierza B.
pieniądze.
19.11. na ul. Rynek nieznany sprawca skradł torebkę Danucie R. Straty
wynoszą 300 zł.
21.11. w Nowych Pieścirogach Paweł
Ż., mieszkaniec Siennicy, posiadał
przy sobie amfetaminę.

Pijani na drodze

19.11. na ul. Słonecznej Piotr D.,
mieszkaniec Mławy, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,52 mg/l).

KRONIKA OSP
10.11. strażacy z OSP Nasielsk gasili
palące się przy ul. Piłsudskiego kontenery ze śmieciami.
21.11. strażacy zostali wezwani do
usunięcia w Chechnówce zwisających nad jezdnią gałęzi.

Z POLICJI

Włamywacze wpadli
Ze wstępnych ustaleń policjantów z Nasielska wynikało, że sprawcy
włamali się do garażu i skradli szlifierkę, klucze i olej. Nie przeszli obojętnie także obok leżących na podwórzu szlifierek, wiertarek oraz innych przedmiotów, zabierając je ze sobą. Prowadzone postępowanie
wykazało, że w sprawę może być zamieszanych pięć osób, którym zarzuca się aż sześć włamań.
Wszystko zaczęło się od włamania do garażu, do którego doszło w sierpniu w Nowinach (gm. Nasielsk).
Wówczas to, jak ustalili policjanci z Nasielska, sprawcy dostali się na prywatną posesję i skradli z niej
szlifierki i wiertarki. Włamali się także do garażu i skradli stamtąd kolejne przedmioty. Bezzwłocznie
zostało wszczęte postępowanie i funkcjonariusze zaczęli szukać winnych oraz skradzionych przedmiotów. Wiele czynności, przesłuchań, wyjaśnień przybliżało policjantów do rozwiązania zagadki.
Trop prowadził do dwóch braci oraz ich znajomego. 19-letni Tomasz i 18-letni Łukasz K. oraz Tomasz
W. (19 l.) zostali zatrzymani. Policjanci ustalili, że mężczyźni mogą być zamieszani w inne włamania.
Podejrzewa się ich o sześć kradzieży z włamaniem do domków letniskowych. Podczas przeszukań ich
domów mundurowi znaleźli maszynę do cięcia glazury, rusztowania i klucze, których pochodzenia
zatrzymani nie potrafili wyjaśnić. Policjanci ustalają, dokąd trafiły pozostałe skradzione przedmioty.
Cała trójka usłyszała już zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Grozić im może kara pozbawienia
wolności do 10 lat. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni nie są zamieszani w inne przestępstwa. Podczas wyjaśnień w prowadzonych postępowań okazało się, że w kradzieże mogą być
zamieszani jeszcze dwaj mężczyźni: Hubert Sz. (19 l.) i Przemysław W. (20 l.), którzy również zostali
zatrzymani. Zarzuca się im współudział w kradzieżach.
za: kpp nowy dwór
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Latarnie
są brudne

Kłopoty z Młynarską

– Codziennie przechodzę przez znajdujący się w naszym mieście skwer im.
Jana Pawła II i od dawna moją uwagę
zwracają brudne latarnie. Są tak brudne, że światło ledwie przedostaje się
przez klosze. Czy nikt z pracowników
porządkowych tego nie zauważył? – z
takim pytaniem zadzwonił do naszej
redakcji mieszkaniec Nasielska.

jeszcze samochody (,
a jeśli jeździły, to bardzo
rzadko). Od wielu już lat
droga ta stała się bardzo
ruchliwa. W miejscu tym
często zdarzały się wypadki, nawet śmiertelne.
Wprowadzono ograniczenie szybkości do 30
km/h. Zachowanie takiej
szybkości nie eliminuje
całkowicie niebezpieczeństwa. Istnieje więc
problem z odsłonięciem
łuku i uzyskaniem miejsca na chodnik.
Problemy te należało rozwiązać już
w fazie projektowania modernizacji
drogi, czym zainteresowane powinny być zarówno powiat, jak i gmina.
Podjęte w tej sprawie rozmowy z właścicielem posesji nie przyniosły rozwiązania. A szkoda, bo dobro ogółu
tego wymagało.

dokończenie ze str. 3

Ławki dla krasnali

Udaliśmy
się więc na
miejsce,
żeby sprawdzić, czy
rzeczywiście
latarniom
ulicznym
przydałoby
się mycie. Zastaliśmy alejki
omiecione, trawniki zgrabione, kosze
opróżnione z papierków, a latarnie...
Okazało się, że owszem są ładne, ale
przy okazji są też brudne. I raczej nie ma
co liczyć na to, że padające aktualnie
deszcze zmienią coś w tym względzie.
Po prostu trzeba je umyć przed zimą,
zanim jeszcze skwer zostanie przybrany świątecznymi świecidełkami.

– O tym, że wiata przystankowa w centrum miasta jest „przewiewna”, już
pisaliście, napiszcie teraz o tym, jak wyglądają tam ławki i komu służą,
bo jakoś usiąść ludziom na nich trudno. Co najwyżej można postawić
na nich ciężką torbę – mówi pan Mariusz.
Podczas remontu ulicy Młynarskiej podniesiono chodnik, na którym ustawiona
jest wiata przystanku autobusowego i ławki dla pasażerów. Coraz częściej słychać,
jak ludzie żartują sobie, że nie dość, że dach przystanku dziurawy, to jeszcze ławki
są przeznaczone dla krasnoludków. Nie mówiąc już o tym, że wyższa osoba po
prostu uderzy głową o ten dach wiaty. Fakt, roboty budowlane idą na przód, a
wszystko, co było tam wcześniej, stoi, jak stało – tyle że teraz już niekoniecznie
służy pasażerom za miejsce, w którym można schronić się przed deszczem i
chwilę odpocząć.
Jak zapewnił nas Radosław Kasiak, Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego
Urzędu Miejskiego – Firma wykonująca prace remontowe z pewnością ustawi
zarówno wiatę, jak i ławkę na nowo, więc wszystko wróci do normalnych rozmiarów. Natomiast już po nowym roku gmina ustawi nową wiatę autobusową w
porozumieniu z przewoźnikami.
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Przyczyną braku pozytywnych rezultatów negocjacji są, jak zwykle to bywa,
pieniądze. Inna jest wartość przedmiotowej posesji czy tylko jej części dla
jej właścicieli, a inna dla urzędników
działających w imieniu społeczności
powiatowej. Dla właścicieli, można
z pewną przesadą powiedzieć, gospodarstwo ma wartość bezcenną.
Stanowi podstawę ich bytu i zabezpieczenie przyszłości. Dla urzędników jest
to gospodarstwo upadłe z budynkiem
wrastającym w ziemię. Dodatkowo
urzędnicy ograniczeni są przepisami.
Pozostawienie problemu bez rozwiązania i czekanie, że sam się rozwikła,
jest wyjątkowo niebezpieczne. Oczekiwanie, że osoba prywatna wykupi
całość i od niej będzie można odkupić potrzebny skrawek gruntu, może
się również okazać złym interesem.
Nowy nabywca może być jeszcze
bardziej nieustępliwym negocjatorem.
W chwili obecnej nie widać szans na
polubowne rozwiązanie problemu.
Lepiej więc w tym miejscu zdjąć nogę
z gazu.

Wkroczył konserwator
zabytków

Trudny do rozwiązania jest również
drugi problem. Można powiedzieć,
że narodził się on trochę niespodziewanie. Jednak nie do końca jest to
prawdą, ponieważ Nasielsk, ze względu
na wiek, w sposób szczególny podlega
nadzorowi konserwatorskiemu. Nie
oznacza to, że całe miasto jest wpisane
do rejestru zabytków. I nie musi być
wpisane, a pewne obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zabytków ciążą

na inwestorach podejmujących prace
budowlane czy tylko remontowe. O
tym są, a przynajmniej powinni być
informowani ci, którzy podejmują się
różnego rodzaju prac budowlanych.
Wydaje się, że w trakcie modernizacji
ul. Młynarskiej, a chyba i przy modernizacji skrzyżowania ul. Kościuszki
z ulicą Młynarską i ul. POW, natrafiono na kilka miejsc, którymi mógłby
zainteresować się konserwator zabytków. Myślę jednak, że strata wynikająca z tego, że nie powiadomiono
odpowiednich służb o większych
i mniejszych kawałkach drewna czy
w szereg ułożonych kamieniach, nie
jest aż tak duża dla wiedzy o przeszłości miasta, aby rozdzierać szaty
i dążyć do wykonywania wykopów
na nowo. Miejsce, którym zainteresowały się służby konserwatorskie,
jest fragmentem ul. Młynarskiej przy
zbiegu z ul. Rynek i ulicą Kościelną.
Sądzę, że modernizując tę ulicę, nie
planowano wykonywania tu głębokiego wykopu. Z moich obserwacji
wynika, że budowlani zauważyli, iż
grunt w tym miejscu jest luźny i osiada. Chcieli usunąć gąbczastą warstwę
bagienną i zasypać to miejsce odpowiednim, zapewniającym stabilność,
materiałem. Okazało się, że warstwa
bagienna jest dosyć gruba. Zdejmując ją, odsłaniano pnie i bale, ułożone
poziomo lub wbite pionowo w bagnisko. Zawiadomiono konserwatora
zabytków w Ciechanowie. Pracownik
Urzędu Konserwatora wykonał zdjęcia. Zabezpieczone jest też wydobyte z wykopu drewno i będzie ono
przedmiotem badań. Chodzi zwłaszcza o ustalenie daty jego ścięcia. W
wyniku obserwacji wykopu i analizy
materiału zdjęciowego polecono
inwestorowi (Zarządowi Powiatu)
przebadanie archeologiczne wykopu.
Ma na to miesiąc. Niestety, utrudni
to realizację zadania i będzie dużym
utrudnieniem dla osób korzystających z tej drogi.
xyz

Z PCK

Zmiana
siedziby
Zarząd Rejonowy PCK informuje, że od 1 listopada br. uległa zmianie

siedziba Zarządu oraz magazynów żywnościowych PCK. Z dotychczasowej, która mieściła się przy ul. Partyzantów 7 w Nowym Dworze Maz.
została ona przeniesiona do Spółdzielczego Domu Kultury znajdującego się przy ul. Mazowieckiej 8. Biuro Zarządu czynne jest codziennie w
godz. 13.00 – 16.00.
Natomiast magazyny żywnościowe znajdują się obecnie w budynku
przy ul. Towarowej 1.
Odbiór żywności należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z p. Marią Ujazdowską, tel. kom. 600 350 184 lub stacjonarny 022 353 89 50.
(r)
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Z BIBLIOTEKI

KONCERTOWO

SEXBOMBA na nasielskiej scenie

Ś

więto Niepodległości to jedna z najważniejszych dat
w polskim kalendarzu rocznic patriotycznych. Jest to
doskonała okazja do różnego rodzaju akademiach, ale
także i wspólnej zabawy.
Nasielski Ośrodek Kultury postanowił połączyć elementy patriotyczne z muzyką rockandrollową i w ten oto sposób mogliśmy bawić się na wyjątkowym koncercie.
We czwartek, 12 listopada br. na nasielskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Organizatorzy już
na samym początku przygotowali dla publiczności niespodziankę.
Po dwóch latach przerwy na scenie NOK pojawił się zespół DROPSY. I okazało się, że teksty
piosenek Dropsów są nadal żywe. Publiczność śpiewała razem z wokalistą m.in. Bezsenną
noc, Salwadora Dali i Spać nie mogę. Potem przyszła kolej na młodych muzyków z Legionowa – zespół TAMA. Spora dawka gitarowych brzmień w klimacie Nirvany, White
Stripes poprzez Ramones i Sex Pistols sprawiła, że na sali widowiskowej NOK zrobiło się
jeszcze bardziej gorąco. Po nich przyszedł czas na nieco ostrzejsze granie w stylu Illusion
czy Hatebreed. Energia i charyzma nasielskiej formacji LOCK HEAD od razu udzieliła się
publiczności. Wtedy po długich oczekiwaniach na scenie pojawił się zespół SEXBOMBA.
Grupa gra nieprzerwanie od 1986 r. Ma na swoim koncie już 12 płyt.

Czytelników przybywa
Długie jesienne wieczory najwyraźniej sprzyjają czytelnictwu, ponieważ do naszej biblioteki zapisują się kolejne
osoby, które zamierzają korzystać z jej zasobów książkowych. Co prawda na podsumowania będzie jeszcze
czas, ale jak do tej pory w
tym roku zapisało się 1700
osób.

biblioteki. Dziewczynka często przychodziła do
biblioteki ze starszą siostrą, która wypożyczała
książki także dla niej. Teraz postanowiła sama
sobie radzić.
– Lubię czytać różne książki, ale moim ulubionym bohaterem jest Kubuś Puchatek. Fajnie, że
tu można sobie samemu wybierać, wśród wielu
kolorowych książek – mówi Joasia.
Natomiast jako 900. w oddziale dla dorosłych

W listopadzie w oddziale dla dzieci zapisano 800.
nowego czytelnika, a w oddziale dla dorosłych
już 900. nowego czytelnika w tym roku.
Joanna Sumik ma 7 lat i chodzi do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Została 800.
nowym czytelnikiem oddziału dla dzieci naszej

Na każdej z nich zaznacza się charakterystyczne, wiecznie żywe rockandrollowe brzmienie.
Podczas koncertu w Nasielsku mogliśmy usłyszeć m.in. utwory: Woda.Woda.Woda, Ćma
oraz Mariola walczy w kisielu. Zespół pokazał na scenie prawdziwe show.
Rockandrollowe Święto
Narodowe w Nasielsku znalazło wielu sympatyków. Mieszkańcy
miasta i okolic pokazali,
że z odzyskanej w 1918
r. niepodległości można się cieszyć na wiele
sposobów i że święta
narodowe wcale nie
muszą być obchodzone
na poważnie.
K.T.

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

rys. Jacek Gałężewski

zapisana została Klaudia Polczyńska z Jaskółkowa,
która jest studentką pedagogiki.
– Jeszcze do niedawna fascynowała mnie historia Harry’ego Pottera, a teraz muszę czytać
przede wszystkim podręczniki, które są mi po
prostu niezbędne do nauki w szkole. Właśnie
poszukuję przyszłam tu w poszukiwaniu lektur
z filozofii – wyjaśnia Klaudia.
Wszystkich poszukujących lektur z różnych
dziedzin zapraszamy do biblioteki codziennie
w godz. 9.00–17.00.
(i)

Biblioteka poleca

Przygody z wyobraźnią
Autor bardzo popularnych książek dla dzieci,
Grzegorz Kasdepke, zyskał już wielu wielbicieli
zarówno wśród najmłodszych, jak i wśród nieco
starszych czytelników. W swoich książkach stara
się on dzieciom przybliżyć i oswoić świat dorosłych, udzielając wielu humorystycznych porad
lub wymyślając ciekawe historie.
W książce pt. Kacperiada. Opowiadania dla
łobuzów i nie tylko znajdziemy kilka historyjek
przygodowych, które przytrafiły się Kacprowi
i jego tacie.
O tym, co to jest obco brzmiący savoir-vivre,
dzieci mogą przeczytać w książce pt. Bon ton.
Savoir vivre dla dzieci. Dowiedzą się z niej tego,
jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się
w różnych sytuacjach. Natomiast w zbiorze pt. Co to znaczy… czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń znajdą króciutkie
i zabawne opowiadania tłumaczące w sposób lekki i pogodny najpopularniejsze związki
frazeologiczne, z jakimi na co dzień spotykają się dzieci. Jak zwykle u tego pisarza, dydaktyzm jest przesłonięty poczuciem humoru, dzięki czemu jego opowiadania bawią
w równym stopniu najmłodszych czytelników, jak i osoby dorosłe.
Współpracę z prasą dla dorosłych („Polityka”), jak i dla dzieci („Świerszczyk”) Grzegorz
Kasdepke rozpoczął jeszcze podczas studiów. Po roku pracy w „Świerszczyku” został redaktorem naczelnym tego pisma. Od tamtej pory opublikował bajki, baśnie i opowiadania
– nie tylko w „Świerszczyku”, ale i w „Ciuchci”, w „Komiksowie”, w „Wesołych Literkach”,
w wielu antologiach twórczości dziecięcej, także w podręcznikach. Wydał wiele książek
dla dzieci w różnym wieku, za które był wielokrotnie nagradzany.
W naszej bibliotece znajdziemy następujące książki tego autora: Przyjaciele, Bon ton
savoir-vivre dla dzieci, Kto lubi pływać, Irwing Miś Czarodziej, Na co zachorował cyrkiel oraz o tym kto wygrał zawody w liczeniu, Kacperiada, Do trzech odlicz, Ostrożnie,
Co to znaczy… czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie
niektórych powiedzeń.
(i)
Kapliczka w miejscowości Popowo. Trasa Popowo-Chrcynno.
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MOIM ZDANIEM

Duchowe witaminy

WOKÓŁ NAS

Przyjaciół poznaje się w biedzie
Chociaż zima nie kwapi się do nas z
wizytą w tym roku i ciągle jest ciepło,
możemy spodziewać się, że przyjdzie
do nas w końcu, i to ze zdwojoną mocą.
A wtedy nastaną złe czasy dla naszych
skrzydlatych przyjaciół.
W Polsce zimuje około 100 gatunków
ptaków czekających na smakowite kąski, którymi moglibyśmy je uraczyć. Tereny o naturalnym charakterze są coraz
rzadsze, gdyż intensywna gospodarka
rolna i leśna ogranicza powierzchnię
dostępną dla dziko żyjących ptaków.
Kto chce pomóc ptakom, może tak
urządzić swój ogród, aby znalazło się
w nim miejsce jak najwięcej gatunków
ptasich stołowników. Właściciele działek
i gospodarstw rolnych, przewidując wizyty tych skrzydlatych stołowników, sadzą specjalnie z myślą o nich jarzębiny,
róże żywopłotowe, głogi, berberysy.
Krzewy te mają mnóstwo smacznych
owoców, które pozostają na zimę i są
przysmakiem ptaków.
Mieszkańcy miasta również mogą organizować ptasie stołówki, instalując
karmniki na balkonach. Przyniesie to
im na pewno wiele radości, szczególnie

wtedy, gdy przez okno dostrzeżemy –
oprócz wróbli – jemiołuszkę, czyżyka
czy gila. Jemiołuszka lubi znaleźć swoją
jadłodajnię na wysokości 1.–2. piętra,
czyżyk dolatuje do 4. piętra, a gil najwyżej do 2. piętra. Kilkanaście ziarenek
głogu, słonecznika, pszenicy czy owsa i
owoców jarzębiny to prawdziwa uczta.
Ptaki dokarmiane w ogrodach czy parkach oprócz nasion i ziaren mogą jeść
gotowane niesolone kartofle lub kaszę.
Można również dawać resztki pieczywa,
o ile nie jest spleśniałe.
Szeroki wybór pokarmów zwabi do
karmników więcej ptaków. Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem dokarmiania jest wywieszanie
kawałków słoniny. Warunek jest jeden:
nie może ona zawierać soli. Sól, jak
wiadomo, pochłania wilgoć, więc nie
tylko wyciąga wodę z kawałków słonej
żywności, ale również z ciała np. sikorki.
Powoduje to zwiększone pragnienie,
a w zimie ptaki nie są w stanie go zaspokoić. W rezultacie długotrwałego
przyjmowania słonych pokarmów
ptaki mogą chorować na nerki i w końcu padną.

NA WŁASNE OCZY

Kolorowa jesień?
Złota polska jesień? Niestety, nie w naszych okolicach. I to nie pogoda psuje
piękny krajobraz, my sami czynimy to
bardzo skutecznie. Wystarczy spojrzeć
na zdjęcie, a wszelki komentarz wydaje
się zbędny. Warto jednak wciąż mówić
o śmieciach, bo problem jest – niestety
– nadal aktualny.
Zdjęcie przedstawia las tuż przy drodze
w okolicach Pieścirogów. W workach
ze śmieciami znaleźć można niemal
wszystko: kolorowe papiery, plastikowe
przedmioty, folie i odpady organiczne. O
ile w wypadku ostatnich proces rozkładu
potrwa stosunkowo krótko, o tyle na degradację wszelkich tworzyw sztucznych
trzeba będzie poczekać tysiące lat.
Czy naprawdę chcemy, by nasza najbliższa okolica tak wyglądała? Problem ten
staje się najbardziej widoczny właśnie
w okresie jesiennym, gdyż zimą śnieg
pokrywa wszystko, także to, czego wolelibyśmy nie widzieć. Podobnie dzieje

się wiosną i latem, kiedy liście, kwiaty i
trawy zasłaniają część śmieci. Jesienią zaś,
zanim spadnie pierwszy śnieg, widok staje
się rzeczywiście nieprzyjemny.
Oprócz efektów estetycznych istnieją
o wiele ważniejsze i groźniejsze – biologiczne, których nie trzeba chyba
dokładniej komentować. Przecież
w mediach tak wiele się mówi o
degradacji środowiska naturalnego,
zmianach klimatycznych itp. Nie udawajmy jednak, że ten
problem nie dotyczy
społeczności lokalnych, a całej ludzkości, więc tylko w tym
ogólnym kontekście
jest istotny. „Wszyscy”
to tak naprawdę „nikt”.
Zasłanianie się odpowiedzialnością zbiorową nie prowadzi do
niczego dobrego.
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Do karmnika można wstawić kubeczek
ze smalcem wymieszanym z ziarnem
zbóż lub jeśli nie mamy czasu, kupować
w sklepach zoologicznych specjalne
kulki zawierające mieszankę tłuszczu
i różnorodnych nasion, które należy
rozwieszać na drzewach. Można tam
również kupić pokarm dla ptaków w
pojemnikach, który po prostu sypiemy
do karmników.
Najważniejsza w naszym działaniu na
rzecz ptaków jest systematyczność.
Jeśli zdecydujemy się im pomagać,
musimy to robić stale, mniej więcej do
końca marca. Ptaki potrafią zapamiętać
miejsce, gdzie jest świetna stołówka,
i bardzo często pokonują duże odległości, aby do niej dotrzeć. Nie można
więc zawieść ich zaufania. Dokarmianie
ptaków zimą jest wspaniałym zajęciem
dla całej rodziny i cenną lekcją dla dzieci i młodzieży. Zamiast ślęczeć przed
komputerem, mogą obserwować zachowanie skrzydlatych gości i słuchać
ich „rozmów”. Nauczą się także odpowiedzialności i dostrzegania potrzeb
innych stworzeń.

(awek)

Aby rozwiązać problem, naprawdę nie
potrzeba tak wiele wysiłku, jakby się mogło początkowo wydawać. Wystarczy, że
każdy z nas zajmie się odpadami, które sam
wytwarza. Pomocne w utylizacji śmieci są
coraz liczniejsze w naszej gminie pojemniki
do ich segregacji, kosze i odpowiednie
punkty skupu, np. metali. Nie bójmy się
też reagować, gdy widzimy zatrzymujący
się przy drodze samochód i ludzi, którzy
w ciągu kilku chwil mogą zanieczyścić środowisko na kilka tysięcy lat. To naprawdę
niewspółmierny wysiłek do szkód, jakie
powstają w okolicy, naszej okolicy.

(f)

Dla pokornych
Grzeczne dzieci czy młodzież nie wzbudzają na ogół już dziś większego
zainteresowania. Mało kto chce przecież widzieć coś dalekiego od sensacji. Jak mówi stare porzekadło, „pokorne cielę dwie matki ssie”. Dziś każdy
psychoterapeuta tępi pokorę i przerabia ją na ekspansywność. A potem
dziwnym trafem człowiek ma w ręku „papierowy” sukces. Zwykła pobożność też potrafi zainteresować niewielu, bo wydaje się mało atrakcyjna
i pozbawiona fajerwerków. Spektakularne wydarzenia, rzekome cuda
czy objawienia prywatne ściągają natomiast tłumy fanów i gapiów. Nie
wnoszą jednak nic konkretnego do życia nastawionych na sensację ludzi.
Są tylko chwilowym zauroczeniem. Optyka chrześcijańskiego patrzenia
na świat jest daleka od poszukiwania sensacji. Nie hołduje chwilowym
błyskom czy przemijającemu pięknu. Godne zauważenia jest natomiast
– choć jednocześnie mało widoczne – prawdziwe piękno, które rodzi
się w spotkaniu człowieka z Bogiem.
Przez całe wieki pokorę rozumiano na różne sposoby. Niektórzy sądzili,
że człowiekowi pokornemu można wszystko wmówić, zrobić z niego
nieszczęśnika, a on w odpowiedzi na to ma milczeć i nadstawiać „drugi
policzek”. Nic bardziej błędnego. Jakże trudno dziś przyjąć, że pokora jest
cnotą moralną, która chroni człowieka przed bezpodstawnym wywyższaniem się. Jest to więc odwaga przyznania się do siebie, a zatem pogodzenia z naszą ziemską egzystencją, ze światem naszych popędów.
Co pokora ma wspólnego z naszym życiem chrześcijańskim? Stanowi
jedną z podstaw duchowej architektury. Aby ją uzyskać, potrzebne jest
przejście po kolejnych stopniach, czyli cierpliwa praca nad pragnieniem
bycia „kimś”, poprzestanie na tym, co małe, zaprowadzenie wewnętrznego ładu i pokoju. Z pokorą setnika zbliżamy się do Komunii, wypowiadając słowa: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”.
Podobnie dzieje się w sakramencie spowiedzi, gdy klękając przy kratkach
konfesjonału, wyznajemy prawdę o sobie. Dostrzegając swoją grzeszność
i dobro, odrzucamy egoistyczne „ja” – przekonanie o swojej niewystarczalności. W ten sposób uznajemy zależność od Boga. Oczywiście
przestrzegam też przed niebezpieczeństwem, jakim jest iluzja (fałszywa
pokora), czyli złudne przekonanie o swojej pokornej postawie, będące
wynikiem nadmiernego zajmowania się sobą. Bo i po co kształtować
w sobie zapatrzonego w siebie narcyza?
Człowiek pokorny nie tylko potrafi dostrzec własne zło i nazwać je po
imieniu. Ale chce także, biorąc odpowiedzialność za własne życie, naprawiać popełnione błędy. Potrzeba pokory, aby odnaleźć się w świecie
promującym praktyczne nastawienie do życia. Słyszę: ja nie potrzebuję
iść do spowiedzi, bo ja nie mam grzechu. Myślę sobie wtedy: z bezgrzeszności i pokory znam Matkę Bożą. A poza tym, biorąc pod uwagę cały
katalog świętych, nie znam takiego, który nie akcentowałby w swoim
życiu naśladowania swoim życiem cichego i pokornego Jezusa.
Pokora to umiejętność zobaczenia, że inni są lepsi – co nie znaczy, ze ja
jestem gorszy. Tym właśnie różni się od kompleksów i fałszywej skromności. I dlatego nie „dołuje”, ale pozwala rosnąć. Pokora otwiera nas na
bycie dla ludzi – bo w samotności jest pustka, nie ma odniesienia. Pokora
to też umiejętność realnego spojrzenia na swoje możliwości i wmawiania
ludziom nieprawdy, że potrafię – gdy nie potrafię. Jednocześnie zmusza
do pracy nad sobą i nie pozwala trwać w dołku emocjonalnym.
A co na to święci? „Czy święci rzeczywiście pokornie znoszą wszelkie
trudy życia?” – zapytano w wywiadzie ks. prof. Grzegorza Rysia, jednego
ze znawców epoki średniowiecza. „Nie jestem przekonany, że pokora jest
najważniejszą cnotą w życiu świętych. Być może pokorę podkreśla się,
przeciwstawiając ją pysze, która w katalogu grzechów głównych zajmuje
pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że w żywotach najważniejszą cnotą jest
jednak miłość. Każdy święty jest też przede wszystkim jałmużnikiem,
kimś, kto potrafi zadbać o człowieka potrzebującego. Wahałbym się więc
powiedzieć, że święci byli przede wszystkim pokorni”. Zastanawiam się,
ile racji jest w takim stwierdzeniu.
Łaska Boża jest dla pokornych. To im Bóg błogosławi, to oni mają miejsce w swoim życiu, aby służyć innym. Im mniej pokory w sercu, tym
więcej miejsca pozostaje na wszystko, co nią nie jest. Pokora nie poniża
człowieka. Człowiek efektywnie sam siebie poniża, gdy brak mu pokory,
gdy – jak mawiał Karol Wojtyła – „nie umie się poczuć małym wobec
prawdziwej wielkości”.
ks. Leszek Smoliński
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Uroczystości

Jubileusz Polskiego Czerwonego Krzyża
Wojciech Myszkowski, Alfred Sobczyński, Andrzej Wójcik i Andrzej Żbikowski – wszyscy członkowie Klubu
HDK „Kropelka”.
W ramach obchodów jubileuszu
90-lecia PCK został również zorganizowany turniej warcabowy dla
dzieci i młodzieży uczęszczających
do szkół w naszym powiecie. Wzięli
w nim udział uczniowie z 12 placówek oświatowych. Wyniki turnieju
przedstawił Marian Wasierzyński, który wręczył najlepszym zawodnikom
nagrody i dyplomy. W kategorii szkół
podstawowych I miejsce zdobył Maciej Piasecki ze Szkoły Podstawowej
w Głusku, dwa II miejsca zajęli: Krystian Gadzała ze Szkoły Podstawowej
w Pomiechówku i Grzegorz Pietroń
ze Szkoły Podstawowej w Leoncinie,
a III nagrodę zdobył Łukasz Muzal ze
Szkoły Podstawowej w Pieścirogach
Starych. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych I miejsce
zajęła Agnieszka Szymańska, II był Łukasz Ostrowski a III miejscem podzielili
się: Kamil Kurek i Jacek Będowski.

Z okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa oraz jubileuszu 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w minioną sobotę,
21 listopada br. ponad
100 osób zgromadziło
się w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przedstawiciele władz krajowych,
wojewódzkich i rejonowych PCK oraz
członkowie tej organizacji z powiatu
nowodworskiego, przedstawiciele
służby zdrowia oraz władz samorządowych współpracujący na co dzień
z PCK. Władze krajowe i okręgowe
PCK reprezentowali: płk ksiądz kanonik
Zenon Surma, krajowy duszpasterz
honorowych dawców krwi, Adam Sobociński – wiceprezes Mazowieckiego
Zarządu Okręgowego PCK, Waldemar
Ostrowski - wiceprzewodniczący

Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK oraz Tadeusz Kowalewski – wiceprzewodniczący Kapituły
Kryształowego Serca. Organizatorem
i gospodarzem uroczystego spotkania
był Marian Wasierzyński, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym
Dworze Mazowieckim.
W trakcie tej uroczystości osoby szczególnie zasłużone dla PCK zostały uhonorowane medalami pamiątkowymi
90-lecia PCK, odznakami honorowymi PCK II i III stopnia, odznakami zasłużonego honorowego dawcy krwi.
Natomiast dla sponsorów i wolontariuszy Zarząd Główny PCK wystosował
specjalne podziękowania.
Na wyróżnienie i uznanie za ponad
40 lat działalności społecznej w PCK
zasłużyła Marianna Jabłonowska, która
została uhonorowana odznaką Kryształowego Serca. Za dobrą współpracę
i pomoc w działalności PCK na terenie
powiatu Krzysztof Kapusta, starosta

nowodworski, otrzymał odznakę
honorową PCK II stopnia. Taką samą
odznakę dla 2. Mazowieckiej Brygady
Saperów w Kazuniu odebrał dowódca
brygady płk Waldemar Zakrzewski.
Odznaką III stopnia wyróżniono także
Bożenę Wyszyńską, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wojszczycach. Honorowym dawcom krwi, którzy oddali
6, 12 i 18 litrów krwi, wręczone zostały
odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
W grupie osób wyróżnionych za wkład
w szerzenie idei PCK nie zabrakło także
przedstawicieli naszej gminy. Medal
pamiątkowy jubileuszu 90-lecia PCK
otrzymała Ewa Żołnierzak, natomiast
podziękowania za zasługi w zakresie
popularyzacji i rozwoju honorowego dawstwa krwi otrzymała Dorota
Kalinowska – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”
działającego przy Urzędzie Miejskim
w Nasielsku, oraz Dariusz Borzyński,
Adam Cichowski, Jacek Gałężewski,

Warto wspomnieć, że nad wyróżnionymi uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Pieścirogów
Starych, Łukaszem Muzalem i Łukaszem Ostrowskim, pieczę sprawowała
Małgorzata Bendowska – opiekunka
szkolnego koła PCK w tej placówce.
Kolejnym elementem obchodów
rocznicy utworzenia PCK było umożliwienie tego dnia mieszkańcom naszego powiatu honorowego oddawania
krwi w specjalistycznym ambulansie,
który w godz. 9.00–13.00 stał na
skwerze miejskim przy ul. Zakroczymskiej.
red.
Wszystkim honorowym dawcom
krwi i członkom PCK, którzy dzieląc
się swoją krwią, potrafią w ten niepowtarzalny sposób nieść pomoc
drugiemu człowiekowi, z okazji
jubileuszu życzenia wytrwałości
składa zespół redakcyjny
„Życia Nasielska”.

PATRIOTYCZNIE

„Gdy wolności
nadszedł czas…”
W przeddzień 91. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości społeczność Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku spotkała
się na uroczystej akademii.
Uczniowie klas szóstych pod
kierunkiem nauczycieli historii:
Anny Tomasińskiej i Krzysztofa
Maciasa przygotowali program
słowno-muzyczny ukazujący
przeszłość naszej Ojcz yzny.
Jego celem było przedstawienie
drogi, jaką Polacy przeszli, aby
odzyskać utraconą wolność:
od rozbiorów, poprzez zbrojne
powstania przeciw zaborcom
oraz I wojnę światową, aż do
odzyskania upragnionej niepodległości w 1918 r. Młode pokolenie Polaków przypomniało,
że nasi przodkowie walczyli
i umierali po to, aby oni mogli dziś czytać polskie książki,
uczyć się i mówić w naszym
pięknym ojczystym języku.

Tę swoistą lekcję historii uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego pod
kierunkiem Luc yny Pawlak.
Młodzi aktorzy pokazali również
swoje umiejętności, występując
w pantomimie obrazującej losy
Polski.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli kombatanci zrzeszeni w nasielskim Kole Związku
Kombatantów Polskich, na czele
z prezesem Czesławem Krzyczkowskim. Każdego roku z radością przyjmują oni zaproszenie,
aby wspólnie z dziećmi świętować i wspominać trudne dzieje
polskiego narodu. Zawsze są to
chwile pełne wzruszenia.
Uczniowie starszych klas swoją
obecnością i patriotyczną postawą uczcili Narodowe Święto Niepodległości, wyrażając
wdzięczność tym, którzy walczyli i ginęli, abyśmy dziś żyli
w nowej wolnej Polsce. Pielęgnowanie tradycji uroczystego
obchodzenia tego święta ma
prz ypominać kolejnym pokoleniom Polaków, że dzień
11 listopada to symbol miłości
ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.
Anna Tomasińska
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WTZ Z WIZYTĄ W FABRYCE PAPIERU

NOK I MGBP ZAPRASZAJĄ NA…

Jak powstaje papier?
Na jednodniową wycieczkę do Królewskiej Fabryki Papieru, która mieści się w Konstancinie–Jeziornie,
wybrali się kilka dni temu uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze
Starych Pieścirogów. Wraz z nimi
pojechało także ośmiu pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku. Wszyscy bowiem
chcieli dowiedzieć się, jak powstaje
papier, bez którego dziś przecież
nie wyobrażamy sobie życia. Jak się
okazało, podstawowym surowcem
stosowanym do produkcji papieru
jest makulatura.
– Najpierw zwiedzaliśmy z przewodnikiem fabrykę, która została
założona w 1760 r. To bardzo stary,
zabytkowy budynek z ogromnym
kominem. Oglądaliśmy maszyny,
za pomocą których wyrabiało się
dawniej papier – mówi Beata Kaczorowska z WTZ. – A potem każdy
z nas sam wyrabiał swój kawałek
papieru z płatkami kwiatów, a później ze znakiem wodnym. Takie
czerpanie papieru to trudne zajęcie.
Trzeba umiejętnie nabrać masy
celulozowej na sitko, żeby nie była
ani zbyt gruba, ani zbyt cienka, i na
dodatek uważać, żeby nie spłynęła.
Potem jest etap odsączania papieru
i suszenia go w piecu – dodaje.

Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że wykonanie papieru
czerpanego to
zajęcie pracochłonne, dlatego jest to towar
dość kosztowny, a praca nie
należy do najłatwiejszych. Każdy otrzymał pamiątkowy certyfikat potwierdzający udział
w zajęciach oraz
własnoręcznie
czerpane arkusze papieru.
W Konstancinie
obecnie produkuje się szeroką
gamę papierów,
kartonów, tektur i bibuł, znajdujących zastosowanie w poligrafii,
branży biurowo–szkolnej, spożywczej, opakowaniowej i innych. Ale
można tam zakupić również papier
czerpany.
– Na pamiątkę zakupiłam dla WTZ
specjalną pieczątkę i lak oraz arkusik papieru czerpanego ze źdźbłami

Mikołajkowy
Festiwal Bajek

Już po raz kolejny Nasielski Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka organizują Mikołajkowy Festiwal Bajek. Tym razem odbywa się on pod hasłem
„Przygody Bolka i Lolka”, gdyż jego bohaterami zostały te właśnie, doskonale
znane i lubiane przez dzieci postaci z polskich filmów animowanych.
Już od połowy listopada br. trwa konkurs plastyczny na najładniej przedstawione podobizny Bolka i Lolka. Do uczestnictwa w nim zostały zaproszone
dzieci z przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych naszej gminy.
Wszystkie prace już w najbliższych dniach będziemy mogli podziwiać na
wystawie w Nasielskim Ośrodku Kultury. Tam właśnie od środy do piątku
(2–4 grudnia br.) dzieci będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych seansach
filmowych.
– Oczywiście będziemy prezentować dzieciom filmy opowiadające o różnych przygodach Bolka i Lolka. Taki pokaz będzie trwał około godziny – mówi
Marian Wasierzyński z NOK-u.
A po zakończonym filmie dzieci będą mogły nie tylko obejrzeć prace plastyczne swoich kolegów, ale także nabyć kolorowe książki o Bolku i Lolku,
gdyż w tym czasie w holu Nasielskiego Ośrodka Kultury będzie się odbywał
kiermasz książek dla dzieci.
traw. To taka ciekawostka – mówi
Teresa Skrzynecka kierownik WTZ.
– Ta wycieczka to było naprawdę
duże przeżycie dla naszych uczestników, bo przecież oni mnóstwo
pięknych rzeczy potrafią sami zrobić z kolorowego papieru. Teraz
też potrafią sami czerpać papier
– dodaje.
(i)

Z MIASTA

Kolorowe balony z prawami dziecka
W piątek, 20 listopada
br. przypadała 20. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Z tej okazji w naszych szkołach
odbywały się specjalne lekcje poświęcone tej tematyce. Natomiast
uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Publicznego nr 1
postanowili to święto uczcić w nietypowy sposób. Przed południem
spotkali się na skwerze
przy ul. Kościuszki,
trzymając z rękach
transparenty z wypisanymi prawami dziecka
oraz kolorowe balony,
do których były przymocowane karteczki z poszczególnymi
zapisami z Karty Praw
Dziecka.
Warto wiedzieć, że na
katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne,
socjalne, kulturalne
i polityczne, a nie

R

E

K

przyznano dzieciom praw ekonomicznych, ponieważ pozostają
one pod prawną opieką dorosłych.
Uczniowie wysłuchali też listu, który skierował do dyrektorów szkół
Rzecznik Praw Dziecka, pisząc m.in.:
Wychowanie najmłodszych w duchu ich praw to nie tylko nasz obowiązek, ale też inwestycja w przyszłość. Świadomość własnych praw
każe bowiem szanować innych.
Dziecko, wychowane w duchu
poszanowania godności człowieka,
które wie, że nie wolno go bić ani
obrażać – samo nie będzie biło ani
obrażało innych.
Punktualnie o godz. 12.00 balony
pofrunęły do nieba, niosąc ze sobą
informacje potrzebne zarówno
dzieciom, jak i dorosłym. Kto wie,
może dotrą tam, gdzie są naprawdę
potrzebne.
(i)
L

– Mamy zapewnienie, że na kiermaszu znajdzie się bardzo duży wybór
książek i ceny nie będą wygórowane – zapewnia Izabela Mazińska z nasielskiej biblioteki. – W ubiegłym roku bohaterem naszego mikołajkowego
festiwalu był Koziołek Matołek, bardzo lubiany przez dzieci, do konkursu
plastycznego zgłoszono aż 170 prac. Mam nadzieję, że w tym roku będzie
podobnie. To bardzo ważne, żeby najmłodsi mogli poznać bohaterów filmów rysunkowych, na których często wychowali się ich rodzice, a może
nawet i dziadkowie – dodaje.
W ramach Mikołajkowego Festiwalu Bajek uczniowie klas I–III mogą wziąć
również udział w lekcjach bibliotecznych, na których omawiane są przygody
postaci z polskich kreskówek. W środę, 18 listopada br., w takich zajęciach
uczestniczyły dzieci z klasy III d Szkoły Podstawowej w Nasielsku wraz ze swoją
wychowawczynią Beatą Białorucką. Podczas lekcji dzieci zapoznały się z historią powstania jednego z najpopularniejszych polskich seriali animowanych,
którego pomysłodawcą był Władysław Nehrebecki. Filmy o Bolku i Lolku

debiutowały w 1963 r., a powstawały aż do 1986 roku w Studiu Filmów Animowanych w Bielsku-Białej. Podczas lekcji był też czas na oglądanie książek,
których bohaterami są te postacie, oraz rozwiązywanie zagadek i konkursów.
A na jej zakończenie dla wszystkich były drobne upominki.
Warto dodać, że od kilku tygodni we wszystkie niedzielne przedpołudnia dzieci mogą przychodzić do nasielskiego kina Niwa na poranki
z filmami rysunkowymi.
(i)
A
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ZIMA NIE POWINNA NIKOGO ZASKOCZYĆ

Drogowcy są gotowi

Służby mające zadbać
o nasze drogi w sezonie
zimowym są już gotowe
do akcji. Zgromadziły
potrzebną ilość piasku
ze środkami chemicznymi, przygotowały odpowiedni sprzęt. Jak nas
zapewniono, nie powinno więc być większych
kłopotów z właściwym
utrzymaniem
dróg.
Wszystkie drogi w przewidzianym czasie, wynikającym
z
odpowiedniego standardu
zimowego utrzymania
dróg, winny być przejezdne.
Nie oznacza to jednak, że muszą
być czarne i posypywane ciągowo. Na terenie naszej gminy
mamy trzy rodzaje dróg: wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Mają one odrębnych zarządców
i każdy z nich odpowiada za swoje
drogi. Zarządcą dróg wojewódzkich jest Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich; dróg powiatowych – odpowiedni Wydział Starostwa Powiatowego, zaś zarządcą
dróg gminnych – Urząd Miejski. O
przejezdność i odpowiedni stan
nawierzchni na drogach powiatowych i gminnych będzie dbał,

podobnie jak było to w roku ubiegłym, Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. Nasza firma ma odpowiedni
do potrzeb sprzęt, jest sprawnie
zarządzana i wszystko wskazuje,
że w tym roku nie powinno być
gorzej niż w roku ubiegłym. A
w roku ubiegłym służby naszego
ZGKM ze swych obowiązków
wywiązywały się bardzo dobrze.
Za odśnieżanie dróg gminnych
płaci gmina, a za odśnieżanie dróg
powiatowych – Starostwo Powiatowe. Do bieżącego i zimowego
utrzymania nasz ZGKiM ma ok.160
km dróg gminnych i 78 km dróg
powiatowych.
W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi dojazdowe do dróg
o wyższej kategorii (powiatowych
i wojewódzkich) oraz drogi, którymi dzieci i młodzież dojeżdżają
do szkół, a dorośli do urzędów
i biur oraz innych zakładów pracy.
Gminni drogowcy obsługujący,
jak wspomniano, także drogi powiatowe, dysponują trzema piaskarkami, równiarką, dwoma koparko-spycharkami i ciągnikiem
z pługiem i posypywarką.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zimowe utrzymanie
dróg wojewódzkich na terenie
gminy Nasielsk zlecił firmie ze-

wnętrznej „Drogi i Mosty Jan
Kaczmarczyk”. Firma ta została
wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Jak pisze
rzecznik prasowy MZDW Monika
Burdon, firma Jana Kaczmarczyka świadczy dla MZDW usługi od
2005 r. Dotąd nie było do niej
żadnych zastrzeżeń. Firma dysponuje następującym sprzętem:
koparko-ładowarki, ładowarki,
równiarki, piaskarki, pługi odśnieżające, samochody ciężarowe.
Firmę zewnętrzną będzie wspierał
Rejon Drogowy.
Drogi wojewódzkie na terenie
gminy Nasielsk utrzymywane
są w IV i V standardzie zimowego utrzymania dróg. W gminie
Nasielsk mamy ich niewiele – są
to drogi od Jaskółowa do Chrcynna i od Popowa Południowego
do Chrcynna. Dalej drogi te już
jako jedna droga dochodzą do
Pniewa, gdzie łączą się z drogą
wojewódzką w kierunku Pułtuska.
Dalszy ciąg tych dróg prowadzi
ulicą Warszawską, Kilińskiego, Kościuszki. Przy DPS-ie drogi znów
się rozchodzą. Jedna prowadzi
przez Nowe Miasto do Płońska,
a druga przez Przyborowice do
Naruszewa. Droga
W wypadku tras wojewódzkich nastąpiła zmiana podmiotu wykonu-

INTERWECJE

Atakują przechodniów

– Szłam rano do autobusu i przez cały skwer
jakiś pies nie odstępował mnie ani na krok.
Stale
obwąchiwał
moją torbę. Pewnie
czuł w niej śniadanie.
Na przystanku podbiegł do niego jeszcze jeden. Ten drugi
był dużo większy. Wtedy wystraszyłam się na
dobre. Na szczęście za
chwilę podjechał autobus… – opowiada nam
pani Katarzyna.

Pani Wanda z kolei pamięta, jak niejednokrotnie pokonywała ten odcinek z duszą na ramieniu. – W pobliżu przystanku dwa psy gryzły się
między sobą o jakąś kość. Kawałek
dalej stał następny. A na przystanku
leżał jeszcze jeden – duży, biały. Po
kilku dniach zaczęłam omijać alejki,
wybierając drogę wzdłuż sklepów –

relacjonuje swoją przygodę z czworonogami grasującymi po mieście.
W zeszły poniedziałek, niestety, doszło tu do nieszczęścia. Mały, z pozoru
niegroźny kundel zaatakował panią
Martę. Gdyby nie dżinsy, które tego
dnia miała na sobie, byłoby niedobrze. – Na pewno nie obyłoby się bez
głębszych ran – wyznaje poszkodowana. – I tak zamiast do pracy mąż
musiał zawieźć mnie do lekarza. A
że pies był bezpański, nie obyło się
bez zastrzyków. Nikomu tego nie
życzę… – dodaje.
Jak się okazało, już dwa dni później ten
sam pies zaatakował pana Krzysztofa.
Pod koniec tygodnia ofiarą ataku
psa stali się gimnazjaliści, którzy przy
baszcie próbowali przejść na drugą
stronę ulicy. Wiele osób widząc, co się
dzieje, nie podchodziło do przejścia
dla pieszych, a na drugą stronę ulicy
przechodziło, łamiąc przepisy ruchu
drogowego.

Temat bezpańskich psów poruszaliśmy w poprzednim numerze ŻN, ale
po telefonach naszych czytelników
powracamy do niego, ponieważ nadal jest aktualny.
– Informacje dotyczące bezdomnych zwierząt trzeba zgłaszać do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska mieszczącego się w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku. Jeśli mamy takie zgłoszenia, możemy podjąć działania – wyjaśnia Bogdan Ruszkowski
z Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska UM Nasielsk – Niestety,
docierają do nas informacje o pogryzieniach – dodaje.
Warto jednak wiedzieć, że jeśli
już dojdzie do ugryzienia czy nawet tylko zadrapania przez takiego
bezpańskiego zwierzaka, nigdy nie
wolno takiego faktu lekceważyć.
Pamiętać należy również o tym,
że zwierzęta chore na wściekliznę
z reguły nie boją się ludzi. Wścieklizna zaś jest chorobą zakaźną, która
rozprzestrzenia się wskutek dostania
się do krwi wirusów znajdujących się
w ślinie psa. Dlatego lepiej nie drażnić
ich, tylko spokojnie się wycofać, co
oczywiście w sytuacji zagrożenia nie
jest rzeczą łatwą.
Jeśli po ugryzieniu zaczniemy odczuwać mrowienie, pieczenie czy
też szczypanie w miejscu, w którym
pies nas ugryzł, jeśli pojawią się nudności, wymioty lub stan podgorączkowy, bezwzględnie należy udać się
do lekarza.

jącego prace związane z zimowym
utrzymaniem dróg. W sezonie
ubiegłym prace te na terenie gminy
Nasielsk wykonywała miejscowa
firma Ireneusza Ziemieckiego.
Mieszkańcy gminy byli zadowoleni
z jakości pracy. W tym roku będzie-

my mogli porównać dwie firmy
wykonujące w tym samym okresie
te same zadania. Należy mieć nadzieje, że drogi wojewódzkie będą
utrzymane równie dobrze, jak było
to w roku ubiegłym.

Bardzo ważne jest również, nawet po
lekkim ugryzieniu, dokładne oczyszczenie rany. Aby do organizmu
dostało się jak najmniej psiej śliny, nie
należy od razu tamować krwawienia,
tylko kilkakrotnie ranę przemyć wodą
z mydłem, polewając jej brzegi wodą
utlenioną. Jeśli rana silnie krwawi, przykładamy gazę lub czystą ściereczkę,
po czym udajemy się na pogotowie.
Jeśli rana jest szarpana, czym prędzej
należy skontaktować się z lekarzem,
który poda nam szczepionkę przeciwtężcową i zdecyduje, czy niezbędne jest szczepienie przeciwko
wściekliźnie.

kają się po ulicach naszego miasta.
Zdarza się też tak, że psy podrzucane są do Nasielska z okolicznych
gmin. Takie przypadki obserwujemy zwłaszcza w okresie wakacji, no
i oczywiście w okresie zimowym,
kiedy to część z nas szykuje się
do poświątecznych wyjazdów, np.
w góry. A że „pupil” wadzi nam
nieco w tych okresach, najłatwiejszym rozwiązaniem jest pozbycie
się zbędnego balastu. Otworzenie
drzwi w samochodzie i wypuszczenie psa – to najłatwiejszy sposób. Potem noga na gaz i w jednej
chwili pies, który miał właściciela
i dom, staje się bezpański. A przecież
w myśl Ustawy o ochronie zwierząt
zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna
do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę […]
porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa przez właściciela bądź
inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje […] zgodnie z art.6
pkt ust. 2. pkt 11 traktowane jest
jako świadome dopuszczanie do
zadawania bólu lub cierpienia, za co
zgodnie z zapisami art. 35 rozdziału
11 o przepisach karnych osoba taka
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

Jak dotąd z problemem borykają się
gminy, ponieważ przepisy nakładają
na nie zgodnie z art. 11 ust. 1. ustawy
o ochronie zwierząt obowiązek z dnia
21 sierpnia 1997 r. zapewniania opieki
bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie. Jak nas poinformował
Bogdan Ruszkowski z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM
Nasielsk: – Odłowienie i przyjęcie do
schroniska jednego bezdomnego
psa kosztuje gminę 1250 złotych. W
ubiegłą środę odłowiliśmy trzy psy
(w parku naprzeciwko Banku Spółdzielczego, na skwerze Jana Pawła
II oraz przy ul. Kilińskiego). Ponadto,
w ubiegły piątek został odłowiony
jeszcze jeden pies, przy ul. Kościelnej.
Takie akcje przeprowadzane są mniej
więcej w tygodniowych odstępach
czasu – w zależności od ilości wolnych miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt Fundacji Centrum
Ochrony Środowiska w Chrcynnie.
Najgorsze w tym wszystkim jest to,
że w ostatnim czasie obserwujemy
zwiększoną liczbę psów, które błą-

xyz

A podobno jedynym całkowicie
bezinteresownym przyjacielem,
którego można mieć na tym interesownym świecie, jest pies. Może
zatem zanim zdecydujemy się na
jego posiadanie, warto zastanowić
się, co z nim zrobimy, kiedy przyjdą wakacje czy święta.
aga

27 listopada–10 grudnia 2009

OGŁOSZENIA

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Dochody z działów specjalnych

Ustawodawca przewiduje dwa
sposoby opodatkowania dochodów z działów specjalnych: przy
zastosowaniu norm szacunkow ych oraz podatkową księgę
przychodów i rozchodów. Normy szacunkowe na 2010 r określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Finansów z 16 września
2009 r w sprawie norm szacun-

OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-190 NASIELSK, ul. SPORTOWA 2

OGŁASZA KONKURS OFERT

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
przypomina, że do 30 listopada
2009 r podatnicy, którzy osiągają
dochody z działów specjalnych
produkcji rolnej, są obowiązani
złożyć deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od
dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej PIT6/ PIT-6L
o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w roku
następnym.
Termin do 30 listopada dotyczy
tylko tych podatników, którzy
już osiągają dochody z działów
sp ecjalnych produkcji rolnej
i planują prowadzić produkcję
w roku następnym. Natomiast
w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych
w ciągu roku, podatnicy są zobowiązani zawiadomić właściwy organ podatkowy w terminie 7 dni
o rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej.

11

NA UDZIELANIE
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
RATOWNICY MEDYCZNI
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
W OKRESIE OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu, w tym obowiązujące formularze oferty
dostępne są w siedzibie Zamawiającego:
kowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U.
nr 160, poz 1269).
Złożenie deklaracji wiąże się z wydaniem przez organ podatkowy
decyzji w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od
dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej, płatnych do dnia
20 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni. Zaliczki kwartalne
podatnicy wpłacają w terminie
do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który
wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za
ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik
wpłaca w terminie do 20 stycznia
następnego roku podatkowego.
Podatnik nie wpłaca zaliczki za

ostatni miesiąc lub odpowiednio
za kwartał, jeżeli przed upływem
terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku
na zasadach określonych w art. 45
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Należy podkreślić, iż zaliczki na
poczet podatku dochodowego
z tytułu prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej podatnicy są obowiązani opłacać już
od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działów specjalnych, a nie od daty
uzyskania z tego tytułu dochodu,
gdyż podstawą ustalenia zaliczek
jest zawsze rozmiar zamierzonej
produkcji.
Sporządziła:
Katarzyna Jakubowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
NASIELSK, UL. SPORTOWA 2
osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Paulina Stary,
Tel. 023 691 26 06 wew. 21 w godz. 9:00-15:00
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych” należy składać
do dnia 28.12.2009 r. do godz. 12:00 w siedzibie SP ZOZ Nasielsk,
ul. Sportowa 2 (pokój 203).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2009 r. o godz. 14:30
konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28.12.2009 r.
w siedzibie SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu
lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Skargi dotyczące Konkursu należy składać do komisji konkursowej,
a protesty dotyczące rozstrzygnięcia konkursu do Dyrektora SP ZOZ.

AKTUALNOŚCI
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BIEGI I PIŁKA NOŻNA

Święto Niepodległości na sportowo
W środę, 11 listopada br., w naszej
gminie odbywały się nie tylko
rocznicowe uroczystości z okazji
odzyskania niepodległości przez
Polskę, była też możliwość spędzenia czasu aktywnie, na sportowo.
Czyni tak wiele miast i gmin w Polsce, tak też było w Nasielsku. Po raz
drugi w naszym mieście odbył się
Nasielski Bieg Niepodległości.
W tym roku, ze względu na prowadzone roboty drogowe w pasie ul.
Młynarskiej w Nasielsku, bieg nie
odbył się w Rynku. Uczestnicy pobiegli następującą trasą: start na ul.
Słonecznej obok „Bindera”, następnie ul. Cmentarną, Żwirki i Wigury,

św. Wojciecha, skręt w uliczkę przy
skwerze (przy ul. Kościuszki) – meta
przy skwerze (obok kina Niwa). Niesprzyjająca aura oraz krótszy dystans
spowodowały, iż w tym roku na
starcie stanęło trochę mniej zawodników niż w roku ubiegłym – 82
uczestników.
W poszczególnych kategoriach wiekowych trzy pierwsze miejsca zajęli:
Kategoria 10–12 lat dziewcząt: 1. Sylwia Rucińska, 2. Katarzyna Chromiec,
3. Natalia Cybo
Kategoria 10–12 lat chłopców:
1. Jakub Wroński, 2. Daniel Osiński,
3. Marek Osiński

Kategoria 13–15 lat dziewcząt: 1. Eliza
Czajkowska, 2. Martyna Walkiewicz,
3. Monika Rutkowska
Kategoria 13–15 lat chłopców: 1. Kamil Grzybikowski, 2. Artur Gołyźniak,
3. Patryk Waleszczak
Kategoria 16–18 lat dziewcząt: 1.
Kinga Trocka, 2. Sylwia Bodalska, 3.
Marta Wilk
Kategoria 16–18 lat chłopców: 1. Rafał
Romanowski, 2. Krzysztof Gromke, 3.
Mateusz Więckowski
Kategoria powyżej 18 lat kobiet: 1.
Małgorzata Michałowska, 2. Anna
Sobczyńska
Kategoria powyżej 18 lat mężczyzn:
1. Mariusz Karpiński, 2. Sebastian
Bodalski.
Puchary dla zwycięzców ufundowali:
Bernard Dariusz Mucha, Burmistrz
Nasielska; Krzysztof Kapusta, Starosta
Nowodworski; Dariusz Leszczyński,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Nasielsku; Stanisław Sotowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku;
Wojciech Andrzej Królak, Radny
Rady Powiatu Nowodworskiego;
Marek Tyc, Dyrektor Nasielskiego
Ośrodka Kultury; Mariusz Kraszewski, Przewodniczący Gminnej Rady
Sportu w Nasielsku; Andrzej Sawicki i
Witold Estkowski – właściciele sklepu

Nasi chłopcy mistrzami powiatu
Chłopcy
z
nasielskiej podstawówki reprezentowali
gminę
Nasielsk w powiatowych zawodach w mini-piłkę koszykową.
Zawody odbyły się 18 listopada
w hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim. W turnieju swój udział
(oprócz Nasielska) zaakcentowali
tylko gospodarze – Szkoła Podstawowa nr 7 z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Wielka szkoda,

że takie małe jest zainteresowanie piłką koszykową w naszym
powiecie.
Po prz y witaniu reprezentacji
szkolnych przez organizatora
prz ystąp iono do rozg r y wek.
W meczu od pierwszej kwarty
dominowali nasielszczanie, którzy swoje prowadzenie sukcesywnie zwiększali. Ostatecznie
mecz zakończył się wynikiem 27
do 12 dla Nasielska.
Drugiego grudnia nasielska podstawówka będzie reprezentowała powiat nowodworski na

Tego dnia również w hali sportowej
w Nasielsku odbył się Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Nasielska z okazji Święta
Niepodległości. W turnieju wzięło
udział 16 drużyn.
Grupa A
Drużyna
Drewutnia
Traktorzyści
Paulinowo
Zuchy Druha

Punkty
0
6
3
9

Bramki
2–19
8–5
7–7
16–2

Miejsce
IV
II
III
I

Grupa B
Drużyna
Młode Wilki
Mazewo
Miękoszyn
Dar-Mar

Punkty
7
1
1
7

Bramki
7–3
3–7
3–5
5–2

Miejsce
I
IV
III
II

Punkty
4
0
7
6

Bramki
3–3
1–9
9–2
4–3

Miejsce
III
IV
I
II

Bramki
1–3
5–2
4–4
3–5

Miejsce
III
I
II
IV

Grupa C

zawodach międzypowiatowych
w Wołominie.
Reprezentacja Szkoł y Podstawowej grała w następującym
składzie: Damian Kamiński, Jakub
Wroński, Piotr Tobolski, Radosław
Paczkowski, Konrad Lipiński, Rafał
Przybysz, Maciej Drwęcki, Łukasz
Gortat, Dominik Jaglarski, Paweł
Prusinowski, Kajetan Witkowski,
Emil Szostak. Opiekunem zespołu
był Tomasz Czajkowski.
M.K.

BRYDŻ

Drużyna
Manhattan
Strzegocin
RUM-Team
Dębinki

Grupa D
Drużyna
Studzianki
Estella Blanco
FC Czima
Psucin

Punkty
3
9
4
1

Największych emocji zarówno
widzom, jak i zawodnikom dostarczył y mecze półfinałowe.
W pierwszym zmierzyły się drużyny Zuchy Druha i RUM-Team.
W regulaminowym czasie 10 minut
osiągnięto wynik 1:1, po wyrównującej bramce dla RUM w ostatnich
sekundach. Rzuty karne lepiej egzekwowali gracze RUM, wygrywając
ostatecznie 2:1. W drugim półfinale
Młode Wilki i Estella Blanco w meczu nie strzeliły żadnej bramki – tu
też musiały decydować rzuty karne.
O jeden więcej lepsi byli zawodnicy Estella Blanco i oni awansowali
do finału turnieju. W tym meczu
nastroje zmieniały się co chwilę,
gdyż podczas serii rzutów karnych
niecelnych było aż 5 z nich.
Trzecie miejsce w turnieju zajęły
ostatecznie Zuchy Druha, które wygrały dość łatwo z Młodymi Wilkami
4:1. Natomiast w finale triumfowała
drużyna RUM-Team, pokonując
po pięknym meczu ekipę Estella
Blanco 3:1. Najlepszym bramkarzem
turnieju został Kamil Prusinowski
(Zuchy Druha), a najlepszym zawodnikiem – Piotr Kosztowniak
(RUM-Team). Puchary i dyplomy dla
najlepszych drużyn oraz wyróżnienia indywidualne dla zawodników
wręczył Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku Andrzej
Wierzchoń, który jednocześnie
gratulował uczestnikom wysokiego
poziomu sportowego turnieju.
MM.

ZAPROSZENIE

Wyniki XI Nasielskiego Turnieju Par o Puchar Prezesa K.S. „Sparta”
organizowanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 13.11.2009 r.:

1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
3. Maciej Osiński – Piotr Turek				
4. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski 		
5. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski		
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
8. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
9. Jerzy Będowski – Grzegorz Kosewski		
10. Marek Rębecki – Krzysztof Turek		

„GULIWER” w Nasielsku oraz Maria
Kowalska, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych
do wzięcia udziału
w lidze halowej piłki nożnej o puchar
Wójta gminy Świercze.

96 pkt (66,66%)
86 pkt (59,72%)
83 pkt (57,63%)
79 pkt (54,86%)
72 pkt (50,00%)
68 pkt (47,22%)
68 pkt (47,22%)
64 pkt (44,44%)
54 pkt (37,50%)
50 pkt (34,72%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2009:
1.
Paweł Wróblewski		
98 pkt		
6.
Janusz Muzal
75 pkt
2.
Grzegorz Nowiński
92 pkt		
7.
Grzegorz Kosewski
72 pkt
3.
Piotr Kowalski 		
84 pkt		
8.
Stanisław Sotowicz
71 pkt
4. Janusz Wydra		
82 pkt		
9.
Kazimierz Kowalski
65 pkt
5.
Maciej Osiński		
77 pkt		
10.
Krzysztof Morawiecki
53 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 27.11.2009 r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku. Będzie to III Memoriał Tadeusza
Czeremużyńskiego.

PK

– liga będzie odbywała się
w hali sportowej w Świerczach
– start ligi 19 grudnia 2009 r.
– zgłoszenia do ligi przyjmowane są
do 12 grudnia 2009 r.
pod nr. tel. 501 655 304 – Marek.
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ŻYCIE OD KUCHNI

PO GODZINACH

ŻYCIE OD KUCHNI

Armagedon

W niedzielę wszyscy udali się w odwiedziny do matki Piotrka, a ja zostałam
w domu pod pretekstem kataru. Aż
tak mi nie dokuczał, ale nie powinnam
zarażać innych, szczególnie teraz.
Poza tym marzyłam o kubku gorącej
herbaty oraz spokojnej lekturze w wygodnym fotelu, a może nawet, skoro
nie trzeba świecić przykładem przed
rodziną – w łóżku.
Zagłębiona w wydarzeniach „Wojny
światów” Wellsa, ledwie usłyszałam
dzwonek telefonu.
– Mamo, jak się czujesz? – spytała Zosia. – A obiad już zjadłaś? Jak to jeszcze
nie?! Zostawiłam przecież w garnku na
kuchence, nie widziałaś?
– Tak, widziałam, zaraz zjem, dziękuję.
Dojechaliście szczęśliwie? To ucałuj
wszystkich! – czym prędzej wróciłam
do łóżka, zgarniając po drodze paczkę
herbatników. Nie wiedziałam, co moja
córka właściwie ugotowała, ale wcale
nie zaprzątało to mojej uwagi.
Kolejny raz telefon zadzwonił, gdy
Marsjanom udało się zdestabilizować
sytuację na Ziemi.
– Mamo? Wiesz co, nie mamy gazu! –
w słuchawce rozległ się głos Karola.
– Gazu? Nie zapłaciliście rachunku?
– Skądże. Jest awaria reduktora w naszym bloku.
– Aha. Reduktora – powtórzyłam. – A
co to jest?
– Nieważne. Ważne jest to, że nie
mamy jak ugotować obiadu.
– To przyjeżdżajcie! Ja mam, i to dużo!
– Tylko nie wiadomo czego, dodałam
w myśli.
– Dzięki, mamo, ale raczej pojedziemy do rodziców Ludwiki. Zwłaszcza
że jest zimno.
– Zimno? No, jak to jesienią…
– Mamo, przecież my mamy w bloku kotłownię na gaz! Nie możemy

gotować, mamy zimne kaloryfery
i zimną wodę!
– O matko! – dotarło do mnie wreszcie, co się stało. – To faktycznie jedźcie
gdzieś.
– Chyba tak… Czekaj, właśnie dzieci mówią, że kaloryfery zaczynają
grzać.
– O, to świetnie!
– A jak się czujesz, mamo? – Karol
przypomniał sobie o moim katarze.
– Doskonale, ale raczej się już położę.
– Słusznie – orzekł mój syn i się pożegnał.
Powieściowy Londyn był niemal całkiem opustoszały, gdy znów rozległ się
dźwięk telefonu.
– To ja – usłyszałam głos Karola. –
Jednak się ewakuujemy. Gazu w kuchence nadal nie ma.
– Jak to?
– Ano, ktoś z lokatorów zostawił odkręcony kurek i nie można puścić gazu
w tę część instalacji.
– To fatalnie!
– A poza tym, znów siadły kaloryfery.
Jedziemy do teściów. Pa!
Nie zdziwiłam się już, gdy telefon rozległ się za pół godziny.
– Mamo – powiedział Karol dziwnym
głosem. – U teściów nie ma prądu…
– Coś takiego! Czy ta wasza Warszawa
już się całkiem sypie?
– Szukają miejsca awarii. Teściowie
pojechali do swoich przyjaciół na
Bielany, a my…
– A wy przyjeżdżajcie tu.
– Dzięki! No, mówię ci, prawdziwy
Armagedon!
– Co takiego?
– Wojna światów – wyjaśnił Karol i się
rozłączył, a ja spojrzałam na okładkę
książki. Faktycznie, wojna światów. Na

ŻYCIE OD KUCHNI

wszelki wypadek sprawdziłam, czy jest
światło i gaz.
Gdy przyjechali, wyszło na jaw, co takiego Zosia ugotowała: jakąś dziwną,
ale smaczną potrawę, podobno meksykańską. Ludwika była zachwycona.
Wieczorem zadzwonił Piotrek.
– Jak sobie radzisz? – spytał.
– Całkiem dobrze. Przyjechał Karol
z Ludwiką, Jurkiem, Marceliną i Zoją.
– O, to świetnie. A tu – kuzynowie
z Radomia. Dzieci tak szaleją, że normalnie – Armagedon!
– Armagedon? – Gdzieś już słyszałam
to słowo.
– Wojna światów.
– Aha. Ale macie gaz?
– Gaz?
– I prąd?
– Dlaczego pytasz? Mamy.
– To co ty wiesz o wojnie światów…
Babcia Jadzia

Chili con carne
75 dkg mielonego mięsa wołowego,
3–4 pomidory (mogą być w zalewie,
bez skóry), 2 papryki (kolor dowolny), papryczka chili, fasola czerwona
konserwowa, kukurydza konserwowa, 3 cebule, 2 ząbki czosnku, oliwa,
sól, pieprz, przyprawa meksykańska,
(ewentualnie śmietana)
Cebule pokroić w kostkę, dodać zgniecione ząbki czosnku, podsmażyć na
oliwie. Dodać mięso, chwilę podsmażyć, a następnie dodać pomidory. 20
minut przed końcem gotowania dodać
pokrojone w kostkę papryki i papryczkę chili. 10 minut przed końcem
dorzucić fasolę i kukurydzę. Doprawić
solą, pieprzem i przyprawą do chili con
carne. Podawać z tortillą (placki można
kupić gotowe) albo z ryżem. Na talerzach można polać gęstą śmietaną.

Kino NIWA ZAPRASZA
27–29 listopada godz. 17.00

Nigdy nie mów nigdy
(Polska, 2009); Komedia romantyczna; Reżyseria: Wojciech Pacyna; Scenariusz: Wojciech
Pacyna; Obsada:Anna Dereszowska - Ama, Jan Wieczorkowski - Marek, Edyta Olszówka
- Edyta, Robert Więckiewicz - Rafał, Anna Romantowska.

30–letnia Ama (Dereszowska) jest odnoszącą sukcesy, zimną i skuteczną
"łowczynią głów" dla międzynarodowych korporacji. Wiedzie typowe
życie bogatej i niezależnej warszawskiej singielki, która rozładowuje stres w
nocnych klubach, bawiąc się do rana i podrywając przypadkowych mężczyzn. Jednak pod pancerzem oschłej i nieprzystępnej karierowiczki, ukrywa
osobiste nadzieje związane z posiadaniem dziecka, z którego już raz kiedyś
zrezygnowała dla pracy. W trudnych chwilach wspiera ją najlepsza przyjaciółka Edyta (Olszówka), trochę zwariowana artystka, która właśnie weszła
w nowy związek z policjantem Rafałem (Więckiewicz).

4–6 grudnia, godz. 17.00

Epoka lodowcowa 3
Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs (USA, 2009);Animacja; Reżyseria: Carlos Saldanha, Mike
Thurmeier; John Leguizamo - Sid (głos), Queen Latifah - Ellie (głos), Denis Leary - Diego
(głos), Ray Romano - Manny (głos), Chris Wedge - Scrat (głos).

Kolejna część popularnej animacji, przedstawiającej przygody sympatycznych
bohaterów "Epoki lodowcowej".

4–6 grudnia, godz. 19.00

[Rec] 2
(Hiszpania, 2009); Horror; czas 85 min.; Reżyseria: Jaume Balagueró, Paco Plaza; Scenariusz:
Jaume Balagueró, Manu Diez, Paco Plaza; Obsada: Manuela Velasco - Angela Vidal, Javier
Botet - Nina Medeiros, Ferran Terraza - Manu, David Vert - Álex, Ana Isabel Velásquez Chica colombiana.
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HOROSKOP

Baran 21.03.–19.04.
Będziesz szybko podejmować decyzje zarówno zawodowe, jak
i osobiste. Najbliższy czas będzie pełen emocji i uda Ci się przekonać kogoś ważnego do swoich planów i zamiarów. Szykuje się
ciekawe spotkanie z przyjaciółmi.
Byk 20.04.– 20.05.
Nadchodzący czas będzie sprzyjać załatwianiu służbowych i urzędowych spraw. Będziesz zdyscyplinowany, energiczny i osiągniesz
to, co zamierzałeś. Nie przejmuj się cudzymi opiniami i wystrzegaj
się plotek.
Bliźnięta 21.05.– 21.06.
W życiu zawodowym będziesz uparty i bezwzględny dla osób,
które będą Ci w czymś przeszkadzać. Wszystkim innym może być
trudno za Tobą i Twoimi pomysłami nadążyć. Lepiej nie wchodzić
Ci teraz w drogę. Sukces będziesz mieć w zasięgu ręki.
Rak 22.06.– 22.07.
Przypomnisz sobie o niezrealizowanych sprawach i zrobisz porządny plan działania. Wymyślisz też nowy sposób na zarobienie
dodatkowych pieniędzy, a ktoś bliski chętnie Ci w tym pomoże.
Czeka Cię niezapowiedziana wizyta krewnych.
Lew 23.07.– 22.08.
Nie daj się opanować emocjom i każdą decyzję spokojnie przemyśl. Nie podejmuj się zadań wymagających ryzyka. Zajmij się
teraz życiem rodzinnym i osobistym. Samotne Lwy czeka udana
randka.
Panna 23.08.– 22.09.
Spokojnie zastanowisz się nad swoją sytuacją zawodową. Ktoś może
wytknąć Ci błędy lub nie zgodzić się z Twoją opinią. Wnioski, do
jakich dojdziesz, okażą się trafne. W uczuciach zaufaj partnerowi.
Waga 23.09.– 22.10.
Najbliższy czas okaże się bardzo interesujący. Zapragniesz zrobić
karierę. Możliwe będą niecodzienne spotkania i propozycje zawodowe. W miłości samotnym Wagom będzie sprzyjać szczęście
i być może poznacie kogoś na całe życie.
Skorpion 23.10.– 21.11.
Zajmiesz się teraz swoimi finansami i będziesz szukał nowych
możliwości ich pomnożenia. W pracy skoncentrujesz się na wykonywanych czynnościach i nic Ci w tym nie przeszkodzi. W życiu
osobistym koniecznie porozmawiaj z partnerem o jego planach.
Strzelec 22.11.– 21.12.
Poczujesz przypływ odwagi i w każdej trudnej sprawie uda Ci
się postawić na swoim. Ktoś bliski będzie potrzebować Twojej
pomocy lub rady. Zaufaj swojej intuicji i unikaj pochlebców.
W miłości dobre dni.
Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będziesz zmuszony walczyć o swoje interesy. Nie dasz się obciążyć dodatkowymi obowiązkami, a dla niektórych współpracowników nie będziesz tak sympatyczny jak zwykle. W uczuciach
okaż więcej zainteresowania sprawami bliskiej osoby.
Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym postanowisz pokazać komuś, że nie ma
racji. Możliwe są nieporozumienia, a pewna znajomość może
się nawet dość nagle zakończyć. W życiu osobistym warto
okazać uczucia bliskiej osobie i zrobić jej niespodziankę.
Ryby 19.02.– 20.03.
Będziesz w doskonałym humorze i zajmiesz się kilkoma sprawami naraz. Podejmiesz ważne decyzje dotyczące pracy, pieniędzy
i dodatkowych zysków. Nie zapominaj jednak w natłoku pracy
o swoich najbliższych, a samotnym Rybom będzie sprzyjać szczęście w miłości.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
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.
Kupię działkę lub ziemięNasielsk, Siennica, Pieścirogi.
Tel. 500 486 387.
Przyjmę pracownika do ociepleń budynków z doświadczeniem. Tel. 669 777 263.
Po 20 latach pobytu we Francji
udzielam zajęć nauki(czytanie ze zrozumieniem, gramatyka, rozmowy) z JĘZYKA
FRANCUSKIEGO. Tel. 518 14
66 17.
Brykiet ze słomy i makulatury. Usługowe brykietowanie
powierzonych surowców.
Tel. 503 141 401.
Zatrudnię osobę do sprzedaży kredytów firmowych.
Tel. 72 888 98 66.
Tynki maszynowe, remonty
kompleksowe. Tel. 601 358
731.
Sprzedam nieruchomość
zabudowaną o pow. 1,25
ha w zabudowie wiejskiej
(pełne uzbrojenie) – okolice Nasielska. Tel. 502 995
125).
Sprz e da m ź re bn ą k l a cz
ze źrebówką. Tel. 518 229
006.
Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy zatrudni rehabilitantów. Tel. 601 242 246.
Sprzedam ciągnik URSUS C
355, przyczepa D50 (6 ton)
+ stelaż i plandeka. Tel. 604
091 481.
Sprzedam dwie działki budowlane pow. 1150 i 950 m2 przy
ul. Makowej, Stare Pieścirogi,
1800 m od dw. kolejowego.
Tel. 023 69 30 754.
Schody, drzwi, parapety.
Tel. 503 401 399.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603
905 435.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Kupię mieszkanie 2-pokojowe
lub kawalerkę w Nasielsku.
Tel. 501 695 351.
Prace wykończeniowe od
A do Z. TANIO i SOLIDNIE.
Tel. 721 056 187.
Wynajmę mieszkanie, okolice
Nasielska. Tel. 606 106 937.
Sprzedam działkę budowlaną
2200 m2 w Cieksynie. Tel. 607
608 335.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki. Tel. 668 602 600.
Sprzedam mieszkanie 74 m2
w bloku przy ul. Elektronowej.
Tel. 606 274 129 dzwonić po
18.00.
Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie (z dopłatą) dom
94 m2, działka 500 m2 w okolicach Nasielska. Tel. 725 477
238.
Sprzedam działkę budowlaną
1000 m2 w Nasielsku. Tel. 605
827 917.
Sprzedam grunt budowlany 5700 m 2 w Nasielsku.
Tel. 665 007 917.
Domy drewniane, murowane,
budowa, remont, A - Z, transport. Tel. 694 666 785.
Autoholowanie. Tel. 694 648
939.
Instalacje elektryczne. Faktura
VAT. Tel. 506 190 870.
Sprzedam działkę w
Szczypiornie o pow.2801.
Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko
Urzędu Gminy). Tel. 519 797
766.
Podejmę pracę - kierowca
kat. C+ przewóz rzeczy.
Tel. 500 538 837.
Wynajmę mieszkanie. Tel. 693
356 867.
Zespół - wesela. Tel. 602 630
680.
Sprzedam działkę 2000m 2
z domem w Starych
Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.

REKLAMA
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Żbik – Dąb Wieliszew 4:0 (1:0)

Zakończyli po męsku

W ostatnim meczu rundy jesiennej
Żbik podejmował na własnym boisku drużynę z Wieliszewa o wiele
mówiącej nazwie „Dąb”. Jest to zdecydowanie najsłabsza drużyna warszawskiej ligi okręgowej. To jednak, że
drużyna ta zajmuje ostatnie miejsce
w tabeli, nie oznacza wcale, że jest
ona rzeczywiście słaba. Argumentem
potwierdzającym to zdanie niech
będzie fakt, że zespół z Wieliszewa
pokonał w Garwolinie Wilgę, drużynę,
z którą Żbik sobie nie poradził i przegrał z nią 2:0.
Przed meczem ostrzegano naszych
piłkarzy, aby nie lekceważyli przeciw-

nika. Piłkarze z Wieliszewa, świadomi
swej wartości (a raczej słabości), są na
boisku bardzo wyrachowani w swych
poczynaniach. Ich sposób walki nazwałbym podjazdowym. Nie rzucają
się na oślep do przodu, lecz dobrze
organizują atak na zapleczu, aby
w najmniej spodziewanym momencie uderzyć i „ukąsić” przeciwnika.
Pozornie się bronią, nie jest to jednak
„obrona Częstochowy”, lecz wciąganie przeciwnika na własne pole, aby
rozrzedzić jego szyki obronne. Na
to Żbik nie dał się nabrać, ale kłopoty
ze sforsowaniem linii defensywnych
przeciwnika miał aż do 35. minuty.
Prowadził grę ładną, ale chyba zbyt
asekurancką.
W okresie tym brakowało również
klarownych sytuacji strzeleckich. W
12. minucie bliski wpisania się na listę strzelców był Piotr Janakakos, ale

fot. T. Zawadzki

MINI-PIŁKA RĘCZNA
W piątek, 6 listopada w nasielskiej
hali sportowej odbył się gminny
turniej mini-piłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych.

popełnił drobny błąd przy przyjęciu
piłki i całą akcję należało zaczynać od
nowa. Celnym uderzeniem popisał
się wreszcie w 35. minucie Jarosław
Unierzyski. Golem tym nie rozpoczął jednak strzeleckiego festiwalu.
Bramka ta miała jednak znaczenie
psychologiczne. Ostudziła wyraźnie
zapał gości, którzy od tej pory jeszcze ostrożniej wchodzili na połowę
naszego zespołu. Wyraźnie spasował
zawodnik z nr. 8, który do tego czasu
podrywał swych kolegów z drużyny
do ataku. W zaistniałej sytuacji to wieliszewianie, chcąc zdobyć w Nasielsku
chociaż jeden punkt, musieli odważniej zaatakować. I tuż po przerwie zaatakowali, ale szybko zostali skarceni
drugą bramką. Strzelił ją w 55. minucie
Piotr Janakakos.
Ten sam zawodnik ponownie wpisał
się na listę strzelców w 70. minucie.
Swój udział w tej bramce miał też Jarosław Unierzyski oraz Ewah Stephen.
D wa zdobyte
w tej części gole
były wynikiem
lepszej, bardziej
ofensywnej gry
całego naszego
zespołu. Chociaż
jednak w tej części meczu niepodzielnie panował
Żbik, to goście
nie rozpoczęli rozpaczliwej
obrony własnej
bramki. Prowadzili otwartą grę
i próbowali zdobyć chociażby bramkę honorową. Tak
grali nawet wtedy, gdy stracili czwartą

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

Nazwa
Marcovia 2000 Marki
GKP Targówek (Warszawa)
Drukarz Warszawa
Żbik Nasielsk
Wilga Garwolin
Józefovia Józefów
Legionovia II Legionowo
Mazur II Karczew
Dolcan II Ząbki
Wicher Kobyłka
Legion Warszawa
Sokół Serock
Białołęka Warszawa
Start II Otwock
KS Falenica (Warszawa)
Dąb Wieliszew

bramkę (75’). Strzelił ją Maxwell Ellota
po podaniu Rafała Załogi.
W ostatnich piętnastu minutach trener wprowadził na boisko czterech
zawodników rezerwowych. O ich
grze trudno jednak coś powiedzieć,
zwłaszcza pozytywnego. Weszli na
boisko na kilka minut. Nie wykorzystali atutu świeżości. Akcje ich były
mało efektywne. Umiejętnościami
wyraźnie odstawali od tych graczy,
których zastąpili. Wynika to być może
z faktu, że ostatnio dość rzadko grali,
a zespół podstawowy się zgrywał
i coraz lepiej się rozumie. Drużynie
potrzebni są jednak pełnowartościowi
zmiennicy. Kartki i kontuzje powodują, że mogą oni być potrzebni w najmniej dogodnych sytuacjach. Te, na
szczęście, omijały zespół w ostatnim
okresie, ale rezerwowi rzadziej grali.
Żbik zakończył rundę na czwartej pozycji. Wśród tych, którzy w Nasielsku
interesują się piłką nożną, odczuwany
jest pewien niedosyt. Liczono na
więcej, a zwłaszcza na mniejszą stratę
w stosunku do drużyny prowadzącej. Na głębszą analizę przyjdzie czas
w następnych tekstach. Zespół zaczął
fatalnie. Z trudem przebijał się z samego dna tabeli do czołówki. Końcówka
była już imponująca. Siedem kolejnych zwycięstw w ostatnich meczach
to dowód, że procentuje kilkumiesięczna praca trenera Cezarego Molędy i samych zawodników. Żbik ma
już drużynę zdolną walczyć o awans
do czwartej ligi i co najważniejsze,
taką, która w tej lidze nie będzie tylko
dostarczycielem punktów. Jesień nie
była nasza, ale wiosna powinna być
nasza. O tym zadecyduje zima.
xyz
M.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Pkt Z. R. P.
43 14 1 0
33 10 3 2
33 10 3 2
31 10 1 4
29 9 2 4
25 8 1 6
24 7 3 5
23 7 2 6
19 5 4 6
16 5 1 9
16 5 1 9
14 4 2 9
11 3 2 10
10 3 1 11
10 3 1 11
8
2 2 11

Bramki
40-6
33-15
68-25
30-18
38-20
35-24
37-29
32-25
28-29
34-33
24-35
32-45
23-48
19-37
21-64
18-59

Do rozgrywek o miano mistrza
gminy Nasielsk zgłosiły swój udział
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa z Popowa Borowego, Szkoła
Podstawowa z Dębinek oraz Szkoła
Podstawowa z Nasielska. Po przywitaniu zawodników dokonano losowania i przystąpiono do turnieju.

E

K

Punkty
Miejsce

Skład drużyny zwycięskiej ze Szkoły Podstawowej im Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (chłopcy):
Konrad Lipiński, Mateusz Milewski,
Jakub Wroński, Radosław Paczkowski, Piotr Tobolski, Konrad Lipiński,
Maciej Dębski, Dominik Maglarski,
Paweł Prusinowski, Emil Szostak,
Mariusz Chmielewski, Karol Chrestowski, Dawid Popielarski, Daniel
Bazylejski, Mateusz Milewski, Łukasz
Malon, Dominik Milewski. Opiekun:
Tomasz Czajkowski.

4:3

Skład drużyny zwycięskiej ze Szkoły
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (dziewczęta):
Natalia Cyba, Ola Rakowska, Klaudia
Tybuchowska, Marta Raźniewska,
Klaudia Sztabik, Natalia Kamińska,
Wiktoria Iwanow, Ewelina Smolińska,
Ewelina Karolak, Karolina Sawicka,
Natalia Piątkowska, Klaudia Frąckiewicz. Opiekun: Renata Wróblewska.

R

SP Dębinki

SP Nasielsk I x 7:5 16:2 14:1 6 I
SP Nasielsk II 5:7 x 7:2 9:7 4 II
SP Popowo 2:16 2:7 X 2:9 0 IV
SP Dębinki 1:14 7:9 9:2 x 2 III

Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk – SP Dębinki

SP Popowo

X

SP Nasielsk II

Kategoria chłopców:
SP Nasielsk I

Pewien znany polityk
powiedział jakiś czas
temu, że nie jest ważne,
jak mężczyzna zaczyna – ważne, jak kończy.
Nie są to wprawdzie dokładnie przytoczone
jego słowa, ale myślę,
że oddają sens jego wypowiedzi. Z kolei ta wypowiedź oddaje bardzo
dobrze to, czego dokonała w rundzie jesiennej
sezonu rozgrywkowego
2009/2010 warszawskiej ligi okręgowej piłki
nożnej nasza najlepsza
gminna drużyny piłkarska, czyli drużyna
seniorów Żbika. Tę część
rozgrywek zakończyli nasi piłkarze, jak
na mężczyzn przystało, zwycięstwem,
i to zwycięstwem dość wysokim, bo
w stosunku 4:0 (14.XI). A rundę jesienną zaczęli dotkliwą porażką w stolicy
z Drukarzem 3:0 (15.VIII).

Po zakończeniu turnieju zwycięskim szkołom wręczono nagrody
rzeczowe w postaci piłek, natomiast
wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
M.K.
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