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W środę, 19 maja br. już po raz czwarty odbył się, organizowany przez Dom Pomocy Społecznej, Przegląd Twórczości Domów Pomocy Społecznej „Promień
2010”. Jego celem jest rozpowszechnianie twórczości artystycznej placówek działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, poprzez zagłębienie się w kulturę społeczności, która zamieszkuje powiat nowodworski. „Porcja Romskich Obyczajów Muzyki i Ewentualnie
Natury” dąży do zainspirowania mieszkańców domów
pomocy społecznej do działalności scenicznej, pogłębienia więzi ze środowiskiem lokalnym oraz wspólnego
spędzania czasu.

Czytaj na str. 6
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Rok 2010 jest rokiem obchodów
„Święta Odrodzonej samorządności Lokalnej”. W gminie Nasielsk
uczcimy 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
podczas uroczystej sesji, która
odbędzie się 27 maja br. W dniu
8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o
samorządzie terytorialnym. Inicjatorem reformy samorządowej był
Senat, wybrany w pierwszych po
drugiej wojnie światowej demokratycznych wyborach. Wybrane
27 maja 1990 r., w pierwszych w
pełni demokratycznych wyborach, władze lokalne otrzymały
kompetencje i środki do realizacji
podstawowych zadań publicznych
i samodzielnego decydowania
o sposobie zaspokajania potrzeb
mieszkańców oraz kierunkach
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Wyrazy szczególnej
wdzięczności należy skierować do
radnych, burmistrzów I kadencji,
którym wówczas nie zabrakło odwagi, konsekwencji i determinacji,
a także do tych wszystkich ich
następców, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego,
że dziś małe ojczyzny są stabilną
podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.
O swojej pracy w nasielskim samorządzie mówią burmistrzowie
i przewodniczący Rady Miejskiej.
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Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Straż Miejska, ul.Kościuszki 29
tel.: (23) 691 22 11
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub (24) 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (23) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (23) 691–23–64
Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (23) 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (23) 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. (23) 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. (23) 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax (23) 693 14 26

Brak zainteresowania
mieszkańców
Od czterech lat koordynatorka akcji „Masz głos,
masz wybór”, organizowanej przez Stowarzyszenie Europa i My, Elżbieta Wróblewska stara się
doprowadzić do dialogu burmistrza ze społeczeństwem. Dwa razy w roku wspólnie z burmistrzem zaprasza mieszkańców na publiczne debaty do sali miejscowego kina.
Niestety, od początku tej, ze wszech miar potrzebnej inicjatywy, odzew
nasielskiej społeczności jest niewielki. Niezbyt obszerna sala kina świeci
zawsze pustkami. To jednak, czego świadkami byliśmy 29 kwietnia br.,
każe się poważnie zastanowić nad przyczyną tego stanu. Obecnych na
sali można było policzyć na palcach obu rąk. Doliczając gospodarzy
spotkania i przedstawicieli prasy, było wszystkich 14 osób.
Burmistrz już na początku wyraził swoje zdumienie tym stanem, ponieważ zauważył, że ludzie na temat funkcjonowania gminy mają wiele
do powiedzenia – długo i namiętnie dyskutują o sprawach publicznych
na rogach ulic i na rynku. Spostrzeżenie to jest ze wszech miar słuszne.
Pozostaje tylko pytanie, dlaczego mieszkańcy nie chcą o problemach
gminy dyskutować na forum publicznym. Rodzą się pytania, czy w gminie jest tak dobrze, że nie ma o czym rozmawiać, czy też w ten sposób
mieszkańcy okazują swoje niezadowolenie z pracy Burmistrza. Podobne
zjawisko znane było już w starożytności. Rzymianie wyrazili to w powiedzeniu cum tacent clamant, co w przekładzie na język polski oznacza:
przez to, że milczą – krzyczą. Czyżby był to taki niemy krzyk?
Koordynatorka spotkań, Elżbieta Wróblewska, od początku dostrzegała
ten problem. Czyniła usilne próby, aby zapełnić miejsca w kinie. Zapraszała

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (23) 693–14–28

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–00

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (23) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (23) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (23) 691–25–52
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26

Listy do redakcji

Jesteśmy zszokowani
Zarówno ja, jak i moja żona jesteśmy zszokowani bestialskim zatłuczeniem
psa w bloku na ul. Starzyńskiego. Jak można być zdeprawowanym zepsutym
pozbawionym wszelkich uczuć? No właśnie, kim? Bo chyba nie człowiekiem? Dziwi mnie też reakcja ludzi po fakcie, a nie podczas. NIE CHCE MI
SIĘ WIERZYĆ, że nikt tego nie słyszał. Znieczulica do entej potęgi. Ktoś mówi,
że słyszał płacz dziecka, tak mu się wydawało, więc pytam: a dziecku to nie
należy pomóc? Ci, co nie zareagowali, muszą żyć ze swoim sumieniem.
Wstyd mi za nich. Pozostaje pytanie: kto będzie następny jutro?
				

KRZYSIEK (nazwisko znane redakcji)

Trzeba reagować!
Jestem zbulwersowana i wstrząśnięta niedawno opisanym w ŻN zdarzeniem
– bestialskim śmiertelnym pobiciem psa. Nie wierzę, by nikt nie słyszał skowyczenia tego biednego zwierzęcia. Co ma się jeszcze zdarzyć, żeby mieszkańcy Nasielska się przebudzili i zaczęli reagować na to, co się dzieje wokół?!
Bo jak wynika z tego, co powiedział jeden z mieszkańców bloku – na płacz
dziecka też się u nas nie reaguje… Ta obojętność jest przerażająca. W takim
razie nic dziwnego, że to właśnie na terenie naszej gminy przez tyle czasu
mogła trwać gehenna zwierząt w „schronisku” w Krzyczkach…
			

Czytelniczka (nazwisko i adres znane redakcji)

Z MIASTA

O Domu Ciepła
raz jeszcze
Warunki w świetlicy, którą przedstawiliśmy, gdy było jeszcze mroźno i zimno, nie
poprawiły się. Właściwie nic się nie zmieniło. Cały ten okres istniała jednak nadzieja
na to, że zastrzyk finansowy pozwoli na systematyczne wcielanie planów w życie. Nie dopuszczano myśli o likwidacji placówki. A wciąż pojawiają się przecież
przeróżne potrzeby. – Planujemy zabrać dzieciaki na kilka dni, zorganizować
jakieś wyjazdy. Czy się uda – zobaczymy – mówiła pani Danuta. Dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, wyjeżdżając na krótką, kilkudniową wycieczkę lub
letni obóz, zyskają choć odrobinę radości – prawdopodobnie będzie to jedyna
możliwość wyrwania się gdzieś poza miasto w przeciągu całych wakacji.

Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (23) 693–02–50

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–06

Listy do redakcji

W jednym z pierwszych numerów ŻN w tym roku (nr 3) krótko przedstawialiśmy
historię ośrodka socjoterapeutycznego pod wdzięcznie brzmiąca nazwą „Dom
Ciepła” w Nasielsku, przy ul. Młynarskiej. Danuta Kulaszewska, która zarządza
ośrodkiem z ramienia Monar, starała się na początku roku o dotację przyznawaną
corocznie przez samorząd gminny.

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (23) 693–20–02

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (23) 691–26–43
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z zewnątrz osoby obeznane z prowadzeniem debat, próbowała też w różny
sposób zgromadzić pewną grupę ludzi. Służyło temu na przykład wręczanie
nagród w organizowanych przez Stowarzyszenie konkursach.
Na ostatnim spotkaniu poprosiła nawet Burmistrza o wypowiedzi krótkie
i konkretne, aby dać szanse zabrania głosu osobom obecnym na debacie, zaś jako uatrakcyjnienie debaty zaproponowała test „20 pytań o samorządzie”. Rozwiązywano go wspólnie. Okazało się bowiem, że wiele
osób nie wiedziało, jak go rozwiązać. Powstaje jednak pytanie, na ile był
to wynik niewiedzy obecnych, a na ile niekompetencji osób przygotowujących pytania.
Dyskusja była krótka, lecz bardzo burzliwa. Wypowiedzi dotyczyły problemów Pieścirogów i ulicy Broniewskiego oraz Polnej w Nasielsku. Wnoszący
te problemy starsi panowie uważali, że ich problem jest najważniejszy i nie
bardzo chcieli słuchać, co miał do powiedzenia na te tematy burmistrz.

W dotychczasowej działalności świetlicy brakowało funduszy dosłownie na
wszystko: prąd, wodę, ogrzewanie, pomoce dydaktyczne, jedzenie czy chociażby wynagrodzenie dla personelu. Dlatego Dom Ciepła zgłaszał swoje
uczestnictwo w gminnym konkursie na sfinansowanie podobnych przedsięwzięć. Decyzja przyszła co prawda niezbyt szybko, bo dopiero 7 maja br., lecz
była pozytywna. Została podpisana umowa przez kierownictwo ośrodka i Urząd
Gminy w Nasielsku. Czterdzieści pięć tysięcy złotych, które zasili konto Domu
Ciepła, z pewnością bardzo się przyda.
– Teraz funkcjonujemy normalnie – wszystko na pewno się ułoży – kończy
z nadzieją w głosie pani Danuta. Życzymy pracownikom Domu Ciepła, aby swą
szlachetnością i niezłomną chęcią niesienia pomocy osiągali ambitnie wytyczane cele!
(r)

A problemy warte były omówienia, bo burmistrz w ciągu trzech kadencji urzędowania miał dużo czasu na rozpoznanie tych problemów
i ich rozwiązanie. Także i na staranne przygotowanie wielkiej inwestycji
w Pieścirogach, która jest ostatnio wykonywana, a której realizacja wywołuje w tej miejscowości wiele niesnasek. Także problem zalewanych
ulic był znany od lat i zgłaszany przez radnych wszystkich kadencji. W
dyskusji powrócił również problem przynależności gminy Nasielsk do
sądu rejonowego.
Elżbieta Wróblewska przyjęła od burmistrza deklarację odnośnie do
rozwiązywania problemów gminy w roku 2010 oraz zapowiedziała zorganizowanie kolejnej debaty. Ta ma się odbyć tuż przed wyborami do
wszystkich szczebli samorządów.
xyz
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Zniknęła szpetota

Nowe ogrodzenie

Każdy, kto w ostatnich tygodniach
jechał drogą z Nasielska w kierunku
Dębego lub Jaskółkowa, z pewnością dostrzegał ruinę betonowego
przystanku autobusowego w Chrcynnie. Tym bardziej że fatalnie prezentowała się na tle pięknego parku,
w którego głębi zarysowują się białe
ściany pałacu.
– Czy naprawdę nikt nie widzi tego
straszydła? Przecież to nie jest obiekt
zabytkowy i może warto byłoby
go w końcu zdemontować. Już od
dawna nie daje żadnej ochrony podróżnym, a jako wizytówka naszej
gminy sprawdza się raczej kiepsko
– powiedziała nam pani Krystyna
dojeżdżająca tą trasą do pracy.
I straszydło zniknęło. Trzeba przyznać, że „przystanek” straszył już
od dobrych kilku lat. A z roku na
rok systematycznie go ubywało, co
było efektem zarówno działalności
ludzkiej, jak i warunków atmosferycznych. Nie dało się też już ukryć,
że nie spełniał on swojej podstawowej funkcji, czyli nie służył osobom
czekającym w tym miejscu na autobus. A jego wygląd po prostu straszył
przejeżdżających tędy podróżnych,

3

Już od kilku dni trwają prace na terenie targowicy przy ulicy Lipowej. Wycięto krzaki, którymi od lat zarośnięte były resztki ogrodzenia, zdjęto bramy, siatkę, zniknęły również utrzymujące ją metalowe słupki.
– To początek robót związanych z wymianą ogrodzenia – mówi Małgorzata Rosłońska, p.o. dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, i dodaje – Nowe ogrodzenie targowicy zostanie przesunięte
ok. 3 m w głąb działki, co pozwoli, aby przy ul. Lipowej powstało kilka
dodatkowych miejsc postojowych. Przesunięte zostanie także ogrodzenie przy budynku ZGKiM.
Bardzo dobrze, że zmieni się wygląd tego miejsca, bo trzeba przyznać, że
przez całe lata ogrodzenie tak naprawdę wcale go nie przypominało…
Jak zapewnia Małgorzata Rosłońska, wszystkie prace zostaną wykonane
przez pracowników ZGKiM.
(red.)
amatorów sportów podniebnych
odwiedzających lotnisko w Chrcynnie oraz gości pałacowej stadniny.
Z pewnością wielokrotnie zastanawiali się oni, do kogo ta ruina należy i dlaczego wszyscy o niej zapomnieli. Jak się okazuje, zarządca tej
drogi, czyli Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, nie ma w zakresie
swoich zadań ani budowy przystanków, ani „opieki” nad istniejącymi,
ponieważ obowiązek ten należy do
gminy, chyba że ta wyegzekwuje ją
od przewoźnika.

Pogotowie

przewciwpowodziowe
Wojewoda mazowiecki, w środę 19 maja br. ogłosił alarm przeciwpowodziowy w powiatach (oraz miastach na prawach powiatu):
otwockim, piaseczyńskim, legionowskim, nowodworskim, lipskim, kozienickim, zwoleńskim, garwolińskim, grójeckim, warszawskim zachodnim oraz m.st. Warszawa.
Na terenach, na których ogłoszono alarm przeciwpowodziowy
wprowadzono całodobowe dyżury w Powiatowych/Miejskich Zespołach Zarządzania Kryzysowego, rozpoczęto też przygotowania
ludności i inwentarza do ewentualnej ewakuacji oraz rozpoczęto
stały monitoring poziomu wód.

W naszej gminie od piątku, 21 maja br. od godz. 16.00 do
odwołania obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.
W związku z tym m.in.:
– wprowadzone zostały całodobowe dyżury pod telefonami w jednostkach OSP na terenie Gminy Nasielsk;
– sprawdzono i zaktualizowano Gminny Plan Ochrony
Przeciwpowodziowej;
– dokonano przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych;
– dokonano sprawdzenia najbardziej zagrożonych
miejsc;
– na bieżąco monitorowany jest stan wody na rzece
Wkra i Nasielna;
Jeszcze w piątek odbyło się w nasielskim Urzędzie Miejskim spotkanie Gminnego Zespołu Kryzysowego. – Wprowadziliśmy dyżury
całodobowe, w czasie których na bieżąco zbieramy informacje
dotyczące stanu wód. Dwa razy na dobę kontrolowany jest poziom
wody w Borkowie. Najwyższy był w piątek i wynosił 283 cm, stan
alarmowy wynosi 3 metry. Dziś już woda opadła o 20 cm, więc nie
ma zagrożenia powodzią w naszej gminie – mówi Andrzej Krzyczkowski, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w UM Nasielsk. – Strażacy z jednostek
OSP działających w naszej gminie pomagają w miejscach, gdzie
woda stała się niebezpieczna m.in. w Modlinie, Nowym Dworze
Maz do których kieruje ich Państwowej Straży Pożarnej z Nowego
Dworu Maz. – dodaje.
(red.)

Jak dowiedzieliśmy się
w nasielskim Urzędzie Miejskim,
to on był zleceniodawcą demontażu tego zniszczonego przystanku. Rozbiórki dokonał Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Tera z miej sce p o stojącej tu
szpetocie prezentuje się bardzo
estetycznie, tyle że mieszkańcy Chrcynna jak od lat nie mieli
przystanku z wiatą z prawdziwego
zdarzenia, tak nie mają go dalej.
(red.)
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KRONIKA
POLICYJNA

Zapomniany przejazd

W okresie 3–9.05 w Cieksynie nieznany sprawca włamał się do domku
letniskowego i skradł mienie o wartości 1100 zł na szkodę Dariusza G.

amknięty do 18 maja przejazd PKP
Z
w Kosewie spowodował utrudnienia,
gdyż dla kierowców i mieszkańców wyzna-

10–16. 05. w Sudziankach nieznany sprawca wyciął i skradł 5 brzóz.
Straty wynoszą 6000 zł na szkodę
Jarosława B.

czono objazd przez przebudowany przejazd kolejowy w Kątnych. Jednak nie jest
to jedyna droga, którą wybierają mieszkańcy wsi: Kosewa, Konar, Chlebiotek, co
wiąże się oczywiście z prostym rachunkiem ekonomicznym. Mieszkańcy decydują się na drogę przez Stare Pieścirogi ul.
Wrzosową. A jej stan jest bardzo kiepski.
Jednak uwagi mieszkańców prze- przejezdni nie wiejeżdżających tą ulicą nie umknął dzą nawet, że nadal
problem – mianowicie, przejazd kursują tędy pociągi.
kolejowy właśnie na ul. Wrzosowej, Wygląd oznakowania
która łączy się z Chlebiotkami. Teraz, świadczy, że przejazd
gdy wyznacza się objazd, natężenie przestał istnieć. Pytaruchu w takich miejscach znacznie jąc jednego z kierowwzrasta. Ten zaniedbany przejazd na ców, dlaczego nie zalinii Nasielsk–Sierpc, którym kursują trzymał pojazdu przed
szyno busy, jest bardzo źle ozna- tym przejazdem kolekowany. Znaki ostrzegające przed jowym, usłyszeliśmy
przejazdem kolejowym są połama- w odpowiedzi: – Tu
ne, zniszczono też słupki określają- dalej kursują pociągi? Myślałem że
ce odległość do przejazdu.
ten przejazd jest nieczynny. Przyjechałem tutaj odwiedzić swoją rodziA przecież tą drogą przejeżdża wienę, a że nawigacja wybrała tę drogę
le samochodów, choć niektórzy
jako najszybszą, więc przejechałem,

13.05. w Starych Pieścirogach Zbigniew M., mieszkaniec Dębinek,
kierował rowerem pomimo zakazu
sądowemu.
16.05. na skrzyżowaniu ulic Płońskiej i Kościuszki kierujący samochodem Opel Astra Jan C. nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu na rowerze Henrykowi
O. i uderzył w niego. Rowerzystę
z obrażeniami ciała odwieziono do
szpitala.
nie zatrzymując się. Przecież tu nie
ma znaków, które świadczyły by
o tym, że ten przejazd jest czynny.
Zaskoczenie było ogromne; dodać
trzeba, że kierowca podróżował

16–18.05.w Miękoszynie nieznany
sprawca włamał się do domku letniskowego i skradł mienie o wartości
330 zł na szkodę Edwarda C., mieszkańca Warszawy.

z małym dzieckiem. Stąd nasz apel
do kierowców, aby zwrócili szczególną uwagę, przejeżdżając przez
ten przejazd kolejowy.
(k).

Pijani na drodze

10.05. w Starych Pieścirogach Robert K., mieszkaniec Pieścirogów,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,32 mg/l).

móc skosić trawę, ładnie zagospodarowałem teren wokoło
działki. Podczas prac prowadzonych przy kanalizacji zniszczono go nasypano na niego
ziemi, kamieni, teren rozkopano
i tak wszystko zostawiono. To
przechodzi najśmielsze ludzkie
pojęcie – żali się jeden z mieszkańców.

Wrzosowa
dla przykładu

W Starych Pieścirogach mieszkańcy cał y czas narzekają na
ciągłe skutki, skądinąd bardzo potrzebnej inwestycji, czyli budowy
kanalizacji. Wtedy zerwano asfalt
i zmieniono cał y teren w plac
budowy. Jednak potem źle zniwelowano teren zasypując wszystko
tym samym kruszywem, które
wykopano i pojawiło się jedno
wielkie błoto. Mieszkańcy ulicy
skarżą się na warunki panujące na
tej drodze, na dziury i wystające
studzienki kanalizacyjne, niektórzy powoli tracą nadzieję, że
jeszcze kiedyś zobaczą tu asfalt.
Utrudnione jest zwykłe poruszanie się, a jazda samochodem to
czyste szaleństwo, wiedzą o tym

R

szczególnie ci mieszkańcy osiedla kamieni szlachetnych, którzy
uszkodzili na nich swoje auta.
R

E

K

14.05. na ulicy Płońskiej Michał K.,
mieszkaniec Cieciórek w gminie
Płońsk, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,02 mg/l).

Niestety nie tylko na Wrzosowa ma
tak fatalną nawierzchnię. Miejmy
nadzieję, że mieszkańcy nie zostaną ze swoimi drogowymi problemami pozostawieni samym sobie.
(kr)

Z GMINY

– Kanalizacja prowadzona była
środkiem drogi, mamy już maj,
a tu wszystko jest rozgrzebane
i niedokończone. Miał być położony asfalt, ale nadal nie wiemy co dalej będzie zrobione. Jak
będzie wyglądała kolejna zima –
zastanawia się pani Ania.

13.05. w Borkowie Tadeusz Ś.,
mieszkaniec Andzina, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,16
mg/l).

– Przy ul. Wrzosowej mam swoją
działkę, przed którą miałem wyrównany trawnik, by z łatwością
L

A

M

A

E

K

16.05. na ulicy POW Andrzej B.,
mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,91 mg/l).
L

A

M

A
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iebawem, już od września br., w pobliskim
N
Nowym Dworze Mazowieckim, rozpocznie swoją produkcję jeden z liderów polskiego przemy-

słu higieniczno–kosmetycznego, firma „Falrose
Equity – EcoWipes”. Wciąż rosnąca popularność
produktów firmy, które możemy spotkać m.in. pod
nazwą TAMI, sprawia, że rozwija się ona z roku na
rok coraz prężniej. Dzięki temu już dziś firma może
zaoferować pracę także osobom z naszej gminy
i okolic.

Produkty higieniczne, czyli…

Z pewnością wielu mieszkańców
naszej gminy zetknęło się z wyrobami higieniczno–kosmetycznymi firmy Falrose. Większość z nas
może nawet nie być tego świadoma, gdyż firma nastawiona jest
głównie na produkcję towarów
na rzecz marek własnych dużych
sieci handlowych w Europie (np.
Lidl, Aldi, DM, Rossmann w Niemczech, czy Auchan, Leclerc we
Francji). Firma prowadzi również
produkcję artykułów pod własną
marką „TAMI”, które można kupić w większości sklepów dużych
sieci, takich jak: Tesco, Carrefour,
Real, Makro, Netto, Leclerc, etc.
Firma produkuje trzy grupy produktów: płatki kosmetyczne, chusteczki nawilżane oraz patyczki
higieniczne.

papier toaletowy – innowacyjny,
praktyczny i wygodny w użyciu
produkt do codziennej higieny dla
całej rodziny.
Wszystkie wyroby firmy Falrose
cieszą się rosnącą popularnością na rynku, która przewyższa
możliwości wytwórcze zakładu.
W takiej sytuacji trudno nawet
mówić o konkretnym produkcie,
który wiedzie prym w rankingu
popularności. Po prostu dlatego,
że wszystkie znajdują uznanie
klientów.
– Nasze produkty są przemyślane
i odpowiadają na potrzeby klienta. Doskonałym tego przykładem
może być nawilżany papier toaletowy, który można spłukiwać
w muszli, nawilżane chusteczki
antybakteryjne czy patyczki higieniczne z prowitaminą B5 i alo-

Tak będzie wyglądała fabryka FALROSE w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wśród oferty firmowanej marką
TAMI są m.in.: chusteczki dla dzieci i niemowląt, do demakijażu, do
higieny intymnej, odświeżające
oraz antybakteryjne.
Chusteczki wykonywane są z bardzo miękkiej i delikatnej włókniny,
której powierzchnia przypomina
plaster miodu, dzięki czemu delikatnie i skutecznie oczyszczają
skórę. Są one nawilżone hipoalergicznymi płynami, wzbogaconymi naturalnymi wyciągami
z ziół, witaminami, składnikami
nawilżającymi.
Natomiast w szerokiej ofercie wyrobów bawełnianych znajdują się:
płatki kosmetyczne i patyczki higieniczne. Innowacyjna struktura
płatków kosmetycznych TAMI,
sprawia, że są bardzo wytrzymałe, a przy tym wyjątkowo miękkie
i delikatne. Do tego wśród naszych
nowości znajduje się nawilżony

esem – mówi Anna Bauer – Menedżer ds. Produktu, Badań i Rozwoju z firmy Falrose. – Wszystkie
produkty są testowane dermatologicznie, hipoalergiczne i nie zawierają alkoholu – dodaje.
Warto dodać, że sukces oferowanych przez firmę produktów przekłada się na stale rosnącą liczbę
zamówień.

Niebawem w Nowym Dworze Maz.

Firma Falrose Equity Poland Sp.
z o.o. istnieje od końca 2007 roku
i od początku działalności swoimi produktami z dużym
sukcesem podbija rynki europejskie.
Na dynamiczny rozwój f i rmy
niebagatelny

wpływ ma blisko 20 letnie doświadczenie jej kierownictwa, jakie zdołało ono zdobyć w przemyśle higieniczno–kosmetycznym w kraju
i zagranicą. Bardzo dobre wyniki to
także zasługa pracowników, w tym
systematyczna dbałość o jak najwyższą ich jakość i innowacyjność,
a tym samym konkurencyjność
produktów.
Aktualnie siedziba firmy mieści się
jeszcze w Warszawie przy ul. Krakowiaków. Ale obecna jej lokalizacja nie daje dostatecznej przestrzeni
do dalszego rozwoju zakładu, czyli
m.in. instalacji nowych linii produkcyjnych i zwiększenia mocy produkcyjnej.
Sukces produktów oraz dynamiczny rozwój firmy wymusiły już
rok temu decyzję o poszukiwaniu miejsca pod nową siedzibę
fabryki. Pod uwagę były brane
wszystkie lokalizacje oddalone
do 50 km od Warszawy, przy
okazji spełniające jeszcze dodatkowe warunki, jak np.: infrastruktura, dostępność wykwalifikowanego personelu, czy prężność
działań władz lokalnych.
Wybrano Nowy Dwór Mazowiecki, który został oceniony
jako jedna z bardziej optymalnych lokalizacji i właśnie tu na
ukończeniu jest budowa hal produkcyjnych naszego zakładu.
Już w przyszłym miesiącu rozpocznie się w nich instalacja najnowocześniejszej na świecie linii zgrzeblarkowej do produkcji włóknin
wykorzystywanych do wytwarzania
płatków kosmetycznych i chusteczek nawilżanych.
Natomiast przeprowadzka zakładu
ze stolicy rozpoczęta zostanie we
wrześniu bieżącego roku. Po jej
zakończeniu, jeszcze w tym
roku, cała pro-

dukcja będzie odbywała się w nowoczesnej
siedzibie firmy w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaawansowane technologicznie hale
zapewnią nie tylko możliwość
produkcji artykułów nowej generacji, ale przede wszystkim
zapewnią przyjazne i komfortowe warunki pracy.

Szansa na pracę

W związku z dynamicznym rozwojem, firma Falrose planuje
zwiększenie zatrudnienia, dlatego poszukiwani są nowi pracownicy z gminy Nasielsk oraz
miejscowości ościennych. – Nie
oczekujemy wyszukanych dyplomów, a jedynie rzetelnego
podejścia do pracy. Jesteśmy
otwarci na osoby, które poszukują możliwości rozwoju.
Osoby, które wykażą zaangażowanie w pracę oraz chęć rozwoju będziemy wspierali szkoleniami, aby mogły zdobywać
nowe kwalifikacje i awansować
w strukturach naszej firmy –
mówi Piotr Bober, specjalista ds.
rekrutacji firmy Falrose. – Preferowane będą osoby energiczne
i zorganizowane, gotowe do
podjęcia z nami długotrwałej
współpracy – dodaje.
Ze względu na specyfikę produkcji firmy, czyli przemysł
lekki, niemal wszystkie prace
mogą wykonywać zarówno
kobiety, jak i mężczyźni. Atutem
predysponującym do tej pracy
są zdolności manualne, które niewątpliwie
będą brane
pod uwagę
podczas rekrutacji.

Aktualnie firma
Falrose/EcoWipes
może zaoferować
pracę
na stanowiskach:
– Technik Mechanik/Elektryk –
odpowiedzialność za utrzymanie
maszyn w ruchu,
– Operator – odpowiedzialność za
obsługę urządzeń produkcyjnych,
– Konfekcjoner – odpowiedzialność za kontrolę jakości oraz pakowanie produktów.
W związku z tym oczekujemy na
zgłoszenia kandydatów do pracy
– tych z doświadczeniem, jak i tych
którzy pragną je dopiero zdobyć. Jedynym koniecznym warunkiem jest
chęć pracy i nauki, czyli motywacja.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z firmą Falrose prosimy o przesyłanie swoich aplikacji do naszej firmy na adres:

Falrose Equity Poland Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 80/98,
02–255 Warszawa
lub mailowo:
rekrutacja@falrose.com.pl
lub bezpośrednio w naszej
siedzibie w Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Okunin 134.
Uwaga: Obecnie firma zapewnia pracownikom dojazd busami z Nowego
Dworu Mazowieckiego do Warszawy.
Rozważane jest także przedłużenie trasy
do Nasielska pod warunkiem zebrania
większej grupy pracowników. Już dziś
w warszawskim zakładzie pracuje kilka
osób z Nasielska i okolic, a kolejne zgłaszają chęć rozpoczęcia współpracy.
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PORCJA ROMSKICH OBYCZAJÓW I MUZYKI

Przegląd twórczości „Promień 2010”
W środę, 19 maja br. już po raz
czwarty odbył się, organizowany
przez Dom Pomocy Społecznej,
Przegląd Twórczości Domów Pomocy Społecznej „Promień 2010”.
Jego celem jest rozpowszechnianie
twórczości artystycznej placówek
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez zagłębienie
się w kulturę społeczności, która zamieszkuje powiat nowodworski.
Uroczystego otwarcia spotkania
i powitania gości dokonała punktualnie o godz. 9.30 Agata Nowak,
dyrektor DPS Nasielsk. Następnie na
nasielskiej scenie kolejno zaprezentowało swoje umiejętności taneczno-wokalne 19 zespołów z różnych
stron Polski. Występy rozpoczęli
gospodarze, czyli zespół z DPS
Nasielsk, a prezentacja wszystkich artystów zakończyła się ok.

godz. 15.30. Zaś
o godz. 16.00
w yst ąp i ł go ś ć
specjalny tego
spotkania – Don
Vasyl Szmidt i Cygańskie Gwiazdy.
To zespół, który podtrzymuje art yst yczne
tradycje ROMY.
Zaprezentował
nam takie przeb oje jak: Ore,
ore, Jedno jest niebo dla wszystkich, Życie to są piękne chwile, Cyganeczka Zosia.
Muzyka, taniec, śpiew, temperament artystów, cudowne kolorowe
stroje, wspaniała zabawa oraz niezwykły świat Cygańskie Gwiazdy
wprawiły wszystkich uczestników

O Złotą Nutkę

W poniedziałek, 24 maja 2010 r. w sali widowiskowej Nasielskiego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w
Nasielsku. Do walki „O Złotą Nutkę” przystąpiło 48 solistów oraz 10 zespołów.
Uczestników oceniało Jury w składzie: Monika Orłowska, Mateusz Rutkowski i
Marek Tyc. Oceniano: dobór repertuaru, technikę wykonawczą, interpretację
i ogólny wyraz artystyczny.
Oto laureaci Festiwalu:
Kategoria: soliści w wieku przedszkolnym + zespoły z przedszkola
+ zespoły z klas I–III szkół podstawowych:
I miejsce – grupa 5-latków z przedszkola w Nasielsku (utwór Zuzia, lalka nieduża)

imprezy w zachwyt i doskonały nastrój, pozostawiając po sobie niezapomniane wrażenia artystyczne.
Po występie wszyscy goście wzięli udział w zabawie integracyjnej
w Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku.
„Porcja Romskich Obyczajów Muzyki i Ewentualnie Natury” dąży do
zainspirowania mieszkańców domów pomocy społecznej do działalności scenicznej, pogłębienia
więzi ze środowiskiem lokalnym
oraz wspólnego spędzania czasu.
Patronat nad tegorocznym przeglądem objęli: marszałek województwa mazowieckiego, starosta powiatu nowodworskiego,
burmistrz Nasielska oraz Don
vasyl Szmidt i Zespół Cygańskie
Gwiazdy.
monika

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...
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rys. Jacek Gałężewski

Kategoria: soliści klasy I–III szkoły podstawowej
I miejsce – Natalia Ćwik, Szkoła Podstawowa w Nasielsku (utwór Puszek okruszek)
Kategoria: soliści klasy IV–VI szkoły podstawowej
I miejsce – Krzysztof Żmijewski, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
(utwór Zakazany owoc)
II miejsce – Klaudia Tybuchowska, Szkoła Podstawowa w Nasielsku (utwór
Rękawiczki)
III miejsce – Jagoda Witkowska, Szkoła Podstawowa w Dębinkach (utwór Małgośka)
Kategoria: zespoły z klas IV–VI szkoły podstawowej
I miejsce – Magdalena Ziemińska, Paulina Fiedorczyk, Aneta Stanczewska,
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie (utwór Remedium)
Kategoria: soliści i zespoły – gimnazjum + szkoły średnie
I miejsce – Milena Trzaskona, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie (utwór Niech
żyje bal)
II miejsce – Wioletta Niezgoda, Zespół Szkół w Pieścirogach (utwór Dłoń)
III miejsce – Patrycja Figurska, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku (utwór
Czas nie będzie na nas czekał)
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Dni Nasielska.
Wówczas będziemy mogli podziwiać występy wszystkich laureatów I Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”.
K.T.

Biblioteka poleca

Widok z mojego okna
Autorki proponowanej dziś książki pt. Widok z mojego okna.
Przepisy nie tylko na życie, Małgorzaty Kalicińskiej właściwie
nie trzeba przedstawiać, bo wielu czytelnikom jest ona znana
z Domu nad rozlewiskiem.
Zanim zaczęła pisać książki, była nauczycielką, reserchearką,
inwestorką, ale do tej pory najbardziej lubi być, jak sama mówi
o sobie, Kobietą Domową. Ma dwoje dorosłych dzieci, rozległe
plany na przyszłość i ogromne poczucie humoru.
W swojej najnowszej książce dyskretnie podsuwa czytelnikowi
przepisy na życie w formie felietonów, a do każdego z nich dołączony jest przepis kulinarny. Tak o tym zbiorze tekstów mówi
sama autorka: Mam w sobie wystarczająco dużo pokory, żeby
wiedzieć, iż sporo mi brakuje warsztatowo, więc nazywam to sobie Felkami. Taki „wyrób
felietonopodobny”, coś jak wypracowanie na temat „Widok z mojego okna”, przy czym
okno traktuję szerzej niż tylko to kuchenne. Czasem to okno pociągu, a czasem okno
bardzo umowne – spojrzenie na życie, refleksja.
Będzie więc trochę wspomnieć z dzieciństwa i czasów studenckich. Będą teksty o kobiecych pismach kolorowych, nauczycielach i muzyce poważnej, o polskich świętach, które
z tradycyjnych zmieniają się w komercyjny koszmar, o wychowaniu dzieci i alergii oraz
o wielu innych ciekawych sprawach.
Znajdziemy tam zabawnych i trafnych spostrzeżeń dotyczących otaczającej nas rzeczywistości jak np. „(…) a obecnie to już istne szaleństwo antywszystkiego. Nic i nikt nie jest
w pełni sobą! Przykład pierwszy z brzegu. Kiedyś malarz malował mieszkania, aktor grał
w sztukach, piosenkarka śpiewała piosenki, a idiotka pozostawała idiotką, cham nie miał
wstępu na salony itp. Dzisiaj… Malarze śpiewają i tańczą, aktorzy uczą się kilka lat zawodu, żeby zrobić karierę łyżwiarską (…)”.
Stałym rozmówcą autorki jest jej sąsiad Marian, twórca doskonałej pomidorówki à la Mariański cud.
W świecie Kalicińskiej jedzenie dziwnie łatwo łączy się z najważniejszymi emocjami, a recepty na istotne problemy z konkretnymi potrawami. Dlatego warto się z nimi zapoznać.
A po przeczytaniu i poznaniu wszystkich przepisów spróbować je zastosować w praktyce.

Nużewo. Trasa: Nużewo-Ciechanów.

Książka przeznaczona jest zarówno dla amatorów smacznej kuchni, jak i dla ludzi liczących
na chwilę wytchnienia od trudnej codzienności przy sympatycznej lekturze.
(red.)
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DLA OFIAR PRZEMOCY

„Niebieska Linia” pomaga

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/7/09–10

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
14 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

ogłaszam
że w dniu 3 sierpnia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi
Krzyczki – Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha za cenę wywoławczą 838.100,00
złotych (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto złotych)
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 54, poz. 535 z dnia
05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami ) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki– Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane
rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio
do przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą w skład nieruchomości.
Działka o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest równy, płaski. Część zabudowana
nieruchomości jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Podjazd,
chodnik przy budynku i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na działce znajduje się drzewo, kasztanowiec
o walorach dekoracyjnych i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, częściowo
podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku: pow. zabudowy – 476,54 m2, pow. netto – 596,77 m2 w tym: komunikacyjna – 82,88 m2,
pow. użytkowa – 489,40 m2, kubatura – 2589,00 m3.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa, kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem
zlokalizowanym na działce, elektryczną 3 fazową, ciepła woda z własnej kotłowni, alarmowa antywłamaniowa, instalacja centralnego
ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym.
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2 – zdewastowany, w złym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną
uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „C”
tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej, modernizacja oraz przekształcanie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 84.000,00 złotych na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej
do dnia 29 lipca 2010 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru
handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium
zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie
i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować
się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, pokój
nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.
org.pl.

BURMISTRZ
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś
świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać
numer 0 801 12 00 02, aby skontaktować się z psychologami i prawnikami.
Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce
uwolnić się od przemocy.
„Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie – mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor Agencji. Z pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie korzysta ponad
10 tys. osób rocznie. Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad
150 tysięcy konsultacji.
Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie
i dzieci. Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą
lub na dziecko.
Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył
którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło
przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
– Bardzo trudno pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi
Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa „Niebieskiej Linii”. – Jesteśmy po to,
by podać rękę ludziom, którym zawalił się świat – dodaje Paszkiewicz. – Pokazujemy, że można uwolnić się od przemocy, odzyskać godność i powiedzieć
jasno: za przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi, a nie ofiara.
Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. wykazało, że zdecydowana większość
(ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. – Pomaganie ofiarom przemocy to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny
w kryzysie – mówi Katarzyna Łukowska. – Zachęcamy samorządy lokalne
do tworzenia własnych działań pomocowych. Gminy tworzą punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar
przemocy. – Często pracownicy „Niebieskiej Linii” wskazują dzwoniącym do
nas osobom właśnie takie placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania
– dodaje Wanda Paszkiewicz.
W gminie Nasielsk (woj. mazowieckie) ofiary przemocy mogą zgłaszać się do Poradni Terapii Uzależnień w Nasielsku, ul. Warszawska 52,
tel. 23 6930250. Samorząd lokalny wspiera działania na rzecz ofiar przemocy,
m.in. poprzez porady psychologa – środy w godzinach 14.00–16.00 oraz
czwartki w godzinach 10:00–12:00; porady prawne – wtorki i czwartki w godzinach 16:30–18:30.
W kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne. – Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają
i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie – mówi szefowa
„Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracają się klienci „Niebieskiej
Linii”? Poszukują również informacji prawnych. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur takich, jak alimenty,
eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Więcej informacji:
Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 22 532 03 20;
Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 22 666 10 36;
Maria Sierzputowska, Kierownik Poradni Terapii Uzależnień, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 23 6930250.
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WYWIAD

Gimnazjaliści w Paryżu
M

iejsce magiczne, oblane majowym słońcem,
ozdobione płatkami migdałowców i kasztanowców – Paryż. Czaru tego miasta mieli okazję zakosztować gimnazjaliści z terenu gminy Nasielsk.
Tegoroczna wycieczka, która odbyła się w pierwszym tygodniu maja, została zorganizowana przez
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w
Nasielsku.
Opiekę nad jej młodymi uczestnikami sprawowały nauczycielki: Ewa
Wilczyńska, Maja Grubecka oraz
Beata Rączka. Wyjazd miał charakter
warsztatów językowych, podczas
których uczniowie sprawdzali oraz
rozwijali umiejętności językowe,
zarówno z języka francuskiego, jak i
angielskiego. Celem wycieczki było
także zapoznanie uczniów z kulturą i cywilizacją Francji. Uczestnicy
zwiedzili najpiękniejsze miejsca i
zabytki Paryża, skosztowali kuchni
francuskiej oraz podróżowali ponadstuletnim metrem.

podziwianie panoramy Paryża z
Wieży Eiffla oraz wieczorny rejs
po Sekwanie. Nasielszczanie obejrzeli także zbiory Luwru, w tym
słynną Moną Lisę i Wenus z Milo.
W programie wycieczki nie mogło
zabraknąć wizyty w Dzielnicy Łacińskiej, na Wyspie La Cité oraz w
artystycznej dzielnicy Montmartre.
W pamięci uczniów na długo pozostanie całodniowy pobyt w parku Eurodisneyland, gdzie do woli
korzystali z atrakcji parku i odkrywali na nowo ulubione postacie ze
świata Disneya.

Zwiedzanie Paryża rozpoczęli od
Muzeum d’Orsay – muzeum malarstwa, gdzie na uwagę zasługują
bogate zbiory malarstwa francuskich impresjonistów (Monet, Manet, Renoir). Następnie odwiedzili
kompleks pałacowy Les Invalides
– powstały za czasów Ludwika XIV,
jako przytułek dla żołnierzy-inwalidów, pozostających zazwyczaj bez
środków do życia. Uczniowie mieli
okazję spacerować najsłynniejszą
ulicą Paryża – Polami Elizejskimi,
aby dotrzeć do Łuku Triumfalnego.
Istotnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie przepięknego pałacu i ogrodów w Wersalu,

W trakcie wyjazdu uczniowie świetnie radzili sobie w codziennych
sytuacjach. Bardzo podobał im się
transport miejski, kolej RER oraz
metro, któr,e jak mogli się sami
przekonać, jest pełne niespodzianek. Mimo napiętego programu
wycieczka dostarczyła uczniom
wielu niezapomnianych wrażeń i
sprawiła, że kolejni młodzi ludzie
odkryli w sobie żyłkę podróżnika.
Ich zapał do poznawania świata
pozwala sądzić, że zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią Publicznego
Gimnazjum Nr 1 zagraniczne wyjazdy stają się powoli tradycją szkoły.
Ewa Wilczyńska i Maja Grubecka

Miejsce pełne magii
Na temat pobytu w Paryżu z uczennicami klasy II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku: Dominiką
Bielecką, Aleksandrą Zakrzewską oraz Dominiką Kordulską rozmawia Anna Łączyńska.
Anna Łączyńska: Jakie są wasze pierwsze wrażenia po powrocie
z Paryża?
Dominika Bielecka: Już marzę o tym, kiedy tam powrócę. Paryż to magiczne miejsce, jest pięknym miastem, pełnym blasku, robi wrażenie.
Aleksandra Zakrzewska: Na pewno każdy tu może znaleźć coś dla
siebie, ma niezliczone ilości zabytków i miejsc, w których czujemy
przeszłość, historię. Można godzinami spacerować ulicami Paryża i delektować się jego niepowtarzalnym klimatem.
A.Ł.: Który z zabytków wywarł na was największe wrażenie?
A.Z.: No cóż, ciężko się zdecydować, widzieliśmy tyle wspaniałych, ciekawych miejsc, ale myślę, że nigdy nie zapomnę wnętrza katedry Notre Dame. Tajemniczy nastrój, błoga cisza, półmrok, wszystko to można tam poczuć.
Dominika Kordulska: Miałyśmy wrażenie, że gdzieś zza filaru wyłoni się postać dzwonnika z Notre Dame, którego
pamiętamy z powieści Wiktora Hugo. Jestem tego samego zdania, ta katedra jest wyjątkowa i robi wrażenie.
D.B.: Zawiedzione byłyśmy trochę „Damą Paryża”, czyli wieżą Eiffel, która nocą rzeczywiście wygląda imponująco,
lecz za dnia to kupa zimnego, szarego żelaza. Jednak widok panoramy Paryża z trzeciego piętra zrekompensował
nam trzygodzinne oczekiwanie na wjazd.
A.Ł.: Co zaskoczyło was najbardziej?
A.Z.: Zderzenie kultur i wielobarwność tego miasta. Na ulicach roi się od Afrykańczyków, Arabów, Chińczyków,
Europejczyków…
D. K.: Trzeba przyznać, że przystojnych mężczyzn tam nie brakowało, do wyboru, do koloru... (śmiech)
D.B.: A mnie najbardziej zaskoczyło połączenie architektury klasycznej z nowoczesną, np. muzeum sztuki współczesnej Centre Pompidou w otoczeniu starych kamienic.
A.Z.: No i jeszcze metro! Miałyśmy okazję podróżować paryskim metrem, momentami było tłoczno, ale to niesamowite, że wszędzie w Paryżu można dotrzeć właśnie tym środkiem transportu. W Paryżu jest czternaście linii
metra, podczas gdy w Warszawie mamy zaledwie jedną.
A.Ł.: A który dzień z wycieczki najbardziej utkwił wam w pamięci?
A.Z. : Każdego dnia zwiedzałyśmy wiele pięknych zakątków tego miasta i uważam, że cały wyjazd był bardzo
udany. Na pewno jeszcze kiedyś tam wrócimy, tak w sensie fizycznym, ale również niejednokrotnie w sensie duchowym.
D.K.: Ja zdecydowanie najlepiej będę wspominać pobyt w Disneylandzie. To była niesamowita przygoda, fascynujące przeżycia, niezwykła zabawa. Disneyland jest bajkowy i tak właśnie można się tam poczuć. Zauważyłam nawet
podobieństwo jednej naszych pań profesor do Królewny Śnieżki, ale pozostawię to w tajemnicy (śmiech).
A.Ł.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wam, i sobie zresztą też, szybkiego powrotu do Paryża.

Spotkajmy się u Matki Bożej Łopacińskiej

Powraca tradycja pielgrzymek
Przez wieki wierni z ziemi zakroczymskiej i ciechanowskiej pielgrzymowali do Łopacina – do kościoła
parafialnego i miejsca w olszowym lesie zwanego
Pustelnią, aby oddać cześć Matce Bożej Łopacińskiej,
której obraz i figura tam się znajdowała.
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A Wś ró d n i c h

znaczącą grup ę s t a n ow i li mieszkańcy
gminy Nasielsk.
Jeszcze po II
wojnie światowej były to
głównie pielgrzymki piesze.
Później pątników było mniej, wydawało się nawet, że miejsce to zostanie
zapomniane. Okazuje się jednak, że nadal w dziwny sposób przyciąga
ono mieszkańców tej części ziemi mazowieckiej i tradycja pielgrzymek
powraca.

W ostatnich latach znaczącą rolę w przywracaniu tej pięknej tradycji odgrywa nasielszczanin pan Jacek Ruciński ze swoją małżonką. Słowa zaproszenia w nadtytule, to właśnie jego słowa wypowiedziane w maju ubiegłego roku na zakończenie uroczystości Maryjnej w Pustelni, której był
współorganizatorem.
Skorzystajmy z tego serdecznego zaproszenia i 30 maja br. udajmy się
do Pustelni, aby wziąć udział w nabożeństwie Maryjnym, którego częścią
będzie koncert Maryjny.
andrzej zawadzki
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UROCZYSTOŚCI MAJOWE

Dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej

aj to w parafiach zieM
mi nasielskiej, a także w większości parafii

katolickich w Polsce, miesiąc Pierwszych Komunii
Święt ych. Widocz nym
tego znakiem jest
wszechobecna biel, która symbolizuje czystość
dziecięcej duszy przygotowanej na spotkanie
z Panem Jezusem.
Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej
jest wyjątkowym i ważnym wydarzeniem w życiu katolików. Wagę
tego wydarzenia podkreśla Kościół
poprzez staranne przygotowanie
dziecka do przeżycia tego momentu. Odbywa się ono poprzez
katechezę i odpowiednie spotkania
formacyjne oraz wyjątkową oprawę

liturgiczną towarzyszącą samej uroczystości komunijnej.
Wyjątkowa waga tego aktu znajduje też odzwierciedlenie w rodzinie
dziecka. Zazwyczaj rodzice i rodzice chrzestni przystępują do komunii
św. Innymi oznakami uczestnictwa
rodziny w tym akcie są zakupione
dla dziecka specjalnie na tę uroczystość szaty, a następnie spotkanie
w gronie osób najbliższych.
Na terenie naszej gminy funkcjonują trzy parafie: św. Wojciecha
i św. Katarzyny (Pieścirogi) w Nasielsku oraz św. Rocha w Cieksynie.
Niewielką część gminy obejmują
swym zasięgiem parafie mające swe
siedziby poza terenem naszej gminy: św. Anny w Pomiechowie (gm.
Pomiechówek) i Nawiedzenia NMP
w Smogorzewie (gm. Winnica).
W trzech głównych parafiach
naszej gminy do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym
roku 144 uczniów i uczennic
klas drugich – 74 osoby w kościele w Nasielsku (16.05.), 34
w kościele w Pieścirogach (9.05.)
i 36 osób w kościele w Cieksynie
(9.05.). Od kilku lat ubiorem komunijnym zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców we wszystkich trzech parafiach są alby.
Tradycyjnie dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świę-
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tej otrzymują pamiątki.
W parafiach naszej gminy
były to obrazki w ramkach, książeczki do nabożeństwa i wspólne zdjęcie.
To bardzo cenny zwyczaj.
W wielu rodzinach przechowywane są one przez
całe życie.
Po zakończonych uroczystościach w kościele
dzieci udają się ze swymi
najbliższymi i gośćmi do
domów rodzinnych. Tam
zasadniczą częścią świeckiej już uroczystości jest
odświętny obiad. Towarzyszy mu wręczanie upominków. Moda w tej dziedzinie
zmienia się wyjątkowo szybko. Bardzo często dzieci otrzymują „koperty”. Minęły już czasy, gdy marzeniem dziecka było otrzymanie
jako upominku komunijnego zegarka, prostego aparatu fotograficznego czy złotego łańcuszka z medalikiem. Nawet telefon komórkowy
nie robi obecnie wrażenia. Dzisiaj
dziecko chciałoby otrzymać rower
z napędem elektrycznym, skuterek
czy laptop. „Koperta” przynajmniej
w części ten problem rozwiązuje.
Koszty, a zwłaszcza niewielka liczba lokali gastronomicznych na terenie naszej gminy sprawiają, że na
przyjęcie komunijne w lokalu deL

cyduje się jeszcze niewiele rodzin.
Zjawisko to ma jednak tendencję
wzrostową.
Jedno jeszcze zjawisko o charakterze świeckim towarzyszy tej ważnej
w życiu każdego człowieka uroczystości. W poniedziałek lekcje zdominowane są przez wspomnienia
z poprzedniego dnia. Tego też dnia
rozpoczyna się Biały Tydzień. Dzieci
przez 7 dni uczestniczą w strojach
komunijnych w nabożeństwach
majowych i mszach świętych. W
strojach tych będą też uczestniczyć
w dniu Bożego Ciała w tradycyjnych
procesjach.
W maju miały też miejsce inne
ważne wydarzenia religijne. DzieA

ci klas czwartych uczestniczyły
w uroczystych nabożeństwach,
w czasie których nastąpiło Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Osoby starsze pamiętają tę
uroczystość jako II Komunię św.
lub tzw. Komunię Świętą Generalną.
Młodzież ostatnich klas gimnazjalnych przystąpiła do sakramentu
bierzmowania. Udziela go zazwyczaj biskup. Tę posługę w parafii
św. Rocha sprawował ks. infułat
Wojciech Góralski (5.V), zaś w parafii św. Katarzyny (14.V) i parafii
św. Wojciecha (20.V) ks. biskup
Roman Marcinkowski.
az
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20 lat samorządu terytorialnego

ok 2010 jest rokiem obchodów „Święta Odrodzonej samorządności Lokalnej”. W gminie Nasielsk uczcimy 20. rocznicę odroR
dzenia samorządu terytorialnego podczas uroczystej sesji, która odbędzie się 27 maja br. W dniu 8 marca 1990 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Inicjatorem reformy samorządowej był Senat, wybrany w
pierwszych po drugiej wojnie światowej demokratycznych wyborach. Wybrane 27 maja 1990 r., w pierwszych w pełni demokratycznych wyborach, władze lokalne otrzymały kompetencje i środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz kierunkach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
Wyrazy szczególnej wdzięczności należy skierować do radnych, burmistrzów I kadencji, którym wówczas nie zabrakło odwagi, konsekwencji i determinacji, a także do tych wszystkich ich następców, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś
małe ojczyzny są stabilną podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Reforma samorządowa jest uważana za najbardziej udaną z polskich reform ustrojowych. Przemawiają za tym nie tylko często formułowane oceny, ale przede wszystkim fakty:
– przejęte zadania i kompetencje są realizowane rzetelnie, na miarę przekazanych potencjałów i stworzonych możliwości, - w okresie
ostatnich lat inwestycje lokalne i regionalne były corocznie około dwukrotnie większe niż inwestycje centralne, a w roku 2009 wzrosły
do około 42 mld zł, osiągając poziom trzykrotnie wyższy niż wydatki majątkowe budżetu centralnego. Rozwój lokalny to nie tylko inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, ale także świadczenie usług publicznych o wysokiej jakości.

wadzieścia lat funkcjonowania odrodzonego samorządu gminnego w Polsce, uzupełnionego od 12 lat przez odtworzony samorząd
D
powiatowy na szczeblu lokalnym oraz przez powołany po raz pierwszy w naszym kraju samorząd regionalny, pokazuje, jak wiele można zmienić i zbudować, jeżeli znacząca część spraw publicznych jest powierzona faktycznym gospodarzom danego terenu. Przywrócona
została autonomia społeczności lokalnych, której świadomość wyzwoliła nowe inicjatywy i drzemiący w nich potencjał.
Maria Kowalska, Sekretarz Nasielska, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Wojciech Ostrowski,

burmistrz i przewodniczący zarządu
pierwszej (1990 – 1994) i drugiej (1994 – 1998) kadencji

Pierwsze lata funkcjonowania
odrodzonego samorządu lokalnego, nie należały do najłatwiejszych, co było najtrudniejsze
w pracy burmistrza?
Porównując obecną pracę w samorządzie lokalnym na stanowisku
wójta, burmistrza, prezydenta miasta z tą samą pracą na początku lat
dziewięćdziesiątych, kiedy samorząd lokalny stawiał pierwsze kroki
w demokratycznej Polsce, należy
stwierdzić, iż praca ta, pomimo że
trzeba było się wszystkiego uczyć,
była łatwiejsza i bardziej spontaniczna niż obecnie. Poszczególni radni
Rady Miejskiej i członkowie Zarządu
byli pełni entuzjazmu i wiary w to, iż
od naszych wspólnych działań zależy dobro naszej gminy.
Głównymi priorytetami były:
– zdobywanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych (wodociągi,
drogi, gaz),
– sprawiedliwy podział tych środków
pomiędzy część miejską i wiejską
gminy,
– minimalizowanie kosztów funkcjonowania organów gminy i jednostek pomocniczych gminy, jednak nie mogło to mieć wpływu na
jakość realizowanych przez te jednostki zadań,
– udzielanie wsparcia dla instytucji
życia publicznego, mających wpływ
na jakość i bezpieczeństwo życia
mieszkańców gminy (policja, wojsko, służba zdrowia, kościół rzymskokatolicki).
Ponadto pragnę zauważyć, iż
w pierwszych latach mojego funkcjonowania na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk mieszkańcy składali wizyty burmistrzowi
w każdym czasie, bez względu na
ustalone godziny przyjęć interesantów. Taka sytuacja wynikała prawdopodobnie z faktu nagromadzonych
i niemożliwych wcześniej do załatwienia spraw ważnych dla mieszkańców. Gabinet burmistrza stał się
miejscem, gdzie każdy mógł przyjść
i przedstawić swoje problemy, często
będące nawet poza zakresem działania burmistrza.
Bardzo ważną sprawą na początku
funkcjonowania samorządu w gmi-

nie Nasielsk była współpraca z ówczesnym wojewodą
ciechanowskim Andrzejem
Wojdyłło oraz wicewojewodą Michałem Wójciakiem.
Biorąc pod uwagę, iż w tamtym czasie sprawy gospodarki finansowej regulowała
ustawa o samorządzie terytorialnym, a dochody gmin
– ustawa z dnia 14 grudnia
1990r. o dochodach gmin
i zasadach i subwencjonowania w latach 1991–1993
oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym,
bardzo ważną część w budżetach poszczególnych
samorządów stanowiły dotacje z budżetu wojewody
przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin.
Jak ocenia Pan swoją współpracę
z Radą Miejską?
W pierwszych latach funkcjonowania samorządu gminy Nasielsk
współpraca z Radą Miasta układała
się bardzo dobrze. Zarówno przewodniczący Rady, Tadeusz Modzelewski, jak i Zarząd Miasta – wszyscy
mieliśmy podobne spojrzenie na tę
współpracę. Tylko zgoda i wspólne
działanie mogło przyczyniać się
do rozwoju gminy. Poszczególne posiedzenia Rady Miasta były
przygotowywane przez przewodniczącego wspólnie z Zarządem
Miasta. Priorytetem obrad każdej
Rady, poza sprawami związanymi
z pracą Zarządu, uchwałami Rady,
był punkt obrad, podczas którego przewodniczący udzielał głosu
mieszkańcom gminy, którzy bardzo
licznie w tych obradach uczestniczyli. Pomimo iż często były to pytania bardzo trudne i kłopotliwe, to
zawsze ten punkt był umieszczany
w porządku obrad.
Obecność członków społeczności
podczas obrad Rady Miejskiej była
elementem społecznej kontroli
nad radnymi, ich zaangażowaniem
w pracę Rady oraz ich obecnością
na sesjach. Przedstawiciele społeczeństwa gminy będący na posiedzeniu Rady często krytycznie reagowali np. na częste opuszczanie
sali obrad przez poszczególnych
radnych.

Michał Wójciak burmistrz i przewodniczący

zarządu pierwszej kadencji 1990 – 1994
Jak trafił Pan do pracy w
samorządzie lokalnym?
– W latach osiemdziesiątych
związany byłem z opozycją
demokratyczną, skupioną
w Ruchu Społecznym Solidarność. Działałem w grupie tworzącej Solidarność
Rolników Indywidualnych,
a po wprowadzeniu stanu
wojennego – Duszpasterstwo Rolników.

Z perspektywy tych kilkunastu lat,
jakie upłynęły od czasu mojego
udziału w pracach tego organu
gminy Nasielsk, uważam, iż była
to wspaniała szkoła demokracji lokalnej, której wszyscy się wówczas
uczyliśmy.
Co zaliczyłby Pan na przestrzeni
tych minionych 20 lat do największych sukcesów, a co do porażek
nasielskiego samorządu?
Trudno jest obecnie identyfikować
sukcesy, niemniej uważam, iż to, że
praca samorządu cieszyła się tak
dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców, którzy uczestniczyli
licznie w obradach Rady Miejskiej
oraz w publicznych spotkaniach Zarządu z mieszkańcami, było niezwykle
ważne. Z perspektywy lat uważam, że
mieszkańcy poprzez swoją obecność
pokazywali radnym oraz Zarządowi,
że na nich liczą oraz że oczekują od
ich decyzji poprawy swojego życia
w społeczności lokalnej.
Nie chciałbym w tym miejscu wymieniać kilometrów wybudowanych dróg, wodociągów, gazociągów, gdyż ich realizacja i rozwój infrastruktury jest jednym z podstawowych obowiązków organów gminy
i trudno uważać za sukces realizację
podstawowych obowiązków. Niemniej uważam, iż w dalszym ciągu
mamy wiele do zrobienia, zarówno
w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej, jak i tworzenia
warunków umożliwiających powstawanie nowych miejsc pracy.

Pod koniec lat 80., po obradach tzw. okrągłego stołu,
powstały Komitety Obywatelskie. Przewodniczyłem
takiemu Komitetowi w mieście i gminie Nasielsk. Komitet Obywatelski był reprezentantem całej ówczesnej
opozycji. Przygotował i wystawił kandydatów na radnych do pierwszych
wyborów samorządowych. Zwyciężyliśmy, i w ten sposób zostałem radnym, a także pierwszym burmistrzem Nasielska.
Co było najtrudniejsze w pierwszych miesiącach funkcjonowania
samorządu gminnego?
– Drobne sprostowanie: to był samorząd miejsko-wiejski. Wracając do meritum: zidentyfikowanie najważniejszych problemów, takich jak bankrutująca
gospodarka, zaniedbana infrastruktura (brak oczyszczalni ścieków, jeden
wiejski wodociąg, wstrzymana w trakcie realizacji budowa sieci gazowej,
która kierowana do Pułtuska miała omijać Nasielsk).
Powodowało to, że uświadomiliśmy sobie nagle, iż praca w samorządzie
to będzie morderczy trud, który musimy wykonać, aby budować tę naszą
rzeczywistość i gonić Europę.
Jak z perspektywy swoich późniejszych doświadczeń zawodowych
ocenia Pan początki samorządu w naszej gminie?
– Początki pracy nasielskiego samorządu miejsko-gminnego oceniam
bardzo pozytywnie. Po pierwsze: silna państwowotwórcza rada, myślenie
o całościowym rozwoju miasta i gminy, a nie w kategoriach, jak wyrwać
pieniądze na swoją drogę, swoją ulicę. Po drugie: wydawanie na inwestycje
tylko tych środków, które stanowiły nadwyżkę w bieżących wydatkach.
Wreszcie po trzecie: ENTUZJAZM, którego nie odczuwałem i nie spotkałem
już w żadnej innej kadencji.
Nadal jest Pan radnym nasielskiej Rady Miejskiej i zna Pan na bieżąco
problemy naszej gminy. Co zaliczyłby Pan na przestrzeni tych minionych 20 lat do największych sukcesów, a co do porażek nasielskiego
samorządu?
– Sukcesem samym w sobie było stworzenie samorządu. Decydowanie
tu, w naszej małej ojczyźnie, o jej sprawach, a nie w Ciechanowie czy też
Warszawie.
Dzięki temu nasze miasto i gmina zmieniły swój wizerunek na znacznie
lepszy. Nam, autochtonom, często trudno dostrzec te zmiany, ponieważ
żyjemy tu na co dzień. Najlepiej widzą to przybysze. To tak jak z dziećmi:
rodzicom najtrudniej zauważyć ich rozwój.
Do najpoważniejszych problemów należy niewątpliwie niezrównoważony
budżet i potężne zadłużenie. Obecna sytuacja w Grecji powinna być ostrzeżeniem również dla nas.
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Tadeusz Modzelewski, przewodniczący Rady Miejskiej

i przewodniczący zarządu trzeciej kadencji
pierwszej kadencji (1990–1994) i drugiej kadencji (1994–1998)
(1998 – 2000), burmistrz czwartej (2002–2006) Jak Pan ocenia ideę samorządu terytorialnego i zmiany
i piątej (2006 – 2010) kadencji
w ustawie na przestrzeni minionych dwudziestu lat?

Jest Pan Burmistrzem już trzecią
kadencję, a wcześniej był Pan
radnym, jak więc ocenia Pan
z perspektywy tych lat możliwości
rozwoju naszej gminy, jakie niesie
ze sobą idea samorządności?
Samorząd to bardzo wdzięczna
dziedzina funkcjonowania na rzecz
obywateli. To właśnie na tym poziomie, na szczeblu gminy, podejmowane są najważniejsze działania, dzięki którym życie obywateli
może stać się lepsze. Jak podkreśla
wielu fachowców, reforma samorządowa – a więc odrodzenie gmin
w 1990 roku– to najbardziej udana
reforma w naszym kraju; oczywiście, nie była pozbawiona również
pewnych usterek. A do takich można z pewnością zaliczyć cedowanie
na samorząd działań i zadań bez przekazania odpowiednich środków
publicznych na te cele.
W tej perspektywy i w tym kontekście postrzegam Gminę Nasielsk jako
jednostkę samorządu terytorialnego, która w dobrym stopniu wykorzystała
możliwości, jakie niesie ze sobą zasada samorządności. Mieliśmy i cały
czas mamy wizję rozwoju naszej Gminy, o czym świadczą choćby działania w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Chcemy
przyciągnąć na nasz teren jak największą liczbę inwestorów – zarówno
przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Na ich zainteresowaniu Gminą
Nasielsk skorzystamy wszyscy – tu inwestorzy będą bowiem płacić podatki, na czym zyska budżet Gminy, jak również kupować nasze produkty
i usługi, co wpłynie na większą zasobność mieszkańców.
Co jest pańskim zdaniem najtrudniejsze w pracy burmistrza?
Przede wszystkim muszę podkreślić, iż jest to praca bardzo ciekawa i kreatywna, ale też wielce absorbująca. Wielu osobom wydaje się, iż wystarczy
przyjść do pracy na godzinę 8.00, pobyć w niej osiem godzin i pojechać
do domu. Nic bardziej mylnego. Przy dużym zakresie działania gminy
jako jednostki samorządu terytorialnego ciągle jest coś do zrealizowania,
wykonania. Często moja praca kończy się w godzinach wieczornych, ale
też pełniona przeze mnie funkcja wymaga zaangażowania w soboty czy
niedziele. Trudne jest też uświadomienie osobom chcącym załatwić swoje
sprawy w Urzędzie Miejskim, że nie wszystko, czego oni od nas oczekują,
jest możliwe do zrealizowania przez gminę. Rozumiem tych ludzi, bo zależy im na sprawach, które z ich punktu widzenia są najważniejsze. Jednak
każdą sprawę w tej gminie kojarzą oni tylko z gminą i Burmistrzem, a to jest
błędne założenie. Przepisy określają dokładnie katalog zadań, jakie ma
w swojej kompetencji gmina. Choć bardzo chciałbym pomóc wszystkim
ludziom, naprawdę nie mam i nie mogę mieć wpływu na takie sprawy jak
np. rozkłady jazdy pociągów, budowy sieci gazowniczej czy sieci energetycznej bądź remonty dróg powiatowych i wojewódzkich – a z takimi
m.in. tematami przychodzą do mnie interesanci.
Co zaliczyłby Pan na przestrzeni tych minionych 20 lat do największych sukcesów, a co do porażek nasielskiego samorządu?
Nasza gmina przez ostatnich 20 lat zmieniła się na lepsze – to widać gołym
okiem. Podniósł się standard życia mieszkańców, także w oparciu o zapewnienie podstawowych mediów. Za wielki sukces minionego 20-lecia
uważam praktycznie 100-procentowe zwodociągowanie terenu Gminy
Nasielsk. Podczas licznych spotkań z mieszkańcami terenów wiejskich
słyszałem często: „Panie Burmistrzu, po co jakieś tam internety, kiedy my
mamy wodę ze studni!” Dlatego cieszę się, że mieszkańcy naszej gminy
mają już dostęp do wody z wodociągów. Postępuje coraz bardziej rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Wielkim wyzwaniem z naszej strony – i zakończonym sukcesem – była realizacja wysypiska odpadów w Jaskółowie
oraz oczyszczalni ścieków w Nasielsku. Choć przed rozpoczęciem budowy, szczególnie tej pierwszej, nie brakowało oporów i sprzeciwów, czas
pokazuje, jak potrzebne były to inwestycje.
Poprawił się stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk, również poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w mieście i na terenie wiejskim. W
coraz lepszym stanie są budynki użyteczności publicznej. Bardzo dobrze
funkcjonuje samorządowa służba zdrowia z pogotowiem ratunkowym
oraz placówki oświatowe. Wiele satysfakcji jako Burmistrzowi dał mi sukces w postaci bloków na ul. Płońskiej.
Sukces to również stworzenie warunków, w których nasza Gmina stała
się miejscem czasowego bądź też stałego osiedlania się osób z dużych
aglomeracji miejskich, głównie z Warszawy. Na naszym terenie kupują oni
działki letniskowe, tu przebywają przez okres wakacyjny, a coraz częściej
budują się tu i osiedlają na stałe.
Natomiast ubolewam nad tym, iż nie udało nam się do tej pory przyciągnąć
na teren Gminy Nasielsk większego inwestora, dzięki któremu otworzyłyby
się możliwości stworzenia nowych miejsc pracy.

– Dzięki ruchowi społecznemu, jakim był Niezależny Samorządowy Związek „Solidarność”, w Polsce dokonano zasadniczych zmian ustrojowych. Jedną z najbardziej istotnych była
przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wspólnota samorządowa są to mieszkańcy zamieszkali na
danym terenie i od nich zależy wybór swoich przedstawicieli,
którzy w ich imieniu będą decydować o jakości wspólnotowego życia w gminie. Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że
wybrani przez nich: burmistrz i radni w ich imieniu dysponują
ich pieniędzmi, którymi trzeba zarządzać z sensem. Dokładnie
nie analizowałem zmian następujących w ustawie, które pojawiły się niej na przestrzeni minionych lat, już po moim odejściu
z pracy w samorządzie. Ale ogólnie wiadomo, że w tym roku
będą wybory, w których wójt, burmistrz, prezydent miasta
będą wybierani w wyborach powszechnych po raz trzeci. Jest
to dobra zmiana, nakładająca na mieszkańców odpowiedzialność, że wybierając władze gminy, musimy wybierać dobrych
gospodarzy, dbających o całokształt zasadniczych potrzeb gminy i jej mieszkańców.
Proszę się podzielić z naszymi Czytelnikami swoimi doświadczeniami ze sprawowania funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku.
– Sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady to nie tylko zaszczyt i honor, ale przede wszystkim
obowiązki, odpowiedzialność prawna i moralna. Na przewodniczącym, podobnie jak na całej Radzie,
spoczywa odpowiedzialność za podejmowane uchwały, które muszą być zgodne z ustawą i obowiązującym prawem, żeby nie były podważone przez urząd wojewody czy sąd.
Uchwały pod względem merytorycznym powinny być wyważone, uwzględniać ogólne potrzeby gminy
i indywidualnych mieszkańców, które są bardzo często trudne do pogodzenia. Przewodniczący to jeden
z całego grona radnych, w jego pracy ważny jest również kontakt z mieszkańcami, spotkania indywidualne czy środowiskowe, uwzględnianie uwag czy krytyki. Kiedy pełniłem funkcję przewodniczącego
Rady, należało do mnie opracowanie porządku obrad i przygotowanie się do sesji, wcześniejsze zapoznanie się z dokumentami oraz udział w posiedzeniach poszczególnych komisji i Zarządu. Prowadzenie
sesji zawsze wymagało wiele rozwagi i opanowania, przestrzegania tematu w dyskusji. Sądzę, że w pracy
samorządu konieczne jest wzajemne zrozumienie się przewodniczącego, radnych i przybyłych mieszkańców, w ramach przestrzegania statutu i regulaminu rady. Trzeba pamiętać, że dobre przygotowanie i przebieg sesji pozwala na zwoływanie, poza wyjątkami, sesji raz na kwartał, co przynosi znaczne
oszczędności w budżecie.

Grzegorz Duchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej

trzeciej kadencji (1998 – 2002)

Jak Pan ocenia ideę samorządu
terytorialnego i zmiany w ustawie
na przestrzeni minionych dwudziestu lat?
Nowe warunki ustrojowe po roku
1989 doprowadziły do sytuacji, w której samorząd stał się podstawowym
segmentem zarządzania w strukturze
kraju. Ustawa o samorządzie terytorialnym na przestrzeni 20 lat podlegała różnym zmianom: od liczby
radnych począwszy, poprzez kompetencje Rady i Burmistrza, na zadaniach stawianych społeczności lokalnej kończąc. Polska prowincjonalna
„kwitnie” przy założeniu, że wybrani
ludzie do samorządu mają odpowiednie kompetencje, doświadczenie i cechuje ich wrażliwość i odpowiedzialność za losy gminy. Jak było na przestrzeni tych lat i jest w naszej gminie, ocenę zostawiam
mieszkańcom miasta i gminy. Pomieszanie odpowiedzialności w niektórych dziedzinach funkcjonowania samorządowców, zwiększanie zadań często przy niewystarczających środkach finansowych – to
moim zdaniem niedobre zmiany na poziomie funkcjonowania odrodzonego samorządu. Zbyt dużo
władzy nie zawsze dobrze wykorzystywanej przez burmistrzów, wójtów przy braku odpowiedzialności
części radnych za niektóre decyzje uchwałodawcze, szczególnie o strategicznym znaczeniu (finansowe, zadłużenie gminy, plany zagospodarowania przestrzennego), na długo zostawiają ślady i będą mieć
wpływ na bieżące funkcjonowanie.
Proszę się podzielić z naszymi Czytelnikami swoimi doświadczeniami ze sprawowania funkcji
Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Miejskiej w Nasielsku.
Pełniąc zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1999–2002, trafiłem na nieco inne warunki niż te, które wystąpiły w późniejszych latach. Oto kilka zmian po 2002 r., które moim
zdaniem mają istotny wpływ na funkcjonowanie samorządu. Zmniejszenie liczby radnych, likwidacja
Zarządu jako ciała kolegialnego, wybór burmistrza przez mieszkańców a nie przez radnych, możliwość
pozyskiwania środków unijnych – to kluczowe różnice w funkcjonowaniu samorządu między okresem,
kiedy pełniłem funkcję przewodniczącego, a dniem dzisiejszym. Działając w Radzie Miejskiej w tej kadencji, z ubolewaniem patrzę, jak profesjonalizm w działaniu i podejmowaniu decyzji można zastąpić
lokalną niebezpieczną zabawą. Obawiam się, że możemy stworzyć w naszej gminie sytuację podobną
do tej, jaka jest dzisiaj w Grecji. W tym stanie rzeczy konieczne są zmiany w prawie i dostosowanie ich
do zmieniającej się rzeczywistości.
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Z SAMORZĄDU

Wojciech Andrzej Królak, przewodniczący Rady Miejskiej czwartej kadencji (2002–2006)
Jak Pan ocenia ideę samorządu terytorialnego i zmiany w ustawie na przestrzeni minionych dwudziestu lat?
Idea samorządu terytorialnego została przywrócona w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym. Zgodnie z tą ustawą mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną i wykonuje zadania administracyjne. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy,
w szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów,
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, ochrony zdrowia oraz edukacji publicznej. Gmina realizuje zadania
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Gminna gospodarka finansowa jest prowadzona samodzielnie na postawie budżetu gminy. Budżet jest
uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy uchwalony przez Radę uprawnia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Dochodami gminy są: podatki, opłaty, dochody z majątku
gminy, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe, spadki, zapisy i darowizny oraz inne dochody. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz miasta. Począwszy od 2002 r.,
burmistrzowie przestali być wybierani przez radę gminy, od tego czasu są wyłaniani w drodze głosowania
bezpośredniego przez mieszkańców.
Moim zdaniem, ustawa z 1990 r. o samorządzie terytorialnym i zmiany w ustawie na przestrzeni minionych lat to jedna z lepszych ustaw prawa o samorządzie terytorialnym.
Proszę się podzielić z naszymi Czytelnikami swoimi doświadczeniami ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku.
W trakcie działalności samorządowej zdobywałem wiedzę i doświadczenie, pracując w Radzie Miejskiej od 1994 r. W latach 2002–2005 pełniłem
funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. Występując w imieniu Rady Miejskiej, rzetelnie i uczciwie wypełniam
swoje obowiązki, najlepiej jak potrafiłem. W okresie przewodniczenia najwięcej zostało przyjętych uchwał; były to uchwały, które przyczyniły się na
rozwój gminy Nasielsk. Starałem się godnie reprezentować Miasto i Gminę Nasielsk w strukturach samorządowych.

Katarzyna Rusek,

przewodnicząca Rady Miejskiej
czwartej kadencji (2002 – 2006)

Jak Pani ocenia ideę samorządu terytorialnego i zmiany w ustawie na przestrzeni minionych dwudziestu lat?
Idea samorządu terytorialnego odniosła sukces. Decentralizacja władzy, przekazanie kompetencji społeczności lokalnej w istotny sposób poprawiło jakość życia obywateli. Mieszkańcy korzystają ze swoich praw i mają świadomość współuczestnictwa w tworzeniu swoich
„małych ojczyzn”.
Proszę się podzielić z naszymi Czytelnikami swoimi doświadczeniami ze sprawowania
funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nasielsku.
Uczestnictwo w pracy samorządu to szczególne wyróżnienie, prestiż i odpowiedzialność. Jako
przewodnicząca Rady odczuwałam to w dwójnasób. Reprezentowałam mieszkańców także na
zewnątrz. Bliskie mi są wspomnienia spotkań z wielkimi osobistościami kultury, nauki, sportu
czy polityki. Nadanie tytułów Honorowych Obywateli naszego Miasta ks. Tomasińskiemu i mistrzyni sportu p. Renacie Mauer to momenty, w których byłam dumna, że mieszkam i pracuję
w takim mieście jak Nasielsk. Te wspomnienia pozostaną ze mną na zawsze.

Dariusz Leszczyński,

przewodniczący Rady Miejskiej
czwartej (2002 – 2006) i piątej (2006 – 2010) kadencji
Jak Pan ocenia ideę samorządu terytorialnego i zmiany w ustawie na przestrzeni minionych dwudziestu lat?
Dwudziesta rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego to dobra okazja do refleksji
i podsumowań minionego okresu. Spojrzenie z tej perspektywy uświadamia, jak wiele już w tej dziedzinie osiągnęliśmy. Tak w teorii, jak w praktyce. Jest to dorobek budowany od podstaw. Tych 20 lat,
moim zdaniem, może być powodem do dumy. Samorząd terytorialny zdał egzamin z samodzielności z wynikiem bardzo dobrym. Przy utrzymującej się tendencji do spadku zaufania do polityki
i instytucji publicznych, władze samorządowe wciąż cieszą się wysokim poziomem społecznego
zaufania. Mimo upływu 20 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym i mimo ich kolejnych
nowelizacji, w moim przekonaniu, nadal do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, czy w obecnej postaci
funkcjonujący samorząd spełnia oczekiwania społeczne w zakresie budowy państwa obywatelskiego,
wrażliwego na trudy życia codziennego, państwa, które umożliwia obywatelom wpływanie na rozstrzygnięcia kwestii spraw lokalnych, co w konsekwencji rzutuje na standard życia i mieszkania. Idea
samorządności jest bardzo słuszna. Art. 6 ustawy mówi: do zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o zakresie lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Brak
jednak proporcjonalności pomiędzy potrzebami, które należy zaspokoić, a możliwościami realizacji tych potrzeb. Dlatego na co dzień spotykamy się z potrzebą dokonywania wyboru. Nawet najbardziej słuszna decyzja może być negowana nie tylko przez liczne i różne grupy mieszkańców, ale
również przez samych radnych, co w rezultacie może prowadzić do obniżenia naszego autorytetu
jako samorządowców.
W Radzie Miejskiej w Nasielsku jestem drugą kadencję, czyli od 2002 r., a więc radnym zostałem po
wprowadzeniu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadzone zmiany rozgraniczyły
zakres kompetencji organu wykonawczego, jakim w naszej gminie jest burmistrz, wybierany w wyborach bezpośrednich, od organu stanowiącego – Rady
Miejskiej. Drugą zmianą było ograniczenie ilości radnych z 24 do 15 (co ograniczyło koszty funkcjonowania rady i zmniejszyło przypadkowość wyboru).
Proszę się podzielić z naszymi Czytelnikami swoimi doświadczeniami ze sprawowania funkcji Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady
Miejskiej w Nasielsku.
Funkcję przewodniczącego Rady pełnię od 2005 r. Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem przewodniczącego
jest przygotowanie sesji rady oraz prowadzenie jej obrad. W mojej ocenie rola, jaką przewidział ustawodawca dla przewodniczącego rady, jest
w zupełności wystarczająca. Ja decyduję, jaki będzie obraz pracy rady danej kadencji. Z doświadczenia wiem, że rola sprawnej organizacji pracy rady nie jest łatwa. Najważniejsze to ułożyć sobie sprawne relacje z radnymi, przewodniczącymi komisji oraz z burmistrzem, to już połowa
sukcesu. Druga połowa to własne zaangażowanie. Reasumując, należałoby powiedzieć, że rola przewodniczącego jest niewdzięczna. Z jednej
strony musi patrzeć na środowisko, które go wybrało, a z drugiej na to, co chce osiągnąć w pracy dla dobra gminy. Jest to trudne do pogodzenia,
ale możliwe. Mnie się to udaje.
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UWAGA

– ZAGROŻENIE POWODZIOWE !!!
W związku z zagrożeniem powodziowym
przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek powodzi.
W tym celu:
– już dzisiaj przenieś wartościowe rzeczy
na górne kondygnacje budynku,
– jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze
w bezpieczne miejsce np. do znajomych,
rodziny,
– ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią łączności np.
przez krewnych, znajomych itp.
– naucz najbliższych członków rodziny
odłączania źródeł energii, gazu, wody,
– zgromadź w domu niezbędną ilość nie
psującej się żywności,
– zgromadź w pojemnikach znaczną ilość
czystej wody, w czasie powodzi może nie
funkcjonować kanalizacja, studnie,
– przenieś na górne kondygnacje miejsca
sypialne lub jeśli nie masz takiej możliwości – śpij u sąsiada, który taką możliwość
posiada,
– mniej włączone radio bateryjne na częstotliwości lokalnej stacji w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach
postępowania,
– zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł
światła – latarki, świece, zapasowe baterie
do radia i latarek,
– zapewnij odpowiednią odzież i obuwie
– jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj
go w sprawności ( pontony, łodzie itp.),
używaj go wyłącznie podczas zagrożenia
życia – prąd wody może porwać sprzęt
wraz z osobami,
– poznaj drogi ewakuacyjne i zapoznaj
z nimi swoich najbliższych i sąsiadów,
– podczas powodzi dostosuj się do poleceń
prowadzących akcję ratunkową.
Co należy zrobić przed powodzią:
– przypomnieć sobie instrukcję alarmową,
– położyć w widocznym miejscu wykaz
z telefonami służb ratowniczych,
– opróżnić piwnicę z substancji zagrażających środowisku (farby, lakiery),
– odciąć źródła zasilania (prąd, gaz),
– ewakuować dzieci, osoby starsze i chore,
– wywieźć samochód poza tereny zalewowe,
– przenieść wartościowe rzeczy na wyższe
kondygnacje,
– sprawdzić i uzupełnić niezbędną ilość
zapasów (żywności, wody pitnej, środków
higienicznych, oświetlenia awaryjnego ),
– uzupełnić zawartość apteczki (szczególnie ważne dla ludzi przewlekle chorych!)
– ustalić i ustawić zakres częstotliwości
radiowej, na której przekazywane są
komunikaty
WYPOSAŻENIE RATUNKOWE
Na wypadek kataklizmu miej w domu
odpowiednie wyposażenie; rzeczy te powinny wystarczyć Tobie i Twojej rodzinie
na trzy dni. W małym plecaku lub czymś
podobnym trzymaj zestaw ratunkowy –
rzeczy najbardziej potrzebne na wypadek
ewakuacji. Nie zapomnij o:
– trzydniowym zapasie wody pitnej i jedzeniu o długotrwałej przydatności do
spożycia,
– zmianie odzieży i butów,
– kocu lub śpiworze dla każdej osoby,
– apteczce z lekarstwami, z których korzystają członkowie Twojej rodziny,
– narzędziach ratunkowych,
– radiu na baterie,
– latarce z zapasem baterii,
– dodatkowym zestawie kluczyków do
mieszkania, samochodu itd.,
– gotówce, kartach kredytowych,
– artykułach sanitarnych,
– specjalnych przedmiotach dla dzieci,osób
starszych, niepełnosprawnych.
Ważne dokumenty trzymaj w wodoodpornym pojemniku!

Za: www.mazowsze.uw.gov.pl

PO GODZINACH
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Szczęśliwy traf

– Ja też nie jestem już młoda –
przypomniałam wnuczce.

– Co śpiewasz, babciu? – to był
Franek z samochodem w ręku. Nie
czekając na odpowiedź, pokazał mi
swoją najnowszą zabawkę: – Kupię
sobie takiego, ale prawdziwego –
oświadczył.

– Mam, u Ćwierkaciewiczowej.

– Babciu, zawsze mówiłaś, że pieniądze
należy zdobywać pracą, a nie grami!
– powiedziała z lekką urazą Kasia,
która weszła do mojego pokoju tuż za
swoim bratem.
– Tylko że Franek jest jeszcze
nieletni i nie może pracować –
odpowiedziałam.
– Ale sprzątać może! – odrzekła Zosia,
która, jak się okazało, szła za swoimi
dziećmi. – Franek, proszę pozbierać te
samochody z korytarza!
– To jest wyścig Formuły 1! –
zaprotestował oburzony chłopiec.
– Jak wygrasz w toto-lotka, to będziesz
sobie organizował wyścigi, ale teraz
proszę to sprzątnąć.
– A jak ja wygram – rozmarzył się
Piotrek, podążający za swoją żoną,
chyba po to, żeby zwiększyć tłok
w moim nie aż tak dużym pokoju – to
zabiorę Franka i pojedziemy na F1…
– A co, babciu, śpiewałaś? –
zainteresowała się Kasia. – Coś takiego
staroświeckiego …
– Sama jesteś staroświecka! To była
piosenka Hanki Ordonówny.
– Ale stara.

ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA

– Jak tam paluszki? – Zosia zajrzała do
kuchni.

–
Trudno
serce
okłamywać,
bo mądrzejsze jest niż ty… –
wyśpiewywałam sobie, porządkując
rzeczy na stoliku przy łóżku.
Zapomniałam, że w tym domu nikt nie
może mieć ani chwili prywatności…

– Kupisz sobie? – popatrzyłam na
eleganckiego mercedesa w rękach
mojego wnuczka. – Chyba jak wygrasz
w toto-lotka.
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– Zjadłabym coś staroświeckiego –
powiedziała Zosia. – Coś słodkiego.
Nie masz, mamo, jakiegoś starego
przepisu?
– To wybierz coś i zrobimy sobie na
podwieczorek.
– A ja pójdę zagrać w toto-lotka, dziś
ciągnienie. Trzeba dać losowi szansę,
żeby Franek kupił sobie nowego
mercedesa…

– Co to są te izo… coś tam? – spytałam.
– To najnowszy bzik naszej Kasi –
odrzekła córka.

– I dodają to do jedzenia? – zdziwiłam
się.
– Jakieś dziwne to wszystko.
U Ćwierkaciewiczowej tak nie było…

Obeszło się jednak bez dziewki, ponieważ
Franek wyraził chęć zagniatania ciasta.
Tylko przy formowaniu eleganckich
paluszków pomogła mu siostra. Z dumą
patrzyłam na udane wnuki.
– To jest dopiero wygrany los na loterii –
powiedziałam.
– Co takiego? – spytała nieuważnie
Kasia.
– Wy.
– Tak, być twoją wnuczką to faktycznie
szczęśliwy traf – odpowiedziała
dziewczynka, a ja aż musiałam się
odwrócić, żeby ukryć wzruszenie.

Detektyw Thomas Craven prowadzi
śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa swojej córki, Emmy. Gdy zawodzi
go system sprawiedliwości, wypowiada prywatną wojnę tym, którzy
są odpowiedzialni za jej śmierć. Aby
wydobyć na światło dzienne prawdę,
jest gotów zniszczyć wszystkich, którzy staną mu na drodze. Rozpoczęte
przez niego dochodzenie prowadzi przez labirynt korporacyjnych oszustw
i rządowych kłamstw. Czy rzeczywiście Emma była tylko niewinną ofiarą?
Wkrótce sam staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

– To najgorsza trucizna, jaka może być –
jednocześnie odpowiedziała Kasia.

– Piotrek, to kup dla wszystkich po
kuponie, jak już tracić pieniądze, to na
całego.

– Nie mamy dziewki? – spytał z powagą
Franek, a Piotrek, trzęsąc się ze śmiechu,
szybko wybiegł z pokoju.

Edge of Darkness (USA, 2009); Dramat/
Thriller; Reżyseria: Martin Campbell;
Scenariusz: William Monahan, Andrew
Bovell; Obsada: Mel Gibson - Thomas
Craven, Bojana Novakovic - Emma Craven,
Shawn Roberts - David Burnham, David
Aaron Baker - Millroy, Jay O. Sanders Whitehouse.

– Za to nie mają izomerów trans, mamo
– uspokoiła ją Kasia. – Franek, odsuń się,
wkładam blachę do piekarnika.

– Oczywiście!

– Szczęśliwy traf to będzie, jak znajdę
jakiś odpowiedni przepis – zamruczałam
znad reprintu XIX-wiecznej książki
kucharskiej. – Tu są same przepisy typu
„weź dwie kopy jaj, postaw dziewkę,
niechaj kręci”.

Furia

– Ale mają masło… – zaniepokoiła się
moja córka.

– I tobie, z tą Formułą 1.

– Dlaczego tracić? Ale dobrze, kupię dla
każdego, na chybił trafił, na szczęśliwy
traf.

28–30 maja godz. 18.00

– Świetnie – odpowiedziałam.

I kto by się spodziewał? Z kuponów na
chybił trafił wygrały dwa: mojego zięcia
i mój. Nie były to duże kwoty, ale…
Od razu pogratulowałam sobie, że nie
ogłaszałam głośno żadnych planów
wydania tych pieniędzy.

4–6 czerwca godz. 17.00

Jak wytresować
smoka

– Tato, to co, jedziemy na F1? – spytał
z miejsca Franek.

How to Train Your Dragon (USA, 2009);
Animacja; Reżyseria: Peter Hastings;
Scenariusz: Cressida Cowell, Peter Tolan,
Adam F. Goldberg; Obsada: Mateusz
Damięcki - Czkawka, Miłogost Reczek
- Stoick Ważki, Julia Kamińska - Astrid,
Tomasz Traczyński - Pyskacz Gbur,
Mateusz Narloch - Śledzik.

– Słowo się rzekło… – zachichotała
Zosia – wszyscy słyszeli.
– Pyszne te paluszki, niech mi mama da
przepis – odpowiedział Piotrek.

Babcia Jadzia

Film zrealizowany na podstawie znanej
książki dla dzieci „Jak wytresować sobie
smoka”. Mały chłopiec wiking Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci uchodzi
wśród rówieśników za nieudacznika. A
przed nim trudne zadanie: aby zostać
wojownikiem, każdy chłopiec z plemienia musi złapać smoka i wytresować
go do polowania. Czkawka ma z tym jednak pewne kłopoty.

Kruche paluszki
litr mąki, 4 jajka, 2–2,5 kostki masła, kubek (0,3 l) cukru, ewentualnie cukier waniliowy
Do mąki dodać 3 całe jaja, masło i cukier (i cukier waniliowy).
Wszystkie składniki dokładnie zagnieść na stolnicy. Uformować
z ciasta nieduże paluszki, posmarować jajkiem rozbitym z odrobiną wody. Piec w niezbyt gorącym
piekarniku.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.
Najbliższe dni to dobry czas na realizację tych
planów zawodowych, które wymagają spokoju
i cierpliwości. Rutyna Cię nie dopadnie i możesz
pomyśleć o większych inwestycjach. W życiu
prywatnym pomyśl o spotkaniu z przyjaciółmi.

Byk 20.04.- 20.05.
Będziesz mieć ogromne pokłady energii i siły
przebicia. Czeka Cię dużo pracy, ale też i duże szanse
na sukces zawodowy i większe zyski. Dokładnie
przemyśl wszystkie propozycje i sprawdź ryzyko.
Dobrze Ci zrobi towarzystwo wesołych ludzi.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
W życiu zawodowym postaw na odpowiedzialność,
dokładność i rzetelność. Doprowadź do końca
rozpoczęte sprawy. Zostaw innym prawo
decydowania o nowych projektach. W miłości
szykuje się weekend pełen wrażeń.

Rak 22.06.- 22.07.
W pracy w sytuacjach spornych lepiej ustąp.
Twoje powodzenie i rozwój kariery zawodowej
są zależne od innych osób. W życiu rodzinnym
bądź wyrozumiały dla swoich najbliższych.

Lew 23.07.- 22.08.
Przez najbliższe dni bez większego wysiłku uda Ci
się zrealizować wszystko, co zaplanowałeś. Będziesz
błyskotliwy, elokwentny i pomysłowy. Koniecznie
zadzwoń do bliskiej osoby.

Panna 23.08.- 22.09.
Niestety to nienajlepszy czas dla Ciebie. Może
dopaść Cię chandra lub ktoś zawiedzie Twoje
zaufanie.
Będziesz
potrzebować
miłego
towarzystwa. Spędź ten czas z bliskimi. Samotne
Panny słuchajcie serca.

Waga 23.09.- 22.10.
Czeka Cię pracowity czas, a droga do sukcesu stoi
przed Tobą otworem. Będziesz mógł wykazać
się swoim talentem dyplomatyczny. W życiu
rodzinnym nieoczekiwana wizyta krewnych.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Opanuje Cię słodkie lenistwo, ale niestety musisz
trzymać się w ryzach. Roztargnienie, zapominanie
o ważnych spotkaniach i rozmowach czy spóźnianie się
może mieć poważne skutki dla Twojej kariery. Samotne
Skorpiony to czas żeby się pobawić i zaszaleć.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Szczęście będzie Ci sprzyjać w sprawach finansowych
i biznesie. Wszyscy będą potrzebować Twojej
obecności i porad zarówno w domu jak i w pracy. Nie
daj się tylko wykorzystywać. Samotne Strzelce będą
mieć okazje do poznania nowych osób.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy szykują się zmiany. Powinieneś lepiej
zaplanować wydatki. W życiu rodzinnym nie czepiaj
się drobiazgów i znajdź sobie zajęcie, przy którym nie
będziesz się nudzić.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W najbliższych dniach będzie Ci brakować
cierpliwości i skupienia. Uważaj zwłaszcza przy
liczeniu pieniędzy i porządkowaniu dokumentów.
W życiu osobistym zrób coś na przekór swoim
zasadom i przyzwyczajeniom, a poczujesz się młody
i szczęśliwy.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym nie musisz się teraz szczególnie
wysilać, żeby poprawić swoją sytuację finansową.
Wystarczy, że będziesz czujny, uważny i pójdziesz za
głosem intuicji. W miłości okaż więcej zainteresowania
partnerem.

R

E

K

L

A

M

A

OGŁOSZENIA

14
R

E

K

L

28 maja–10 czerwca 2010

A

M

A

OGŁOSZENIA
DROBNE

Usługi Ogólnobudowlane Brukarstwo. Tel. 607 460 273.
Wynajmę dom w Nasielsku.
Tel. 604 826 728.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Hydraulika, kompletne instalacje,
C.O, C. W. U Kan- gaz. Tel. 506
178 967.
Zawiozę do ślubu najnowszym
Audim A8/ S 8. Bardzo atrakcyjny
wygląd, najbogatsze wyposażenie. Tel. 511 892 688.
Brukarstwo - kompleksowo.
Tel. 660 798 331.
Świadectwa energetyczne.
Tel. 502 061 980.
Fotografia ślubna i okolicznościowa. Zapraszam na
www.13w13.pl
Schody, drzwi, parapety, itd.
Tel. 503 401 399.
Kupię oryginalne fotografie
wykonane w latach 1920-1945.
Głównie zależy mi na portretach.
Jakość zdjęć nie ma znaczenia.
Tel. 23 69 30 942.

Cennik reklam i ogłoszeń

w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

2.
3.
4.
5.

Cena
netto
zł

powierzchniowe –
moduł:
40,00
czarno-białe
60,00
kolor
ogłoszenia rodzinne,
podziękowania
20,00
(1 moduł)
drobne za słowo
0,82
artykuł promocyjnoreklamowy
800,00
1 str. + foto
insert (wkładkowanie)
0,10
– 1 szt.

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

Zespół FORTE. Wesela. Tel. 602
630 680.
Mieszkanie do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 785 532 718.
Kupię stare aparaty fotograficzne, obiektywy i akcesoria.
Tel. 608 76 34 51.
Kupię stary motocykl Junak, SHL.
Tel. 608 76 34 51.
Sprzedam las sosnowy, powierzchnia 1,78ha w miejscowości Górki Duże k/ Nasielska.
Tel. 500 236 194.
Piekarnia Baker przyjmie uczniów
ze szkół zawodowych do nauki
zawodu, w zawodzie piekarz.
Tel. 500 236 194.
Chętnie zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 501 925 047.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku (doprowadzone
media). Tel. 692 461 741.
Zatrudnię kierowcę z kat. B+C,
C+E, również do pracy fizycznej.
Tel. 695 163 726.
Sprzedam tanio korę ogrodową.
Tel. 504 490 324.
Usługi budowlane. Budowa domów, ogrodzenia klinkierowe.
Tel. 505 595 188.
Zatrudnię pracownika, najchętniej ze stacji, z kosą spalinową,
własnym samochodem z przyczepką. Tel. (23) 693 12 97.
Zlecę uporządkowanie starego
ogrodu. Tel. 504 865 856.

28 maja–10 czerwca 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam, Golfa II, rok prod.
1989, poj. 1,6. benzyna+ gaz.
Tel. 694 803 326.
Sprzedam trawę do ścięcia,
ok. 2 ha. Tel. (23) 69 31 931 wieczorem.
Lokal do wynajęcia. Tel. 512 179
622.
Usługi tartaczne: deski, łaty, krokwie, sztachety, deska szalunkowa, deska podłogowa. Usługi
koparko-ładowarką. Kosewo
k/Nasielska. Tel. 500 138 106.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow.3654 i 982m2, niedaleko
pole golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul.
Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Sprzedam słomę ze stodoły.
Tel. 515 609 417

PRZYGARNIJ
ZWIERZAKA
W schronisku w CHRCYNNIE bardzo tęsknią za własnym domem
na całe psie życie różnej wielkości, płci i barwy pieski.

Saba to młodziutka, zgrabna
suczka. Ma ok. 2 lat. Jest bardzo
łagodnym , przyjaznym psem.
Czeka na swoją szansę na lepszy los.
Na własny dobry dom czekają
też jej córki, urocze 3-miesięczne szczeniaczki: Szura i Łatka .
Maluchy są zupełnie samodzielne
, bardzo lubią się bawić i lgną
do ludzi. Pomóżcie je uratować
przed wegetacją za kratami
schroniska.
tel. 660 277 648 lub 23 693 04
45

Fredek - ma około 2 lat, to

nieduży, ładny piesek o bardzo
towarzyskim usposobieniu.
Kocha zabawy z piłeczką. To
mądry psiak, zachowuje czystość,
został zaszczepiony, odrobaczony. Błąkał się po ulicy , teraz
w domu tymczasowym czeka na
własny dom. Pomóżcie uratować
go przed schroniskiem.
tel. 506 403 514

REKLAMA
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Żbik – KS Falenica 4:0 (1:0); Żbik – Dolcan II Ząbki 1:0 (1:0)

Żbik się rozkręca

Znane powiedzenie mówi,
że niekiedy lepiej zrobić coś
późno niż wcale. Można to
odnieść do naszego reprezentacyjnego klubu sportowego, a zwłaszcza do jego
piłkarskiej drużyny seniorów.
Minęła już trzecia z czterech
części sezonu rozgrywkowego 2009/2010, a nasze informacje zawierały same niezbyt
dobre wieści. Żbik zawodził. Już
od dawna wiemy, że nie będzie
awansu, co szumnie zapowiadano przed sezonem. Ale
wiedzieliśmy też i o tym pisaliśmy, że drużyna ma ogromne możliwości wynikające
z umiejętności i ciężkiej pracy trenera
i zawodników. Brakowało jednak wyników. Stąd zrozumiałe zdenerwowanie samych piłkarzy, trenera, działaczy
klubowych, a najbardziej kibiców.

Ostatnie dwa mecze zmieniają nieco ten pesymistyczny nastrój. Żbik
wreszcie się rozkręca i zaczyna
grać. Oczywiście coraz lepiej. Nie
ze wszystkim jest już dobrze. Liniom
ofensywnym brakuje „ognia”. Gdyby
tego elementu piłkarskiego wyszkolenia nie brakowało, ostatnie dwa mecze zakończyłyby się wynikami dwucyfrowymi. Żbik pokazał wreszcie, że
grać potrafi. A przeciwnicy, wbrew
pozorom, nie byli słabi. Do Nasielska
jechali z myślą o zwycięstwie.

zbyt imponujący, bo Żbik zwyciężył
tylko 1:0, ale liczy się to, co pokazali
na boisku zawodnicy. Zaczęli wreszcie
walczyć. I co jest bardzo ważne, myśleć. To bardzo istotny element. Nie
mniej ważne niż wysoka sprawność
fizyczna i piłkarskie umiejętności (te
fizyczne) jest właśnie myślenie.
Dolcan II Ząbki zajmuje w tabeli miejsce w środku tabeli. Piłkarze tej drużyny poczynili ostatnio spore postępy.
Niektórzy z nich już wkrótce zasilą
szeregi pierwszej drużyny. Dwóch
z nich już w tej drużynie występowało.
W sumie rezerwy Dolcianu są bardzo
dobrym zespołem. Potwierdzeniem
tego faktu są ostatnie jego zwycięstwa.
Pokonali w Kobyłce drużynę Wichru
(Żbik musiał się zadowolić w meczu
z tą drużyną remisem). Jeszcze większym sukcesem piłkarzy z Ząbek było
zwycięstwo z liderem naszej grupy ligi
okręgowej – Marcovią z Marek. Drużyna ta ma już zapewniony awans do
czwartej ligi. Przed trzema tygodniami

Drużyna z Falenicy rozpaczliwie walczy o utrzymanie się w lidze okręgowej. Piłkarze z tego zespołu grać potrafią i jestem przekonany, że gdyby
występowali w jednej z prowincjonalnych lig okręgowych, kłopotów
z utrzymaniem by nie
mieli. Prawie wszystkie Liga okręgowa 2009/2010, grupa: Warszawa I
zespoły z obu warNazwa
M. Pkt. Z. R. P.
szawskich lig okrę- 1. Marcovia 2000 Marki
25 67 22 1 2
gowych reprezentują 2. GKP Targówek (Warszawa) 26 63 20 3 3
poziom porówny- 3. Drukarz Warszawa
26 57 18 3 5
walny z przeciętnym 4. Wilga Garwolin
26 52 16 4 6
poziomem lig czwar- 5. Żbik Nasielsk
25 50 16 2 7
tych. To, co mogło 6. Józefovia Józefów
25 44 14 2 9
podobać się w grze
7. Mazur II Karczew
25 39 11 6 8
drużyny z warszaw8. Dolcan II Ząbki
26 37 10 7 9
skiej Falenicy, to serce
9. Legionovia II Legionowo
25 33 10 3 12
do gry i duch walki.
26 29 9 2 15
Tego elementu, obok 10. Legion Warszawa
26 28 8 4 14
umiejętności strzelec- 11. Wicher Kobyłka
12.
Sokół
Serock
25
24 7 3 15
kich, brakowało dotąd
13.
Start
II
Otwock
26
24
7 3 16
Żbikowi. Przyjemnie
14.
KS
Falenica
(Warszawa)
26
20
6
2 18
było patrzeć na bram15.
Białołęka
Warszawa
26
14
4
2
20
karza z Falenicy. Nie
16.
Dąb
Wieliszew
26
9
2
3
21
najmłodszy już piłkarz, słusznej postury,
wpuścił cztery gole,
ale w wielu beznadziejnych, jakby się
wydawało sytuacjach, bronił z dużym
wyczuciem i poświęceniem.
Żbik w meczu z Falenicą zagrał dobrze. Przez całe spotkanie nasi zawodnicy kontrolowali przebieg gry.
Lepsza była jej organizacja, lepiej też
współpracowały ze sobą poszczególne formacje. Oddano wyjątkowo
dużo strzałów na bramkę. Gole dla naszej drużyny zdobyli: Maxwell Ellota
(20 i 55’) oraz Rafał Załoga (75 i 85’).
Jeszcze lepszą grę pokazała nasza
drużyna w spotkaniu z rezerwami
pierwszoligowego Dolcianu Ząbki.
Uzyskany wynik nie jest wprawdzie
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Mini piłka ręczna

BRĄZOWI MEDALIŚCI
We wtorek, 11 maja br chłopcy z nasielskiej podstawówki brali udział
w międzypowiatowych zawodach sportowych w mini piłkę ręczną. Zawody odbyły się w Wieliszewie. Nasielscy szczypiorniści mieli realną
szansę na zajęcie drugiego miejsca. Zabrakło trochę szczęścia, w postaci
słabszej różnicy bramek w turnieju z zespołem z Ząbek. Drużyna składała
się z następujących zawodników:
Kamiński Damian, Gortat Łukasz,
Pisarzewski Robert, Milewski Dominik, Malon Łukasz, Jaglarski Dominik, Wroński Jakub, Prusinowski
Paweł, Paczkowski Radosław, Milewski Mateusz, Drwęcki Maciej,
Mańkowski Marceli. Opiekę nad
zespołem sprawował pan Tomasz
Czajkowski.

wyjątkowo ostro potraktowała naszą
drużynę, wygrywając 4:0; do tego
mecz ten odbył się w Nasielsku.
Mecz Żbika z II Dolcanem mógł się
podobać. Obydwie drużyny pokazały wiele ciekawych akcji. Żbik
stworzył znacznie więcej sytuacji, po
których mogły paść bramki. Sędzia
mógł też podyktować rzut karny dla
naszej drużyny. W polu karnym został
sfaulowany Marcin Gumowski. Fakt
ten potwierdziło wykonane w tym
momencie zdjęcie. Na szczęście nasi
zawodnicy niezbyt natarczywie upominali się o rzut karny. Taka interwencja na niewiele by się zdała, a do tego
sędzia mógłby pokazać któremuś
z zawodników żółty kartonik. Swoje
uwagi w sposób powściągliwy warto
jednak zgłosić, i to uczyniono. To także świadczy o dojrzałości drużyny, bo
podobne zdarzenia w poprzednich
kolejkach owocowały licznymi żółtymi kartkami i późniejszą absencją
zawodników na boisku.

Bramki
66-13
64-24
107-35
73-36
57-32
64-39
61-47
54-51
56-65
50-68
52-51
50-74
39-58
35-91
33-89
26-114

Do drużyny powrócił Przemek Zubel. Grał
w obydwu meczach,
a w spotkaniu z Dolcanem trener powierzył mu
bardzo odpowiedzialną
funkcję na boisku – stopera. Przemek w pełni
wywiązał się ze swych
obowiązków. Gola dla naszej drużyny (40’) strzelił
doświadczony Jarosław
Unierzyski. Był to potężny
strzał, który „przełamał”
ręce bramkarza. W sumie Żbik zaczyna grać.
I to się liczy, chociaż
w chwili obecnej jest to
już tylko walka o honor.
xyz

NASIELSZCZANIE
NA ORANGE CUP

17 maja br. w Miętnem odbył się mazowiecki finał w piłkę nożną Orange Cup XV turniej im. Marka Wielgusa. W tym roku o tytuł Mistrza Polski
Jedenastolatków i udział w zgrupowaniu w szkółce piłkarskiej jednego
z klubów Premiership walczy 1620 drużyn z całej Polski.
Chłopcy z nasielskiej podstawówki swój udział w finale wojewódzkim
zapewnili sobie po wygranym turnieju w Nowym Dworze Maz. Na tym
turnieju pokonali zespoły „Świt” Nowy Dwór Maz. oraz płoński „Orlik”.
Na zawodach mazowieckich nasielszczanie zostali wylosowani do grupy
z Białołęką, Kobyłką oraz Łochowem. W swojej grupie zajęli drugie miejsce za Białołęką. Tylko pierwszy zespół w grupie awansował do dalszych
rozgrywek. Naszym zawodnikom zabrakło trochę szczęścia i ostatecznie
ich rozgrywki zakończyły się w grupie.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce
SP 8 Legionowo
II miejsce
SP Ząbki
III miejsce SP Nasielsk
IV miejsce SP Piaseczno

MK

NASIELSZCZANIE
MISTRZAMI POWIATU

W piątek 14 maja br odbyły się w Nasielsku powiatowe zawody w czwórboju
lekkoatletycznym. Gościliśmy u siebie drużyny z Pomiechówka i Nowego
Dworu Mazowieckiego. Konkurencje techniczne (rzut piłeczką palantową
i skok w dal) zostały rozegrane na boisku nasielskiej podstawówki, a biegi
(60 m, 600 m dziewczęta i 1000 m)
Kategoria dziewcząt:
I miejsce 		
II miejsce		

SP Pomiechówek		
SP 7 Nowy Dwór Maz.

761 pkt
467 pkt

Zespół z Pomiechówka składał się z następujących zawodniczek: Wawrzyńczak Sylwia, Smolarek Katarzyna, Łęgowska Sylwia, Getler Karolina,
Mochnacki Anna, Światkowska Aleksandra.
Kategoria chłopców:
I miejsce		
SP Nasielsk			
II miejsce
SP 7 Nowy Dwór Maz		
III miejsce
SP Pomiechówek			

949 pkt
655 pkt
625 pkt

Zespół z Nasielska składał się z następujących zawodników: Jaglarski Dominik, Milewski
Dominik, Lipiński Konrad, Pisarzewski Robert, Milewski Mateusz, Paczkowski Radosław,
Zalewski Szymon. Opiekun Mariusz Kraszewski.

Sport w skrócie
• 12 maja br. odbyły się w Nasielsku powiatowe zawody lekkoatletyczne dla
szkół gimnazjalnych. Naszą gminę reprezentowało Gimnazjum w Pieścirogach.
Do zawodów międzypowiatowych zakwalifikowało się aż 35 uczniów tej
szkoły.
• 13 maja br. w Nieporęcie uczniowie z Gimnazjum w Pieścirogach brali udział
w rejonowych zawodach w ringo. Pieścirogi ostatecznie zajęły III miejsce po
Złotokłosach i Ząbkach.
• 20 maja br. w Lesznowoli odbyły się rejonowe zawody w czwórboju la.
Powiat nowodworski reprezentowała drużyna z nasielskiej podstawówki.
Nasielszczanie ostatecznie zajęli V miejsce.
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