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Taką okrągłą rocznicę można w zasadzie przeżyć tylko raz w życiu.
Dlatego obchody rocznicowe
bitwy pod Grunwaldem przygotowywano w tym roku długo
i wydawało się, że wyjątkowo starannie. Spodziewano się wielkiego
„najazdu” zarówno rycerstwa, jak
i widzów, ale że będzie on aż tak
wielki, tego nie przewidywano (ok.
120 tys. osób). Padły więc wszelkie rekordy. W tym niestety także
i cenowe.

W kolorach tęczy

str. 5
WTZ na wakacjach

Scenariusz przewidywał, że zgodnie z prawdą historyczną, czyli tak
jak 600 lat temu, zwyciężą wojska
unii. Wtedy i dzisiaj oznaczało to
unię polsko-litewską. Pamiętajmy,
że wśród wojsk sprzymierzonych
walczyło rycerstwo Mazowsza,
w tym rycerstwo ziemi zakroczymskiej. Chorągwi Rycerstwa
Ziemi Zakroczymskiej nie zabrakło
również w jubileuszowej inscenizacji bitwy.

str. 8
Miejscowość Stare Pieścirogi jest podzielona przez tory kolejowe. Przed remontem przejście było górą, bezpieczeństwa
strzegły rogatki. Wypadków na strzeżonym przejściu nie przypominam sobie. W trakcie modernizacji podjęto decyzję, że
na wszystkich stacjach przejścia między peronami dla zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych będą przebiegać pod ziemią. Pomysł bardzo dobry, tylko w przypadku stacji Nasielsk
wykonanie raczej chybione.
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Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

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
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax (23) 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (23) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (23) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (23) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–06
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

O budowie lotniska w Modlinie
Lotnisko w Modlinie coraz bliżej.
Jesienią 2009 r. wydane zostało
pozwolenie na jego budowę. Aktualnie dobiegają końca prace związane
z wyłonieniem wykonawców. Władze spółki przewidują, że pierwsze
prace powinny rozpocząć się już
pod koniec sierpnia br. Pozwoli to
na uruchomienie lotniska przed Euro
2012. W poniedziałek, 19 lipca br.,
wojewoda mazowiecki i marszałek
województwa podpisali akt notarialny w sprawie przekazania gruntu pod
inwestycję.
W tym momencie trwa faza weryfikacji zgłoszonych ofert w przetargach
dotyczących wyłonienia inwestora zastępczego, budowy terminala,
budowy części lotniczej oraz budowy i remontu budynków lotniska.
W najbliższych dniach ogłoszony
zostanie również przetarg dotyczący opracowania koncepcji budowy
stacji kolejowej na terenie lotniska,
badań geologicznych, opracowania
raportu środowiskowego oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
w ramach odrębnego projektu realizowanego bezpośrednio przez województwo mazowieckie.
Koszt całej inwestycji lotniskowej to
ok. 400 mln zł. Udziałowiec spółki,
czyli Samorząd Województwa Mazowieckiego, w 2009 r. przekazał na
ten cel ponad 50 mln zł, w ramach
podniesienia kapitału zakładowego
spółki. W ten sposób wywiązał się ze
wszystkich swoich zobowiązań finansowych wobec spółki.
– Nie jest to inwestycja łatwa. Można
nawet powiedzieć, że ze względu na

olbrzymi opór
organizacji
ekologicznych
jest to jedna
z najtrudniejszych inwestycji
realizowanych
w ostatnich latach na Mazowszu. Postęp
prac wskazuje
jednak na to,
że lotnisko ma
realne szanse
na otwarcie przed Euro 2012 – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Samorządowi województwa udało się
również wynegocjować na budowę
lotniska dofinansowanie unijne w wysokości 76 mln zł. Decyzją zarządu
województwa inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych
RPO WM. Kolejne wsparcie unijne na
skomunikowanie lotniska z Warszawą
pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
– 168 mln zł zostanie przeznaczonych
na dofinansowanie zakupu 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz
modernizację bocznicy i budowę stacji kolejowej w Modlinie.
Aby pozyskać dodatkowe fundusze
na realizację projektu, władze spółki
planują emisję obligacji. Do 19 lipca br.
banki zainteresowane emisją mogły
składać oferty w tej sprawie. Niestety,
mimo wywiązywania się właścicieli
spółki ze swoich zobowiązań oraz
wynegocjowania na ten cel przez
władze województwa dofinansowania

unijnego budowa lotniska w Modlinie
została spowolniona w związku z protestami organizacji ekologicznych.
W tym momencie władze spółki czekają na kolejne rozstrzygnięcie w tej
sprawie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Lotnisko w Modlinie jako uzupełnienie Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie będzie obsługiwało przewozy międzynarodowe (na liniach krótkiego i średniego
zasięgu) oraz przewozy krajowe
między portami regionalnymi. Przepustowość portu w pierwszym roku
działalności szacuje się na 1,85 mln
pasażerów oraz 23 tys. operacji lotniczych rocznie.
Udziałowcami spółki Mazowiecki
Port Lotniczy Warszawa – Modlin są:
Agencja Mienia Wojskowego – 40
proc., Województwo Mazowieckie
– 31 proc., Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 26 proc.
oraz miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 3 proc.
Źródło: www.mazovia.pl
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Opłaty
targowe
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 25 maja br., radni przyjęli uchwałę
nr XLVII/345/10 zmieniającą uchwałę
nr XLI/296/09 z 30 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty targowej. Zmiany dotyczyły paragrafu 4, w którym mowa
jest o inkasentach opłaty targowej oraz
o jej wysokości.
Pobór opłaty targowej na terenie gminy
Nasielsk został powierzony Zarządowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
zaś wynagrodzenie inkasenta za pobór
opłaty targowej to 60% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. Natomiast
poboru opłaty na prywatnym targowisku
PH „Guliwer” dokonuje jego właściciel –
w tym wypadku wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej ustalono
w wysokości 90% pobranych i terminowo
odprowadzonych kwot.

Cennik opłat obowiązujących na
targowiskach w gminie Nasielsk

I. Dzienne stawki opłaty targowej na terenie
gminy Nasielsk ustala się od sprzedaży:
1. z samochodu ciężarowego – 10 zł,
2. z samochodu ciężarowego z przyczepą
lub naczepą – 15 zł,
3. z ciągnika rolniczego z przyczepą – 5 zł,
4. z samochodu osobowego o ładowności
do 3,5 ton, straganu, stołu, wózka ręcznego – 5 zł,
5. z innego pojazdu – 5 zł,
6. z ręki, kosza itp.,
7. związanej z działalnością gastronomiczną – 10 zł.
II. Dzienne stawki opłaty targowej na terenie prywatnego targowiska, będącego
własnością Przedsiębiorstwa Handlowego
„Guliwer” Estkowski, Sawicki Spółka jawna
ul. Wojska Polskiego 2 A, 06-100 Pułtusk,
zlokalizowanego w Nasielsku przy ul.Tylnej,
wynoszą: 1 zł za 1 metr kw. powierzchni
zajmowanej przy sprzedaży.

(red.)

Z Urzędu

Spis rolny przed nami

u ż n i e ba we m , od
J
1 września do 31 października br., w gospo-

darstwach rolnych po jawią się rachmist rze
spisowi. W tym terminie
w całej Polsce odbywać
się będzie Powszechny
Spis Rolny według stanu na 30 czerwca 2010,
godz. 24.00. Tym razem
zostanie on przeprowadzony w formie elektronicznej.
Poprzedni PSR odbywał się w 2002
r., będzie to więc pierwszy powszechny spis rolny od momentu
wejścia Polski do Unii Europejskiej
i wprowadzenia wspólnej polityki
rolnej dla państw UE. W tym czasie
wprowadzono mechanizmy rynkowe i systemy dopłat do rolnictwa.
Z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wynika także konieczność
dostarczania informacji o rolnictwie
– w zakresie tematycznym i terminach określonych przez Komisję
Europejską. Dane zebrane w spisie
rolnym umożliwią analizę zmian

polskiego rolnictwa sprzed przystąpienia do UE i po nim oraz pozwolą na porównanie ich z danymi
w innych państwach członkowskich.
Dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących
w rolnictwie, sytuacji społecznodemograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej produkcji
rolnej. W połączeniu z informacjami
zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i NSP 2011 umożliwią
analizę procesu starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców,
zatrudnienia w rolnictwie, obszarów
wiejskich oraz wpływu rolnictwa na
środowisko; pozwolą na kreowanie
przez Komisję Europejską Wspólnej
Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
W naszej gminie zostało już powołane gminne biuro spisowe, które
będzie się zajmować przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego. Jego pracą kieruje Gminny Komisarz Spisowy, którym jest burmistrz Nasielska.
W skład biura spisowego wchodzą

ponadto: zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, Lider Gminnego Biura Spisowego oraz dwóch
oddelegowanych urzędników.
– Jednym z pierwszych zadań
gminnego biura spisowego był nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych, który odbył się do 16
czerwca br. W naszej gminie będzie
pracowało 9 rachmistrzów. A na
liście rezerwowej znajduje się jeszcze 10 osób – informuje Bogdan
Ruszkowski, kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
i Lider Gminnego Biura Spisowego.
– Rachmistrz musiał nie tylko mieć
ukończone 18 lat i predyspozycje
do pracy z ludźmi, ale także posiadać podstawową wiedzę z zakresu
rolnictwa oraz umieć obsługiwać
komputer i znać funkcjonowanie
urządzeń mobilnych, ponieważ
to będzie narzędzie jego pracy –
dodaje.
Zasadniczą zmianą, jaka nastąpi
w przeprowadzaniu spisu, będzie

dotyczyć właśnie metody przeprowadzania spisu. Zrezygnowano bowiem z formularzy papierowych –
teraz obowiązywać będą urządzenia
elektroniczne wraz z zainstalowanymi na nich aplikacjami i formularzami elektronicznymi.
Prace związane ze spisem są finansowane z budżetu państwa, w części dotyczącej Głównego Urzędu
Statystycznego, oraz ze środków
Unii Europejskiej, przeznaczonych
na badanie struktury gospodarstw
rolnych. Rachmistrze spisowi pracować będą na podstawie umowy
zlecenia. Wynagrodzenia będą naliczane zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z 6 kwietnia 2009 r.
(Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1582).
Już w sierpniu odbędzie się obchód
przedspisowy, na podstawie którego zostaną uaktualnione dane.
W naszej gminie od początku września do końca października rachmistrze spisowi odwiedzą ok. 4119
gospodarstw rolnych.
(red.)
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UROCZYSTOŚCI

DPS działa już 5 lat
W czwartek, 1 lipca br.
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
odbyła się uroczystość
5. rocznicy otwarcia tej
placówki.
Pierwszym elementem
spotkania była msza św.,
którą celebrował ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz
nasielskiej parafii św. Wojciecha i duchowny, który
sprawuje opiekę duszpasterską nad mieszkańcami
DPS-u. Podczas nabożeństwa wyraził on uznanie dla
pracy wszystkich, którzy
mieli wkład w stworzenie
i utrzymanie domu oraz
pomoc drugiemu człowiekowi.
Po uroczystej mszy św., której
oprawę muzyczną przygotowali
pracownicy DPS-u, w sali konferencyjnej odbyła się sympatyczna
uroczystość.
Na jej wstępie, Agata Nowak, dyrektor DPS-u, powitała wszystkich,

gości, pracowników i mieszkańców DPS-u. Wśród gości, którzy
przybyli na to spotkanie, byli m.in.
Anna Kaczmarek, wicestarosta nowodworski, Maria Kowalska, sekretarz Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
Artur Pozorek, Leszek Mizieliński
(SPCPR), Marek Rączka (dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie), s. Kamila Bondarczyk
i s. Weronika Morcicka z domu
brata Alberta w Warszawie, radni
powiatowi: Stanisław Tyc i Bogdan
Ruszkowski, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku Andrzej
Wierzchoń.
A później oddała głos Magdalenie Pietrzak, mieszkance DPS-u,
która przeczytała przygotowany
przez siebie specjalnie na tę okazję
tekst prezentujący
jeden dzień z życia mieszkańca placówki. Usłyszeliśmy
więc o tym, jakie
zajęcia odbywają
się w poszczególnych pracowniach,
kto czym się zajmuje, gdzie mieszkańcy chętnie spędzają czas oraz kto
im pomaga w trudnych sytuacjach.

Następnie historię budynku, w którym obecnie mieści się dom pomocy, przedstawił Rafał Cendrowski,
instruktor kulturalno-oświatowy
DPS. Przypomniał, co i kiedy się tu
mieściło, od lat międzywojennych,
kiedy w 1933 r. funkcjonowały tu
placówka kulturalna i łaźnia miejska,
aż po czasy współczesne. Mówił też

o pierwszych mieszkańcach DPS-u,
którzy pojawili się tu 30 czerwca
2005 r. Wtedy 34 osoby przyjechały do Nasielska z likwidowanej placówki w Smoszewie. Zaś oficjalne
otwarcie domu pomocy nastąpiło
20 lipca 2005 r., a nadanie imienia
Jana Pawła II – 21 czerwca 2006 r.
W roku 2009 placówka otrzymała,
jako szósty dom pomocy społecznej w Polsce, certyfikat „Opieka
bez agresji”. Nie zabrakło też wspomnień o imprezach, które są organizowane przez nasielski DPS, szczególnie o z roku na rok z większym
rozmachem organizowanym festiwalu piosenki cygańskiej „Promień”.
Przypomniano również o udziale
mieszkańców DPS-u w różnego

rodzaju imprezach, festiwalach
muzycznych i zmaganiach sportowych, w których chętnie uczestniczą, zdobywając liczne nagrody.
A wszystkie te informacje poparte
były fotografiami dokumentującymi wydarzenia z ostatnich pięciu lat
funkcjonowania DPS-u.
Po obejrzeniu fotorelacji przyszedł
czas na krótkie przemówienia gości. O wspaniałej zaangażowanej
w uruchomienie placówki grupie
pracowników wspominała Maria
Kowalska, pięć lat temu starosta
nowodworski, a obecnie sekretarz UM Nasielsk. Podziękowania
za pełną oddania pracę dyrekcji
i pracownikom DPS-u złożyła Anna
Kaczmarek, wicestarosta nowodworski. Goście w podarunku od
DPS-u, czyli Dobrego Promyka
Słońca, jak powiedziała Agata Nowak, otrzymali wazoniki wykonane w pracowni garncarskiej wraz
z kwiatami.
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Z papierkiem do domu?
Kosze na śmieci, choć pozornie są mało istotne, stanowią jednak ważny element każdego miasta. Dlaczego? Ponieważ każda osoba idąca
z pracy do domu, szkoły, sklepu czy po prostu najzwyczajniej w świecie
na spacer ma problem z papierkiem po cukierku, batonie, czy jakimkolwiek innym opakowaniu. Pół biedy jeśli jest to jeszcze papierek czy
torebka po herbatnikach – można włożyć je do kieszeni, ale co wtedy,
gdy będzie to papierek po lodach, czy butelka po napoju? Niestety, mało
kto decyduje się zanieść śmieć do domu, najpierw szuka kosza, a potem
wyrzuca go po drzewo na trawnik, a bywa, że i wprost na chodnik.
Do naszej redakcji systematycznie wpływają listy i maile od mieszkańców gminy
proszących o zajęcie się tym
problemem. Latem jest on
szczególnie dotkliwy i widoczny. – Jak mam uczyć
dziecko kulturalnego zachowania i wyrzucania papierków
czy innych śmieci do kosza,
skoro takich koszy w naszym
mieście jest jak na lekarstwo?
Co niedzielę chodzimy na
spacery z synem i są takie
ulice, przy których nie ma ani
jednego kosza – mówi pani
Dorota z Nasielska.
Są w Nasielsku takie ulice, po
których chodnikach porusza
się wielu mieszkańców gminy i osób przyjezdnych, a koszy nie ma tam
wcale, np. ul. Płońska, ul. POW czy ul. Piłsudskiego. Oprócz tego na długich odcinkach ulic: Warszawskiej czy Kościuszki, czyli najważniejszych
ulic naszego miasta, również brakuje koszy ulicznych. Na ulicy Kościuszki
pierwsze z nich są dopiero w okolicach parku. W wypadku ulicy Warszawskiej ostatni kosz znajduje się przy firmie SANIBUD, jednak chodnik biegnie przecież kilkaset metrów dalej. Jakie jeszcze są opinie mieszkańców?
Niektórzy zwracają uwagę na to, że kosze uliczne są rzadko opróżniane.
Chociaż należy także podkreślić, że w tych ogólnodostępnych koszach
ulicznych bardzo często zamiast drobnych śmieci lądują całe reklamówki odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Niektórzy
mieszkańcy naszego miasta w ten sposób unikają opłat za wywóz śmieci, bo przecież trudno uwierzyć, że tak zachowują się przyjezdni. Tylko
czy niewielka liczba koszy ulicznych jest dobrym sposobem na naukę
porządku i czystości w miejscach publicznych?
(pi)

W dalszej części uroczystości
mieszkańcom DPS -u, którz y
mieszkają w nim od samego początku, wręczono dyplomy. Również pamiątkowymi dyplomami
i kwiatami uhonorowanych zostało także 39 pracowników DPS-u,
którzy pracują w tej placówce od
momentu jej założenia. Na zakończenie tej części spotkania z wierszem własnego autorstwa wystąpiła
przed publicznością pani Halina
Dąbrowska, mieszkanka DPS-u.
Do gratulacji i życzeń dalszych sukcesów wszystkim zaangażowanym
w działanie domu i jego mieszkańcom przyłącza się również redakcja
„Życia Nasielska”.
(red.)

Z PCK WAKACYJNIE

Na kajakach
W sobotę, 10 lipca br., członkowie nasielskiego klubu Honorowych Dawców
Krwi „Kropelka” wraz z rodzinami wzięli udział w spływie kajakowym Wkrą.
Najpierw wszyscy zebrali się w Nasielsku, by wspólnie wyruszyć nad rzekę.
Cała wyprawa licząca 23 osoby wypłynęła w jedno- i dwuosobowych kajakach z Bolęcina do Jońca. Na całej trasie zaplanowano tylko jeden postój,
ale jak podkreślają uczestnicy wyprawy, wystarczył, żeby zregenerować siły.
Każdy mógł zażyć nie tylko kąpieli słonecznej, ale także i wodnej. Poziom
rzeki nie jest zbyt wysoki, więc w każdej chwili można było się ochłodzić.
Na zakończenie tego dnia wszyscy zebrali się na przystani w Sobieskach
i postanowili uczcić wspólną wyprawę grillem.
Pomysłodawcami kajakowych emocji byli Dorota Kalinowska i Dariusz Borzyński. Nasielscy krwiodawcy potrafią się integrować zarówno wtedy, gdy
ktoś potrzebuje pomocy, jak i wtedy, kiedy nadarza się okazja, by wspólnie
spędzić czas. Gratulujemy pomysłu!
(red.)
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KRONIKA
POLICYJNA

Co z ulicą Srebrną?
Kronika straży pożarnej

12.07. w Głodowie w godz. 17.27–18.58
strażacy z OSP Nasielsk brali udział
w gaszeniu pożaru lasu. Spaleniu
uległo ok. 500 m2 poszycia leśnego
na szkodę prywatnego właściciela.
Prawdopodobnie przyczyną pożaru
było podpalenie.
Tego samego dnia wieczorem, w godz.
18.58–21.10, spłonął 1 ha poszycia
leśnego w Paulinowie na szkodę
Nadleśnictwa Płońsk. W gaszeniu
pożaru uczestniczyły: dwie jednostki
OSP Nasielsk, jedna jednostka z OSP
Psucin, jedna jednostka z OSP Nuna.
W sumie w akcji udział brało 18 strażaków. Prawdopodobnie przyczyną
pożaru było podpalenie.
13.07. w Chrcynnie w godz. 14.42–17.10
aż 28 strażaków gasiło pożar lasu
należącego do Nadleśnictwa Płońsk.
W akcji brały udział: dwie jednostki
z OSP Nasielsk, jednostka z OSP Psucin,
jednostka z OSP Krzyczki. Spalił się hektar poszycia leśnego. Prawdopodobnie
przyczyną pożaru było podpalenie.
15.07. w Chrcynnie w godz. 9.51 –
11.01 dwa zastępy strażaków z OSP
Nasielsk gasiły pożar lasu należącego do Nadleśnictwa Płońsk. Spaleniu
uległo ok. 200 m2 poszycia leśnego.
Prawdopodobnie przyczyną pożaru
było podpalenie.

W nocy z 5 na 6 lipca w miejscowości Mazewo nieznany sprawca
skradł 3 metalowe słupki wraz
z napami informacyjnymi o wartości 1036 zł na szkodę Marka B.

– Robotnicy już od kilku
tygodni układają na naszej ulicy bruk, ale robią
to bardzo wolno. A to jest
zbyt mokro, a to za zimno, a to za gorąco. Kiedy
to zostanie w końcu zrobione? – z takim pytaniem
zadzwoniła do naszej redakcji mieszkanka ulicy
Srebrnej w Nowych Pieścirogach.

W nocy z 6 na 7 lipca w miejscowości Studzianki nieznany sprawca skradł metalowe
stopnie do kontenera w ilości 4
szt. o wartości 600 zł na szkodę firmy PHU Elektro-Telbud
w Olsztynie.

Ulica Srebrna to ważny
trakt komunikacyjny dla
mieszkańców Pieścirogów i okolicznych miejscowości, można nią bowiem dojechać od stacji
PKP do przejazdu kolejowego w Mogowie.

14 lipca na ul. Nowa Wieś w Nasielsku nieznany sprawca dokonał kradzieży kabla o długości
70 m i wartości 700 zł na szkodę
Janusz K.
mieszkańców korzystających z tej
drogi są na ogół dość nerwowe,
szczególnie, że taki jej stan utrzymuje się od dawna i już niejedna osoba
uszkodziła sobie na niej zawieszenie
swojego auta.

Tyle, że kierowcy, którzy chcieliby
przejechać ulicą Srebrną, napotykają od pewnego czasu dużą niedogodność, jaką jest droga zniszczona
w wyniku prac kanalizacyjnych. Została ona co prawda prowizorycznie
załatana, ale nierówności są aż nadto
widoczne i nadal sprawiają kłopoty
kierowcom oraz pieszym. Reakcje

Z informacji, jakie uzyskaliśmy
w Wydziale Rozwoju Regionalnego w Nasielsku, wynika, że droga

Następny pożar w Chrcynnie strażacy
gasili w godz. 22.42–1.37. Tym razem
spaleniu uległa sterta słomy w belach.
W akcji uczestniczyła jedna jednostka
JRG z PSP Nowy Dwór Maz. oraz dwa
zastępy OSP Nasielsk.

Z MIASTA

17.07. w budynku mieszkalnym przy
ulicy Warszawskiej w godz. 6.48–7.50
strażacy z JRG Nowy Dwór Maz i OSP
Nasielsk gasili pożar w pomieszczeniu
kuchennym. Poszkodowany prawdopodobnie wstawił coś do gotowania na
kuchence gazowej i usnął. Został zabrany przez Pogotowie Ratunkowe.

– Czy przy Biedronce to rosną jeszcze świerki, czy już zupełnie uschły
pod naporem zielska? Proszę tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda.
Przecież w tym sklepie robią zakupy nie tylko miejscowi, ale także osoby
przyjezdne. To po prostu wstyd, że nikt o to nie dba! – z taką interwencją
zatelefonował do naszej redakcji pan Robert.

W Mogowie tego dnia OSP Nasielsk interweniowała, usuwając gniazdo os.
20.07. w Chrcynnie w godz. 11.16–12.10
strażacy z OSP Nasielsk gasili pożar lasu sosnowego należącego do
Nadleśnictwa Płońsk. Spaleniu uległo 50
m2 poszycia leśnego. Prawdopodobnie
przyczyną pożaru było podpalenie.

Pijani na drodze

10 lipca w miejscowości Stare
Pieścirogi na ul. Kolejowej Anna
C. kierowała samochodem po
drodze publicznej, będąc w stanie nietrzeźwości (1,45; 1,33
mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu).

Nowy
komendant

W Chrcynnie po godz. 18 dwie jednostki
OSP Nasielsk, po raz drugi tego dnia,
gasiły pożar lasu. Spaliło się ok. 200
m2 poszycia leśnego. Prawdopodobnie
przyczyną pożaru było podpalenie.

19.07. w Paulinowie w godz. 16.22–17.15
jednostka OSP Nasielsk gasiła pożar
lasu należącego do Nadleśnictwa
Płońsk. Spaleniu uległo 150 m2 poszycia
leśnego. Prawdopodobnie przyczyną
pożaru było podpalenie.

16 lipca w miejscowości Słustowo Hubert T. dokonał kradzieży
150 kg pomidorów o wartości
500 zł na szkodę Pawła M.

ZMIANY KADROWE

Tego samego dnia ochotnicy z OSP
Nasielsk o godz. 15.20 zabezpieczali
lądowanie śmigłowca ratunkowego
przy ul. Płońskiej.

W Chrcynnie w godz. 9.45–10.50 dwie
jednostki OSP Nasielsk gasiły pożar
lasu należącego do Nadleśnictwa
Płońsk. Spaleniu uległo 2 tys. m 2.
Prawdopodobnie przyczyną pożaru
było podpalenie. Wieczorem tego dnia
w godz. 19.50–20.45 w Paulinowie strażacy z OSP Nasielsk gasili pożaru lasu
należącego do Nadleśnictwa Płońsk.
Spaleniu uległo 250 m2 poszycia lasu
sosnowego. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było podpalenie.

15 lipca w miejscowości Chrcynno z nieustalonych przycz yn spaliło się 50 –60 b el
s ł o my o wa r to ś c i 1 0 0 0 z ł
na szkodę Marzeny T.

zostanie całkowicie wyremontowana w ciągu miesiąca. Dowiedzieliśmy się tam również, że wszyscy,
których auta ucierpiały w wyniku
korzystania z wadliwej drogi, mogą
ubiegać się o odszkodowania od
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
,,Elgrunt” znajdującego się w Gdyni
na ulicy Starochwaszczyńskiej 64.
(pr.)

Biedronka wśród zarośli

W ubiegłym roku przy chodniku prowadzącym do marketu Biedronka
przy ul. Warszawskiej posadzono świerki. Miały upiększyć teren i zasłonić
mało atrakcyjny widok baraków usytuowanych przy sąsiedniej posesji. Czy
spełniły swoją funkcję? Efekt jest taki, że świerki są nieomal całe przykryte
przez ponadmetrowe chwasty (w dodatku większość drzew już uschła),
a trawnik na parkingu bardziej przypomina leśną polanę niż miejsce, o które
powinna zadbać ludzka ręka. Owszem, jeszcze jest zielono, ale czy taka
zieleń podnosi estetykę tego miejsca?
Przypomnijmy, że najwyraźniej historia lubi się powtarzać: w ubiegłym
roku mniej więcej o tej samej porze interweniowaliśmy w tej sprawie na
łamach ŻN, pisząc, że Biedronka siedzi w krzakach. Wtedy udało się uratować jeszcze kilka drzewek, teraz ta sztuka może się już nie udać.
(pr)
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W nasielskim Komisariacie Policji zaszły
zmiany. Z dniem 7 lipca br. Komendant
Powiatowy Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim powołał na stanowisko
Komendanta Komisariatu w Nasielsku asp.
szt. Karola Stojaka. Dotychczas obowiązki
te pełnił mł. asp. Radosław Miłoszewski.
Komendant Karol Stojak rozpoczął
pracę w Policji w 1994 r. Ostatnio zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału
Kryminalnego w Komendzie Powiatowej
Policji w Legionowie. W ciągu wieloletniej służby dał się poznać jako policjant
zdyscyplinowany i z zaangażowaniem
realizujący obowiązki służbowe. Znalazło
to odzwierciedlenie w wyróżnieniach, jakie dotychczas otrzymał. Między innymi
został odznaczony Brązowym Krzyżem
Zasługi oraz brązową i srebrną odznaką
„Zasłużony Policjant”.

16 lipca w miejscowości Studzianki Kazimierz T. kierował
rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (0,39; 044 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu).
18 lipca w Nasielsku na ul. Płońskiej Dawid B. kierował motorowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (0,76; 0,75 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu).
18 lipca w miejscowości Stare
Pieścirogi na ul. Makowej Kazimierz Z. kierował rowerem,
będąc w stanie nietrzeźwości
(0,57; 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

za: www.kppnowydwor.
policja.waw.pl
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LATO W NOK

Wesołe zabawy w kolorach tęczy
Wakacje w pełni. Niektóre
dzieci wyjechały na wczasy
z rodzicami, inne na kolonie czy obozy. Jednak wielu
najmłodszych mieszkańców
Nasielska pozostało w domu.
Właśnie dla nich Nasielski
Ośrodek Kultury, jak co roku,
zorganizował zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście”.
Przez cztery dniŁ 8–9 i 12–13
lipca br. dzieci mogły w ciekawy i twórczy sposób spędzić wolny czas, biorąc udział
w zajęciach, które dla nich
przygotowano.
Już pierwszego dnia w NOK-u pojawiło ok. 30 dzieci,
które brały udział w zabawie plastycznej pt. „Zwierzaki-kamieniaki i przyjazne węże”.
Z użyciem patyków i za pomocą farb
plakatowych tworzyły wspaniałe ko-

lorowe węże, a z kamieni powstawały
przeróżne zwierzęta. W ten sposób
w Ośrodku Kultury zaroiło się od
prześlicznych gadów i płazów oraz
nadzwyczajnych, niespotykanych
zwierzaków-kamieniaków.
Nie zabrakło także gry w kalambury
oraz tradycyjnych zabaw ruchowych,
w których z radością brały udział
wszystkie dzieci, takich jak „Chodzi lisek koło drogi” czy „Mam chusteczkę
haftowaną”.
Drugiego dnia najmłodsi
wzięli udział w konkursie
plastycznym, nad którym
patronat objęło czasopismo
„Życie Nasielska”. Celem
konkursu było wykonanie
widokówki z wakacji. Konkurs nosił tytuł „Wakacyjne
pozdrowienia” i cieszył się
dużym zainteresowaniem.
Prace dzieci oceniało jury
w składzie: Marek Tyc, dyrektor NOK, i Iwona Pęcherzewska, redaktor naczelna ŻN. Wybór był bardzo
trudny, ale w końcu I miejsce przyznano Dawidowi
Rosłońskiemu. Jego pracę
można podziwiać w bieżącym numerze gazety.
Niezwykłą atrakcją dla uczestników
zajęć były zabawy z chustą animacyjną. Najwięcej wrażeń dostarczyła
najmłodszym zabawa w „Rekina”
oraz „Sałatkę owocową”.

5
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Dlaczego Nasielsk
utkwił w ich pamięci
W ostatnich latach do Nasielska przyjeżdża wielu byłych jego mieszkańców.
Takich, którzy opuścili miasto przed pięćdziesięciu, a nawet więcej laty i mało
się nawet nim interesowali. Te wizyty są zrozumiałe, bo każdy człowiek w miarę zbliżania się do kresu swej ziemskiej wędrówki chętnie wraca pamięcią do
krainy lat dziecinnych.
Do Nasielska przyjeżdżają też dzieci lub nawet wnuki byłych jego mieszkańców. Tacy, którzy znają go tylko z opowiadań rodziców lub dziadków. Ci nie
zdążyli odwiedzić miasta, ale tak sugestywnie o nim opowiadali, że ich potomni tu przyjeżdżają i porównują wizję z rzeczywistością. W tej grupie jest
bardzo wielu Żydów.

W poniedziałkowy poranek zajęcia rozpoczęły się na Skwerze im.
Jana Pawła II. Tym razem zadaniem
uczestników zajęć było „zagospodarowanie” przestrzeni
miejskiej i uczynienie jej
przyjazną dziecku, czyli
kolorową. Dzieci wyposażone w kolorową kredę
ozdobiły swoimi rysunkami jedną z alejek parku.
Pomysłowość mał ych
malarzy nie zna granic,
więc na betonie można
było podziwiać m.in. bohaterów bajek, ulubione
zwierzęta, a nawet roboty.
Potem przyszedł czas na
innego rodzaju rozrywkę – spektakl teatralny
w NOK. W tym roku dzieci
obejrzały program słowno-muzyczny pt. O tym,
jak słonko leśny kwartet pogodziło. Aktorzy,
którzy nie tylko mówili
wiersze, ale także śpiewali piosenki
i grali piękne melodie na różnych
instrumentach (ksylofon, werbel,
obój, akordeon), zadbali też o to,
by publiczność dziecięca aktywnie
uczestniczyła w sztuce. Ogromną
atrakcją dla dzieci była m.in. gra na
nogach pająka Karmelka.
Po przedstawieniu był czas na wykonywanie kolaży wakacyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów,

Ostatni dzień letnich zajęć w NOK
upłynął po znakiem gier scenicznych.
Pierwszym zadaniem dla dzieci była
praca w grupach i przygotowanie
pantomimicznej historii do muzyki.
Każda grupa miała do dyspozycji inną
melodię. Jedni wybrali bardzo szybką
i energiczną muzykę, inni wolną i poważną. Zespoły zainspirowane dźwiękami tworzyły wspaniałe miniprzedstawienia. Pozostali musieli odgadnąć,
o czym opowiadała historia przygotowana przez kolegów. Kolejne zadanie
także związane było z pracą w małych
zespołach. Na początku każda drużyna
losowała jakiś dziwny przedmiot. Jej
zadaniem było wymyślenie dla niego
nazwy oraz ułożenie krótkiej reklamy.
I tak z kawałków tkaniny czy wstążki
najmłodsi wymyślali m.in. kosmiczne
myjki do ciała, niezwykłe kasety i wiele
innych najdziwniejszych rzeczy. Zabawy na scenie bardzo podobały się
dzieciom, a najwięcej frajdy sprawiły
im występy przed kolegami.
Każdego dnia uczestnicy zajęć mogli też obejrzeć swoje ulubione bajki. Otrzymywali również upominki
ufundowane przez Wydawnictwo
Publikacji Dziecięcych Media Service Zawada Sp. z o.o. Zajęcia dla dzieci
prowadzili i opiekę nad nimi sprawowali: Katarzyna Tyc, Monika Orłowska
i Andrzej Siwek.
Co prawda „Lato w NOK” dobiegło już
końca, ale to nie koniec atrakcji dla naj-

Są też i prośby o odwiedzenie konkretnych miejsc i zrobienie zdjęć. Nasielsk
dobrze się im kojarzył. Niestety, po takich wizytach często są rozczarowani.
Trzymają niekiedy kolorowe widokówki z Nasielska z wielce mówiącym napisem: Nasielsk – warto powracać i mówią, że dopiero teraz rozumieją, dlaczego
dziadek lub babcia często powtarzali, że chcą wracać… na stare śmieci. Nie rozumieją jednak, dlaczego ich przodkowie tak bardzo to miasto ukochali.
Jest jeszcze jedna grupa, która chce odwiedzić, a nawet odwiedza Nasielsk.
To byli żołnierze Armii Czerwonej lub ich potomkowie. Oni byli tu krótko, ale
miasteczko zapamiętali. W pamięci czerwonoarmisty z miasta Murom utkwiła Nuna. Prosił swą wnuczkę przed śmiercią, aby postarała się o zdjęcie tej wsi
widzianej z drogi od jej wschodniej strony.
I jest jeszcze jedna grupa osób, która na trwałe zachowała Nasielsk w swej pamięci. Ich zainteresowanie naszym miastem i gminą trochę
mnie dziwiło, bo są
to Niemcy. Znaleźli
się tu z różnych powodów. Jedni byli
żołnierzami, inni
pracowali w urzędach. Byli wreszcie
i tacy, którzy znaleźli
się tu jako jeńcy wojenni i przebywali tu
wkrótce (i krótko) po wojnie (na terenie fabryki guzików).
W ich pamięci pozostały nie tylko miejsca, ale i osoby. I proszą o skontaktowanie ich z nimi. O ile oczywiście żyją. Rzadko udaje się doprowadzić do takiego
spotkania, ale niejednokrotnie widok jest zaskakujący, bo wygląda to na spotkanie przyjaciół. I te historie warte są opisania.
Na jeszcze jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Warto byłoby pewne miejsca
związane z bolesną przeszłością oznaczyć skromnymi tabliczkami, że na przykład tu mieścił się w latach wojny niemiecki obóz przejściowy dla Polaków,
a tu mieścił się rosyjski obóz dla Niemców – jeńców wojennych. I warto zadbać o ślady przeszłości – cmentarze, zwłaszcza żydowski (kirkut) i niemiecki
z I wojny światowej (zwany popularnie ruszczakiem).
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” młody redakcyjny kolega zamieścił
z tego cmentarza zdjęcie – jako przykład naszej niedbałości. Tyle że kilka dni
wcześniej zaprowadziłem na ten cmentarz zainteresowanego nim starszego
Niemca i jego syna. Czułem się ogromnie zawstydzony tym, co zobaczyli,
i kajałem się jak mogłem. Zapewniłem też, że postaram się, aby bujna trawa była
skoszona. Robiliśmy w Nasielsku dużo zdjęć. Goście przysłali mi to, na którym
byłem razem z jednym z nich. I jest to właśnie zdjęcie z tego cmentarza...
AZ
R

gazet, bibuły, kredek i flamastrów.
A później na prośbę uczestników
zajęć ponownie główną rolę w zabawach grała chusta animacyjna.
Dzieci same zgłaszały pomysły zajęć z chustą.

młodszych, którzy wakacje spędzają
w naszym mieście. Nasielski Ośrodek
Kultury zaprasza na Filmowe Środy,
czyli seanse dla dzieci, które odbywają
się w każdą środę o godz. 11.00.
K.T.
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Biblioteka poleca

Warsztaty też mają wakacje

Odkrywanie Ameryki
i nie tylko

wieckiej, Wiesław Dąbrowski z pracowni ogrodniczej,
Tomasz Jaśkiewicz z pracowni plastycznej oraz Jacek Kubajewski z pracowni
gospodarstwa domowego.
W wręczaniu nagród Teresie Skrzyneckiej pomagali:
Janusz Konerberger właściciel firmy JAN-POL, oraz
ks. Adam Ners.

W gorące czwartkowe przedpołudnie, 15 lipca br. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowych działających przy firmie JAN-POL Z.P.CH.
w Starych Pieścirogach w sympatycznej atmosferze uczestnicy
warsztatowych zakończyli swoją
tegoroczną pracę.
Uroczystość rozpoczęła Teresa
Skrzynecka, kierownik WTZ, witając wszystkich, w tym zaproszonych
gości, a szczególnie rodziców. Po
krótkim wstępie usłyszeliśmy wesołe piosenki o lecie i wakacjach oraz
kilka krótkich tekstów poetyckich.
Później przyszedł czas na krótkie
podsumowania i wręczenie dyplomów oraz nagród. W pierwszej kolejności otrzymały je osoby, które
w ostatnim półroczu wyróżniały
się pracą i zaangażowaniem. Wśród
wyróżnionych znaleźli się: Monika
Zdziarska z pracowni komputerowej, Beata Jasińska z pracowni kra-

Następnie p ozosta ł ym
uczestnikom WTZ dyplomy
zakończenia zajęć wręczyli
opiekunowie pracowni. Na
zakończenie oficjalnej części spotkania padło jeszcze
wiele serdecznych, były
kwiaty i życzenia wspaniałego letniego wypoczynku.
A później przyszedł czas na coś
dla ciała, czyli wspólny piknik przy
smakołykach z grilla i pysznych
wypiekach przygotowanych przez

uczestników pracowni gospodarstwa domowego pod kierunkiem
Eweliny Wiktorowicz.

zgłaszały się do nas wszystkie osoby, które chciałyby brać udział
w naszych zajęciach – dodaje.

– Rozpoczynamy wakacyjną przerwę w zajęciach, która potrwa
miesiąc. Powrócimy tu pod koniec
sierpnia, żeby
p rzygotować
się do wzięcia
udziału w powiatowym dniu
osób niepełnosprawnych. W
tym roku po raz
kolejny będzie
się on odbywał
w Leoncinie –
powiedziała Teresa Skrzynecka,
kierownik WTZ.
– A później znowu rozpocznie
się praca w poszc ze g ó l nyc h
p ra c own i a c h .
Zapraszamy, by

Przypomnijmy, że każdy z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
objęty jest Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, opracowanym przez zespół specjalistów.
Aby być uczestnikiem Warsztatów,
trzeba:
– posiadać orzeczenie o znacznym
bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem
do udziału w terapii zajęciowej,
które wydaje Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
– być osobą pełnoletnią,
– złożyć u Kierownika Warsztatów następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, dokumentację
medyczną i ostatnie świadectwo
szkolne.
(i.)

POMYSŁ NA…

Dyskusyjny Klub Książki
Wszystkich miłośników literatury
zapraszamy do powstającego w naszym mieście Dyskusyjnego Klubu
Książki (DKK). W jego ramach odbywać się będą spotkania ludzi, dla
których czytanie stanowi nie tylko
rozrywkę, ale wpisuje się w codzienny rytm dnia. Jest dla nich po prostu
pasją pogłębiającą zdolność tak krytycznego myślenia, jak i umiejętnego
analizowania treści w okresie potężnego wpływu mediów na nasze życie. Nasielski DKK będzie pierwszym
K

O

N

D

O

w powiecie nowodworskim punktem
na ogólnopolskiej mapie klubów promujących czytelnictwo w Polsce.

Publicznej, Stanisława Romana Tyca.
Jego otwarcie planowane jest na początek września br.

Projekt edukacyjny DKK jest częścią
ogólnopolskiego programu „Tu czytamy”, zorganizowanego przez krakowski Instytut Książki oraz programu
literackiego British Council „Faces &
Places – New British Writing”.

Należy pamiętać o tym, że książka
może stać się atrybutem człowieka wykształconego i inteligentnego
wówczas, gdy przestanie kojarzyć
się wyłącznie z megalomaństwem
i elitarnością. De facto czytający jest
dziś niemal uosobieniem cervantowskiego Don Kichota, ale ja wierzę, że ta
walka nie musi być walką z wiatrakami,
ale walką o wiatraki. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Czytelnictwa Instytutu
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w 2008 r., grupa aktywna czytelniczo jest w naszym kraju stanowi
mniej niż jedną czwartą społeczeństwa, i co znaczące, odsetek osób
nieczytających wzrasta najszybciej
w grupie wiekowej 15–19 lat.

Pomysł powstania nasielskiego DKK
został pozytywnie zaopiniowany
przez dyrektora Miejskiej Biblioteki
L
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Wyrazy szczerego żalu
i głębokiego współczucia
Ani SALISZEWSKIEJ
z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki
z Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Łączymy się w smutku z całą rodziną.

J
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Dyskusyjny Klub Książki będzie miał
na celu wykształcenie nawyku czytania, rozmów o lekturach, nauczenia
rozumienia i interpretowania tekstu.
Wszystko tymczasem na elementarnym poziomie; taka praca u podstaw,
która dzięki odrobinie chęci powinna
przynieść efekty.

Kiedyś ktoś mi powiedział: jeśli nie
masz czasu na czytanie, to czytaj
przynajmniej reportaże, ale wśród
nastolatków rzadko „nie ma się czasu”. Stąd myśl tę trochę przekształcę:
Jeśli się nie czyta w ogóle, czytać
należy przynajmniej noblistów i od
czasu do czasu zaglądać do księgarni internetowych, by orientować się
w nazwiskach pisarzy.
W nasielskim DKK mile widziane
będą wszystkie osoby, które po
prostu lubią czytać bez względu na
wiek, zajęcie i wykształcenie. Liczymy szczególnie na odzew i pomoc
ze strony nasielskich polonistów ze
wszystkich szczebli edukacji. Lista
lektur powstanie w trakcie wspólnych
rozmów klubowiczów.
Organizatorzy DKK czekają na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych
tą inicjatywą do końca sierpnia. Zgłoszenia do DKK należy kierować na
adres mailowy: biblioteka-nasielsk@
wp.pl.
Więcej informacji na temat projektu
na stronie internetowej www.instytuksiazki.pl.
Ewelina Kuczborska

Mariusz Max Kolonko jest znany chyba
każdemu. To jeden z najbardziej charakterystycznych polskich dziennikarzy,
którego postać wniknęła do naszej polskiej popkultury i jest często cytowana
lub parodiowana. Dlatego też z zainteresowaniem sięgnąłem po jego książkę
Odkrywanie Ameryki, zastanawiając się,
co w niej napisał człowiek wypowiadający
słynne: Boston, Massachusetts.
Książka jest bardzo dobrze wydana.
Wydrukowana jest na kredowym papierze, zawiera dużo kolorowych zdjęć
i prezentuje się całkiem nieźle. Od oprawy jednak dużo ważniejsza jest treść.
Autor prowadzi czytelnika przez ciekawe fakty z życia Ameryki, począwszy od
czasów, gdy wielu śmiałków, ryzykując
życie, szukało złota w Georgii i Karolinie
Północnej i kolonizowało niedostępne
obszary USA, aż do końcowego fragmentu książki, który opisuje…. koniec
Stanów Zjednoczonych spowodowany
atomowym Armagedonem, do którego
nasz swojski dziennikarz przykłada rękę.
Nie będę zdradzał szczegółów, radzę
samemu doczytać i docenić zarówno
zakończenie, jak i ogólnie ciekawą kompozycję książki.

Książka Mariusza Max Kolonko nie jest
wolna od fragmentów autobiograficznych. Jak o Odkrywaniu Ameryki pisze
Radosław Sikorski: Może irytować, ale
na pewno nikogo nie znudzi. Faktycznie,
momentami bardzo kwiecisty styl pisarski
autora może budzić lekkie zażenowanie,
ale na ogół da się lubić.Niektóre fragmenty są bardzo dobre, np. Nie zrozumiecie
mnie pewnie, ale tamten moment, kiedy
stałem w miejscu,gdzie stało tylu bohaterów Kosmosu (…) był jednym z najbardziej
przejmujących doświadczeń w moim
życiu. Tak szczególnie czułem się chyba
tylko wtedy, kiedy pierwszy raz przyjmowałem Komunię Świętą albo pierwszy
raz się całowałem (…). Ten okrągły właz
promu kosmicznegoAtlantis był dla mnie
Ołtarzem, jakimś magicznym otworem
(…) przez który można przedostać się na
Drugą Stronę,do tajemnicWszechświata.
Tego typu sformułowanie ubogacają reporterską relację i nadają Odkrywaniu…
specyficzny klimat i osobisty wydźwięk.
Ostatnim elementem tworzącym książkę
są ogólne refleksje, na przykład dlaczego
Ameryka umiera (bardzo ciekawy fragment, który zaskakuje konserwatyzmem
poglądów naszego dziennikarza) albo
interesujące wskazanie tzw. syndromu
Polaka, który tłumaczy, dlaczego wielu
naszych rodaków nie może odnaleźć się
zza oceanem.
Reasumując, Odkrywanie Ameryki polecam wszystkim tym, którzy chcieliby się
dowiedzieć czegoś ciekawego o Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz
przekonać się,jak interesującą postacią jest
Mariusz Max Kolonko. Książka pokazuje
również,jak bardzo,odkrywając USA,nasz
rodak odkrywał samego siebie i znalazł
miejsce,o którym może powiedzie:home,
sweet home.

Paweł Kozłowski
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Życie bez nałogów a asertywność
W czwartek, 10 czerwca 2010 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się szkolenie antytytoniowe, w których
mieli okazję uczestniczyć przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych z Nasielska. Organizatorem tych zajęć był
Państwowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, a prowadziła je Grażyna Cichocka-Domańska,
pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W skład nasielskiej delegacji wchodził jeden nauczyciel, z naszej
szkoły została pani Anna Łączyńska oraz czterech uczniów: Magdalena Ślepowrońska, Tomasz Winnicki, Magdalena
Krzyżewska i Justyna Lewandowska.
W trakcie warsztatów było wiele ćwiczeń psychologicznych, w których mieliśmy okazję lepiej poznać siebie i swoje
zachowania. Nawiązaliśmy kontakt z osobami z innych szkół z naszego powiatu (Płońska, Nowego Dworu). Podczas
zajęć każdy przedstawiał się i mówił o swoich marzeniach i zainteresowaniach. Uważamy, że takich warsztatów powinno być znacznie więcej, ponieważ dzięki nim można się lepiej poznać i więcej się dowiedzieć na temat życia bez
nałogów w bardzo ciekawy sposób, poprzez zabawę, dzięki połączeniu przyjemności z nauką. Taka forma przyswajania wiedzy jest wyjątkowo skuteczna, wiadomości nabyte w wyjątkowo sprzyjających warunkach, poprzez
zabawę, pracę w grupach, często wywołujące burzę refleksji i śmiech, długo pozostają w pamięci.
Dowiedzieliśmy się, że asertywność polega na domaganiu się swoich praw bez naruszenia praw innych. Pamiętaj!
Przyjmując postawę asertywną, będziesz w stanie: 1) powiedzieć „nie” bez poczucia winy; 2) wyrazić sprzeciw,
nie okazując złości; 3) poprosić o pomoc, gdy będziesz jej potrzebować. W rezultacie będziesz się lepiej czuł(a) ze
sobą i będziesz bardziej szczery(a) w przyjaźni i miłości. Każdy uczestnik dostał komiks, który opowiada o kodeksie
zdrowego życia, oraz wiele ulotek dotyczących szkodliwości palenia i prowadzenia zdrowego trybu życia, które
przekazaliśmy do biblioteki szkolnej. Nie możemy pominąć faktu, że droga powrotna do domu była wesoła i pełna
przygód, zwiedziliśmy sporo pięknych okolic Nasielska, których nie mieliśmy okazji poznać wcześniej.
Tomasz Winnicki, Magdalena Ślepowrońska

FELIETON DROGOWY

Drogi „północne”
Każdy na nie narzeka, z nimi kojarzą
się nam uszczypliwe dowcipy, do
nich pomału przywykliśmy. Polskie
drogi. Spędzające sen z powiek koszmary wszystkich kierowców, ale nie
tylko. Piesi, rowerzyści, mali, duzi no
i oczywiście… drogowcy – jednym
słowem, wszyscy użytkownicy publicznych traktów są zaszokowani ich
stanem. Ba, nawet w pewnym stopniu
pokrzywdzone czują się dzikie zwierzęta – gdyż na nieuregulowanych
odcinkach polskich tras niejeden zając szarak umykał przed śmiercią pod
kołami pędzącego slalomem auta. Na
początku warto odnieść się do przewidywanych prognoz oraz danych
statystycznych, które pozwolą nam
przejść w błogi stan rozmarzenia nad
lepszym, drogowym jutrem.
Otóż Ministerstwo Infrastruktury dokonało szacunkowych wyliczeń kosztów
inwestycji drogowych do końca roku
2015. 164 mld zł przypada na budowę
autostrad (770 km) w systemie tradycyjnym, 375 km w systemie koncesyjnym, a 2817 km dróg ekspresowych
z uwzględnieniem dodatkowych zadań związanych z organizacją Euro
2012. Skąd pozyskać taką kwotę?
Ceny paliw, a właściwie podatek akcyzowy, z którego powinny być budo-

wane drogi, są drugim, zaraz po dziurach w jezdni, powodem występowania palpitacji serca wśród kierowców.
Szanse na sukces wzrosłyby na pewno
po dokonaniu oczekiwanych zmian
w prawie. Najistotniejsze są zmiany
dotyczące prawa… budowlanego.
Planowana jest nowelizacja ustawy
o zamówieniach publicznych, mająca przyspieszać wdrażanie inwestycji
przez Ministerstwo Infrastruktury. Do
sfery planów – chciałoby się powiedzieć: marzeń, można też zaliczyć najważniejsze priorytety przedstawione
przez ministerstwo. Oto one:
1. ukończenie autostrady A-1 oraz A-4
na całej jej długości (z Drezna przez
Legnicę, Wrocław oraz Gliwice, Katowice, Kraków, Rzeszów, do przejścia
granicznego z Ukrainą);
2. oddanie autostrady A-2 od granicy
z Niemcami do Siedlec;
3. drogi ekspresowe S-19 (pomiędzy
granicami ze Słowacją i Białorusią) i S-3
(biegnącej ze Świnoujścia i Szczecina
wzdłuż zachodniej granicy kraju przez
Zieloną Górę, Głogów, Lubin do granicy czeskiej);
4. oraz oczywiście inwestycje dotyczące bezpośrednio Euro 2012.
Cóż to oznacza dla naszej małej społeczności? Niezbyt wiele, gdyż infa-

struktura dróg nasielskiej gminy pozostaje niezmieniona pomino wchodzących w życie kolejnych ustaw oraz
mijających lat. I o ile zadowolonym
można być ze zmian, jakie dokonały
się ostatnio w samym mieście – to obraz północnej części gminy przyprawia
wszystkich o krzyk przerażenia. Jadąc
na południe, można stwierdzić, że
jest dobrze, a nawet – bardzo dobrze.
A jak wiadomo, na południe jedzie
większość z nas, kierowców, którzy
pracują w Warszawie i jej okolicach
lub załatwiają tu ważne lub mniej ważne sprawy – więc taki stan rzeczy nie
powinien dziwić.
Jednak kiedy nadchodzi weekend,
próżno szukać jeżdżących wtedy
do swoich odległych miejsc pracy
ludzi (poza oczywiście nielicznymi
pracoholikami). Wtedy to Warszawa
wyrusza na północ. I którędy? Oczywiście, znakomita większość wybiera
zapchane główne drogi krajowe. Co
mądrzejsi lub posiadający popularne
ostatnimi czasy systemy nawigacji satelitarnej – wybierają drogę przez naszą
gminę. Lecz biada im i zawieszeniom
ich aut, gdyż krótsza i być może mniej
uczęszczana trasa może okazać się
świetnym pretekstem do odwiedzenia po powrocie zakładu mechaniki
samochodowej.
(rk)
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Duchowe witaminy
Specjaliści i fachowcy
Letnią porą roi się od różnego rodzaju prac remontowych w budynkach
czy na drogach. Wolny czas sprzyja również trosce o zdrowie, z którą
związane są wizyty u lekarzy. Dość często można spotykać się przy takich okazjach z ludźmi, którzy określają siebie mianem „specjalisty” bądź
„fachowca”. Okazuje się, że wystarczy do tego sam fakt, że ktoś zaczyna
się zajmować jakąś dziedziną. Ot choćby, ktoś niedawno rozpoczął działalność remontowo-budowlaną i natychmiast stał się znawcą tematu,
a więc fachowcem. Takie pojmowanie specjalizacji budzi mój zrozumiały
sprzeciw. Dlaczego? Do tego, żeby ktoś stał się specjalistą bądź znawcą,
potrzebne jest oprócz wiedzy solidne doświadczenie. Nikt przecież nie
rodzi się mistrzem w danej dziedzinie, ale może się nim dopiero stać.
Jeśli natomiast ktoś sam okrzyknie się znawcą, nie mając bladego pojęcia na temat, na który się wypowiada, może wyrządzić wiele zła, którego skutki będą trudne do odwrócenia, o ile w ogóle można o czymś
takim mówić. Łatwiej zmienić „coś” niż „kogoś”. Stłuczone szkło można
przecież wymienić na drugie, a co zrobić z potłuczonym sercem? Czy
wystarczy powiedzieć: „Bóg tak chciał”? Czy kogoś w momencie straty
bliskiej osoby pocieszy stwierdzenie: „Pan Bóg jak kogoś kocha, to wkłada
na niego krzyż”? Nic bardziej mylnego. Takich pseudofachowców nikt
nie potrzebuje. Ich myślenie opiera się bądź to na utartych schematach
i stereotypach, bądź na tanich pocieszeniach, których serwowanie staje
się zwykłym oszustwem.
Z pewnością każdą specjalizację można zdobyć. Ale do tego potrzebny
jest odpowiedni czas, warunki i solidne podstawy. Nie tak dawno „znajomość rzeczy” przechodziła z ojca na syna. Teraz, w czasach coraz
węższych specjalizacji, jest to o wiele bardziej skomplikowane. W przypadku poznania człowieka i pomocy mu jest o tyle trudniej, że jak napisał w tytule jednej ze swoich książek Jan Grzegorczyk, „Każda dusza to
inny świat”. W jaki sposób odzwierciedlił tę tezę w treści? Jego głównymi
bohaterami stali się ludzie odnajdujący drogę do siebie i do Pana Boga,
przeróżni synowie marnotrawni powracający do domu Ojca.
Niewątpliwie specjalistami od człowieka i formacji jego sumienia byli i są
święci. Ukazywali, że szczególnie ważną rolę w zrozumieniu człowieka odgrywa sumienie. Przypomniał o tym Jan Paweł II w czasie swojej
jednodniowej wizyty w Polsce, 22 maja 1995 r., odwiedzając Skoczów
i przywołując postać św. Jana Sarkandra, dzień wcześniej kanonizowanego w Ołomuńcu na Morawach: „sumienie jest dla każdego człowieka
sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc,
aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie,
aby dobro nazywały dobrem, a zło – złem. Aby – wedle słów Apostoła
– umiały «rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe» (Rz 12, 2)”. Okazuje się więc, że sumienie jest
fundamentem ludzkiego życia i porządku moralnego pośród różnych
ważnych spraw społecznych, gospodarczych i politycznych. Każdy z Polaków ma stawać się, według myśli Jana Pawła II, człowiekiem sumienia:
„Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia”.
Proces stawania się „specjalistą” w dziedzinie własnego sumienia zakłada
kilka warunków. Ważne jest słuchanie go w różnych sytuacjach i niezagłuszanie jego głosu, „choć jest on nieraz trudny i wymagający”. Wynikiem tego staje się nasze zaangażowanie w pomnażanie wokół siebie
dobra i brak zgody na zło. „Bycie człowiekiem sumienia” zakłada ciągłe
nawracanie się, czyli podnoszenie z własnych upadków, oraz budowanie
„królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych
rodzinach, społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie” .
Święci dzięki bliskiej relacji z Bogiem mają możliwość poznania prawdziwego dobra, piękna i prawdy. To „przebywanie” z Bogiem sprawia, że
ktoś najpierw staje się uczniem, by później być nauczycielem, specjalistą
i fachowcem i podejmować troskę o dobro wspólne i potrzeby innych.
Jak zapisał św. Łukasz, „Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy,
dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”. To także
wymaga czasu, aby dojść do oczekiwanej pełni. Dobre rady świętych
nie są nastawione na szybki efekt, jak w tanich poradnikach kreujących
życiowych nieudaczników i frustratów. To ludzie, którzy dążą „ku Pełni”,
i w ten sposób zdobywają odpowiednie kwalifikacje, by móc je zrealizować dla innych.
ks. Leszek Smoliński
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GRUNWALD – NASIELSK

O Pomniku Grunwaldzkim
w Krakowie
Sześćsetna rocznica Bitwy pod Grunwaldem skłania do wielu refleksji. I słusznie, bo
było to przełomowe wydarzenie w dziejach
naszej części Europy, a najbardziej w dziejach Polski. Pamiętano o nim zawsze, ale
szczególnie w czasach zaborów. Słowo
Grunwald miało magiczną moc, jednoczącą naród. Dla naszych zaborców było
to zaś słowo złowieszcze. Ono wieściło im,
że ludy, które zniewolili, będą chciały zrzucić
jarzmo niewoli i stworzyć swój własny organizm państwowy. Stąd na przykład w historiografii niemieckiej częściej mówi się nie
o bitwie pod Grunwaldem, lecz o pierwszej
bitwie pod Tannenbergiem.
Wspaniałą inicjatywę podjęli nasi praojcowie w pięćsetną rocznicę bitwy. W zaborze austriackim postawiono kilka Pomników Grunwaldzkich. Ten, najbardziej
znany, stoi w Krakowie na Placu Matejki.
Wielu mieszkańców naszej gminy było
przy tym pomniku. Mało jednak kto
wie, że pomnik ten ma ciekawy nasielski
akcent. A szkoda, bo tej wiadomości nie
można znaleźć w przewodnikach turystycznych. W internecie wyczytałem,
że na postumencie Króla Jagiełłę na koniu ustawiano przy pomocy helikoptera
wojskowego.
Prawda jest zgoła inna. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie był ustawiany (ponownie) w roku 1976. Do transportu postaci króla na koniu i montażu tego elementu
na postumencie użyto helikoptera Mi – 6. Prace te wykonał zespół z nasielskiego Instalu, który specjalizował się w tego typu działaniach. Baza śmigłowcowa
Instalu mieściła się na lotnisku w Chrcynnie.
Pomnik ten jest swoistego rodzaju kopią pomnika odsłoniętego 15 lipca
1910 r. w 500 – tną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Inicjatorem jego budowy i fundatorem był wielki kompozytor i pianista Ignacy Paderewski. Pomnik
zaprojektował polski rzeźbiarz mieszkający w Paryżu Antoni Wiwulski. W 1939
roku Niemcy ten pomnik zburzyli, metalowe fragmenty wywieźli do swego
kraju. Kopię tamtego pomnika wykonał Marian Konieczny. I właśnie w jego
montażu brali udział fachowcy z naszego Instalu.
az

Grunwald
Taką okrągłą rocznicę można w zasadzie przeżyć tylko raz w życiu.
Dlatego obchody rocznicowe bitwy pod Grunwaldem przygotowywano w tym roku długo i wydawało
się, że wyjątkowo starannie. Spodziewano się wielkiego „najazdu”
zarówno rycerstwa, jak i widzów, ale
że będzie on aż tak wielki, tego nie
przewidywano (ok. 120 tys. osób).
Padły więc wszelkie rekordy. W tym
niestety także i cenowe.

Co przezorniejsi na
p olach G runwaldu zjawili się nieco
wcześniej. Było warto, od środy, 14 lipca
br. trwały tam bowiem „Dni Grunwaldu 2010”. Ci, którzy
dotarli wcześniej, zajęli lepsze miejsca
na polach namiotowych, uczestniczyli
w przygotowaniach

wrogich armii do decydującej rozgrywki,
obserwowali turnieje rycerskie, przyglądali się pracom rzemieślników i zabiegom
kupców. Smakowali
potrawy przygotowane według starych receptur. Słowem, było
co oglądać i …kupić.
Dla uczestniczących
w wielkiej przygodzie
nawet pewne niedogodności, a zwłaszcza tłok i niemiłosierny

Harcerskie przyrzeczenia
na polach Grunwaldu

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego harcerza jest przyrzeczenie. Dla prawdziwych harcerzy, którzy żyją zgodnie z zasadami prawa harcerskiego, jest ono nie mniej ważne niż wojskowa przysięga. Dlatego większość
drużyn starała się i stara, aby było ono składane w wyjątkowych miejscach
i w wyjątkowych warunkach, w asyście wyjątkowych osób.

R

Za takie wyjątkowe miejsce uznano w nasielskiej dwójce (Szkole Podstawowej
nr 2), Pola Grunwaldu. Na miejsce największej bitwy średniowiecznej Europy,
miejsce chwały oręża polskiego, systematycznie jeździły wycieczki klasowe.
Jeździli też członkowie drużyn harcerskich, kandydaci na harcerzy, a celem
głównym tych wypraw było złożenie przyrzeczenia harcerskiego. O tym warto
pamiętać w chwili, gdy czcimy 600 – tną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.
Za kilka dni będziemy wspominać też kolejną rocznicę wybuchu powstania
warszawskiego. To także wyjątkowe wydarzenie w życiu naszego narodu. Pamiętali o nim nasi harcerze. Była to też okazja do złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Harcerze odwiedzali harcerskie mogiły na warszawskich Powązkach,
ale nie składali tam przyrzeczeń.
az
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upał, nie miały większego znaczenia.
Zwłaszcza do czasu odwrotu spod
Grunwaldu, Stębarka (Tannenberga),
Łodwigowa, Łodgowa, Ulnowa czy
znad jeziora Łubień.
Najważniejsza była inscenizacja samej bitwy. Miała ona miejsce w sobotę, 17 lipca. Obecni przywódcy
Polski, Litwy, Mołdawii i Rumunii
gościli na placu boju dwa dni przed
tym wydarzeniem. Później udali się

2010

do Malborka. W uroczystościach
rocznicowych wziął też udział aktualny zwierzchnik Zakonu Krzyżackiego opat Bruno Platter. Obecnie
tytuł „Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego” nie jest używany.
Ze znanych polskich polityków
dostrzeżono pod Grunwaldem
wicepremiera Waldemara Pawlaka
i posła PSL Stanisława ŻelichowskieR

E
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go. Poseł Żelichowski czuł się tam
trochę gospodarzem. Wcześniej
był posłem ziemi ciechanowskiej,
a obecnie warmińsko-mazurskiej.
Przez lata kierował pobliskim nadleśnictwem.
Mankamentem okolic pola bitwy są
wąskie i kręte drogi. Nie pomogły
zabiegi organizacyjne polegające
na ustanowieniu na nich jednego
kierunku jazdy. Wielu osobom nie
udało się dotrzeć na czas na
plac boju. W korkach utkwiło też wielu Litwinów, którzy
gremialnie ruszyli pod Grunwald. Dotarło za to wielu
nasielszczan. Przezornie wybrali się na sobotnią imprezę
już w czwartek i piątek. Nie wszyscy
wrócili spod Grunwaldu zadowoleni. Głównie dlatego, że zobaczyli
mniej niż w poprzednich latach.
Co prawda atrakcji do oglądania
było więcej, ale za to tłok był bez
porównania większy. Nasielszczanie
mówią jednak, że nadal w połowie
lipca będą jeździć na pole wielkiej
bitwy. Wierzą, że organizatorzy
wyciągną wnioski z tegorocznej
K

imprezy. Scenariusz przewidywał,
że zgodnie z prawdą historyczną,
czyli tak jak 600 lat temu, zwyciężą
wojska unii. Wtedy i dzisiaj oznaczało to unię polsko-litewską. Tak też się

stało. Pamiętajmy, że wśród wojsk
sprzymierzonych walczyło rycerstwo Mazowsza, w tym rycerstwo
ziemi zakroczymskiej. Chorągwi
Rycerstwa Ziemi Zakroczymskiej
nie zabrakło również w jubileuszowej
inscenizacji bitwy.
Dzielnie walcz yli
pod wodzą kasztelana Marka Ciborowskiego.
Kiedy po boju zaczęto szykować się
do opróżniania skrytek z resztek zapasów i do rozpoczęcia
przyjacielskich pogawędek, nad pobojowisko nadciągnęły
chmury i zaczął pa-

L

A

dać deszcz. Jego natężenie rosło
z minuty na minutę. Narastał też wiatr.
W pośpiechu zaczęto zwijać namioty. Turyści o słabszych nerwach zaczęli się ewakuować. Niestety, wiele
osób noc spędziło w korkach.
Ci, którzy pospiesznie zwinęli namioty i spędzili noc w samochodach, rano ze zdumieniem zobaczyli, że ich pojazdy stoją po osie
w bagnie. Los jednakowo obszedł
się tak ze zwycięzcami, jak i ze
zwyciężonymi. Wspólnymi siłami
wypchnięto lub wyciągnięto pojazdy z błota.
Za rok wrócą tu znowu, bo wtedy
przypadnie 601. rocznica bitwy
pod Grunwaldem i znowu będzie
co świętować.
az
M

A
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.
U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI/270/10 Rady Gminy
w Pomiechówku z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu stanowiących własność Gminy Pomiechówek,

o g ł a s z a, ż e
w dniu 19 sierpnia 2010r.
w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach–Parcelach
ul. Szkolna 1a, 05–180 Pomiechówek
odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pomiechówek,
położonych we wsi Brody–Parcele, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
prowadzi księgę wieczystą nr WA1N/00052686/6:
1.

działka nr ewid. 403/3 o powierzchni 0,0626 ha, Cena wywoławcza (netto) – 113 800,00 zł
Wadium
		
– 11 380,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 140,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 8.30.

2.

działka nr ewid. 403/4 o powierzchni 0,0600 ha, Cena wywoławcza (netto) – 115 800,00 zł
Wadium
		
– 11 580,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 160,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 9.00.

3.

działka nr ewid. 403/5 o powierzchni 0,0631 ha, Cena wywoławcza (netto) – 121 800,00 zł
Wadium
		
– 12 180,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 220,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 9.30.

4.

działka nr ewid. 403/6 o powierzchni 0,0746 ha, Cena wywoławcza (netto) – 143 900,00 zł
Wadium
		
– 14 390,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 440,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 10.00.

5.

działka nr ewid. 403/7 o powierzchni 0,0831 ha, Cena wywoławcza (netto) – 150 900,00 zł
Wadium
		
– 15 090,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 510,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 10.30.

6.

działka nr ewid. 403/8 o powierzchni 0,0792 ha, Cena wywoławcza (netto) – 152 700,00 zł
Wadium
		
– 15 270,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 530,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 11.00.

7.

działka nr ewid. 403/9 o powierzchni 0,0709 ha, Cena wywoławcza (netto) – 136 800,00 zł
Wadium
		
– 13 680,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 370,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 11.30.

8.

działka nr ewid. 403/10 o powierzchni 0,0675 ha, Cena wywoławcza (netto) – 130 200,00 zł
Wadium
		
– 13 020,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 310,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 12.00.

9.

działka nr ewid. 403/11 o powierzchni 0,0745 ha, Cena wywoławcza (netto) – 143 700,00 zł
Wadium
		
– 14 370,00 zł
Minimalne postąpienie – 1 440,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010r. o godz. 12.30.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Usytuowane w obrębie ulic:
Ludowej, Miłej, Dojazdowej i Wrzosowej, na terenie zurbanizowanym.
Dla działek dostępne są: energia elektryczna, wodociąg gminny, kanalizacja i gaz.
Położone są na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek omawiane działki położone
są na terenie projektowanym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
W/w działki nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.
Podane ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny osiągniętej
w przetargu.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej do kupowanej działki na konto BS Nowy Dwór Maz. O/Pomiechówek 38 8011 0008 0020 0200 0273 0003 lub do kasy Urzędu Gminy
Pomiechówek w terminie do dn. 16 sierpnia 2010 r. Wadium należy wpłacić w pieniądzu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Również niezwłocznie (nie
później niż w ciągu 3 dni) wadium zostanie zwrócone w przypadku: odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona na nabywcę uchyli się od zawarcia, w wyznaczonym terminie, umowy sprzedaży nieruchomości, Wójt Gminy
może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT, płatna jest w całości, co najmniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty notarialne, sądowe, podatku VAT oraz ewentualnego wskazania granic nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu dokumentów potwierdzających tożsamość, dowód wniesienia wadium oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią
ogłoszenia, regulaminem i warunkami przetargu.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta
Gminy Pomiechówek w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
Pomiechówek z siedzibą w Brodach–Parcelach ul. Szkolna 1a, tel. (022) 765–27–23.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
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Debiut, ale jaki !!!

W dniu 10 lipca br. piętnaście dziennikarskich talentów ze szkół z gminy Nasielsk
powróciło z wyjazdu szkoleniowego do
Zakopanego w ramach projektu „Radiowa Kuźnia Talentów”. Przypomnijmy,
że jego uczestnikami jest 15 uczniów
(8 dziewcząt, 7 chłopców) uczęszczających do szkół z terenu naszej gminy
(gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne), wyłonionych w drodze rekrutacji.
Warto dodać, iż projekt trwa od 4 maja do 30 września br. i jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas warsztatów uczestnicy zgłębiali tajniki dziennikarstwa. Każda z osób biorących udział w projekcie przeprowadziła samodzielnie wywiad. Było to ogromne
przeżycie, towarzyszyły mu lekki stres i adrenalina. Jednak nie taki diabeł straszny,
jak go malują. Po wywiadach młodzi ludzie podkreślali, że to bardzo ciekawe
zajęcie i że ich następne wywiady mogą być tylko lepsze. Największą frajdą dla
nich był debiut na antenie Internetowego Radia Nasielsk. Wszyscy uczestnicy
„Radiowej Kuźni Talentów” pojawili się przy mikrofonie, realizując wieczorny
program radiowy w dniu 8 lipca.
Zajęcia, które odbyły się podczas warsztatów, obejmowały takie zagadnienia,
jak: prawo a media, realizacja dźwięku, podstawy WWW, warsztat wokalny i emisja głosu, zasady realizacji
programu radiowego, estetyka słowa, kodeks etyki
dziennikarskiej, warsztat fotograficzno-graficzny oraz
podstawy wywiadu. Każde
z zajęć rozpoczynało się
częścią teoretyczną, aby
później płynnie przejść do
ćwiczeń praktycznych, na
które kładziono szczególny
nacisk. Uczestnicy podzieleni na grupy tworzyli scenariusze reklam, zajawek, dżingli. Następnie odbywało
się nagranie oraz montaż. W efekcie młodzi dziennikarze poznali również programy oraz sprzęt, na których można nagrywać i montować produkcje radiowe.
Zaznajomili się z oprogramowaniem służącym nadawaniu w radiu internetowym
i z niezbędnymi elementami technicznymi związanymi z nim.
Ważnym elementem wyjazdu było samodzielne przygotowanie przez każdego z uczestników wywiadu związanego z tematyką góralską. Wyjście w teren
i przełamanie tremy oraz stresu było przeżyciem, które zapamiętają na długo.
Właśnie w Zakopanem, podczas wędrówki nad Morskie Oko, miał miejsce ich
debiut z mikrofonem w ręku. Oprócz wywiadów zadebiutowali na antenie Internetowego Radia Nasielsk, gdzie na początku przy pomocy Krzysztofa Millera,
redaktora IRN, realizowali program radiowy. – Tak im się to spodobało, że mogłem patrzeć na to wszystko z boku, ponieważ realizowali program samodzielnie.
To była cudowna chwila – relacjonuje redaktor naczelny nasielskiej stacji.
Poza zajęciami grupa miała czas na zwiedzanie zakopiańskich Krupówek i Krokwi – słynnej skoczni narciarskiej, oraz Gubałówki. Dużym zainteresowaniem
młodzieży cieszyły się piłkarskie mistrzostwa świata, które odbywały się w Republice Południowej Afryki. Każdy miał swojego faworyta, którego gorąco dopingował. – Uczestnicy projektu mają naprawdę wielki potencjał, każdy z nich
jest inny, lecz każdy z nich
jest wyjątkowy. W każdym z nich jest coś, co
intryguje, co daje dowód
temu, iż można upatrywać w nich przyszłych
dziennikarzy – zaznacza
Joanna Lachendrowicz,
kierownik projektu.

Tak uczestnicy projektu skomentowali
warsztaty wyjazdowe:

KARINA PAWLAK
– W warsztatach podobała mi się głównie świetna atmosfera i specyficzna
forma przekazywania wiedzy o pracy dziennikarza. Dzięki zwartym działaniu całej grupy mogłam się wiele nauczyć i sprawdzić swoje umiejętności.
Myślę, że była to przygoda, którą zapamiętam na długo.
IZA KOS
– Bardzo się cieszę, że miałam okazję uczestniczyć w tych warsztatach, ponieważ spędziłam czas ze wspaniałymi ludźmi i nabyłam wiele ciekawych
doświadczeń. Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności tam zdobyte
przydadzą mi się w przyszłości.
We wrześniu uczestnicy „Radiowej Kuźni Talentów” zwiedzą siedzibę Radia
ZET, gdzie będą mieli możliwość zobaczyć, jak funkcjonuje jedna z największych polskich rozgłośni.
Krzysztof Miller
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Remonty a mieszkańcy i pasażerowie PKP
Ostatnie trzy lata dla podróżnych
korzystających z linii Warszawa–
Gdańsk przebiegały pod znakiem
generalnego remontu i modernizacji tej trasy w przygotowaniu do
Euro 2012. Pociągi jeżdżące jednym torem, spóźniające się nawet
o godzinę, przypadki podróżnych
pozostających na peronach, gdyż
w godzinach szczytu przyjechał
pociąg składający się z jednego
składu, to codzienność. Jednak podróżni wiele są zdolni znieść, mając perspektywę korzystania z nowej infrastruktury i nowoczesnych
składów, szczególnie gdy widzą, że
prace idą w dosyć dobrym tempie,
a kolejne stacje kolejowe zaczynają
wyglądać tak, jak powinny wyglądać przystanki kolejowe w cywili-

zowanym kraju.
Jednak czy tak szybki i efektowny
remont całej linii kolejowej to faktycznie dobrze wydane pieniądze?
Obserwowałam remont tutejszego
węzła kolejowego. Miejscowość
Stare Pieścirogi jest podzielona
przez tory kolejowe. Przed remontem przejście było górą, bezpieczeństwa strzegły rogatki. Wypadków na strzeżonym przejściu
nie przypominam sobie. W trakcie
modernizacji podjęto decyzję, że
na wszystkich stacjach przejścia
między peronami dla zwiększenia
bezpieczeństwa podróżnych będą
przebiegać pod ziemią. Pomysł
bardzo dobry, tylko w przypadku
stacji Nasielsk wykonanie raczej
chybione.
Zbudowano przejście podziemne.
Wszyscy oczekiwali jego otwarcia,
ponieważ chodzenie po tłuczniu
kolejowym i po rozłożonych prowizorycznie chwiejących się metalowych kładkach było uciążliwe
i nie zawsze bezpieczne. Przejście
zostało otwarte jakieś pół roku
temu. Już po pierwszym przejściu
tym „cudem techniki” nasunęło mi
się kilka wątpliwości, jak pokazuje
czas – bardzo trafnych.
1. W przejściu podziemnym nie
zamontowano żadnego monitoringu – już po miesiącu ściany były
pomazane, nowe obelżywe napisy
dotyczące funkcjonariuszy Służby
Ochrony Kolei pojawiają się jak
grzyby po deszczu, na ziemi walają się śmieci, butelki po piwie i po
wódce, do tego w nowo otwartym
przejściu poza brudem nasila się
smród moczu.
2. Przejście podziemne prowadzi
z jednej strony torów na drugą i na
dwa perony. Nie zostało w nim zamontowane żadne nagłośnienie

a pociągi nie zawsze odjeżdżają
z tych samych peronów. Będąc
w przejściu, podróżny nie ma szans
usłyszeć, z którego peronu odjeżdża jego pociąg, i pozostaje albo
bieganie na górę celem sprawdzenia, gdzie podjeżdża pociąg, albo
przychodzenie na stację kolejową
odpowiednio wcześniej, aby informacja o numerze peronu nie zastała nas pod powierzchnią ziemi.
3. Do przejścia podziemnego, jak
i na perony prowadzą wysokie
schody. W celu przystosowania
przejścia dla osób niepełnosprawnych zamontowano platformy dla
wózków inwalidzkich. Nie pomyślano ani o zamontowaniu windy, ani
chociażby metalowych podjazdów.
I tu zaczyna się
problem. Jak już
pisałam, tory
kolejowe dzielą
miejscowość na
dwie części. Po
„mojej” stronie
torów w zasadzie poza małym sklepikiem
nie ma nic, tylko
domy mieszkalne. Po drugiej
stronie torów są
poczta, sklepy, apteka, jakaś knajpka, szkoła, przedszkole, plac zabaw
dla dzieci, kościół i przychodnia
zdrowia – czyli w zasadzie wszystko, co potrzebne dla prawidłowego
funkcjonowania mieszkańców. Nie
wiem, ile osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich zamieszkuje w najbliższej okolicy, ale obawiam się, że zbudowanie nowego
przejścia podziemnego skutecznie
pozbawiło je możliwości przekroczenia linii torów kolejowych.
Tak samo zresztą jak w znacznym
stopniu utrudniło przejście na drugą stronę starszym, osobom jeżdżącym na rowerach czy matkom
z dziećmi w wózkach. Pomijając
fakt, że często platformy są uszkadzane przez wandali (w zasadzie
mam wątpliwości, czy działają), to
nawet jeżeli działają, skorzystanie
z nich jest bardzo trudne.
Po pierwsze, trzeba przeczytać napisaną drobnym drukiem informację, że w celu skorzystania z platformy należy skontaktować się
z dyżurnym ruchu. Pod spodem jest
podany numer telefonu komórkowego, na który należy zadzwonić.
Projektant przejścia założył chyba,

że każda osoba, która dotrze do
tej „przeszkody architektonicznej”,
ma przy sobie telefon komórkowy
i możliwość wykonywania połączeń, aby zadzwonić do dyżurnego
i poprosić, aby przysłał kogoś kto
ma kluczyk i uruchomi platformę.
Otóż nie wszyscy są szczęśliwymi
posiadaczami telefonów komórkowych, a proszenie przypadkowych
przechodniów o możliwość skorzystania z ich telefonu może być dla
kogoś upokarzające. Ponadto nie
wiem, ile czasu trwa dotarcie osoby upoważnionej do uruchomienia
platformy, ale na wszelki wypadek,
gdybym musiała z niej skorzystać,
przypuszczam, że musiałabym
wyjść z domu co najmniej godzinę
wcześniej (z „mojej” strony torów
zjechać na dół, wjechać na górę,
aby na dworcu zakupić bilet, zjechać ponownie na dół i wyjechać
na właściwy peron – o ile oczywiście osoba posiadająca kluczyk
będzie miała czas do mnie przyjść,
bo ktoś inny nie będzie chciał skorzystać z platformy po drugiej stronie przejścia).
Po drugie, osoby niepełnosprawne to nie tylko osoby na wózkach
inwalidzkich. Może się zdarzyć, że
na peron lub na drugą stronę torów będzie chciała dotrzeć osoba
poruszająca się o kulach. Po schodach nie zejdzie, a na platformie nie
zjedzie, chyba że ktoś stanie z nią
na platformie i będzie ją trzymał.
Sytuacja jest szczególnie trudna
dla starszych, schorowanych osób
oraz matek z małymi dziećmi, które muszą dostać się do przychodni
zdrowia znajdującej się po drugiej
stronie torów. W takiej sytuacji najlepsza byłaby winda, ale niestety
w Nasielsku postawiona na platformy.
Po trzecie miejscowość,
w której mieszkam, wraz
z miejscowościami pobliskimi to dosyć rozległy teren zamieszkały przez ludzi
w różnym wieku. Wcześniej
ludzie starsi, aby przebyć
odległość 2, 3, nawet 4 kilometrów do sklepu, apteki,
przychodni czy do kościoła,
jeździli rowerami. Pozwalało im to szybciej się przemieszczać oraz przywieźć
do domu nawet ciężkie
zakupy. Teraz ci ludzie muszą zostawiać rowery przy
wejściu do przejścia pod-

ziemnego (zostawienie lepszego
roweru nie zawsze gwarantuje zastanie go po powrocie) i po pokonaniu stromych schodów iść pieszo
załatwiać swoje sprawy albo toczyć
nierówną walkę z ciężkimi rowerami, aby sprowadzić je po schodach i wprowadzić z powrotem na
górę. Najbliższy przejazd kolejowy
naziemny jest około 2 kilometrów
od przejścia podziemnego, wiec
pozostaje takiej osobie albo przejechać dodatkowe 4 kilometry, albo
spróbować przebyć tory w miejscu
nielegalnym, narażając się na mandat lub utratę życia, gdyż w miejscu
rozjazdu tory są rozłożone na dużym terenie.
Duży problem mają też matki z małymi dziećmi w wózkach. Wózek
z dzieckiem trudno byłoby przypiąć linką i zostawić przy wejściu do
przejścia, a wziąć dziecko na ręce
i iść na drugą stronę do przychodni
zdrowia czy na zakupy to udręka
(chyba że to celowe działanie PKP
dla zacieśnienia więzi międzyludzkich – wyprawa na drugą stronę
torów z wózkiem wymaga zabrania
na spacer np. przyjaciółki). Często
widzę, jak kobiety najpierw wnoszą
na schody zakupy, potem wracają
po dziecko, wnoszą je na górę, pozostawiając bez opieki, i ponownie
wracają na dół, aby zabrać ciężki
wózek dziecięcy. A wystarczyłoby
na schodach rozłożyć metalowe
szyny po których łatwiej byłoby
sprowadzić rower czy chociażby
wózek dziecięcy. Co do rowerów,
jest jeszcze jedna kwestia: zaczęły się wakacje, wielu podróżnych
w celu aktywnego spędzania czasu
chciałoby zabrać ze sobą na wakacje rower. Tylko jak z tym rowerem
dostać się do pociągu?
I jeszcze uwaga z ostatniej chwili:
mieszkańcy Starych Pieścirogów
na wybory musieli udać się do położonej po drugiej stronie torów
Szkoły Podstawowej, gdzie znajdował się ich okręg wyborczy. Ilu postanowiło spełnić swój obywatelski
obowiązek, pokonując wszystkie
przeszkody – nie wiem… Konkluzja
jest prosta: osoby, które zajmują się
projektowaniem całej infrastruktury
związanej z modernizacją linii kolejowej, nie mają pojęcia o praktyce
i prawdopodobnie nigdy nie były
zmuszone same korzystać ze swoich rozwiązań architektonicznych.
Imię i nazwisko
do wiadomości redakcji

INFORMACJE
Pomoc dla rolników
poszkodowanych
w powodzi

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
zawiadamia, że w związku z sytuacją powodziową w Polsce,
stacje chemiczno-rolnicze służą
nieodpłatną pomocą dla rolników poszkodowanych w powodzi. Krajowa Stacja ChemicznoRolnicza w Warszawie określiła,
zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. Nr 147, poz. 1033), zakres
pomocy polegający na:
1. Przeprowadzeniu badań gleb
i roślin pod kątem wystąpienia
ewentualnych skażeń na skutek
naniesienia przez falę powodziową niebezpiecznych substancji
chemicznych.
2. Ocenie stanu skażenia i wydaniu stosownych wskazówek do
dalszego postępowania.
3. Przeprowadzeniu badań gleb
pod kątem oceny odczynu oraz
zasobności w przyswajalne formy
podstawowych składników pokarmowych roślin.
4. Wydaniu zaleceń nawozowych,
w tym zaleceń dotyczących wapnowania gleby, w celu ułatwienia
rolnikom doprowadzenia stanu
gleby do standardów sprzyjających produkcji roślinnej.
5. Działalności doradczej, w tym
związanej z opracowaniem planów nawożenia, działalności szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do rolników z terenów
dotkniętych powodzią. Wszystkie
osoby i instytucje zainteresowane
bezpłatną pomocą dla poszkodowanych przez powódź rolników
mogą kontaktować się bezpośrednio z właściwą terytorialnie
Stacją: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa.
Telefon: (22) 773 53 21, e-mail:
warszawa@schr.gov.pl

Tylko jedno
kąpielisko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze
Mazowieckim w oparciu o stosowne przepisy i wyniki badań
wody z kąpielisk przeprowadzonych w miesiącu lipcu 2010 r., informuje, że dopuszcza do kąpieli
kąpielisko na rzece Narwi w Nowym Dworze Maz. przy Wodnym
Pogotowi Ratunkowym.
Badania jakości wody w tym kąpielisku będą prowadzone w sezonie letnim. W przypadku pogorszenia jakości wody, kąpielisko
może być wyłączone z użytkowania. W miejscu gdzie woda
nie może być wykorzystywana
do kąpieli należy umieścić tablice informujące o zakazie kąpieli.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny przypomina, że w wodzie , w której widoczne są zakwity
glonów, a zwłaszcza sinic kąpiel
nie jest wskazana.
Andrzej Kudelski
PPIS w Nowym Dworze Maz.
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NA NASIELSKIM RYNKU

Lipcowa niespodzianka
W czwartek, 1 lipca br.
pojawiły się w Nasielsku
plakaty informujące, że
3 lipca o godz. 17.00 na
placu parkingowym przy
ul. Rynek odbędzie się
festyn w stylu szkockim.
Zapowiadano szkockie
tańce, piosenki, konkursy
z nagrodami, no i ważny
szkocki element –panów
w spódniczkach (oczywistą było rzeczą, że kraciastych).

PROGRAM III SPOTKANIA
„CHRCYNNO – 2010”
31 lipca 2010 roku - sobota
Godzina: do 1700
Przyjazd uczestników zbiórki „Chrcynno-2010”
oraz zaproszonych gości,
Godzina 1700 – 1800
Prezentacja multimedialna na temat dwóch poprzednich spotkań
w Chrcynnie. Zwiedzanie wystawy nawiązującej do 100-lecia
Harcerstwa polskiego, historii munduru harcerskiego,
a także faktów z działalności Olgi i Andrzeja Małkowskich.
Godzina 1800
Apel Spotkania „Chrcynno-2010”,
Rozkaz Komendanta Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Nasielszczanie”.
Godzina 1830 – 1930
Kolacja
Godzina 1930 – 2030
Ognisko harcerskie

Na plakatach brak było
informacji, kto jest organizatorem imprezy i czemu ma ona służyć. Snuto
więc rozmaite domysły –
a to, że szkockość kojarzy
się nam z oszczędnością, stąd i oszczędna informacja, a to, że następnego dnia mają odbyć się wybory, więc zwolennicy
któregoś z kandydatów będą chcieli zaakcentować swą obecność na politycznej scenie, a nawet tak absurdalne, że będzie
to impreza gejowska, bo z tym wielu kojarzyło zapis: „faceci w spódnicach”. Nimb tajemniczości pobudzał wyobraźnię, a ta
kazała w określonym terminie stawić się na parkingu przy skwerze Jana Pawła II. O wyznaczonej godzinie na plac przyszło
około trzystu osób. Z pewnością byłoby ich więcej, gdyby więcej było plakatów, a zwłaszcza gdyby były one większe. I,
z pewnością, byłoby ich mniej, gdyby wiedziano, czemu ta impreza ma służyć. W każdym razie nie miała ona żadnych
elementów politycznych i nie naruszała ciszy wyborczej. Nie było też na niej żadnych elementów gejowskich, a kraciasta
spódnica, zwana kiltem, jest w Szkocji tradycyjnym elementem męskiego ubioru.
Tego popołudnia w Nasielsku powiało szkockością. Warszawski autokar przywiózł dużą grupę młodzieży ze Szkocji i ich
polskich przyjaciół. Byli i panowie w rzeczonych kiltach. Mieli na sobie i inne elementy tradycyjnego szkockiego stroju, jak
np. pasy do kiltu z masywną klamrą czy futrzane torebki przy pasie. Atrakcją były piękne szkockie melodie i tańce. Goście
z miejscowości Dundee w Szkocji zaprosili zebranych nie tylko do słuchania i oglądania występów, ale i do czynnego w nich
udziału. Uczono więc szkockich piosenek i tańców. Odważnych nagradzano skromnymi, ale dobrej jakości prezentami.
Większość obecnych otrzymała też colę w puszkach i lizaki. Pod koniec spotkania wylosowano główną nagrodę. Był nią
piękny rower. Nie było też większych kłopotów językowych. Nasielska młodzież uczy się angielskiego i już wiele treści
rozumie, a do tego znakomicie spisywały się młode tłumaczki doskonale znające zarówno język polski, jak i angielski. W
sumie więc bawiono się świetnie.
W miarę upływu czasu poznawaliśmy coraz lepiej cel sobotniego spotkania. Dowiedzieliśmy się, że przyjezdni są grupą
chrześcijan z Kościołów: The Gate Chuch International z Dundee (Szkocja) i KChWE (Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej) SPICHLERZ z Warszawy. Niektórzy z obecnych dopiero teraz dowiedzieli się, że warszawski Kościół ma swą
placówkę w Nasielsku. Obydwie strony – miejscowi i goście – szybko nawiązali kontakt. Goście zapraszali nasielszczan do
rozmowy, do dzielenia się swymi kłopotami i do wspólnej modlitwy. Zarówno pierwsza część spotkania (z kulturą szkocką),
jak i druga (religijna) odbywały się w kulturalnej atmosferze z pełnym szacunkiem dla drugiej strony. Chętnych do rozmowy
na tematy religijne indywidualne i w grupach było jednak raczej niewielu, a i plac zaczął pustoszeć. Wiele osób poczuło się
bowiem nieswojo i chyłkiem opuszczało plac. Powstaje pytanie, czy słusznie. Czy nie wynikało to z małej wiedzy religijnej? I tu jest duże niebezpieczeństwo, bo na tej niewiedzy żerują różnego rodzaju sekty i różne ruchy, które nazwałbym
antyreligijnymi. Swoją działalność nasilają szczególnie w okresie wakacji.
Jednak Kościoły, których przedstawiciele gościli w Nasielsku trudno, a nawet nie można zaliczyć do sekt. Należą, mówiąc
bardzo prosto, do wspólnoty kościołów ewangelickich. Działają zgodnie z prawem, a to, że nie wszystko, co głoszą, zgadza się z religijnymi poglądami katolickimi i nie wszystko nam się podoba, trzeba rozstrzygać spokojnie i co najważniejsze,
pilniej poznawać to, czego naucza nasz katolicki Kościół. Bo nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość mieszkańców gminy Nasielsk jest katolikami.
xyz

Godzina 2100
Msza św. polowa

1 sierpnia 2010 roku – niedziela
Godzina 900
Zbiórka uczestników, zadania specjalne dla zuchów i harcerzy.
Godzina 900 – 1400
Gra terenowa połączona ze zdobywaniem sprawności
„Mały Powstaniec”
Godzina 1400 – 1600
Obiad
Godzina 1700
Apel nawiązujący do „Godziny W”
Godzina 1800
Ognisko i pożegnalny krąg
Czuwaj!
Komendant IKSH „Nasielszczanie”
hm. Janusz Konerberger
Wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub zdjęcia
z okresu działalności w ZHP
prosimy o wypożyczenie ich na wystawę okolicznościową
i dostarczenie do sekretariatu LO w Nasielsku. (tel. 23 691 23 13)

Nietypowa promocja
W środę, 15 lipca br., jedna z firm produkujących płyny do mycia naczyń zaprosiła nasielszczan do wzięcia udziału w niecodziennej akcji promocyjnej swoich produktów. Już od rana do godziny 17 na parkingu przy skwerze
Jana Pawła II rozstawiono stoisko reklamowe. Każdy mógł tu oddać pustą butelkę po dowolnym płynie do mycia
naczyń i zamienić ją na 0,5 litra
płynu tej firmy. Oprócz tego,
co godzinę organizowane były
konkursy, np. na zmywanie naczyń czy znajomość produktów
reklamującej się firmy. Wygrać
można było patelnie i deski do
krojenia.
Akcja promocyjna była prowadzona bardzo sympatycznie,
szkoda tylko, że nasielszczanie
dowiadywali się o niej przypadkowo, w dniu promocji, zachęcani do wzięcia udziału przez
hostessy. Gdyby informacja na
ten temat pojawiła się z wyprzedzeniem, to na pewno zainteresowanie byłoby większe.
(pk)

PO GODZINACH
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ŻYCIE OD KUCHNI

Na pustyni
Kolejna fala upałów to było coś nie do
zniesienia dla osoby w moim wieku.
Jeśli kiedykolwiek zastanawiałam się,
jak wygląda życie na Saharze, to teraz już to wiedziałam. Gdyby nie nasz
cienisty ogród i to, że mogłam liczyć
na pomoc rodziny, nie wiem, jak przetrwałabym to lato.
Rodzina Karola odwiedzała nas co
weekend, przesiadywaliśmy więc
w cieniu całe dnie, odżywiając się głównie owocami i lodami. Od czasu do
czasu Zosia albo Ludwika robiły kolejną
wyrafinowaną sałatkę, i w ten sposób
udawaliśmy, że jadamy obiady.
– Gorąco… – jęknęłam spod śliwy. –
Polejcie mnie wodą…
– Suszy… – dodał zięć.
– Sushi? Przy takiej pogodzie nie radziłabym jeść surowej ryby – powiedziała
Ludwika. – A w ogóle to jest tu jakiś
bar sushi?
– Mówiłem, że mnie suszy! Pić mi się
chce – wyjaśnił Piotrek. – A co do sushi,
to ja takich świństw nie jadam…
– Dlaczego świństw? – zdziwiła się
jego żona, wysyłając Kasię do kuchni
po wodę i lód. – Sama bym chętnie
zjadła.
Piotrek aż się wzdrygnął. Karol też, co
nie uszło uwagi jego żony.
– Spójrz na nich – Ludwika mrugnęła
do Zosi – pokrewne dusze!
Karol położył uszy po sobie, ale Piotrek
nie ustępował.
– Sushi to jedzenie ubogich Japończyków z czasów wojny!
– Jest bardzo zdrowe – odpowiedziała
groźnie Zosia.
– Akurat! Popatrz na nich, to wszystko
kurduple, po metr dwadzieścia wzrostu!
– Ale żyją po 120 lat!
– Piotruś, ty i tak duży urosłeś – pogłaskałam po głowie mojego wysokiego
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zięcia. – I już nie zmalejesz. Możesz
więc spokojnie jeść sushi, tym bardziej
że teraz dzięki niemu przedłużysz sobie
życie, pozostając wysokim.
– Tak mama sądzi? – Piotrek się zamyślił, a Ludwika mało nie udławiła ze
śmiechu.
– Właśnie dlatego tak lubię do mamy
przyjeżdżać – powiedziała, nieco się
uspokoiwszy.
– A do nas to nie? – obraziła się Zosia.
– Zjadłbym coś dobrego – oznajmił
Karol.
– Wiem, synku, wiem. Ty od dziecka
ciągle byś tylko jadł coś dobrego –
stwierdziłam.
– Oj, mamo – zaoponował Karol, jakby
miał na powrót 14 lat.
– Zrobię więc coś dobrego – uśmiechnęła się Ludwika, w nieustannie dobrym
humorze. – Sałatkę.
– Znowu? – marudził Karol. – Ciągle
jemy zieleninę!
– A co byś chciał? – zainteresowała
się Zosia.
– Śledzia.
– No nie, przy tej temperaturze? Nie
ma mowy!
– A sałatka będzie z szynką.
– Hm…
Przypomniałam Piotrkowi o podlewaniu ogrodu i poszłam z córką i synową do kuchni. Z pomocą Karola,
który przydreptał za żoną, zaczęliśmy
szykować kolację. Mój syn z precyzją
właściwą inżynierowi pokroił pieczywo.
Zosia wypłukała sałatę, a wtedy Ludwika, która na chwilę zniknęła, pojawiła
się znów w kuchni ze sporym kartonem
w rękach.
– Do dla was – powiedziała, stawiając
pudło na stole, między Zosią a mną. –
Suszarka do sałaty – dodała z dumą.
– Coś takiego! – ucieszyła się moja
córka, a ja zaczęłam ostrożne oglądać

Listy do Julii

misę z korbką w pokrywie, dzięki której
mieliśmy rozwiązać raz na zawsze problem mokrych liści sałaty.
Zosia uroczyście odwirowała umytą sałatę. W misce pozostało całkiem sporo wody. Przyglądałam się jej
z namysłem, gdy moja synowa poradziła:
– Można podlać nią kwiatki.
– Słusznie! Zaraz doleję do konewki. Nie
będziemy marnować wody, szczególnie teraz.
– A, właśnie! Przecież do kwiatów można używać też wody po myciu warzyw,
zwłaszcza ziemniaków – dodała Zosia,
dolewając do konewki także wodę po
płukaniu sałaty.
– W Afryce ludzie mają na cały dzień
tylko 20 litrów wody na osobę, na
wszystkie potrzeby! – oznajmiła przejęta Ludwika. I wtedy z radia popłynął
znany nam już komunikat o pogodzie
na następny dzień.
– Znad Sahary napływa kolejna fala
gorącego powietrza…

Letters to Juliet (USA, 2010); Romans;
Reżyseria: Gary Winick; Scenariusz: Jose
Rivera, Tim Sullivan; Obsada: Amanda
Seyfried – Sophie, Gael García Bernal – Victor,
Vanessa Redgrave – Claire, Christopher Egan
– Charlie Wyman, Franco Nero – Lorenzo
Bartolini.

Młoda Amerykanka spędza wakacje we
Włoszech, w Weronie. Na dziedzińcu
obok słynnego domu szekspirowskiej
Julii, znajduje tajemniczy „list do Julii” – jeden z tysięcy miłosnych listów
pozostwianych przez turystów. Postanawia odnaleźć wspomnianych w nim
kochanków.

30 lipca–1 sierpnia godz. 18.00

Saga Zmierzch:
Zaćmienie
The Twilight Saga: Eclipse (USA, 2010);
Fantasy/Horror/Romans/Thriller;Reżyseria:
David Slade; Scenariusz: Melissa Rosenberg;
Na podstawie książki: Stephenie Meyer;
Obsada: Kristen Stewart – Bella Swan,
Robert Pattinson – Edward Cullen, Taylor
Lautner – Jacob Black,Ashley Greene – Alice
Cullen, Jackson Rathbone – Jasper Hale.

Babcia Jadzia

Sałatka letnia

Nieziemsko przystojny wampir –
Edward zgadza się zamienić swoją
ukochaną Bellę w wampira – pod warunkiem jednak, że wezmą ślub. Ten
pomysł nie podoba się zazdrosnemu
o dziewczynę Jacobowi. Zgodnie
z zasadami swojego plemienia, młody
wilkołak wraz ze swoimi towarzyszami ma za zadanie bronić okolic Forks
przed wampirami. Jacob oferuje Belli coś, czego Edward nigdy nie będzie
w stanie jej zapewnić – normalne życie bez konieczności picia krwi i ukrywania swojej tożsamości przed światem.

sałata karbowana, sałata lodowa,
pomidory koktajlowe, pomidory
suszone, ser kozi, szynka westfalska, nadziewane zielone oliwki,
kapary marynowane, sól, pieprz
kolorowy, oliwa
S a ł a t ę w yp ł u ka ć i p o d z i e lić na mniejsze części, przełożyć do miski. Dodać połówki pomidorków koktajlowych
i pokojone pomidory suszone,
następnie kawałki sera i pokrojoną
szynkę oraz oliwki. Całość polać
oliwą, doprawić solą i kolorowym
pieprzem. Wymieszać. Podawać
po ochłodzeniu.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.
W życiu zawodowym nie słuchaj podpowiedzi
innych osób. Zaufaj własnemu instynktowi, bo
lepiej na tym wyjdziesz. Możesz zacząć planować
wakacyjną podróż. Sprawy finansowe ułożą się po Twojej
myśli.

Byk 20.04.– 20.05.
Twoje życie nabrało tempa. Zastanów się, co
chcesz zmienić, i skup uwagę na najważniejszych
rzeczach. Energię warto spożytkować dla dobra
innych. W życiu osobistym posłuchaj rad partnera.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
W pracy nie rób wszystkiego sam. Daj szansę
wykazać się innym. Możesz też poprosić
o pomoc współpracowników. W miłości samotne
Bliźnięta będą wystawione na nie lada pokusy.
Możecie całkiem stracić głowę.

Rak 22.06.– 22.07.
W najbliższym czasie skup uwagę na
obowiązkach, bo możesz narobić sobie
zaległości i mieć kłopoty. W życiu towarzyskim
nie zaznasz samotności. Ktoś doceni Twoje poczucie
humoru i romantyczną duszę.

Lew 23.07.– 22.08.
W życiu zawodowym ogrom pracy. Szef
będzie
rozdrażniony,
współpracownicy
nieodpowiedzialni, a Ty zostaniesz sam
z problemami. Za to w życiu osobistym czeka Cię
mnóstwo atrakcji.

Panna 23.08.– 22.09.
W pracy w podejmowaniu decyzji nie kieruj
się emocjami. Zrób sobie listę najważniejszych
zadań, inaczej zatoniesz w powodzi drobiazgów.
Twój umysł będzie pracować na najwyższych
obrotach.

Waga 23.09.– 22.10.
W najbliższym czasie spróbuj znaleźć pozytywne
strony w każdej sytuacji. Wtedy wszystko wyda
się łatwiejsze. W trudnych chwilach możesz
liczyć na najbliższe osoby i wypróbowanych
przyjaciół.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W życiu zawodowym masz mnóstwo zajęć.
Możesz nawet odczuwać przemęczenie, ale nie
bądź przygnębiony. Wszystko się opłaci i szybko
zapomnisz o trudach, sprawdzając stan konta
bankowego.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy wszystko ułoży się po Twojej myśli, za to
życie rodzinne dostarczy Ci emocji. Nie wdawaj się
w bezsensowne sprzeczki i powróć do trudnych
spraw, bo teraz masz szansę pogodzić zwaśnione
strony.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Swoim pozytywnym nastrojem zdołasz zarazić
wszystkich dookoła siebie, i to zarówno w pracy,
jak i w życiu osobistym. Samotne Koziorożce
poznają kogoś interesującego, ale pozwólcie
sprawom toczyć się własnym rytmem.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W pracy małe zmiany. Pora zacząć dbać o swoje
interesy. Zgadzając się na wszystko, pozwalasz
się wykorzystywać. W uczuciach zdaj się na
partnera i nie rób niczego za wszelką cenę.

Ryby 19.02.– 20.03.
Masz prawo do spadku formy i osłabienia. Nic
się nie stanie złego, jeśli sobie trochę odpuścisz.
Pamiętaj, że nic nie jest tak ważne, jak zdrowie.
Pora zacząć o nie dbać. Pomyśl o dłuższym
wypoczynku.
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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

OGŁOSZENIA
DROBNE

Hydraulika , kompletne instalacje, C.O, C.
W. U kan- gaz. Tel. 506 178 967.
Fotografia ślubna i okolicznościowa.
Zapraszam na www.13w13.pl
Piekarnia Baker przyjmie uczniów ze szkół
zawodowych do nauki zawodu, w zawodzie piekarz. Tel. 500 236 194.
Instalacje elektryczne. Tel. 506 190 870.
Usługi remontowo-adaptacyjne (gres,
panele, gładzie, malowanie). Tel. 502 061
980.
Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki
meblowej, Robert Orszulewicz. Tel. 501
607 690.
Krycie, blacha, papa, deskowanie, celagier,
klinkier, malowanie, podbitki. Tel. 503 110
516.
Sprzedam solarium tuba. Tel. 607 814
071.
Sprzedam blok silnika C 360. tel. 533 007
683.
Masz problem z komputerem, telewizja satelitarną? Potrzebujesz pomocy?
Tel. 721 775 723.
Sprzedam łóżko 1-osobowe, huśtawkę
ogrodową dębową ręcznie wykonaną, komplet wypoczynkowy, sofę dwu
i trzy osobową; dwa biurka, ławo-stół,
dywany, heblarkę, silnik na 380 11kW.
Tel. 505 359 438.
Sprzedam dwie działki budowlane
w Mogowie o pow. 1800 i 2700 m2 z mediami. Tel. 604 483 850.
Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem
do salonu.Tel. 502 629 994, e-mail: domfryzur@wp.pl
Zatrudnię kosmetyczkę.Tel. 502 629 994,
e-mail: dom-fryzur@wp.pl
Zatrudnię do manicure.Tel. 502 629 994,
e-mail: dom-fryzur@wp.pl
Zatrudnię pracownika do ociepleń budynków z doświadczeniem. Tel. 669 777
263.
Poszukujemy fryzjera- stylistę, fryzjerastażystę do salonu fryzjerskiego DOTIS
w Nasielsku.Oferujemy atrakcyjne zarobki,
zapewniamy cykliczne szkolenia podwyższające kwalifikację. Zainteresowanych
prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@
jaserwis. pl lub kontakt telefoniczny 604
11 20 30.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow.
3,92 ha z domem i budynkami gospodarczymi, Jackowo Dworskie k. Nasielska
do stacji PKP 800m.Tel. 725 009 537; 022
618 99 98.
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania
do wynajęcia. Tel. 694 823 656.
Usługi remontowe, glazura, terakota, gipsowanie, malowanie. Tel. 604 561 031.
Sprzedam działkę budowlaną 800 m2
Nasielsk PKP. Tel. 23 69 12 309.
Sprzedam trawę do ścięcia koło Nasielska.
30zł za belę. Tel. 602 516 401.
Sprzedam Daewoo Lanos 1,5,1999 r.prod.,
przebieg 180 tys. km, benzyna+gaz. Stan
b. dobry. Tel. 511 554 373.
Sprzedam działki w Nasielski, os. Krupki.
Tel. 512 799 403.
Sprzedam kamienie, gruz. Tel. 501 220
962.
Sprzedam mieszkanie M4, 62,5 m2.
Tel. 604 099 136.
Sprzedam siano 3,5 ha. Wiadomość:
Malczyn 35.Tel. 696 886 105.
Sprzedam działki przy ul. Sosnowej.
Tel. 502 182 991.
Mieszkanie do wynajęcia M4 z wyposa-
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OGŁOSZENIA
DROBNE
żeniem (może być dla firmy) – Nasielsk.
Tel. 511 848 639.
Sprzedam Lublina 3372 Kontener, 94 r.
TANIO. Tel. 691 555 126.
Młode małżeństwo z dzieckiem poszukuje
mieszkania do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 510 832 332, 518 261 543.
Zakład Garmażeryjny zatrudni kierowcę kat. B do rozwożenia wyrobów garmażeryjnych na terenie Wa-wy i okolic.
Siedziba firmy: Siennic AK/Nasielska. Tel.
601 278 766.
Sprzedam prasę kostkującą SIPMA z drabinką 224/1, r.prod. 2001. Tel. 604 161
296.
Kobieta w średnim wieku poszukuje małego domku, mieszkania do wynajęcia
w Nasielsku lub w okolicach w umiarkowanej cenie. Tel. 512 846 920.
Sprzedam działkę budowlaną w Popowie
Borowym, pow. 1900 m2 z budynkiem
gospodarczym. Tel. 691 199 081.
Ośrodek Szkolenia Maszynistów w Mińsku
Maz. zawiadamia o rozpoczęciu szkoleń
w zakresie: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki w Jachrance Nowej nr 45.
Wszystkich chętnych wziąć udział w szkoleniu zapraszamy 24.07.2010 o godz.17.00.
Tel. 606 436 876, 664 914 683.
Wynajmę obiekt 250 m2 (w tym mieszkanie) wyposażony w maszyny stolarskie,
okolice Nasielska. 1800 zł na miesiąc lub
sprzedam. Tel. 501 739 541.
Wynajmę lokal użytkowy w Nasielsku przy
ul.Warszawskiej 25 o powierzchni 43 m2.
Tel. 602 426 892; 510 205 881.
Wykaszanie trawy, chwastów, burt, stawów, rowów melioracyjnych.Tel. 661 066
461, 696 625 756.
Zatrudnię solidnego pana do stałej pielęgnacji działki z perspektywą wieloletniej
współpracy. Popowo Północ.Tel. 608 647
384, 606 400 487.
Przyjmę pracownika do produkcji mebli tapicerowanych (tapicer i stolarz) –
etat lub 1 etatu. Możliwość przyuczenia.
Tel. 608 649 932.
Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego – Legionowo. Tel. (22) 793 02
08; 511 167 711.
Sprzedam dom na ul. Broniewskiego.
Tel. 602 848 694; 692 028 993.
Dam pracę.Szukam wykształconego mężczyzny z samochodem do organizacji
i kontroli jakości metalowych wyrobów.
Proponowana pensja ok. 2000 netto.
Tel. 502 721 271.; e- mail: cmwcmw@
wp.pl.
Dam pracę. Szukam pracownika gospodarczego. („Złota rączka”); Siennica.
Tel. 504 101 080.
Usługi budowlane.Budowa domów,ogrodzenia klinkierowe. Tel. 505 595 188.
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.
BHP:szkolenia wstępne i okresowe,ocena
ryzyka zawodowego. Tel. 606 363 888.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.

ZATRUDNIMY OSOBY
DO PRAC MAGAZYNOWYCH
NA TERENIE RADZYMINA.
TEL. KONTAKTOWY
514 899 272
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ŻBIK – PODSUMOWANIE SEZONU 2009/2010

Kolejna stracona szansa
Przez ostatnich kilka lat Żbik
wyraźnie obniżył loty. Po spadku z IV I V ligi osiadł w lidze
okręgowej i nie może się z niej
wyrwać. Zespoły, które jeszcze
niedawno przyjeżdżały na ligowe mecze do Nasielska, grają
obecnie w III, IV a nawet drugiej
lidze.
P rzed dwo ma lat y w ydawało się, że
spadek do ligi
okręgowej był
dość przypadkow y i w dodatku wynikał
w dużej mierze
z reorganizacji rozgrywek,
więc z pewnością nasza druż y n a p o ra d z i
sobie i po krótkiej kwarantannie wróci na należne jej miejsce.
Teoria nie znalazła potwierdzenia
w praktyce.
Żbik przez ostatnie dwa sezony
rozgrywkowe plasował się w górnej części tabeli, ale punktowo
wyraźnie ustępował zespołom,
które go wyprzedzały. Nie ustępował im zaś wiele, jeśli się weźmie pod uwagę poziom gry. Więcej, często przewyższał je umiejętnościami. I co więcej, nasz
zespół reprezentuje poziom gry,
który dałby mu miejsce w górnej

LATO W NOK-u

części tabeli IV ligi. Jeszcze jedno
ważne spostrzeżenie: Żbik przegrywał spotkania, które powinien
wygrać. Ponieważ ta sytuacja
trwa od kilku lat, wydawało się,
że wyciągnięte zostaną wnioski
i wszystko wróci do normy.

Układ tabeli z ostatniego sezonu
pokazuje, że owszem, wszystko
wróciło do normy, tyle że nie do
tej, o którą chodziło. Ostatni sezon to kolejna stracona szansa.
A ta norma to kolejne przegrane
mecze i tracone w niemądry sposób punkty. Można powiedzieć
wprawdzie, że nie przegrano
ich wiele, bo tylko siedem (czyli
straconych 21 pkt) na trzydzieści
rozegranych spotkań ligowych.
To jednak bardzo dużo. Do tego
dwa mecze zakończyły się remi-

Nazwa

sami. A to oznacza stratę czterech
punktów.
Szukając przyczyn tego stanu rzeczy, mówi się najczęściej o słabej
dyspozycji strzeleckiej naszych
linii ofensywnych i o dziurawej
obronie. Roczna statystyka pokazuje, że z tymi
elementami
nie było tak
źle. Żbik strzelił więcej bram e k (86) n i ż
pier wsze dwa
zespoł y ligi –
Marcovia (84)
i Ta r g ó w e k
(85). Zespoły te
straciły jednak
mniej od nas
bramek: Marcovia 15, a Targ ówe k – 24 .
Żbik zaś strac i ł 32 b ra m ki. W sumie Żbik strzelał
przeciętnie w meczu prawie
3 bramki, a tracił jedną. Statystycznie więc wygląda to całkiem
nieźle. Jest tu jednak jedna ważna uwaga. Nasza drużyna wiele
spotkań przegrała jedną bramką, strzelając za to w innych nawet 11 bramek, gdy tymczasem
Marcovia większość spotkań
wygrywała nieznacznie, często
jedną bramką.
Zakończenie sezonu wypadło
prawie imponująco, co wywołało nawet pewną euforię. Snuto nawet pewne
dość dziwne teorie, jak na
przykład tę, że Żbik powoli
się rozkręca, by wreszcie
w końcówce zmiażdżyć
przeciwników. Temu też
przeczy statystyka. Żbik
zarówno jesienią, jak i wiosną stracił punkty w pierwszej części rundy, natomiast
wygrał w obydwu rundach
siedem ostatnich spotkań.
A przyczyna jest prosta. Z
najgroźniejszymi drużynami
Żbik spotkał się w pierwszej
połowie obydwu rund.

I miejsce w Konkursie Plastycznym „Wakacyjne
Pozdrowienia” organizowanym podczas akcji „Lato w
mieście” w Nasielskim Ośrodku Kultury zdobył
Dawid Rosłoński. Obok możemy podziwiać nagrodzoną
pracę i jej autora.

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

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

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

79
75
66
65
64
50
43
42
36
35
34
31
24
20
20
9

26
24
21
21
20
16
12
12
11
10
10
9
7
6
6
2

1
3
3
2
4
2
7
6
3
5
4
4
3
2
2
3

3
3
6
7
6
12
11
12
16
15
16
17
20
22
22
25

84-15
85-24
115-44
86-32
89-40
81-60
73-67
67-63
59-77
60-81
59-56
62-83
39-72
45-105
39-105
27-146

Ukazany obraz nie odzwierciedla
jednak całej prawdy o Żbiku. Ma
zbyt wiele ciemnych kolorów.
A są też i jaśniejsze barwy. Te
zaś dają nadzieję, że kolejny rok
może przynieść awans. Optymizm wynika z porównania końcowych siedmiu spotkań obydwu rund (ci sami przeciwnicy).
Wszystkie mecze był y, jak za-

dwie bramki (w meczu z Białołęką) paść nie powinny. Ale ważne
jest to, że kilku dawnych snajperów przypomniało sobie, jak się
strzela bramki i jak wielka jest to
przyjemność. Dla kibiców także.

znaczyłem, wygrane. W rundzie
jesiennej Żbik strzelił przeciwnikom 23 bramki, natomiast w rundzie wiosennej o 10 więcej (33).
W wypadku bramek straconych
bilans ten jest również optymistyczny. Jesienią przeciwnicy trafili do naszej bramki siedem razy,
natomiast wiosną tylko dwa razy.
Niepokojące jest jednak to, że te

Obi Uche, Ewah Stephen, Uzoma
Emeka Tony, Marcin Gumowski,
Elota Maxwell, Jarosław Unierz yski, Hubert Wierzchowski,
Rafał Załoga, Piotr Janakakos,
Tomasz Borkowski Chinwendu
Chukwekere, Łukasz Ćwikliński,
Rafał Lodzik, Karol Olbryś, Marek Osiński.
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W s e z o n i e r o z g r y w ko w y m
2009/2010 barwy Żbika reprezentowali: Paweł Paczkowski, Robert Grudek, Dariusz Kordowski,

L

A

M

A

