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REFORMA ZA REFORMĄ

Nasze zdrowie
– czy możemy czuć się bezpiecznie
Z

apoczątkowana w roku 1999 reforma służby zdrowia właściwie się nie skończyła
i trwa do dnia dzisiejszego. Zmian jest wprawdzie coraz mniej, ale niektóre z nich
powodują niepokój. O całym systemie opieki zdrowotnej można by powiedzieć wiele.
Ale lepiej na wszelki wypadek nie chorować, bo już przyjęliśmy do wiadomości, że na
zdrowie jest mało pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia jest biedny i od 1 marca br.
może się okazać, że w Nasielsku nie ma już Nocnej Pomocy Lekarskiej.
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Z GMINY. O kłopotach z melioracją
Komisariat Policji,
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
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
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,
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,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
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

Dlaczego woda nas zalewa?

Ostatnie miesiące w naszej gminie stoją pod znakiem podtopień, zalanych działek, piwnic i zapchanych przepustów. Woda stała się poważnym problem wielu mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że kwestia melioracji naszej gminy przez ostatnie lata była bagatelizowana na każdym szczeblu, co w końcu musiało doprowadzić do obecnej sytuacji.
O sprawach melioracji i planach związanych z odwodnieniem gminy rozmawiamy
z Grzegorzem Arciszewskim, burmistrzem Nasielska.
Panie Burmistrzu jak wygląda
sytuacja melioracyjna w naszej
gminie?
– Sytuacja melioracyjna gminy
jest tragiczna. Polityka prowadzona względem melioracji była taka,
że praktycznie w tym kierunku nic
nie robiono. Jednym z najważniejszych problemów tej gminy
są obecnie odwodnienia i na tym
trzeba się skupić, bo są miejsca,
gdzie cierpią ludzie. Wina leży
po stronie urzędników, ale także
i mieszkańców. Prowadzono inwestycje, np. drogowe, nie planując
całej infrastruktury odprowadzającej wodę. Często w ogóle, robiąc
nową drogę, nie kopano rowów,
do których mogłaby woda spłynąć. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, kiedy robi się drogę asfaltową, a nie robi się odwodnienia. Tak
nieodpowiedzialnie wybudowana
droga po roku czy po dwóch nie
nadaje się do użytku. Uważam, że
nie ma sensu prowadzić wielu inwestycji na raz. Z założenia powinno się wykonywać jedną, ale za to
dobrze. Warunkiem być powinno,
że prowadzimy jedną inwestycję, która w przyszłości nie będzie
pochłaniać pieniędzy na remonty, a będzie prawidłowo spełniać
swoją funkcję. Obecna sytuacja
jest inna. Wykonuje się dużo, nie
zwracając uwagi na jakość, która
wyjdzie w kolejnych latach użytkowania, pochłaniając pieniądze,
często wyrzucane w błoto.
Wiemy, że urzędnicy popełniali
wiele błędów podczas planowania i realizacji inwestycji,
a mieszkańcy gminy czy na nich
też leży odpowiedzialność za
sytuację, która teraz panuje?
W naszej gminie jest wiele miejsc,
gdzie rowy melioracyjne zostały
zasypane przez samych mieszkańców, zaś dreny odprowadzające wodę – poprzerywane. Tam,
gdzie jest najtrudniejsza sytuacja,
podejmuję rozmowę w celu osią-

gnięcia porozumienia w kwestii zasypanego rowu i przywrócenia go do stanu spełniającego jego rzeczywistą
funkcję. W momencie
kiedy takiego porozumienia nie da
się uzyskać, będę
zmuszony wydać
decyzję administracyjną z nakazem przywrócenia zasypanych
rowów do stanu
ich przeznaczenia.
Przede wszystkim jednak
stawiam na rozmowę i polubowne rozwiązanie problemu. Podobnie jest z drenami. Miejsca, które
były zdrenowane, cała infrastruktura z tym związana była niszczona, przerywana, a wszystko po to,
by w tych miejscach mogły powstawać domy, co teraz w tych
rejonach wiąże się z podtopieniami. Ludzie do tej pory przyzwyczajeni byli do suchych lat, kiedy
to występowały mniejsze opady,
jednak nie zdawano sobie sprawy,
że klimat ulega ciągłym zmianom,
szczególnie ostatnich kilka lat pokazuje, że opadów jest coraz więcej, a nagromadzona woda stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców.
Wspomniał Pan o gospodarce
przestrzennej w naszej gminie.
Jak wygląda kwestia przekształcania i planowania terenu
pod zabudowę, biorąc pod uwagę sytuację melioracyjną?
– Przykładem, który idealnie zobrazuje ten temat, jest kwestia
związana z ulicą Wielokwiatową. Obecnie jest tam kilkanaście
centymetrów wody i mieszkańcy
borykają się z ogromnymi problemami. A wszystko przez to,
że podczas przekształcania ziemi
oraz planowania inwestycji nikt
nie wziął pod uwagę, że jest to teren podmokły i zalewowy. Moim

zdaniem powinien
w takich procedurach uczestniczyć geolog, który wyłączałby
te re ny n a rażone na
zalanie.
Takie

wył ą c z e n i e powinno
nastąpić, zanim przekształci się
ziemię, na której powstaną domy,
ponieważ są to tereny naturalnie
zalewowe i tam budować się nie
powinno. Nie można przekształcać terenów, nie patrząc na uwarunkowania geologiczne.
Ile w ostatnim czasie było takich
przypadków, gdy musiał Pan
podejmować trudne decyzje
związane z kryzysem powodziowym?
– Podjąłem kilka decyzji odnośnie
do stanu związanego z kryzysem
powodziowym w miejscowościach Miękoszyn i Toruń. Zadecydowaliśmy także o zbudowaniu
przepustów w Jackowie i Malczynie. W Cegielni Psuckiej prowadzimy prace nad kolejnym przepustem. Monitorujemy cały czas
sytuację związaną z podtopieniami, a kolejne prace w miejscach,
gdzie występują problemy z nadmiarem wody, będą realizowane
stopniowo.
Czy takie prace są bardzo kosztowne? Jak Pan ocenia,
ile środków finansowych gmina
przeznaczyła dotychczas na ten
cel i czy to wystarczy?
– Gmina tak naprawdę nie ma
środków na ten cel. Ale musimy
sobie jakoś radzić. Dlatego niezbędne prace są wykonywane na
zasadzie porozumienia z osobami,
które przez zalewającą ich posesje wodę znalazły się w trudnej sytuacji. My kupujemy
materiały, np. rury, przepusty,
a transport i pozostałe prace
ziemne wykonują już sami zainteresowani. Wspieramy tych
ludzi, którzy są zaangażowani.
Na ten cel przeznaczam środki
z tzw. zarządzania kryzysowego, to jest w tym roku ok. 90
tys. zł, oraz pieniądze, które
udaje mi się na bieżąco wygospodarować, dzięki wprowadzanym w gminie oszczędnościom.
Dziękuję za rozmowę
Kamil Mazurkiewicz
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A może tak
osiedla…
Ostatnio w „Życiu Nasielska” pojawiły się artykuły na temat sołtysów, w telewizji regionalnej widziałem też krótki materiał o pani
sołtys z Jaskółkowa, która chciałaby, żeby w jakiś sposób zostały
jej zrefundowane wydatki, jakie
przeznacza na pełnienie tej funkcji. Pomysł w zasadzie słuszny,
bo praca to społeczna, a sołtysi
mają jednak sporo obowiązków.
Sołectwa funkcjonują w naszej
gminie od wielu lat. A zamieszkuje w nich od kilkunastu do kilkuset osób. I trzeba przyznać, że
jest ich w naszej gminie niemało,
bo aż 65, przy czym warto pamiętać, że niektóre tak naprawdę
znajdują się w granicach miasta
(Nowa Wieś, Broninek). To bardzo dobrze, że na wsiach istnieje
taka forma samorządu, bo dzięki
temu coś można zrobić (szczególnie teraz, gdy działa tzw. fundusz sołecki) i stanowi ona dodatkowe wsparcie dla radnych
z tamtych terenów.
Może warto więc byłoby pomyśleć też o naszym, co tu dużo
mówić, zaniedbanym mieście
i podzielić je na osiedla, które
też byłyby jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego
i stanowiłyby dla niego wsparcie?
Mieszkańcy poszczególnych ulic,
znajdujących się właśnie w granicach takich osiedli, wiedzą przecież najlepiej, co powinno być
tam zrobione w pierwszej kolejności. I nawet gdyby tych osiedli było tylko kilka, to może wtedy udałoby się w mieszkańcach
wzbudzić więcej zaangażowania i aktywności samorządowej.
A tak dostrzegamy ją tylko u nielicznych, którzy zazwyczaj ujawniają się na krótko przed wyborami, a potem znikają w zgiełku
spraw ważnych i ważniejszych,
aż do kolejnego wyborczego
rozdania.
Może dzięki takim radom osiedlowym, w których swoje pomysły mogliby realizować zarówno ludzie młodzi, jak i emeryci,
albo ci, którym coś jeszcze chce
się robić dla innych, nareszcie
mielibyśmy szansę na zadbaną,
bo „dopilnowaną” zieleń miejską i jakoś zagospodarowaną
tzw. przestrzeń miejską z ładnymi ławkami i placami zabaw dla
dzieci… Jestem przekonany, że
mieszkańcom najbardziej będzie
zależeć na tym, by żyć w ładnym
otoczeniu. W końcu wybory na
burmistrza pokazały, że nasze
społeczeństwo też potrafi zdobyć się na aktywność, jeśli mu na
czymś zależy.
Wiktor W.
(nazwisko znane redakcji)
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Grzegorzem Duchnowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku

Od 1 marca br. Jarosław Chyliński z Płońska obejmie obowiązki kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej w nasielskim Urzędzie Miejskim. Być może także od 1 marca br.
w przedszkolu samorządowym w Starych Pieścirogach do pracy stawi
się nowy dyrektor. W wyniku postępowania konkursowego została nim
Beata Skoczylas. – Wszystko zależy od tego, kiedy pani Beata Skoczylas ureguluje swoje sprawy w poprzednim miejscu pracy. Nawet gdyby
nie mogła rozpocząć pracy od 1 marca, to w przedszkolu jest pani Kamila Broma, która pełni obowiązki dyrektora do końca marca. Decyzja
zapadnie w najbliższych dniach – wyjaśnia Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska.
Dokumenty w tym konkursie złożyła w terminie (26 stycznia br.) tylko pani Beata, która została zakwalifikowana do następnego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Drugi etap konkursu odbył się w czwartek,
10 lutego br., kiedy to kandydatka stanęła przed kilkuosobową komisją
rekrutacyjną, w skład której weszli: przedstawiciele kuratorium oświaty,
nasielskiego Urzędu Miejskiego, związków zawodowych, a także rady
rodziców i rady nauczycieli z przedszkola. Pani Beata od 11 lat pracuje
w zawodzie nauczyciela klas I–III i kl. „0”.
(i.)

Nadszedł czas na zmiany Nowe kadry
W nowej Radzie Miejskiej wśród
piętnastu radnych zasiada ośmiu,
któ rz y mają d o św i ad cze n i e
w pracy w samorządzie lokalnym. Co więcej, czterech z nich
było w poprzedniej Radzie w koalicji z ówczesnym burmistrzem
Nasielska, a czterech w tzw. opozycji. Siedmiu radnych po raz
pierwszy trafiło do Rady. Czy
przewiduje Pan, że w tej Radzie
również będą obowiązywały takie podziały? Jak Pan wstępnie
ocenia możliwości i zaangażowanie w pracę obecnych radnych?
Nowa Rada to rzeczywiście mieszanka doświadczenia z nowością.
Pamiętam o tym, że czterech radnych, jak Pani słusznie zauważa, to
ludzie z koalicji z ówczesnym burmistrzem. Ja nigdy nie byłem i nie
będę za podziałami, co wcale nie
oznacza, że mimo mojej wiedza
dotyczącej psychologii rozwoju człowieka jestem pozbawiony
wyobraźni. Ludzie się zmieniają,
znam takich, którzy doznali tej metamorfozy nawet w późnym wieku.
Wszyscy radni dostali mandat od
swoich wyborców, mają takie same
prawa i obowiązki wobec nich.
Część z tych, którzy myśleli inaczej i tworzyli, jak ja to nazywałem
„towarzystwo wzajemnej adoracji”,
zostali zauważeni przez społeczeństwo i pozbawieni możliwości decydowania o losach gminy przez
najbliższe 4 lata. Ludzi nie można oszukiwać, mamić, nie można
tak w nieskończoność obiecywać
i słowa nie dotrzymywać, o czym
przekonali się ci decydenci z poprzedniej kadencji.
Sprawuję zaszczytną, ale i bardzo
odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Mam
pełną tego świadomość, że nie
mogę zawieść swoich wyborców,
zarówno na poziomie radnych,
jak i społeczności, która mnie wybrała. Wiem także, że w sytuacji,
w jakiej znajduje się obecnie gmina, a szczególnie jej finanse, trudno
będzie szybko osiągnąć cel, do którego dążymy.
Wierzę w możliwości, pomysły
i zaangażowanie radnych i życzę,
aby ich programy wyborcze, dzięki którym zostali wybrani i mogą
decydować o losach gminy, były
realizowane.
Został Pan wybrany jednogłośnie
na przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, czyli dostał Pan
mandat zaufania od wszystkich
radnych. Jak postrzega Pan swoją
rolę jako przewodniczącego tego
gremium? Jakie zadania będą najtrudniejsze do wykonania w tej
kadencji RM?
W sytuacji, w której ma się pełne
poparcie radnych na tym etapie,
należy się tylko cieszyć. To duże
zaufanie, jak i wielka odpowiedzialność, której mam świadomość.
Znam wszystkich radnych, szczególnie tych, z którymi pracowałem w poprzednich kadencjach,
z tymi, którzy są w radzie po raz

pierwszy, też miał e m m ożl i wo ś ć
spotykać się w różnych sytuacjach.
Chcę wierzyć w to,
że b ędziemy razem działać i rozwiązywać problemy mieszkańców
gminy w miarę
możliwości. Zadań
jest wiele, poczynając od tych, które są najistotniejsze
dla pojedynczych
ludzi, kończąc na
tych dotyczących
całej gminy. Sprawy dróg, które są
w opłakanym stanie, szczególnie te
w granicach miasta – ul. Kościelna,
Folwark, Cmentarna. Czas na drogi
osiedlowe: Krupka, Klonowa, Sportowa – to te, które od ćwierć wieku nie mają porządnej nawierzchni.
Kwestie oświaty, przedszkola, gospodarki komunalnej i odpadami
– to sprawy, którymi w tej kadencji
Rady trzeba się zająć, a w kolejce
czekają także inne.
Pierwsze, ważne, dotyczące budżetu gminy, spotkania w komisjach merytorycznych Rady
za nami. W wielu z nich uczestniczył Pan osobiście, co sądzi Pan
na temat przygotowanego przez
poprzedniego burmistrza budżetu na rok 2011 i o zmianach, które
zostaną do niego wprowadzone?
Rok, w którym następuje zmiana władzy samorządowej, jest rokiem szczególnym. Kto inny przygotowuje budżet, a ktoś inny będzie go realizował. Tak też się stało w naszej gminie. Na szczęście
prawo daje możliwość dokonania
w trakcie roku zmiany w budżecie
przez nowego burmistrza i radę.
Budżet jak budżet, z pustego, jak
mówi przysłowie, to i Salomon
nie naleje. Wielokrotnie krytykowałem kolejne budżety poprzedniego burmistrza, były one wirtualne, mało realne. I tak niestety
było; z perspektywy czasu można
ocenić, że miałem rację. Budżet na
rok 2011 zawiera jeszcze duże zobowiązania z poprzedniego roku,
co dodatkowo obciąża poprzednią
władzę. Prace komisji merytorycznych trwały, ale trudno było na tym
etapie dokonać istotnych zmian.
Zakładamy, że zmiany będą następowały w trakcie realizacji budżetu.
Jak ocenia Pan współpracę, swoją
i nowej Rady, z burmistrzem Grzegorzem Arciszewskim?
Trudno sobie wyobrazić, aby na
tym poziomie jej nie było. Obydwaj
byliśmy kandydatami na burmistrza.
Wyborcy, oddając na nas swój głos,
zdecydowali, że jeden z nas został
burmistrzem, a drugi przewodniczącym rady. Taki wybór zobowiązuje, to nie czas na sprzeczki
i waśnie, a trzeba wspólnymi siłami
w ramach swoich kompetencji zacząć decydować o rozwoju gminy.

Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale
mam pełną świadomość, że jest
szansa, aby było inaczej niż w przeszłości. Cel mamy wspólny, chociaż sposoby dochodzenia do niego często bywają różne. Chociażby
organizacja naszej pracy, kontakty
z mieszkańcami, zadania i odpowiedzialność wydziałów za podejmowane decyzje, kwestia konkursów – to tylko niektóre sprawy, na
które mamy nieco odmienne spojrzenie. Co wcale nie oznacza, że
musi być to źródłem konfliktu. Ze
swojej strony zrobię wszystko, aby
nie popełnić błędów swoich poprzedników. Chcę wierzyć w dalszą
i owocną współpracę rady z burmistrzem przy pełnej świadomości rozdziału władzy wykonawczej
i uchwałodawczej.
Ma Pan już za sobą pierwsze poniedziałkowe dyżury, podczas
których mieszkańcy gminy mogą
zgłaszać się do przewodniczącego
RM z różnymi problemami. Czego
najczęściej one dotyczą?
W czasie dyżurów przychodzą do
mnie mieszkańcy z różnymi problemami, najczęściej dotyczą one
spraw indywidualnych. Zły stan
dróg dojazdowych, zalewane gospodarstwa, sprawy oświaty, kłopoty ze znalezieniem pracy, konflikty
sąsiedzkie – to najczęściej spotykane bolączki. Staram się każdego
wysłuchać, wyjaśnić, tam, gdzie jest
to możliwe, pomóc w ramach swoich kompetencji. W sprawach, które
wymagają działań urzędników, kieruję do odpowiednich wydziałów.
Poniedziałkowe dyżury to niejedyny możliwy kontakt z mieszkańcami. W tym mieście się urodziłem,
pracuję, mieszkam. Z mieszkańcami spotykam się przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach,
zawsze znajdując czas na rozmowę
o rozmaitych sprawach. Uważam,
że dobrze są mi znane problemy
nas wszystkich, i zdaję sobie sprawę,
że rozwiązywanie ich to działanie
bardzo trudne, wymagające czasu,
pieniędzy, wiedzy, umiejętności,
doświadczenia, wrażliwości i odpowiedzialności tych, którym przyszło
decydować o rozwoju naszej gminy.
Rozmawiała
Iwona Pęcherzewska

Straż w liczbach

Jak wielokrotnie zapowiadał Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska, na
ostatniej sesji Rady
Miejskiej pojawił się
temat dotyczący likwidacji Straży Miejskiej.
– An a l i z o wa ł e m
dość długo ten temat, ale nie mamy
wyboru: musimy zlikwidować tę jednostkę ze względów finansowych.
Efektów finansowych nie ma, a odbiór społeczny jest negatywny. Jest
bardzo dużo zastrzeżeń do działania tej jednostki – podkreślał burmistrz.
– Ja nigdy nie dostałem mandatu, więc to nie jest nic osobistego – dodał.
Radni zgodzili się z propozycją burmistrza i uchwała likwidacji Straży
Miejskiej została podjęta.
Nasielska Rada Miejska powołała straż uchwałą z dnia 21 lipca 2009 r.,
zmieniając poprzednią uchwałę o powołaniu SM z 28.09.2006 r. Określono w niej szczegółowo zasady funkcjonowania tej jednostki. Był to
wyodrębniony pion organizacyjny w strukturze nasielskiego Urzędu
Miejskiego, podlegający bezpośrednio burmistrzowi. Zapisano również, że straż rozpocznie swoje działania 1 września 2009 r. Plany były
szczytne, mówiło się o 10 strażnikach miejskich i całodobowej służbie. Jednak pierwszy patrol straży pojawił się na ulicach miasta dopiero
15 grudnia 2009 r., ponieważ trwała rekrutacja, potem szkolenia i egzaminy. W skład jednostki początkowo wchodziło 5 strażników i komendant, później strażników zostało tylko czterech. Straż znalazła swoją siedzibę w budynku komisariatu policji w Nasielsku. Gmina ponosiła miesięcznie koszt zużycia energii i wody w zajmowanych pomieszczeniach.
Średni koszt miesięczny nie przekraczał 400 zł. Z wyliczeń pracowników
UM wynika, że na Straż Miejską w roku 2009 gmina poniosła wydatki w wysokości 189 822,06 zł (w tym był również zakup samochodu
w grudniu 2009 r. za kwotę 39 990 zł – po likwidacji SM trafi on do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). W tym roku nie było żadnych
dochodów z mandatów. Natomiast w 2010 r. straż kosztowała gminę
317 465,18 zł, a dochody z mandatów wyniosły 27 644,98 zł. Na rok
2011 w projekcie budżetu na utrzymanie straży zaplanowano wstępnie kwotę 348 400 zł, zaś po decyzji o jej likwidacji wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej do końca marca br. planowane są na poziomie
129 800 zł.
Ze sprawozdania przedstawionego na sesji RM wynika, że w roku 2010
strażnicy pełnili 455 służb, w trakcie których podjęli 1351 interwencji.
Większość z nich została zakończona pouczeniem, w 245 przypadkach
nałożono mandaty, a 23 sprawy zostały zakończone skierowaniem
wniosku o ukaranie do sądu.
Czy Straż Miejska w Nasielsku jest potrzebna, czy też nie, to dość dyskusyjny temat. A wśród mieszkańców naszej gminy można znaleźć zapewne tyle samo zwolenników, co i przeciwników tej służby. Z pewnością w wielu sprawach swoimi działaniami wspierali policję. Zarówno
burmistrz, jak i radni nie wykluczają, że gdy tylko finanse gminy na to
pozwolą, powrócą do tematu funkcjonowania Straży Miejskiej w naszej
gminie.
(i.)
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LISTY DO REDAKCJI

Sekretarz powołany

Psy bez właściciela
Piszę do Państwa z prośbą o poruszenie w kolejnym numerze ŻN tematu tym
razem nie „bezpańskich psów”, ale psów, które mają jak najbardziej właściciela, ale są postrachem osób pracujących, spacerujących oraz pacjentów
przychodni ZOZ w Pieścirogach.
W załączeniu przesyłam mapkę dla Państwa, ponieważ nie pamiętam nazwy
firmy, która się tam mieści (myślę że nie sprawi wam problemu odszukanie
tej nazwy bądź sprawdzenie). W każdym razie firma zajmuje się paliwami, bo
cały czas stoją tam tiry i cysterny, brama jest notorycznie otwarta, a dwa psy
– wilczury – szwendają się wokół.
Sama byłam atakowana przez te dwa psy, idąc na wizytę do Ośrodka Zdrowia. Gdy tylko mnie spostrzegły, zaczęły do mnie biec ze szczekaniem, podniosłam kamień i jakoś je odpędziłam. Stąd wiem, że nalezą do „mienia” firmy, ponieważ właśnie tam uciekły, zresztą leżą zawsze przed bramą – więc
nietrudno się domyślić, kto jest ich właścicielem. Są to dwa duże psy wilczury, które wylegują się na ulicy, szczekają i są agresywne dla przechodniów ,
rowerzystów oraz samochodów – nie raz miałam okazję to obserwować.
Dlaczego właściciel tak traktuje tę sprawę, przecież tą drogą wracają również
dzieci ze szkoły! Poza tym można zwyczajnie tego psa potrącić – i wtedy
wystąpić do właściciela o odszkodowanie za stratę, ponieważ ma obowiązek
dopilnować swoich zwierząt. To jest niedopuszczalne.
Rozumiem, że psy są wypuszczane na noc, jak zamknięta jest brama do pilnowania, ale chyba w ciągu dnia, kiedy widać, że firma funkcjonuje nie ma
takiej potrzeby!!! Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa ta sprawa – uciążliwa
dla mieszkańców.
				
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
Na prośbę mieszkanki naszej gminy udaliśmy się do miejsca, w którym
powinny przebywać psy zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Jak
się okazało, nie były to wilczury, a dwa nieduże mieszańce. Jak stwierdził
pracownik firmy, z którym udało nam się porozmawiać, psy są przybłędami, które kręcą się w pobliżu ich posesji. Osoby, które mieszkają w pobliżu, potwierdziły, że zwierzaki gonią za przejeżdżającymi rowerzystami
i samochodami. Jeśli zwierzaki nie mają właściciela, powinny trafić do
schroniska lub pod opiekę ludzi, którzy je dokarmiają.
(pk)
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Od 1 lutego br. nowym sekretarzem powiatu nowodworskiego jest Marek
Rączka, mieszkaniec gminy Nasielsk. Został on powołany na to stanowisko
przez starostę Krzysztofa Kapustę. Ogłoszony w styczniu br. konkurs na to
stanowisko nie przyniósł rezultatu, ponieważ żadna ze startujących w nim
osób nie zyskała akceptacji starosty.
Pan Marek ma 31 lat i jest prawnikiem z wykształcenia. Po ukończeniu studiów
prowadził kancelarię prawną. Od 2004 r. pracował na stanowisku konsultanta prawnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zaś w 2007 r. został powołany na stanowisko dyrektora
tej jednostki.
Przez ostatnie cztery lata na stanowisku sekretarza naszego powiatu pracowała
Beata Duch-Kosiorek, która po wyborach samorządowych powróciła do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki. Podobnie jak w latach 1999–2006,
również obecnie jest tam sekretarzem.

Nowy radny

W czwartek, 3 lutego br., podczas IV sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
uroczyste ślubowanie radnego złożył Janusz Dominik Konerberger z listy
KWW Centrum Samorządowe 2010. Objął mandat radnego po tym, jak zrezygnował z niego Lesław Tulej.
Janusz Konerberger został członkiem Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji
Samorządowej.
Jak zapowiada, ma zamiar zabiegać o poprawę jakości życia mieszkańców naszego powiatu, a szczególnie społeczności, z której pochodzi. Najwięcej uwagi
poświęci poprawie infrastruktury drogowej, zwiększeniu miejsc pracy, będzie
również dbać o popularyzację historii naszego powiatu.
(red.)

Z POLICJI

Rowerzystka z promilami

W ręce policjantów wpadła Elżbieta T. podejrzana o kierowanie rowerem,
będąc w stanie nietrzeźwości. Kobieta w chwili kontroli drogowej miała 1,7
promila alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło 9 lutego br. tuż po godz. 10.00. Policjanci zauważyli na
ul. Kolejowej rowerzystkę jadącą tzw. wężykiem. Natychmiast zatrzymali ją
do kontroli drogowej. Podczas badanie jej stanu trzeźwości alkomat wykazał
1,7 promila alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili niezbędną dokumentację, a następnie przekazali 39-letnią kobietę pod opiekę znajomemu.
Elżbieta T. w najbliższym czasie zostanie przesłuchana. Wszystko wskazuje
na to, że będzie odpowiadała za kierowanie rowerem będąc pod wpływem
alkoholu. Zgodnie z kodeksem za to przestępstwo grozić może kara pozbawienia wolności do roku.

Wyrwał torebkę

Policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali 22-letniego Cezarego
Z., który ukradł kobiecie torebkę, a chwilę później był już w rękach
funkcjonariuszy.
Z ustaleń policjantów wynika, że młody mężczyzna,10 lutego napadł na kobietę wracającą do domu ulicą Kościuszki. Wyrwał jej torebkę i uciekł w kierunku kina. Poszkodowana natychmiast powiadomiła o zdarzeniu miejscowych policjantów, opisując wygląd sprawcy oraz kierunek jego ucieczki.
Według jej relacji łupem sprawcy padły dokumenty, pieniądze, biżuteria,
a nawet lekarstwa. Funkcjonariusze od razu zaczęli sprawdzać ulice Nasielska
w poszukiwaniu mężczyzny. Po kilkunastu minutach zauważyli młodego
człowieka, który na widok mundurowych bardzo się zdenerwował. Poszkodowana rozpoznała w nim sprawcę kradzieży. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po wstępnym wyjaśnieniu zdarzenia Cezary Z.,
mieszkaniec gminy Świercze został przesłuchany i policjanci przedstawili
mu zarzut kradzieży torebki. Zgodnie z kodeksem karnym 22-latkowi grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.
za:www.kpp.nowydwor.pl
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KRONIKA
POLICYJNA
28.01. w Krzyczkach Szumnych
nieznani sprawcy skradli 70 metrów przewodu telekomunikacyjnego. Straty wynoszą 1000 zł na
szkodę TP S.A.
04.02. w Miękoszynie funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzymali Macieja R., mieszkańca gminy
Nasielsk, który posiadał telefon pochodzący z włamania.
04.02. w Studziankach z terenu budowy wiaduktu kolejowego
nieznani sprawcy skradli agregat
prądotwórczy, piłę do cięcia betonu i pilarkę elektryczną. Straty wynoszą 6000 zł.
07.02. w Starych Pieścirogach
Marek W., mieszkaniec gminy
Nasielsk, został zatrzymany na gorącym uczynku włamania do domku letniskowego.
07.02. w Lelewie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego
i skradli mienie o wartości 300 zł.
08.02. w Studziankach nieznani
sprawcy skradli 200 metrów kabla miedzianego. Straty wynoszą
8000 zł na szkodę PKP.
08.02. w Starych Pieścirogach nieznani sprawcy włamali się do pomieszczenia gospodarczego i skradli spawarkę elektryczną. Straty wynoszą 600 zł.
09.02. w Morgach nieznani sprawcy włamali się do budynku mieszkalnego i skradli przewód elektryczny i pompę wodną. Straty wynoszą 400 zł.
Pijani na drodze:
29.01. w Słustowie Feliks G., mieszkaniec gminy Nowe Miasto, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0, 50 mg/l).
04.02. na ul. Piłsudskiego Łukasz
Cz., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1, 28 mg/l).
04.02. na Ul. Płońskiej Kazimierz
K., mieszkaniec gminy Świercze,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1, 23 mg/l).

Kronika OSP

Strażacy OSP Nasielsk
31.01. w Lorcinie zabezpieczali
miejsce wypadku drogowego.
05.02. na ul. Storczykowej wypompowywali wodę, która zagrażała zalaniu budynku.
05.02. w Czajkach gasili palące się
sadze w budynku wielorodzinnym.
06.02. na ul. Warszawskiej gasili palący się samochód ciężarowy.
08.02. zostali wezwani na ul. Żwirki
i Wigury w celu usunięcia zalegającego na ulicy drzewa.
13.02. wyjechali do Kędzierzawic
w celu pomocy karetce pogotowia, która ugrzęzła w podmokłym
terenie.
13.02. wyjechali na ul. Warszawską
do palących się koszy na śmieci.
Strażacy OSP Psucin
05.02. zostali wezwani do Miękoszyna w celu zabezpieczenia miejsca zerwanej linii energetycznej.
08.02. w Psucinie usunęli przewrócone na budynek drzewo.
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REFORMA ZA REFORMĄ

Nasze zdrowie
– czy możemy czuć się bezpiecznie
Zapoczątkowana w roku
1999 reforma służby zdrowia właściwie się nie skończyła i trwa do dnia dzisiejszego. Zmian jest wprawdzie
coraz mniej, ale niektóre
z nich powodują niepokój.
O całym systemie opieki
zdrowotnej można by powiedzieć wiele. Ale lepiej
na wszelki wypadek nie
chorować, bo już przyjęliśmy do wiadomości, że na
zdrowie jest mało pieniędzy.
Narodowy Fundusz Zdrowia
jest biedny i od 1 marca br.
może się okazać, że w Nasielsku nie ma już Nocnej
Pomocy Lekarskiej.
Usługi zdrowotne w naszej gminie
świadczy wiele podmiotów. Są to
podmioty niepubliczne (prywatne,
ale tak nie do końca) i publiczne.
Największym świadczeniodawcą
jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, dla którego
organem założycielskim jest Burmistrz (Gmina). Swoje usługi świadczy w trzech ośrodkach zdrowia:
w Nasielsku, w Starych Pieścirogach i Cieksynie. Zapewnia on usługi medyczne 14 tys. mieszkańców.
Gdy dodamy do tego ratownictwo
i Nocną i Świąteczną Pomoc Lekarską i pielęgniarską, ilość ta znacznie
wzrośnie.
Gmina nie miała obowiązku powoływania swego ZOZ-u, ale podjęła się tego zadania, aby zapewnić
lepszą opiekę zdrowotną, niż było
to w czasach, gdy zadanie to wykonywał pułtuski SP ZOZ. Rozstanie
z nim odbywało się w dramatycznych okolicznościach. Z perspektywy lat można powiedzieć, że to
posunięcie nasielskiego samorządu
było ze wszech miar słuszne. Wystarczy popatrzeć na bazę, liczbę
lekarzy i zakres usług. Gmina nie
szczędziła pieniędzy, aby poprawić
warunki pracy służb medycznych
i zapewnić wyższy standard usług.
Czy wszystkie zamierzone wtedy
cele udało się osiągnąć? Jest dobrze, ale do zrobienia jest jeszcze
wiele. Ponieważ powodem napisania tego tekstu były pewne niepokojące sygnały płynące od pacjentów, a dotyczące głównie całego systemu opieki zdrowotnej, postanowiliśmy poszukać wyjaśnień
u osoby najbardziej zorientowanej
w działalności ZOZ-u, czyli u dyrektor Marii Michalczyk. Zapewniła,
że SP ZOZ będzie funkcjonował jak
dotychczas. Podpisane są umowy
z NFZ i placówkami w okolicy na
wykonywanie tych badań laboratoryjnych i specjalistycznych, które nie są wykonywane na miejscu
w Nasielsku. SP ZOZ (POZ) zatrudnia 11 lekarzy na kontraktach i 3 lekarzy na etatach. To bardzo dobrzy
fachowcy. W nasielskiej przychodni przyjmują też lekarze specjaliści
– dwóch ginekologów i dwóch laryngologów, których praca zaspokaja potrzeby środowiska. Przewiduje się też zakup nowego sprzętu.

Z MIASTA

Pojemniki zniknęły
… na razie
Niepokój mogą budzić planowane zmiany (na szczeblu krajowym
i wojewódzkim) w funkcjonowaniu
Nocnej Pomocy Lekarskiej i ratownictwa medycznego (pogotowia). W chwili obecnej usługi NPL
zakontraktowane są tylko na dwa
miesiące, a usługi z zakresu ratownictwa do lipca bieżącego roku. To
jednak dotyczy całego kraju.
O ile zmiany, zwane przez niektórych usprawnieniami, w zakresie
ratownictwa (pogotowia) nie powinny mieć większego znaczenia dla potencjalnych pacjentów,
o tyle usprawnienia w zakresie
NPL-u mogą być niekorzystne dla
mieszkańców nasielskiej gminy.
Dostrzegając zagrożenie, dyrektor
Michalczyk występuje o kontrakt
na tę usługę nie tylko dla Nasielska,
ale dla dużo większego terenu. To
śmiałe posunięcie wynika z postępowania ogłoszonego przez prezesa NFZ. Czy jednak to się uda?
Gdyby to się nie udało, wrócilibyśmy do sytuacji sprzed lat, kiedy
nocą i w święta po pomoc lekarską musieliśmy jeździć poza teren gminy. Było to z pewnością
rozwiązania bardzo korzystne dla
świadczeniodawcy, ponieważ brał
pieniądze, a pacjenci nie byli w stanie dojechać do miejsca, w którym
świadczona była usługa.
Duże zmiany planowane są w ratownictwie. Jedna z nich będzie polegać na ograniczeniu liczby tzw.
centrów dyspozytorskich (najpierw z 43 do 12, docelowo zaś do
5). Dlaczego nie powinno mieć to
większego znaczenia dla pacjenta? Otóż nie zmieniłoby się miejsce
postoju karetki, tyle że nasz telefon
byłby odebrany w centrum dyspozytorskim znajdującym się w większej miejscowości i dopiero stamtąd popłynąłby sygnał dla zespołu
ratownictwa medycznego zlokalizowanego najprawdopodobniej
w naszej przychodni. W ostateczności na pewno w Nasielsku.
Pewien niepokój wzbudzają też zasady rejestracji pacjentów do lekarzy. Zapisy miały być w zamierzeniach remedium na kolejki i niepotrzebne niekiedy długie oczekiwanie pacjentów w tych kolejkach
pod gabinetami lekarskimi. System
ten nie do końca się sprawdził i to
głównie chyba jednak z winy czę-

ści pacjentów. Dochodziło do scysji
pod gabinetami. System ten powodował też rozgoryczenie, pacjentów, którzy dowiadywali się, że nie
ma już w danym dniu zapisu do danego lekarza. Tu rodził się kolejny
problem. Pacjenci w tej sytuacji korzystali częściej, niż byłaby potrzeba, z NPL. Trudno jednak też mówić o nadużywaniu przez pacjentów swoich praw, zwłaszcza gdy
problem dotyczy chorego dziecka. O tym mówił na ostatniej sesji
jeden z radnych.
W zaistniałej sytuacji dyrekcja
zmodyfikowała system zapisów
do lekarza. Mniej będzie zapisów
na konkretne godziny, przybędzie
zaś miejsc dla tych, którzy przyjdą i zarejestrują się przy okienku. Idealnych rozwiązań jednak
nie ma. Należy przy tym pamiętać, że lekarz też się męczy i jego
możliwości percepcyjne są również ograniczone. Stąd, nawet ze
względu na nasze bezpieczeństwo, może przyjąć ograniczoną
liczbę osób. Pamiętać zaś należy
o tym szczególnie w okresach
wzmożonej zachorowalności.
Bardzo często podnoszona jest
też sprawa przepisywania recept.
Dotyczy to zwłaszcza chorych
na choroby przewlekłe. Prosty,
jak by się wydawało problem, jest
trudny do rozwiązania, ponieważ
lekarz przepisując receptę, bierze
na swoje barki odpowiedzialność.
Dlatego też, co jest zrozumiałe,
chciałby zobaczyć chorego.
Na koniec chciałbym też uzasadnić wpisane w tekst stwierdzenie,
że decyzja samorządu o powołaniu własnego, gminnego ZOZ była
ze wszech miar słuszna. Mamy dobrze zorganizowaną gminną służbę
zdrowia, systematycznie zwiększana jest oferta usług (w tym także
specjalistycznych), a o ich jakości
świadczy chyba i to, że w ostatnim
okresie chęć korzystania z naszego gminnego ZOZ-u zadeklarowało ok. 2000 nowych osób. To chyba najlepsza rekomendacja. Warto
też pamiętać, że chęć schronienia
się pod skrzydła naszej służby zdrowia zgłaszały władze samorządowe
gminy Świercze. Szkoda, że wtedy
osoby decydujące o tej sprawie
miały inne zdanie.
xyz

– Dlaczego z dnia na dzień zniknęły pojemniki do segregacji odpadów, które stały przy budynku kina Niwa? Nie ma ich już od dwóch
tygodni, a na tym miejscu, gdzie stały, ludzie nadal składają śmieci.
Pewnie dlatego po brzegi zapełnione są też te pojemniki stojące przy
skwerze Jana Pawła II. Podobno pojemniki mają zniknąć na stałe,
czy to prawda? – z takim pytaniem zadzwonił do naszej redakcji jeden z czytelników ŻN.
Po trzy pojemniki do segregacji odpadów, przeznaczone na: plastik,
szkło i papier, kilka lat temu ustawione zostały w kilku punktach naszej
gminy. W sumie 25 zestawów. Zdarzało się, że zmieniały swoją lokalizację z różnych powodów. Trzeba jednak przyznać, że zdobyły duże
uznanie wśród mieszkańców naszej gminy, choć nie tylko, bo korzystają z nich również przyjezdni, i są systematycznie zapełniane. A często, szczególnie po weekendach, również wokół pojemników pojawiają się całe sterty śmieci w reklamówkach lub plastikowych workach.
Jedno jest pewne: przez te wszystkie lata tylko nieliczni wzięli sobie do
serca zasady selektywnej zbiórki odpadów. Cała reszta do pojemników wrzuca wszystko jak leci: od obierek, po popiół i, co nie jest bez
znaczenia, robi to za darmo. Stąd taka ich ogromna popularność. Największym powodzeniem cieszą się te ustawione: obok budynku kina
Niwa, przy Publicznym Gimnazjum nr 1, przy skwerze Jana Pawła II
i przy strażnicy OSP na ul. Młynarskiej.
– Właściwie
wszędzie tam,
g dz i e s to j ą te
pojemniki, zawsze są zapełn i ane . Tyle że
to nie jest żadna
segregacja odpadów. Tam są
po prostu różne śmieci, które
dopiero trzeba segregować. Dlatego często są zsypywane razem.
A to kosztuje bardzo dużo, rocznie jest to ok. 100 tys. zł. Miesięcznie mamy więc ok. 8 tys. zł straty na tej segregacji – mówi Zbigniew
Ciskowski, p.o. dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i dodaje – Jeszcze w tygodniu nie jest najgorzej, ale po sobocie w niedzieli rano obok tych pojemników nie da się już przejść,
bo wszędzie są śmieci. Zresztą nie tylko tam, bo ludzie wyrzucają
też swoje domowe śmieci do koszy ulicznych czy koszy, które ustawiliśmy przy ulicy Kościuszki na odchody zwierzęce. Codziennie
o godz. 7 rano są już zapełnione. Ten problem trzeba będzie jakoś
rozwiązać.
Jak zapewnia Z. Ciskowski – Pojemniki, które stały obok kina, zostały zabrane do malowania i wrócą niebawem na swoje miejsce.
Ale nietrudno zauważyć, że mieszkańcy bardzo się przyzwyczaili do
pojemników, nawet kiedy ich zabrakło przez wiele dni układali śmieci
w miejscu, w którym stały. Burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski
dostrzega ten problem – Zapakowane różnymi przedmiotami pojemniki i kosze nie są pochlebną wizytówką naszego miasta i jego
mieszkańców. Takie zachowanie zaprzecza samej idei segregacji
i dbaniu o środowisko naturalne. Dlatego pojemniki do segregacji
zostaną zlikwidowane. Czy powrócą, będzie zależało to od tego, czy
zdecydujemy się na rozbudowę naszego składowiska odpadów, czy
też na oddawanie śmieci z terenu naszej gminy do sortowni w Płońsku. Być może też będzie konieczne, jeśli parlament nie przyjmie stosownych przepisów, przeprowadzenie wśród mieszkańców referendum w sprawie podatku za wytwarzane przez nich śmieci. To bardzo
ważny temat, nad którym będziemy pracować wspólnie z radnymi.
Z problemami dotyczącymi gospodarki komunalnej, w tym także likwidacji pojemników do segregacji i składowiska odpadów, zmierzy
się już niedługo również nowy dyrektor ZGKiM, ponieważ w najbliższych dniach odbędzie się konkurs na to stanowisko.
(i.)
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KONKURS PLASTYCZNY
O pracy strażaków

Dżuma
we Wrocławiu
Eberhard Mock. Pijak, awanturnik i mi-

„Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż przychodzi ci z pomocą”
– pod takim hasłem odbywa się
już po raz XIII tegoroczna edycja
konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży. Jego organizatorem
jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

łośnik prostytutek, a przy tym szalenie
inteligentny i oczytany nadwachmistrz
policji w Breslau (we Wrocławiu) lat 20.
ubiegłego wieku. Ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy to dobry bohater powieści
kryminalnej?
W piątej z kolei opowieści o przygodach
Mocka, Dżumie w Breslau ma on za zadanie rozwikłać sprawę zabójstwa dwóch
prostytutek. Sprawa zaczyna szybko się
komplikować, w dodatku głowę nadwachmistrza zaprzątają też inne sprawy,
choćby Hans Priessl, przyjaciel Mocka,
który, poniewierany w więzieniu, wkrótce potem popełnia samobójstwo. Nie
będzie wielką tajemnicą, jeśli zdradzę, że Eberhardowi dane będzie
spotkać prześladowców Hansa osobiście…
Tym, co należy podziwiać w powieści Marka Krajewskiego, jest opisane z rozmachem tło, w jakim toczy się akcja. Dlatego też możemy
przeczytać jak to Elsa Woermann siedziała na swoim balkonie w domu
przy Wilhelmsufer, nad sklepem wielobranżowym Jung&Lindig, i obserwowała, jak zachód słońca wyzłaca wierzchołki platanów na nadodrzańskim bulwarze. Wszystkie nazwy ulic i innych miejsc pochodzą
„z epoki”, więc na końcu książki zamieszczony jest Indeks nazw topograficznych, za pomocą którego, jeśli znamy Wrocław, możemy próbować prześledzić koleje działań Eberharda Mocka na mapie miasta.
Po pochwałach pora na odrobinę krytyki dla równowagi. To, co może
nie podobać się u Krajewskiego, to fakt, że sama intryga orbitująca
wokół tajnego stowarzyszenia nie wydaje się tak ciekawa i odkrywcza,
jak sugeruje początek powieści. Nawet, wydawałoby się, rzucający na
kolana zwrot akcji nie ma niestety odpowiedniej siły. W dodatku nie
do końca przemawiało do mnie porzucanie głównego wątku na rzecz
prywatnych spraw Mocka. A może to tylko moje małe „spaczenie”,
spowodowane przyglądaniu się innym bohaterom kryminałów, którzy
całe swoje życie podporządkowują rozwiązywanej sprawie, a to jest po
prostu bardziej realne? Pomimo jednak powyższych zastrzeżeń warto
zapoznać się z Dżumą w Breslau. Raz, ponieważ dobrze przypatrzeć
się temu, co się teraz czyta, dwa, pomysł Krajewskiego rozrasta się
poza książki. Film i serial o Eberhardzie Mocku zamierza wyreżyserować Patryk Vega, znany z bardzo dobrego PitBulla i moim zdaniem,
pożal się Boże!, miernego Ciacha. Tym bardziej to dobry moment, by
zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi.
Paweł Kozłowski

Zasadniczym celem konkursu jest
szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych
zachowań w momencie różnego
typu zagrożeń oraz uświadomienie
im różnorodności działań strażaka
podczas pełnienia służby, a także
pokazanie znaczenia jego pracy
dla zapewnienia bezpieczeństwa
każdemu człowiekowi.
Konkurs adresowany jest do
uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od
6 do 16 lat oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic
terapeutycznych i ośrodków terapii
zajęciowej – bez ograniczeń wiekowych. Prace uczestników konkursu
oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I – grupa młodsza 6–8 lat; II grupa średnia 9–12 lat,
III grupa starsza 13–16 lat; IV grupa –
uczniowie niepełnosprawni.
Technika prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie.
Do 4 marca br. zostanie rozstrzygnięty szkolny etap konkursu, zaś
ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród zwycięzcom etapu gminnego nastąpi 15 marca br. Zapraszamy do udziału w konkursie.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.nasielsk.pl.
(red.)

DKK ZAPRASZA

Porozmawiajmy o książkach
W sobotę, 19 lutego br., o godz. 11.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nasielsku odbędzie się spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki. Będzie ono poświecone utworowi Markusa Zusaka pt. Złodziejka książek.
Wszystkich zainteresowanych wymianą opinii na temat tej lektury zapraszamy na spotkanie.
(r.)

KINO NIWA ZAPRASZA

Soboty z klasyką
19 marca 2011 r., godz. 19.00

PRZEMINĘŁO Z WIATREM
Najbardziej znana produkcja hollywoodzka
w historii kina, nagrodzona ośmioma Oscarami.
Historia namiętnej, ale tragicznej miłości łączącej
rozkapryszoną Scarlett O’Harę (Vivien Leigh)
z Rhettem Butlerem (Clark Gable), osadzona
w okresie wojny domowej w USA.
Cena biletu – 6 zł.

Biblioteka poleca

Przygody Kapitana Foksa
Zimowe ferie trwają w najlepsze, warto więc, by najmłodsi czytelnicy
mieli szansę zapoznać się z ciekawą i pasjonującą lekturą. Wśród najnowszych nabytków nasielskiej biblioteki znaleźć można pięknie ilustrowane książki opowiadające o przygodach lisa Kapitana Foksa i jego
przyjaciół.
W serii książek o Kapitanie Foksie, których autorami są Marco Innocenti i Simone Franca, znalazły się Pirat z wyspy mgieł, Duch siedmiu
mórz i Podziemny potwór. Młody czytelnik może przenieść się w baj-

KONKURS RECYTATORSKI

kowy świat wzburzonych wód Cesarstwa Wielkiej Jaszczurki. Przed laty

Warszawska syrenka

w wyniku przegranej przez zwierzęta Wojny Żółtych Bagien władzę nad

Zapraszamy uczniów klas: 0–III, IV–VI oraz młodzież gimnazjalną z naszej gminy do udziału w Konkursie Recytatorskim WARSZAWSKA SYRENKA.
Konkurs ma długoletnią tradycję. Jego celem jest wyłonienie młodych talentów recytatorskich oraz propagowanie i popularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży. Organizacją konkursu zajmuje się Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki. Eliminacje gminne odbędą się 22 marca 2011 r., o godz. 10.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury. Zgłoszenia można składać do 18 marca br. bezpośrednio w naszej placówce bądź przesyłać mailem: nok@noknasielsk.pl. Finały XXXIV Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA odbędą się
9 i 10 kwietnia br. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ul. Elektoralna 12. Na stronie www.
noknasielsk.pl można znaleźć regulamin konkursu i kartę zgłoszenia.
(m)

zwierzęta. Futrzaki, które nie chciały się podporządkować, dołączyły

tamtejszymi ziemiami i morzami przejęły gady, tyranizując pozostałe
do brygady sympatycznego lisa Kapitana Foksa, wyznawcy starego Pirackiego Kodeksu Honorowego.
Buntownicy zamieszkują Wyspę Mgieł i żeglują po niespokojnych wodach Siedmiu Mórz w poszukiwaniu skarbów, aby utrzymać swoje rodziny. Nie jest to jednak łatwe zadanie, cały czas bowiem na ogonie
siedzą im gady z pokładu „Cesarskiej Anakondy”, wraz ze zdrajcą Ludwigiem Wolfgangiem Von Wilkusem. Jednym z bohaterów serii jest
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Ricky Rat, mała myszka o wielkim sercu. Rodzinę Ricky’ego prześladuje banda nieuczciwych jaszczurów, które porywają go i porzucają
na pastwę wygłodniałych rekinów na otwartym morzu. Kiedy wydaje
się, że już nie ma dla niego żadnego ratunku, niespodziewanie z opresji
ratują go piraci Kapitana Foksa. Tak zaczyna się jego wielka przygoda
na pokładzie pirackiego okrętu Kameleon. Mały Ricky przystępuje do
załogi piratów, tam pełni funkcję osobistego pomocnika Kapitana Foksa, jest Trzymaczem Lornetki. Z głównej siedziby piratów, magicznej
Wyspy Mgieł, dzielna załoga wyrusza na poszukiwanie skarbu, ukrytego w brzuchu ogromnego białego wieloryba. Załoga Kapitana Foksa
musi mieć się jednak na baczności, gdyż ich śladem nieustannie podąża
wężyca Sybilla Snake, która dowodzi najpotężniejszym statkiem Cesarstwa Wielkiej Jaszczurki, a spotkanie z nią nie wróży nic dobrego. Przygody załogi Kapitana Foksa stanowią dowód na ciągłe istnienie i wielką
siłę takich wartości, jak troska o słabszych, miłość, lojalność i przyjaźń.
Książki z tej serii przeznaczone są zarówno dla dzieci starszych, jak
i młodszych. Życzymy miłej lektury.
(red.)
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Uczestnicy II etapu konkursu ŁapZamajka
Grzesiek Malinowski (Grzechu)
Rocznik 1990. Jestem
z Nasielska i na co dzień
także tutaj pracuję. Studiuję w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki. Jeżeli chodzi o muzykę, słucham tego, co
mi wpadnie w ucho. Hip-hopem interesuję się od
dziecka. Od 3 lat zajmuje
się także robieniem beatboksu. Mam nadzieję, że sam
w przyszłości nagram jakiś dobry album hip-hopowy.
Kamil Woźniak (Wariat)
Jestem z Nasielska. Z hip-hopem spotkałem się
pierwszy raz w 1997–
1998 roku, głównie za
sprawą moich braci, którzy słuchali tego rodzaju muzyki. Ubierali mnie
w za duże ciuchy i nazywali hip-hopowcem (co
mi się zbytnio nie podobało). Z czasem moje upodobania się zmieniły i dziś
ubieram się tak, jak kiedyś oni ubierali mnie na siłę.
Słucham wyłącznie polskiego rapu, choć czasem sięgam także po zagraniczne produkcje.
Michał Drwęcki (Misiek)
Jestem z Nasielska, ale
obecnie mieszkam
w Chmielewie. Mam 19
lat. Jestem uczniem Technikum Budowlanego i zarazem tegorocznym maturzystą. Muzyką interesuje się, od kiedy pamiętam. Dziś oprócz kilku
składów/artystów ze sceny mainstreamowej śledzę uważnie podziemie – jakoś lepiej się w tym odnajduję i mam wielki szacunek
do wszystkich wykonawców. Sam nigdy nie pisałem
i nie nagrywałem – piosenka, którą zrobiłem na ten
projekt, jest moim debiutem.
Rafał Podgrudny (Karzeł)
Jestem z Nasielska, mam
19 lat. Obecnie studiuję,
więc z czasem u mnie
różnie bywa, choć na
zabawę słowem zawsze
potrafię go znaleźć. Muzyką zajmuję się od niedawna. Teoretycznie
można powiedzieć, że
próbuję pisać teksty już
od roku, może od dwóch lat. Staram się nie ograniczać tylko i wyłącznie do hip-hopu. Gram także na gitarze elektrycznej i klasycznej. Wychodzi mi to różnie,
ale jak wiadomo, muzyka ma sprawiać przyjemność
i trzeba się nią bawić, a nie robić ją na siłę.

Kuba Jastrzębski (Jastrząb) „Odrodzeni”
M a m 17 l a t, j e s te m
z Nasielska, ale obecnie
mieszkam w Warszawie i tam też chodzę do
Technikum Samochodowego. Od prawie 10
lat moją pasją jest muzyka rap, która jest ważnym elementem mojego życia. To pasja, której
poświęcam się w stu procentach. W 2008 roku postanowiłem nie być tylko słuchaczem i spróbowałem
swoich sił za mikrofonem. Od 2010 roku wraz z Mańkiem tworzymy grupę „Odrodzeni”.
Marcin Czarnecki (Maniek) „Odrodzeni”
J e ste m z N a si e l ska,
mam 18 lat. Obecnie
odbywam trzeci rok
prakt yk w zakładzie
stolarskim. Interesuję
się muzyką, jak również
sportem (piłka nożna, siatkówka). Uczęszczam na zajęcia gry na
afrykańskich bębnach
djembe. Muzyką hip-hopową interesuje się od zeszłego roku i wraz z kolegą Jastrzębiem próbuje swoich sił za mikrofonem, tworząc wspólnie skład „Odrodzeni”.
Przemek Wierzbicki (Sejdon)
M a m 17 l a t , j e s t e m
z Siennicy, chodzę do
I kasy liceum w Nasielsku. Moje hobby i pasja
to muzyka rap, którą interesuje się od 6 lat. Poświęcam jej każdą chwilę
wolnego czasu, choć jak
każdy nie mam go zbyt
dużo. Nie mam planów
na przyszłość, bo według
mnie niełatwo jest coś w życiu planować. Moje marzenia są związane z muzyka, chciałbym być lepszym
raperem i lepszym człowiekiem.
Konrad Łukasik (Pastro)
Mam 17 lat, pochodzę
z Gawłowa koło Nasielska.
Moim hobby jest jazda
konna oraz oczywiście
muzyka hip-hop, która gra w moim sercu od
około 6 lat. Chciałbym
w przyszłości zostać dobrym raperem i robię
wszystko w tym kierunku. W muzyce lubię to,
że mogę przekazać dzięki niej swoje emocje, problemy,
spostrzeżenia. Opowiedzieć ludziom o tym, co mnie boli,
co cieszy i jak wygląda moja rzeczywistość.
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Duchowe witaminy

Poszukiwacze pereł
Niebo jest wartością bezcenną. Nie to, po którym latają samoloty, ale
to, które utożsamiane jest z królestwem Bożym, z wiecznym szczęściem. A ludzie, którzy do niego zdążają, są podobni do „poszukiwaczy pięknych pereł”. Mają do wyboru: szukać cierpliwie albo zadowolić
się namiastkami piękna i cennych wartości. Osiągnąć szczęście, pozostać wiernymi głoszonym ideałom bądź popłynąć z prądem, z którym
– jak mawiał kiedyś jeden z rekolekcjonistów – „płyną tylko zdechłe
ryby i ścierwo”.
W czasach Nowego Testamentu nie wyławiano pereł u brzegów Palestyny, stąd pojawiała się konieczność podróży nad Morze Czerwone
czy do Arabii. Po co tyle zachodu? Właśnie o perłę, która w starożytności była najcenniejszym klejnotem, wartym tyle, co dziś duży brylant.
Zdobycie biblijnej perły nie było dziełem przypadku, gdyż wymagało
systematycznego, cierpliwego i długiego poszukiwania. Jezus w swoim nauczaniu podkreślał w ten sposób najwyższą wartość ofiarowanego człowiekowi zbawienia, wobec którego wszystko inne staje się mniej
ważne i mniej cenne. Warto więc wszystko poświęcić, by zdobyć tę wartość. Przypowieść, która mówi o poszukiwaniu pięknych pereł, wskazuje
też na radość, która towarzyszy odkryciu perły.
Ta ewangeliczna przypowieść dała o sobie znać, kiedy przeczytałem
informację na temat zakończenia trwającego siedem lat diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Ignacego Trendy. Znajduje się on
w grupie 122 polskich męczenników za wiarę, których męczeństwo
będzie rozpatrywane wkrótce przez Stolicę Apostolską. Ignacy to prosty, niepiśmienny człowiek świecki ze wsi Lelów koło Szczekocin, miejscowości należącej do diecezji kieleckiej, męczennik za wiarę z czasu
II wojny światowej. 57-letni Trenda został zamordowany przez Niemców 4 września 1939 r. Niemcy zgonili na przykościelny plac wielu miejscowych mężczyzn. Wśród nich był Ignacy Trenda. Jemu między innymi rozkazali przynieść słomę z budynków gospodarczych i położyć
ją w kruchcie kościoła pod drewnianym krzyżem. Miejscowa ludność
otaczała ten zabytkowy krucyfiks powszechną czcią.
Ten to krzyż Niemcy nakazali Ignacemu spalić. Trenda, który w każdą
niedzielę, wchodząc do kościoła, przechodził obok krucyfiksu, zaprotestował. Powiedział Niemcom, którzy stali z karabinami gotowymi do
strzału, że nie wykona rozkazu. Jak wynika z relacji jednej z mieszkanek
Lelowa, prostymi słowami, pełen głębokiej wiary: „Ja Ciebie Panie Jezu
podpalał nie będę”. Niemcy, niewiele myśląc, zastrzelili opornego Polaka i sami wzięli się za podpalenie krzyża. Jakież było ich zdziwienie, gdy
stwierdzili, że krzyż nie chce płonąć. Ogień tylko osmolił krucyfiks. Krzyż
ocalał i dziś znajduje się w głównym ołtarzu kościoła.
Kilka migawek z życia Ignacy pokazuje, że potrafił być on poszukiwaczem tego, co najważniejsze. Sam należał do najgorzej opłacanych tzw.
wyrobników. Wielu gospodarzy najmowało go do pracy, wiedząc, że ich
nie oszuka i nie okradnie. Swoje obowiązki wypełniał sumiennie. Uczciwość, pogoda ducha, prostolinijność Ignacego sprawiły, że stał się znany w okolicy i powszechnie szanowany. Nie narzekał jednak na swoje
ubóstwo, patrzył na świat z nadzieją, chociaż nie miał lekkiego życia.
Gdy przechodził obok przydrożnego krzyża czy kapliczki, zawsze kreślił
na sobie znak krzyża. Nie zaniedbywał niedzielnej mszy świętej. W każdą
niedzielę przychodził do kościoła i uczestniczył w Eucharystii, żarliwie
się modląc. Niektórzy mieszkańcy Lelowa wspominają, że miał pragnienie, aby jego syn został kapłanem. Syn był wychowywany religijnie, że
nawet wtedy, gdy przydarzyła mu się niepełnosprawność, nie zaniedbywał udziału we mszy świętej. Ignacy zostawił wszystko – skromny dorobek, marzenia o kształceniu dzieci, zwykłą ludzka chęć życia – i wybrał
perłę – swoją wierność Chrystusowi.
Jak poszukiwać pereł? Najpierw potrzeba odnaleźć odpowiednią strategią, odsyłam szczególnie do Kazania na Górze. Potem należy z ową
strategią zapoznać się i podążać zgodnie z podaną instrukcją. To gwarantuje powodzenie misji. Być poszukiwaczem pereł znaczy pozostać
również wiernym wyznawanym zasadom. Świętej pamięci arcybiskup
Józef Życiński stwierdził: „Chciałbym, żeby człowiek drogowskaz, ten,
który mówi innym, którędy iść, nie tylko wskazywał drogę, ale sam nią
szedł. Jeśli ktoś nie stosuje się do głoszonych zasad, to mam prawo wątpić, czy głoszona przez niego prawda ma wartość”.
ks. Leszek Smoliński
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ZIMOWE FERIE
Zajęcia twórcze
i sportowe zmagania

W drugim tygodniu zimowych ferii dzieci
mogą wziąć udział w zajęciach, które
przygotowane zostały dla nich przez następujące placówki:
Program zajęć organizowanych
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Nasielsku
w dniach 18.02.2011 r. i 21.02.2011 r.
godz. 900–1300
Teleturniej „Kocham cię Polsko”, układanie
puzzli na czas w różnych grupach wiekowych, gry i zabawy planszowe, czytanie
bajek dla najmłodszych – konkurs na ilustracje do bajek, korzystanie z pracowni
internetowej, malowanie kolorowanek
przygotowanych przez bibliotekę, zajęcia
plastyczne (plastelina, modelina, farby),
ćwiczenia i zabawy przy muzyce.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali
opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora
M-GBP.

18 lutego–3 marca 2011

STUDNIÓWKI 2011

Pierwszy taki bal…
W sobotę, 29 stycznia br. odbyła
się studniówka tegorocznych maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku. Młodzież i zaproszeni
przez nią goście bawili się od godz.
20 wieczorem aż do godziny 5
nad ranem w Domu Bankietowym
„Anna” w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tradycyjnie bal studniówkowy rozpoczęto odtańczeniem poloneza,
w którym prezentowali się uczniowie dwóch klas III. Wychowawcami
klas maturalnych są: pani Agnieszka Wyrwich-Kosela – kl. III A, i pan
Fryderyk Laskowski – kl. III B.
Jak wspomina pani Agnieszka Wyrwich-Kosela: – Pani Ewa Żołnierzak uczyła młodzież poloneza,
a próby odbywały się w hali sportowej w Nasielsku, zaś kilka ostatnich w sali balowej.

Program zajęć organizowanych
przez Halę Sportową w Nasielsku
w dniach 24.02.2011 r.–25.02.2011 r.
godz. 900–1300
Turniej piłki nożnej klas podstawowych,
gry i zabawy dla dzieci z klas I-IV, turniej
piłki nożnej dla szkół gimnazjalnych, turniej
tenisa stołowego dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych,turniej trójek koszykarskich
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali opiekunowie wyznaczeni przez Kierownika
Hali Sportowej.
Program zajęć organizowanych
przez Szkołę Podstawową
w Budach Siennickich w dniach
21.02.2011 r.–25.02.2011 r.
godz. 900–1300
Gry i zabawy świetlicowe, ćwiczenia
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
bieg terenowy zakończony ogniskiem,
gry komputerowe, zajęcia plastyczno-techniczne, turniej tenisa stołowego, gry
planszowe – turniej warcabowy.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali
nauczyciele.
Program zajęć organizowanych
przez Nasielski Ośrodek Kultury
w dniach 21.02.2011 r.–26.02.2011 r.
21.02.2011 r. (poniedziałek) w godz.
15.00–17.00 angielski na wesoło. Koszt
uczestnictwa: 15 zł od osoby, liczba miejsc
ograniczona.
22.02.2011 r. (wtorek) o godz. 11.00 pokaz
filmu pt. „Król Maciuś I” – bilet wstępu
5 zł, godz. 14.00–16.00 zajęcia twórcze
prowadzi Zuzanna Synoradzka. Wstęp
wolny.
23.02.2011 r. (środa) w godz. 9.30–11.00
zajęcia plastyczne prowadzi Leszek
Gałężewski. Wstęp wolny. O godz. 11.00
pokaz filmu pt.„Zestaw bajek: Wyprawa
do lasu” – bilet wstępu 5 zł.
24.02.2011 r. (czwartek) w godz. 9.30–
11.00 zajęcia plastyczne prowadzi Leszek
Gałężewski. Wstęp wolny.
26.02.2011 r. (sobota) o godz. 13.00
– Magiczny teatr baśni – pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Łukasza
Podymskiego. Wstęp: 5 zł.
Opiekę nad dziećmi będą sprawowali
opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora
NOK.

W zabawie studniówkowej uczestniczyło 80 osób, w tym 7 nauczycieli z Liceum. W tym roku uczniowie sami, bez pomocy nauczycieli,
przygotowali program artystyczny,
który oczywiście poświęcony był
nauczycielom; dla każdego z nich
wymyślono wierszyk albo piosenkę. – Na szczęście nie było to obraźliwe dla żadnego z nich. Zresztą sama nigdy się z taką sytuacją
nie spotkałam – twierdzi pani Wyrwich-Kosela i dodaje, że zabawa
była bardzo udana: – Wszyscy są
z niej zadowoleni. Nawet pan dyrektor Robert Parzonka, choć zarzekał się, że będzie tylko do pół-

nocy, został na studniówce do
godz. 4 nad ranem.
Bardzo sympatycznie wspominają
bal jego uczestniczki – Mam same
dobre wrażenia z zabawy. Moim
zdaniem studniówka była bardzo
udana – mówi Paulina (lat 18), tegoroczna maturzystka. A Agnieszka (17 lat), będąca przedstawicielką
klasy młodszej na studniówce, dodaje: – Po odtańczeniu poloneza
część nauczycieli, uczniów i rodziców zatańczyła walca. To ciekawe, pierwszy raz się z czymś takim
zetknęłam. Poza tym impreza była
bardzo fajna, dobrze bawiłam się
do rana.

W tym roku studniówka kosztowała uczniów ok. 500 zł. Należało
zapłacić za salę, do tego dochodziła jeszcze opłata za kamerzystę
i zespół (Boss), a także oczywiście
koszt stroju.
– Wiadomo, że dziewczyny mają
gorzej od chłopców – mówi pani
Agnieszka, wychowawczyni kl. III
A – Chłopcu potrzebny jest garnitur, który przyda się potem na
maturę, a dziewczyna oprócz
drogiej sukienki musi zadb ać
o fryzurę, makijaż oraz skorzystać z solarium . Co c iekawe,
w tym roku poszły tam nie tylko dziewczyny, ale też chłopcy.
A mówią, że to teraz niemodne
– dodaje ze śmiechem.
O r g a n i z a c j ą s t u d n i ówkowe go prz yjęcia zajęli się rodzice uczniów klas III: p. Kulicka, p.
Rączkowska, p. Wieczorek, p. Stary, p. Cygański.
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STUDNIÓWKI 2011

…na sto dni przed maturą

Tydzień po maturzystach z nasielskiego LO im. J. Iwaszkiewicza, w sobotę, 5 lutego br., na studniówce bawili się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
W swoim pierwszym balu uczestniczyli uczniowie III klasy Liceum
Ogólnokształcącego i IV klasy Tech-

166 uczestników studniówki (w tym
przeszło 43 nauczycieli ze szkoły, na czele z dyrektorem Grzegorzem Duchnowskim, wicedyrektor
Agnieszką Rutkowską oraz wychowawcami klas maturalnych: wspomnianym wcześniej Sławomirem
Chojnackim, Agatą Żbikowską i Wło-

nikum Ekonomicznego oraz Technikum Handlowego. Zabawa odbyła
się w Domu Weselnym „Palladium”
w Nasielsku.
Młodzież z ZSZ próby do poloneza
zaczęła już od listopada ub.r. – Duża
część prób poloneza pod okiem
pani Anny Skrzyneckiej obywała
się w Palladium, ponieważ do niego było blisko – mówi pan Sławomir
Chojnacki, wychowawca III LO.
Mogłoby się wydawać, że w Palladium, będzie zbyt mało miejsca dla

dzimierzem Zawadzkim), to jednak
wszyscy pomieścili się tam bez problemów i bawili się znakomicie.
– Według mnie miejsca było wystarczająco dużo. Można było tańczyć
swobodnie – wspomina Justyna (lat
18), jedna z uczennic ZSZ. Uczniowie ZSZ nie musieli dekorować sali,
ponieważ była odpowiednio przygotowana, dlatego sami wykonali tylko napis „Studniówka 2011”. Dla
uczestników studniówki w Palladium
grał zespół Fair Play i choć zdaniem
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niektórych miał zaprezentował nieco monotonny repertuar, potrafił
bawić zgromadzonych do białego
rana, ponieważ impreza trwała od
godziny 20 do 6 nad ranem. Osią
programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów klas maturalnych było spotkanie dwóch
nieznajomych osób, chłopca
i dziewczyny, którzy razem zaczynają uzupełniać krzyżówkę. Stanowiło ono pretekst do prezentacji
wierszy i piosenek poświęconych
nauczycielom ze szkoły.
W tym roku uczeń, jeśli szedł na
bal z osobą towarzyszącą, musiał
zapłacić 480 złotych,
a jeśli szedł sam, to
360 złotych. Jednak,
jak wspomina pan Sławomir Chojnacki, pojedynczych osób nie
było dużo. – W mojej klasie to było kilka
osób. A razem takich
uczniów bawiło się,
powiedzmy, około
10% – mówi.
Pan Sławomir Chojnacki jest zadowolony z zabawy: – Tegoroczna studniówka
była bardzo udana.
Uczniowie świetnie się
bawili, dużo tańczyli,
a w dodatku pięknie
wyglądali i potrafili się odpowiednio
zachować.
Te s a m e o p i n i e
można usłyszeć od
uczniów, którzy uważają, że zabawa była
szampańska i wyjątkowa. – Wybawiłam się do samego
rana, wytańczyłam
i miło spędziłam czas
– mówi Ola (18 lat).
A także, jak wspominają niektórzy, na
szczęście obyło się
bez kłótni pomiędzy
klasami o kwestie organizacyjne.
M

A

Przygotowaniami związanymi z organizacją tegorocznej studniówki zajął się komitet organizacyjny
złożony z rodziców, wśród nich
byli: pani Barbara Modzelewska,
pani Ewa Szostak, pani Agnieszka
Falęcka i pani Małgorzata Sitek.
Paweł Kozłowski
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór
podczas zbliżającego się egzaminu dojrzałości, a ponadto optymizmu, wiary we własne siły i spełnienia marzeń. Redakcja ŻN
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PRZYGOTOWANIA DO SEZONU

Rośnie forma piłkarzy Żbika
Przygotowania do sezonu piłkarskiego osiągnęły półmetek. Do
rozpoczęcia rozgrywek pozostał
już tylko miesiąc. Nasz kandydat
na awans do IV ligi, Żbik, w ramach
przygotowań trenuje cztery razy
w tygodniu (raz w hali, trzy razy
na boisku) i systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu, rozgrywa
spotkania kontrolne. Przeciwnikami
są drużyny z lig równorzędnych lub
grające w ligach wyższych niż gra
Żbik. Są to głównie drużyny czwartoligowe.
Wieści płynące z boisk są pomyślne. Forma piłkarzy systematycznie
rośnie, a do tego i wyniki uzyskiwane przez nich na boiskach są obiecujące.
W pierwszą sobotę lutego nasza
drużyna rozegrała mecz kontrolny z czwartoligowym Startem Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie).
Wynik nie był dla naszego zespołu korzystny, przegraliśmy bowiem
ten mecz 4:2.
Spotkanie było wyrównane. Akcje
obydwu drużyn były pomysłowe, wykonane na dobrej szybkości, chociaż nie bez pewnej asekuracji. Sztuczna nawierzchnia boiska w Kraszewie, gdzie odbył się
mecz, była tego dnia nasiąknięta
wodą jak gąbka, a do tego wiał silny
wiatr, który zmieniał lot piłki. Stąd
potrzeba zwiększonej ostrożności,
aby nie narażać się niepotrzebnie
na kontuzje.
W grze drużyny z Nidzicy królował pressing. Naszym zawodnikom
bardzo dobrze wychodziła gra
z kontry. Szybkie akcje skrzydłami z błyskawicznym przerzutem
piłki na drugie skrzydło zyskiwały
uznanie nielicznej widowni. Tyle że
ci nieliczni widzowie to miłośnicy
i znawcy piłki nożnej.

Do przerwy żadnej z drużyn nie
udało się zdobyć
bramki, mimo że
obydwie miał y
po temu okazje.
Jako pierwszy na
li stę strzelców
wpisał się Grzegorz Jędrzejewski, który z obrony przeszedł
aż pod bramkę
przeciwnika. Kiedy wydawało się, że o wyniku będzie decydowała nasza drużyna,
trzy kolejne bramki zdobyli przeciwnicy. Nasi zagrali mniej uważnie w obronie. Druga bramka dla
nas, a strzelił ją, w charakterystycznym dla siebie stylu, Maxwell znowu przywróciła nadzieję na zwycięstwo. Remis był blisko, sędzia
podyktował bowiem rzut karny.
Niestety, Marcin Gumowski nieco przedobrzył. Miała to być ładna bramka, lecz uderzenie nie było
zbyt precyzyjne. W ostatnich minutach nasi przeciwnicy wykorzystali
niezdecydowanie obrony i zdobyli
jeszcze jedną bramkę.
W sobotę, 12 lutego Żbik spotkał
się w Kraszewie z drużyną grającą
podobnie jak Żbik w lidze okręgowej, tyle że w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej, Wieczfnianką Wieczfnia. Mecz ten był niejako testem poziomu obydwu grup.
Panuje powszechne przekonanie,
że grupa warszawska, w której gra
Żbik, jest najsilniejsza ze wszystkich
grup warszawskiej ligi okręgowej.
Znalazło to potwierdzenie w wyniku meczu. Żbik wygrał wysoko, bo
aż 10:0. Bramki zdobyli: Kotarski
(3), Choroba (1), Gumowski (1), Maxwell (2), Załoga (2), Osiński (1).

Jednak i w tym meczu nie wynik
był najważniejszy. Liczyła się gra.
A ta w wykonaniu naszego zespołu była bardzo dobra. Od 20. minuty Żbik niepodzielnie panował
na boisku i dyktował warunki gry.
Pokazywał ładne akcje skrzydłami,
długi crossowe podania. Nie zabrakło również podań prostopadłych.
Akcje kończono strzałami.
O grze nasielskiego zespołu w samych superlatywach wypowiadał
się grający trener Wieczfnianki Rafał Markiewicz. Jeszcze niedawno
był zawodnikiem, a później i trenerem Żbika. Podkreślał kilkakrotnie,
że właściwym miejscem dla nasielskiej drużyny jest IV, a nawet III liga.
Z gry swoich piłkarzy, mimo wysokiej porażki, był również zadowolony. Bo jak powiedział, Żbik przerasta
poziomem ligę okręgową. A sparing uznał za bardzo pożyteczny
dla obydwu zespołów.
Końcową część spotkania oglądali również zawodnicy i działacze
z Szydłowa (liga okręgowa) i Glinojecka (IV liga). Im również gra
nasielskiej drużyny bardzo się podobała.
W środę 16 lutego, na boisku Kraszewie, Żbik spotka się z Mławianką Mława. To bardzo wymagający
przeciwnik.
xyz

TENIS STOŁOWY

Szanse są! Ale…?
Takie pytanie można sobie zadać
po zakończeniu pierwszej rundy,
a przed rozpoczęciem rundy rewanżowej w ligach tenisowych.
Obie nasze drużyny występujące:
w V lidze – Sparta Nasielsk i w IV lidze – LUKS Cieksyn, mają jeszcze
duże szanse awansu do wyższych
lig.
Ale… nie wszystko zależy tylko
od zawodników i ich trenerów.
O problemach pisaliśmy już wielokrotnie, ale teraz już nie czas na
pisanie i narzekanie, tylko czas na
szybkie działanie.
Po pierwszej rundzie nasze drużyny
zajmują czołowe miejsca w tabelach z dużymi szansami na awans.
Runda rewanżowa rozpoczyna się
27 lutego (Sparta) i 6 marca (LUKS).
Zawodnicy obu drużyn pilnie trenują, wykorzystując każdą wolną
chwilę i miejsce w hali sportowej.
Naprawdę chcą awansować. Nie są
to tylko ich własne ambicje, ale ich
awans ma również duże znaczenie dla gminy, dla środowiska. Ich
awans to promocja miasta i gminy, reklama na całe województwo.

Pokazanie, że sport rozwija się nie
tylko w większych miastach, dużych klubach i ośrodkach, ale również w mniejszych środowiskach.
To dobrze świadczy o rządzących
w gminie, dla których wychowanie
dzieci i młodzieży w duchu sportowym powinno być jednym z priorytetów. Dzięki temu więcej młodych ludzi zamiast przy butelce lub
innych niedozwolonych środkach
odurzających czas będzie spędzała
w salach sportowych i na boiskach.
Ale… wciąż powracają te same
wątpliwości. Jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy, w tym roku gmina przeznaczyła mniej pieniędzy na sport niż w roku ubiegłym.
A w wypadku tenisa stołowego, bo
o nim to głównie mowa, w przeddzień rewanżów, i tak niewystarczająca kwota na podstawowe opłaty
– 8 tysięcy zł w roku ubiegłym dla
dwóch sekcji, została zmniejszona do 6 tysięcy. Takie środki wystarczą tylko na opłaty związane
z uczestnictwem i przynależnością
do związków sportowych i ewentualne na częściowo na transport

do bliższych miejscowości na mecze. Na sprzęt sportowy, który jest
podstawą, nie zostanie nawet symboliczna złotówka, nie mówiąc już
o skromnych dietach na wyjazdy
często trwające ponad osiem godzin. Przepisy i regulaminy sportowe określają wyraźnie, jakim sprzętem sportowym trzeba się posługiwać, że ubiór wszystkich zawodników drużyny, by móc uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich, musi być jednolity. Poza tym
sprzęt sportowy, podobnie jak inne
przedmioty życia codziennego,
zużywa się i trzeba go wymieniać.
Dlatego poruszamy ten temat teraz,
przed rewanżami, by zorientować
się, czy do rewanżów przystępować, by potem w trakcie ich trwania się nie wycofać.
Mamy nadzieję, że znajdzie się jakieś wyjście, aby nie zmarnować
tego, co przez wiele lat się budowało, i pozwoli się naszym tenisistom spokojnie przygotować się do
rewanżów, a ich kibicom – życzyć
im awansu.
AS
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RUBRYKA HARCERSKA

W stylu mitologicznym
W dniach 28–30 stycznia 2011 r. w Gimnazjum im. S. F. Składkowskiego
w Pomiechówku odbył się biwak harcerski. Nie mogło na nim zabraknąć
32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Matata” oraz 3. Drużyny Harcerskiej
„ Przypadek”, działających przy szkole w Pieścirogach. Biwak nosił nazwę μαύρο μονοπάτ (
co w języku greckim oznacza „Czarna ścieżka”), jako że organizatorem imprezy była
13. Turystyczna Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Czarne Ścieżki” z Pomiechówka.
Nasi harcerze mieli możliwość przenieść się
do antycznej Grecji i poczuć się jak bohaterowie mitów, ponieważ motywem przewodnim biwaku była właśnie starożytna Hellada i jej kultura. Zadaniem przedbiwakowym
uczestników była inscenizacja wybranego
mitu; ich prezentacja odbyła się w piątkowy wieczór. Nie brakowało wersji alternatywnych mitów, co wywoływało fale śmiechu i skutkowało dobrą
zabawą.
Następnego dnia także nie brakowało wrażeń. Przed południem harcerze
podczas gry terenowej mieli okazję zmierzyć się z dwunastoma pracami
Herkulesa. Następnie odbyły się greckie Igrzyska Olimpijskie i drużyny mogły wykazać swoje umiejętności w takich dyscyplinach, jak: skok w dal, rzut
piłką, sztafeta, rzuty osobiste oraz inne ciekawe konkurencje.
Na koniec dnia, pomimo wielkiego zmęczenia sobotnimi zajęciami, wszyscy
uczestnicy biwaku wzięli udział w prometejskiej wieczornicy, która skupiała
się na ogniu i zagadnieniach z nim powiązanych. Ogień jest bardzo ważny
w życiu każdego harcerza, bardzo silnie wiąże się z naszymi obrzędami i uroczystościami, a także z dobrą zabawą lub refleksją przy wspólnym ognisku.
Dlatego też podczas wieczornicy można było się podzielić swoimi refleksjami na temat tego żywiołu i jego znaczenia.
Niedzielny poranek upłynął pod znakiem pożegnań i był to czas powrotu
do rzeczywistości. Wprost nie możemy doczekać się następnego biwaku!
druhna Wioletta Niezgoda

Przekaż 1% swojego podatku na ZHP

Jak wiadomo, każda organizacja, nawet ta działająca najbardziej społecznie i charytatywnie, potrzebuje środków finansowych dla realizacji swoich celów. Harcerze to głównie młodzież oraz dzieci, a także dorośli, którzy stanowią kadrę związku. Aby zapewnić odpowiedni poziom atrakcji,
zarówno w trakcie całorocznej pracy, jak i podczas różnego rodzaju
wyjazdów, musimy korzystać ze środków finansowych.
Związek Harcerstwa Polskiego działa na zasadach stowarzyszenia, tak
więc każdy jego członek zobowiązany jest do płacenia składki członkowskiej, jednakże jest to tak niewielka kwota, że nie zapewnia zabezpieczenia finansowego jednostek organizacyjnych. Dodatkowo staramy
się być także, aby nasza działalność była jak najmniej kosztowna, jako że
zbytnie obciążanie finansowe rodzin harcerzy poza niezbędne minimum
nie wchodzi w grę. Tak więc jedynym rozwiązaniem jest korzystanie ze
środków publicznych, organizowane przez porozumienia z odpowiednimi jednostkami samorządowymi lub prowadzenie akcji zarobkowych,
najczęściej na zasadzie zbiórki pieniężnej. ZHP ma status organizacji pożytku publicznego i każdy z Państwa ma szansę wspomóc naszą działalność, odpisując 1% podatku, który zostanie przeznaczony na realizację
naszych celów statutowych.
Jak przekazać 1% dla Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim?
Gdyby zdecydowali się Państwo na przekazanie nam 1 %, prosimy o następujące wypełnienie swojego zeznania rocznego PIT (PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38):
1. W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisujemy numer, pod jakim Chorągiew Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli
KRS 0000268913.
2. Obok wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może
ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
3. Poniżej, w rubryce Informacje uzupełniające (poz. 133 – PIT-28, poz.
309 – PIT-36, poz. 109 – PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38),
należy podać konkretne środowisko, na którego rzecz będą chcieli Państwo przekazać 1 % – należy wpisać: Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki.

OGŁOSZENIA
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Nasielsk, dnia 27.01.2011 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/09-11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010
roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłaszam
że w dniu 7 marca 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie
się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1) działka nr 306/59 o powierzchni 600 m2, za cenę wywoławczą 15.200,00 złotych
– wadium w wysokości 1.520,00 złotych
2) działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 22.700,00 złotych
– wadium w wysokości 2.270,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości znajdują się w miejscowości Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekreacyjnych w większości
zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami
położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno ze skupisk
mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Działka nr 306/59 o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Grunt położony nisko, mocno
nawilgocony ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki obywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie
techniczne : energia elektryczna (słup energetyczny w pobliżu narożnika działki , wodociąg sieciowy w odległości 50 - 60 m.
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Działka położona w sąsiedztwie zabudowanych i niezabudowanych działek
rekreacyjnych. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowania. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale położony poza
obszarem zalewowym. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne : energia elektryczna
(słup energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg biegnie przez działkę, w pobliżu jej granicy.
Działka przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym ciekiem wodnym, odprowadzającym do rzeki wody opadowe.
W stosunku do przedmiotowych działek zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącą zespołu wsi:
Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek : Kry, Naruszewki, Nasielnej zatwierdzonej
uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego
Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na wymienione w ogłoszeniu nieruchomości
ustalonej wysokości tj.
– działka nr 306/59 wysokości 1. 520,00 złotych,
– działka nr 306/67 w wysokości 2. 270,00 złotych,
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746
2000 0034 najpóźniej do dnia 3 marca 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu
z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie
zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul.
Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900-1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej
www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
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Szanowni Państwo!

Każdy urząd jednostki samorządu terytorialnego winien mieć przede
wszystkim na uwadze dobro mieszkańców oraz wszystkich osób odwiedzających ten urząd i załatwiających w nim swoje sprawy. Dlatego
też mając na uwadze otwartość na Klienta zewnętrznego oraz stałe doskonalenie poziomu obsługi w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, chciałbym poprosić Państwa o przedstawienie swoich oczekiwań odnośnie do
godzin pracy Urzędu. Każda Państwa odpowiedź będzie dla mnie cenna
i ważna. To właśnie konsultacja z Państwem – osobami bezpośrednio
zainteresowanymi godzinami pracy kierowanego przez mnie Urzędu –
pozwoli mi na podjęcie ewentualnej decyzji odnośnie do zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne
i anonimowe.
Zapraszam do udziału w tej krótkiej ankiecie i już teraz z góry serdecznie
dziękuję za każdy wypowiedziany w niej głos.
Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

ANKIETA

(w każdym punkcie proszę o wybranie tylko jednej odpowiedzi – poprzez wstawienie znaku X)
Czy uważa Pani/Pan, iż Urząd Miejski w Nasielsku powinien być jeden dzień
w tygodniu otwarty w innych godzinach niż dotychczas (8.00 - 16.00)?
TAK		
NIE		
NIE MAM ZDANIA
Jeśli tak, to jaki miałby to być dzień tygodnia?
PONIEDZIAŁEK
WTOREK		
CZWARTEK		

ŚRODA

PIĄTEK

Od której godziny w ten jeden dzień miałby być otwarty Urząd Miejski
w Nasielsku?
7.30			
8.00		
8.30
9.00			

9.30		

10.00

Do której godziny w ten jeden dzień miałby być otwarty Urząd Miejski
w Nasielsku?
15.30		
16.00		
16.30
17.00			

17.30		

18.00

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Urzędu:
www.nasielsk.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu. Ankiety będą zbierane do dnia 31 marca br.

PZW Koło nr 13 Nasielsk informuje
o zawiązaniu Szkółki Wędkarskiej
dla dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 17 lat.
Zapisów można dokonać telefonicznie: 723 525 214
lub osobiście: ul. Klonowa 19, Nasielsk.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
			

Z poważaniem
Prezes PZW Nasielsk
Piotr Buczyński

Składamy podziękowania wszystkim,
którzy w dniu 22 stycznia 2011 roku
wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych
śp.

mgr.
		
		

Andrzeja Grzegorza Bełz
pogrążeni w żałobie
Mama, siostra Renata z mężem Arturem
i córkami Natalią i Olą
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AKTUALNOŚCI

Czy wiatraki wzbogacą
nasz krajobraz?

Nasielsk Ma Haka na Raka!

Z GMINY

NASZE SPAWY

Od najdawniejszych czasów
człowiek wykorzystywał siłę
wiatru i zaprzęgał go do roboty. Najbardziej znane nam obrazy z przeszłości, tej dalszej
i tej bliższej, to wszelkiego rodzaju łodzie napędzane wiatrem łapanym w żagle i nasze
poczciwe wiatraki, w których
mielono ziarno.
O ile jednak żaglówki są stałym
elementem naszego krajobrazu, o tyle wiatraki właściwie z niego znikły. Tylko najstarsi mieszkańcy naszej gminy pamiętają te budowle z wielkimi skrzydłami i pokazują swoim wnukom miejsca,
gdzie one stały.
Jednak historia, jak często powtarzamy, kołem się toczy i wiatraki
znów stają się modne. Nie są to już
ociężałe i ciemne, wręcz czarne,
budowle, ale smukłe srebrzyste
wieże, których łopaty – skrzydła
jak samolotowe śmigła tną powietrze. To elektrownie wiatrowe.
Ich budowa w ynika nie t ylko
z mody, ale i z potrzeby poszukiwania nowych źródeł energii, ponieważ „stare”, konwencjonalne,
jak węgiel, gaz czy ropa, powoli się wyczerpują. Od wielu lat do
produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się siłę wody, a w ostatnich latach także energię atomową. Jednak słońce i wiatr to, jak
mówi wielu, nie tylko odnawialne, ale i najbezpieczniejsze źródła
energii.
Bo jest jeszcze drugi aspekt całej
sprawy. Energia pozyskiwana z tych
źródeł określana jest jako najbar-

W poprzednim numerze
„Życia Nasielska”. Można było przeczytać krótką wzmiankę na temat akcji „Mam Haka na Raka”
– teraz przyszedł czas, by
o tym wspaniałym przedsięwzięciu opowiedzieć
nieco szerzej...
„Mam Haka na Raka” to prestiżowy i ogólnopolski program mający na celu przybliżenie zarówno młodzieży,
jak i ludziom dorosłym tematu profilaktyki nowotworowej. W tym roku tematem
przewodnim tego przedsięwzięcia jest rak płuc. W naszej gminie z pewnością nie brakuje
młodych i energicznych ludzi, dlatego chyba nikogo nie zdziwi fakt,
że akcja została przeprowadzona
również i u nas.
Wyzwanie zostało podjęte przez Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Nauczyciel biologii w ZSZ mgr Marcin Jakimiak bardzo szybko skompletował drużynę, w której skład wchodzą: Karol Grubecki, Patryk Grymaszewski, Paulina Świtalska, Wioletta
Ostrzeniewska i Edyta Żbikowska.
Cała grupa od razu rozpoczęła działania w regionach. Na samym początku wymyślone zostało hasło naszej
kampanii: „Rak – BEZpłatny zabójca”. Potem trzeba było zadbać o odpowiedni rozgłos, dlatego o patronat
medialny nad naszą grupą poprosiliśmy wszystkie lokalne media: gazetę
„Życie Nasielska” i „Internetowe Radio Nasielsk”, a także Nasielski Ośrodek Kultury.
Nie można też nie wspomnieć
w tym miejscu o patronacie ho-

dziej czysta. Oznacza to, że przy jej
pozyskiwaniu powodujemy najmniejsze szkody w środowisku.
Inwestorzy budujący elektrownie wiatrowe zainteresowali się
ostatnio naszą gminą. Nie działają
„w ciemno”, wszystko bowiem jest
wymierzalne i przed podjęciem
decyzji sprawdzane. Chcą zbudować na naszym terenie kilka wiatraków i widzą w tym wymierne
korzyści. Terenem zainteresowania firmy Wind-Projekt z Inowro-

cławia są okolice wsi Ruszkowo,
Dębinki, Lelewo, Czajki. Z ramienia Urzędu Miejskiego negocjacje
z inwestorem prowadził Wydział
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
kierowany przez Bogdana Ruszkowskiego. Po przeprowadzeniu
odpowiednich procedur została wydana decyzja środowiskowa
pozwalająca na podjęcie działań
inwestycyjnych.
Zanim się to jednak stało, odbyło
się spotkanie z mieszkańcami okolicznych wsi, z sołtysami, urządzono dla chętnych wyjazd do miejsca w okolicach Inowrocławia,
gdzie znajdują się już takie elektrownie wiatrowe. Działania te podejmowano po to, aby przekonać
okoliczną ludność, że może czuć
się bezpiecznie, nie zostanie bowiem zakłócona równowaga ekologiczna, nie pogorszą się warunki
ich życia ani pracy, nie ucierpi na
tym krajobraz.
W chwili obecnej przewiduje się
budowę czterech potężnych wiatraków (maszt ok. 100 m i śmigło
40 m) między Dębinkami a Lelewem i jednego między Czajkami
a Ruszkowem. W sumie mają mieć

one moc 10 MW (5 x 2MW). To
mało, ale w tej dziedzinie oprócz
rolników mogących udostępnić
grunty i inwestorów zainteresowanych budową są jeszcze energetycy przyznający „moc”. Zarówno rolnicy, jak i inwestorzy widzą
możliwość budowy na terenie gminy Nasielsk kolejnych wiatraków.
Na razie jednak pozostaje jeszcze
kwestia gminnej drogi dojazdowej
do planowanej inwestycji.
az
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norowym, który to objął nad naszą akcją sam
burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski. Następnie powstał y ulotki (które był y
rozdawane na mieście 4 lutego) i plakaty (które zawisły m.in.:
w Urzęd zie G m iny,
w przychodni, w kinie,
w największych sklepach i we wszystkich
szko łach na terenie
Nasielska), do których
to materiałów, rysunki
wykonał nasz szkolny
kolega Daniel Wójcik.
Całość materiałów została ufundowana przez
Gminę Nasielsk, natomiast profesjonalna obróbka została wykonana przez firmę All in One Media.
Kiedy ulotki i plakaty jeszcze się
drukowały, my nawet na chwilę
nie odpoczywaliśmy! Dzięki pomocy NOK-u i radia IRN zostało

nam udostępnione
studio nagraniowe,
w którym nagraliśmy reklamę i krótki dżingiel – wspomniane materiały były przez cały
czas trwania tej akcji
emitowane w naszym lokalnym radiu. Jeden z członków naszej grupy
– Patryk Grymaszewski, jest jednocześnie prezenterem w radiu IRN,
dlatego chyba nikt
nie był zaskoczony,
gdy swoje audycje (w każdy piątek

o godz. 22) Patryk poświęcił właśnie naszej akcji. Postaraliśmy się
również o możliwość wystąpienia z naszym krótkim programem
o tematyce nowotworowej w jak
największej liczbie nasielskich szkół,
a wszędzie tam, gdzie udało nam
się wystąpić, byliśmy nagradzani
gromkimi brawami, co chyba najlepiej świadczy o tym, że nasze słowa do uczniów dotarły. Nie mógłbym też nie wspomnieć tu o panu
mgr. Jacku Jankowskim, naszym
nauczycielu informatyki, specu od
sprzętu technicznego i fotografii,
oraz o Marcinie Rutkowskim, naszym szkolnym dźwiękowcu, bez
których nasze występy nie wyglądałyby tak profesjonalnie.
Ukoronowaniem działań w regionie był Dzień Hakowicza (4 lutego),
podczas którego rozdawane były
wspomniane już ulotki, a także rozpoczęta została zbiórka maskotek,
która trwała przez cały weekend.
Pragnę w tym miejscu serdecznie
podziękować tym, którzy przynieśli nam swoje pluszaki – dzięki Wam
uśmiechnie się niejedno dziecko...
Myślę, że powinno się częściej organizować takie akcje jak „Mam
Haka na Raka”, ponieważ pozwalają one nie tylko dotrzeć ze swoim przesłaniem do dorosłych, lecz
także rozwijają samych jej uczestników, ucząc pracowitości, kreatywności i wrażliwości.
Na koniec pragnę podziękować
wszystkim tym, którzy pomogli
nam osiągnąć nasz cel, i wyrazić
nadzieję, że dzięki tej akcji przynajmniej jeden palacz zastanowi się
nad swoim postępowaniem.
Lider grupy z ZSZ Nasielsk
Karol Grubecki

ROZMAITOŚCI
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NASZE PRZEDSZKOLAKI

Na balu karnawałowym
W czwartek, 10 lutego br., w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbył się coroczny karnawałowy bal przebierańców. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych przyszły tego
dnia do przedszkola w pięknych kolorowych kostiumach. Zjawiły się księżniczki, wróżki,
smoki motylki, zajączki, rycerze, piraci i wiele innych bajkowych postaci.
Wesołą zabawę rozpoczęło powitanie uczestników balu przez Hannę Szumską, dyrektor naszej placówki. Dzieci z radością oddawały się tańcom, pląsom i korowodom prowadzonym
przez Konrada
Lusawę, który prowadzi w przedszkolu zajęcia z rytmiki. Uatrakcyjnieniem
balu było przedstawienie bajki pt.
Czerwony Kapturek, które przygotowały nauczycielki z przedszkola.
W role bajkowych postaci wcieliły się: Anna Skodowska (narrator),
Irena Jaworska (mama), Edyta Zakrzewska (Czerwony Kapturek),
Hanna Jaworska (wilk), Agnieszka
Puławska (babcia) i Barbara Sawicka (gajowy). Na balu nie zabrakło
też smakołyków, którymi częstowali wszystkich Czerwony Kapturek i wilk, a scenografia bajki posłużyła przedszkolakom za tło do
pamiątkowego zdjęcia.
(PS)
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Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03. – 19.04.
Będziesz energiczny i skoncentrowany. Śmiało
podejmuj ważne decyzje dotyczące Twojej
przyszłości zawodowej. W życiu osobistym
będzie wesoło i beztrosko.

Byk 20.04. – 20.05.
Sprawy towarzyskie i rodzinne wezmą górę
nad obowiązkami. Zapomnisz o kłopotach,
a bliska osoba przygotuje dla Ciebie miłą
niespodziankę. Wkrótce czeka Cię także
wizyta krewnych.

Bliźnięta 21.05. – 21.06.
Najbliższe dni nie będą zbyt udane. W pracy
wykonasz tylko minimum swoich planów
i będziesz roztargniony. Postaraj się nie popaść
w większe kłopoty i spokojnie przeczekaj ten
okres.

Rak 22.06. – 22.07.
Twój intelekt będzie pracował na
najwyższych obrotach. Być może rozwiążesz
skomplikowaną sprawę lub pogodzisz
skonfliktowane strony. Czekają Cię także
udane spotkania towarzyskie.

Lew 23.07. – 22.08.
W najbliższym czasie uda Ci się rozwiązać
bardzo ważny zawodowy problem. Będziesz
tytanem pracy, a Twoja sytuacja finansowa
znacznie się poprawi. Doskonale poradzisz
sobie także z zadaniami wymagającymi
wysiłku fizycznego.

Panna 23.08. – 22.09.
Dzięki uporowi i zdecydowaniu załatwisz
wszystko w urzędach i bankach. W pracy
postaraj się z nikim nie rywalizować, a nawet nie
zauważysz, kiedy wszystko będzie zrobione.

Waga 23.09. – 22.10.
Nie działaj pod wpływem emocji, bo
z braku czasu lub możliwości finansowych
nie będziesz w stanie dotrzymać złożonych
obietnic. Poświęć więcej uwagi własnemu
zdrowiu i kondycji.

Skorpion 23.10. – 21.11.
Przemyśl dokładnie wszystkie otrzymane
propozycje zawodowe. Najważniejsze jest to,
czego Ty sam byś chciał. Możesz poradzić się
bliskich lub przyjaciół. Znajdziesz całkiem proste
rozwiązanie wszystkich Twoich kłopotów.

Strzelec 22.11. – 21.12.
W najbliższym czasie trudno będzie Ci się
zmobilizować do pracy. Możesz czuć się
rozbity wewnętrznie i nie będziesz mieć ochoty
na spotkania w większym gronie. Zrób sobie
krótki odpoczynek.

Koziorożec 22.12. – 19.01.
W pracy masz dobry czas. Będziesz mieć
możliwość wykazania się talentem do działania
w warunkach stresowych. Będziesz mógł
podjąć się realizacji swoich planów i zamierzeń.
W miłości same dobre chwile.

Wodnik 20.01. – 18.02.
Zostaw mniej istotne sprawy i zajmij się tym, co
jest najważniejsze. Jeśli uda Ci się skoncentrować
i działać, będziesz mieć powód do radości
i świętowania. Masz teraz duże możliwości
przeprowadzenia zmian w swoim życiu.

Ryby 19.02. – 20.03.
Możesz być teraz rozkojarzony i skory do kłótni.
Zapanuj nad swoimi emocjami i nerwami, bo nie
uda Ci się żadnej sprawy doprowadzić do końca.
Przeznacz trochę czasu dla rodziny i przyjaciół.

Kino NIWA ZAPRASZA

18–20 lutego godz. 15.00

Tamara i mężczyźni
Komedia obyczajowa,Wielka Brytania, 2010,
111 min; reżyseria: Stephen Frears, scenariusz:
Moira Buffini, zdjęcia: Ben Davis, muzyka:
Alexandre Desplat; obsada: Gemma Arterton,
Luke Evans, Dominic Cooper.

Kiedy Tamara Drewe po wielu latach wraca do rodzinnej wsi, życie
jej mieszkańców zostaje wywrócone
do góry nogami. Tytułowa bohaterka
- niegdyś brzydkie kaczątko - zmieniła się w piękność (z niewielką pomocą chirurgii plastycznej). Mężczyźni
z okolicznych farm padają ofiarą zauroczenia, a w powietrzu robi się gęsto od emocji. Zazdrość, romanse,
ambicje.

18–20 lutego godz. 17.00

Polowanie na czarownice
Dramat/fantasy/przygodowy/thriller, USA,
2010,113 min;reżyseria:Dominic Sena,scenariusz:
Bragi Schut, zdjęcia: Amir Mokri, muzyka: Atli
Orvarsson; obsada: Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Graham.

Behmen powraca z kolejnej krucjaty.
Lata wojowania w imieniu Boga pozbawiły go złudzeń co do idei krwawych rzezi oraz świętości Kościoła.
Wraz z towarzyszem broni Felsonem
zamierzają przejść w stan spoczynku. Ku ich zdumieniu, widzą swój kraj
zrujnowany i wyludniony. Dowiadują
się, że pustoszy go Czarna Śmierć.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
SPRZEDAM MIESZKANIE 47,8 m2
W NASIELSKU UL. WARSZAWSKA
41/49 D III p. Mieszkanie po remoncie,
2 pokoje, kuchnia, łazienka (z oknem),
przedpokój, balkon. Mieszkanie bardzo zadbane, słoneczne, własnościowe, nieobciążone.W pełni umeblowane i wyposażone. Tel 503 358 950.
Cena 195 tys. PLN.
PILNIE sprzedam dom w Nasielsku
(spokojna okolica, wszystkie media,
gotowy do zamieszkania – do częściowego wykończenia).Tel. 692 486 481.
S p r z e d a m m i e s z k a n i e 3 6 m 2,
ul. Starzyńskiego. Tel. 692 422 564.
Sprzedam sianokiszonkę. Tel. 600
097 326.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 602 43 23 38.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe. Tanio i profesjonalnie. Tel. 518
529 925.
Sprzedam działkę w Szczypiornie
o pow. 2801 m2. Tel. 500 255 370.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702 380.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Kwatery pracownicze blisko dworca
PKP – tanio. Tel. 788 628 665.
Sprzedam dwie działki przy
ul. Pniewska Górka. Tel. 693 861 844.
Sprzedam działkę budowlaną ul Polna.
Tel. 692 461 741.
Sprzedam działkę budowlaną Nasielsk
PKP. Tel. 501 845 570.
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną przy ul. Przemysłowej
w Nasielsku 2760 m2 – cena 71 tys.
Tel. 510 516 424.
Zatrudnię osobę na stanowiska handlowca. Tel. 509 666 720.
Korepetycje z jęz. rosyjskiego. Tel. 511
146 203.
Sprzedam sianokiszonkę wysokiej
jakości. Tel. 600 097 326.
Wezmę w dzierżawę ziemię rolniczą
na uczciwych warunkach (większe
powierzchnie). Tel. 510 648 428.
Usługi remontowo-budowlane.
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne. Tel. 663 046 604.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 515
609 417.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam dom w Nasielsku 200m2,
działka 620; wszystkie media. Tel. 504
351 323.
Kierowca- serwisant ciągników, maszyn rolniczych. Wymagana dobra
znajomość mechaniki. Prawo jazdy
kat. B, mile widziane BC; Nasielsk.
Tel. 607 220 737.
Sprzedam siano w kostkach pogodne.
Tel. 886 139 528.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie M3; I piętro,
Nasielsk, ul. Płońska (nowe osiedle),
cena 155.000. Tel. 693 957 322.
Sprzedam mieszkanie M3 bezczynszowe w Nowym Mieście. Tel. 512 343
725; 517 585 177.
Kupię słomę. Tel. 693 348 900.
Glazura, terakota, gipsowanie, przeróbki hydrauliczne, panele, ściana,
podłoga. Tel. 604 561 031.
Wideofilmowanie. Przegrywamy VHS
na DVD. Tel. 788 702 380.
Sprzedam 2 ha ziemi przy trasie
na Pomiechówek, przy szosie, 4 km
od Nasielska. Tel. 692 518 141.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Sprzedam M3 (46m2)I piętro, Stare
Pieścirogi (Instal) w pobliżu PKP.
Tel. 691 715 252.
Sprzedam działkę budowlaną
w Borkowie. Tel. 663 031 496.
Doniczki- Producent. Głodowo Wielkie
k.Nasielska. Oferuje: doniczki produkcyjne i ozdobne. Tel. 503 163 884.
Do wynajęcia mieszkanie w Nasielsku,
centralne ogrzewanie, oddzielne wejście. Tel. 23 69 30 025, 602 793 096.
Sprzedam ok. 400 kostek siana; oddam darmo gruz z rozbiórki domu;
3 okna PCV - dwuletnie. Tel. 605 353
689.
Sprzedam heblarkę, łóżko 1 os. nowe,
fotele, komodę pod TV, huśtawkę
ogrodową drewnianą, lustro kryształowe do łazienki, rowery, dywany.
Tel. 505 359 438.

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3. drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamo4.
wy 1 str. + foto
5. insert – 1 szt.

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

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
– 10%
3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe
– 25%
6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe
do 50%
13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
– 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona
+100%
pierwsza strona – jeden moduł
150 zł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

+50%
150 zł

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

BRYDŻ

Wyniki turnieju „drugiego” 14.01.2011 r.:
1. Mariusz Figurski – Maciej Osiński		
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
7. Adam Banasiuk – Jacek Jeżółkowski		
Wyniki turnieju „trzeciego” 28.01.2011 r.:
1. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
5. Mariusz Figurski – Maciej Osiński		
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
7. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski		
8.Piotr Turek – Krzysztof Michnowski		
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1 - 2. Marek Olbryś				
19 pkt
Robert Truszkowski			
19 pkt
3 - 4. Stanisław Sotowicz			
17 pkt
Paweł Wróblewski				
17 pkt
5 - 6. Janusz Muzal				
16 pkt
Janusz Wydra				
16 pkt
7 - 10. Mariusz Figurski				
15 pkt
Piotr Kowalski				
15 pkt
Grzegorz Nowiński			
15 pkt
Maciej Osiński				
15 pkt

Gminne zawody

45 pkt (62,50%)
44 pkt (61,11%)
43 pkt (59,72%)
35 pkt (48,61%)
33 pkt (45,83%)
32 pkt (44,44%)
20 pkt (27,78%)
80 pkt (63,49%)
76 pkt (60,31%)
75 pkt (59,52%)
64 pkt (50,79%)
63 pkt (50,00%)
57 pkt (45,24%)
53 pkt (42,06%)
36 pkt (28,58%)

PK

Często słyszymy, że tenis stołowy to
gra rekreacyjna i świetlicowa. Jednakże w tej dyscyplinie sportu odbywają
się Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa
Świata (pierwsze odbyły się w 1926 r.
w Londynie), a także od 1988 r. Mistrzostwa Olimpijskie. Oznacza to, że
popularna gra w tzw. ping-ponga jest
od wielu lat powszechnie uznawaną
dyscypliną sportu.
W piątek, 11 lutego 2011 r. w hali sportowej w Nasielsku odbyły się gminne
drużynowe zawody w tenisa stołowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych w ramach
eliminacji do Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w tej dyscyplinie sportu. Drużyny składające się
z dwóch lub trzech zawodników rozgrywały spotkania w systemie „każdy z każdym” do trzech wygranych
spotkań. Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca, będą reprezentowały
gminę Nasielsk na zawodach powiatowych w Nowym Dworze Ma-

zowieckim. Poniżej
przedstawiamy klasyfikację końcową.
SZKOŁY PODSTAWOWE (dziewczęta)
I miejsce SP Cieksyn
(Oliwia Waśniewska
i Dagmara Kapczyńska)
II miejsce SP Pieścirogi (Małgorzata Sławek
i Magda Podgrudna)
SZKOŁY PODSTAWOWE (chłopcy)
I miejsce SP Nasielsk (Szymon Zalewski, Paweł Zembrzycki, Emil Szostak)
II miejsce SP Cieksyn (Piotr Białorudzki, Krystian Przeorski)
III miejsce SP Pieścirogi (Paweł Mokos, Bartek Wierzchom, Dawid Kłos)
SZKOŁY GIMNAZJALNE (dziewczęta)
I miejsce ZS 3 Cieksyn (Paulina Sobczyńska, Alicja Ostrowska)

II miejsce ZS 2 Pieścirogi (Olga Wieczorek, Eliza Czajkowska)
III miejsce PG 1 Nasielsk (Paulina
Zwolińska, Ewelina Rosłońska)
SZKOŁY GIMNAZJALNE (chłopcy)
I miejsce PG 1 Nasielsk (Adrian Żyła,
Damian Zembrzuski)
II miejsce ZS 3 Cieksyn (Kamil Białorudzki, Tomasz Olczak)
III miejsce ZS 2 Pieścirogi (D. Choroś,
B. Abramowicz)
M.K.

I Świercze 2:1, Neon II Świercze
8:0, Koronę Jadów 4:1 i Nadnarwiankę Puł tusk 2:1 i z dwunastoma punktami zajęła pierwsze
miejsce. Drugie miejsce zajęła
Nadnarwianka Pułtusk, zwyciężając Koronę Jadów 2:0, Neon
I Świercze 6:1 i Neon II Świer-

cze 6:1, a miejsce trzecie zajęła
Korona Jadów, pokonując Neon
I 1:0 i Neon II 7:0. Królem strzelców został Patryk Goss z Makowianki (8 bramek), a najlepszym
bramkarzem – Łukasz Tkaczyk
z Nadnarwianki.
AS

HALOWA PIŁKA NOŻNA

Rekord Mazowsza
W oczek iwaniu na wiosnę
i rozpoczęcie rozgrywek piłkarskich na otwartych stadionach,
w okresie zimowym wiele drużyn
uczestniczy w turniejach halowej
piłki nożnej. W całym kraju i na
Mazowszu hale sportowe pełne są
uczestników tych turniejów. Pełno też ich było w nasielskiej hali
sportowej. Nieoficjalnie mówi się,
że Nasielsk pobił „rekord Mazowsza” i stał się stolicą halowej piłki
nożnej. Znany jest w całym województwie z liczby i z dobrze zorganizowanych turniejów.
Na stronach internetowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie i Ciechanowskiego Związku Piłki Nożnej na
bieżąco pojawiały się informacje
o nasielskich turniejach. W okresie od 2 stycznia do 11 lutego
br. zorganizowano ich dziewięć,
w różnych kategoriach wiekowych. Do Nasielska przyjeżdżały drużyny z Warszawy i niemal
z całego województwa. W rozgrywkach uczestniczyły zespoły
z: Ostrołęki, Wyszkowa, Pułtuska,
Żuromina, Serocka, Węgrowa,
Łukowa, Leoncina, Ciechanowa,
Ołtarzewa, Makowa Mazowieckiego i wielu innych mniejszych
miejscowości. Nie zabrakło również w tych turniejach drużyn
z naszej gminy.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych uczestniczyły zespoły
Wkry Andzin, Żbika Nasielsk oraz
drużyny z Gimnazjum w Nasielsku
i Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
W każdym turnieju za trzy pierwsze miejsca drużyny otrzymywały puchary i pamiątkowe dyplomy.
Statuetki piłkarskie otrzymywali
również król strzelców każdego
turnieju i najlepszy bramkarz turnieju, a pozostałe drużyny pamiątkowe dyplomy.
W trzech ostatnich turniejach wystartowało 29 zespołów. W sobo-

tę, 5 lutego, w kategorii „trampkarz” (urodzeni w 1996 roku
i młodsi) wzięło udział 10 zespołów z: Pniewa, Serocka, Pokrzywnicy, Ostrołęki (3 zespoły),
Strzegowa, Ołtarzewa, Leoncina i Nasielska. Turniej rozegrano w dwóch grupach po 5 zespołów systemem „każdy z każdym”. Dwie najlepsze drużyny
z grup awansowały do półfinału. W grupie I zwyciężył zespół
Narwi Ostrołęka przed Sokołem
Serock, a w grupie II Polonez
Nasielsk (Gimnazjum w Nasielsku)
przed Koroną Ostrołęka.
W półfinale spotkały się dwie drużyny z Ostrołęki Narew z Koroną.
Zwyciężyła Korona 4:1, w drugim
półfinale Serock pokonał Poloneza 2:0. W meczu o 3. miejsce Narew Ostrołęka po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku
zremisowała 1:1 i dopiero w rzutach karnych 3:1 wyeliminowała
Poloneza.
W finale spotkał y się drużyny
Korony i Sokoła. Po pojedynku
stojącym na dość wysokim poziomie zespół z Ostrołęki pokonał piłkarzy z Serocka 3:1. Królem
strzelców został Kacper Krawul
z Korony Ostrołęka – zdobywca
8 bramek, a za najlepszego bramkarza uznano Jakuba Murawskiego z Narwi Ostrołęka.
W niedzielę, 6 lutego odbył się turniej w kategorii „młodziki” (urodzeni w 1998 roku i młodsi). Wystartowała w nim rekordowa liczba 14 zespołów: Ampuls Łuków,
Mewa Mińsk Mazowiecki, Unia
Warszawa, LKS Chlebnia – dwa
zespoły, Nadnarwianka Pułtusk,
Świt Nowy Dwór Mazowiecki, UKS
Goliat Leoncin, Akademia Piłkarska GOL Warszawa – dwa zespoły,
Sarmata Warszawa – dwa zespoły,
UKS Karniewo, Wkra Andzin i Sokół Nasielsk (Szkoła Podstawowa).
Mecze eliminacyjne w trzech gru-

pach rozegrano
s yste m e m ka żdy z każdym. Do
drugiej fazy rozgrywek – półfinału awansowały
z grup po 2 zespoły.
W półfinale GOL
Wa r s z awa p o ko n a ł S a r m a t ę
II Warszawa 2:1,
U n i a Wa r s z a wa
p o re m i si e 0 : 0
pokonała w rzutach karnych 3:2
Soko ła Nasielsk
i Sarmata I Warszawa po remisie 1:1 w rzutach
karnych 1:0 pokonał Mewę Mińsk
Maz. 1:0. Jak widać po wynikach,
mecze były bardzo wyrównane
i dopiero rzuty karne musiały wyłonić zwycięzców.
W finale, który został rozegrany
systemem każdy z każdym, Sarmata I Warszawa pokonał GOL
Warszawa 3:0 i Unię Warszawa 2:0
a GOL Warszawa pokonał Unię
Warszawa 2:0. Zwycięzcą turnieju została drużyna Sarmata Warszawa przed Akademią Piłkarską
GOL Warszawa i Unią Warszawa.
Królem strzelców został Gabriel
Królik z Unii Warszawa (9 bramek),
a najlepszym bramkarzem – Daniel Guba z Sarmaty Warszawa.
W sobotę, 12 lutego w kategorii
„żaków” (rocznik 1999 i młodsi),
mimo wcześniejszego zgłoszenia
się 12 drużyn, ostatecznie wzięło
udział 5 zespołów. Choroba i kłopoty komunikacyjne spowodowały, że kilka drużyn wycofało
się z rozgrywek w ostatniej chwili.
Wobec takiej liczby drużyn turniej rozegrano systemem każdy z każdym, w którym: Makowianka Maków pokonała Neon
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