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Co z targowiskiem?
str. 5
– Jesteśmy porównywani z Lipową, tam targowisko prowadzi ZGKiM, to nie jest właściwe, ponieważ my nie mamy dofinansowania z urzędu miejskiego, musieliśmy kupić i uporządkować teren. Funkcjonujemy też według dwóch zupełnie
różnych cennikiów i różnych prowizji, nie można nas porównywać tylko na podstawie wielkości prowizji – wyjaśniał na
komisji budżetu i infrastruktury Andrzej Sawicki, współwłaściciel „Guliwera”.

NPL pozostaje
w Nasielsku

W poprzednim numerze „Życia Nasielska” (nr 4/2011) informowaliśmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) szykuje kolejne zmiany w systemie opieki
zdrowotnej i z dniem 1 marca może nie być w Nasielsku punktu świadczenia
nocnej ani świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, czyli popularnego
NPL-u. Sprawa ta od pewnego czasu była przedmiotem zainteresowania i niepokoju mieszkańców naszej gminy.
Dotyczyło to jednak nie tylko Nasielska i powiatu nowodworskiego. W skali
kraju miała być zlikwidowana blisko połowa z 813 punktów świadczących tego
rodzaju usługi. Niepokój był więc uzasadniony. Wiadomo było też, że w powiecie będzie wyłoniony tylko jeden świadczeniodawca tej usługi. Wydawało
się, że Nasielsk stoi na straconej pozycji, ponieważ w walce o ten kontrakt rywalizował z nami Nowy Dwór Mazowiecki.

Obradowała Rada

str. 3

POW do remontu

str. 4

Zima w mieście

Czytaj na str. 5

str. 9
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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
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Z UM

PIT-y można składać
w Urzędzie Miasta

Spis ludności

W celu umożliwiania mieszkańcom gminy Nasielsk, realizacji obowiązku
podatkowego, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od 14 marca br. zostanie
uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2010 rok,
w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckiem będą przyjmować ww. zeznania.

Punkt będzie czynny w następujących dniach:
14.03.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
21.03.2011 (poniedziałek)

8.00–10.00,

28.03.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
04.04.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
11.04.2011 (poniedziałek)

8.00–10.00,

14.04.2011 (czwartek)

8.00–10.00,

18.04.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00,
21.04.2011 (czwartek)

8.00–10.00,

28.04.20011 (czwartek)

8.00–10.00,

02.05.2011 (poniedziałek) 8.00–10.00.
Punkt znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3, pokój nr 117 (I piętro). W Biurze Obsługi Klienta
nasielskiego UM (parter) dostępne są formularze PIT.

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Zapraszamy
na „dzień otwarty”
W ramach działań usprawniających przeprowadzenie akcji rozliczeń podatku za 2010 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje,
że w dniu 5 marca 2010 r. (sobota) w godzinach 9.00–13.00 pracownicy
urzędu pełnić będą dyżur.
Podatnicy będą mogli:
złożyć/pobrać formularze podatkowe,
uzyskać informacje w zakresie:
– odliczeń od podatku z tytułu wychowywania dzieci,
– odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, internetu,
– zasad rozliczania dochodów uzyskanych za granicą,
– złożyć inne dokumenty (deklaracje, podania, wnioski itp.),
– wziąć udział w szkoleniu na temat rozliczenia PIT przez internet.
mgr Henryka Kania
p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nowym Dworze Maz.

Z UM

Wybory sołtysów
Już od wtorku, 8 marca br. rozpoczną się w naszej gminie wybory do rad
sołeckich i potrwają do końca kwietnia. W niektórych miejscowościach
odbywać się będą także w soboty.
W 36 miejscowościach zebrania sołeckie odbędą się jeszcze w marcu.
Jako pierwsi do wyborów we wtorek, 8 marca, przystąpią mieszkańcy
Miękoszynka (godz. 13.00), Chrcynna
(godz. 15.00) i Pniewa (godz. 17.00),
zaś jako ostatni, w sobotę, 30 kwietnia (godz. 13.00), mieszkańcy Nowej
Wrony. W sumie wybranych zostanie 65 sołtysów.
(red.)

Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku uprzejmie informuje, iż w dniach
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony narodowy spis powszechny ludności i
mieszkań na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz.
277).
Spis powszechny zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym
realizowanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17
marca 2011 r. Podczas obchodu rachmistrz spisowy zaznajomi się z
przydzielonym mu obszarem oraz zweryfikuje przygotowane przez
służby statystyki publicznej oraz urząd gminy wykazy adresów budynków.
Gminny Komisarz Spisowy
Grzegorz Arciszewski

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.
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OBRADOWAŁA RADA

Podziękowania dla sołtysów
W poniedziałek, 28 lutego br. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Obrady, które odbywały się w sali kina „Niwa”, prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM.
Na początku obrad uwagi do
p o r z ądku p o si e d ze n i a zg ł o sił Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, wycofując projekt uchwały dotyczącej opłaty
targowej i wprowadzając projekt
uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo. Po
przegłosowaniu nowego porządku
obrad przewodniczący RM poinformował radę o swoich przedsięwzięciach pomiędzy sesjami. Poza
reprezentowaniem nasielskiej rady
na oficjalnych spotkaniach i przygotowywaniem sesji wskazał na
duże zainteresowanie mieszkańców jego dyżurami. Wśród problemów, z jakimi zgłaszano się
do niego, wymienił m.in.: kwestię
przejazdu ulicą Słoneczną, sprawę
dróg w Pieścirogach, odwodnienie
w ul. Czarneckiego, a także kłopoty
mieszkańców Lazurowej.
W swoim sprawozdaniu burmistrz
mówił o spotkaniach z mieszkańcami, zarówno w urzędzie miejskim,
jak i na terenie gminy. Wskazał, że
najwięcej interwencji, jakie zgłaszali
do niego mieszkańcy, dotyczyło złej

R

E

jakości dróg i problemów z odwodnieniem. Jednak wiele spraw dzięki
współudziałowi zainteresowanych
osób udało się już wyjaśnić.
W punkcie obrad dotyczącym interpelacji i zapytań radnych jako
pierwszy zabrał głos radny Stanisław Sotowicz. Pytał o interpretację znaku drogowego nakazującego jazdę prosto przed skrzyżowaniem ze światłami w ul. Kościuszki
i POW-u oraz o kontynuację budowy chodników na ul. Kilińskiego.
Radny Krzysztof Fronczak chciał
wiedzieć, czy powrócą na swoje miejsce pojemniki do segregacji odpadów, które stały na terenie
gminy. Zgłosił też konieczność budowy chodnika w ulicy POw-u aż
do granic miasta. Natomiast radny Henryk Antosik przypomniał
o osiedlach mieszkaniowych, takich jak Krupki czy Klonowa, które choć powstały wiele lat temu, to
do tej pory można na nich ugrzęznąć w błocie. – Jedno pokolenie
już się wychowało w takich warunkach, teraz kolejne chodzi do szkoły
i musi nosić buty na zmianę. Kiedy
będzie można te drogi zbudować?
– pytał. O plany zagospodarowania
i możliwość uporządkowania terenów znajdujących się przy dworcu
PKP i byłej parowozowni dopytywał
radny Radosław Skrzynecki. Zgłosił
też konieczność ustawienia koszy na
śmieci i pojemników do segregacji
odpadów na ul. Kolejowej. Zwrócił

K

uwagę, że w naszej gminie nie ma
pomysłu na pozbywanie się przez
mieszkańców popiołów. Radny Mirosław Świderski chciał wiedzieć,
czy aktualnie w sądach różnych instancji toczą się przeciwko naszej
gminie jakieś sprawy sądowe. Zaś
radny Artur Szulkowski pytał o możliwości przerobowe oczyszczalni
ścieków i czy będzie ona w stanie
przyjąć ścieki ze Starych i Nowych
Pieścirogów.
Radny G rzegorz Duchnowski
w imieniu osób prowadzących
działalność gospodarczą przy ul.
Młynarskiej zgłosił konieczność
wprowadzenia czasowego parkowania aut wzdłuż tej ulicy.
Następnie burmistrz przedstawił informację o gospodarce odpadami
na terenie naszej gminy, przygotowaną przez Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. W dalszej
części posiedzenia Maria Kowalska, sekretarz Nasielska, odczytała
informację dotyczącą funkcjonowania oświetlenia ulicznego w naszej gminie, jego konserwacji, remontów i kosztów. Omówiła też
kalendarium imprez kulturalnych,
które otrzymali radni.
W dalszej części burmistrz podziękował wszystkim sołtysom za pracę
na rzecz swoich społeczności i życzył wszystkim reelekcji. A później
wraz z przewodniczącym RM wręczył wszystkim przybyłym na sesję
sołtysom podziękowania w formie
pisemnej za pracę w kadencji
2007–2011.
Rada przystąpiła do procedowania uchwał. Jako pierwsza przyjęta została uchwała
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na
terenie gminy Nasielsk, kolejne dwie dotyczyły nabycia nieruchomości w Nowych
Pieścirogach. Przyjęto też
uchwałę w sprawie sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz ustalenia warunków ich sprzedaży
(Cieksyn). Radni zdecydowali również o przystąpieniu do
sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowaL

nia przestrzennego gminy Nasielsk,
obejmującego obszar wsi Andzin
oraz dla wsi Lelewo. Przyjęto też
Regulamin Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Rada po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej uznała za bezzasadną
skargę na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Wszystkie uchwały
przyjęte zostały jednogłośnie.
W odpowiedzi na zapytania radnych burmistrz wyjaśnił, że pojemniki do segregacji odpadów powrócą na swoje miejsca. Mówił na
temat kompleksowego remontu
ulicy POW-u oraz zdeklarował kontynuowanie rozmów z PKP na temat
uporządkowania terenów wokół
dworca. O trudnych pertraktacjach
prowadzonych od lat przez naszą
gminę z tą instytucją mówiła też Maria Kowalska, wskazując, że zasadniczym problemem jest nierozstrzygnięta kwestia własności gruntów.
Burmistrz krótko objaśnił też plany
dotyczące zagospodarowania śmieci oraz składowiska odpadów. W odpowiedzi na pytanie o sprawy sądowe powiedział, że aktualnie toczy się
taka sprawa z dyrektorką jednej ze
szkół, która rozpoczęła się jeszcze
podczas urzędowania poprzedniego burmistrza. Zapowiedział, że czeka na wyrok sądu, i przypuszcza, że
gmina będzie musiała ponieść koszty w wysokości ok. 30 tys. zł.
A

Zapewnił radnych, że oczyszczalnia poradzi sobie z przyjęciem dodatków ścieków i uznał za zasadną
interwencję dotyczącą parkingów
na ul. Młynarskiej. W kwestii dróg
osiedlowych zapewnił, że choć
w tej chwili w budżecie nie ma
środków na poprawę ich stanu, to
jednak do tej sprawy trzeba będzie
powrócić. Natomiast Maria Kowalska wyjaśniała radnym zasady porozumień, na jakich powstają chodniki przy drogach wojewódzkich na
terenie gminy.
Następnie radna Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM, odczytała pisma skierowane do rady.
Wśród nich znalazły się m.in.: pismo od mieszkańców bloku przy
ul. Kilińskiego proszących o reakcję na działania Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego, prośba o odwodnienie ul. Platynowej
oraz o wsparcie ogrodzenia posesji.
W wolnych wnioskach zgłaszanych przez obecnych na sali radny
H. Antosik zgłosił konieczność remontu mostku na rzece Nasielnej
znajdującego się przy ul. Podmiejskiej. Radny K. Fronczak przypomniał o bardzo niefunkcjonalnym
przejściu podziemnym PKP, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy. Zaś sołtys Bożena Nowosielska w imieniu swoim i wszystkich
sołtysów podziękowała mieszkańcom i władzom miasta za współpracę.
Na tym obrady zakończono.
(i.)
M
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Katastrofalny stan ulicy POW

Szanowna Redakcjo,
pragnę podzielić się z ŻN moją
niezbyt przyjemną przygodą.
Otóż w środę, 16 lutego br. udałam się do Warszawy busem linii Paweł, o godz. 15.35 z nasielskiego Rynku. Podróż przebiegała normalnie do momentu, gdy
za Nowym Dworem Mazowieckim kierowca zapalił papierosa.
W niedużym pojeździe smród
palonego tytoniu (trudno to
było nazwać zapachem) rozszedł się błyskawicznie i wszyscy pasażerowie zmuszeni byli
go wdychać.
Nie minęło dużo czasu, gdy odczułam mdłości. Nie zwróciłam
jednak uwagi kierowcy, obawiając się, że po prostu każe mi
wysiąść. Było to na trasie między Nowym Dworem a Jabłonną, gdzie nie jeżdżą, zdaje się,
inne autobusy. Wytrzymałam,
a w Warszawie, po dotarciu do
celu podróży, po prostu zażyłam lekarstwo.
Obowiązuje przecież ustawa
Prawo o ruchu drogowym, którego art. 63 pkt 5 stanowi: Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę,
zabrania się palenia tytoniu lub
spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę
w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym,
z wyjątkiem taksówki. Mamy też
wystarczająco chroniącą osoby niepalące ustawę antynikotynową. Mamy – teoretycznie.
Praktyka, przynajmniej w Nasielsku, jest inna. Mały papieros,
a duży wstyd.
stała czytelniczka Aldona K.
		
(dane znane redakcji)
R
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Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) to jedna z najważniejszych ulic w Nasielsku.
Jak obecnie ona wygląda, wiedzą
wszyscy, którzy tu mieszkają lub
chociażby chodzą tą ulicą do Tesco. Jeszcze lepiej znają ją ci, którzy tędy jeżdżą. Duże natężenie
ruchu ciężkich pojazdów sprawiło, że jezdnia się rozpada. Znika
asfalt, powstają głębokie wyrwy
w nawierzchni. Niszczone są na
nich samochody, a w deszczowe
dni brudna woda z zagłębień wyrzucana jest niczym z fontanny na
przechodniów.

powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przez lata zmieniały się systemy
zarządzania drogami, zmieniali się
decydenci, tyle że niewiele robiono, aby poprawić stan tej ulicy. Zawsze brakowało pieniędzy,
ale chyba bardziej pomysłu na zarządzanie miastem. Mieli go na
szczęście Henryk Sitek i Józef Zając w czasach, gdy pełnili funkcje,
którym odpowiada obecnie stanowisko burmistrza (Przewodniczący Rady Miejskiej, Naczelnik).
Tyle że zarządzali Nasielskiem zbyt
krótko. Obecny zarządca – powiat

POW pobiera wodę z sieci wodociągowej wykonanej z azbestu. Na
szczęście jest już w tej ulicy „nowa”
sieć wodociągowa, biegnąca jedną
stroną ulicy. Budowana była kiedyś dla projektowanego osiedla
mieszkaniowego „Broniewskiego”.
Obecnie trzeba do tej rury (o dużym przekroju) przełączyć prawie
wszystkich odbiorców wody z ul.
POW.
Wymienione tutaj elementy podziemnej infrastruktury drogowej
należą do kompetencji samorządu
miejskiego. Wyraźnie więc widać,
że w celu rozwiązania problemów

KRONIKA
POLICYJNA
20.02. w Kosewie Sławomir P. i Piotr
Z. zostali złapani na gorącym uczynku kradzieży złomu aluminiowego
z zakładu MTL Aluminium.
20.02. w Pieścirogach Przemysław
C., mieszkaniec Mogowa, kierował
samochodem pomimo zakazowi
sądowemu.
24.02. Mirosław S., mieszkaniec Mogowa, został złapany na kradzieży
energii elektrycznej.
25.02. w Nasielsku Robert R., mieszkaniec Nasielska, miał przy sobie
marihuanę.

Pijani na drodze

17.02. na ulicy Kościuszki Zbigniew
Ł., mieszkaniec Kątnych, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (1,56 mg/l).
19.02. w Pieścirogach Kamil W.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,52 mg/l).

Pijany
w skradzionym
aucie

Równie fatalny jest stan chodników. Zbudowane zostały w większości ponad trzydzieści lat temu.
Niektóre ich fragmenty są nawet
dużo starsze i pamiętają czasy, gdy
w Nasielsku władzę sprawowali
okupanci. Ulica POW jest fragmentem drogi powiatowej Nasielsk–Pomiechówek. Zarządza nią starostwo
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– już dawno dostrzegł problem.
Najpierw zmodernizowano tę drogę, od granicy Nasielska zaczynając, w Pomiechówku zaś kończąc.
Pozostała do gruntownej naprawy
końcowa jej część, czyli rozpadająca się ulica POW w Nasielsku.
Ten, stosunkowo krótki, odcinek
powiat ma w planie pokryć asfaltowym dywanikiem, tyle że jest pewien poważny kłopot. Ulica POW
nie ma kanalizacji sanitarnej. Istniejący tu krótki odcinek sieci odbierający wodę deszczową i, nie ma
co ukrywać, także ścieki, nie może
dalej pełnić swej funkcji. Obecnie
nie ma pojęcia „kanalizacja ogólnospławna” (ścieki plus wody opadowe). Dzisiaj kanalizacja sanitarna
ma się kończyć w oczyszczalni,
a woda z tzw. deszczówki także nie
może wpływać bezpośrednio do
rzeki. Pozostaje też jeszcze, dokuczliwy dla mieszkańców tej ulicy, problem wód gruntowych.
No i także kwestia linii wodociągowej. Większość mieszkańców ulicy

ulicy POW władze powiatu i władze
gminy muszą wypracować wspólną strategię. Wszystko wskazuje na
to, że się udało. Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Duchnowski, podobnie jak
władze powiatu, uważają, że dłużej
już czekać nie można i problemu
nie można rozwiązywać doraźnie,
lecz należy działać kompleksowo.
Postanowiono, że w tym roku powiat wykona dokumentację projektową na tę część drogi, która
podlega jego kompetencji, a miasto wykona projekt na swoją część
dotyczącą kanalizacji i wodociągów. W przyszłym roku zostaną zaś
wykonane skoordynowane prace
budowlane.
Realizacja zadania z pewnością nie
będzie łatwa, ponieważ koszty będą
dość duże, a do tego potrzeba będzie prawdopodobnie wyznaczyć
i przygotować drogi objazdowe.
Działania te będą jednak niezbędne.
az

Z POLICJI

Wypadek w Chrcynnie
Do nieszczęśliwego wypadku doszło w czwartek, 17 lutego br. w miejscowości Chrcynno, w gminie Nasielsk.
Jak wynika z ustaleń policjantów, 46-letni kierowca dodge’a, jadąc drogą
632 w stronę Nasielska, ok. godz. 18.30 potrącił jadącego w tym samym
kierunku rowerzystę. Mężczyznę (50 lat) z ogólnymi potłuczeniami przewieziono do Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Najprawdopodobniej przyczyną potrącenia rowerzysty była zła widoczność, którą utrudniał padający śnieg, trudne warunki panujące na drodze,
jak również nieoświetlony rower poszkodowanego.
za: www.kpp nowydwormaz.pl

Podczas patrolowania ulic Nasielska
policjanci zauważyli kierowcę renault,
który wjechał na przejście dla pieszych
na czerwonym świetle. Funkcjonariusze
natychmiast spróbowali go zatrzymać.
W tym czasie mężczyzna po raz drugi przejechał na czerwonym świetle, na kolejnej
sygnalizacji i skręcił w ul. POW. Kierowca
po krótkim pościgu został zatrzymany.
Badanie alkomatem wykazało u 32-letniego Tomasza D. 2,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał prawa
jazdy ani kompletnych dokumentów na
samochód.W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że
samochód najprawdopodobniej został
wcześniej skradziony z terenu prywatnej
firmy z powiatu legionowskiego. Tomasz
D. trafił do policyjnej celi, a samochód
wrócił do właściciela.

za: www.kppnowydwormaz.pl

Kronika OSP

Strażacy OSP Nasielsk
19.02. strażacy z Nasielska wyjechali do palących się śmieci
w kontenerze na osiedlu przy ulicy Warszawskiej.
23.02. jednostka straży pożarnej
z Nasielska wspólnie z jednostkami z Nowego Dworu Maz. i Psucina wyjechały do pożaru zamieszkałego budynku gospodarczego
przy ulicy Sosnowej. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru była
wada urządzeń grzewczych.
24.02. OSP Nasielsk zabezpieczała lądowanie i start śmigłowca LPR
w Nasielsku.
25.02. OSP Nasielsk zabezpieczała lądowanie i start śmigłowca LPR
w Wągrodnie.
25.02. jednostki z Nowego Dworu Mz., Nasielska i Cieksyna wyjechały do pożaru domu jednorodzinnego w Ruszkowie. Przyczyną pożaru było niewłaściwe
zamontowanie butli gazowej do
kuchenki.
27.02. strażacy z Nasielska wyjechali do palących się śmieci
w kontenerze na osiedlu przy ulicy Starzyńskiego.
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ZDROWIE. Dobra wiadomość

Z GMINY

Dyrektor naszego SP ZOZ-u Maria Michalczyk postanowiła jednak zawalczyć
i starannie przygotowała ofertę kierowanej przez siebie placówki. Komisja Oddziału Mazowieckiego NFZ oceniająca złożone oferty uznała, że ta nasielska
jest bardziej atrakcyjna i na świadczeniodawcę nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej (taką nazwę ma obecnie ta usługa) w powiecie nowodworskim
wybrała SP ZOZ w Nasielsku. Tak więc od wtorku, 1 marca od godz. 18. osoby potrzebujące w nocy (w godz. 18–8) pomocy lekarskiej z całego powiatu
nowodworskiego będą przyjeżdżały do naszego ośrodka zdrowia, w którym
będą czekały na nich dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie. W uzasadnionych
sytuacjach mogą też prosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu.
Zaszła jeszcze jedna istotna zmiana. Obecnie nie ma już rejonizacji. Jak czytamy w informacji NFZ, pacjenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub
nagłego zachorowania mogą korzystać z pomocy lekarskiej w dowolnym
punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To z pewnością ucieszy
mieszkańców z gminy Świercze. Zgodnie z przynależnością powiatową winni korzystać z placówki w Pułtusku. Bliżej im jednak do Nasielska i z pewnością
dalej będą korzystać z tej usługi w Nasielsku.
Nie ulega wątpliwości, że nasz sukces nie cieszy wszystkich mieszkańców pozostałych gmin powiatu nowodworskiego. Sprawa pewnych niedogodności może zostać jednak rozwiązana, ponieważ w chwili obecnej świadczeniodawca
może świadczyć usługę w dwóch miejscach. Dyrektor Michalczyk jest otwarta na propozycje w tej sprawie i wydaje
się, że Nasielsk i Nowy Dwór Mazowiecki dojdą do porozumienia, a wówczas nocna i świąteczna pomoc będzie świadczona nie tylko w Nasielsku. Jest to niejako potwierdzenie tego, co mówili konkurenci jeszcze przed rozstrzygnięciem
konkursu. Zarówno w Nasielsku, jak i Nowym Dworze mówiło się, o czym także donosiły media, że punkty nocnej
i świątecznej pomocy zdrowotnej winny być w obydwu miastach. Świadczeniodawca, czyli podmiot odpowiedzialny
za świadczenie tej usługi, będzie jednak tylko jeden, tj. SP ZOZ w Nasielsku.
Kontrakt jest ważny do końca 2011 r. Kolejna reforma w opiece zdrowotnej będzie dotyczyła ratownictwa, czyli
pogotowia ratunkowego. Zmiany obowiązywać będą od 1 lipca br. Karetka pogotowia pozostanie w Nasielsku.
To już wiemy. Zmieni się tzw. dyspozytornia, czyli miejsce, w którym odebrany zostanie nasz telefon (999 lub
z telefonu komórkowego 112). Do 1 lipca telefon ten nadal odbierany będzie w Nasielsku. Według ostatnich przymiarek od lipca ma być wspólna dyspozytornia dla Nowego Dworu, Legionowa, Pułtuska i Nasielska. I pamiętajmy – kiedy wydaje się nam, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, dzwońmy pod podane numery alarmowe.
az

Wszystkie drogi przecinające naszą gminę dzielą się na: gminne, powiatowe i wojewódzkie. Tak naprawdę kwestie zarządu drogowego
są obojętne mieszkańcom, ich zdaniem obowiązuje tu tylko jeden
podział: na drogi przejezdne lub nieprzejezdne. W fatalnym stanie są
przede wszystkim te należące do gminy i powiatu.
Na terenie całej gminy Nasielsk w zarządzie władz powiatowych znajduje się przeszło 78,023 km dróg, z czego 56,234 km to ulice o nawierzchni ulepszonej, natomiast 21,789 km to drogi gruntowe. Wśród
nich są należące do ważniejszych ulic naszego miasta POW czy Młynarska.
Na ten rok władze powiatowe przeznaczyły na remonty i utrzymanie
dróg bitumicznych (czyli asfaltowych) 250 tys. zł, zaś 200 tys. zł na
drogi gruntowe; środki te wydawane są jak dotąd na prace doraźne,
mające zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
Z kolei odśnieżanie i inne prace wykonywane zimą kosztować mają
65 600 zł. Ale to jak dowiedzieliśmy się w Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z pewnością nie wystarczy na ten cel, tym
bardziej że umowa obowiązuje do 1 kwietnia br.
– Właściwy remont ulic zostanie rozpoczęty w odpowiednich warunkach pogodowych, po podpisaniu umów wynikających z rozstrzygnięcia stosownych przetargów. Nastąpi to do 15.03.2011 r. –
informuje Henryk Mędrecki, wicestarosta Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Do kompetencji starostwa należy m.in. będąca od lat w bardzo złym
stanie ul. Sikorskiego w Siennicy. I tu dobra wiadomość: przetarg na
wykonanie prac remontowych został już rozstrzygnięty. Stało się to
26 listopada 2010 r. Umowa obejmuje : wzmocnienie podbudowy
tłuczniem na odcinku 360 m, wykonanie 2 przepustów pod drogą,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 6 cm na
całym odcinku oraz utwardzenie pobocza 15-centymetrową warstwą tłucznia. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 kwietnia br.
Jak zaznacza starostwo, w roku ubiegłym zdołano wykonać prace
mające na celu odwodnienie drogi, które obejmowały odtworzenie rowów przydrożnych oraz wykonanie przepustów pod zjazdami
do przyległych nieruchomości. Czekamy więc na wiosnę i na lepsze
drogi.
Paweł Kozłowski

NPL pozostaje w Nasielsku Drogowe obietnice

Z MIASTA

Co z targowiskiem?
Na odbywającym się w czwartek,
24 lutego br. wspólnym posiedzeniu
komisji infrastruktury i budżetu dyskutowano na temat prywatnego targowiska przy markecie „Guliwer”. W
spotkaniu brali udział także właściciele „Guliwera” i znajdującego się obok
niego placu: Andrzej Sawicki i Witold
Estkowski.
Temat targowiska pojawił się w kontekście proponowanych przez burmistrza Nasielska zmian w kwestii
ujednolicenia (zrównania do 40%)
wpływającej do urzędu miejskiego
prowizji z opłaty targowej z obu targowisk: przy ulicy Lipowej będącego w
zarządzie ZGKiM i prywatnego mieszczącego się przy ulicy Tylnej. Właściciele prywatnego placu, na którym w
szybkim tempie kilka miesięcy temu
organizowali targowisko nie zgadzają
się na zmiany, uzasadniając swoje racje
argumentami ekonomicznymi.
- Jesteśmy porównywani z Lipową,
tam targowisko prowadzi ZGKiM,
to nie jest właściwe, ponieważ my
nie mamy dofinansowania z urzędu
miejskiego, musieliśmy kupić i uporządkować teren. Funkcjonujemy według dwóch zupełnie różnych cenników i różnych prowizji, nie można

nas porównywać tylko na podstawie
wielkości prowizji – wyjaśniał Andrzej
Sawicki. – Zmiana na 40% jest dla nas
wysoce niesprawiedliwa, bo oczekujecie czystego zysku na poziomie
ok. 10 tys. zł, a zostawicie nam 2 tys.
zł. Nikt za takie pieniądze nie będzie
chciał tego robić – podkreślił.
Do tej pory koszty poniesionych
przez prywatnych przedsiębiorców
inwestycji wynoszą ok. 200 tys. zł
netto. Są też już przygotowane plany
i kosztorysy dalszych prac na tym placu, które miałyby pochłonąć w sumie
nawet ok. 600 tys. zł netto. W trakcie
dyskusji okazało się również że kwotowo to 40% opłaty targowej zbierane przez ZGKiM, które zostaje w kasie
urzędu, to i tak mniej niż 10%, które
wpływa z placu przy „Guliwerze”.
Skarbnik Ludwina Turek wyjaśniła, że
opłata targowa jest dzielona następująco – 100% z tego, co jest zebrane
na targowisku na Lipowej trafia do UM,
60 % jest wypłacane za inkaso (czyli na wygrodzenia inkasenta) ZGKiM i
jest ok. 600 zł netto miesięcznie. W
przypadku targowiska przy „Guliwerze” cała opłata wpływa do UM, z czego 90% trafia do właścicieli „Guliwera”, jako inkaso - od tej kwoty odpro-

wadzają oni podatki i mają środki na
utrzymanie targowicy. To 10 %, które
zostaje w kasie urzędu wynosi średnio
2,5 tys. zł miesięcznie.
Jak wyliczyła pani skarbnik od lipca do grudnia 2010 opłata targowa
„Guliwera” to ok. 167 tys. zł, z tego
dla inkasenta 90% czyli 151 tys. zł.
Gdyby więc zamiast 90% było 60 %
to do gminy trafiłoby ok. 67 tys. zł. Jeśli zmienimy zasady to do gminy
wpłyną większe pieniądze – stwierdziła pani skarbnik, przyznając jednocześnie, że do tej pory nigdy nie było
tak wysokich jak obecnie wpływów
z miejskiego targowiska, które wcześniej funkcjonowało m.in. na działce
państwa Jaszczaków.
Burmistrz G. Arciszewski spytał właścicieli placu czy opłata targowa to
ich jedyny dochód z targowiska.
A pan Andrzej Sawicki wyjaśnił, że
przedstawił dochody wynikające z
inkasa, przyznajac, że dodatkowo
jest jeszcze możliwość rezerwacji
miejsc. Wypływy z tych opłat są
zależne od zapotrzebowania i pobierane zgodnie z regulaminem, są
też rejestrowane i fakturowane.
Podczas komisji nie zapadły żadne
rozstrzygnięcia w tej sprawie. Właściciele placu w najbliższym czasie
spotkają się z burmistrzem i po raz
kolejny przedstawią swoje wyliczenia dotyczące kosztów prowadzenia
tego przedsięwzięcia. Jeśli nie dojdą
do porozumienia, gmina prawdopodobnie będzie musiała szukać
miejsca pod nowe targowisko miejskie. I to najlepiej gdzieś w centrum
miasta, bo mieszkańcy przyzwyczaili się właśnie tu robić zakupy.
(i.)

Tak „ul. Sikorskiego” wyglądała jesienią.
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Temat przewodni – miłość

DKK. Relacja ze spotkania

Wi e c z o r e m w c z wa r t e k ,
17 lutego br., w Nasielskim
Ośrodku Kultury spotkali się
miłośnicy poezji śpiewanej.
Tym razem artyści Sceny Zaułek zaprezentowali program
tematyczny z okazji walentynek. Można więc było usłyszeć przede wszystkim piosenki o miłości mniej lub bardziej szczęśliwej, na poważnie
i z zacięciem satyrycznym.
Jako pierwszy wystąpił Wojtek
Gęsicki, gospodarz spotkania, który zaprezentował kilka
utworów, przy czym ponowił swoje starania o to, by nasielska publiczność wtórowała
przy refrenach jego piosenek.
Tym razem dwuwiersz o walentynkach przypadł wszystkim do gustu i widownia powtarzała go wytrwale ku ogólnej radości.
Goszczący po raz pierwszy na nasielskiej scenie Sławomir
Zygmunt, z zawodu dziennikarz, a z zamiłowania muzyk i autor tekstów, nie tylko śpiewał piosenki, ale także grał na gitarze i harmonijce ustnej.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy wiersze Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego i Edwarda Stachury, do których napisał muzykę, ale były też jego autorskie utwory jak: Mała zakochana
Chinka, Ballada o pani z barankami.
Widownia żywo reagowała na piosenki o żartobliwym zabarwieniu jak: Niezasłużenie uwielbiany (sł. Jerzy Menel) czy Blues o okrutnej sanitariuszce (sł. Andrzej Fesnak).
W trakcie muzycznego wieczoru przetykanego dowcipnymi
wypowiedziami gospodarza zaułkowego spotkania dowiedzieliśmy się, że pan Sławomir jest autorem książki o filmach
kung-fu pt. Bruce Lee i inni, ale jako miłośnik wschodnich
sztuk walki uprawia jedynie w celach relaksacyjnych tai chi.
Kolejne spotkanie z artystami Sceny Zaułek odbędzie się już
w czwartek, 17 marca br. Gościem specjalnym marcowego
spotkania będzie Piotr „Kuba” Kubowicz – artysta krakowskiej
Piwnicy pod Baranami.
(red.)

Śmierć w roli narratora
W sobotę, 19 lutego br. po raz 4. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Kolejną książką, o jakiej debatowali uczestnicy DKK, była powieść Złodziejka książek Markusa Zusaka. Choć jej autor to młody australijski
pisarz z niedużym dorobkiem, to jednak jego dzieło wzbudziło we
wszystkich pozytywne odczucia, w przeciwieństwie do poprzedniej
książki przeczytanej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, Dżumy
w Breslau Marka Krajewskiego.
Rozmowę rozpoczęła członkini klubu Ewa Komajda od przeczytania
recenzji Złodziejki książek, zaczerpniętej z portalu granice.pl, a napisanej przez Magdalenę Galiczek – laureatkę wielu konkursów poetyckich. Zarówno autorka recenzji, jak i obecni na spotkaniu zauważyli,
że ciekawym zabiegiem zastosowanym przez Zusaka było uczynienie
narratorem śmierci. Jest ona w powieści mężczyzną, w dodatku odczuwającym wielką sympatię do ludzi i z wielkim żalem zabierającym
ich duszę.
Śmierć ukazana jako mężczyzna nie jest w zasadzie niczym nowym,
co przyzna każdy miłośnik twórczości Terry’ego Prachetta, tu jednak
wykorzystano tę postać w sposób wyjątkowy. Interesującym spostrzeżeniem była także uwaga, że powieść ta pomimo trudnej tematyki należy do literatury młodzieżowej. Wskazuje na to duża przystępność i
wrażliwość, jaka przebija się z książki. Choć, jak przyznała pani Izabela
Mazińska, w Polsce książki zakwalifikowane jako „młodzieżowe” mają
niestety znikome wzięcie. Poza tym pod adresem tej lektury padały same ciepłe słowa, a kilka osób postanowiło przyjrzeć się innemu
dziełu Zusaka wydanemu w Polsce, a mianowicie Posłańcowi.
Następne spotkanie zaplanowane zostało wstępnie na sobotę, 29 marca br. Być może też w najbliższym czasie odbędzie się w ramach działalności DKK spotkanie z Marianem Koluszewskim, podróżnikiem ze
Świercz, który ostatnio zwiedził Chiny, a na swoim koncie ma książkę
o rodzinnej miejscowości. Klubowicze ustalili także, że będą organizować wyjazdy do teatru.
Paweł Kozłowski

KINO NIWA ZAPRASZA

Soboty z klasyką
19 marca 2011 r., godz. 17.00

PRZEMINĘŁO Z WIATREM

KONKURS RECYTATORSKI

Najbardziej znana produkcja hollywoodzka

Warszawska syrenka

w historii kina, nagrodzona ośmioma Oscarami.
Historia namiętnej, ale tragicznej miłości łączącej

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)
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rozkapryszoną Scarlett O’Harę (Vivien Leigh)
z Rhettem Butlerem (Clark Gable), osadzona
w okresie wojny domowej w USA.
Cena biletu – 6 zł.

Biblioteka poleca
A

Dla młodzieży i nie tylko
W naszej bibliotece można znaleźć sporo książek z tzw. literatury młodzieżowej. Jedną z nich jest Koszmarny narzeczony Ireny Landau.
Główną bohaterka powieści jest Laura, która opowiada o sobie i swojej rodzinie oraz o innych ważnych osobach z jej otoczenia. Postaci
są może trochę przerysowane, ale dzięki temu wyraziste, budzą albo
sympatię, albo antypatię. Czytając tę powieść, nie możemy niestety
oprzeć się odczuciu, że to, jakimi są nasze dzieci, zależy w dużej mierze od dorosłych.
Żadnej dziewczynie natomiast nie życzę takiego „koszmarnego” narzeczonego, który powiela wzorzec zachowań swoich rodziców.
Autorka opisuje również bunt młodych ludzi wobec starszego pokolenia, które nierzadko próbuje realizować siłą swoje dawne marzenia
w życiu swoich dzieci. Czym to się kończy, Czytelnicy dowiedzą się
po przeczytaniu tej pozycji.
Książka chwilami porusza nas do głębi, czasem śmieszy, a przede
wszystkim ostrzega i uczy. Koszmarny narzeczony to powieść, którą zainteresują się nastolatki, ale powinni ją przeczytać także rodzice,
szczególnie ci, którzy nie umieją nawiązywać kontaktu ze swoimi dorastającymi dziećmi. Polecam ją naszym Czytelnikom.
(awek)
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Duchowe witaminy

Najciekawszy kalendarz Bez fikcji
W konkursie na najciekawszy kalendarz lokalny, tzn.
ukazujący się na północnym
Mazowszu, organizowanym
przez redakcję „Tygodnika Ciechanowskiego” główną nagrodę zdobył kalendarz
na rok 2011 wykonany przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach.
Jak informują organizatorzy,
w 6. numerze TC do drugiej
edycji konkursu wydawcy
zgłosili 20 bardzo różnorodnych kalendarzy: od dużych
plakatów po mniejsze z wydzieranymi lub przekładanymi
kartkami. Pomysły na prezentację regionalnej tematyki też były
bardzo rożne. Ale główną nagrodę
zdobył kalendarz biurkowo-ścienny wydany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Jan-Pol w Starych
Pieścirogach. Jak określiło jury, był
on najciekawszą propozycją, która
jest nie tylko doskonalą promocją
warsztatów, ale pełni też funkcję terapeutyczną dla jego uczestników.
Jak to wyróżnienie przyjęła Teresa
Skrzynecka kierownik WTZ w Starych Pieścirogach?
– Jestem bardzo miło zaskoczona nagrodą, ponieważ zupełnie się
jej nie spodziewaliśmy. W ostatniej
chwili wysyłaliśmy nasz kalendarz
na konkurs i oczywiście nie liczyliśmy na żadną nagrodę. Spotkała
nas wszystkich ogromna niespodzianka, bo nasza praca została
doceniona – mówi pani kierownik.

Wiara i życie. Wydaje się, że są to dwa niezbędne i jednocześnie nierozłączne składniki chrześcijaństwa. Czy jednak dla wszystkich wyznawców? Zapewne nie. Używanie w odniesieniu do postaw, systemów wartości słów: „wszyscy”, „każdy”, „zawsze” byłoby zbyt dużym uproszczeniem. A chrześcijaństwo domaga się z jednej strony autentyczności,
a z drugiej – wyrazistych poglądów. Nie można z niego tworzyć swoistego cyrku ani wykorzystywać dla swojego ciasnego myślenia, jednocześnie zniekształcając czy ośmieszając.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej już od 5 lat przygotowują swoje oryginalne kalendarze. Wszystko wykonują sami pod
okiem opiekunów.
– Pomysł na wykonanie kalendarza pojawił się podczas zajęć.
Uznaliśmy, że warto pokazać to, co
robimy przez cały rok, naszą pracę, wyjazdy, a jednocześnie zrobić
coś, co będzie nam służyło – wyjaśnia Luiza Kapczyńska, opiekun
pracowni komputerowej. – I tak
wspólnie wymyśliliśmy projekt.
To jest cały proces: od zrobienia
zdjęć, poprzez ich obróbkę i wstawienie na strony. Do tego wyszukiwanie i wpisywanie złotych myśli, aż po drukowanie i bindowanie.
Nasi uczestnicy nad kalendarzem
pracują od 2 do 3 miesięcy i sprawia im to naprawdę dużo radości
– dodaje.

Kalendarz na rok 2011 przedstawiał
m.in. zdjęcia uczestników WTZ
i wykonywane przez nie w poszczególnych pracowniach rękodzieła. Co roku powstaje ok. 100
takich kalendarzy, które w dużej
części są rozdawane jako prezenty
osobom goszczącym na uroczystym spotkaniu opłatkowym w siedzibie WTZ-ów, a także osobom
niepełnosprawnym podczas wigilii
w Starym Młynie.
Najwyraźniej pomysł na kalendarz
został też dostrzeżony i doceniony przez harcerzy, bowiem w tym
roku na specjalne ich zamówienie
uczestnicy warsztatów przygotowali też 80 kalendarzy dla ZHP
i ZHR na zlot harcerskich zlot, który odbywał się w Nasielsku z okazji
Dnia Myśli Braterskiej.
Gratulujemy pomysłu i nagrody!
(i.)

ZAPROSZENIE

Pielgrzymka do Włoch na beatyfikację Jana Pawła II
Parafia św. Wojciecha w Nasielsku organizuje pielgrzymkę do Włoch „Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła
II – 8 dni”: Wenecja – Loreto – Rzym – Orvieto – Padwa.
Termin pielgrzymki: 28.04–05.05.2011 r. Wyjazd nastąpi w 28.04.2011 r. o godz. 6.00, zaś powrót
05.05.2011 r. w godzinach porannych.
Koszt pielgrzymki to 1960 zł plus 50 euro (opłaty za wstępy, metro, autobusy w Rzymie, tramwaj wodny
w Wenecji – wpłata dokonywana będzie w autokarze u pilota). W cenie zawarte są następujące świadczenia:
transport komfortowym autokarem, 6 noclegów hotelach, wyżywienie, opieka wykwalifikowanego pilota,
kompleksowe ubezpieczenie.
Osobą odpowiedzialną za organizację pielgrzymki jest: ks. Tadeusz Jabłoński – tel. (023) 691 26 52,
tel. kom. 601 479 302 (ul. św. Wojciecha 15, 05-190 Nasielsk).
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w pielgrzymce.
Szczegółowe informacje na temat programu pielgrzymki znajdują się na stronie internetowej parafii św. Wojciech a w Nasielsku: www.wojciech-nasielsk.plock.opoka.org.pl.

Dla chrześcijanina nie ma zabawy w chrześcijaństwo, bo ono jest konkretnym stylem życia, pozbawionym obłudy i bycia „na niby”. Nieraz
więc dziwią inicjatywy, które próbują zrobić z chrześcijaństwa, z wiary
– straszak, a używając języka inkwizycji – bicz na czarownice. A dziś,
mimo iż ani czarownic, ani bicza nie potrzeba, również zdarzają się różne „kwiatki”. Ot, choćby ostatnio, głośno było o wyroku jednego z włoskich sądów dla nieletnich, który skazał dwóch młodocianych gangsterów za ograbianie rówieśników na karę w postaci uczęszczania przez
rok na niedzielną mszę świętą. Oprócz tego chłopcy mają obowiązek
pracy w wolontariacie, muszą dobrze się uczyć i zasłużyć na przebaczenie ze strony swoich ofiar. Zgodnie z włoskim prawem mogli trafić
do więzienia dla nieletnich albo ponieść karę zastępczą, której forma
i długość zależy od sędziego. Po roku i po weryfikacji sędzia zdecyduje,
czy wymazać przestępstwo z rejestru, czy też poddać chłopców dalszym karom.
W tym wypadku sędzia tłumaczył, że wyznaczył karę zastępczą w porozumieniu z rodzicami chłopców. Ocena? Na przykład jeden z włoskich
biskupów postawił zarzut, iż sąd pomylił Kościół z państwem. Miejscowy proboszcz uważa, że żaden sąd i żadne przepisy nie mogą skazywać
na chodzenie do Kościoła. To powinien być wolny wybór. Z kolei burmistrz dodaje, że nikogo nie można skazać na „przyjęcie wiary”. Jasno
więc widać, jak skomentował ktoś inny, że Eucharystia to sprawa między
Bogiem a człowiekiem, a nie społeczny mechanizm do załatwiania dowolnych spraw, bez względu na to, jak te sprawy są wzniosłe czy społecznie pożyteczne. Warto więc zastanowić się, jakie skutki są możliwe
do osiągnięcia i czy instrumentalne posługiwanie się wiarą nie sprawia,
że staje się ona fikcją.
Nie potrzeba zaglądać za granice naszego państwa. Na rodzimym podwórku też rodzą się liczne inicjatywy, które mają pokazać, że w ich
wypadku religia nie jest fikcją. Na jednym z portali społecznościowych
powstała grupa nawołująca, by niewierzący wyraźnie zaznaczali swoje
poglądy, kiedy będą wypełniali ankiety w Narodowym Spisie Powszechnym. Twórcy profilu zapewniają, że nie chodzi o akcję ateistów na rzecz
pokazania ich siły, tylko o to, by dane statystyczne zaczęły oddawać
rzeczywistą sytuację. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,
który rozpocznie się 1 kwietnia, jako pierwszy powojenny spis zada pytanie o to, do jakiego Kościoła lub związku wyznaniowego należymy.
Będzie można podać wyznanie spoza listy stworzonej przez GUS, odmówić odpowiedzi (rachmistrz zaznaczy jako odmowę ujawnienia wyznania) lub odpowiedzieć: brak wyznania. Czy rzeczywiście portalowej
grupie chodzi tylko o to, by zamanifestować swój ateizm, a może o tanią
reklamę bądź zaistnienie w przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadą, że
czego (i kogo) nie ma w sieci, to nie istnieje?
W chrześcijaństwie ważne są więc deklaracje słowne, za którymi idzie
konkretne postępowanie. Inaczej – pozostaje obłuda, niesmak, pozoranctwo. A nie o fikcję przecież chodzi, ale o Jezusa Chrystusa, który jest
drogą, prawdą i życiem. Panu chodzi o naszą wyrazistość: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Tym samym nie zgadza się, byśmy służyli
czemuś albo komuś, co jest mniejsze od Niego. Dlatego że to nas pomniejsza. Bóg pragnie również, abyśmy uwolnili się od nadmiernych
trosk, zniewoleń, wewnętrznej pustki i bezproduktywność czy robienia
wokół siebie zamieszania. W jakim celu? Nie „łapiemy plusów” za tanie
pozoranctwo, ale zyskujemy prawdziwą i wieczną nagrodę w niebie.
A tu, na ziemi? Spokój sumienia, pokój serca, prawdziwą i szczerą radość, nadzieję na przezwyciężanie życiowych trudności, miłość, która
się nie kończy.
ks. Leszek Smoliński
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Święto nasielskich darczyńców
W czwartek, 9 lutego br. w Domu
Dziennego Pobytu w kameralnym gronie odbyło się Święto
Darczyńcy, przygotowane przez
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu udział wzięli wolontariusze
i sponsorzy wspierający działania nasielskiego ośrodka, w tym
Andrzej Sawicki – PH „Guliwer”,
Stanisław Jerzy Gogolewski – „Sanibud”, Halina Kamińska – prezes
Akcji Katolickiej w Nasielsku, oraz
Grzegorz Arciszewski – burmistrz
Nasielska, i Albert Dublewski –
przewodniczący Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej.
Spotkanie rozpoczęła Monika
Nojbert, dyrektor MOPS, która powitała wsz ystkich gości,
w tym szczególnie wolontariuszy i sponsorów, podkreślając
ich zaangażowanie w pomoc
osobom potrzebującym. Wolontariusze dzielą się z innymi swoim wolnym czasem i wiedzą, zaś
sponsorzy wspomagają materialnie podopiecznych MOPS; obie
grupy dzielą się z innymi tym, co
mają i co mogą ofiarować.
Następnie głos zabrała Wioletta Zawadzka, specjalista pracy
socjalnej i koordynator wolontariatu w MOPS. Krótko przypomniała, że wolontariat przy
naszym ośrodku pomocy działa już od trzech lat, osobom potrzebującym wsparcia pomagają
z potrzeby serca cztery wolontariuszki i opiekujący się nimi
na co dzień pracownicy socjal-

ni. – W tym zabieganym świecie potrzeba nam ludzi, którzy
swoją postawą i zachowaniem
będą dla nas stanowić wzór do
naśladowania – mówiła pani
Wioletta. – Nasze spotkanie
jest okazją, by im za wszystko p o dzi ę kowa ć – do da ł a .
Z przedstawionej później prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy się, że wolontariusze
pomagają rodzinom niewydolnym wychowawczo, osobom
starszym i chorym, osobom
niepełnosprawnym.
Miłą i bardzo wzruszającą niespodzianką był y krótkie podziękowania dla wolontariuszy, które składali im ich podopieczni. O wolontariuszce
pani Joannie Menich, opowiadała pani Genowefa, która samotnie w ychowuje cz woro
dzieci. Pani Joanna bardzo zaangażowała się w pomoc chorej 13-letniej Emilce i nadzoruje
jej leczenie szpitalne. Troszczy
się o byt całej rodziny, organizując opał i paczki żywnościowe.
Pani Beata, matka dwójki niepełnosprawnych dzieci, opowiadała, w jaki sposób wsparcia jej
rodzinie udziela wolontariuszka
pani Malwina Menich, opiekując
się dziećmi, pomagając im w nauce, a także pomagając rodzinie
materialnie. – To osoba o wielkim sercu, ciepła i wrażliwa, jej
pomoc jest dla nas bezcenna
– mówiła pani Beata. Wolontariuszka pani Katarzyna Świderska
systematycznie raz w tygodniu
odwiedza w domu
panią Henrykę, starszą samotną osobę,
z którą spędza czas na
długich rozmowach.
Ponadto jest bardzo
zaangażowana w pomoc przy załatwianiu
jej różnych spraw. –
Czekam na jej wizyty, bo zawsze ma dla
m n i e c za s i o twa r te serce, dziękuję, że
mnie wybrała. Powin-

Panią Henrykę odwiedza Katarzyna Świderska.

na być wzorem dla innych – mówiła pani Henryka.
Panie wolontariuszki od trzech
lat pomagają swoim podopiecznym w codziennym życiu i dzięki temu stały się dla nich naprawdę bliskimi osobami. Jako ostatnia o swojej pracy w ramach wolontariatu opowiadała pani Regina Olszewska, która od grudnia 2010 r. prowadzi cykliczne
spotkania z seniorami w Domu
Dziennego Pobytu. Tematyka
tych spotkań jest bardzo zróżnicowana od historii Nasielska
i jego mieszkańców, poprzez
t wórczość ks. Jana Twardowskiego i Jana Dobraczyńskiego,
aż po kulinaria. Uczestnicy aktywnie włączają się do dyskusji
i dzielą się swoimi doświadczeniami, dlatego pani Regina podkreśla, że też dowiaduje się różnych nowych i ciekawych rzeczy, więc jest też obdarowywana
przez innych.
W prezentacji w skrócie przedstawione zostały także działania
podejmowane przez pracowników socjalnych na rzecz pomocy osobom znajdującym się

U HARCERZY

Z wizytą w domu dziecka
W środę, 23 lutego br. harcerze z 4. szczepu harcerskiego w Nasielsku złożyli wizytę w domu dziecka w Chotomowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej.
Harcerze przekazali dzieciom drobne upominki (słodycze, zabawki), a następnie wysłuchali opowieści s. Joanny Bodziak, dyrektor domu, dotyczącej wychowanków oraz organizacji placówki. Młodzi skauci rozmawiali
z podopiecznymi domu dziecka o swoich obrzędach i tradycjach oraz wspólnie zaśpiewali kilka harcerskich
piosenek. Spotkali się także z wychowankami usamodzielniającymi się, których zachęcali do wstąpienia w szeregi tego typu organizacji.
Dzięki temu spotkaniu przedstawiciele nasielskich drużyn nie tylko zdobyli doświadczenie i zawarli nowe znajomości, ale również mieli okazję inaczej spojrzeć na otaczający ich świat i swoje życie.
Do Chotomowa pod opieką pwd. Ewy Żołnierzak udała się dziesięcioosobowa grupa harcerzy i harcerek z następujących drużyn: 419. Harcerskiej Drużyny Wędrowniczej WŁÓCZYKIJE, 425. Drużyny Starszoharcerskiej
KNIEJE i 424. Drużyny Młodszoharcerskiej POGODNA FERAJNA.
Nie jest to nasz ostatni wyjazd do tej placówki, umówieni jesteśmy na wspólne harcerskie ognisko, które się
odbędzie, gdy tylko dopisze pogoda.
Pomocy w zorganizowaniu wyprawy udzielił harcerzom dh Janusz Konerberger.
druhna Renata Dalecka

w trudnej sytuacji życiowej: dystrybucja artykułów żywnościow ych przekaz y wanych przez
PCK, organizacja gminnego Dnia
Dziecka, funkcjonowanie grupy
samopomocowej dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych, akcja
Święty Mikołaj – wigilia dla dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Nasielsk, projekt unijny
„Uwierz w siebie – aktywizacja
społeczno-zawodowa dla osób
niepracujących z terenu gminy
Nasielsk”.
– Chciałbym podziękować państwu za dar serca. Jestem wzruszony tym, co zobaczyłem. Starajcie się tak dalej, a ja będę
wam pomagał – zapewniał po
obejrzeniu prezentacji Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska.
Uwieńczeniem oficjalnej części spotkania było wręczenie
upominków wolontariuszom,
a sponsorom podziękowań przez
Monikę Nojbert, dyrektor MOPS,
i Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska. Dalsza część
spotkania up ł ynęła w sympatycznej atmosferze przy zastawionym słodkościami stole i na
rozmowach o rożnych sposobach
pomagania potrzebującym oraz
o kierujących ludźmi motywacjach do tego typu pracy. Opowiadający o swoich osobistych
doświadczeniach wolontariusze

mówili o tym, jak wiele zyskują satysfakcji, pomagając innym.
Pani Wioletta poinformowała nas
również, że nasielscy wolontariusze zostali zgłoszeni do corocznego konkursu pt. „Barwy Wolontariatu”. Bez względu jednak
na jego wyniki wszystkim, którzy
bezinteresownie poświęcają się
pomocy innym ludziom, dziękujemy w imieniu nasielskiej społeczności.
Serdeczne podziękowania składamy też sponsorom, którzy zawsze wspierają MOPS: PH
„Guliwer” spółka jawna – Witold Estkowski i Andrzej Sawicki, Hurtownia „Mark” – Monika
Chełchowska i Mariusz Szostak;
Bank Spółdzielczy w Nasielsku
– prezes Ireneusz Górecki; Państwo Teresa i Roland Borkowscy; Pani Sabina Trzaska; Pani
Elżbieta Słończewska; Bank PEKAO SA w Nasielsku – kierownik Dorota Liberadzka; Sanibud
sp.z o.o – Stanisław Jerzy Gogolewski i Krzysztof Gogolewski; Akcja Katolicka w Nasielsku – prezes Halina Kamińska;
Sklep „Piotruś” – Pani Małgorzata Chojnacka; Pan Janusz Jeleń;
Państwo Janina, Sławomir i Adam
Kozłowscy właściciele Ranczo
Koziołek w Gawłowie.
(i.)
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Dla każdego coś ciekawego
Od 14 do 25 lutego br. uczniowie
województwa mazowieckiego
odpoczywali od nauki podczas
ferii zimowych. Ci, którzy nie wyjechali na zimowiska, mogli wesoło spędzić czas w Nasielskiem
Ośrodku Kultury, bowiem codziennie przez dwa tygodnie czekały tu na dzieci różne atrakcje.
Każdego dnia mogły one rozwijać swoje pasje i zainteresowania
w gronie rówieśników.
W bogatym programie ferii NOK
nie zapomniał o edukacyjnej roli zabawy, dlatego w jego ofercie znalazła się nauka języka angielskiego
w trochę niecodziennym wykonaniu. Podczas zajęć „angielskiego
na wesoło” dzieci uczyły się języka
obcego w formie gier i zabaw z elementami muzyki i plastyki. Było dużo
zabawy, śmiechu, piosenek i ćwiczeń
ruchowych. Dzięki temu dzieci mogły nauczyć się słówek i zwrotów,
które na pewno przydadzą im się
w dalszej edukacji. Taki sposób prowadzenia zajęć był doskonałą zachętą do nauki języków obcych. Oprócz
doskonałej zabawy zajęcia były źródłem nowych wyzwań, pomysłów,
wiedzy i umiejętności.
Przez całe ferie dla miłośników filmów kino Niwa wyświetlało bajki.
Najmłodsi widzowie mieli okazję na
przeniesienie się do świata fantazji
i animacji. W repertuarze znalazły
się takie pozycje, jak: Mia i Migusie,
Przygody Błękitnego Rycerzyka,

R

E

Król Maciuś I, Zestaw bajek:
Wyprawa do lasu.
Szczególną popularnością
cieszyły się zajęcia twórcze
pani Zuzanny, na których
dzieci mogły same uszyć sobie lalę czy zrobić breloczek
do kluczy. Uczestnikom bardzo podobała się możliwość
samodzielnego operowania
igłą czy nożyczkami i własnoręczne wykonywanie zabawek. Wszystkie dzieci były
zachwycone efektami swojej
pracy. Zajęcia pani Zuzanny
dały im szczególną satysfakcję i poczucie, że potrafią
zrobić coś samodzielnie.
Osoby lubiące malowanie,
rysowanie, kolorowanie mogły w ciągu ferii w ośrodku
kultury kontynuować zajęcia plastyczne, które w ciągu
roku szkolnego odbywają się
w nasielskiej placówce dwa
razy w tygodniu. Podczas
tych zajęć dzieci wykonały zbiorową pracę przedstawiającą panoramę Nasielska, na której znajdowały się charakterystyczne punkty
naszego miasta. Kolejna praca była
indywidualna i składała się z trzech
etapów: kolorowania barwami tęczy kartki papieru, następnie malowaniu jej czarną plakatówką, a na
końcu wydrapywaniu z niej najróżniejszych wzorów. Na zajęciach
dzieci rysowały swoje ulubione

K

L

A

postacie z bajek, które później inni
mieli za zadanie odgadnąć.
W trakcie ferii dzieci miały też okazję brać udział w przedstawieniach
teatralnych. W piątek, 18 lutego
odbył się spektakl pt. Czerwony
kapturek, w którym dzieci aktywnie uczestniczyły, odpowiadając
aktorom na zadawane przez nich
pytania i pomagając wilkowi odnaleźć drogę do chatki babci, a jednocześnie ostrzegając Kapturka przed
niebezpieczeństwem. Dziecięca
widownia bawiła się przy tym znakomicie. Kolejną ciekawą propozycją NOK-u był pokaz iluzjonistyczny Łukasza Podemskiego, który
odbywał się w sobotę, 26 lutego.
Był on zwieńczeniem tegorocznych ferii. Przesłaniem spektaklu
było przeciwdziałanie zgubnym nałogom i złym zachowaniom, takim
jak agresja czy nietolerancja. Dzięki
wspólnej zabawie dzieci miały okazję zgłębiać te trudne tematy.
Ferie minęły szybko, ale miejmy
nadzieję, że wszystkie dzieci zregenerowały siły, których wystarczy im aż do wakacji.
monika
M

A

Podziękowanie
„Dobry nauczyciel jak aforysta, nie poniża
i nie krzyczy, a zapraszając do refleksji, nie
traci poczucia realizmu i optymizmu”.
Serdecznie dziękujemy

Pani Beacie Skoczylas

za trud włożony w twórcze wychowanie
oraz za zaangażowanie
w realizację ponadprogramowych celów.
Życzymy również wielu sukcesów
w nowej pracy.

Uczniowie klasy „0”A
ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
wraz z rodzicami
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RUBRYKA HARCERSKA

Biwak „Pazur” już za nami

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

W dniach 11–13 lutego 2011 r. w Starych Pieścirogach odbył się Biwak
Wędrowniczy „Pazur”, w którym uczestniczyło około 30 wędrowników
z naszego hufca. Imprezę prowadzili pwd. Daniel Nowak – komendant,
oraz druh Radosław Nowak – zast. komendanta ds. organizacyjnych,
i druh Bartłomiej Przybyszewski – zast. komendanta ds. programowych.
Była to pierwsza taka impreza przeprowadzona na terenie szkoły od
około 25 lat. Piątkowy wieczór upłynął nam pod znakiem zabaw i śpiewanek przy wspólnym świecowisku. Sercem każdego biwaku jest sobota, ze względu na największą ilość czasu do wykorzystania. Zaczęła się
ona od spotkania ze specjalistą od języka migowego Marcinem Wyszomirskim. Na zajęciach wędrownicy poznali podstawy komunikacji z osobami niemymi, m.in. alfabet, liczebniki, podstawowe zwroty grzecznościowe oraz wybrane słowa. Zwieńczeniem spotkania była nauka migania pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Płonie ognisko. Kolejny punkt
programu stanowiły zajęcia integracyjne, podczas których wędrownicy
mogli się lepiej poznać i rozerwać.
Po wspólnej zabawie udaliśmy się do Nasielska, gdzie najpierw zjedliśmy obiad, a następnie skierowaliśmy się w stronę Nasielskiego Ośrodka Kultury. Tam odbyły się zajęcia z gry na
bębnach typu d’jembe przeprowadzone
przez grupę Dolina
Rytmu, prowadzoną
przez Łukasza Łonisia i Marcina Czarneckiego. Po podziale na
mniejsze grupy udało
nam się nauczyć podstawowych bić i tematów, a na koniec scalić
je we wspólny utwór.
Pomimo bólu rąk spowodowanego uderzeniami w bębny zajęcia bardzo się podobały i dały
nam dużo satysfakcji.
Po zakończeniu południowych atrakcji wróciliśmy znów do bazy biwakowej w Starych Pieścirogach, gdzie mieliśmy chwilę wytchnienia. W godzinach popołudniowych i wieczornych odbyły się 2 cykle zajęć do wyboru
uczestników. Pierwszy to „Planowanie swojego rozwoju”, zajęcia, których
tematyka skupiała się na stopniach wędrowniczych oraz „ABC wędrowniczych instrumentów metodycznych”. Staraliśmy się przybliżyć wędrownikom, w jaki sposób mogą działać, a w szczególności skupiliśmy się na
znakach służb. Podczas drugiego cyklu zajęć wędrownicy mieli możliwość
poznać podstawy rysunku perspektywicznego oraz udało nam się udowodnić, że można nauczyć się żonglerki 3 piłkami w półtorej godziny.
Wieczór uczestnicy spędzili na wspólnych rozmowach i wolnych śpiewankach. Biwak zakończył się w niedzielę w godzinach południowych.
Korzystając z okazji, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji i prowadzenia biwaku.
pwd. Daniel Nowak

Dzień Myśli Braterskiej

Wydawałoby się dzień jak co dzień, minął kolejny wtorek, 22 lutego. Jednak dla nas, harcerzy, jest to szczególny dzień, święto wszystkich skautów – Dzień Myśli Braterskiej. Wypada on w dniu urodzin lorda Roberta
Baden-Powella oraz jego małżonki lady Olave Baden-Powell – założycieli skautingu.
W tym wyjątkowym dniu wszyscy skauci na świecie łączą się, wspominając założycieli naszego ruchu, a także postawy oraz ideały mu przyświecające. W czasie DMB możemy wręcz dotknąć tego harcerskiego
braterstwa i poczuć się jak jedna, wielka rodzina. Nie tylko wśród harcerzy i zuchów, których znamy z naszych gromad, drużyn czy hufca,
lecz z całej społeczności harcerskiej. Jedną z głównych idei przyświecających skautingowi jest braterstwo, tak bardzo ważne dla każdego harcerza. Czy jesteś katolikiem, czy muzułmaninem, masz białą czy czarną
skórę – skaut dla skauta zawsze będzie bratem.
DMB to również czas wspomnień minionych lat, wspólnych, wspaniałych
przygód oraz niezapomnianych ludzi spotkanych na zagmatwanym szlaku życia. A czy Ty, druhu i druhno, pamiętasz, jak kiedyś pewnej księżycowej nocy, przy ognisku wypowiedziałeś tych kilka magicznych słów,
które związały Cię do końca życia służbą ludziom i ojczyźnie?
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej członkowie 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek” oraz 32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Matata” składają
wszystkim harcerzom ziemi nasielskiej najserdeczniejsze życzenia, aby
mogli rozniecać harcerski płomień we wszystkich napotkanych osobach,
żeby zawsze wiedzieli, którą drogą mają podążać, i aby wszystkie wyzwania były realizowane w 100 procentach.
z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
druh Radek
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Kościół w Nasielsku – część VII
( dokończenie z nr 81, czerwiec 2010 r.)

Opis inwentaryzacyjny
stanu obecnego kościoła
W kaplicy bocznej po prawej stronie prezbiterium znajduje się marmurowy ołtarz, o prostokątnej formie. Jest on surowy, pozbawiony ozdób. Jedynie u jego szczytu znajdują się cztery
metalowe płytki w kształcie herbu i kilka wot. Jego główną część stanowi obraz Matki Boskiej
Trockiej. Przedstawia on Madonnę z kwiatem białej róży i z Dzieciątkiem Jezus na kolanach.
Postacie na tym obrazie przyozdobiono koronami z aniołkami po bokach i rokokowymi sukienkami z blachy srebrnej. Ozdoby te datowane są na trzecią ćwierć XVIII wieku. W posiadaniu parafii był on zapewne już po roku 1718. Według „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce”
został on prawdopodobnie wykonany według ryciny Bartłomieja Strachowskiego.
Wota przy obrazie Matki Boskiej Trockiej, wykonano z blachy srebrnej. Są one trybowane
i rytowane (rytownictwo to sztuka graficzna polegająca na wyryciu rysunku na płycie, głównie metalowej lub drewnianej, z której po nałożeniu farby wykonuje się odbitkę na papierze
zwaną ryciną). Dwa z nich, z przedstawieniami zwierząt domowych, z postacią Matki Boskiej
na obłoku i napisem: Jadwiga Łukowska, datowane są na wiek XVII – XVIII. Kolejne, owalne, z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Chrystusa Ukrzyżowanego, pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Wotum rokokowe, z cechą inicjałową Jana Letyńskiego,
z postacią św. Rocha oraz dwoma wołami, w bogatym obramieniu z motywami roślinnymi
i owocowymi oraz rocaille [z języka francuskiego (rokaj) lekki niesymetryczny ornament
z motywów stylizowanych muszli i małżowin, typowy dla sztuki rokoka – przyp. red.] datowane jest na trzecią ćwierć XVIII wieku. Następne wotum z datą 1826 i cechą inicjałową
Samuela Gotthelfa Schmiedta, przedstawia klęczącą postać kobiecą, z inicjałami FL pod
okiem opatrzności. Wotum z cechą imienną złotnika ICH, z postacią chorego na łożu adorującego Matkę Boską z Dzieciątkiem, pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Zachowało
się także kilka wotów w formie serc, nóg i rąk pochodzących zapewne z XVIII – XIX wieku.
W samym ołtarzu głównym znajdują się dwa wota z pierwszej połowy XIX wieku.
W lewej nawie, na przeciwko
ołtarza św. Wojciecha znajduje się neogotycki ołtarz
Najświętszego Serca Jezusowego z gipsową figurą Chrystusa, umieszczoną w niszy zamkniętej ostrołukowo.
W zwieńczeniu ołtarza po
bokach znajdują się dwie wieżyczki ozdobione pinaklami,
a na środku ozdobiony pinaklami krzyż. Nad przedsoborowym ołtarzem umieszczoPłaskorzeźby na ołtarzu w kaplicy Matki Boskiej Trockiej.
ne jest drewniane, prostokątne tabernakulum. W antepedium – ozdobnej osłonie przedniej części mensy ołtarza, znajduje się zasłonięty drewnianą płytą obraz Złożenia do Grobu. Ponad ołtarzem znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, który został ofiarowany przez
Kazimierza Białoruckiego. Po bokach ołtarza znajdują się feretrony. Pierwszy neogotycki
z przedstawieniami Matki Boskiej Częstochowskiej z jednej i Świętą Rodziną z drugiej strony oraz św. Józefa. W kaplicy przylegającej do lewego ramienia transeptu znajduje się kaplica chrzcielna a w niej chrzcielnica z pokrywą, szafka na święty olej, rokokowy feretron.
Naprzeciwko znajduje się kaplica św. Antoniego z neogotyckim, drewnianym ołtarzem
pochodzącym z roku 1908. W ołtarzu tym znajduje się drewniana polichromowana płaskorzeźba przedstawiająca św. Antoniego podtrzymującego Dzieciątko Jezus. Jest ona przysłaniana zasuwą z namalowaną tą samą sceną. Płaskorzeźba umieszczona jest w zamkniętej
ostrołukowo wnęce o uskokowych brzegach. Po bokach obrazu w drewnianych niszach
ozdobionych daszkami znajdują się drewniane figury. Pod ścianami bocznych naw, oraz
przy kruchcie ustawione są drewniane stalle.
Chór został wybudowany w roku 1908. Prospekt organowy, stanowiący widoczną z zewnątrz obudowę organów wraz z układem piszczałek tzw. prospektowych, wykonany został w stylu neogotyckim. Ozdobiony jest pinaklami i figurą św. Cecylii. Osiemnastogłosowe
organy i prospekt wykonała w roku 1910 czeska firma braci Rieger z Krnova.
Drewniana neogotycka ambona pochodzi z 1911 roku. Wieloboczna, podparta o kolumnę
mównica ozdobiona jest figurami czterech ewangelistów oraz motywami roślinnymi. Na zaplecku znajduje się drewniana, polichromowana rzeźba anioła, oraz motywy roślinne. Strzelisty daszek, składający się z kilku kondygnacji, ozdobiony jest pinaklami. Na jego zwieńczeniu
znajduje się figura Chrystusa, który prawą rękę ma wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą
podtrzymuje na ramieniu krzyż.
Małgorzata Pakuła

„Notatnik” ma już 10 lat!
Mija właśnie 10 lat
o d k ą d d o „ Życ i a
Nasielska” dołączony został „Notatnik
NTK” – redagowany przez Nasielskie
Towarz yst wo Kultury. Pierwsza próba wydawania własnego pisma podj ęta zosta ła p rzez
N TK wiosną 1997
roku, kiedy to ukazał się w nakładzie
kilkudziesięciu egzemplarzy jeden
n u m e r. Sys t e m a tycznie ukazujemy
się j ednak dop ie ro o d 20 01 roku .
Przez pierwsze dwa
lata „Notatnik ” był
wydawany co miesiąc; od 2003 roku
wprowadzona została dwumiesięczna wakacyjna przer wa . Z ko l e i o d
2007 roku ukazujemy się co dwa miesiące.
W numerze marcow y m „ N o t a t n i k a”
z 2001 roku napisaliśmy o tym, że: „Chcemy, aby „Notatnik Nasielski” podejmował
przede wszystkim problematykę społeczno – kulturalną. Mamy zamiar pisać zarówno
o tradycjach i przeszłości naszego regionu, jak i o problemach współczesności. Będziemy przypominać w naszym piśmie, tych którzy tworzyli naszą historię i zasługują na
pamięć. Mamy zamiar zwrócić uwagę na piękno przyrody ziemi nasielskiej i historię
nielicznych już zabytków kultury materialnej. Jednocześnie chcemy popularyzować
i inicjować różnego rodzaju działania, które zmierzają do podniesienia świadomości
kulturalnej naszej lokalnej społeczności.”
W tym zakresie nic się nie zmieniło. Nadal będziemy podejmować tematy, które uznaliśmy za najważniejsze, i o których pisaliśmy w pierwszym numerze pisma.
Niezmiennie adresatami „Notatnika” są wszyscy mieszkańcy ziemi nasielskiej, którzy
chcą poznać lepiej swoje tradycje i chcą aktywnie uczestniczyć w życiu naszego miasta i gminy.
W ciągu minionej dekady „Notatnik” doczekał się kilku stałych oraz kilku cyklicznie
ukazujących się rubryk: „Wpisani w historię Nasielska”, „Nasielscy twórcy nieprofesjonalni”, „Zabytki naszego regionu” oraz „Rodem z Nasielska”, „Podróże nie tylko
literackie”, „Spotkania z książką”, „Na życzenie Czytelników”, „Historia w kadrze” czy
„Nasielsk na starej pocztówce”.
Najbardziej dumni jesteśmy z rubryki: „Wpisani w historię Nasielska”. Do tej pory opublikowaliśmy w niej 30 życiorysów mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy poprzez swoje życie i pracę na trwałe wpisali się w dzieje Nasielska.
W czasie tych 10 lat ukazały się dwa specjalne numery „Notatnika”. Numer październikowy z 2004 roku poświęciliśmy w całości sąsiadującej z gminą Nasielsk gminie
Świercze, a numer 50 z grudnia 2005 roku w całości poświęcony został obchodom
10 – lecia Nasielskiego Towarzystwa Kultury.
Chcemy, aby nasi Czytelnicy nie tylko poprzez systematyczne czytanie pisma mieli
z nim kontakt. Zapraszamy wszystkich, którzy dysponują materiałami o regionie czy
też chcą rozwijać swoje talenty dziennikarskie, literackie czy publicystyczne. Pragniemy, aby mieli oni możliwość współredagowania nadsyłając i publikując na jego łamach
własne teksty, stare fotografie oraz pocztówki. W tym celu podajemy adres email:
ntk1995@wp.pl za pośrednictwem, którego zachęcamy Państwa do stałego kontaktu
z redakcją „Notatnika NTK”.
Redakcja „Notatnika”
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Kabarety i poezja śpiewana w różnych pozaszkolnych zespołach
wynik rywalizacji był zaskakujący – jury po naradzie uznało, że
właściwie to najlepszy program na
przeglądzie zaprezentował MGOK
Nasielsk. Placówka, która niedawno
powstała i nie miała żadnego lokalu
do prowadzenia swojej działalności
(próby kabaretu odbywały się nadal
w LO – mieszkałem jeszcze wtedy
w budynku szkoły, którą zarządzałem i mogły się tam też odbywać
nawet próby nocne; na występy
w sali kina „Niwa” wyrażała dosyć
często zgodę jego kierowniczka
pani Sitek). Z ogłoszeniem wyniku,
że Nasielsk zajął I miejsce w województwie nie mogła się zgodzić
ówczesna pani dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury – przekonała jury, że na pierwszym miejscu powinien się znaleźć Ośrodek
Kultury w Działdowie. Wypromowanie Nasielska na I miejsce mogło
być, zdaniem tej pani kompromitacją starych, zasłużonych placówek kultury.
Musieliśmy się więc zadowolić II miejscem, o co tak bardzo pretensji nie mieliśmy,
bo najważniejsza dla nas była
publiczność, która przyjęła
nasz program bardzo gorąco. Budująca też była postawa naszego szefa muzycznego Jacka Gerka, który jak
państwo pamiętacie, był dyrektorem Miejskiego Domu
Kultury w Pułtusku i na przeglądzie miał zespół ze swojej
placówki, któremu również
akompaniował. Jednak właśnie w tym programie muzyRenia Majewska, Hania Krawczyńska i Bożena Kozłowska w piosence: „Nie kochajmy się z pijanymi”. ka była bardzo ważna, a Jacek
w ten występ włożył dużo
jest nam...” W skład zespołu wcho- zało się, że udało się nam wprowaserca i wszystkie swoje umiejętdziło 21 osób, które śpiewały i gra- dzić do programu zatytułowanego
ności (jest znakomitym klawiszowły na różnych instrumentach (man- „Trutka wyborowa” kilka piosenek
cem, w trakcie gry instrument jakby
doliny, bandżole, gitary, akordeony, i skeczów kabaretowych ukazuchodzi z muzykiem). W znacznym
jących ten wiecznie aktualny properkusji i pianinie).
stopniu przyczynił się do naszego
Najwięcej nowych zespołów wyra- blem w sposób nieszablonowy sukcesu, nie zauważając pewno
stało jednak z dawnych kabaretów i wywołać żywą reakcję widowni. wcale, że swoją mistrzowską grą
szkolnych prowadzonych przeze Szczególnie podobała się publicz- w naszym kabarecie odbiera szanse
mnie w nasielskim liceum. Kiedy ności piosenka „Nie kochajcie się zwycięstwa nad nami zespołowi ze
Sławek Umiński skończył Studium z pijanymi” w wykonaniu Reni, swojego Miejskiego Domu Kultury
Kulturalno - Oświatowe i praco- Hani i Bożeny.
w Pułtusku, który zdobył III miejsce
wał w Telmecie i ogłoszony został Sławek, za naszą zgodą, zgłosił Piętę w tym konkursie. Taki jest Jacek –
konkurs na artystyczne zespoły za- do konkursu na najlepszy program prawdziwy artysta, muzyk z powokładowe - spotkał się z Ewą Majew- wszystkich miejskich, gminnych łania i nasz serdeczny przyjaciel.
ską i Darkiem Zawadzkim. Ad hock i miejsko-gminnych Ośrodków
Wkrótce dostaliśmy zaproszenie
zmontowali program „Milczenie Kultury dawnego województwa
na kolejny wojewódzki przegląd
złotem jest”, za który otrzymali II ciechanowskiego. Przegląd odbył
zespołów kabaretowych do Ciemiejsce w turnieju zakładów woje- się w Wojewódzkim Domu Kulchanowa. Oprócz nas zgłosiły się
tury, patronował mu Wojewódzki
wództwa warszawskiego.
jeszcze tylko dwa zespoły: z MaPóźniej Sławek został dyrektorem Wydział Kultury i Wojewoda Cie- linowa i Golądkowa. Oto co pisał
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu- chanowski. Jego wynikami zainte- w „Tygodniku Ciechanowskim”
ry w Nasielsku i utworzyliśmy ka- resowane były władze wszystkich o naszym występie Kazimierz Mibaret Pięta. W składzie nowego ze- gmin, ponieważ ustanawiał niejako chalak w artykule zatytułowanym
społu znaleźli się przede wszystkim hierarchię – które miasto i gmina „Dorosnąć do Pięty”: „Nie jestem
ci, którzy ostrogi kabaretowe zdo- naszego województwa jest najlep- fachowcem od kabaretów, ale jako
byli w szkolnych zespołach działają- sze w dziedzinie kultury. Nie wszy- miłośnik tego rodzaju rozrywcych przy LO: Hania Krawczyńska, scy pewnie pamiętają, że prym ki przez półtorej godziny występu
Renia Majewska, Bożena Kozłow- w niej wiodły większe miasta, któ- „Pięty” bawiłem się doskonale. Poska, Darek Zawadzki, Sławek Umiń- re kiedyś były siedzibą powiatów, dobnie pozostali widzowie i słuchaski, dokooptowaliśmy jeszcze jed- jak Ciechanów, Mława, Płońsk, cze.(...)Z satysfakcją odnotowuję, że
nego licealistę Zbyszka Adamskie- Pułtusk, Działdowo. Tymczasem sympatyczna i ambitna „siódemka”
Zanim przejdę do wspomnień
związanych z różnymi nasielskimi
pozaszkolnymi zespołami, do powstania których się w jakiś sposób
przyczyniłem lub byłem świadkiem ich działalności, muszę napisać o tych, które działały dużo
wcześnie i materialne dowody ich
istnienia się zachowały, jednak osobiście ich z różnych powodów nie
mogłem oglądać.
Pierwszym, i to wysoko nagrodzonym, był Zespół Instrumentalny
LO prowadzony w latach 50-tych
XX wieku przez wielokrotnie wspominanego przeze mnie Stefana Jaworskiego, który na Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Poznaniu
w roku 1956 zdobył III miejsce
w pionie zespołów szkół licealnych
za wykonanie wiązanki pieśni ludowych „Gawot Świetliki” i „Po pracy

go oraz nowego członka – Krzysztofa Turka, który widocznie doświadczenie kabaretowe zdobywał
w innych zespołach, bo nie odstawał od weteranów. Bez Jacka Gerka nie można było wtedy wyobrazić sobie dobrego kabaretu –więc
został kierownikiem muzycznym
i akompaniował mu na wszystkich
występach. Mnie tradycyjnie przypadła rola kierownika odpowiadającego za całość programu.
Ponieważ wszyscy członkowie Pięty (za wyjątkiem Zbyszka Adamskiego) byli już po maturze, tym
razem w programie zaatakowaliśmy ostro jedną, z największych
wad narodowych, jaką jest pijaństwo. Problematykę tę ukazaliśmy
niejako od środka – od skutków,
jakie niesie nadużywanie alkoholu dla poszczególnych jednostek
i ich najbliższego otoczenia. Oka-
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prezentuje, jak na amatorów,
bardzo wysoki poziom artystyczny i programowy. Dlatego, aby dorosnąć do „Pięty”
trzeba się będzie szkolnym zespołom z Golądkowa i Malinowa sporo napracować.”
W 1983 roku Pięta została zaproszoną do Nowego Sącza na
ogólnopolską imprezę - Konfrontacje Artystyczne Młodzieży (zwaną w skrócie „Kram”).
Przywieźliśmy stamtąd miłe
wspomnienia, bo było kilka
ciekawych zespołów muzycznych, między innymi popularna kiedyś „Kasa chorych”. Pobyt nad Popradem sprzyjał też
naszej oryginalnej twórczości
– Jacek skomponował melodię do nowej piosenki kabare- Darek Zawadzki - jeden z organizatorów kabaretu
towej, Sławek rywalizował ze „Pięta”.
mną w napisaniu do tej melodii
sposobem Sławek Umiński) i zgłosili
tekstu. Piosenkę tę z nowymi sło- swój udział w najważniejszej wtedy
wami śpiewał kabaret „Pyza” na fe- w Polsce imprezie kabaretowej –
stiwalu kieleckim w 1986 roku.
Ogólnopolskich Spotkaniach KabaNajwiększym osiągnięciem z ka- retowych w Zakopanem. Ponieważ
baretów pozaszkolnych wywodzą- w kabaretach liczyła się bardzo odcych się z Nasielska składających waga i walka ze starym, rozkładasię nie tylko z nasielszczan może jącym się już ustrojem – jury pod
poszczycić się kabaret „Pętla – przewodnictwem Jacka FedoroPułtusk, Nasielsk przez Jabłonnę”. wicza przyznało „Pętli” II nagrodę
Ta długa i skomplikowana nazwa -„Lirę Wernyhory”. Jednak cenzor
oddawała zarówno pochodzenie Wojewódzkiego Oddziału Konczłonków tego zespołu, jego przy- troli Prasy i Widowisk w Krakowie
należność organizacyjną (kabaret nie wyraził zgody na występ „Pętli”
reprezentował MGOK w Nasielsku na towarzyszącej Spotkaniom Kai Dom Kultury w Jabłonnie) i drogę, baretowej imprezie „Paka”, na któjaką musieli przebyć kabaretowi- rej prezentowane były krakowskiej
cze, aby się ze sobą spotkać. Z na- publiczności zespoły nagrodzone
sielskich kabaretów w tym zespole w Zakopanym. Mimo kłopotów
znaleźli się: Sławek Umiński, Darek z cenzurą Pętla wielokrotnie jeszZawadzki, Krzysztof Turek i Zby- cze prezentowała swój program
szek Adamski; z Pułtuska Jarosław w różnych miejscowościach.
Kalinowski; z Jabłonny Piotr No- W działalność kabaretów zaangawotny; kierownikiem muzycznym żowanych politycznie i funkcjonubył cały czas Jacek Gerek. Ja osobi- jących w drugim obiegu włączył
ście nie brałem udziału w założeniu

Widzowie podczas występu kabaretu „Pięta”.

tego kabaretu ani nie pisałem dla
niego tekstów. Młodzi artyści byli
ambitni i odważni. Przypomnijmy
sobie był rok1984. Mimo odwołania stanu wojennego w kraju trwała
walka tzw. władzy ludowej z Solidarnością. Oni tymczasem wspólnie napisali scenariusz kabaretowy
pt. „Mrowisko’, w którym nie tylko aluzyjnie krytykowali naszego
wschodniego sąsiada, ale kończyli program piosenką o łodzi, która płynie do zwycięstwa pod dowództwem elektryka. Na ten właśnie program udało im się uzyskać
zgodę ciechanowskiej cenzury
(sprawę załatwił znanym tylko sobie

się najbardziej z wychowanków
nasielskich kabaretów Darek Zawadzki. W tym czasie założył jeszcze jeden zespół - „Orkiestrę Teatru Ata”, z którą wystąpił z Janem
Pietrzakiem na Festiwalu w Opolu.
Bardzo często akompaniował artystom, którzy występowali w kościołach z pieśniami i poezją patriotyczną w Mszach za Ojczyznę.
W nasielskim kościele akompaniował na takim występie znanej aktorce – Annie Nechrebeckiej.
P.S. Dziękuję pani Reginie Maron za
udostępnienie zdjęć z prywatnych
zbiorów.
Henryk Śliwiński
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Na karnawałowym balu
W poniedziałek,
14 lutego br. w Dzień
św. Wa l e n t ego
w N i e p u b l i cz ny m
P rz e d s z ko l u „ Po d
Fiołkami” odbył się
k a r n a w a ł ow y b a l
maskowy.
Dzieciom pomysł takiej zabawy bardzo
się spodobał, dlatego
każde z nich przyszło
tego dnia przebrane w jakiś oryginalny
kostium. Na bal przybyły więc: Księżniczk i, Rycerz, K lown,
a n awe t woj ow n i k
Ninja w masce. Wśród
dzieci przebranych za
zwierzaki kolorowymi
kostiumami zachwycali: Kogut, Tygrysek i Biedronka. Czas karnawału to czas tańców i zabawy, dlatego podczas
tego dnia nie zabrakło konkursów i nagród, a dzieci bawiły się znakomicie.
Warto dodać, że „Pod Fiołkami” nie brakuje atrakcji
także na co dzień. Ciocia
Ela i wujek Sławek Fijalscy,
właściciele placówki, często
organizują dzieciom wycieczki, wyjścia do miejsc,
które każdy przedszkolak
znać powinien, np. do kina,
kawiarni, kościoła czy piekarni. Często też organizują
spotkania z różnymi gośćmi,
np. strażakami czy policjantami.
Pozdrawiamy wszystkich
Czytelników i Redakcję „Życia Nasielska”.
Przedszkolaki z NP „Pod
Fiołkami”

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.
W zasięgu Twojej ręki pojawić się powinny
duże pieniądze. Jeśli się postarasz, to znacznie
zasilisz swój domowy budżet. Musisz tylko
wykorzystać szansę, jaka pojawi się już wkrótce
i nie zrezygnować zbyt wcześnie.

Byk 20.04. 20.05.
W pracy uważaj, by atmosfera nie była
zbyt luźna i swobodna. Najbezpieczniej jest
zachować dystans wobec przełożonych.
W życiu towarzyskim i rodzinnym kontakty
będą kwitły. Samotne Byki zakochają się.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Energię, która Cię rozpiera wykorzystaj
w pracy. Uda Ci się podjąć decyzję
w skomplikowanej i trudnej sprawie. Jeśli masz
problem w życiu osobistym, to nie zastanawiaj
się w nieskończoność.

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym, jak i rodzinnym nie licz
na żadne zmiany. Zażegnasz wszelkie konflikty,
które powstały nie tylko z Twojej winy. Dobrze
odpoczniesz jedynie daleko od cywilizacji.

Lew 23.07.- 22.08.
Będziesz mieć znakomite wyczucie sytuacji
zwłaszcza w sprawach materialnych. Możesz
śmiało inwestować lub zagrać w grę losową.
Jeżeli nawet nie staniesz się bogatszy, to na
pewno zyskasz uznanie otoczenia.

Panna 23.08.- 22.09.
Gwiazdy gwarantują Ci przychylność i życzliwość
otoczenia. Będziesz mógł wynegocjować
dla siebie lepsze warunki pracy, może małą
podwyżkę lub premię. Samotne Panny będą
mieć powodzenie u płci przeciwnej.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym i osobistym powinieneś
teraz zapanować nad swoimi emocjami, bo
awantura wisi w powietrzu. Wystrzegaj się
zbyt gwałtownych reakcji, na coś, co Ci się nie
podoba.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższym czasie łatwo osiągniesz
porozumienie z osobami z Twojego otoczenia.
Przyczyni się to do lepszej, efektywniejszej
pracy i uda Ci się nadrobić wszystkie zaległości.
W uczuciach - udana randka.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W pracy pasmo sukcesów. Wszystko czego
się dotkniesz przyniesie pozytywne rezultaty
i wymierne korzyści finansowe. W miłości
absolutne szczęście.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W najbliższych dniach ogarnie Cię przemożna
chęć działania. Będziesz mieć szczęście do
załatwiania wszystkich spraw urzędowych.
Jest to również dobry czas na podróże i te
służbowe, i całkiem prywatne.

Wodnik 20.01.- 18.02.
Już wkrótce planety umożliwią Ci dokonanie
niezwykle rozsądnego wyboru. Możesz
zawrzeć korzystną transakcję lub objąć nowe
stanowisko. W życiu osobistym nie będziesz
w nastroju do wielkich szaleństw.

Ryby 19.02.- 20.02.
Trudno Ci będzie teraz skupić uwagę na
czymkolwiek i zachować trzeźwość umysłu. Jeśli
masz coś ważnego do zrobienia, spisz wszystko
i postaraj się ułożyć plan działania. W miłości
lepszy czas.
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BIBLIOTEKA

Zima w mieście
Tegoroczne zajęcia w czasie ferii
zimowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbywały się
przez dwa dni –
18 i 21 lutego. Dla
dzieci przygotowano jak zawsze
wiele atrakcji. Odbyła się m.in.: nau k a r ys owa n i a ,
malowanie z zamkniętymi oczyma, gry i zabawy ruchowe i układanie puzzli. Na koniec
każdego dnia nie brakowało nagród.
Atrakcją naszych ferii była możliwość zwiedzenia małego nasielskiego
muzeum, które mieści się w budynku biblioteki, a po którym oprowadzał dzieci Stanisław Tyc, dyrektor biblioteki. Przez całe ferie była czynna również pracownia internetowa, z której chętnie korzystali zarówno
starsi, jak i młodsi.
W podczas zabaw w bibliotece na dzieci czekały też smakowite niespodzianki – pizza, a także słodkości i ciepła herbata.
(m)

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA ZAPRASZA

11–13 marca godz. 15.00

Megamocny
2010; USA; Familijny, Animacja, Sci-Fi, Komedia;
reżyseria: Tom McGrath; scenariusz: Alan J.
Schoolcraft,Brent Simons

Twórcy „Shreka”, „Madagaskaru” i „Kung
Fu Panda” przedstawiają nowego bohatera – diabolicznego Ooberminda, który
od ponad 20 lat usiłuje podbić Ziemię, za
każdym razem jednak, jego plany krzyżuje zamaskowany super-bohater Metro
Man. Wszystko zmienia się w dniu, kiedy
Oobermind podczas jednej ze swoich akcji
przypadkowo zabija Metro Mana. Nie mając już do pokonania żadnego wroga, zniechęcony geniusz zła postanawia stworzyć sobie nowego super-przeciwnika...
11–13 marca godz. 17.00

Jestem numerem cztery
USA; Przygodowy, Akcja, Sci-Fi; reżyseria: D.J.
Caruso; scenariusz:Alfred Gough,Miles Millar;
obsada:Alex Pettyfer,Timothy Olyphant,Teresa
Palmer, Dianna Agron, Callan McAuliffe.

John Smith to pozornie zwyczajny
młody mieszkaniec jednego z miasteczek w USA. W rzeczywistości jest
jednak uciekinierem z pogrążonej
w wojnie planety Lorien, który na Ziemi szuka schronienia. Trafia do cichego miasteczka w Ohio. Tu spotyka Sarę
Hart, dziewczynę miejscowej gwiazdy
footballu. Rodzi się między nimi uczucie. Wkrótce jednak John i jego szkolna
miłość znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie 49 m2 na osiedlu
Warszawska. Tel. 660 820 397.
Sprzedam matę masującą. Tel. 604
154 539.
Sprzedam pralkę, lodówkę i kuchnię
gazową. Tel. 669 900 789.
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.
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 sianokiszonkę wysokiej
jakości. Tel. 600 097 326.
Usługi remontowo-budowlane.
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne. Tel. 663 046 604.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 515
609 417.
Sprzedam dom w Nasielsku 200 m2
działka 620m 2; wszystkie media.
Tel. 504 351 323.
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.
Doniczki- Producent. Głodowo Wielkie
k.Nasielska. Oferuje: doniczki produkcyjne i ozdobne. Tel. 503 163 884.
Zakład Krawiecki zatrudni krawcowe.
Tel. 600 853 814.
Sprzedam działkę o pow. 3000 m2
z możliwością zabudowy, Kosewo k.
Nasielska. Tel. 501 136 623.
Zamienię 72 m2, ul.Warszawska, parter
na mniejsze. Tel. 660 769 452.
Sprzedam dwie działki budowlane
o pow. 750m2 razem lub oddzielnie
przy ul. Krupki. Tel. 605 610 332.
Wynajmę lokal w Nasielsku na biuro
lub gabinet. Tel. 502 600 976.
Sprzedam 50bel słomy. Tel. 693 860
648.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku,
3 pokoje 54 m2.Informacje tel. 600
164 461.
Zatrudnię kierowcę kat. C +E z doświadczeniem. Tel. 603 309 306.

REKLAMA

4–17 marca 2011

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam Fiata Seicento 900, rok produkcji 1999; 2 lata instalacja gazowa.
Tel. 514 192 651.
Sprzedam kuce. Tel. 604 142 990.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 668 602 600.
Sprzedam heblarkę, łóżko 1 - os. nowe,
fotele, komodę pod TV, huśtawkę
ogrodową drewnianą, lustro kryształowe do łazienki, rowery, dywany.
Tel. 505 359 438.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Zlecę wykonanie ocieplenia budynku
mieszkalnego. Tel. 603 905 435.
Do wynajęcia mieszkanie w Nasielsku,
centralne ogrzewanie, oddzielne wejście. Tel. 23 69 30 025; 602 793 096.
Sprzedam działkę budowlaną
600 m 2 w Pieścirogach Nowych
200 m od dworca PKP. Tel. 606 329
955.
Sprzedam siano prasowane kostka.
Tel. 886 139 528.
Ogrodzenia z metalu, sztachet, siatki.
Wykonujemy bramy, przęsła, podmurówki, klinkier, kraty. Tel. 607 687 306.
Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 663
341 423.
Ta n i e k wa t e r y p ra c o w n i c z e
w Nasielsku. Tel. 510 046 724.
Schody. Tel. 503 401 399.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.

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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Kolejne zwycięstwa Żbika
Nasza drużyna piłkarska przygotowująca się
do rundy rewanżowej
w warszawskiej lidze
okręgowej gra coraz
lepiej. Są realne szanse
na awans. Powinniśmy
być więc zadowoleni.
Tymczasem wciąż wyczuwa się w nasielskim
światku piłkarskim pewien niepokój. Wynika
on z trudnej sytuacji finansowej klubu.
W ostatnich dwóch tygodniach nasza druż yna rozeg ra ła trz y
z czterech zaplanowa n yc h s p a r i n g ów.
Wp ł y w n a to m i a ł a
w dużej mierze pogoda. Szczególnie trudny był ostatni
tydzień. Mróz w dzień przekraczał
10 o C. Walka w tej temperaturze
na boisku o sztucznej nawierzchni
jest wprawdzie możliwa, ale z różnych względów jest to niewskazane. To nie oznacza, że w oczekiwaniu na poprawę warunków atmosferycznych zaprzestano treningów.
W p i e r wsz ym t ygo dn iu Żb i k
zmierzył się na boisku w Kraszewie z Mławianką Mława (IV liga)
i Startem Działdowo (III liga). A są
to przeciwnicy wymagający. Gra
była bardzo ciekawa, a byłaby
z pewnością bardziej widowiskowa, gdyby nie zmrożone, śliskie
boisko. Widać było, że zawodnicy
nie pokazują pełni swych możliwości.
Piłkarze Żbika na tle swoich rywali
wypadli bardzo dobrze. Nadawali ton grze, zmieniali tempo gry,
dużo strzelali. Szczególnie mogły
się podobać wyprowadzane raz
po raz kontry. I chociaż w meczach kontrolnych wynik nie jest

Mecz z Mławianką zakończył się
zwycięstwem Żbika w stosunku
2:1. Bramki dla naszej drużyny
strzelili Rafał Załoga i Marcin Gumowski. Ich wzrastająca dyspozycja strzelecka wyraźnie cieszy. Od
niej w dużej mierze zależy to, czy
Żbik będzie wygrywał mecze.
Nasi piłkarze strzelili cztery gole
drużynie z Działdowa. I tym razem na listę strzelców, i to aż
dwukrotnie, wpisał się Rafał Załoga, zaś Marcina Gumowskiego
w zdobywaniu goli zastąpił Fabian Kotarski. Tak jak Rafał, zdobył również dwie bramki. Fabian
jest bramkostrzelnym piłkarzem.
Często strzela w pe łnym biegu. W rundzie jesiennej niejednokrotnie strzelone przez niego
bramki decydował y o wyniku
spotkania.
W ostatnią sobotę Żbik na boisku
w Milanówku pokonał warszawską
drużynę Przyszłość Włochy 7:4.
Jeszcze w poprzednim sezonie
zespół ten występował w czwartej lidze. Obecnie zajmuje miejsce w środku tab eli
II grupy warszawskiej
ligi okręgowej. Przeciwnik był więc „godny”. Tego dnia nasza
druż yna w ystąpi ła
w dość eksperymentalnym składzie, jako
że zabrakło kilku czołowych zawodników.
Godnie ich zastąpili
dublerzy. Wynik mówi
sam za siebie. Osoby
postronne, obserwujące ten mecz, zgodnie twierdziły, że Żbik,
g raj ąc y na t ym s amym poziomie ligowym co Przyszłość,
przerastał tę drużynę
przynajmniej o klasę.
Wychowankowie Żbika Rafał Załoga i Marcin Gumowski Pot wierdziło się to,
o czym głośno mówi
stanowią o sile naszej drużyny.
się na całym Mazownajważniejszy, to przeciwnicy roszu:
że
grupa
ligi okręgowej,
bili wszystko, aby tych meczów
w
której
gra
Żbik,
jest najsilniejsza
nie przegrać. Żbik był jednak
spośród
wszystkich
sześciu grup
w obydwu spotkaniach wyraźtej
klasy
rozgrywkowej.
I w tym
nie lepszy. O grze naszej drużyny
me
c
zu
również
p
op
i
s
s w ych
z uznaniem mówili piłkarze i trestrzeleckich
umiejętności
dali
nerzy drużyn, które w tych sadwaj
wychowankowie
Żbika:
Rafał
mych dniach na boisku w Kraszewie również rozgrywały sparingi. Załoga i Marcin Gumowski. Strze-

lili po trzy bramki. Jedną bramkę zdobył Jarek Unierzyski. Ta
bramka także cieszy, bo świadczy, że być może ten zawodnik
na powrót będzie często wpisywał się na listę strzelców. Zawsze
bowiem należał do czołowych
snajperów Żbika.
Do końca okresu przygotowawczego i rozpoczęcia rozgrywek
Żbik rozegra jeszcze dwa mecze kontrolne, obydwa z czwartoligowcami. 5 marca zmierzy
się w Ciechanowie z miejscową
Mazovią, a 12 marca na boisku
w Kraszewie z Iskrą Krasne.

***

Na marginesie spotkań kontrolnych nasuwa się pytanie, dlaczego w Nasielsku nie zadbano o wybudowanie pełnowymiarowego
boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Możliwości były. Teraz nasi piłkarze muszą korzystać z obcych
boisk i za nie płacić. Jak mówią
działacze z maleńkiej wioski Kraszewo (nie mającej nawet statusu gminy), boisko to przynosi im
wymierne korzyści.
I jeszcze jedno sportowe spostrzeżenie. Przed laty Nasielsk
miał wielu dobrych ł yżwiarzy.
Uczestniczyli w zawodach w całej Polsce. Brali nawet udział w zawodach na szczeblu centralnym
w hokeja, Złotym Krążku i Błękitnej Sztafecie. Teraz, kiedy narodziły się nowe możliwości budowy tanich lodowisk, a nawet
wypożyczania takich lodowisk na
okres zimowy, w Nasielsku o tym
nie pomyślano. Budowano Orliki
– w gminie Nasielsk nie wybudowano żadnego, potem budowano
białe Orliki (lodowiska). W Nasielsku jakby o tym nie wiedziano.
A maleńkie miasteczko Glinojeck
takiego Orlika ma…
Cóż, tylko dzieci i młodzieży żal,
bo nie wszystkich stać na wyjazdy na lodowisko do Ciechanowa,
Nowego Dworu Mazowieckiego czy Legionowa. Tam bowiem
można najczęściej spotkać wielu
naszych zapalonych amatorów
tak pięknego sportu, jakim jest
ł yżwiarstwo. A pamiętajmy, że
sport to zdrowie.
xyz
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BRYDŻ

Wyniki turnieju „czwartego” 11.02.2011 r.:

1. Janusz Muzal - Janusz Wydra					
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński			
3. Mariusz Figurski - Maciej Osiński			
4. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski 		
5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki			
6. Marek Olbryś - Robert Truszkowski			
7. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski			
8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński			
9. Krzysztof Brzuzy - Józef Dobrowolski			

Wyniki turnieju „piątego” 18.02.2011 r.:

1. Janusz Muzal - Janusz Wydra					
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński			
3. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski 		
4. Stanisław Sotowicz - Krzysztof Turek			
5. Marek Olbryś - Robert Truszkowski			
6. Krzysztof Brzuzy - Józef Dobrowolski			
7. Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński			
8. Paweł Lasocki - Krzysztof Morawiecki			

61 pkt (63,54%)
57 pkt (59,38%)
56 pkt (58,33%)
55 pkt (57,29%)
53 pkt (55,21%)
41 pkt (42,71%)
40 pkt (41,67%)
36 pkt (37,50%)
33 pkt (34,38%)

79 pkt (62,70%)
71 pkt (56,35%)
63 pkt (50,00%)
63 pkt (50,00%)
61 pkt (48,41%)
59 pkt (46,83%)
55 pkt (43,65%)
53 pkt (42,06%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1-2. Janusz Muzal			
Janusz Wydra			
3-4. Piotr Kowalski			
Grzegorz Nowiński		
5-6. Marek Olbryś			

35 pkt
35 pkt
30 pkt
30 pkt
27 pkt

7.
8.
9.
10.

Robert Truszkowski		
Stanisław Sotowicz		
Maciej Osiński			
Mariusz Figurski			
Paweł Wróblewski			

27 pkt
25 pkt
24 pkt
22 pkt
20 pkt

Na następny turniej zapraszamy w piątek 04.03.2011 r. na godz. 18.45. do hali
sportowej w Nasielsku.
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