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Dziura za dziurą

Miesiąc temu zamieściliśmy
zdjęcie i krótką notatkę omawiającą niebezpieczną sytuację,
jaka wytworzyła się w jezdni naprzeciwko marketu Tesco.
Powstała w tym miejscu dziura
była i, niestety, nadal jest wyjątkowo niebezpieczna. Nie był to
bowiem zwykły ubytek w nawierzchni, których na tej ulicy jest wiele, lecz zapadlisko powstałe w wyniku wymywania gruntu znajdującego się pod jezdnią
i powodującego jej zapadanie.
Ruch na ulicy POW był zawsze bardzo duży, a wyremontowanie drogi
Nasielsk–Pomiechówek sprawiło, że jeszcze wzrósł i do tego tędy jeżdżą bardzo ciężkie pojazdy. W wielu miejscach jezdnia się zapada, a jedną z przyczyn
jest też to, że biegnący w tej ulicy kolektor kanalizacji ogólnospławnej w wielu
miejscach jest nieszczelny.
Zanim zamieściliśmy notatkę, sprawdziliśmy, że zarządca tej drogi był kilkakrotnie alarmowany o niebezpieczeństwie. Pierwsza reakcja była natychmiastowa, bo nastąpiła … po trzech dniach. Ustawiono wtedy mało widoczny
znak. Mniej więcej po dziesięciu dniach zjawiła się ekipa remontowa. Panowie
pracowali solidnie. Wypełnili zapadlisko tłuczniem, solidnie to ubili i zabetonowali. Postawili też poprzedni niewielki znak i dodatkowo drewnianą barierkę.
Mieszkańcy Nasielska spodziewali się, że wkrótce pojawi się ekipa, która dokończy pracę, tzn. pokryje zagłębienie asfaltem. Od tamtego czasu mijają
kolejne tygodnie i nic się nie zmienia. A barierka została rozbita i leży we wgłębieniu. Na koniec jeszcze jedna informacja. Kilka metrów dalej, tuż obok włazu
do studzienki kanalizacyjnej, tworzy się druga taka pułapka. Potrzeba już szybkiej interwencji. Czy będziemy musieli na nią poczekać do przyszłego roku?
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Groźny wypadek
W poniedziałek, 4 lipca br. na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
571 w Cieksynie z drogą w kierunku Lelewa ok. godz. 14.00 doszło
do zderzenia dwóch samochodów
osobowych: Renault Thalia i Opla
Astry. Na miejscu zdarzenia pierwsi pojawili się strażacy z OSP Cieksyn. Dość szybko pojawiły się też
trzy karetki pogotowia ratunkowego, jednostka OSP Nasielsk i strażacy z PSP w Nowym Dworze Maz.
i policja.
Ratownic y z pomocą strażaków udzielali pomocy poszkodowanym w wypadku osobom.
Strażacy zabezpieczyli pojazdy,
odłączając w nich akumulatory,
a ponadto kierowali ruchem, ponieważ do zdarzenia doszło na
bardzo ruchliwym odcinku drogi.
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Z ustaleń policji wynika, że 64–letni
Zdzisław S., kierowca Renault Thalia
jadący od strony Nasielska w kierunku Borkowa niespodziewanie
skręcił w drogę prowadzącą do Lelewa. Kierowca Renault najprawdopodobniej nie zauważył jadącego
z przeciwnej strony Opla Astry i nie
ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu
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w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów.
W wypadku uczestniczyło pięć osób
jadący w obu autach, z czego cztery,
w tym: kierowca i pasażerka Renault
i dwóch pasażerów Opla z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Kierowcy
obu pojazdów byli trzeźwi.
(red.)
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
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

INFORMACJA DOTYCZĄCA
SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr
47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis
kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich
zgodności ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie
i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.
Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów
telefonicznych. Osoby telefonujące w podanym wyżej terminie do mieszkań
respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku
wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera
dzwoniąc na infolinię.
Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych, 22
44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie
z cennikiem operatora.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż rachmistrze spisowi zakończyli swoje
prace w dniu 30 czerwca br.

Wyroby azbestowe
w ewidencji
Informuję, że każdy posiadacz azbestu w danym roku kalendarzowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany przeprowadzić inwentaryzację wyrobów azbestowych, a wynik tej inwentaryzacji ująć
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Informację tę przygotowuje
się w 2 egzemplarzach, z których jeden przedkłada się burmistrzowi, a drugi
przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” stanowi załącznik nr
3 do ww. Rozporządzenia.
Każdy posiadacz azbestu zobowiązany jest również do przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządza się w jednym egzemplarzu
i przechowuje wraz z dokumentacją obiektu, na którym zamontowane są
wyroby zawierające azbest. „Ocena” stanowi załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia. Informuję również, że w 2011 roku Urząd Miejski w Nasielsku nie
posiada środków finansowych na zdjęcie oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia będzie składany
na rok 2012 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Zwracam szczególną uwagę na problem z możliwością odbioru eternitu zawierającego azbest, który jest już zdjęty, ze względu na fakt, iż czynność ta
powinna być wykonywana przez podmioty do tego uprawnione. Z chwilą
zdjęcia azbest powinien od razu być poddany utylizacji, nie może być składowany.
Właściciel azbestu przed przystąpieniem do demontażu powinien zgłosić ten
fakt do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego (Filia
w Nasielsku, Urząd Miejski, pokój 18). W razie zmiany konstrukcji dachowej
powinien mieć na to zezwolenie. Następnie po demontażu eternitu, przez
uprawniona firmę, właściciel powinien otrzymać Kartę Odpadu, którą przedkłada w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w celu wykreślenia z ewidencji
Bazy Azbestowej.
Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski
Telefon kontaktowy:
(23) 69 33 061 – Bogdan Ruszkowski, (23)69 33 055 – Iwona Obojska
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Konkursy rozstrzygnięte

W piątek, 1 lipca br. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyły się postępowania konkursowe, które miały wyłonić dyrektorów następujących placówek
oświatowych: Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie
i Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Zainteresowani udziałem w konkursach swoje oferty mogli składać do 14 czerwca br.
w nasielskim UM.
W komisji konkursowej pracowało w sumie 9 osób, w tym z UM: Barbara Sakowska z Wydziału ds. Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej – przewodnicząca komisji, Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska,
i Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego, dwie osoby
z mazowieckiego kuratorium oświaty, po jednym przedstawicielu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej z danych placówek oświatowych oraz przedstawiciele związków zawodowych: ZNP Agata Busłajew i „Solidarność” Krystyna
Raczkowska (w konkursie na dyrektora gimnazjum – Joanna Wiśniewska). Prace
czterech komisji konkursowych rozpoczęły się o godz. 9.00 i trwały do godz.
19.30. – Najpierw komisja zapoznawała się dokumentami złożonymi przez
kandydatów, a później podejmowana była uchwała o dopuszczeniu ich lub
nie do dalszego postępowania konkursowego. Taka informacja była też od
razu przekazywana kandydatom. Później kandydaci przedstawiali swoje uzasadnienie i koncepcję funkcjonowania placówki. Następnie członkowie komisji
mogli zadawać kandydatom pytania, po czym odbywało się tajne głosowanie i ogłoszenie werdyktu – omawia kolejne etapy konkursu Barbara Sakowska,
przewodnicząca komisji rekrutacyjnej. – Każdy z członków komisji dysponował
jednym głosem, a o wyborze danej osoby na stanowisko dyrektora decydowała bezwzględna większość głosów – dodaje.
W konkursie na dyrektora szkoły
w Popowie Borowym startowała
tylko jedna osoba, dotychczasowa
dyrektor tej placówki, Teresa Przybysz, i ponownie została ona wybrana na to stanowisko. Podobna
sytuacja powtórzyła się w wypadku ZS nr 3 w Cieksynie, ponieważ
na konkurs wpłynęła tylko jedna
oferta, złożona przez dotychczasową dyrektor Justynę Nowacką.
Zgodnie z decyzją komisji konkursowej J. Nowacka przez najbliższe
pięć lat będzie dalej pracować na
stanowisku dyrektora tej placówki.
W konkursie na dyrektora szkoły podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku swoje
oferty złożyli: Agnieszka Mackiewicz z Nasielska (dotychczasowy dyrektor placówki),
Katarzyna Cienkowska z Nasielska
oraz Elżbieta Gołębiewska z Sochocina. W pierwszym etapie ze
względów formalnoprawnych odpadły dwie kandydatki. Komisja
konkursowa zadecydowała, że na
stanowisku dyrektora szkoły pozostanie A. Mackiewicz.
Największą popularnością cieszył
się konkurs na stanowisko dyrektora PG nr 1 w Nasielsku. Wpłynęło
na niego aż pięć ofert. Swoje kandydatury zgłosili: Bożenna Roszczenko (dotychczasowy dyrektor
placówki), Agnieszka Pałaszewska
z Nasielska, Jan Grądzki z Łomianek, Zofia Daniszewska z Ciechanowa i Iwona Zdunek z Bród, gm. Płońsk. Pierwszego etapu, z powodu niezłożenia
wymaganych w konkursie dokumentów, nie przeszły dwie osoby (B. Roszczenko i A. Pałaszewska), zaś spośród trzech zakwalifikowanych do kolejnego etapu
jedna (I. Zdunek) zrezygnowała z dalszego w nim udziału.
Konkurs został rozstrzygnięty, ale komisja rekrutacyjna nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora PG nr 1 w Nasielsku.
Jak zapewniał nas Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, kolejny konkurs na stanowisko dyrektora tej placówki zostanie ogłoszony już na początku sierpnia br.
(i.)
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk
Dnia 14.06.2011 r. minęło pół roku,
od kiedy dzięki Waszemu zaufaniu
objąłem kierowanie Urzędem Miejskim w Nasielsku. Dlatego nadszedł
czas, aby poinformować Państwa
o sytuacji finansowej i nie tylko, jaką
zastałem w Urzędzie Miejskim, oraz
o moich poczynaniach w ciągu tego
półrocznego okresu działania.
Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjąłem, było polecenie dla Wydziału Finansów przygotowanie wykazu
niepłaconych należności przez Urząd
Miasta na dzień 31.12.2010 r. Suma ta
wyniosła ok. 2,5 mln zł. Były to faktury i rachunki nieopłacane nawet od
lutego 2010 r. Oprócz tego zadłużenie gminy wyniosło ponad 18 mln zł.
Następnym problemem był nierealizowany od ponad pół roku projekt
dofinansowania z Unii Europejskiej
o nazwie „Kurs na Nasielsk”. Projekt ten rozpoczęto, ale go nie kontynuowano, ponieważ Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Projektów
Unijnych zażądała zwrotu pieniędzy
w kwocie ok. 350 tys. zł. zapłaconych gminie niesłusznie. Pracownicy obsługujący ten projekt powinni
zostać wyłonieni na drodze przetargu, ale poprzedni Pan Burmistrz tego
nie uczynił, tylko powołał pracowników UM w Nasielsku do realizacji
tego przedsięwzięcia. Błąd ten kosztował gminę właśnie ok. 350 tys. zł.
Obecnie projekt ten jest kontynuowany i na pewno zostanie ukończony. Gdybyśmy go nie kontynuowali,
gmina Nasielsk musiałaby zwrócić
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Projektów Unijnych ok. 1,7 mln zł.
Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się gmina,
podjąłem kilka decyzji oszczędnościowych:
– wypowiedziałem umowę ochrony
UM, jaka obowiązywała w chwili objęcia przeze mnie stanowiska burmistrza, i podpisałem umowę z tą samą
firmą na innych warunkach, oszczędzając w ten sposób 168 tys. zł rocznie;
– zlikwidowałem Straż Miejską, ponieważ w tej sytuacji finansowej,
w jakiej znajdowała się gmina, według mnie Straż Miejska nigdy nie
powinna być powołana. Jej zlikwidowanie to oszczędności ok. 300 tys. zł
rocznie;
R
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– zmniejszyłem niektórym pracownikom wynagrodzenie i zredukowałem liczbę etatów;
– ograniczyłem umorzenia podatków. W minionych latach umarzano
podatki „biedakom”, którzy jeżdżą
najnowszymi samochodami najlepszych marek, obwieszeni złotem.
Listę umorzeń można zobaczyć na
tablicy ogłoszeniowej w UM, jak też
w BIP nasielskiego Urzędu. Umarzano podatki „ubogim” pracownikom
Urzędu Miasta, których dochód netto na 2 osoby wynosił ponad 5 tys. zł;
– ograniczyłem liczbę ryczałtów na
samochody pracownikom do niezbędnego minimum;
– moja pensja jest o 1/3 mniejsza od
pensji poprzednika;
– jeżdżę własnym samochodem na
benzynie, za którą sam płacę;
– staram się zminimalizować zapłaty
pracownikom za zaległe urlopy oraz
nadgodziny;
– staram się, aby praca Urzędu
i urzędników była na jak najwyższym
poziomie (nie zawsze mi się to udaje);
– renegocjowałem umowę z firmą
budującą wiatraki w naszej gminie.
Poprzedni Burmistrz Pan Mucha zawarł umowę, według której gmina
miała zapłacić 100 tys. zł za remont
drogi prowadzącej m.in. do prywatnych wiatraków. Obecnie, po negocjacjach, ustaliłem z właścicielami
wiatraków, że gmina nie zapłaci nawet złotówki, a pieniądze przeznaczone na tę drogę przeniesiemy na
budowę drogi Siennica–Paulinowo;
– zmniejszyłem liczbę podpisywanych umów zleceń i umów o dzieło
do tych, które są niezbędne i uzasadnione. Poprzedni Burmistrz wypłacał
16 tys. zł rocznie Pani doradcy (położnej). W czym mu doradzała?
Mimo braku pieniędzy, który ciągle
odczuwamy, realizujemy inwestycje
i dofinansowania z różnych źródeł
zewnętrznych;
– kompleks boisk „Orlik” – 33% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 48% z Ministerstwa Sportu.
Wartość projektu 9 mln zł;
– kompleks dróg miejskich tzw.
„schetynówka” – 50% dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego.
Wartość ok. 5,5 mln zł;
K

– odnowienie wsi Psucin – 80%
z Urzędu Marszałkowskiego, 20 %
z Urzędu Gminy;
– ogłaszamy obecnie przetarg na
rozbudowę składowiska odpadów
w Jaskółowie wspólnie z gminą Wieliszew.
Wstrzymałem położenie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim nowego asfaltu na
ulicy P.O.W., ponieważ w tym roku
opracowujemy plan kanalizacji na
ulicach P.O.W., 11 Listopada, Podmiejskiej, a w przyszłym roku chcemy tę kanalizację wykonać. Oprócz
tego chcemy, aby zmieniono w ul.
P.O.W. przyłącza wodociągowe ze
starego azbestowego wodociągu do
„nowego”, który już w tej ulicy położono kilkanaście lat temu, ale nie zrobiono przyłączy dla odbiorców. Po
zrobieniu przyłączy wodociągowych
i położeniu kanalizacji w ul. P.O.W.
w roku 2012 Starostwo położy grubszą warstwę asfaltu, niż pierwotnie
zakładano. Wstrzymując położenie
asfaltu w 2011 r., chciałem uniknąć
głupoty i marnotrawstwa, bo uważam,
że najpierw trzeba wykonać infrastrukturę pod ziemią, a następnie na
powierzchni, bo należy robić to po
gospodarsku.
Podpisaliśmy umowę z TESCO
na odtworzenie zniszczonego odcinka ul. Polnej na ich koszt, z powodu
zniszczeń, jakich dokonali dostawcy.
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk, mogę Was zapewnić, że
w czasie mojej kadencji, czyli do jesieni 2014 r., będę działał dla dobra
naszej społeczności uczciwie i rozważnie. Przeciwnicy moi, czyli i Wasi,
będą dokładać wszelkich starań, aby
mnie zdyskredytować w Waszych
oczach poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i oszczerstw, jakich dopuszczali się przed
wyborami, w czasie wyborów, jak też
przez to mijające pół roku.
Nie dziwcie się temu, że tak postępują, ponieważ ci ludzie bardzo dużo
stracili, bo zostali odsunięci od „cyca,
który ich karmił”.
Pozdrawiam wszystkich, którzy przyczynili się do naszego wspólnego
zwycięstwa 5.12.2010 r., i zapewniam, że Was nie zawiodę.
Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski
L
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Zaproszenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, ODR w Nasielsku zaprasza rolników na pokaz:

„Wpływ Efektywnych Mikroorganizmów
na rozwój i plonowanie roślin uprawnych”.
Pokaz odbędzie się 15.07.2011 r. o godz. 10.00
w gospodarstwie rolnym Jarosława Rudnika,
zam. Konary 45, gm. Nasielsk
Pokaz przeprowadzi: Jarosław Rudnik.
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Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku

przy ul. Warszawskiej 2
tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34
kom. 531 881 222; 531 881 555
e- mail: gs@nasielsk.com.pl

OFERUJE

• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, katalogowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placówkach handlowych na terenie miasta.

INFORMUJE

• Od dnia 7 czerwca 2011 roku (do odwołania) w każdy wtorek,
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu dostawczego w miejscowości Cieksyn- na placu Spółdzielni (naprzeciwko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00-13:00.

• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszawskiej 2 (góra) 100 m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierżawimy pomieszczenia o pow. 120 m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00.
A

M

A
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Z MIASTA

KRONIKA
POLICYJNA

Pożar na Garbarskiej
Kronika OSP
20.06. w Nasielsku przy ul. Kościuszki strażacy uwalniali bezpańskiego pasa spod kół samochodu
za pomocą poduszek pneumatycznych.
21.06. we Winnikach ochotnicy
zdejmowali kota z drzewa.
21.06. w Paulinowie OSP Nasielsk
gasiła pożar trawy.
22 .06 . prz y ul. M ł ynarsk iej
w Nasielsku strażacy gasili poszycie leśne.
23.06. OSP Nasielska zabezpieczała lądowanie śmigłowca pogotowia ratunkowego w Chrcynnie.
24.06. ochotnicy zabezpieczali
lądowanie śmigłowca pogotowia
ratunkowego przy ul. Sportowej
w Nasielsku.
24.06. w Popowie Borowym na
drodze krajowej nr 621 doszło
do wypadku drogowego. Samochód osobowy zjechał z drogi
i uderzył w drzewo. W wypadku
została poszkodowana jedna osoba. Strażacy z Nasielska odłączyli
akumulator w pojeździe i zabezpieczali miejsce zdarzenia.
26.06. ochotnicy gasili pożar
przy ul Warszawskiej w Nasielsku,
gdzie na dzikim wysypisku paliły
się śmieci i trawa.
26.06. w Żabiczynie strażacy gasili płonącą słomę. Spaleniu uległo
ok. 3 m3 słomy.
28.06. w Chrcynnie OSP Nasielsk
gasiła pożar poszycia leśnego.
Właściciel lasu nie został ustalony.
28.06. w Starych Pieścirogach
przy ul. Srebrnej jednostka OSP
Nasielsk i PSP Nowy Dwór Maz.
gasiły pożar śmieci w jednym
z pomieszczeń starej parowozowni.
29.06. w Paulinowie ochotnicy
gasili poszycie leśne.
29.06. w Ruszkowie ochotnicy
usuwali konar drzewa, który złamał się na skutek silnego wiatru
i utrudniał przejazd.
2.07. w Zaborzu ochotnicy usuwali dwa gniazda os, które znajdowały się w budynku letniskowym.
2.07. strażacy zabezpieczali lądowanie śmigłowca pogotowia
ratunkowego przy ul. Sportowej
w Nasielsku.
4 . 07. p r z y u l . K o ś c i u s z k i
w Nasielsku ochotnicy wypompowywali wodę deszczową z pomieszczeń komisariatu policji.

W czwartek, 30 czerwca br., tuż przed północą w Nasielsku zawyły syreny. Telewizja pokazywała właśnie, jak
wiele miast świętuje objęcie przez
Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej. Dlatego nie tylko syreny,
ale nawet rozświetlone niebo nie
zrobiło na niektórych wrażenia.
A był to pożar w centrum miasta. Paliło się pomieszczenie magazynowe przy ul. Garbarskiej,
w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i poczty. Straty nie są duże, nie był to bowiem
oficjalny magazyn, lecz niezabezpieczony obiekt, w którym
anonimowo składowano różne
niepotrzebne rzeczy.
Po prostu rodzaj publicznego lamusa, gdzie w dodatku każdy

mógł wejść i robić, co mu się żywnie
podobało. Najczęściej przychodziła tu młodzież, głównie z pobliskiej
szkoły, aby zapalić papieroska.
Pożar nie był wielki, ale stanowił
jednak zagrożenie dla pobliskich
budynków. W akcji gaśniczej brały
udział 2 jednostki straży pożarnej
– PSP z Nowego Dworu Maz. i OSP
z Nasielska. Teren zabezpieczała nasielska policja. Akcja została przeprowadzona sprawnie.
Mieszkańcy pobliskich domów
mówili przy okazji, że wielokrotnie
zwracali uwagę na to, co się w tym
miejscu dzieje, i prosili o rozebranie
niepotrzebnej nikomu rudery. Niestety, ich prośby pozostawały bez
echa. Należy domniemywać, że teraz pogorzelisko będzie uporządkowane. Wydaje się jednak, że potrzebne
będzie ustalenie, na kim ten obowiązek będzie ciążył.
(a)

Z POLICJI

Impreza z promilami

W sobotę, 2 lipca br., ok. godz. 15.00 do policjantów z Nasielska dotarła informacja, że 55-letni mężczyzna został pobity. Pokrzywdzony trafił do szpitala w Warszawie. Wstępne ustalenia okoliczności pobicia, doprowadziły
policjantów do Tobiasza C., mieszkańca Nasielska.
Wszystko wskazywało na to, że 28-latek pił wspólnie z pokrzywdzonym alkohol. Podczas imprezy coś poróżniło mężczyzn i doszło do szamotaniny, która zakończyła się uszkodzeniem ciała starszego z mężczyzn. Dlatego
28-latek trafił do policyjnej celi.
Podczas zatrzymania mężczyzna miał 2,1 promila alkoholu w organizmie. Tobiasz C. został już przesłuchany
i policjanci przedstawili mu zarzut uszkodzenia ciała. Tego typu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia
wolności do roku. Decyzją prokuratury 28-latek został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru
policyjnego.
za: www.kppnowydwor
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Cennik reklam i ogłoszeń
w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

2.
3.
4.
5.

powierzchniowe –
moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne,
podziękowania
(1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

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

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

2 0 . 0 6 . w P n i e ws k i e j G ó r ce Mirosław K. zamieszkał y
w miejscowości Głodowo kierował rowerem pomimo zakazu
sądu.
20.06. w Nasielsku na ulicy Warszawskiej Adam W zamieszkały
w Ciechanowie kierował samochodem ciężarowym Renault
w stanie nietrzeźwości.
20.06. w Nasielsku na ulicy Warszawskiej Janusz S. zamieszkały
w Krzyczkach Szumnych kierował samochodem Opel Vectra
pomimo zakazu sądu.
21.06. w Nasielsku na ul. Piłsudskiego Waldemar M. zamieszkały
w Nasielsku na ul. Warszawskiej,
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości.
23.06. Andrzej S. zamieszkały
w Jaskółowie oddał strzały z wiatrówki w kierunku nieletniej powodując jej zranienie.
24.06. w Borkowie Grzegorz S.
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 0,48 mg.
24.06. w Paulinowie Wojciech
W. zamieszkały w Nasielsku na
ul. Czereśniowej kierował rowerem w stanie nietrzeźwości
0,61mg.
25.06. w Nasielsku na ul. Warszawskiej kierujący samochodem
Fiat Bravo Bartosz M. wymusił
pierwszeństwo przejazdu samochodowi Peugeot w wyniku tego
zdarzenia pasażer pojazdu został
przewieziony do szpitala w Płońsku.
26.06. w Lelewie kierujący motorowerem Keeway Patryk K.
zderzył się z samochodem Ford
Mondeo, w wyniku czego doznał
obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala.
W n o c y z 2 6 n a 2 7. 0 6 .
w miejscowości Nowe Pieścirogi nieznani sprawcy dokonali kradzieży o wartości 900 zł na
szkodę Zenona W. zamieszkałego
w tej miejscowości.
29.06. w Chrcynnie Jerzy J. zamieszkały w Jaskółowie kierował
rowerem pomimo zakazu sądu.
30.06. w Nasielsku na ul. Młynarskiej Adam Ch. zamieszkały
w Lelewie kierował samochodem
Reno Clio pomimo zakazu sądu.
02.07. w Starych Pieścirogach na
ul. Kolejowej Adam K. mieszkaniec Starych Pieścirogów kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości
1,10 mg.
W nocy z 3 na 4.07 w Nunie nieznany sprawca dokonał kradzieży
o wartości 847 zł na szkodę Łukasza W. zamieszkałego w miejscowości Nuna.
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Najmłodszy laureat
Wśród laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z nasielskiego Publicznego Gimnazjum
nr 1 dotąd dominowali uczniowie klas trzecich. Natomiast w zakończonym kilka dni temu roku
szkolnym 2010/2011 niespodziankę sprawił wszystkim uczeń
klasy pierwszej, Cyprian Skłucki
z Nasielska, który został laureatem konkursu geograficznego
pt. „Woda w życiu Ziemi”.
To duże osiągnięcie dla pierwszoklasisty, który musiał nie tylko opanować materiał całego gimnazjum
z tego przedmiotu, ale dodatkowo
opracować wymagane w konkursie zagadnienia dotyczące hydrologii. Uczeń musiał znać sieć wodną na
poszczególnych kontynentach, wiedzieć, jak woda wpływa na klimat i co
z tym wszystkim mają wspólnego lodowce i wody podziemne. Niezbędne były też wiadomości z zakresu
ochrony wód, ich skażenia, a także
wpływu człowieka na zasoby i stan
hydrosfery. Natomiast w ostatnim,
wojewódzkim etapie konkursu wymagana była wiedza dotycząca klęsk
żywiołowych związanych ze zjawiskami hydrologicznymi, eksploatacji
wód, a więc m.in.: transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa
oraz rozwoju turystyki.
To także ogromny sukces nauczyciela, który poświęcił swój wolny czas, by ucznia przygotować
do konkursu. – Pracy było naprawdę dużo, ponieważ w szkole podstawowej dzieci uczą się
przyrody z elementami geografii,
a jako przedmiot geografia zaczyna się dopiero w gimnazjum. I o ile
uczniowie trzeciej klasy gimnazjum mają już jakiś zasób wiedzy,
to pierwszoklasista musiał wszystko nadrobić w tempie ekspresowym. Do tego jeszcze doszła
trudna tematyka konkursu i wysokie wymagania – podkreśla Dorota Podgórska, nauczyciel geografii
w PG nr 1, która przygotowywała
Cypriana do konkursu. – W październiku ub.r. w etapie szkolnym
konkursu geograficznego wzięło
udział 8 osób. Ale tylko Cyprian
zakwalifikował się do etapu rejonowego. To było bardzo motywujące, ale musieliśmy naprawdę
dużo pracować przez kilka miesięcy, żeby się solidnie przygotować.
A całe ferie zimowe zostały podporządkowane przygotowaniom
do ostatniego etapu konkursu –
dodaje.
Etap szkolny odbywał się w październiku, w grudniu Cyprian brał
udział w etapie rejonowym, a na
początku marca już był etap wojewódzki. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel w dużej mierze musieli
podporządkować swój czas systematycznej pracy. Dla pani Podgórskiej, która od dziesięciu lat uczy
w tej szkole geografii i co roku zachęca uczniów do udziału w konkursie, to zawsze duże wyzwanie,
ale i ogromna radość, kiedy młody człowiek bierze udział w wojewódzkim etapie konkursu. Tak
było np. dwa lata temu, gdy finalistką konkursu geograficznego zosta-

ła Justyna Wiktorowicz, uczennica
kl. II.
– Najpierw nauczyciel musi sam
przygotować się do takiego konkursu, znaleźć materiały i opracować je, a potem zapoznać z nimi
uczniów. Trudno przewidzieć zadania i pytania. Na tego typu konkursach są zarówno pytania otwarte,
jak i różnego rodzaju zadania. Niestety nigdzie nie są one publikowane. Jeśli tylko uczniowie dotrą do
etapu rejonowego, zawsze zgłaszam się do komisji, która sprawdza
prace uczniów, stąd mam wiedzę,
jak konstruowane są zadania –
wyjaśnia pani Podgórska i dodaje, że w konkursie geograficznym
przydaje się uczniom wiedza z różnych dziedzin: matematyki, chemii, biologii i znajomość języków
obcych. Ważna jest też motywacja
do nauki i chęć zdobycia wiedzy,
co właśnie, zdaniem nauczycielki,
cechowało tegorocznego laureata.
– Cyprian jest zdolnym i bardzo
pracowitym uczniem, który bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki. A przy tym jest bardzo
sympatyczny i kulturalny. Rzetelnie przygotowywał się na wszystkie nasze spotkania. Bardzo dobrze
opanował mapę, a także wiele specjalistycznych terminów i pojęć –
wylicza pani Podgórska. – Już po
ogłoszeniu wyników konkursu,
kiedy było wiadomo, że Cyprian
zdobył tytuł laureata i wszystkie
związane z nim przywileje, nadal
uczęszczał na kółko geograficzne i zapowiedział, że w następnym
roku także weźmie w nim udział –
dodaje z uśmiechem.
Pierwszoklasiści zazwyczaj w nowej szkole muszą się jakoś odnaleźć w nowym środowisku i uczyć
na bieżąco, by nie mieć zaległości,
skąd więc Cyprianowi przyszedł do
głowy pomysł, by startować w tak
trudnym konkursie?
– W szkole podstawowej brałem udział w konkursie z przyrody.
A geografia dlatego, że pani Podgórska zaproponowała nam udział
w tym konkursie. Właściwie byłem
bardzo zaskoczony, że znalazłem
się w etapie rejonowym – przyznaje Cyprian Skłucki. – A potem musiałem uczyć się po kilka godzin
dziennie, żeby opanować wszystko.
Najwięcej nauki było podczas przygotowań do etapu rejonowego, ale
za to największy stres był na ostatnim
etapie, w województwie – dodaje.
Cyprian najbardziej interesuje
się biologią i chemią, ponieważ
w przyszłości chce studiować

				
					

medycynę. Chętnie też poznaje
języki obce. Po ukończeniu nasielskiego gimnazjum wybiera się
do szkoły o profilu biologiczno-chemicznym, ale jeszcze nie
zdecydował, do której konkretnie. Wyniki konkursu ogłoszono już pod koniec marca br., ale
oficjalne wręczenie dyplomów
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli odbyło się 6 czerwca
w auli Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na uroczystość zaproszeni
zostali wszyscy laureaci konkursów przedmiotowych z województwa mazowieckiego. Wśród
nich był Cyprian wraz z rodzicami
i panią Dorotą Podgórską.
Warto wiedzieć, że jako laureat konkursu przedmiotowego
z geografii Cyprian poza pamiątkowym dyplomem uzyskał trzy
konkretne przywileje: zwolnienie
z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego,
co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej
części egzaminu, uzyskał końcową ocenę celującą z geografii
oraz zagwarantował sobie przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
– Nie lubię się uczyć, ja po prostu
lubię wiedzieć, ponieważ jestem
dociekliwy – stwierdza Cyprian
i dodaje – Chciałbym podziękować pani Dorocie Podgórskiej za
poświęcony mi czas i zaangażowanie, wszystkim nauczycielom,
którzy traktowali mnie z wyrozumiałością, a także moim rodzicom, którzy przez cały czas mnie
wspierali.
Przed Cyprianem jeszcze dwa
lata nauki w nasielskim gimnazjum i choć ma już „wejściówkę”
do szkoł y ponadgimnazjalnej,
to obiecuje, że będzie startował
w konkursach przedmiotowych.
Gratulujemy Cyprianowi dotychczasowych sukcesów i życzymy
powodzenia w przyszłości!
(i.)

Ten jest dobry, kto chce być dobry.
Safona

Dzieci, rodzice i wychowawcy
klasy II b – p. Hanna Golnik i V a – p. Agnieszka Tylewski
ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach
serdecznie dziękują p. Krzysztofowi Więcławskiemu
za sponsoring autokaru na wycieczkę do Jaskółowa.
Dziękujemy!!!
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Matematyka wypadła słabo
W ostatnich dniach czerwca ogłoszone zostały wyniki egzaminu dojrzałości. W całym kraju najsłabiej wypadła matematyka. Jak maturę
zdali uczniowie nasielskich szkół ponadgimnazjalnych?
W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej w tym roku do matury
przystąpiło: w liceum 28 osób, w technikum ekonomicznym – 25, zaś
a w technikum handlowym – 20.
Spośród licealistów 26 osób zdało maturę, a dwie muszą zdawać egzamin poprawkowy. W technikum ekonomicznym 20 uczniów zdało
egzamin dojrzałości, trzy osoby mogą przystąpić do poprawek, a dwie
osoby matury nie zdały. Natomiast w technikum handlowym na 20 osób
przystępujących do egzaminu dojrzałości zdało go tylko 6 osób, a 7
osób ma poprawki. Ogółem zdawalność w liceum wynosi 93%, a w technikum łącznie (TE – 80%, a TH – 30%) 55%. W kwestii przedmiotów podstawowych z matematyki nie zdało 9 uczniów, z języka polskiego jedna,
a z angielskiego dwie osoby (jedna z pisemnego i jedna z ustnego).
W Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza przy ul. Starzyńskiego do matury przystąpiło 36 osób. Egzaminu dojrzałości nie
zdało 5 osób, a 7 w końcu sierpnia będzie mogło przystąpić do poprawek. Przedmiotami, których uczniowie nie zdali, były: matematyka, jęz.
polski i jęz. angielski. Ogółem zdawalność w liceum wynosi 67%.
W całym powiecie średnia zdawalności matur wynosi dla licem 91,5%,
a dla technikum 58%.
(pi)

W związku z rozpoczęciem wakacji gmina Nasielsk
przygotowała dla dzieci i młodzieży akcję „Lato w mieście”
przy współudziale Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz instytucji kultury i sportu

Program w ramach akcji „Lato w mieście”
LIPIEC 2011 roku
11 lipca 2011 r. (poniedziałek)
10.00–14.00 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas I–IV szkoły podstawowej
– hala sportowa
12.00–15.00 Korzystanie z pracowni internetowej – nauka pisania na komputerze i bezpiecznego korzystania z internetu – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
12 lipca 2011 r. (wtorek)
10.00–14.00 Turniej piłki nożnej chłopcy szkoła podstawowa – hala sportowa
12.00–14.00 Korzystanie z pracowni internetowej – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku.
13 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp wolny – NOK
13.00–14.00 Zajęcia plastyczne „Moja ulubiona książka”
14 lipca 2011 r. (czwartek)
10.00–12.00 Konkurs na rysunki kredą na chodniku – Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku.
12.00–14.00 Gry i zabawy planszowe oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
15 lipca 2011 r. (piątek)
10.00–14.00 Turniej tenisa stołowego chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych – hala sportowa
12.00–14.00 Gry i zabawy planszowe oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.
18 lipca 20011 r. (poniedziałek)
12.00–13.00 Spektakl dla dzieci „Czerwony Kapturek” – bilety 5 zł – NOK
19 lipca 2011 r. (wtorek)
10.00–14.00 Turniej piłki koszykowej (trójek) gimnazjum chłopcy i dziewczęta
– hala sportowa
20 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp wolny – NOK
13.00 – 15.00 Korzystanie z pracowni internetowej Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
21 lipca 2011 r. (czwartek)
10.00–12.00 Czytanie bajek dla najmłodszych Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
12.00–14.00 Konkurs recytatorski Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Nasielsku
22 lipca 2011 r. (piątek)
10.00– 14.00 Turniej piłki siatkowej gimnazjum chłopcy – hala sportowa
10.00–14.00 Korzystanie z pracowni komputerowej Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku
25 lipca 2011 r. (poniedziałek)
10.00–14.00 Minipiłka koszykowa szkoły podstawowe chłopcy i dziewczęta
– hala sportowa
27 lipca 2011 r. (środa) FILMOWE ŚRODY
11.00–12.30 Film dla dzieci – wstęp wolny NOK
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Do trzech razy…
Z powodu niesprzyjającej, deszczowej pogody już po raz drugi
nie odbył się minipiknik na parkingu przy skwerze im. Jana Pawła II organizowany wspólnie
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nasielsku i Nasielski
Ośrodek Kultury.
Organizatorzy mieli nadzieję, że
dzieci podczas wspólnej wesołej
zabawy rozpoczną tegoroczne
wakacje. Specjalnie na tę okazję przewidziano różne konkursy z nagrodami rzeczowymi i słodyczami m.in.:
rzucanie do tarczy, żonglowanie piłeczką, wyścigi z balonami, a także skoki na skakance i przeciąganie liny.
Najpierw jednak spotkanie, na którym dzieci miały świętować początek letniego wypoczynku planowane było
na piątek, 24 czerwca br. Niestety tego dnia już od samego rana padał deszcz, który skutecznie uniemożliwił zabawę pod gołym niebem. Wybrano więc kolejny termin, sobotę, 2 lipca br. i sytuacja się powtórzyła, ponieważ
od samego rana znowu było pochmurno i padało. Wakacje są już w pełnym biegu, choć nadal pogoda nas nie
rozpieszcza. Ale jak zapewniają organizatorzy minipikniku do trzech razy sztuka, odbędzie się on po prostu w
nieco późniejszym terminie, czyli na zakończenie wakacji, prawdopodobnie pod koniec sierpnia br.
Wszystkie rozczarowane dzieci przepraszamy i jednocześnie zapraszamy do uważnego śledzenia informacji na
temat kolejnej daty minipikniku.
(red.)

ZE SZKÓŁ

Sprawiedliwi ratowali Żydów
W poniedziałek, 30 maja br. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku odbyło
się spotkanie z panem Czesławem Krzyczkowskim,
który został odznaczony przez izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem orderem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.
Odznaczenie to otrzymuje każdy, kto w czasie wojny
uratował od zagłady przynajmniej jedną osobę żydowskiego pochodzenia.
Spotkanie zorganizowała Monika Orłowska-Wiśniewska, nauczyciel historii nasielskiego gimnazjum. Po
szkoleniu w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie pod tytułem „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci” nawiązała kontakt ze Sprawiedliwymi mieszkającymi w naszej okolicy. Obecnie żyje zaledwie
kilkuset Sprawiedliwych, którzy mogą relacjonować żywą historię, młodzież miała więc możliwość zapoznania
się z historią lokalną oraz zainteresowania się nią dzięki wysłuchaKONKURS FOTOGRAFICZNY
niu naocznych świadków okresu II
wojny światowej. Była to wspaniała
okazja do zawiązania więzi międzypokoleniowej.
„Mazowsze – widoki ze świata” to temat przewodni tegorocznej, piątej
już edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Zdjęcia Kolejne spotkanie planowane jest w
oddająca ducha, charakter i urok naszego regionu można nadsyłać do 14 przyszłym roku szkolnym, a podsupaździernika br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Organizo- mowaniem tegorocznego cyklu była
wany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konkurs cieszy się lekcja historii w Muzeum Powstania
coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Mazowsza. Do urzędu Warszawskiego, w której gimnazjalimarszałkowskiego wpłynęło już w sumie ponad 12 tysięcy prac, z czego ści uczestniczyli w czerwcu.
Monika Orłowska-Wiśniewska
aż 2 tysiące w ubiegłym roku. Co roku ze względu na wysoki poziom
nadsyłanych zdjęć przed trudnym zadaniem staje jury konkursu. W ubieR
E
K
głym roku nagrodzono w sumie aż 8 osób. „Mazowsze bliskie sercu”
to konkurs skierowany do fotografów amatorów, zarówno tych młodszych, jak i nieco starszych. W tym roku zmieniła się formuła konkursu.
Wprowadzono podział na dwie kategorie wiekowe – do 13 roku życia i
powyżej 13 roku życia. Przed uczestnikami postawiono także nowe wyzwanie – pojawił się temat przewodni konkursu „Mazowsze – widoki ze
świata”. Ujęcia mają więc odbiegać od typowych skojarzeń z mazowieckim krajobrazem i architekturą, a odwoływać się do skojarzeń z innymi
zakątkami świata. W tym roku każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie w formacie 15x21 cm. Każda zgłaszana do konkursu
praca powinna być opisana na odwrocie – tytuł konkursu, tytuł zdjęcia,
miejsce wykonania fotografii lub nazwa fotografowanego obiektu, imię i
nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail autora, a także wiek uczestnika konkursu. Na zwycięzców konkursu w obu kategoriach czekają
atrakcyjne nagrody pieniężne: 3 tys. zł – za zajęcie pierwszego miejsca,
2 tys. zł – za zajęcie drugiego miejsca oraz 1,5 tys. zł za zajęcie trzeciego
miejsca. Osoby wyróżnione otrzymają zestawy upominkowe. Prace w
formie odbitek wraz z zapisem na płycie CD należy składać bezpośrednio
w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, Warszawa,
ul. Okrzei 35 lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei
35, 03-715 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.
Red. (za:www.mazovia.pl)

Mazowsze w obiektywie
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Między salonem
a konserwą
Rafał Ziemkiewicz – to chyba drugie nazwisko, które przychodzi na myśl, gdy ktoś
rzuci hasło „konserwatywny dziennikarz”
(pierwszym będzie, nie mam wątpliwości,
Jan Pospieszalski). Dlaczego uchodzi za ikonę w tym środowisku? Nie wiem, ale książka
Czas wrzeszczących staruszków pokazuje,
że na takie miano zasługuje.
O czym jest jego kolejna publicystyczna
książka? Długo by opowiadać. Rozpiętość
czasowa obejmuje działalność KOR-u, a jej
zakończenie moglibyśmy usytuować w roku
2007 po przegranych przez PiS wyborach.
W utworze Ziemkiewicza mamy znajdziemy
kształtowanie się polskiej polityki po roku 1989, kilka słów o „wykształciuchach” oraz sytuację polityczną w latach 2005–2007. Lejtmotywem
książki jest tytułowy „czas wrzeszczących staruszków”, czyli okres walki
ideologicznej między „salonem” a „konserwą” – czyli polską prawicą.
Walki, która według Ziemkiewicza wywraca zupełnie obraz tego, jakie
powinny być priorytety w naszym kraju, po resztę odsyłam do lektury.
Dużo jest wreszcie o Jarosławie Kaczyńskim, nie bez powodu wszakże.
To, co mi się najbardziej podoba u Ziemkiewicza, to skrajny pragmatyzm w ocenie polityków i brak przymilania się do którejkolwiek z partii.
Ktoś powie, ze RAZ to „pisowiec”, jednak na to odpowiedzią jest większy
fragment, w którym autor opisuje, jak formowała się po upadku komunizmu polska prawica i jaka była w tym rola polityków PiS-u, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo to dalekie od sympatyzowania. Niemniej
Ziemkiewicz prezesa Prawa i Sprawiedliwości ceni jako skutecznego
i przewidującego polityka, choć pod koniec książki ostrożnie wieszczy
mu upadek.
Wracając do pragmatyzmu Ziemkiewicza, to przedstawione w przedmowie założenie stay on issue, not on person jest na kartach książki przestrzegane z żelazną konsekwencją. Autor nie utożsamia się z żadnymi
politykami, kibicuje im tylko w tych momentach, gdy jego i ich poglądy
są podobne. Wydaje mi się, że należy to docenić, cokolwiek myśli się
o Rafale Ziemkiewiczu (a często myśli się o nim bardzo skrajnie).
Warto odnotować, że Czas wrzeszczących staruszków pochodzi z roku
2008, a więc można zobaczyć, które zawarte w książce opinie się zdezaktualizowały, a które są nadal aktualne. Taki mały przykład: w jednym
miejscu Ziemkiewicz pisze, że Kaczyński nie lubi dziennikarzy, również
konserwatywnych (w końcu nie zawsze piszą to, co jest zgodne z linią
PiSu). Niedawno na jednym z portali przeczytałem z kolei, że przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do wydania własnej gazety, bo nie ufa już za bardzo propisowskiej „Gazecie Polskiej”. Punkt dla
Ziemkiewicza!
Jeśli ktoś interesuje się polityką, to powinien sięgnąć po Czas wrzeszczących staruszków Rafała A. Ziemkiewicza. Może się nie zgodzić, z autorem, może uznać za istotne tylko część tego, co napisał. Jednak jego
spojrzenie na polską scenę polityczną jest na pewno czymś ciekawym
i odmiennym od komentarzy serwowanych nam przez większość dziennikarzy.
Paweł Kozłowski
L
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Z GMINY. Historyczna chwila w dziejach Nuny

Nowa parafia i jej pierwszy proboszcz

Biskup Płocki Piotr Libera dekretem z 21 czerwca 2011 r erygował (powołał) nową parafię pw. bł.
księdza Jerzego Popiełuszki w Nunie i włączył ją do dekanatu nasielskiego.
Powstała ona z podziału parafii pw. św. Wojciecha
w Nasielsku, paraf ii
pw. św. Anny w Pomiechowie, parafii pw.
św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli
Kiełpińskiej i obejmuje wioski: Nuna, Popowo Borowe, Popowo
Północ, Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn,
Młodzianowo, Krogule, Jaskółkowo, Zap ie c k i, L udwinowo
D ęb sk i e . M i ej sc e m
kultu stał się kościół
pw. Narodzenia NMP
w Nunie (dotychczasowy kościół filialny
nasielskiej parafii).

Dekret biskupa wszedł w życie 24
czerwca 2011 r. Pierwszym proboszczem nowej parafii w wyniku
nominacji biskupiej został ks. mgr
Tadeusz Jabłoński, dotychczasowy
wikariusz parafii pw. św. Wojciecha
w Nasielsku.

Dziękujemy za wieloletnią
opiekę nad
Ś.P. Zenonem Obojskim
lekarzom, a szczególnie
p. Annie Łapińskiej, p. Kamilowi
Kotnarowskiemu i p. Krzysztofowi
Lewandowskiemu
oraz pielęgniarkom przychodni
Centrum Medyczne
i pielęgniarkom stacji „Caritas”.
Żona i Dzieci z Rodzinami

Uroczyste wprowadzenie ks. Tadeusza Jab łońskiego na urząd
proboszcza nastąpiło w niedzielę,
4 lipca. Aktowi temu przewodniczył dziekan dekanatu nasielskiego
ks. kan. Jan Majewski. Obecnych
było wielu księży, a wśród nich
dotychczasowy przełożony ks.
proboszcza Tadeusz Jabłońskiego
– ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha
w Nasielsku.
U ro c z ysto ś ć z a szc z yc i l i s wą
obecnością przedstawiciele nasielskiego samorządu gminnego
– burmistrz Grzegorz Arciszewski
i przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Duchnowski. Skierowali
do ks. proboszcza serdeczne słowa, życząc mu błogosławieństwa
Bożego oraz wytrwałości i odwagi
w służbie Bogu i ludziom.
(a)
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Wakacyjne lektury
Z pewnością czas wakacji kojarzy się większości z nas z długo oczekiwanym urlopem i zasłużonym odpoczynkiem. Ale nie oznacza to, że
wolne chwile można tylko i wyłącznie wiązać z nicnierobieniem czy
słodkim lenistwem. Oprócz oglądania powtórek telewizyjnych seriali
czy internetowego surfowania warto sięgnąć po jakąś ciekawą propozycję książkową. Nie chodzi wyłącznie o kilkutomowe dzieła poważne,
choć i na takie niektórzy mają chęć, ale o coś budującego, aczkolwiek
dalekiego od banału. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie książki, które
mogą stanowić dobrą lekturę na wakacje. Chodzi o świadectwo ojca
przeżywającego chorobę swojej córki oraz powieść biograficzną o Janie Pawle II.
Pierwsza z książek to świadectwo włoskiego dziennikarza i pisarza Antonia Socciego, proste i przejmujące do głębi. Dziennik ojca doświadczonego oczekiwaniem na wybudzenie się ze śpiączki swojej córki…
We wrześniu 2009 r wskutek nagłego zatrzymania akcji serca 24-letnia Caterina (taki tytuł nosi również książka), kończąca właśnie studia
z architektury, zapada w śpiączkę. Ta straszna tragedia staje się jednak
początkiem niewyobrażalnych wydarzeń. Za sprawą nieświadomej niczego i przykutej do szpitalnego łóżka dziewczyny dzieją się małe i wielkie cuda.
Niezwykła ufność Bogu i Maryi rodziców Cateriny, którą w obliczu
ogromnego cierpienia deklarują publicznie, topi lód obojętności w sercach tysięcy (bez żadnej przesady!) ludzi. Zawiązuje się wielki łańcuch
solidarności i modlitwy, imponujący spektakl wiary i miłości, do którego dołączają agnostycy i ateiści. Wielu ludzi odzyskuje wiarę i na nowo
odkrywa wartość modlitwy. Oprócz mejli solidarności w bólu oraz tysięcy deklaracji modlitwy, które otrzymywał Antonio, pojawiły się też
zaczepne pytania kolegów z telewizji: „I co, Socci, gdzie jest teraz ten
Twój Bóg?”. Odpowiadał wtedy: „Jest teraz bliżej, niż sobie możecie wyobrazić, cierpi ze mną i moją córką”. Socci należy do ostrych i odważnych piór we Włoszech. Wiara i przyjaźń z Jezusem są dla niego sprawą
najwyższej wagi w życiu. Nie kryje się z tym.
Historia Cateriny, której piękny utwór „Oczy z nieba” można znaleźć
w sieci, nie ma jeszcze swojego zakończenia. Rozgrywa się ona dzień
po dniu. Wzbudza jednak przeświadczenie, iż modlitwa i solidarność
międzyludzka jest nieocenioną wartością w pokonywaniu nawet najbardziej dramatycznych doświadczeń życiowych.

Składamy podziękowania
wszystkim uczestniczącym
w uroczystościach pogrzebowych
naszego ukochanego Męża i Ojca

Ś.P. Zenona Obojskiego
		
		

pogrążeni w żałobie
Żona i Dzieci z Rodzinami

Drugą proponowaną przeze mnie lekturę wakacyjną stanowi opowieść
Pawła Zuchniewicza o życiu Jana Pawła II. Książka nosi tytuł: „Papież
z Polski. Nasz święty”. Nie tak dawno miałem okazję rozmawiać z samym autorem i jednocześnie dziennikarzem radiowym. Wcześniej jednak sięgnąłem po tę książkę, która, jak się okazuje, od razu chwyta za
serce… To blisko siedem setek stron wciągającej opowieści o losach
człowieka, który odpowiedział na Boże wezwanie i odmienił losy świata.
Autor, jeden z niewielu w Polsce prawdziwych znawców życia i nauczania papieskiego, zabiera czytelników w niezwykłą podróż po pontyfikacie Jana Pawła II.
Zastanawiałem się, czy można jeszcze coś więcej powiedzieć o Papieżu z „dalekiego kraju”? Zuchniewicz pokazał, że tak, odkrywając strona po stronie, z właściwą sobie pasją i fascynacją, jego Osobę i dzieło
tego, który zaszedł tak wysoko. Warto przywołać – w kontekście wakacji – fragment papieskiego przemówienia, który Zuchniewicz zacytował w „Prologu”: „Góry od zawsze fascynują ludzki umysł tak bardzo, że
w Biblii są uznawane za uprzywilejowane miejsce spotkania człowieka
z Bogiem. Dlatego są one symbolem wznoszenia się człowieka do jego
Stwórcy”.
Jedna z życiowych zasad uczy o tym, że aby ktoś mógł zapalić innych
do jakiegoś pomysłu, zadania, sam musi płonąć zapałem i fascynacją.
Musi po prostu żyć tym, co głosi. Wakacje są więc czasem poszukiwania
i spotkań. Każdy z nas spotkał zapewne w życiu kogoś sławnego, znanego, może nawet bogatego materialnie, kto zachwycił go swoją prostotą, szacunkiem okazywanym drugiemu człowiekowi, delikatnością,
która zdobyła nasze serce, wiarą, która nas zaskoczyła. Ale pewnie każdy z nas miał też w ręku lekturę, która pozostawiła w jego sercu trwały
ślad, nad którą spędził, może z wypiekami zainteresowania na twarzy,
długie godziny aż po świt. Warto znaleźć lekturę na wakacje, która nie
tylko zajmie nasz czas, ale pozostanie w naszym umyśle i sercu, której
treść nie przeminie wraz z końcem urlopów czy wakacji.
ks. Leszek Smoliński
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PRZEDSZKOLE W STARYCH PIEŚCIROGACH

Wyprawa do Płocka

ZE SZKÓŁ

Dzień Rodziny
Dzień Mamy i Taty oraz Międzynarodowy Dzień Dziecka to szczególny czas w życiu każdej rodziny. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich obchodzono
Dzień Rodziny.
Przybyłych gości przywitała Marianna Danisiewicz, dyrektor. Następnie swój program artystyczny, przygotowany specjalnie na tę okazję,
przedstawili najmłodsi uczniowie klas 0–3. Występy dzieci rozbawiły
i wzruszyły rodziców. Na koniec wśród gromkich braw, uścisków i życzeń, dzieci obdarowały rodziców własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Dodatkową atrakcją dnia było kolejne spotkanie z „Panią Muzyką” –
koncert pt. „Przygoda cyrkowego Clowna” w wykonaniu muzyków
z agencji artystycznej „MAT”.
Po uroczystej akademii przyszedł czas na zabawę i wspólny posiłek.
Każdy uczeń w tym dniu mógł znaleźć coś dla siebie. Dla najmłodszych i ich rodziców przygotowane zostały zawody sportowe: wyścigi w workach, przeciąganie liny, zabawy chustą animacyjną. Starsi
uczniowie wzięli udział w turnieju piłki nożnej: rodzice kontra dzieci.
Ponadto na uczniów czekało mnóstwo atrakcji: trampolina, dmuchana zjeżdżalna, skakanki, piłki, hula-hoop i malowanie twarzy. Oczywiście festyn nie odbyłby się bez wspólnego, rodzinnego grillowania.
Na pożegnanie dzieci otrzymały przysmak, który lubią najbardziej,
czyli pyszne owocowe lody.
Mamy nadzieję, że Dzień Rodziny wejdzie na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Pani Dyrektor oraz cała Rada Pedagogiczna serdecznie dziękuje Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za nagłośnienie i oprawę
muzyczną całej imprezy.
MB

ZE SZKÓŁ

Przedszkolaki dostają
nagrody
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
znalazła się wśród laureatów
ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Pij kakao, działaj
śmiało!”. W maju br. przedszkolaki z całej Polski zostały zaproszone przez Firmę KRÜGER
Polska sp. z o.o. do wspólnej
zabawy, czyli wzięcia udziału w konkursie plast ycznym
pt. „Pij kakao, działaj śmiało!”.
Temat prac miał zachęcić dziec i do p i c i a te go zdrowe go
i pożywnego napoju, jakim jest
kakao Mix-Fix.
W czerwcu br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wśród
30 laureatów z całej Polski jest
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – dzieci
z klasy 0 c, opiekun – Joanna Pichalska. Zwycięskie grupy przedszkolaków otrzymają tablice sucho ścieralne magnetyczne wraz z akcesoriami oraz 5 kg kakao rozpuszczalnego Mix-Fix dla przedszkola.
Każdy z przedszkolaków biorących udział w zabawie otrzyma upominek. Najciekawsze prace zostały zamieszczone na stronie internetowej www.kruger.pl. Jest wśród nich także praca klasy 0 c z nasielskiej
podstawówki.
Monika Kozarzewska

Rankiem, 14 czerwca br. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach
wyruszyły autobusem na wycieczkę do Płocka. Najpierw
udały się do Teatru Dramatycznego, aby obejrzeć znaną
wszystkim bajkę pt. Jaś i Małgosia.
W całej galerii barwnych postaci, oprócz t ytułow ych
bohaterów, dzieci mogły zobaczyć groźną Babę Jagę,
ale także sympatyczne wiewiórki. Spektakl urzekł ich
m.in. piosenkami, które we

wspaniał y sposób wciągnęł y je
w fascynujący świat przygód Jasia i Małgosi i wprowadziły tym samym niepowtarzalną atmosferę na
widowni.
Około południa dzieci wchodziły już
do płockiego ogrodu zoologicznego. Pierwszą atrakcją były słonie obsypujące się piaskiem. Następnie
dzieci oglądały lwy, żyrafy, zebry,
kangury, skaczące małpy, nurkujące

pingwiny i skrzeczące pawie. Niebywałą frajdą, kończącą wycieczkę do zoo, było spotkanie z kozami, z którymi można było sobie zrobić zdjęcia, chociaż zbyt duża
poufałość mogła się skończyć utratą sznurówek. Po
obejrzeniu zwierząt dzieci udały się do autobusu, a wracając z wycieczki, zatrzymały się na posiłek w McDonaldzie. Po powrocie opowiadały z przejęciem rodzicom
o wszystkich przeżyciach.
(SP)

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Na spotkaniu warsztatowym

Maluchy z Samorządowego P rzedszkola
w Starych Pieścirogach
s woj e ś w i ę to, D zi e ń
Dziecka, spędziły na lekcji warsztatowej w Legionowie poświęconej
sztuce ludowej. Wzbogaciły wiedzę na temat
zbóż uprawianych na terenie Mazowsza, a także
nauczyły się je rozpoznawać i nazywać. Ponadto uc ze stn ic z ył y
w wyrobie masła, którego później miały okazję
skosztować. Ogromne zainteresowanie dzieci wzbudziły zgromadzone przedmioty, które przed wielu laty służyły codziennemu użytkowi – m.in. żelazko na duszę, magiel ręczny, kołowrotek, tara do prania.
Wszystkich zachwyciły piękne oryginalne łowickie stroje oraz taniec w wykonaniu profesjonalistów. Tancerze najpierw pokazali, a później
nauczyli dzieci podstawowych kroków oberka.
Po warsztatach nadszedł czas na zabawę. Chłopcy oblegali grę w piłkarzyki, natomiast dziewczynki zachwycone były puszczaniem baniek
mydlanych. Chętni malowali ulubione postaci bajkowe oraz wznosili budowle z klocków.
Ogromną radość dzieciom sprawiło także malowanie swoich twarzy. Ten dzień był pełen wrażeń, o których dzieci z wielkim zadowoleniem
opowiadały po wycieczce swoim rodzicom.
D. Leśniak
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Na Grunwald przez Nasielsk

W niedzielę, 3 lipca br.,
w Nasielsku swój obóz
rozbiła brać rycerska
zmierzająca na Grunwald.
Wojowie z okazji pobytu w naszym mieście dali
pokaz sprawności rycerskiej. Niestety niewiele
osób miało okazję podziwiać ich umiejętności.
Inscenizacja bitwy pod
Grunwaldem jest największą tego typu imprezą w Polsce. Co roku
zjeżdżają się na nią bractwa rycerskie z Polski,
jak również zza granicy.
Choć sama bitwa jest kulminacyjnym punktem
spotkania, to na imprezę
składają się także różnoR

E

K

rakie turnieje rycerskie czy koncerty muzyki folkowej.
Na Grunwald zmierzają również
członkowie i członkinie Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego
Jazdy Śląskiej z Radzymina, dowodzeni przez Roberta Rozwoda, i Stowarzyszenia Miłośników
Kawalerii im. 1. Pułku Ułanów
Krechowieckich na czele z Andrzejem Michalikiem. Jest to
„I Rajd Grunwaldzki z Ziemi Radzymińsko-Wołomińskiej na Pola
Grunwaldu w 601. rocznicę Bitwy
Polsko-Krzyżackiej”. Uczestnicy
Rajdu przejeżdżają konno przez
wiele miejscowości, w których prezentują się mieszkańcom w pełnym
rynsztunku i dają popisy swoich
możliwości jeździeckich. Ma to na
celu popularyzację pamięci historycznej.
Na drodze rajdu znalazł się również
Nasielsk, do którego o godzinie
14.00 rycerze wyruszyli z Radzymina. Po godzinie 18 dotarli na parking
obok skwerku Jana Pawła II, gdzie
powitali ich Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, i Grzegorz
Duchnowski, przewodniczący Rady
Miejskiej. Oba bractwa rycerskie zaprezentowały chorągwie oddziałów,
po czym jego członkowie trzy razy
zakrzyknęli „Chwała burmistrzowi
Nasielska!”. Następnie eskortowani
przez policję udali się na plac targowy przy ulicy Lipowej, by przyL

gotować się do pokazu sprawności
rycerskiej. Ich wyczyny spotkały
się z dużym aplauzem dzieci i dorosłych. Można było ponadto usłyszeć o wielu ciekawych faktach
historycznych opowiadanych przez
Andrzeja Michalika. Gdy skończyły
się występy, nasielska publiczność
opuściła targowisko, a uczestnicy
rajdu rozbili obóz, z którego następnego dnia udali się w stronę Sońska.
Wcześniej miało nastąpić oficjalne pożegnanie przez burmistrza
Nasielska pod budynkiem Urzędu Miej sk iego,
lecz uniemożliwił to gwałtowny
deszcz. Ostatecznie r ycerze (w
tym także kobiety) ruszyli do Sońska po godzinie
10. Tam zatrzymają się na odpoczynek i posiłek,
po czym udadzą
A

się na spoczynek do Ciechanowa,
po kolejnych 50 km jazdy konnej.
Coraz bliżej na grunwaldzkie pole…
Reasumując, spotkanie z bractwami
rycerskimi było na pewno ciekawym doświadczeniem dla mieszkańców Nasielska. Szkoda tylko,
że tak mało osób o nim wiedziało.
Może w przyszłym roku odbędzie
się II edycja rajdu i będzie więcej
czasu, by zorganizować rycerzom
powitanie godne tak sędziwego
grodu, jakim jest Nasielsk.
Paweł Kozłowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Jestem z lasu
2 lipca harcerze starsi oraz wędrownicy Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim udali się na rajd „Jestem z lasu”. Do przebycia mieliśmy ok. 13 km.
Wyruszyliśmy ze Stacji PKP Nasielsk, idąc następnie przez Wągrodno, dalej lasami Paulinowa i Siennicy, a potem wróciliśmy do punktu wyjścia. Niestety, niezbyt dopisała nam pogoda, aura była iście październikowa, ale nie przeszkodziło
to, aby na starcie pojawiło się dwanaście osób z trzech drużyn naszego hufca.
Trasa była na prawdę malownicza, a głównym jej celem były lasy Paulinowa.
Poruszaliśmy się przez bardzo urozmaicony teren borów sosnowych, wrzosowisk, odwiedziliśmy żwirownię, znaleźliśmy Wielki Dąb oraz prawdziwe bagno.
Przebyciu trasy towarzyszyły różne anegdotki o tematyce przyrodniczo-terenoznawczej przygotowane przez naszego przewodnika. Mogliśmy się również rozgrzać ciepłą herbatką i kiełbaską z ogniska, a wszystko to w przyjemnej
harcerskiej atmosferze.
Jako organizator chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na
rajd harcerzom – poprowadzenie dla Was tej wycieczki było dla mnie prawdziwą przyjemnością.
druh Radek

ZE SZKÓŁ

Projekt edukacyjny „Stulecie Czesława
Miłosza” w Zespole Szkół Zawodowych
							
							
							

Szczęśliwy naród, który ma poetę
I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu…
Czesław Miłosz, Do Tadeusza Różewicza, poety

Obecny rok 2011, ogłoszony przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Czesława Miłosza, to doskonała okazja do
poznania życia i twórczości poety, jego
dzieł, które na trwałe wpisały się w polską
kulturę, stały się znaczącym elementem
naszej edukacji literackiej. Dla uczczenia
wielkiego poety i pisarza Samorząd Uczniowski przy współpracy Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących zaprosił
wszystkich uczniów naszej szkoły do
udziału w realizacji projektu edukacyjnego: „Stulecie Czesława Miłosza”.
Zaproponowaliśmy młodzieży różne
formy, które miały zachęcić ją do zainteresowania się twórczością poety i jej
zgłębienia. W tym celu już w kwietniu zorganizowano wystawę „A dbałość o naukę jest miłość”. W jej tworzenie zaangażowali się niemal wszyscy uczniowie klas: I LO, I TEH i II LO. Zgromadziliśmy również wiele cennych
eksponatów z I połowy XX wieku. Zaaranżowano też pracownię Czesława Miłosza. Stoi tu szafa biblioteczna ze
starym księgozbiorem, na półkach oprócz książek znajdują się przeróżne pamiątki i przedmioty codziennego
użytku z I połowy XX wieku. Na biurku stara maszyna do pisania, okulary i telefon. We flakonie ulubione kwiaty
poety – piwonie. Przy biurku oryginalne krzesło z początku XX wieku. Wystawa tonie w półmroku. Nie jest to
typowa prezentacja biograficzna, raczej poetycka opowieść o życiu Poety i o epoce, w której żył.
Innymi formami, które miały służyć popularyzacji twórczości Miłosza, były różnorodne konkursy.
W czerwcu, w 100. rocznicę urodzin Czesława Miłosza, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą
prezentację multimedialną (I miejsce – Igor Kamiński i Przemysław Wierzbicki klasa I LO) oraz podsumowanie
konkursu „Tworzymy wystawę upamiętniającą wielkiego poetę i dramaturga”. Nagrody zostały przyznane w
dwóch kategoriach: na najcenniejszy eksponat muzealny związany z życiem noblisty (I miejsce – Kornela Ziułkowska klasa I LO) oraz na najciekawszą pracę
plastyczną, będącą malarskim opisem miejsc i ludzi, z
którymi poeta był związany. W tej kategorii zwyciężyły
Lidia Kaczyńska i Katarzyna Morawska z klasy I TEH.
Napłynęło wiele prac, które w interesujący sposób nawiązywały do życia i twórczości poety. W Konkursie
Wiedzy o Życiu i Twórczości Czesława Miłosza wzięło
udział 25 uczniów. Wszyscy musieli odpowiedzieć na
pytania dotyczące twórczości i życia poety w formie
testu. Po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową
ogłoszono wyniki. I miejsce – Wioletta Chmielewska
(kl. I LO); II miejsce – Justyna Podlasińska (kl. II LO) i
Malwina Morawska (kl. I TE); III miejsce – Sylwia Słupska
I LO i Wioletta Osińska (kl. II LO).
W przyszłym roku szkolnym w ramach projektu zaplanowano wydanie specjalne „Gazety Miłoszowskiej”.
Ukoronowaniem całego przedsięwzięcia będzie konkurs recytatorski oraz wystawienie przez „Teatr bez
Nazwy” sztuki teatralnej Hiob, opartej na tekstach Miłosza i jego przekładzie Księgi Hioba.
Twórcy projektu: Agata Żbikowska, Krzysztof Turek
Zdjęcia wystawy: Jacek Jankowski

Obozowy czas

Dzieci i młodzież w tym roku mogą się cieszyć dłuższymi wakacjami. Już trzy
tygodnie temu zabrzmiał ostatni dzwonek i ucichł tupot stóp na szkolnej posadzce. Tak, nadeszły wakacje, choć może nie rozpieszczają nas pogodą, ale
to jednak szczególny czas, czas wypoczynku dla tysięcy Polaków, zarówno
dzieci i dorosłych. To także szczególny czas dla harcerzy, związany z Harcerską Akcją Letnią i obozem.
No właśnie, obóz. Moim zdaniem jest on najwspanialszą przejawem harcerstwa, jego kwintesencją. To z tych letnich wypadów mamy nasze najlepsze
harcerskie wspomnienia.
Obóz jest bardzo specyficzny, niektórzy może pomyślą, że to jakaś kolonia
pod namiotami, jednak trwając w takim przekonaniu, są w błędzie.
Każdy obóz jest niepowtarzalny, ale ma swoją stałą specyfikę. Zazwyczaj są
to długie wyjazdy, mniej więcej 3-tygodniowe. Na początku harcerze muszą
się zatroszczyć o dach nad głową i funkcjonalność terenu, na którym będą
mieszkać przez następne tygodnie. Jest to czas pionierki: dzielimy teren między podobozy, rozstawiamy namioty, w ruch idą młotki, piły i szpadle. Powstają drewniane konstrukcje bram, ogrodzeń, urządzeń obozowych, często
są to przepiękne przykłady architektury drewnianej. W czasie 2–3 dni pusta
leśna polana zamienia się w tętniące życiem miasteczko, często z wydzielonymi szlakami komunikacyjnymi, parkingami, a także miejscami rekreacyjnymi.
Gdy pionierka jest zakończona, wszyscy zbieramy się przy wspólnym wieczornym ognisku, Komendant zgrupowania może oficjalnie otworzyć obóz.
Kolejne dni to realizacja programu. Czuwa nad tym wyselekcjonowana kadra,
często młodzi, ale odpowiedzialni i kreatywni ludzie. Każdy podobóz ma swój
własny program, każdy opowiada jakąś historię i przenosi w inny świat, dostosowany do wieku jego uczestników.
Obóz to niezapomniane przeżycia, gry terenowe i świetlicowe, warsztaty, obrzędy, formy artystyczne i sportowe, rajdy i zabawa z gitarą przy wspólnym ognisku. To także służba: czy to w kuchni, czy choćby warta nocna, która często
dostarcza wspomnień na całe lata, szczególnie młodszym harcerzom. Obóz to
także chwila zastanowienia nad wartościami, często poprzez zabawę, ale także
poprzez dyskusję i zadumę.
Ale obóz to przede wszystkim ludzie, to możliwość zdobycia przyjaźni na całe
lata. Nieprawdą jest, że najlepiej poznaj się ludzi przy kieliszku, najbardziej poznasz drugiego człowieka, jeśli z nim działasz, tworzysz zespół. Obóz daje wiele
przydatnych umiejętności, uczy dyscypliny i karności, rozwija cechy indywidualne, pracy zespołowej i przywódcze. To mój dziewiąty letni wypoczynek
z harcerzami i przyznam, że żadna kolonia nie dała mi tyle satysfakcji i przyjemności co obóz, chociaż przyjemność ta okupiona często jest wkładem naszej
własnej pracy.
Gdy zabawa się kończy, a zegar zbliża się do godziny odjazdu, harcerze zwijają swój obóz. Przez jeden dzień panuje mały Armagedon, prawie wszystko
jest rozbierane i przygotowywane do odjazdu. Zostaje tylko pusta polana i nikt
by nie pomyślał, że kilka dni temu tętniła życiem. Na koniec spotykamy się
znów przy wspólnym ogniu, by przez całą noc ostatni raz bawić się na obozie
podczas Maratonu. Gdy nadchodzi ostatni poranek, niejednemu zakręci się łza
w oku, z powodu powrotu do domu, ale wspomnienia pozostają na całe życie.
W tym roku po raz trzeci odwiedzamy bazę obozową Hufca Kwidzyn nad
jeziorem Jeziorak w Siemianach w dniach 31 VII–17 VIII 2011. Przez 18 dni będziemy się wspólnie bawić razem z około stu dwudziestoma harcerzami z naszego Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim. Całe
nasze zgrupowanie podzielone będzie na 4 podobozy: Kolonię Zuchową,
Podobóz Harcerski i 2 Podobozy Starszoharcerskie. Na obozie nie zabraknie
harcerzy z 3. DH „Przypadek” i 32. DS „Hakuna Matata”, zarówno uczestników, jak i kadry. Serdecznie zachęcamy do obserwowania strony naszej Akcji
Letniej w czasie trwania obozu pod adresem www.wakacje.nowydwormaz.pl.
Relacja z obozu już niebawem.
pwd. Daniel Nowak
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Z GMINY. Problemu śmieciowego ciąg dalszy

11
Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Mieszkańcy gminy czują się oszukani O usługach pocztowych
Wprowadzenie przed laty segregacji odpadów spotkało się z życzliwością mieszkańców naszej gminy. Było to
tym bardziej zrozumiałe, że za posegregowane (a raczej podsegregowane) odpady nie trzeba było płacić.
No bo jak płacić, mówi wielu mieszkańców, skoro w normalnych krajach za butelki, słoiki, makulaturę opakowania
z tworzyw, złom otrzymuje się pieniądze lub stosowny ekwiwalent. Tak było i w Polsce za komuny. Dzieci zarabiały na wakacje, sprzedając butelki, makulaturę, złom, a nawet to, co nazywano szmatami. A my dzisiaj oddawaliśmy to za darmo – mówią nasi rozmówcy, a teraz każe nam się za to jeszcze dopłacać. Dodają też, że w cenę
wielu produktów wliczony jest koszt ich utylizacji lub przetworzenia. Warto dowiedzieć się, gdzie podziały się te
pieniądze, i sięgnąć po nie. Bo według wielu osób nasi przedstawiciele idą po linii najmniejszego oporu i sięgają,
za radą urzędników, do naszych kieszeni.
Dzisiaj wiele się zmieniło. W małych miasteczkach poznikały punkty skupu surowców wtórnych. Do tych, które
jeszcze funkcjonują w większych miejscowościach, jest daleko i poszczególnym osobom nie opłaca się wozić niewielkiej ilości surowców wtórnych. Ale już na przykład szkoły, prowadząc różnego rodzaju akcje zbiórki
określonych surowców wtórnych, np. makulatury, otrzymują wynagrodzenie. Są już i u nas firmy, którym się
opłaca wesprzeć zbiórkę w szkołach, i nie tylko w szkołach, i odebrać to, co jest przedmiotem ich zainteresowania. I oczywiście na tym zarobić.
Gospodarowanie odpadami to poważny problem. Potrzebna jest dłuższa, ale rzeczowa dyskusja. I potrzebni są odpowiedni ludzie na odpowiednie stanowiska, bo inaczej gmina będzie coraz bardziej zaśmiecona
i będzie rosła cena śmieci. Mówi się, że chociażby dlatego tak będzie, ponieważ Unia grozi nam karami za
zanieczyszczanie środowiska. I nie należy wierzyć tym „prorokom”, którzy wmawiają nam, że Unia jest „be”.
Większość rozmówców twierdzi, że wina leży po naszej stronie. Od Unii wzięliśmy ogromne pieniądze,
za które mieliśmy tak zorganizować gospodarkę odpadami, aby na składowiska trafiało ich do 2011 r. tylko 75%. Bliski jest kolejny termin, kiedy odpadów na
składowiska będzie mogło trafić nie więcej niż 50%.
Gospodarka odpadami nie polega bowiem na budowie efektownych składowisk, ale liczy się założony
efekt. A do tego i w całej Polsce i w naszej gminie
jeszcze daleko.
Tak radykalne nastroje społeczne w naszej gminie
spowodowało znikanie pojemników na segregowane
odpady i zapowiedź ustalenia opłat za segregowane
śmieci. Decyzja, jak mówią, zapadła już na ostatniej
sesji, podczas której radni jednogłośnie podjęli w tej
sprawie uchwały. Więcej kosztować będzie też woda
i odbierane ścieki. Wiadomo o tym z bezpośredniej
relacji radia internetowego z sesji Rady Miejskiej.
Nasielszczanie mają nawet pretensję do lokalnej prasy, że nie nagłośniła tej sprawy.
Mieszkańcy czują się zaś oszukani dlatego, że kiedy
zaczęły znikać pojemniki, wmawiano wszystkim, że
zostały zabrane do remontu i dezynfekcji.
(a)

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Profil Zaufany ePUAP
Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Nowym Dworze Mazowieckim
informuje, że od 9 czerwca br.
został wprowadzony Profil Zaufany ePUAP. Tym samym weszły w
życie rozporządzenia w sprawie
zakresu i warunków korzystania
z elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej oraz zasad
potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego.
Profil Zaufany ePUAP to darmowe
narzędzie, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną
bez konieczności wychodzenia z
domu. Profil identyfikuje i opisuje osobę, która korzysta z konta na
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil
Zaufany ePUAP jest bezpłatny, do-

stępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.
Profil Zaufany ePUAP spełnia funkcje podobne do tych, które obecnie oferuje komercyjny podpis
elektroniczny. Posługując się nazwą
użytkownika (login), hasłem oraz
pocztą elektroniczną będzie można załatwiać sprawy administracyjne za pośrednictwem internetu (np.
wnoszenie pism, wniosków i zapytań). Aby założyć Profil Zaufany
ePUAP należy najpierw utworzyć
konto na portalu ePUAP (www.
epuap.gov.pl), z którego wysyłamy
wniosek o potwierdzenie Profilu
Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w
jednym z urzędów. Jeżeli w okresie
14 dni od daty przesłania wniosku,
o którym mowa w 1 § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2011 Nr
93 poz. 547), osoba wnioskująca
nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia
profilu zaufanego ePUAP, wniosek
ten uważa się za wycofany. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane
osobowe. Urzędnik po podaniu
przez obywatela nazwy użytkownika (login) porówna dane wprowadzone do systemu z danymi
przedstawionymi przez obywatela
oraz z rejestrem PESEL i potwierdzi
je na podstawie dokumentu tożsamości. Po uwiarygodnieniu danych
obywatel może posługiwać się Profilem Zaufanym ePUAP w kontaktach z administracją.
p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Henryka Kania

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Przyjmę:
- regał pokojowy plus ławostół tel. 723-525-229,
- pojemnik na obuwie tel.517-289-594,
- łóżko (wersalka lub narożnik) tel. 510-643-810.

Wejdź do jakiegokolwiek urzędu pocztowego lub na stronę internetową
Poczty Polskiej, a znajdziesz reklamy i informacje zapewniające o najróżniejszych usługach i możliwościach tego urzędu. Podobne zapewnienia
zobaczysz w nasielskiej placówce. Czego to poczta nie może zrobić dla
Ciebie!
Nie może zrobić jednej rzeczy: byś nie stał nieskończenie długo w kolejce. Są zwykle tylko dwa okienka kasowe, w których klient musi również
odbierać przesyłki awizowane, paczki, wysyłać listy itp. Inne okienka maja
co innego do roboty. A wiec jeśli masz jeden list do wysłania, a potrzebujesz znaczka, musisz stanąć w długiej kolejce, by ten znaczek kupić i list
wysłać. Niektórzy podchodzą z duszą na ramieniu do okienka, nie bacząc
na długą kolejkę, i nieśmiało proszą o jeden znaczek. I wszystko wtedy
zależy od pani kasjerki. Jeśli rozumie te „idiotyczną sytuację”, to poda
ten znaczek czy jedna kopertę uprzejmie, a nawet z uśmiechem. Jeśli jest
zmęczona, to można niestety, otrzymać reprymendę. Bywa i tak, że kiedy
już petent po długim oczekiwaniu w końcu „dojdzie” do okienka dowie
się przy nim, że usługi, które świadczono tu do niedawna już nie istnieją.
Tak jest np. z wysyłaniem faxu. Szkoda tylko, że nigdzie na nie ma informacji na ten temat, więc wiele osób nieświadomych zmian nieunikanie
bezsensownego stania w kolejce.
Ludzi, dla których czas to pieniądz, trafia szlag, bo widzą, jak co jakiś czas
pracownicy poczty do innych poruczeń przemykają korytarzem za plecami pań kasjerek. Czy nie można byłoby stworzyć okienka, które w newralgicznych momentach miałoby za zadanie zająć się klientami chcącymi
wysłać listy, paczki czy je odebrać, kupować znaczki? Tak jest zorganizowana praca w wielu innych urzędach, ale niestety gdzie indziej. Może ktoś
pomyślałby wreszcie o tym, że to urząd służy ludziom, a nie na odwrót?
			
Sfrustrowana petentka (Imię i nazwisko znane redakcji)

Brak reakcji

W nocy z 15 na 16 czerwca br. w kamienicy przy ulicy Warszawskiej 12
ktoś podpalił jakieś odpady tuż przy drewnianych schodach na pierwszym piętrze. Po zgłoszeniu tego faktu na policję służby te miały przyjechać i zrobić oględziny. Jednak do tej pory nie dotarły.
Takie podpalenie miało miejsce już po raz drugi. Gdyby nie czujność jednego z sąsiadów, mogło się to skończyć tragedią. Czy policja
w Nasielsku czuwa jeszcze nad bezpieczeństwem mieszkańców? Czy
może tylko potrafi chwalić się w swoich statystykach tym, ilu to schwytano pijanych rowerzystów? A my co mamy zrobić? Nie spać całymi
nocami i patrzeć przez wizjery w swoich mieszkaniach…?
			
Mieszkaniec kamienicy przy ul. Warszawskiej 12
			
(imię i nazwisko znane redakcji)
(Tytuł pochodzi od redakcji)

Nie
chcą się wtrącać
Droga Redakcjo!
List ten kieruję do mieszkańców Nasielska z apelem: nie bądźmy obojętni, reagujmy, nie bójmy się, nie odwracajmy się, widząc, jak komuś dzieje się
krzywda!
Jestem matką prawie osiemnastoletniego chłopca pobitego pod cmentarzem
23 czerwca (w Boże Ciało) przez czterdziestoparoletniego mężczyznę z Nowego Dworu Maz. handlującego pod cmentarzem. Człowiek ten, dorosły i mający własne dzieci, podszedł w biały dzień (godz. 13.40) do mojego stanowiska,
gdzie przebywał mój syn, zastępujący mnie przez chwilę, i z chęci zemsty (?),
zaczął chłopca szarpać, uderzył pięścią w skroń, bił po całym ciele, kopnął, po
czym nic sobie z tego nie robiąc, odszedł do zaprzyjaźnionych handlujących.
Niestety, nie było mnie w tym momencie przy synu. Nikt z obserwujących całą
sytuację nie zareagował, co gorsza – nikt nie chce widzieć, cytuję: ,,nie chcę
się wtrącać”, a o zeznawaniu na policji to już w ogóle nie ma mowy. Całe zajście widział syn jednej pani także handlującej pod cmentarzem. Tylko ten mały
chłopiec miał tyle odwagi, by mi całe zajście opisać słownie, lecz mama chłopca na zeznawanie przed policją nie wyraziła zgody (?!).
Czy Nasielsk i napływowi ludzie handlujący od niedawna w Nasielsku pod
cmentarzem nie zdają sobie sprawy, że nieudzielenie pomocy, niezareagowanie na przestępstwo to wyrażenie zgody, zezwalanie na karygodne zachowania i czyny? Czy musi dojść do tragedii, aby zaczęło społeczeństwo reagować?
Rozpoczęły się wakacje i kto wie, świadkami jakich zdarzeń możemy się
stać. Reagujmy, nie bójmy się, głośno krzyczmy, wzywajmy pomocy,
a może uda się nam zapobiec jakiejś tragedii!
Będąc świadkami zdarzenia, dużo możemy, a jednocząc się w grupę,
możemy nie dopuścić do pewnych zdarzeń.
Z życzeniami spokojnych wakacji mieszkanka Nasielska.
				
(Imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
P.S. Jeżeli ktoś widział całe zajście pobicia chłopca i nie boi się o tym mówić, proszony jest o kontakt z redakcją.
(Tytuł pochodzi od redakcji)

REPORTAŻ

12

LUDZIE Z PASJĄ

8–21 lipca 2011

Rekord pobity w Chrcynnie!
W dniach od 6 do 12 czerwca na
lotnisku w Chrcynnie odbył się
po raz pierwszy Cumulus Convention. Przybyli na niego fani
dziedziny spadochroniarstwa,
która zwana jest CRW (Canopy
Relative Work), obecnie zwanej
Canopy Formation(CF), w tym
także spoza Polski. To tygodniowe zgrupowanie miało na celu
doskonalenie umiejętności w
budowaniu mniejszych i większych formacji na otwartych spadochronach. W sobotę udało się
pobić rekord Polski w największej formacji CRW.
O co chodzi w CRW? Wszystko polega ona na budowaniu w
powietrzu formacji na otwartych
czaszach spadochronów szybujących. W powietrzu można two-

rzyć różne figury, np. „diament”,
zwany też „rombem”. Jest to
dość niszowa dziedzina, zarówno w Polsce, jak i na świecie, u
nas trenuje ją 13 osób. Co ciekawego widzą w CRW? Jak mówi
Marcin Bąk, jeden z uczestników
ustanowienia nowego rekordu: – Mnie najbardziej fascynuje to, że jest to praca grupowa.
Wszyscy muszą wykonać swoją robotę jak najlepiej, żeby się
udało. Poza tym jestem w grupie od początku i widzę, jaki jest
progres. Inny uczestnik, Michał
Balans, stwierdza: – Mnie pasjonuje to, że możemy latać na
O
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Boże Ciało 2011
było się zgodnie z przepisami. Już
to wystarczyło do pobicia rekordu Polski, ale grupa „Lost In Space” miała przygotowaną jeszcze
większą formację, mianowicie
11-way, czyli 11 skoczków tworzących w powietrzu „diament”.
To również się udało, zdaniem
uczestników, jeszcze płynniej niż
poprzedni skok. 11-way w wykonaniu „Lost In Space” także
uzyskało aprobatę sędziów, co
wzbudziło wielką radość wśród
obecnych, którzy swój wielki sukces świętowali później wieczorem
przy ognisku w Chrcynnie.
Jak wyglądają dalsze plany grupy
„Lost In Space”? Szymon Chełmicki mówi krótko: – Trening,
trening, trening. Mam nadzieję
uzyskać sponsoring naszej działalności przez jakąś firmę. To bardzo ułatwiłoby nam działalność.
Paweł Kozłowski

otwartym spadochronie 12 minut, a nie 60 sekund jak pozostali
skoczkowie. Również fakt, że jest
to coś nowego, co wykonuje tylko garstka ludzi w Polsce.
Warto dodać, że ustanowieniem
rekordu zajęła się grupa „Lost
In Space”, której inicjatorem i liderem jest Szymon Chełmicki,
uczestnik Rekordu Europy w
20-osobowej formacji CRW.
Wróćmy do samego pobicia nowego rekordu (poprzedni ustanowiono 20 lat temu i w skład
skaczącej grupy wchodziło 9
osób). W sobotę punktualnie o
godz. 5.30 wszyscy uczestnicy byli już na lotnisku i wykonali
dwie próby na ziemi. O godzinie
6.00 samolot już leciał i skoczkowie skoczyli. Udało im się wykonać 10-osobową formację. Na
ziemi dwóch sędziów obejrzało
film i stwierdziło, że wszystko od-

Jeden z czerwcowych czwartków jest tradycyjnym dniem,
w którym w Kościele rzymskokatolickim obchodzone
jest święto Bożego Ciała. Jest
to tzw. święto ruchome, czyli niemające stałej daty dziennej. Ten wyjątkowy czwartek
przypada zawsze w 60. dniu po
Wielkanocy. Jest jeszcze jeden
wyznacznik daty tego święta – przypada ono w pierwszy
czwartek po oktawie Zesłania
Ducha Świętego.
W tym roku dzień ten wypadł 23 czerwca i jest to jeden z ostatnich dni, w jakich to
święto jest obchodzone (między 21 maja a 24 czerwca).
Boże Ciało, zwane inaczej świętem Ciała i Krwi Pańskiej, obchodzone jest
w Kościele od XIII w. W Polsce po raz pierwszy świętowano z tej okazji w Krakowie w roku 1320. Tego dnia w sposób szczególny wspominany Ostatnią
Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Ten
fakt wspominany jest w Kościele dwukrotnie – raz w Wielki Czwartek, a drugi raz w Boże Ciało. Inny jest jednak charakter obydwu świąt. Wielki Czwartek
jest dniem wyjątkowej powagi, jest to bowiem dzień, w którym rozpoczynamy
rozpamiętywanie wydarzeń związanych z Męką Pańską. Boże Ciało jest świętem dziękczynnym za dar Eucharystii i wyrażamy w nim naszą radość z tego
powodu.
Tradycyjnie, tego dnia wierni, uczestnicząc w procesji ulicami miast i wiosek
z Najświętszym Sakramentem, wyrażają publicznie swoją wiarę i pobożność.
Przy czterech ołtarzach czytane są fragmenty z czterech Ewangelii związane
z Eucharystią. Wierni z naszej gminy uczestniczyli w procesjach w swych parafiach – w Nasielsku, Cieksynie, Pieścirogach i Pomiechowie. Tradycyjnie też
przygotowali i ozdobili ołtarze.
Jednym z elementów wystroju ołtarzy są zielone gałązki brzozowe. Po przejściu
procesji gałązki te są zabierane do domów, gdzie umieszczane są obok obrazów.
To stary polski obyczaj. Do dobrej tradycji należało też na czas procesji wystawianie w oknach i na balkonach obrazów o tematyce religijnej, a nawet strojenie
małych ołtarzyków. W tym roku wyraźnie było widać, że ta tradycja, niestety,
zamiera.
az
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Stare Pieścirogi, 24.06.2011 r.
Bardzo chcielibyśmy podziękować w imieniu swoim i naszych dzieci Pani
Hannie Golnik – wychowawcy naszych dzieci, za trud, poświęcenie i mądrość, z jaką uczy nasze dzieci.
Wiemy, że podstawy nauczania jakie Pani Hania Golnik wpoiła naszym dzieciom, pozwolą im być mądrymi uczniami, a w przyszłości prawymi obywatelami naszego kraju. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy i metod nauczania
oraz ciągłej systematyczności, za pomocą których uczone są nasze dzieci. Według nas Pani Hania Golnik celująco zakończyła nauczanie nie tylko
w roku szkolnym 2010/2011, ale w latach poprzednich. Bardzo nad cieszy,
kiedy nasze dzieci idą chętnie do szkoły, wracają z niej uśmiechnięte i samodzielnie – nauczone systematycznej pracy – odrabiają lekcje. Dzieje się tak,
ponieważ wiedzą, że Pani codziennie je sprawdzi. I wstyd byłoby zawieść swoją Panią. Przecież nie tego ich uczyła.
Umiejętność przekazania wiedzy tak małym dzieciom to wielki dar. I Pani
Golnik ten dar posiada. Jej praca jest bardzo trudna. Wymaga dużego zaangażowania, wieloletniej praktyki i umiejętności dostosowania się do poszczególnych dzieci, bowiem w tej klasie jest troje dzieci z orzeczeniem z poradni
psychologicznej.
Serdeczne podziękowania raz jeszcze.
Nie wyobrażamy sobie innej wychowawczyni dla naszych dzieci w klasie
trzeciej.
					
Z poważaniem
						
Rodzice Klasy II B.
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Międzyprzedszkolny piknik

W niedzielę, 19.06.2011 r. przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego odbył się pierwszy w historii Nasielska Międzyprzedszkolny Piknik organizowany przez Niepubliczne
Przedszkole „Pod Fiołkami”.
Do wspólnej zabawy dołączyły się: Samorządowe Przedszkole w Pieścirogach Starych oraz klasy 0 ze Szkoły Podstawowej im. S. Starzyńskiego. przybyłych gości witał clown,
który rozdawał słodycze i balony. Pierwszym punktem było
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt „Zdrowo jemy –
zdrowo żyjemy”. Nagrody otrzymali w kategorii 5-6 latków:
I miejsce Oliwier Zalewski SP w Nasielsku, II miejsce Natalia
Tomczyk SP w Nasielsku, III miejsce Małgosia Kowalska Samorządowe Przedszkole w Pieścirogach Starych. W kategorii 3-4 latków: Hania Kownacka Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”, Antek Łączyński Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”, Karol Nagel Samorządowe
Przedszkole w Pieścirogach Starych.
Ko l e j ny m p u n kt e m b ył
krótki występ artystyczny
każdego przybyłego przedszkola. Dzieci zaprezentowały swoje talenty wokalne
i taneczne. Imprezę uświetnił pokaz umiejętności strażaków z OSP Cieksyn i policji
z Nasielska. Uczestnicy mogli podczas przerw częstować się przygotowanymi
kiełbaskami prosto z grilla,
malować buzie i skorzystać
z usług profesjonalnego fryzjera (dominowały irokezy).
Integracja przedszkoli polegała
na wspólnych grach i zabawach
m. in. przeciąganie liny, trójbój, karmienie bananem, gra
w dwa ognie. Główną atrakcją
imprezy była wizyta prawdziwego cyrkowego clowna, jego
sztuczki i poczucie humoru
doprowadzały wszystkich do
euforii. Choć nasze spotkanie
było pierwsze to liczymy, że w
przyszłym roku spotkamy się
ponownie w szerszym gronie.
NP „Pod Fijołkami”

Baran 21.03.–19.04.

HOROSKOP

Nie ulegaj obietnicom znajomych i sam też
nie składaj pochopnie obietnic bez pokrycia.
Bądź pewny swych umiejętności i zdolności,
wtedy rozwiązywanie problemów nie sprawi Ci
kłopotów.

Byk 20.04.–20.05.
W życiu zawodowym pojawi się nowa
szansa. Możesz liczyć na dobre relacje
z otoczeniem i pomoc życzliwych osób.
W życiu osobistym ktoś poprosi Cię
o pomoc lub radę. Postaraj się spotkać
z przyjaciółmi.

Bliźnięta 21. 05.– 21.06.
W najbliższych dniach będziesz mieć świetną
intuicję. Wykorzystaj ten dar zarówno w pracy, jak
i w życiu osobistym. Uda Ci się zrealizować wiele
Twoich pomysłów i planów.

Rak 22.06.–22.07.
W pracy pokaż, na co Cię stać, i śmiało upomnij się
o swoje prawa. Porozmawiaj z szefem o awansie
lub premii. Zaufaj swojej intuicji.

Lew 23.07.–22.08.
Z każdym dniem będzie przybywać Ci energii i chęci
do działania. Śmiało planuj nowe przedsięwzięcia,
bo wszystko się powiedzie. W życiu prywatnym nie
trzymaj się na uboczu.

Panna 23.08.–22.09.
Wszystkie sprawy służbowe i prywatne
powinny pójść po Twojej myśli. Jeżeli masz
zamiar szukać nowego zajęcia, to właśnie
teraz masz szansę na doskonałą posadę.
W uczuciach same dobre rzeczy.

Waga 23.09.–22.10.
Skoncentruj się na sprawach zawodowych.
Wyjaśnienie nieporozumień i konfliktów odłóż na
późniejszy czas. Dotyczy to życia zawodowego,
jak i osobistego. Zrób sobie małą przyjemność,
a humor Ci się poprawi.

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym czeka Cię wiele niespodzianek.
Masz szansę na sukces finansowy, jeśli zabierzesz się
natychmiast do pracy i odrobisz wszelkie zaległości.
W uczuciach nastąpi przełom, a samotne Skorpiony
postanowią zaręczyć się lub wziąć ślub.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W pracy Twoje pomysłu i sposób ich realizacji będą
stawiane za wzór. Wykażesz się odpowiedzialnością
i szybkością działania. Otrzymasz ciekawą
propozycję spędzenia wolnego czasu.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będziesz w świetnym nastroju i humorze. W życiu
zawodowym osiągniesz wszystko, co zechcesz,
ale zajmować Cię będą głównie sprawy osobiste,
zwłaszcza miłość i romanse.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Poradzisz sobie ze wszystkimi obowiązkami, choć
odczujesz teraz spadek formy, ale nie przejmuj
się tym, to tylko chwilowa niedyspozycja. Wokół
Ciebie będzie przeważać przyjazna atmosfera
i możesz liczyć na pomoc przyjaciół.

Ryby 19.02.– 20.03.
W najbliższych dniach odniesiesz sukces zawodowy.
Przyczyni się do tego wyjazd służbowy, na którym
nawiążesz nowe znajomości i kontakty. Będziesz
zadowolony z wyników swojej pracy. Więcej czasu
spędzaj z bliskimi.
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Kino NIWA ZAPRASZA
8-10 lipca godz. 15.00 i 17.00

Gnomeo i Julia
Animacja, Familijny, Fantasy, Komedia romantyczna;
USA, Wielka Brytania 2011; czas: 85 min.

„Gnomeo i Julia” to przezabawnie opowiedziana historia najbardziej znanego romansu
wszech czasów, który tym razem przeniesiony zostaje w najmniej prawdopodobne realiaświat ogrodowych krasnali. Na kolorowym,
wypełnionym różowymi flamingami, marmurowymi fontannami i plastikowymi palemkami podwórku, spotykają się Gnomeo
i Julia i… zakochują się w sobie po czubki…
krasnalich czapek. W ten sposób wydawałoby
się spokojny na co dzień ogródek, stanie się
polem prawdziwej walki pomiędzy zwaśnionymi rodami czerwonych i niebieskich. W polskiej wersji językowej ulubieńcy
widzów! Maciej Stuhr, Natasza Urbańska, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Cezary
Pazura, Piotr Fronczewski i Anna Seniuk.

8-10 lipca godz. 19.00

Kieł

Dramat, Grecja, 2009; czas: 96 min.

Ojciec i matka mieszkają wraz z trójką dzieci w domu na obrzeżach miasta. Dom otoczony jest wysokim płotem. Dorosłe dzieci
nigdy jeszcze nie wyszły poza teren posiadłości. Ich edukacja, rozrywka i ćwiczenia fizyczne są pod ścisłą kontrolą rodziców, bez
jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. Jedyną osobą z zewnątrz, która
ma prawo wejść do tego domu, jest Christina.
Ojciec zaprasza ją, by poskromić seksualne
ciągoty syna. W „laboratoryjnych” warunkach reżyser umieszcza metaforyczną historię ze społeczno - politycznym przesłaniem
o niebezpieczeństwach związanych z odcięciem się od świata, tak jednostek
jak i narodów.

Szczegóły www.noknasielsk.pl
UWAGA! Na kolejne weekendowe seanse zapraszamy od 12 sierpnia
12-15 sierpnia
godz. 15.00 i 17.00

Auta 2

animowany/komedia, reżyseria John
Lasseter, Brad Lewis; czas trwania: 113 min.

Zygzak McQueen trzy razy wygrał wyścig Piston Cup Championship w Kalifornii. Nadal mieszka
w Chłodnicy Górskiej przy autostradzie 66, przyjaźni się ze Złomkiem
i pozostałymi autami. Otrzymuje propozycję udziału w pierwszym wielkim
światowym Grand Prix, podczas którego ma zostać wyłoniony najszybszy
samochód świata. Zawody odbywają się w Japonii i kilku krajach Europy.
W podróży towarzyszy mu wierny kumpel Złomek, który nie ma obycia
w świecie i zaczyna irytować McQueena. W dodatku Złomek zostaje wzięty
przypadkowo za amerykańskiego tajnego agenta. Wraz z brytyjskim szpiegiem Seanem McMission wpada na trop spisku związanego z wyścigami.
Tymczasem Zygzak musi sobie dać radę z groźnymi sportowymi przeciwnikami, z zadufanym Francesco Paltegummim na czele.

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, komplet wypoczynkowy, komodę pod TV,
huśtawkę ogrodową drewnianą, lustro
kryształowe do łazienki, rowery, dywany.
Tel. 505 359 438.
Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie, panele ściana, podłoga i montaż
kabin natryskowych. Tel. 604 561 031.
Sprzedam 3 ha ziemi ornej. Tel. 666 295
207.
Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2
z działką 1500 m2 w Cieksynie + budynek
gospodarczy. Tel. 600 984 911.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe.
Tanio- profesjonalnie. Tel. 518 529 925.
Firma z Nasielska przyjmie praktykantów
w zawodzie elektryk. Tel. 518 529 925.
Usługi elektroinstalacyjne.Tanio! Tel. 600
817 350.
Kupię siano i słomę. Odbiór własnym
transportem. Tel. 501 622 076.
Przyjmę ziemię z wykopów na działkę
w Starych Pieścirogach.Tel. 660 770 575,
604 223 716.
Ładne działki 2000 m2 i 3900 m2 w Budach
Siennickich. Tel. 503 691 028.
Tłumaczenia język angielski. Tel. 506 241
082.
Sprzedam dom w Nasielsku. Tel. 604
710 331.
Do wynajęcia garaż w centrum Nasielska
za niewielką opłatą. Tel. 502 448 681.
Sprzedam mieszkanie 54 m2; IV piętro
w Nasielsku. Tel. 600 164 461.
Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk. Tel. 889
307 122.
Sprzedam działkę przemysłowo- budowlaną przy ul. Przemysłowej 2760 m2 cena
50 tys. Tel. 510 516 424.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Schody. Tel. 503 401 399.
Poszukuję opiekunki do dziecka (8 miesięcy), 2-3 razy w tygodniu.Tel. 664 954 268.
Sprzedam działkę 1670 m2 położoną
w miejscowości Kosewo gm. Nasielsk.
Bezpośredni wjazd z ul. Kolejowej ok. 2
km od centrum Nasielska. Media: prąd,
wodociąg, kanalizacja. Obok zabudowania. Tel. 607 606 593.
Do wynajęcia w Nasielsku 4 mieszkania,
łazienka;WC; centralne ogrzewanie; oddzielne wejście. Tel. 23 69 30 025; 602
793 096.
Sprzedam dwie sąsiadujące działki budowlane 750 m2 x 2 razem lub osobno;
Nasielsk; ul. Krupki. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę 11 100 m2 przemysłowousługową - Nasielsk, ul. Kolejowa, droga
nr 571. Tel. 519 122 575.
Sprzedam działkę 2500 m2- budowlana, prostokąt- Nasielsk, ul. 11 Listopada.
Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę budowlaną 2830 m2,
ul. POW. Tel. 519 122 575.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku
ul. Warszawska 41/49 D, o pow. 35 m2;
III piętro; rok budowy 1984. Tel. 663 065
524.
Mieszkanie do wynajęcia M 4 z pełnym
wyposażeniem Nasielsk.Tel. 511 848 639.
Wynajmę pokój. Tel. 668 5247 131.

8–21 lipca 2011

OGŁOSZENIA
DROBNE

Zakład garmażeryjny zatrudni kierowcę kat. B do rozwożenia towaru po
Warszawie; Ciechanowie; Płocku i okolicach. www.ampik.pl. Tel. 693 408 350.
Sprzedam dom w Nowych Pieścirogach.
Tel. 606 354 323.
Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym w Nasielsku.Tel. 505 359 438.
Nordmet Sp. z o.o. poszukuje młodej,
energicznej osoby na stanowisko sekretarki. Mile widziana komunikatywność
i dobra znajomość jęz. angielskiego.
Tel. E-mail: Sebastian@nordmet.pl; miejsce pracy Nowe Pieścirogi. Tel. 508 004
764.
Usługi elektroinstalacyjne: montaż, naprawa, awari. 24ha. Najtaniej!. www.
elpul.pl . Tel. 724 281 986; 600 817 350. .
Sprzedam działki budowlane, uzbrojone,
blisko PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam działkę 3000 m2- Kosewo.
Tel. 501 136 623.
Wakacyjny kurs jęz. rosyjskiego. Tel. 511
146 203.
Wakacyjny kurs jęz. angielskiego.
Tel. 518 866 599.
Firma transportowa zatrudni spedytora.
Wymagany jęz. rosyjski i ukraiński biegle.
Tel. 604 994 360.
Sprzedam dom murowany 110 m2, budynki gospodarcze, działka 17600 m2.
Tel. 668 176 524.
Sprzedam prasę 120 Record, oraz słomę
owsianą. Tel. 608 277 075.
Sprzedam mieszkanie 35 m2. Tel. 606
252 577.
Sprzedam ciągnik Case 745; 75KM, rok
produkcji 1989, obniżona kabina, tur 3
sekcyjny AGRAM. Tel. 512 683 420.
Sprzedam książki do piątej klasy. Używane,
w dobrym stanie. Tel. 23 69 31 273.
Sprzedaż działek budowlanych. Tel. 602
43 23 38.
Zaopiekuję się dzieckiem od września.
Tel. 23 69 30 182.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Zamienię 72 m2 Warszawska- parter na
mniejsze. Tel. 660 76 94 52.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku
615 m2 wszystkie media. Tel. 602 42 68
92; 510 20 58 81.
Sprzedam kosiarkę do koszenia kukurydzy
1 rzędowa. Tel. 78 18 39 215, po 20:00.
Sprzedam M4 na nowym osiedlu Płońskapow. 60,9 m2, łazienka, wc i kuchnia.
Umeblowane. Tel. 609 833 169.
Firma NGT Siennica k. Nasielska zatrudni
na stanowisku operatora wózka widłowego i ładowarki teleskopowej. Tel. 794
688 193; 518 333 978.
Kupię każdą ilość słomy Siennica
k.Nasielska.Tel. 794 688 193, 518 333 978.

Sprzedam samochód dostawczy
Renault TRAFIC w dobrym stanie 1985
r., poj. 1180 kg, 1,6 benzyna + gaz. Cena
2.500 zł. Tel. 603 427 449.
Przyjmę dozorstwo, prace porządkowe.
Tel. 781 555 045.
VERS Ewa Komajda - wakacyjne lekcje dla każdego i w każdym zakresie z języka angielskiego. Nauczanie
indywidualne i grupowe. Rachunki.
Tel. 697 339 708.

REKLAMA
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Żbik na rozstajnych drogach
Errare humanum est. Ta łacińska sentencja mówi, że popełnianie błędów jest przypisane człowiekowi.
Dodam: każdemu człowiekowi.
Mnie też zdarza się błądzić. Przyznaję
się do tego i biję się we własne, a nie
w cudze, piersi. W tekście zamieszczonym w poprzednim numerze
„Życia Nasielska” (Przetrącony Żbik),
wymieniając drużyny, które spadły z czwartej ligi do ligi okręgowej
(ciechanowsko-ostrołęckiej), w której w nadchodzącym sezonie będzie
grał Żbik, wymieniłem m.in. drużynę
z Ostrowi Mazowieckiej.
To oczywista pomyłka, za którą
przepraszam. W tym miejscu miała być wymieniona drużyna z Ostrołęki (Korona). Natomiast drużyna
z Ostrowi Maz. miała być wymieniona
w kolejnym akapicie, jako potencjalny kandydat do awansu, po barażach,
z grupy ciechanowsko-ostrołęckiej
do IV ligi.
Swój błąd dostrzegłem już po wydrukowaniu gazety, o czym rozmawiałem z kilkoma sympatykami piłki
nożnej z naszego miasta. Myślę, że
dostrzegło go wiele osób, ale zwrócił mi na ten fakt uwagę wieloletni
przyjaciel, fanatyk piłki nożnej, były
zawodnik naszej drużyny, a później
sędzia piłkarski Zenon Chmielewski.
I dlatego panu Zenkowi za zwróconą uwagę serdecznie dziękuję, a tych,
których wprowadziłem w błąd, przepraszam.
W okresie minionych dwóch tygodni
zapadły ważne decyzje, które będą
miały bezpośrednie odniesienie do
losu Żbika w nadchodzącym sezonie. W lidze ciechanowsko-ostrołęckiej nie będzie drużyny z Ostrowi
Maz. Drużyna z tego miasta, Ostrovia,
w wyniku dwóch pojedynków barażowych z dobrze znanym nam warszawskim Drukarzem, awansowała
do IV ligi.
Jest jeszcze jedno bardzo ważne rozstrzygnięcie. Naszym rywalem w lidze okręgowej, w wyniku
przegranych baraży, będzie też ciechanowski MKS (często, nawet w Ciechanowie, używana jest dawna nazwa
Mazovia). Będzie więc „wesoło”. Żbik
grający przez ostatnie lata w lidze
okręgowej trafi tu na cztery drużyny,
które w poprzednim sezonie grały
wyżej, bo w IV lidze (MKS Ciechanów,
Iskra Krasne, Kryształ Glinojeck, Korona Ostrołęka). O awans nie będzie
więc łatwo.
Gdyby Żbik przystąpił do rozgrywek
w składzie z poprzedniego sezonu,
byłby w stanie każdą z tych drużyn
pokonać. Problem z tym, że w kadrze
Żbika, w tym i w kadrze szkoleniowej,
szykują się duże zmiany. Jakie one
będą, trudno w chwili obecnej coś
wiążącego powiedzieć. Więcej będziemy wiedzieli 11 lipca, kiedy piłkarze i trener spotkają się na pierwszym,
przed nowym sezonem, treningu.
Będą to jednak nadal informacje niepełne, okienko transferowe będzie
jeszcze otwarte przez kilka tygodni.
Obecnie trwa wielkie „handlowanie”.
Kluby szukają zawodników, zawodnicy klubów.
Żbik jest finansowym biedakiem
i dlatego w tej zabawie udziału nie

b ierze. Wyczekuje i zazwyczaj dopiero z tych, którzy nie
znaleźli miejsca w bogatszych klubach, buduje drużynę. I trzeba
przyznać, że z powodzeniem. Nasza druż yn a w o s t atn i c h
dwóch latach, mimo
braku awansu, prezentowała się bardzo
dobrze. I zajęcie trzeciego miejsca w tej
grupie warszawskiej
ligi okręgowej trzeba
uznać za sukces i podziękować wszystkim
tym, którzy się do tego
przyczynili.
I na koniec spojrzenie wstecz. W sezonie rozgrywkowym 2010/2011
Żbik rozegrał 30 spotkań mistrzowskich. Zdobył 62 punkty (do zdobycia było punktów 90). To dało mu
„medalowe” trzecie miejsce. Tu
powtórzę: dobre miejsce, bo przynajmniej połowa drużyn z tej grupy
prezentowała poziom IV ligi. Awans
był w zasięgu ręki. Po rundzie jesiennej nasza drużyna z 35 punktami
wspólnie z drużyną warszawskiego
Drukarza liderowała w swojej grupie.
Trener i drużyna w okresie zimowej przerwy ciężko pracowali, aby
utrzymać przewagę. Może za ciężko, pod koniec bowiem rozgrywek
dały się zauważyć oznaki zmęcze-

nia. Fatalne były cztery ostatnie kolejki, w których Żbik zdobył zaledwie
dwa punkty. A bezpośrednio przed
tymi kolejkami Żbik jakby się odbudowywał. To spostrzeżenie dotyczy
zwłaszcza spotkań z Legionem i rezerwami Dolcanu. Legion to solidna
drużyna i mecz Żbika z nią był pięknym pojedynkiem (3:0). Porywający
był również pojedynek z rezerwami
Dolcanu w Warszawie. Przeciwnicy,
niegrający właściwie już o nic, właśnie
przeciwko naszej drużynie wystawili
zespół, w którym wielu zawodników
miało za sobą grę w I lidze. I tak silnego przeciwnika nasza drużyna pokonała 4:1. Potem było już tylko gorzej.
Bolesne są zwłaszcza remisy z Drukarzem i Mazurem Radzymin. Na
koniec przyszły dwie porażki z Targówkiem i Wilgą Garwolin.

W G ar wolinie Żbik grał t ylko
o honor, wiadomo było bowiem, że
awans jest już nierealny. Na boisku
Żbik zremisował 2:2. Taki wynik podaliśmy w ostatnim numerze „Życia
Nasielska”. Już po wydrukowaniu gazety ukazała się informacja, że Żbik
ten mecz przegrał walkowerem 3:0.
Jaka była tego przyczyna, jeszcze
nie wiemy. Z pewnością nie dopełniono jakiegoś punktu regulaminu.
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Celowe działanie raczej nie wchodzi w grę.
Zazwyczaj Żbik więcej punktów
zdobywał w rundzie wiosennej. Tym
razem stało się inaczej. W tej rundzie
zdobyliśmy tylko 27 punktów. Wygraliśmy 8 spotkań, zremisowaliśmy
3 i przegraliśmy 4.
Interesujący jest bilans bramkowy.
Żbik zdobył najwięcej bramek –
94 i stracił najmniej – 33. To może
świadczyć, że mieliśmy najlepszy
zarówno atak, jak i obronę. I mając
takie atuty, zajęliśmy dopiero trzecie miejsce.
W druż ynie Żb ika w sezonie
2010/2011 grali: Paweł Paczkowski,
Uzoma Emeka Tony, Ewah Stephen, Marek Osiński, Maxwell Elota,
Chinwendu Chukwukere, Marcin
Gumowski, Hubert Wierzchowski,
Jarosław Unierzyski, Fabian Kotarski,
Krystian Bodych, Dariusz Kordowski, Rafał Załoga, Łukasz Ćwikliński, Grzegorz Jędrzejewski, Tomasz
Choroba, Daniel Kulpa, Paweł Gąsiorowski, Adrian Jagiełło, Norbert
Kowalski, Piotr Kalinowski.
xyz
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Liga okręgowa 2010/2011, grupa: Warszawa I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
R

Nazwa
GKP Targówek (Warszawa)
Drukarz Warszawa
Żbik Nasielsk
Legionovia II Legionowo
PKS Radość (Warszawa)
Józefovia Józefów
Wilga Garwolin
Legion Warszawa
Mazur Radzymin
Dolcan II Ząbki
Mazur II Karczew
Promnik Łaskarzew
Sokół Serock
Korona Góra Kalwaria
Wicher Kobyłka
Świt II Nowy Dwór Mazowiecki
E

M.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pkt
69
68
62
52
50
45
45
42
40
37
33
32
31
30
29
14

Z.
21
21
19
16
15
13
13
13
10
10
10
9
9
9
8
3
K

R.
6
5
5
4
5
6
6
3
10
7
3
5
4
3
5
5

P.
3
4
6
10
10
11
11
14
10
13
17
16
17
18
17
22

Bramki
78 - 34
90 - 43
94 - 33
73 - 77
87 - 65
65 - 63
72 - 57
75 - 67
75 - 79
70 - 67
55 - 61
54 - 84
56 - 87
43 - 69
48 - 67
29 - 111
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