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Brak klientów w MBOK
Już w czwartek, 6 października br., po raz ostatn i n a p a rk i ng u p rz e d
nasielskim Urzędem Miejskim stacjonować będzie tzw. Mobilne Biuro
Obsługi Klienta PGNiG
S.A., czyli samochód Mazowieckiego Oddziału
Obrotu Gazem Gazowni Warszawskiej, w którym do tej pory klienci
tej firmy mogli załatwiać
wszelkie formalności dotyczące np. przyłączania do sieci gazowej, dostarczania paliwa gazowego i rozliczania należności. Powodem jest redukcja kosztów.
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Z GMINY
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
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Brak klientów w MBOK Od stycznia nowy prezes
Już w czwartek, 6 października br., po raz ostatni na parkingu przed
nasielskim Urzędem Miejskim stacjonować będzie tzw. Mobilne Biuro
Obsługi Klienta PGNiG S.A., czyli samochód Mazowieckiego Oddziału
Obrotu Gazem Gazowni Warszawskiej, w którym do tej pory klienci tej
firmy mogli załatwiać wszelkie formalności dotyczące np. przyłączania
do sieci gazowej, dostarczania paliwa gazowego i rozliczania należności.
Powodem jest redukcja kosztów.
Przypomnijmy, że Mobilne Biuro Obsługi Klienta w Nasielsku działało od
połowy 2006 r. i obsługiwało klientów w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 9–14. Zgodnie z danymi przekazanymi ŻN przez rzecznika prasowego PGNiG na grudzień 2010 r. w naszej gminie jest ok. 800
odbiorców paliwa gazowego. Natomiast liczba spraw załatwianych przez
klientów za pośrednictwem Mobilnego BOK w Nasielsku w okresie od
1.08.2010 r. do 31.08.2011 r. wynosiła średnio 8 spraw miesięcznie. Liczba
klientów korzystających z Mobilnego BOK jest jeszcze mniejsza niż liczba
spraw, gdyż często jedna osoba załatwiała kilka spraw, np. reprezentowała
grupę mieszkańców. Zdarzały się również czwartkowe dyżury Mobilnego
BOK w Nasielsku, w czasie których nie zgłosił się żaden klient.
Rzecznik prasowy PGNiG S.A. tak uzasadnia likwidację mobilnego biura:
– Wycofanie usług świadczonych przez Mobilne Biuro Obsługi Klienta
(MBOK) w Nasielsku wynika ze spadku zainteresowania Klientów tą formą
obsługi, co potwierdza liczba spraw załatwianych przez Klientów w MBOK
i powoduje, że ta usługa stała się nierentowną. Klienci coraz częściej rezygnują z tradycyjnych bezpośrednich wizyt w BOK, wybierając bardziej
nowoczesne kanały łączności, takie jak: telefon, e-mail, internet. W Gazowni Warszawskiej w I kwartale 2012 r. planowane jest uruchomienie
Contact Center. W następnej kolejności, również w 2012 r., planowane
jest wdrożenie internetowego biura obsługi klienta e-bok i eko-faktury,
które stopniowo zastąpią tradycyjne, bardziej kosztowne i czasochłonne
formy kontaktów.
Odbiorcy gazu z naszej gminy, którzy będą chcieli udać się osobiście do
biura PGNiG S.A, mogą jechać do BOK w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej
20A (tel. 23 662-87-72), BOK w Ciechanowie przy ul. Śląskiej 2 i BOK
w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 33.
Klienci Gazowni Warszawskiej mogą załatwić wszystkie sprawy w każdym
BOK Gazowni Warszawskiej, których wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.pgnig.pl oraz na rewersie wystawianych im faktur.
(red.)

Już za trzy miesiące Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku będzie miała nowego prezesa. W wyniku konkursu na
to stanowisko został wybrany Robert Parzonka.
Pierwszy konkurs na prezesa spółdzielni mieszkaniowej odbył się jeszcze
w sierpniu br. Wśród startujących wtedy ośmiu kandydatów znalazły się
osoby z Nasielska, Ciechanowa i Nowego Dworu Maz. Jednak konkurs
został unieważniony, po czym ogłoszono następny. Oferty można było
składać do 15 września br. W terminie swoje aplikacje złożyło pięć osób;
spośród nich dwie nie spełniały wymogów formalnych. Na rozmowy
kwalifikacyjne, które odbyły się w poniedziałek, 18 września br., zaproszeni
zostali: Romana Wasielewska, Robert Parzonka i Jacek Ireneusz Szymak.
Przeprowadzała je komisja konkursowa składająca się z dziesięciu członków Rady Nadzorczej spółdzielni – rada liczy 11 osób, ale jedna z nich
stanęła do konkursu. Komisja większością głosów (6 na 10) zdecydowała,
że na to stanowisko wybrany został Robert Parzonka.
Jak mówi Hanna Wróblewska, obecna prezes spółdzielni: – Po ponad 40
latach pracy, w tym 36 w spółdzielni mieszkaniowej, uznałam, że przyszedł czas na emeryturę i chcę już odpocząć. Nikt mnie nie zmuszał do
odejścia, planowałam wstępnie, że nastąpi ono w czerwcu, potem miał
być wrzesień, ale tak się złożyło, że będzie to możliwe dopiero z końcem
roku.
Robert Parzonka jest dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy
ulicy Starzyńskiego w Nasielsku i uczy tam języka polskiego. Dyrektorem
placówki mógłby być jeszcze przez trzy lata, ale podjął decyzję o rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły i z pracy w zawodzie nauczyciela.
– Zdecydowałem, że należy coś zmienić w życiu zawodowym. Nie boję
się nowych wyzwań, nie boję się też pracy, a na pewno w spółdzielni
mieszkaniowej jej nie zabraknie. Będę się starał dbać o dobro wszystkich
jej mieszkańców – wyjaśnia Robert Parzonka. – Natomiast jeśli chodzi
o szkołę, to zostawię ją w dobrej kondycji. Udało mi się wyremontować
w 100% wnętrze budynku, pozostała do zrobienia jeszcze elewacja. Ponadto przy LO stworzyliśmy gimnazjum, co nie było prostym zadaniem
i wielu szkołom się nie udało. Placówka funkcjonuje dobrze i z pewnością
znajdzie się ktoś, kto będzie dbał o jej dobro i rozwój – dodaje.
Nowy prezes spółdzielni obejmie swoje obowiązki od 1 stycznia 2012 r.,
do tego czasu na tym stanowisku pozostaje Hanna Wróblewska.
(i.)

NASZE SPRAWY

Potrafimy się dzielić z innymi
W dniach 23 i 24 września br.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Bank
Żywności w Ciechanowie zorganizowały w trzech nasielskich
sklepach: Biedronka, Guliwer
oraz Tesco, zbiórkę żywności
w ramach ogólnopolskiej akcji
„Podziel się posiłkiem”.
Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski objęli akcję
honorowym patronatem.
Przy wystawionych koszach dyżurowali wolontariusze ze szkolnego
koła PCK Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nasielsku, harcerze z Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku, wolontariusze z parafialnego Koła Wolontariatu oraz wolontariusze działający
przy MOPS w Nasielsku. W trakcie
tej akcji zbierano żywność o długim
terminie ważności, która zostanie
przeznaczona dla najuboższych rodzin z terenu gminy Nasielsk. Dzięki
dużemu zaangażowaniu wolontariuszy i ofiarności społeczności nasielskiej udało się zebrać ponad
1000 kg żywności, m.in.: cukier,
mąkę, olej, makaron, konserwy,
dżem, słodycze, napoje, ryż. Żyw-

ność ta została policzona
przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku,
podzielona i wydana rodzinom wymagających
szczególnego wsparcia
materialnego. Pomocą objętych zostało 54
rodziny (liczące łącznie
287 osób).
Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym, że nasielscy mieszkańcy potrafią
dzielić się z potrzebującymi. Pomimo trud-

nej sytuacji, z jaką
sami się borykają,
mieszkańcy gminy wspierali akcję,
wkładając do koszy
różnorakie produkty żywnościowe.
Szczególne p o dziękowania nal e ż y s k i e r o wa ć
do wolontariuszy,

którzy po kilka godzin każdego
dnia byli zaangażowani w akcję,
m.in. informując o zbiórce, zbierając żywność, rozdając ulotki, oraz
wszystkim osobom i instytucjom,
które włączyły się w akcję. Ponadto
dziękujemy księdzu proboszczowi
Tadeuszowi Pepłońskiemu za udostępnienie parafialnych sal wikariatu
na zmagazynowanie zebranej żywności.
(red.)
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WYWIAD Z…

Oszczędności i inwestycje
Grzegorzem Arciszewskim Burmistrzem Nasielska.
Panie Burmistrzu, jak wyglądają finanse naszej gminy? Dlaczego zaciągane są kolejne kredyty?
– Do grudnia 2010 r. miało być
1700 tys. zł zaległości. Potem przyszedł bilans i czas zapłaty za drogi,
które budowano przed wyborami,
bo płatności przerzucono na marzec, kwiecień bieżącego roku, i tak
powstało ok. 2,5 mln zł zaległych
faktur. To przełożyło się na budżet,
dlatego w niektórych działach jest
on już wykonany w 90%. Musimy
wziąć kredyty inwestycyjne. Zadłużenie było na poziomie ok. 18 mln
zł, a będzie ok. 23 mln zł, ale potrzebne są fundusze z kredytów na
dokończenie kanalizacji w Pieścirogach i na budowę dróg w ramach
„schetynówki”. Być może w następnym roku nie byłoby szans na
takie inwestycje, które są dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego: „schetynówka” w 50%, a Orlik
w 81%.
Jak wygląda realizacja programu oszczędnościowego w naszej
gminie?
– Ciągle powtarzam, że ten rok
jest rokiem przetrwania, naprawdę
przełomowym dla nas wszystkich
i wszędzie musimy robić cięcia wydatków. Oszczędności zacząłem od
siebie, mam o 1/3 mniejszą pensję
niż mój poprzednik, jeżdżę prywatnym samochodem, do którego
sam kupuję paliwo. Gdy zaczynałem
urzędowanie, w naszym w urzędzie
było 107 pracowników, teraz jest ich
70 (z umową-zleceniem). Ograniczyłem dodatki specjalne i ryczałty
dla pracowników, nie było też żadnych nagród z okazji Dnia Samorządowca. Do minimum ograniczyłem
zawieranie umów-zleceń. Wymierne oszczędności, które będą
widoczne już pod koniec roku,
dotyczą likwidacji Straży Miejskiej
i ochrony urzędu (z 14 300 zł do
300 zł miesięcznie). Z moich wyliczeń wynika, że oszczędności będzie około 2 mln zł rocznie.
Nie podpisujemy żadnych zbędnych aneksów do umów, a kwoty
w rozstrzygniętych przetargach nie
są zawyżane. Tylko jednej osobie
umorzyłem podatek od środków
transportu. Generalnie nie umarzam
podatków, a rozkładam je na raty
osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej i są w stanie to udokumentować. Wcześniej wystarczyło
pismo, że ktoś nie ma pieniędzy, i już
nie musiał płacić. Na moją prośbę
dyrektorzy placówek oświatowych
także szukają oszczędności i ograniczają wydatki, np. w tym roku nie
będzie nagród dla pracowników dydaktycznych.
Oszczędności będziemy też szukać w administracji, nie wiem, czy
powróci Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli,
czy powiększony zostanie Wydział
Oświaty, a może będzie nowe rozwiązanie, ale kwestie księgowo-kadrowo muszą nas mniej kosztować.
Mamy 9 placówek oświatowych,
a w nich w sumie 16 pracowników,
którzy zajmują się obsługą oświaty –

to luksus, na który nas nie stać. W innych jednostkach, np. w Zarządzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, już wprowadzono zmiany
w organizacji firmy i podjęto działania, by na koniec roku nie było zadłużenia.
Trzeba przyznać, że ten rok jest tragiczny pod względem pogodowym, co również przełożyło się na
wydatki, bo mimo braku środków
musieliśmy kupować materiały
i wykonywać różne prace, szczególnie na drogach.
Co w takim razie z inwestycjami
w naszej gminie? Co jest wykonywane obecnie, a jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość?
– W tym roku wykonujemy więcej inwestycji, niż planowałem.
Wykonywana jest droga Siennica–
Paulinowo, drogi w ramach „schetynówki”, budowane jest boisko
„Orlik”, na ukończeniu jest kanalizacja w Pieścirogach. Definitywnie
temat kanalizacji zakończony będzie w listopadzie, jeśli chodzi o dokumentację, natomiast do końca
września, mam nadzieję, popłyną
już ścieki do naszej oczyszczalni.
Opóźnienia wynikają stąd, że należało wykonać wiele projektów zamiennych, ponieważ projekt był
wykonany 8 lat temu i miejscami
był nieaktualny. Podsumowując,
cała kanalizacja kosztować nas tam
będzie ok. 8 mln zł. W przyszłym
roku będzie kontynuowany temat
kanalizacji, bo trzeba ją będzie wykonywać etapami, począwszy od
ulicy POW.
Najważniejszą sprawą jest dla mnie
kwestia poprawy jakości dróg w naszej gminie, w tym także tych odcinków powiatowych, oraz sprawa
melioracji. Bez odwodnień drogi po
prostu będą nam znikać. Muszą tez
zostać uregulowane sprawy kategorii i własności dróg. W wielu wypadkach jest tak, że asfaltowe drogi
powstały niezgodnie z planem na
prywatnych działkach i teraz ludzie
domagają się od gminy pieniędzy.
Newralgiczne tematy to estetyka
naszego miasta, w tym wykonanie
nowej elewacji kina Niwa, i kwestia
śmieci. Od 1 stycznia 2012 r. będzie
już działała tzw. ustawa śmieciowa,
będę chciał, żeby można było pobierać od mieszkańców podatek za
śmieci, więc nie będzie już z nimi
problemów. Wśród inwestycji, których wykonanie jest dla mnie ważne
w tej kadencji, jest budowa nowego
przedszkola wraz ze żłobkiem. Zaś
w przyszłości chciałbym, żeby powstał zbiornik retencyjny w Pniewskiej Górce, który służyłby także
celom rekreacyjnym.
Jak przedstawia się realizacja projektu „Kurs na Nasielsk”? Co
z inwestycjami realizowanymi
w ramach „Radosnej szkoły” i tzw.
termomodernizacją obiektów należących do gminy, w tym szkół?
– Po wielu perturbacjach „Kurs na
Nasielsk” jest kontynuowany i nie
ma zagrożenia, że coś się zmieni.
Miał trwać do przełomu września

i października br. ogłosiliśmy przetarg, w którym wyłoniono obsługę projektu, tańszą niż poprzednio,
a oszczędności sięgają rzędu 100
tys. zł, dlatego wystąpiliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych o możliwość
wykonania w ramach tego projektu
dodatkowych szkoleń dla 40 osób
(prawo jazdy kategorii C). Place zabaw z „Radosnej szkoły” są wykonane i nieodebrane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Jeżeli dostaniemy z ministerstwa informację, że nie
dofinansują tej inwestycji, to założę
sprawę o odszkodowanie; mamy
protokoły sporządzone przez firmę,
która wcześniej działała na zlecenie
MEN, że place powinny zostać odebrane. Jeśli chodzi o termomodernizację, podjęto kilka bezmyślnych
decyzji, jak zamontowanie w szkołach pieców na pelet i solarów, które
w wakacje się przegrzewają, bo nie
ma odbioru wody, i muszą być zabezpieczone pokrowcami, są więc
nieużyteczne.
W obu wypadkach zasady dofinansowania były niejasne i powodowały wiele komplikacji. Tak naprawdę,
gdybyśmy mieli wykonywać te projekty za własne pieniądze, byłyby
szybciej, lepiej i taniej wykonane.
Jak Pan postrzega zamieszanie wokół laureata tegorocznej nagrody
Lwa Nasielska?
– Myślę, że to polityczna zagrywka.
Przecież w żaden sposób nie wpływałem na Kapitułę Lwa Nasielska,
poza tym to nie ja przedstawiałem
kandydaturę pani Agaty Nowak.
Natomiast te osoby, o których pisał
prezes gminnego PSL, mogły zostać wybrane w poprzednich latach.
Dlaczego tego nie zrobiono? Za to
szczytem bezczelności i hipokryzji
było moim zdaniem wystawienie
do tej nagrody kandydatury byłego burmistrza Nasielska, który tak
zadłużył gminę. Osobiście uważam, że pani Nowak dzięki swojej
działalności bardzo dobrze reprezentuje Nasielsk nie tylko na terenie
Mazowsza, ale całej Polski, choćby
dzięki organizacji festiwalu piosenek
cygańskich czy też budowie ogrodu terapeutycznego. Pani Nowak nie
jest jedynie administratorem Domu
Pomocy Społecznej, a dyrektorem,
który naprawdę angażuje się w wykonywaną pracę.
Jak ocenia Pan swoją współpracę
ze starostwem nowodworskim?
– Do tej pory układa się ona bardzo dobrze, ale z małymi wyjątkami, np. jeśli chodzi o Nocną Pomoc
Lekarską i pamiętne zamieszanie,
jakie powstało z powodu uzyskania
przez nasielski SP ZOZ kontraktu na
tę usługę.
Panie Burmistrzu, co się stanie, jeśli wejdzie Pan do Parlamentu? Co
ze zmianami, które Pan rozpoczął?
– Jestem bezpartyjny, ale poproszono mnie o kandydowanie do
Parlamentu z list ugrupowania, którego jestem sympatykiem. Nie zabiegałem o to i chciałem też jak
najniższe miejsce na liście wybor-

czej. Każdy startuje w wyborach,
żeby wygrać. Czy będę nadal burmistrzem, czy też zostanę posłem,
to i tak będę działał dla dobra naszej
gminy. A w skali całego kraju najważniejszą sprawą moim zdaniem
jest likwidacja korupcji. Nie wiem,
jak zdecydują wyborcy, i nie wiem,
jaką podejmę decyzję, jeśli uzyskam
R

E

K

mandat poselski. Rozważam różne
opcje. Myślę, że zmiany, które nastąpiły, muszą być kontynuowane,
bo nie ma od nich odwrotu. Naszej
gminy nie stać na życie ponad stan
i złe zarządzanie.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska
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Ze szpitalem w tle
W nasielskim kinie „Niwa”, w środę 14
września br. odbyło się spotkanie w sprawie ratowania nowodworskiego szpitala
zorganizowane przez Stowarzyszenie
Powiatu Nowodworskiego „Forum”
z udziałem poseł Anny Sikory (PiS), która
od kilku miesięcy również aktywnie zajmuje się tą sprawą
Jako pierwsza o sytuacji szpitala opowiadała reprezentująca stowarzyszenie Bożena Paradzińska, przypominając ostatnie trudne lata działalności
tej placówki i korzystne dla firmy Falck
rozstrzygnięcie kontraktu na ratownictwo medyczne. O swoich działaniach
zmierzających do wyjaśnienia kulisów
podejrzanej jej zdaniem decyzji NFZ
opowiadała też pani poseł. Następnie
Zbigniew Kończak, dyrektor nowodworskiego szpitala przedstawił szczegóły
dotyczące ubiegania się tej placówki
o kontrakt na ratownictwo medyczne
i odwołaniach od decyzji NFZ, aż do
stwierdzenia, że nasielski SP ZOZ zawierając porozumienie z Falckiem na stacjonowanie karetek pogotowia na swoim
terenie wykazał się nielojalnością wobec
Nowego Dworu Maz. Uczestniczący
w spotkaniu mieszkańcy naszej gminy
samorządu odebrali słowa Z. Kończaka
jako atak na Nasielsk. I w takim tonie wypowiadali się kolejno: Bernard
Mucha, Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska, Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM i Mariusz Hałaj,
wicedyrektor nasielskiego SP ZOZ.
I tak zamiast dyskusji na temat szpitala,
doszło do starć na linii nowodworska
a nasielska służba zdrowia. Szkoda tylko,
że w spotkaniu nie brali udziału radni
powiatowi, zabrakło też władz powiatu
nowodworskiego.

(i.)

Modernizacja ul. Krańcowej
– gen. Wł. Sikorskiego
O potrzebie „ucywilizowania” tej
ulicy, będącej fragmentem drogi
gminnej Chrcynno–Paulinowo–
Siennica, mówiło się od lat. Zawsze
jednak okazywało się, że w gminie Nasielsk są pilniejsze zadania
do wykonania, więc modernizację odkładano ad acta. A mieszkańcy krańca Nasielska, Paulinowa
i Siennicy wciąż łudzili się, zwłaszcza przed każdymi wyborami, że
nowa Rada Miejska przychylniejszym okiem spojrzy na ich problem i wreszcie unoszące się w dni
pogodne tumany kurzu i mielący
się pod kołami piasek, a w dni słotne wielkie rozlewiska przestaną im
dokuczać.
Rok 2011 będzie dla społeczności
zamieszkującej w okolicach tej drogi-ulicy i przy niej samej czasem
pewnego przełomu. Rozpoczęły
się i trwają prace modernizacyjne.
Ich zakres jest jednak stosunkowo
niewielki. Oczekiwania mieszkańców były i są znacznie większe.
Jest jednak nadzieja, że to, co aktualnie jest robione, będzie początkiem znaczącej przebudowy,
a właściwie budowy tej drogi,
ponieważ cała, od jej początku
w Chrcynnie (rozpoczyna się od
drogi wojewódzkiej Legionowo–
Nasielsk) aż do jej końca w Starych
Pieścirogach (dochodzi do drogi
wojewódzkiej Nasielsk–Przybo-

KRONIKA
POLICYJNA
12.09. na ul. Młynarskiej nieznani
sprawcy napadli Marka M., mieszkańca Tarnowa, i skradli mu m.in.
aparat fotograficzny i pieniądze.
Straty wynoszą 1600 zł.
17.09. na ul. Piłsudskiego nieznany
sprawca skradł telefon komórkowy
o wartości 300 zł na szkodę Zofii R.

Pijani na drodze

rowice), ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy. I nie tylko
gminy, zwłaszcza w aspekcie budowy lotniska w Modlinie. Są jednak pewne problemy, które gmina,
aby móc inwestować, próbuje rozwiązać. Jednym z nich są pieniądze.
Te jednak będzie można pozyskać,
gdy rozwiąże się kwestie związane
ze sprawami własnościowymi. I tu
są spore kłopoty, jednakże obecnie będą one rozwiązane. Działania
w tym zakresie trwają. Warto pamiętać, że pas drogowy tego szlaku
komunikacyjnego miał 12 metrów.
Jak poinformował kierownik Wyd zia ł u Inwe st ycj i, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego Radosław Kasiak modernizowany jest
odcinek drogi ma długość 850
metrów (od skrzyżowania z drogę
powiatową Nasielsk–Pomiechówek

w Siennicy). Zakres robót obejmuje
wykonanie rowu odwadniającego
po stronie ul. Krańcowej ze zjazdami (gruntowymi) do posesji. Na
tym odcinku zostanie wykonana
podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa tego kruszywa będzie
miała grubość 15 centymetrów.
Szerokość tak utwardzonej drogi
będzie wynosiła 5 metrów. Prace
wykonuje firma Romana Parakiewicza z Legionowa. Winny one
być zakończone do 15 października
br. Prace przebiegają bez zakłóceń
i jest nadzieja, że zostaną zakończone w terminie.
Koszt obecnie realizowanego zadania wyniesie ok. 194 tys. złotych.
Na pokrycie kosztów gmina uzyskała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 58 tys.
złotych.
az

16.09. w Głodowie Wielkim Artur
Ł., mieszkaniec Nowego Miasta,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,37 mg/l).
20.09. na ul. Warszawskiej Jerzy M.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,61 mg/l).

Kronika OSP
20.09. jednostki OSP Jaskółowo i
OSP Nuna wyjechały do palącego
się rżyska w Jaskółowie.
24.09. OSP Nasielsk została wezwana
na ul. Kościuszki do pożaru samochodu ciężarowego.

Z GMINY

Sprzątanie świata 2011
W dniach 16–18 września odbyła
się akcja ,,Sprzątanie świata 2011”,
której towarzyszyło hasło: ,,Lasy to
życie – chrońmy je”. Wielkie sprzątanie śmieci nie ominęło, oczywiście, gminy Nasielsk.
– Co roku informujemy szkoły
i sołtysów o możliwości wzięcia
udziału w takiej akcji – mówi Iwona
Brzezińska z Urzędu Miasta i Gminy
Nasielsk. – Chętni zgłaszają się do
nas po worki, które później, kiedy
śmieci już zostaną zebrane, odbiera ZGKiM. Każda szkoła ustala indywidualnie, kiedy dzieci sprzątają
teren wokół swoich szkół – dodaje.
W tym roku chęć przystąpienia do
akcji zgłosiło 7 szkół i 5 sołectw. W
wypadku szkół statystyka wygląda
następująco: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku zebrał 5 worków
po 120 litrów, 3 worki z posegre-

gowanymi śmieciami oraz
1 m3 odpadów luzem. Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
uzbierał 25 worków, natomiast Zespół Szkół Nr 2 w
Pieścirogach Starych –20.
Uczniowie ze szkoły podstawowej w Budach Siennickich uzbierali 8 worków
po 120 litrów, a młodzież
z Publicznego Gimnazjum
w Nasielsku jeden, ale za
to o pojemności 1100 litrów. Bardzo dużo, bo aż
32 worki po 120 litrów,
uzbierali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w
Nasielsku, sporą ich liczbę
udało się też napełnić dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
– 15 worków po 120 litrów.

24.09. OSP Psucin wyjechała do pożaru hali produkcyjnej w Zakroczymiu.

Z POLICJI

Jechał na
3 promilach

Sołtysom, którzy zmobilizowali
mieszkańców do sprzątania swoich
miejscowości, udało się zgromadzić następującą liczbę worków
ze śmieciami: w Nowinach 30 po
120 litrów, w Nowej Wronie – 43,
w Chlebiotkach – 10, w Popowie Borowym – 10 i w Jackowie
Dworskim również 10 worków.
Z ostatnią miejscowością wiąże
się ciekawa inicjatywa. Pani sołtys
Renata Włodarska postanowiła
zmobilizować do dbania o czystość dzieci ze swojej miejscowości. Razem z grupą najmłodszych
sprzątnięto główną ulicę w Jackowie, plac wokół przystanku autobusowego oraz teren dawnej
mleczarni. Po całej akcji pani soł-

tys zaprosiła dzieci na wspólną zabawę przy ognisku z kiełbaskami i
pieczonymi ziemniakami.
Nie tylko szkoły i sołtysi w tym
roku wyrazili chęć wzięcia udziału w akcji ,,Sprzątania świata 2011”.
Swoją gotowość zadeklarowało też
Stowarzyszenie ,,Dolina Wkry”. Jak
mówi jego prezes Marek Gerasik
w rozmowie z „Życiem Nasielska”,
,,Dolina Wkry” nie mogła wziąć
udziału w akcji we wrześniu, więc
przesunięto ją na początek października. Wtedy też członkowie
stowarzyszenia dostaną z urzędu
worki na śmieci i plastikowe rękawiczki.
(p)

W ręce policjantów z Nasielska
wpadł kierowca daewoo nexia.
Funkcjonariusze zarzucają Jerzemu M. kierowanie pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości.
We wtorek, 20 września br., policjanci z prewencji z komisariatu
w Nasielsku zauważyli ok. godz. 8
rano jadący samochód. Zatrzymali
52-letniego kierowcę do kontroli drogowej. Legitymowanie było
utrudnione, ponieważ mężczyzna
był kompletnie pijany. Badanie alkomatem podczas kontroli drogowej wykazało u niego 3,3 promila
alkoholu w organizmie. Policjanci sporządzili niezbędną w takiej
sytuacji dokumentację, a następnie przekazali kierowcę pod opiekę osobie trzeźwej. Kierowca
w najbliższym czasie zostanie przesłuchany i odpowie za swoje zachowanie. Na razie mundurowi
zabezpieczyli mu prawo jazdy.
Grozić mu może kara pozbawienia
wolności do 2 lat.
za:www.kppnowydwor.policja.
waw.pl
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W obronie dróg
- Blokujemy drogi w Mogowie i Siennicy, ponieważ
ciężkie samochody o tonażu przekraczającym 15 ton
notorycznie ł amią ustawione tu zakazy ruchu dla
takich pojazdów. Już kilkakrotnie zdarzyła się sytuacja,
że duże pojazdy na zakrętach po prostu wpadały do
rowu, przy okazji łamiąc
asfalt i niszcząc pobocza –
mówią mieszkańcy Mogowa. - Nasze gminne drogi są
wąskie i kiedy mijają się na
nich dwie duże, 40 tonowe
ciężarówki, to jadą poboczami, a przecież dzieci chodzą
tędy do szkoły, więc również
ze względu na ich bezpieczeństwo, należy zadbać o to, by
znaki ustawione na objazdach były
respektowane – dodają.
W wyniku modernizacji linii PKP
i budowy wiaduktów zamknięto
przejazdy kolejowe w Studziankach
(droga powiatowa) i w Pieścirogach
(droga wojewódzka). Dlatego na
drogach w Mogowie, Siennicy
i Budach Siennickich pojawiło się
bardzo dużo aut. W tym, mimo
zakazu, pojazdy o tonażu znacznie przekraczającym 15 ton. Kierowcy powinni zwracać uwagę
na znaki, które stoją przy naszych
drogach. Ale są i tacy, którzy jawnie się nimi nie przejmują. Zaraz za
zakrętem do Siennicy ustawiono
po interwencji mieszkańców znak
ograniczenia do 15 ton ciężaru
całkowitego pojazdu. A na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z Sikorskiego w Siennicy, przy wjeździe
w Piłsudskiego w kierunku Mogowa stoi znak ograniczenia do
8 ton, podobnie w jest w Budach
Siennickich. Znaki na kierowcach
ciężarówek nie robią wrażenia, korzystają z objazdów licząc na to, że
nie złapie ich policja.
Już po kilku pierwszych dniach
funkcjonowania objazdu (Siennica
- Mogowo – Pieścirogi) było wiadomo, że ciężkich samochodów
jeździ tędy naprawdę dużo i niszczą lokalne drogi. Dlatego radni
z tego rejonu: Krzysztof Fronczak
i Artur Szulkowski oraz sołtysi m.in.:
Siennicy i Bud Siennickich inter-

weniowali w tej sprawie najpierw
u burmistrza Nasielska, później
w starostwie i w końcu zgłosili sprawę nasielskiej policji.
- Zmieniono oznakowanie, ale to
też niewiele daje. Kilkakrotnie już
blokowaliśmy drogi, wzywaliśmy
policję, ale to wszystko na niewiele
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się zdało, bo kierowcy porozumiewali się za pomocą radia i dawali
sobie znać. A zanim dojedzie policja, niektórzy kierowcy nam ubliżają i odgrażają się, bywa nerwowo
– opowiada Krzysztof Stelmach
sołtys Siennicy. – Widać nowe
zniszczenia i właściwie nie ma
dnia, żeby jakiś samochód
nie znalazł się
w rowie. Zimą
wypadków na
pewno będzie
więcej – dodaje.
Skutki jazdy ciężkich
samochod ów p o n a szych drogach
widać już
w Mogowie.
Kilka metrów
za przejazdem
ko l ej ow ym
przy skrzyżowaniu z drogą powiatową
p r owa d z ą c ą
do Bud Siennickich część
jezdni jest zarwana i wyraźnie odznaczają się na niej ślady kół.
Do tego fragment asfaltu jest zupełnie połamany. Pod spodem jest
przepust, który prawdopodobnie
także jest już zniszczony.
- J e ś l i tyl ko
przyjdą deszczowe dni
i woda nie będzie miała którędy odpłynąć
podtopione zostaną najbliższe
działki – mówi
radny Artur
Szulkowski.
- Skoro zniszczenia już teraz
fot. A. Michalski są tak zn aczne to, co będzie za parę miesięcy. A jeśli budowa się przedłuży?
Co zostanie z naszych dróg i kto je
nam później odbuduje? – pyta radny Krzysztof Fronczak.
A firma Feroco, odpowiedzialna
za wykonanie inwestycji w Pieścirogach, która zobowiązała się do
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fot. M. Tyc

bieżącego utrzymania dróg objazdowych już składa pisma do zarządców dróg, że nie może wziąć
odpowiedzialności za zniszczenia
dróg spowodowane przez pojazdy
o przekroczonym dopuszczalnym
tonażu.
M i e szkańc y b lokuj ąc y drog i

fot. K. Stelmach

w Mogowie podkreślają, że jednym
z powodów pojawiania się ciężkich
samochodów na tych drogach jest
rozładunkowa rampa PKP. Trafiają
tam różnego rodzaju towary, także
dla okolicznych marketów, czy też
dla różnych przedsiębiorstw, które
właśnie tu są przeładowywane na
ciężarówki i rozwożone dalej, po
naszych nieprzystosowanych do
takiego ciężaru drogach.
Sprawę znają urzędnicy nasielskiego magistratu i nowodworskiego
starostwa, którzy jako jedyne rozwiązanie widzą wzmożone kontrole policji na tej trasie.
Póki co nikt na poważnie nie traktuje ustawienia tu zakazu wjazdu dla
ciężarówek czy może budek jakiejś
firmy ochroniarskiej, ale może warto się nad tym zastanowić. Na razie
bowiem jedynymi ochroniarzami dróg są mieszkańcy, którzy już
widzą, że drogi w Budach Siennickich, Mogowie i Siennicy, niebawem mogą być rozjechane tak jak
słynna droga w Miękoszynie.
(i.)

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!
W dniu 14 października co roku świętujemy uroczyście dzień Edukacji
Narodowej. To święto głęboko zakorzenione w naszej tradycji i historii.
Wprawdzie rodzice są dla dzieci pierwszymi nauczycielami, ale to właśnie Wy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy i Pracownicy Oświaty,
przekazujecie młodym wiedzę niezbędną do ich dalszego życia.
Przez 12 lat pełnienia przeze mnie zaszczytnej funkcji Burmistrza
Nasielska, a wcześniej radnego Rady Miejskiej w Nasielsku, tak dobro
młodego pokolenia, jak i Was, Drodzy Przyjaciele, było bliskie mojemu
sercu. Starałem się robić i robiłem jak najwięcej dla placówek oświatowych na terenie Gminy Nasielsk. Przez ten czas poznałem dobrze Wasze bolączki i potrzeby wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom.
Myślę, że efekty, również te materialne, są widoczne gołym okiem.
Placówki oferują uczniom coraz nowocześniejsze wyposażenie i infrastrukturę, poprawił się także wygląd budynków. A wszystko po to,
aby jak najlepiej służyć wszystkim przebywającym w murach naszych
gminnych placówek.
W dzień Waszego Święta życzę zatem wiele radości i satysfakcji z dobrze wykonywanej misji wychowywania młodego pokolenia. Niech
spełnią się Wasze plany, zamierzenia i marzenia tak zawodowe, jak
i prywatne. Życzę Wam również wielu przejawów wdzięczności za
Wasze poświęcenie od wychowanków.
					
					

Z wyrazami poważania
Bernard Dariusz Mucha
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Pracownia Kreatywna zaprasza
Do 15 września br. wszyscy zainteresowani zajęciami stał ymi
mogli zapisać się na nieodpłatne
koła zainteresowań prowadzone
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Osoby, które do tej pory zastanawiają się nad uczestnictwem w zajęciach, zapraszamy do Pracowni
Kreatywnej rękodzieła artystycznego. Pracownia oferuje dwa rodzaje zajęć: z decoupage’u oraz
autorskie zajęcia twórcze pani Zuzanny Synoradzkiej.
Decoupage to technika zdobnicza
znana od dawna. W dodatku bardzo
prosta, polegająca na przyklejaniu
na praktycznie każdą powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub
serwetki papierowej. Decoupage
umożliwia własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej dekoracji,

która wygląda jak ręcznie malowana. Jest doskonałym sposobem na
spędzenie wolnego czasu, zarówno dla starszych, jak i młodszych.
Zajęcia Twórcze Pani Zuzanny to
innowacyjne warsztaty polegające
na tworzeniu „czegoś z niczego”;
można się na nich dowiedzieć, jak
wykorzystać stare, niepotrzebne
rzeczy i nadać im nowe znaczenie,
tchnąć w nie nowe życie. Program
zajęć opracowany jest przez samą
prowadzącą zajęcia, nigdzie niespotykany. Ma on na celu pobudzić wyobraźnię dzieci,
a przy tym jest sposobem
na świetną zabawę.
Rękodzieło niezwykle modne w dzisiejszych czasach
jest sposobem

na twórcze spędzanie czasu. Dzięki
zajęciom w Pracowni Kreatywnej
dzieci mają możliwość własnoręcznie ozdobić najróżniejsze
przedmioty (niekoniecznie nowe)
i stworzyć biżuterię, zabawki czy
ozdoby z najróżniejszych materiałów.
Na zajęcia z decoupage’u zapraszamy dzieci i młodzież w każdym
wieku, zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15:30–
17:30.
Zajęcia Twórcze Pani Zuzanny odbywają się w każdy
piątek w godzinach
15:30 –17:30.
Serdecznie
z a p ra sz amy!
monika
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Recenzja DKK

Wiedza tajemna
Wspomnienia, dzienniki, biografie czy autobiografie są dla czytelnika źródłem wiedzy, często wiedzy tajemnej, o osobie,
która chcemy poznać. Jeżeli jest to ktoś
znany i popularny, tym chętniej sięgamy
po jego biografię. W ubiegłym roku ukazał
się II tom Dzienników 1956–1963 Jarosława Iwaszkiewicza, znanego poety i pisarza.
Rok 1956 otwierający dzienniki stanowi
ważną datę historyczną. Pisarz silnie przeżywa polski Październik, śledzi wypadki na
Węgrzech.
Do ciekawych fragmentów wspomnianego
diariusza należą rozważania o szczęściu, które Iwaszkiewicz ukazuje w
różnych jego aspektach, pisze o szczęściu metafizycznym, absolutnym,
o szczęściu niebytu. Szczęście jest darem dla ludzi młodych, dla człowieka w fazie starości szczęście bywa ucieszeniem się. Dlatego wraca
do ukochanego Stawiska, oazy spokoju, miejsca rozmyślań o starości i
śmierci, pisząc o nim tak: Stawisko takie przepiękne, takie tajemne, zapuszczone i do głębi samotne jak ja.
Iwaszkiewicz to zarazem wielki erudyta, znawca literatury światowej
i muzyki, a także dyplomata. Krążył po Europie, bywał wszędzie tam,
dokąd przywiodły go wszelkie gremia literackie, kulturalne, pokojowe,
związane z prawami autorskimi i działalnością społeczną. Podróżował
dużo, zwiedzał, rozmyślał, ale zawsze wracał do rodzinnego gniazda i do
swojej miłości. On, człowiek już stary, żonaty, snujący myśli o zbliżającej
się śmierci, i młody mężczyzna, bardzo chory, ale w pewnym momencie ich życia łączyła ich miłość, także miłość cielesna. To jakże subtelna,
a zarazem dramatyczna historia. Tragedia mojej historii z Jurkiem przybiera kosmiczne wymiary, choć jest tak pospolita, odczuwam ją jednak
jak wodospad Niagary… – pisał autor w Dziennikach 23 marca 1959 r.
Książka wiele mówi o życiu uczuciowym twórcy, o jego wielkiej wrażliwości, dominującej potrzebie miłości, poczuciu osamotnienia oraz
strasznego bólu przemijania. Jest to nie tylko zapis zdarzeń, ale zarazem
biografia duchowa. Słychać w niej głosy żalu i skruchy oraz autoironię.
Należy stwierdzić, że wiedza Iwaszkiewicza o świecie i ludziach była tak
ogromna, że warto po tę książkę sięgnąć, by móc przenieść się w myślach do tamtych lat.
Barbara Modzelewska

Z BIBLIOTEKI

Konkurs wiedzy o Harrym
Z DKK

Iwaszkiewicz z Dzienników

W sobotę, 17 września br. po wakacyjnej przerwie spotkali się
członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Jak się
okazało, pierwszą część spotkania
zdominowały wrażenia z lektur,
które każdy z klubowiczów przeczytał podczas ostatnich tygodni.
Po czym rozmowa dość wartko
potoczyła się wokół drugiego tomu
Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza, obejmującego lata 1956–1963.
Moderatorem dyskusji była Teresa
Wolert z nasielskiej biblioteki.
Jarosław Iwaszkiewicz (1894–
1980) znany jest wszystkim, jako
autor powieści, wierszy, opowiadań, dramatów, ponieważ –
choćby z racji tzw. obowiązku
szkolnego – znamy jego twórczość. Ale czy jest to pisarz lubiany i doceniany przez czytelników
i jaki wpływ na tę ocenę miała jego
działalność literacka, dziennikarska
czy polityczna? A przede wszystkim, jak on sam widział swoich
współczesnych, swoją twórczość
i swoje życie? Na te pytania klubowicze starali się wspólnie znaleźć
odpowiedź, dzieląc się wrażeniami z tej niezwykłej lektury.

– To są bardzo intymne zapiski.
Myśleliśmy, że to będzie nudne,
kiepskie, że w sumie niekoniecznie
lubimy czytać jego teksty. A sama
książka zawiera jakieś sensacje.
Ale okazało się, że pokazał nam
jakim, był człowiekiem, odkrył
swoje uczucia. I bez obrzydzenia
czytaliśmy o tym, że pisarz był homoseksualistą – mówiła Katarzyna
Świderska.
Pojawiły się zgodne głosy, że systematyczne zapiski Iwaszkiewicza
pozytywnie zaskoczyły czytelników, przede wszystkim dlatego, że
są ciekawe. Portretują wielu ludzi
z tamtej epoki, zarówno Polaków,
jak i cudzoziemców, których z racji swojej profesji i licznych funkcji
spotykał Iwaszkiewicz. A jednocześnie ukazują bardzo osobiste refleksje piszącego na różne tematy
od politycznych po intymne.
– Czytałam dzienniki, zwracając
największą uwagę na fragmenty dotyczące warsztatu pisarza,
jego drobiazgowe opisy przyrody,
miejsc i ludzi. Być może dlatego
przystał do komunistów, by podróżować, wielokrotnie w zapiskach
podkreślał, że starał się nikomu
nie szkodzić. Z dzienników wyłania

się człowiek o wielkiej wrażliwości
i bardzo utalentowany, nie tylko pisarz, ale także muzyk, dyplomata,
erudyta. Bardzo zdystansowany
wobec ludzi, a jednocześnie ubolewający nad tym, że jest przez
nich niedoceniany i niezrozumiany, a przy tym zazdrosny o sukcesy
innych literatów – opowiadała Ewa
Komajda. – Ja pamiętam go jako
przemiłego człowieka, uroczego starczego pana, który był bardzo gościnny – wspominała swoje
spotkanie z pisarzem w Stawisku.
Na bardzo ważną część książki,
czyli niezwykle ciekawe przypisy,
zwróciła uwagę Barbara Modzelewska.
Uczestnicy spotkania uznali, że po
przeczytaniu Dzienników inaczej
postrzegają już nie tylko Iwaszkiewicza, ale także jego twórczość literacką.
Na sp otkanie DKK zapraszamy w sobotę, 22 października br.
o godz. 11.30. Będą na nim omawiane dwie książki: Tektonika
uczuć Erica-Emmanuela Schmitta
i Opowieści starego Kairu Nadżiba
Mahfuza.
(i.)

Odpowiedzi do pytań z 19 nr. ŻN (Harry Potter i Kamień Filozoficzny):
1. Harry poprosił Tiarę Przydziału, żeby go nie przydzielała do Slytherinu, a Tiara uwzględniła
tę prośbę i przydzieliła go do Gryffindoru.
2. Urodziny Harry’ego wypadają 31 lipca.
3. Trolla w Noc Duchów wpuścił prof. Quirrell.
4. Zwierciadło Ain Eingarp pokazuje nam ni mniej ni więcej, tylko najgłębsze, najbardziej
wytęsknione pragnienie naszego serca.
5. Kamień mógł dostać się tylko w ręce kogoś, kto chciał go znaleźć; znaleźć, a nie wykorzystać, bo inaczej zobaczyłby w lustrze nie Kamień, ale samego siebie wytwarzającego
złoto albo pijącego Eliksir Życia.
Jako pierwsi poprawnych odpowiedzi udzielili: Paweł Domański
(SP Nasielsk) i Rafał Domański (SP Nasielsk).
Oto pytania do książki pt. Harry Potter i Komnata Tajemnic:
1. Dlaczego Harry i Ron nie mogli się dostać na peron 9 i ¾?
2. Jakim zwierzęciem jest Fawkes?
3. Dlaczego Hagrid został wyrzucony z Hogwartu na trzecim roku?
4. Kim był ów „Stwór” atakujący uczniów i jakie są sposoby pokonania go?
5. Dlaczego Harry słyszał głosy dochodzące jakby ze „ścian”?
Odpowiedzi na powyższe pytania należy dostarczyć do nasielskiej biblioteki.

(red.)

W służbie środowisku
W czerwcu br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku zakończył się trwający od początku 2010 r. projekt „Nasze środowisko – czyste środowisko” finansowany z
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
Celem programu było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i środowiskowej
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Nasielsk. Partnerami projektu realizowanego przez nasielską bibliotekę były Fundacja Centrum Ochrony Środowiska z Chrcynna,
„Ścieżka Ekologiczna” w Jaskółowie prowadzona przez Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz Nadleśnictwo Płońsk.
W ramach projektu do biblioteki zakupione zostały: projektor, laptop, krzesełka składane,
tablica, stoliki oraz powiększono księgozbiór o książki dotyczące ochrony środowiska, za
łączną kwotę 1500 złotych.
Oprócz tego w trakcie programu odbyło się w sumie 12 prelekcji, wykładów i pogadanek
na temat ochrony środowiska. Odbywały się one w bibliotece w Nasielsku, w Centrum
Ochrony Środowiska w Chrcynnie, na Ścieżce Ekologicznej w Jaskółowie, w elektrowni
wodnej w Dębem oraz w Kampinoskim Parku Narodowym. Przy okazji wykładów i prelekcji
odbyło się wiele konkursów z nagrodami oraz ognisk dla uczestników.
Łącznie w spotkaniach udział wzięło 500 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Paweł Kozłowski
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„Drużyny SuperW”!

SZLACHETNA PACZKA
rekrutuje wolontariuszy
Wyjątkowy, wielkoduszny i waleczny – to tylko niektóre cechy
charakteryzujące „SuperW”. SZLACHETNA PACZKA – ogólnopolska
inicjatywa stowarzyszenia WIOSNA – rozpoczęła kampanię pozyskiwania wolontariuszy (również
w gminie Nasielsk i gminie Pomiechówek). SZLACHETNA PACZKA
to program pomocy ubogim rodzinom. Wolontariusze docierają
do rodzin w potrzebie i włączają je
do projektu, stając się opiekunami
wybranej rodziny i dbając o to, by
otrzymała ona jak najlepszą pomoc.
Akcja pod hasłem „Drużyna Sup erW. D o łącz do E X TR A k lasy wśród wolontariuszy” ma na
celu przekonanie dynamicznych
i przebojowych ludzi do otwarcia
się na problemy osób z sąsiedzt wa i akt y wną, mądrą pomoc
najuboższym. Mazowiecki zes p ó ł S Z L AC H E T N E J PAC Z K I
– w ramach kampanii pozyskiwania wolontariuszy – poszukuje
osób, które mają odwagę wejść
w trudny świat biedy i osobiście
spotykać się z rodzinami w potrzebie. Jako wolontariusz Paczki
możemy sprawić, że do najbardziej potrzebujących dotrze konkretna pomoc – nie chodzi o to,
żeby dać im to, co zbywa, ale
przygotować pomoc trafiającą
w potrzeby konkretnych członków.

To wyjątkowy wolontariat, bo ma
się także moc spełniania marzeń!
Do drużyny SuperW są zaproszeni
wszyscy, którzy chcą mądrze pomagać. Sama chęć pomagania to
jednak za mało – poszukiwane są
osoby pełnoletnie, wytrwałe w dążeniu do celu i samodzielne w działaniu. Gotowe wejść w trudny świat
biedy i kreatywnie pomagać potrzebującym. Na podstawie ankiety

przeprowadzanej podczas spotkania do projektu wybierane są tylko
takie rodziny, które żyją w biedzie
nie z własnej winy, nie są roszczeniowe.
Opis sytuacji rodzin i lista ich konkretnych potrzeb trafia do anon i m owe j i n te r n e towe j b a z y,
z której korzystają darczyńcy –
osoby przygotowujące paczki dla
poszczególnych rodzin. Wolontariusz jest przewodnikiem przy
szykowaniu paczki, podpowiada,
w jakim rozmiarze powinny być
buty dla dzieci i co sprawi szczególną radość ich mamie.
W dniu finału akcji to wolontariusz dostarcza paczkę rodzinie,
jako jedyny może zobaczyć emocje towarzyszące rozpakowywaniu
prezentów i później opowiedzieć
o nich darczyńcom. To także dzięki jego relacji darczyńcy mogą poczuć radość z mądrego pomagania.
Aby dołączyć do „Drużyny SuperW” w gminach Nasielsk i Pomiechówek, wystarczy wejść na stronę
www.superw.pl i wypełnić formularz
zgłoszeniowy, wybierając z mapy
właściwy rejon, lub skontaktować
się bezpośrednio z liderem regionu
– Marcinem Gągolewskim pod numerem telefonu 505-913-478 bądź
mailowo: gagolewski1@o2.pl.
Zapraszamy drużyny super wolontariuszy. NAPRAWDĘ WARTO!
Marcin Gągolewski

SPORT SZKOLNY

Bieg Warsa i Sawy
W sobotę, 24 września 2011 r., reprezentacja gminy Nasielsk wzięła
udział w dorocznej imprezie sportowej pod nazwą „Bieg Warsa i Sawy”.
Zawody odbyły się na terenach leśnych Pomiechówka. Pogoda była
wymarzona do uprawiania biegów
przełajowych. Nasza reprezentacja
(53 uczestników) składała się z uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy chcieli porównać
swoje umiejętności sportowe z rówieśnikami z innych miejscowości. Po zakończeniu zawodów na

wszystkich uczestników czekały
pamiątkowe medale, grochówka
oraz nagrody-niespodzianki, które
były rozlosowane spośród kart startowych. Najlepsze wyniki osiągnęli
następujący uczniowie:
Kategoria klasy IV
I miejsce Julita Sterbicka z SP Budy
Siennickie, II miejsce Sebastian Koczara z SP Budy Siennickie.
Kategoria klasy V–VI
II miejsce Paulina Ujazda z SP
Budy Siennickie, II miejsce Ce-

zar y Woźniak SP Nasielsk, III
miejsce Kacper Wiśniewski SP
Nasielsk, Jakub Bazylak SP Budy
Siennickie.
Kategoria gimnazja
I miejsce Kinga Karaś ZS2 Stare
Pieścirogi, III miejsce Katarzyna
Karaś ZS2 Stare Pieścirogi.
II m i ej s c e Ł u k a sz G o r t a t P G
Nasielsk, III miejsce Sebastian
Gromke PG Nasielsk.
MK
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Duchowe witaminy
„Letni” chrześcijanie
Choć skończyło się kalendarzowe lato, to nadal aktualny pozostaje problem tzw. letnich chrześcijan. Przypomniał o nim Benedykt XVI
w czasie swoje wizyty w Niemczech (22–25 września 2011). Smutny jest
fakt, że media – w tym także i polskie – raczej nie analizowały ani nie
przytaczały słów papieskich wystąpień z tej pielgrzymki. Bardziej skupiały się na oprawie zewnętrznej wydarzeń, szukając w tym sensacji. W relacjach reporterów pojawiali się natomiast zwykli Niemcy, uczestnicy
spotkań z Benedyktem XVI, lub opinie kontestatorów papieskiej wizyty.
W trzecim dniu pielgrzymki Benedykt XVI spotkał się we Fryburgu z młodzieżą. Przyjechało ponad 40 tysięcy młodych ludzi. Wieczorem na terenie Targów Fryburskich Benedykt XVI wziął udział w czuwaniu wraz
zebraną tam młodzieżą. Klimat tego spotkania przypominał Światowe
Dni Młodzieży. Po przywitaniu uczestników czuwania przez miejscowego ordynariusza dziewięć osób złożyło świadectwa wiary. Wśród nich
byli członkowie Ruchu Szensztackiego, ministranci, harcerze, przedstawiciele stowarzyszenia Chrześcijańskiej Młodzieży Pracującej i wielu
innych. Jedna z uczestniczek wyznała przed Ojcem Świętym i zgromadzoną młodzieżą: „Razem z Maryją, która jest naszym przykładem, chcę
powiedzieć TAK wobec siebie samej, takiej, jaką stworzył i ukochał mnie
Bóg. Chcę powiedzieć TAK wobec Jego wspaniałego planu dla mnie.
Chcę powiedzieć TAK mojej wierze i chcę pokazać innym ludziom, jak
piękne może być życie z Bogiem”.
Benedykt XVI, przemawiając do młodzieży, stwierdził, że Kościołowi
szkodzą nie jego przeciwnicy, ale „letni” chrześcijanie. Dlatego wezwał
młodych katolików, by odważnie angażowali swe zdolności i dary dla
Królestwa Bożego i byli „żarliwymi świętymi, w których oczach i sercach jaśnieje miłość Chrystusa i którzy w ten sposób niosą światło światu”. Przekonywał młodzież, że Chrystus, który zwyciężył śmierć i żyje,
jest światłem świata. Zauważył, że nie dają go „nasze ludzkie trudy ani
współczesny postęp techniczny”. Jednak wiara w Chrystusa „przenika jak
małe światło to wszystko, co jest mroczne i groźne” w życiu. Wprawdzie
ten, kto wierzy w Chrystusa, „nie zawsze ma w życiu promienne słońce, tak jak gdyby można było oszczędzić jemu cierpień i trudności, ale
jest to zawsze jasne światło, które wskazuje mu drogę, prowadzącą do
życia w obfitości”.
Papież przypomniał również o międzyludzkiej solidarności i współdziałaniu, ponieważ „w ważnych sprawach naszego życia jesteśmy zdani na
inne osoby”. Szczególnie „w sprawach wiary nie pozostajemy sami, ale
stanowimy ogniwa wielkiego łańcucha ludzi wierzących. Nikt nie może
wierzyć, jeśli nie wspiera go wiara innych, a przez moją wiarę przyczyniam się z kolei do umocnienia innych w wierze” – tłumaczył papież.
Przyznał, że „ciągle na nowo pomimo najlepszych intencji doświadczamy klęski naszych zabiegów i osobistych niepowodzeń”. Nadal istnieją
wojny, terror, głód i choroby, skrajne ubóstwo i bezlitosny ucisk, a twórcy historii, nie będąc „rozpalonymi przez Chrystusa – jedyne i prawdziwe światło”, nie stworzyli „żadnego doczesnego raju, ale wznieśli raczej
dyktatury i ustroje totalitarne, w których dławiono nawet najmniejszą
iskrę człowieczeństwa”.
Zło widzimy nie tylko w wielu miejscach tego świata, ale także we własnym życiu w postaci skłonności do zła, egoizmu, zawiści, agresji, ale
również inercji i ociężałości w pragnieniu i czynieniu dobra. „Co pewien
czas w historii uważni świadkowie czasów zwracali uwagę, że Kościołowi szkodzą nie jego przeciwnicy, ale «letni» chrześcijanie. Jakże może
wówczas Chrystus mówić, że chrześcijanie – a przy tym może również
owi chrześcijanie słabi i często tacy letni – są światłem świata?” – pytał
retorycznie Benedykt XVI.
Wyrzut dotyczący letniości w wierze znajdujemy w wielu miejscach Biblii. Najdobitniej jednak brzmi on jednak w Apokalipsie św. Jana, czyli
ostatniej księdze Nowego Testamentu: „Obyś był zimny albo gorący!
A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić
z mych ust”.
Letni chrześcijanin to człowiek, który jest przeciwieństwem gorliwego
wyznawcy. Wszystko dla niego jest względne. Nie ma już w jego sercu
tej pierwszej miłości, w sprawach duchowych jest ospały i odkłada na
później chęć poprawy swego stanu… Taka postawa stoi w opozycji do
logiki Dobrej Nowiny. Niech podsumowaniem będą słowa, które „aby
zapalać innych, sam musisz [nimi] płonąć”.
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
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Z GMINY

Pożegnanie lata razy dwa
Z okazji pożegnania lata w niedzielę, 25 września br., mieszkańcy naszej gminy mieli okazję wziąć udział
w dwóch różnych imprezach.
Pierwszą z nich był festyn. Odbył się
on na terenie należącym do pana Tomasza Winnickiego, w Starych Pieścirogach. Rozstawiono tam wesołe
miasteczko, stragany z jedzeniem i nie
tylko, a także scenę, na której prezentowało się wielu artystów. Wśród nich
był zespół Cygańskie Czary, Blue Boys
oraz dwie gwiazdy wieczoru: sobowtór piosenkarki Dody, znany z różnych występów, m.in. w programach
Talent show, Dżaga, a na zakończenie wystąpiła gwiazda muzyki disco-polo – zespół Mega Dance, który
rozpoczął swój występ najbardziej
znanym utworem Ewa odeszła. Impreza trwała od godziny 13.00 i zgro-

madziła dość liczną
grupę mieszkańców
g m i ny Na si e l sk.
A wszystko to odbyło się za sprawą
funduszy z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego przy
przychylności Burmistrza Nasielska,
Grzegorza Arciszewskiego i Rady Miasta. Za organizację
całego wydarzenia odpowiedzialny
był pan Jacek Ruciński.
Amatorzy mocnych wrażeń mogli
za to uczestniczyć w „Ekstremalnym
pożegnaniu wakacji”, rozpoczętym
parę minut po godz. 17.00 na stadionie miejskim w Nasielsku. Na blisko
godziny teren stadionu przeistoczył

fot. Paweł Kozłowski

NASZE SPRAWY
się w teren pokazów umiejętności
kaskaderskich z wykorzystaniem samochodów, motocykli, a nawet wielkiego Monster Trucka. Kaskaderzy
związani z projektem Streets Owners
postanowili odtworzyć sceny kaskaderskie ze znanych filmów akcji, np.
serii Taxi, Szybkich i wściekłych czy
najnowszych filmów o Jamesie Bondzie. Kaskaderzy jeździli więc samochodami na dwóch kołach (w tym raz
z dwiema ochotniczkami z widowni),
podczepiali się do pędzących pojazdów w coraz dziwniejszy sposób,
przeskakiwali przez płonące obręcze i robili wiele innych mrożących
krew w żyłach sztuczek. Wszystko zaś
w rytm muzyki pochodzącej z „cytowanych” filmów.
Podsumowując, nasi mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia
w ciekawych atrakcjach kończących
lato, a dopomogła im w tym piękna
pogoda.
paweł

fot. Dorota Kalinowska

Oddawaliśmy krew
W niedzielę, 25 września br. w Nasielsku na zaproszenie Klubu HDK PCK „Kropelka” gościliśmy ambulans do poboru krwi. Ekipa Oddziału Terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Dworu
Mazowieckiego pod kierownictwem dr. Grzegorza Gumkowskiego od godz.
9.00 pracowała w pocie czoła, by zapewnić wszystkim chętnym możliwość
oddania krwi.
Dzięki wsparciu proboszcza ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego oraz księży z parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, którzy z ambony namawiali do oddania krwi,
do ambulansu przez cały czas stała kolejka chętnych, by podzielić się cząstką
siebie. Do godzin południowych zgłosiło się ponad 50 osób, z czego po badaniach oddało krew 36 osób. Łącznie uzyskano 16 200 ml krwi.
W imieniu Zarządu Klubu HDK i Zarządu Rejonowego PCK składamy wszystkim organizatorom, a także tym, którzy wsparli naszą akcję słowem i czynem,
gorące podziękowania.
Dziękujemy księżom i ks. proboszczowi z nasielskiej parafii św. Wojciecha, którzy udostępnili parking przy kościele dla ambulansu, oraz wszystkim, którzy
byli chętni i wyrazili wolę oddania krwi.
W ten sposób mieszkańcy Nasielska okazali serce i człowieczeństwo.
Mamy nadzieję, że ta pierwsza od wielu lat udana akcja krwiodawcza stanie się początkiem dobrej tradycji.
MW

Pułtusk w grafikach Nasielszczanina

rys. Jacek Gałężewski

NASZE SPRAWY
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XX Dni Chorągwi Mazowieckiej

Pielgrzymka do Rostkowa

W d n i a c h o d 23 do 25
września 2011 r. odbyły się
XX Dni Chorągwi Mazowieckiej. Ta harcerska impreza to
spotkanie dające możliwość
przeżycia wspaniałych chwil
w harcerskim gronie. W tym
roku Dni Chorągwi Mazowieckiej odbyły się w Płońsku, a brały w nich udział 424.
Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna”, pod opieką
druhny Kingi Żabik, druhny
Beaty Góreckiej i druha Jakuba Skrzypeckiego, oraz 425.
Drużyna Starszoharcerska
„Knieje” pod opieką druhny Agnieszki Piechocińskiej
i druhny Ewy Żołnierzak.
W piątkow y wieczór po
przyjeździe na miejsce i zakwaterowaniu odbyło się świeczkowisko
w gniazdach, na którym wszyscy
mogli się lepiej poznać oraz wspólnie pośpiewać harcerskie piosenki. Następnie, późnym wieczorem,
w kinie odbył się seans filmowy pt.
Piraci z Karaibów.
W sobotę po apelu punktem kulminacyjnym spotkania była gra miejska. Harcerze pokonywali długie
piesze odcinki, na których w poszczególnych punktach zaliczali zadania. Było to m.in. strzelanie z łuku
do tarczy, gra na instrumentach,
zjazdy na linach, jak najdłuższe
utrzymanie trzech balonów w po-

W sobotę, 17 września br. roku 424. Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna” pod opieką druhen Kingi Żabik i Beaty Góreckiej brała udział
w XXIX Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Rosnąć z Jezusem”, które nawiązuje do
motta przeżywanego obecnie ogólnopolskiego roku duszpasterskiego:
„W komunii z Bogiem”.
Około godziny 9:00 zgromadziliśmy się na placu przed kościołem farnym
w Przasnyszu, gdzie serdecznie nas powitano oraz gdzie razem z innymi
uczestnikami zawiązaliśmy wspólnotę. Następnie odbyła się piesza pielgrzymka do Rostkowa, podczas której mieliśmy okazję śpiewać i modlić
się na chwałę Pana. Na miejscu, po przejściu przez Bramę im. Stanisława
Kostki w Rostkowie, braliśmy udział w eucharystii, której przewodniczył
J.E. ksiądz biskup Roman Marcinkowski. Uroczystości zakończyły się około godziny 14:00.
Poprzez uczestnictwo w pielgrzymce mogliśmy pogłębić zażyłość z Bogiem i dać piękne świadectwo wiary.
Czuwaj!
druhna Kinga

R

E

wietrzu. Największą radość jednak
sprawiło harcerzom pójście na basen, co po takim wysiłku dało możliwość zregenerowania sił i działało
odprężająco. Wieczorem odbył się
koncert muzyczny, na którym
można było posłuchać szant.
W niedzielę, tradycyjnie, odbyła
się msza święta, po której w zwartym szyku wszyscy udali się na
apel podsumowujący grę. 425.
Drużyna Starszoharcerska „Knieje” zajęła I miejsce i otrzymała
puchar wojewody mazowieckiego. Po apelu odbyło się uroczyste
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poświęconej phm. CzesławoK

wi Markiewiczowi, nauczycielowi, harcerzowi, żołnierzowi Armii
Krajowej, który został zamordowany przez hitlerowców w obozie-więzieniu karno-śledczym
w Pomiechówku w 1944 r.
XX Dni Chorągwi Mazowieckiej
przeszły już do historii, ale dały
nam możli wość na ładowania
swoich harcerskich akumulatorów poprzez zdrową rywalizację,
działanie na rzecz społeczeństwa,
śmiech i muzykę, która na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
druhna Kinga
L
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PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Jak mówić o chorobie alkoholowej i jej leczeniu?
W jaki sposób mówić o chorobie
alkoholowej i jej leczeniu do osób,
które być może po raz pierwszy spotykają się z rzetelną informacją, a nie
stereotypem czy oceną moralną? Jak
zachęcić do korzystania z pomocy?
Kto to jest alkoholik? Co to jest alkoholizm? Spróbuję odpowiedzieć na
te pytania.

Alkoholik to człowiek chory. Ponosi
straty na skutek picia, wyrządza tym
krzywdę sobie i najbliższym, a mimo
to pije nadal. Alkoholik chce przestać
pić, a nie potrafi. Alkoholik ma chore
myślenie, uczucia, ciało i duszę.
Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu, zespół zależności alkoholowej,
choroba alkoholowa) to choroba po-

stępująca nieuleczalna, która prowadzi do śmierci, jednak lecząc, można
zatrzymać ją w każdej fazie rozwoju.
Istotą choroby alkoholowej jest to, że
myśli uczucia i zachowania są zależne
od alkoholu – on nimi rządzi.
Maria Sierzputowska
– kierownik Poradni
Terapii Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku
W naszej poradni zajmujemy się leczeniem uzależnienia od alkoholu, leków, hazardu.Trudno sobie z nim poradzić w samotności i dlatego
podstawą leczenia są spotkania grupowe. Zajęcia prowadzą osoby świetnie znające problem: psychoterapeuci uzależnień, psycholog,
lekarz psychiatra. Celem leczenia jest zatrzymanie rozwoju choroby i nauka radzenia sobie z życiem bez alkoholu. Znam wiele osób,
które po leczeniu w naszej poradni od kilku lat nie piją i określają swoje życie jako dużo lepsze i szczęśliwsze niż mają ci, którzy nigdy
nie byli uzależnieni. Jeżeli zdecydujesz się na leczenie, to jego częścią są również spotkania ze mną. Tu spotykają się ludzie z kłopotami
podobnymi do Twoich, w ich towarzystwie i przy ich pomocy możesz nauczyć się żyć bez alkoholu. Zajęcia, które Ci proponuję, to
bardziej szkoła niż ambulatorium. Dla wielu takie leczenie okazało się bardzo pomocne i zmieniło ich życie na lepsze.

Jeżeli zauważysz, że:

– pijesz więcej, niż obiecujesz sobie i innym,
– pijesz po kryjomu,
– alkohol jest ważniejszy niż praca, rodzina,
– po wypiciu miewasz utratę pamięci,
– trudno Ci przestać pić, gdy już zaczniesz,
– następnego dnia po wypiciu poprawiasz samopoczucie alkoholem,
– coraz częściej czujesz się winny temu, że pijesz,

– to objawy rozwijającego się uzależnienia od alkoholu.

Zwróć się o pomoc!!!
SPZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku ul. Warszawska 52
tel. 23 6930250, e-mail: poradnianasielsk@vp.pl
Otrzymasz:
• fachową pomoc,
• wsparcie,
• niezbędne informacje i porady,
• poczucie bezpieczeństwa.

Formy leczenia:
• terapia indywidualna,
• terapia grupowa,
• konsultacje z psychologiem,
• konsultacje indywidualne z terapeutą,
• konsultacje lekarskie.

W poradni udzielane jest wsparcie psychologiczne, porady i konsultacje specjalistyczne dla członków rodzin uzależnionych i nadużywających.

Poradnia czynna: Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00
Tryb przyjęcia

Pacjenci chcący podjąć terapię w poradni zgłaszają się na rozmowę kwalifikacyjną. Wstępne rozmowy kwalifikacyjne odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30.
Leczenie jest bezpłatne dla pacjentów poradni zarówno ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych.
Od osób zgłaszających się nie jest wymagane skierowanie.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu
pobudzenie aktywności naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź
zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3,
05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia
ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
– 2 fotele w kolorze brązu (duże), tel. 515-947-940,
Przyjmę:
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843
– kuchnię węglową leworamienną westfalka, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnia westfalka lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404
– łóżko 2 osobowe lub fotel 1 osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921
– dwa łóżka (wersalki) 2 osobowe, tel. 727 425 577.
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Dla harcerzy Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim sobota, 17 września 2011 r., nie była zwykłym weekendowym dniem.
Właśnie wtedy odbyła się nasza Inauguracja Roku Harcerskiego, tym samym
oficjalnie rozpoczęliśmy kolejny rok pracy i zabawy naszych środowisk.
Wzorem lat poprzednich inauguracja była połączona ze spotkaniem poobozowym, mającym na celu przypomnienie jego uczestnikom niedawnych przygód, a nieobecnym na nim harcerzom pokazanie tego, co stracili, nie jadąc
na obóz. Całość odbyła się w godzinach 10.00–14.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na początku odbył się uroczysty apel hufca, w którym uczestniczyły wszystkie
drużyny i gromady zuchowe oraz instruktorzy hufca. Podczas apelu rozkaz
inauguracyjny komendanta pwd. Jana Marcinkowskiego. Po części oficjalnej
zaczęło się spotkanie poobozowe. Harcerze z całego hufca mogli uczestniczyć w konkurencjach przygotowanych przez kadrę wszystkich tegorocznych
podobozów. Przypominały one wydarzenia związane z obozem lub specyfikę każdego podobozu. Harcerze świetnie się przy tym bawili, mogli również
zasmakować rywalizacji.
Po blisko 2 godzinach zabawy przeszliśmy do miejsca ogniskowego. Tam
komendant naszego tegorocznego obozu phm. Tadeusz Sawicki rozpalił
wspomnieniowe ognisko. Przy cieple czerwonych płomieni każdy podobóz
wspominał, co się działo, na czym polegała jego tematyka, co robili harcerze;
przywoływaliśmy chwile dobre i zabawne. Oczywiście, jak to przy harcerskim
ognisku, nie mogło też zabraknąć gitary, śpiewu i zabaw. Po niespełna czterech godzinach wspomnień i rozrywek wróciliśmy z powrotem do Pieścirogów pełni zapału do realizacji nowych pomysłów i pokonywania problemów.
pwd. Daniel Nowak

Słowniczek pojęć harcerskich

Każda branża ma swój własny język, swój slang. Również wśród harcerzy
istnieje wiele pojęć obcych dla ludzi niezwiązanych z harcerstwem. Dlatego chcielibyśmy przedstawić słowniczek pojęć harcerskich; będzie się on
odnosił do terminologii używanej w ZHP.
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego, największa pozarządowa organizacja wspierająca wychowanie młodego człowieka. Zrzesza ponad 90 tys.
osób w wieku od 6 lat do późnych lat życia. ZHP jest stowarzyszeniem, co
oznacza, że jego członkowie zobowiązani są do płacenia składek statutowych. Działalność ZHP wywodzi się z tzw. skautingu zapoczątkowanego
w Wielkiej Brytanii na początku XX w.
Drużyna – najniższa i najmniejsza jednostka organizacyjna w całym ZHP.
Tworzą ją harcerze i harcerki w odpowiednim wieku, którymi zarządza drużynowy. Drużyny mogą być koedukacyjne, żeńskie lub męskie. Ich głównym zadaniem jest wychowanie tzw. metodą harcerską. Wyróżniamy trzy
rodzaje drużyn w zależności od wieku: drużyny harcerskie (3. DH „Przypadek”), drużyny starszoharcerskie (32. DS „Hakuna Matata”) oraz drużyny
wędrownicze.
Metoda harcerska – wykształcony w ponad 100-letniej historii harcerstwa
system wychowania, dopasowany do odpowiedniego wieku, mający na
celu wykształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych, oparty na służbie, braterstwie oraz pracy nad sobą.
Gromada – odpowiednik drużyny tworzony przez najmłodszych członków ZHP – zuchy. Często mówi się o „gromadzie zuchowej”.
Szczep – wyższa jednostka organizacyjna, w której skład wchodzą gromady oraz drużyny. Głównym zadaniem szczepu jest zachowanie ciągu
wychowawczego, czyli przechodzenia harcerza w kolejny rodzaj drużyny, w zależności od wieku. Szczepy często przyjmują jednolite barwy, aby
podkreślić swoją jednorodność. Swoim działaniem obejmują np. szkołę,
kilka osiedli, małe miasto.
Hufiec – wyższa jednostka organizacyjna, która skupia gromady, drużyny, szczepy oraz inne jednostki organizacyjne. Hufce zajmują znacznie
większe obszary, np. dzielnice, powiaty (Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki),
gminy. Do zadań hufców należą miedzy innymi: współpraca z władzami
lokalnymi, kształcenie i pozyskiwanie nowej kadry, wspieranie, koordynacja i nadzór podstawowych jednostek organizacyjnych.
Harcerz – często określając kogoś mianem harcerza, nie zdajemy sobie
sprawy z podziału wiekowego w ZHP. Wyróżniamy: zuchy – najmłodsi
w wieku od 6 do 10 lat, harcerki i harcerzy – w wieku 10–13 lat, harcerki
i harcerzy starszych – w wieku 13–16 lat, wędrowniczki i wędrowników –
w wieku 16–25 lat, starszyznę – 25–55 lat oraz seniorów – powyżej 55 lat.
Instruktor – kadra, osoby pełniące przede wszystkim funkcje wychowawcze w ZHP. Instruktorem zostaje osoba, która złoży zobowiązanie instruktorskie, po wcześniej pozytywnie zrealizowanej próbie instruktorskiej.
Wśród instruktorów wyróżniamy trzy stopnie: przewodników (pwd.), podharcmistrzów (phm.) oraz harcmistrzów (hm.) Mówimy również o pełnieniu
funkcji instruktorskiej w momencie, kiedy osoba jest wychowawcą, a nie
złożyła zobowiązania.
Czuwaj! – pozdrowienie harcerskie używane przy powitaniach i pożegnaniach. Przypomina o ciągłej gotowości do podejmowania odpowiednich
działań.
druh Radek
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Dziennik Wiktora Oleksiaka z czasów I wojny światowej – część III
(część II ukazała się w numerze 79 z marca 2010 r.)
W dzienniku Wiktora Oleksiaka możemy też odnaleźć liczne
przykłady ukazujące poszczególne osobowości ludzkie, a więc
m ie szc ząc e się w p rz yj ęt ym
schemacie na poziomie indywidualnym – osobowo – jednostkowym.
Równie cenne i trafne są obserwacje dokonane na początku
służby wojskowej, jak i w czasie
jej trwania oraz na końcu służby. Dotyczą one tych, których
spotkał na szlaku swojej służby, przede wszystkim w sposób
przypadkowy, najczęściej losowy. Mając więcej czasu, podczas
dłuższego postoju, lepsze warunki bytowe, a przede wszystkim ciekawą sytuację, notował:
„Gdy Bóg da szczęśliwie powrócić z wojny do domu, miło będzie
człowiekowi zajrzeć do dziennika
i przypomnieć sobie wszystkie
smutki, boleści i utrapienia, jakie
przeżyłem na tej wielkiej wojnie europejskiej.” Co najmniej
trzy przypadki warte są omówienia. Ocen tych dokonuje Wiktor
Oleksiak, a dotyczą one oficera
rosyjskiego, żołnierza rosyjskiego
oraz przedstawicielki płci pięknej
– Rumunki.
Zajmijmy się najpierw oficerem.
Pod koniec roku 1916, w grudniu, na froncie rosyj skim zapanował zastój, jak wyraża się
Oleksiak „z nudów można było
umrzeć”. W związku z powyższym dowództwo roty postanowiło przeprowadzić, wśród
żołnierzy, odpowiednie szkolenie o charakterze politycznym.
Oleksiak relacjonuje: „Zaczęło się od pogadanki na temat
s to su n ków p o l sko – ru sk i c h
w guberniach zachodnich. Nasz
mówca widocznie ma bardzo
pstro w głowie, bo zaczął się bardzo nieprzychylnie rozwodzić
pod adresem Polaków.(…) Ot,
i rozrywka, ba, ciekawa w swoim rodzaju bajda; nie dziwiłbym
się gdybym usłyszał to od ludzi
ciemnych i niekształconych, ale
to człowiek zdaje się wykształcony (…) oficer frontowy (porucznik). Szalony ważniak, bez żadnej
przyczyny złajał później wszystkich w niegrzeczny sposób, cham
taki bez żadnego wychowania.
Wszyscy bali się go jak rogatego
diabła. Wczoraj na przykład spoliczkował jednego inteligentnego
kucharza z Warszawy, z którym
pracowałem.” To ocena surowa,

świadcząca o bardzo negatyw- niespójny obraz tamtejszej lud- na temat ludzi, z którymi spotkał haterowie nie chcą lub nie mogą
należeć; grupy, które oceniane są
nym stosunku bohatera do „ob- ności. Czyżby pisząc wersy po- się Wiktor Oleksiak.
święcone dziewczynie kierował Zebrany i zaprezentowany mate- negatywnie, autorzy gardzą nimi
cego” oficera.
Inaczej przedstawia Oleksiak, na się przede wszystkim względa- riał źródłowy potwierdza fakt po- lub żywią do nich antypatię.
początku swojej służby – w sierp- mi osobistymi? W tym wypadku dejmowania przez autorów próby Niestety, nie można doszukać się
niu 1915 roku, zwykłego szere- „my” dla bohatera to utożsamia- dokonywania charakterystyki re- w materiale źródłowym informacji,
gowca armii carskiej. Pod datą nie się z oddziałem żołnierzy. Po- lacji międzyludzkich. Najczęściej które umożliwiłyby uzyskanie obra10 sierpnia 1915 roku czytamy: nadto fakt, że był kawalerem mógł ocenianie odbywa się na drugim zu relacji międzyludzkich na pozio„W dniu dzisiejszym poznałem mieć wpł yw na zamieszczenie poziomie – segmentacyjnym mie globalnym całej narodowości
i dotyczy grup ludzi: żołnierzy, i całego społeczeństwa, wybranesołdata z Syberii. Pod względem w dzienniku tej osobliwej opinii.
umysłowym jest dość rozwinięty. Sp ostrzeżeniom żo ł niersk ie - poszczególnych grup narodo- go państwa czy nacji. W prawdzie
Z rozmowy jego dowiedziałem go oka towarzyszy dłuższy lub wych, ludności wiejskiej. W tych w najobszerniejszym pod względem
się, że jest po trosze potomkiem krótszy, bardziej lub mniej szcze- przypadkach tworzenie obrazu materiału i najbogatszym w treść
polskiego powstańca polityczne- gó łow y opis napotkanych na grup odbywa się poprzez ich opis, dzienniku, Wiktor Oleksiak niejedgo. Pokolenie uległo rusyfikacji, szlaku wojskowym sytuacji. Sy- a następnie dokonanie oceny tej nokrotnie cząstkowo podejmuje
jednak duch pozostał polski. Po tuacji różnych, tak różnych jak grupy wobec innej; poprzez ich próbę charakterystyki wybranej napolsku nic nie rozumie, ale nie niosło ze sobą życie frontowca. porównanie. Podobnie przebiega cji, lecz niestety, nie są to informacje
przeszkadza to mu być patrio- Opisywał to, co widział i jak wi- proces tworzenia obrazu jedno- pełne i kompletne. Nie dają pełnetą. Posiada świetną pamięć, lubi dział. Dostrzegł i zaprezentował stek. Po krótkim przedstawieniu go obrazu tej grupy. Na omówioi umie żartować z nas.” Tu do- nam zarówno grupy ludności, wyszczególnione są w formie nych poziomach: segmentacyjnym
dać należy, iż autor wielokrotnie jak wiele poszczególnych posta- opisu zalety i wady postaci, na- i indywidualnym uzyskujemy, zapowracał w swoich dziennikach ci oraz relacje, które tworzyły się stępnie poprzez porównanie ich tem obrazy relacji międzyludzkich
do trudnej sytuacji Polaków za- miedzy nimi. Wielokrotnie swo- autorzy wartościują omawianą widziane oczyma autorów tekstów
mieszkujących zachodnie gu- je uwagi odnosił do wojujących postać, często oceniając ją w od- z tymi cechami, które oni dostrzegli
bernie Rosji, a w maju 1916 roku między sobą państw. Charakte- niesieniu do innych postaci. Mimo i umieścili w swoich wspomnieniach
przeprowadził nawet swoistą kla- ryzował postrzeganych ludzi. Wi- dużej różnorodności grup, któ- i dzienniku.
syfikację ludności polskiej, za- dział różnorodność ich postaw, re został y opisane przez autoMagdalena
mieszkującej kresy, dzieląc ją pod różnorodność ich kultur oraz rów wspomnień, jedna cecha jest
Suwińska – Sokolnicka
względem niedoli losu na cztery różnorodność ich zachowań. Tak, wszystkim wspólna – każda grupa Wszystkich zainteresowanych zagrupy. Sam fakt, iż napotkany na więc rysują się nam relacje naro- „my” ma swojego „wroga”, grupę kupem książki „Historia oczyma
drodze Oleksiaka szeregowiec dowości: rosyjskiej, polskiej, lud- „oni”, reprezentującą to, co inne, mieszkańców Nasielska” zapraszaposiadał korzenie polskie, czyli ności wiejskiej – rosyjskiej, czy obce, zewnętrzne. „Wrogowie” to my do czytelni biblioteki miejskiej
„nasze”, spowodował u bohatera też ciekawe indywidualne opinie członkowie grupy, do których bo- w Nasielsku.
przejawy sympatii.
Bardzo osobliwym przykładem
przedstawienia
postaci, zamieszNasielsk. Na rynku hala targowa, w której znajdowało się 27 sklepów. Lata 20 – te XX wieku
c z o n y m w ko ń cow ych partiach
dziennika, jest opis
kobiety – Rumunki. Oto on: „Poniedziałek 19 marca
(1917 roku); naszą
kancelarię umieściliśmy u pięknej
i mądrej Rumunki. Pomimo tego,
że sama żyje tylko z bratem, dom
prowadzi wzorowo. Ugaszcza nas
cz ym może i jak
może, a zarazem
uc z y rozmawiać
po rumuńsku. Dba
o nasze posłanie,
gotuje nam to, co
ma, bo droż yzna
t u n i e s ł yc h a n a .
Mieszkańcy tutejsi jednak niechętnie odnoszą się
do n a sz yc h żo ł nierzy.” To bardzo
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Henryk Śliwiński – animator kultury część III (ostatnia)
Ab solwenci L iceum Ogólnokształcącego w Nasielsku często b rali udział w działaniach
artystycznych na terenie gminy Nasielsk i wraz z działaczami
społecznymi organizowali różnego rodzaju imprezy. Jednak
po pewnym czasie postanowili nadać tej działalności kształt
formalny. W roku 1995 została
wyłoniona grupa inicjatywna na
czele z Henrykiem Śliwińskim,
która zdecydowała o utworzeniu stowarzyszenia o charakterze kulturalnym.
Tak powstało Nasielskie Towarzystwo Kultury, które zostało
zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 28 marca
1996 roku. Towarzystwo od samego początku cechowała duża
otwartość na nowe osoby i zgłaszane przez nie pomysły. W trakcie działania zmieniali się jego
członkowie i wzbogacał y formy jego działalności. Jak mówi
statut NTK, celem działalności
Towarzystwa jest rozwijanie kultury oraz popularyzowanie jej
w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
społeczności lokalnej.
Cel ten realizowany jest poprzez
inspirowanie i organizowanie
różnorodnych form działalności
kulturalnej, artystycznej i naukowej, inicjowanie i prowadzenie

i gminy Nasielsk w promowaniu
ich dorobku literackiego. Towarzystwo zajęło się także współorganizacją koncertów, między
innymi w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Estradowej „TREMA”. Dzięki tej imprezie
m i e szkań c y N a si e l ska m o g l i
zobaczyć wybitnych artystów
estradow ych i kabaretow ych
z całej Polski. Podczas festiwalu
w Nasielsku występowali: kabaret
„Czyści jak łza”, kabaret „Formacja Chatelet”, Robert Kasprzycki,
Jarosław Chojnacki i Piotr Bałtroczyk.
Wiosną 1997 roku na łamach
czasopisma lokalnego „Życie
Nasielska” ukazał się pierwszy
numer „Notatnika Nasielskiego” w ydawanego przez N TK.
„Notatnik ” ukazuje się systematycznie do dziś. Jego celem
jest ukazanie przeszłości gminy Nasielsk, zasłużonych ludzi,
piękna prz yrody oraz historii
zabytków. Mieszkańcy znajdują w nim informacje o lokalnych
poetach, malarzach, wokalistach
i zespołach artystycznych. NTK
zamieszcza w nim także wywiady ze znanymi osobami, relacje
z imprez, informacje dotyczące
szkolnictwa, historię ciekawych
miejsc, dawne obyczaje społeczności żydowskiej zamieszkującej Nasielsk. Towarzystwo

Spotkanie z radnymi 5 marca 2007 roku.

działalności wydawniczej, popularyzowanie wiedzy przez organizowanie odczytów, konkursów,
spotkań i wystaw zapoznających
społeczeństwo z działalnością
Towarzystwa oraz rozbudzających jego zainteresowanie kulturą oraz organizowanie prz y
To wa r z ys t w i e r ó ż n yc h s e kcji twórczych. Już na początku
swego istnienia NTK organizowało występy kabaretowe prezentując lokalnej społeczności
twórczość kilku pokoleń nasielskich kabaretów. Od 1999 roku
przy NTK rozpoczął pracę Klub
Literacki, którego zadaniem była
pomoc twórcom z terenu miasta

promuje na jego łamach twórczość mieszkańców gminy poprzez zamieszczanie wiersz y,
fotografii i rysunków. Na łamach
„Notatnika Nasielskiego” w ciągu
ostatniego roku Henryk Śliwiński publikował swoje wspomnienia z czasów, kiedy zajmował się
prowadzeniem kabaretów.
Nasielskie Towarzystwo Kultury zajmuje się także działalnością wydawniczą. W 1999 roku
wydało tomik poezji mieszkanki
Nasielska, Jadwigi Lesiowskiej –
Michalak „To już niedługo. Wiersze rozproszone”. Jej twórczość
jest refleksją i liryczną podróżą
przez świat codziennych wyda-

rzeń. Ostatnio ukazała się
książka „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska”
zawierająca wspomnienia mieszkańców miasta
i świadków wydarzeń historycznych.
W „Tygo d n i ku N owo d w o r s k i m ”, n u m e r 6
z 2001 roku został zamieszczony wywiad
z Henrykiem Śliwińskim.
Znajdują się w nim informacje o NTK. Jedna
z w ypowiedzi dot ycz y
trudności, z jakim spotkała się organizacja na
początku swojej działal- Spotkanie w Chrcynnie 14 października 2006 roku.
ności: „Początki nie były
pracy zawodowej udowodnił,
łatwe. Często spotykaliśmy się iż posiada umiejętność diagnoz obojętnością, niechęcią, a na- zowania potrzeb, zainteresowań
wet wrogością ludzi, którzy na- i możliwości grupy osób związaszą działalność społeczną uznali nych ze środowiskiem uczniowza zagrożenie dla swoich uprzy- skim. Tworząc teatr amatorski
wilejowanych pozycji. Czasami i grupy kabaretowe wiedział, że
bali się zdemaskowania swojej młodzież chętnie uczestniczy
niekompetencji. Jednak sytuacja w z aj ę c i a c h p oz a l e kc yj nyc h
stopniowo zmienia się (…) Chcie- i potrzebuje tego rodzaju dzialibyśmy, aby nasza działalność łań mających zarówno charakter
pomogła władzom samorządo- integracyjny, jak i kulturotwórwym w realizacji „Ustawy o sa- czy. Jako inicjator i organizator
morządzie”, która zobowiązuje je koncertów i innych imprez kuldo zaspokajania potrzeb miesz- turalnych potrafił pozyskiwać do
kańców gminy w dziedzinie kul- współpracy zarówno młodych
tury. Chcielibyśmy też, aby jak ludzi, jak i inst ytucje. Zawsze
napisano w jednym z ostatnich inspirował uczniów do działań
numerów tygodnika, Nasielsk nie twórczych, dzięki czemu wydobył grajdołkiem”.
bywał z nich ukryty potencjał,
Henryk Śliwiński był wie- potrafił przenosić własne twórloletnim prezesem NTK cze pasje na innych.
od chwili jego założenia. Działalnością kabaretową zarażał
O r ga n i zowa ł w ys t aw y, swoich wychowanków, uczniów
między innymi pamiątek w różnym wieku. Wielu z nich nażołnierskich „Wezwani do wet po ukończeniu szkoły nie przezwycięstwa i wolności”. stała tworzyć kabaretu i aktywnie
Współpracując z wieloma w nim działać. Jego wyjątkowa
instytucjami współorga- konsekwencja w działaniu sprawianizował koncerty piosen- ła, że przezwyciężał opór ówczesnej
ki literackiej i przeglądy rzeczywistości. Nawet w warunkabaretowe. Był również kach, kiedy cenzura nie pozwalała
inicjatorem wyjazdów do na korzystanie z wielu wierszy, czy
muzeów, m.in. do Muze- piosenek, potrafił tak dostosować
um Ziemi Zawkrzeńskiej program kabaretowy, że organizaw Mławie, Muzeum Ro- torzy bez żadnych przeszkód pomantyzmu w Opinogórze. zwalali na jego prezentację. Henryk
Nawiązywał współpracę Śliwiński stanowi doskonały przyz różnymi towarzystwami kład nauczyciela – animatora.
kultury, m.in. z Towarzystwem Zawsze był inicjatorem wielu
Miłośników Opinogóry, Towa- przedsięwzięć, które wspierał,
rzystwem Miłośników Szczytna. wspomagał i pobudzał wychoOrganizował konkursy dla szkół, wanków i wspó ł pracowników
np. Konkurs Wiedzy o Nasielsku, do aktywnego działania. Nigdy
którego celem jest propagowa- natomiast nie narzucał im ostanie lokalnego patriotyzmu wśród tecznych rozwiązań. Działając
młodych mieszkańców, pogłę- w społeczności lokalnej potrabianie wiedzy o miejscu swojego fił sprawić, że ludzie integrują
zamieszkania i utożsamianie się swoje sił y w działaniu na rzecz
z nim. Henryk Śliwiński otrzymał kultury. Zaś jako nauczyciel zatytuł honorowego prezesa.
chęcał, mot y wował i inspiroHenryk Śliwiński to nie tylko na- wał, co owocowało wspaniałymi
uczyciel, ale animator społecz- pomysłami i samodzielną twórno – kulturalny działający przez czością uczniów. Stworzył młowiele lat na terenie Nasielska. dzież y warunki do w yrażania
Wielokrotnie podczas swojej samych siebie. Dał im poczu-
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cie przynależności do wspólnoty społeczno – kulturowej.
Umożliwiał uczniom odkrywanie wartości tkwiących w dziełach literatury i innych dziedzin
kultury oraz pomagał w doskonaleniu i wzbogacaniu własnej
osobowości.
W pracy pedagogicznej sam się
doskonale realizował poprzez
tworzenie teatru amatorskiego
i grup kabaretowych, które skupiały uczniów w różnym wieku.
Działania te przyczyniały się do
integracji szkolnej społeczności. Dzięki nim uczniowie mogli
występować przed lokalną społecznością prezentując swoją
twórczość. Występowali również
na wielu przeglądach i festiwalac h ar t yst yc znyc h, p o dc z a s
których wielokrotnie odnosili
sukcesy. Wielu jego wychowanków razem z nim utworzyło po
latach NTK.
Działalność Henryka Śliwińskiego
pokazuje, jak efektywnie można
pobudzić środowisko szkolne
i społeczność lokalną poprzez
różne formy animacji artystycznej
i społeczno – kulturalnej, integrować ludzi między sobą i otaczającym światem oraz motywować
do kreatywnych działań. Wielu
nauczycieli mogłoby uczyć się
od Henryka Śliwińskiego metodyki wspomagania rozwoju duchowego uczniów, pobudzania
ich ciekawości poznawczej i aktywności twórczej.
O b e c n ie w LO i m . Jaro s ława
Iwaszkiewicza w Nasielsku, które
było „inkubatorem” artystów kabaretowych, nie istnieje już żadna
grupa kabaretowa, nikt nie kontynuuje tradycji, które zapoczątkował bohater tej pracy. Nikt też nie
korzysta z programów kabaretowych, które przed laty wygrywały wszystkie konkursy. Kabarety,
które tworzył przestał y istnieć.
Jedynym funkcjonującym jego
dziełem jest Nasielskie Towarzystwo Kultury, które nadal kontynuuje pracę swego założyciela.
Katarzyna Tyc
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Kino NIWA ZAPRASZA
7-9 października godz. 17.00

Powiat nowodworski powinien mieć godnych, przygotowanych merytorycznie przedstawicieli w Sejmie. Jestem przekonany, że mamy realne szanse, aby nasz teren, a Nasielsk
po raz pierwszy, miał tam takiego przedstawiciela.
Należy głosować na osoby z dużym doświadczeniem w pracy samorządowej, znające
dobrze problemy dotykające nas wszystkich. Dlatego zdecydowałem się kandydować
w tegorocznych wyborach.
Prowadzę 50 hektarowe gospodarstwo rolne i pracuję zawodowo jako Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przez 20 lat byłem zaangażowany w działalność samorządową. Najpierw jako sołtys, potem radny i wreszcie burmistrz
Nasielska trzech kolejnych kadencji. Znam problematykę budżetową inwestycji. W czasie
swej pracy na stanowisku burmistrza wybudowałem: nowoczesne składowisko odpadów,
oczyszczalnię ścieków, kilometry wodociągów i kanalizacji. Mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków
unijnych. Moja gmina, jako jedyna na Mazowszu,
otrzymała dofinansowanie w programie PHARE
2003. Znam problemy osób prowadzących działalność gospodarczą. Mam doświadczenie w zakresie
rolnictwa, samorządu i administracji, nie są mi obce
zagadnienia dotyczące funkcjonowania służby zdrowia i oświaty.
Lubię pracę z ludźmi, a lata spędzone w samorządzie nauczyły mnie pragmatyzmu
i realnego oceniania sytuacji, a także trudnej sztuki kompromisu.
Przemawiają za mną fakty i dokonania,
a nie tylko piękne, ale puste słowa. Postaw na człowieka z wiedzą i doświadczeniem.

Colombiana

akcja/przygodowy, Francja, USA ; 2011; czas:
107 min.

Cataleya Restrepo jako mała dziewczynka była świadkiem brutalnego morderstwa
rodziców. Teraz, kiedy jest już dorosła, staje się zawodowym zabójcą. Jest piękna,
silna i zdeterminowana. Jako płatna morderczyni, z zimną krwią wykonuje kolejne egzekucje. Obsesyjnie tropi i eliminuje
osoby powiązane ze śmiercią swoich rodziców. Z każdym kolejnym zabójstwem
Cataleya zbliża się do upragnionego celu
– zabicia gangstera, który był odpowiedzialny za zamordowanie najbliższych.

7-9 października godz. 19.00

Ostatnie tango w Paryżu
dramat/ erotyczny, Francja, Włochy ; 2011
czas: 136 min.

Paul ma 45 lat, jest Amerykaninem
mieszkającym w Paryżu. Gdy jego żona
popełnia samobójstwo - wychodzi na
miasto, włócząc się bez celu. Spotyka Jeanne, dwudziestoletnią Francuzkę.
W opuszczonym mieszkaniu spędzają
trzy dni pełne brutalnego, sadomasochistycznego seksu… Paul nie chce nic
wiedzieć o dziewczynie, chce tylko anonimowego ciała, by zadawać mu gwałt.
Jeanne poddaje się jego grze, czerpiąc
z tego przyjemność, jakiej nie zaznała
w swoim stałym związku.

14-16 października godz. 17.00 i 19.00

1920 Bitwa Warszawska

Dramat, Wojenny, Polska 2011; czas: 110 min.

						
Z wyrazami szacunku
						
		
Bernard Dariusz Mucha

HOROSKOP
BARAN 21.III–20.IV
Przed Tobą trudny okres. Wszystko, co będziesz
robić, wymaga szczególnej rozwagi. Zrezygnuj
z wygórowanych ambicji. W uczuciach zadbaj
o dobre relacje z partnerem. Nie przeciążaj organizmu .

BYK 21.IV–21.V
Aspekty planetarne na najbliższy okres nie są zbyt
sprzyjające. Tobie jednak nie przysporzą kłopotów.
W uczuciach pamiętaj, że przyjaźń jest ważnym
elementem Twojego życia. W sprawach zdrowia
nie lekceważ poleceń lekarza.

BLIŹNIĘTA 22.V–20.VI
To będzie pracowity czas. Nie obejdzie się jednak
bez pomocy osób bardziej doświadczonych. Postępowanie w sposób nerwowy i nieprzemyślany
doprowadzić może do sytuacji nieprzyjemnych
dla Ciebie.

RAK 21.IV–22.VII
Gwiazdy są Ci szczególnie przyjazne. Musisz tylko
bardziej niż zwykle panować nad emocjami. Pod
ich wpływem łatwo popełnić błędy. Zadbaj o miłą
atmosferę w domu i w pracy. W uczuciach zdaj się
na intuicję, rób tak, jak podpowiada Ci serce.

LEW 23.VII–22.VIII
W pracy trudno będzie wybić Ci się ponad przeciętność. Nie jest to też odpowiedni moment do podejmowania decyzji. Nadmiar obowiązków spowoduje
pogorszenie samopoczucia. Pojawią się też problemy sercowe.

PANNA 23.VIII–22.IX
W najbliższym okresie więcej czasu pośnięciom
sprawom zdrowia. Od niego zależy Twój sukces
osobisty i zawodowy. Pamiętaj znajdź czas dla siebie
i popołudnie spędź w towarzystwie przyjaciół.

WAGA 23.IX–23.X
Najbliższym czas poprawi Twój nastrój. Unikaj
trudnych sytuacji i nie zadbaj o stworzenie dobrej
atmosfery między Tobą a partnerem. W pracy
nie wybieraj się w podróże, bo efekty będą mizerne.

SKORPION 24.X–21.XI
Najważniejsze są sprawy zawodowo-finansowe. Im też w najbliższym czasie poświęć swoją
uwagę. Nie rób jednak więcej, niż możesz, myśl
jednak perspektywicznie. W sferze uczuć bądź
wytrwały.

STRZELEC 22.XI–21.XII
Emocjonalna huśtawka będzie trwała większość nadchodzącego okresu. W sferze uczuć
nie nastawiaj się negatywnie. Bądź kreatywny
w pracy. Postaraj się zrelaksować.

KOZIOROŻEC 22.XII–19.I
Zmiany dotyczące pracy będą dla Ciebie korzystne. W uczuciach odnajdź własny sposób
na życie. W pracy poznaj radość tworzenia.
Brakuje Ci witamin, wzbogać swoją dietę
o owoce i warzywa.

WODNIK 20.I–18.II
W najbliższym czasie możliwe jest pogorszenie samopoczucia. W miłości ktoś bliski
chętnie się Tobą zaopiekuje. W pracy pozwól się wyręczyć w codziennych obowiązkach.

RYBY 19.II–20.III
Na pierwszy plan wysuną się w najbliższym
czasie sprawy sercowe. Dojdziesz do wniosku,
że nie wszyscy potrafią sprostać Twoim uczuciowym wymaganiom. W pracy wykaż się bystrością umysłu.

1920 Bitwa Warszawska to wielki fresk historyczny o jednej z najważniejszych bitew
w dziejach świata. Za kamerą stanął Jerzy
Hoffman, nominowany do Oscara mistrz
wielkich widowisk historycznych. Akcja rozpoczyna się w Warszawie, w 1920
roku. Jan (Borys Szyc), poeta i kawalerzysta, po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na
front polsko-bolszewicki, oświadcza się
swojej narzeczonej Oli (Natasza Urbańska),
aktorce teatru rewiowego. Ślubu udziela
młodym ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz
Garlicki). Podczas walk Jan trafia do niewoli. Jego los leży w rękach czekisty Bykowskiego (Adam Ferency), który ucieleśnia okrutne oblicze bolszewickiej
rewolucji. Historia znajdzie finał w wielkiej bitwie, która na zawsze odmieni nie
tylko losy Jana i Oli, ale całej dwudziestowiecznej Europy. Obok bohaterów
fikcyjnych na ekranie pojawiają się także postacie historyczne: marszałek Józef
Piłsudski (Daniel Olbrychski), generał Tadeusz Rozwadowski (Marian Dziędziel),
pułkownik Wieniawa-Długoszowski (Bogusław Linda), a także Włodzimierz Lenin i Józef Stalin. Reżyserowi udało się odtworzyć atmosferę lat 20., ukazując
wielki patriotyzm i heroiczny wysiłek pokolenia naszych przodków.

www.noknasielsk.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedaż działek budowlanych.
Tel. 602 43 23 38.
Kupię każdą ilość słomy Siennica
k.Nasielska. Tel. 794 688 193, 518
333 978.
Podejmę pracę przy dziecku, duże
doświadczenie. Tel. 697 224 600.
Sprzedam działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 014.
Zespół muzyczny poszukuje młodej
osoby grającej na akordeonie i/lub
gitarze. Tel. 792 894 613.
Sprzedam kawalerkę.Tel. 606 25 25 77.
Sprzedam 2,5ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego/korepetycje. Tel. 693 299 405.
Sprzedam działkę budowlaną, blisko
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 23 69 30 661.
Kursy języka angielskiego dla dzieci
z klas I-VI. Tel. 23 69 30 661.
Dom 154 m2, ładny architektonicznie,
działka 600 m2, budynek gospodarczo-garażowy na dwa samochody,
Nowe Pieścirogi. Tel. 606 354 323.
Poszukuję kierowcy na kuriera Nasielsk
i okolice. Tel. 604 819 726.
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 668
355 478.
Koszenie kukurydzy na ziarno. Faktura
VAT. Tel. 660 527 035.
Sprzedam ryby akwariowe, krewetki,
rośliny i dekoracje. Tel. 504 451 568.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe. Tel. 691
036 690.

Nasielsk, dn. 27.09.2011 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk,
dotyczącego części wsi Budy Siennickie
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póź n.zm.) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Nasielsku Nr XLIII/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku , zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie, obejmującego
obszar w granicach działek o nr ew. 112, 113/1, 113/2, 114/17, 114/19, 114/20, 114/22, 114/23,
114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/28, 114/29, 99/2, 100, 111, 115, 118, oraz część działek
o nr 101 i 116., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7.10.2011 r.
- do 31.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3
(pokój nr 214 , II piętro) w godz. od 900- 1400.

Sprzedam dwie działki budowlane,
Nasielsk, Os. Pniewska Górka. Tel. 693
861 544.
Firma Piemont Sp. jawna kupi każdą ilość bydła (krowy, byki, jałówki).
Atrakcyjne ceny. Tel. 600 928 292.
Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie od podstaw. Tanio. Tel. 508
495 535.
Przyjmę stolarzy meblowych, pomocników stolarzy, lakiernika. Tel. 519 116
807.
Wynajmę dom w Nasielsku. Tel. 725
388 879.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 27.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej
3 (pokój nr 214, II piętro) o godz. 1100.

Sprzedajesz ziemię siedlisko, szukasz
dobrego kupca, masz kłopot prawny?
Zadzwoń. Tel. 79 657 00 27.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.

HOMEX Sp. Z O.O. zatrudni osobę
z wykształceniem rolniczym do pracy
w gospodarstwie rolnym- wymagane
doświadczenie w zakresie opieki nad
końmi. Możliwość zakwaterowania,
atrakcyjne wynagrodzenie. Miejsce
pracy- Jurzynek. Tel. 602 629 778; 22
651 93 89. rekrutacja@homex.com.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2011 roku.

Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski
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OGŁOSZENIA
DROBNE
PZM „Auto- Szkoła” w Nasielsku,
sprzeda samochody Fiat Punto rocznik 2000 oraz Fiat Punto rocznik 2002.
Tel. 23 691 27 89.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 785 444 094.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Tel. 695
163 726.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Nasielska, 26 m2, wszystkie media,
niski czynsz, stare budownictwo.
Tel. 697 141 185.
Sprzedam piec 16kW, cena 650 zł.
Tel. 23 693 08 83.
Sprzedam 3 ha ziemi. Cena 10 zł/m2.
Do uzgodnienia. Tel. 510 969 935.
Sprzedam Audi A4- B6- 2.0- 20Vbenzyna, 2001 r., przebieg 185 tys,
garażowany. Atrakcyjny wygląd.
Tel. 515 140 446.
Firma Kondor zatrudni stolarzy; ew.
do przyuczenia; Siennica k. Nasielska.
Tel. 668 302 813.
Firma Kondor zatrudni operatora
maszyny stolarskiej CNC. Siennica k.
Nasielska. Tel. 668 302 813.
Sprzedam mieszkanie 56 m2, III piętro.
Tel. 501 747 875.
Do wynajęcia dom jednorodzinny przy dworcu PKP w Nasielsku.
Tel. 518 445 218.
Zatrudnię murarza, cieślę i pracowników budowlanych. Tel. 606 705 640.
Pranie tapicerek samochodowych.
Tel. 693 021 707.
VERS Ewa Komajda - wakacyjne lekcje dla każdego i w każdym zakresie z języka angielskiego. Nauczanie
indywidualne i grupowe. Rachunki.
Tel. 697 339 708.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.

REKLAMA

ZAPROSZENIE

W sobotę, 1 października br.
o godz. 14.00
w kinie Niwa w Nasielsku
odbędzie się spotkanie z posłem

Janem Szyszko
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Koniec snów o potędze?
W meczach tych
d a ł s i ę z a u wa żyć jeszcze jeden
mankament. Żbik
w dalszym ciągu
zawodzi w kończeniu akcji celnym strzałem.
I trochę to brzmi
dziwnie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że nasza drużyna strzeliła
najwięcej bramek w tej lidze w dotychczas rozegranych meczach.
Pierwszą bramkę w meczu z Wkrą
strzelił w 8. minucie meczu z karnego Rafał Załoga. Był to zgrabnie
wykonany rzut karny. Rafał, markując strzał w prawy róg, zwodem
„położył” bramkarza, a piłkę skierował w lewy róg. Samo uderzenie było bardzo dobrze wykonane
pod względem technicznym. Możliwości strzeleckie tego piłkarza są
ogromne. Pokazał to w poprzednim meczu z Wieczfnianką, kiedy
strzelił pięknego gola z 20 metrów z rzutu wolnego. Jego potencjał strzelecki jest dużo większy, niż
wynika to z liczby zdobytych bramek.
W meczu z Makowianką Żbik, pozornie mając lekką przewagę, nie
stworzył w zasadzie żadnej sytuacji strzeleckiej. Za to nasi przeciwnicy – kilka, i na dobrą sprawę po
pierwszej połowie mogli prowadzić
nawet 3:0. To, ze nie strzelili żadnej bramki, to w głównej mierze
zasługa bramkarza Dawida Kulpy.
W tym meczu wzniósł się na szczyty swych bramkarskich umiejętności. Bronił jak w transie. Wygrywał
pojedynki sam na sam z bardzo
dobrymi napastnikami drużyny
gospodarzy.
W drugich połowach Żbik oddał inicjatywę przeciwnikom. Wyraźnie
zwolnił tempo gry, rzadko atakował. Można przy tym powiedzieć,
że delektował się samym rozgrywaniem piłki, jakby gole nie były
najważniejszym celem gry. Obydwaj przeciwnicy strzelili w tej połowie po dwie bramki. I one dały im
zwycięstwo.
R
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Żbik – Wkra Bieżuń 2:3 (1:1) –3
Makowianka Maków Maz. – Żbik 2:0 (0:0) –3

Takiego obrotu sprawy nikt się nie
spodziewał. Żbik przegrał obydwa
ostatnie mecze. W pierwszym, na
własnym boisku, został pokonany 3:2 (1:1) przez drużynę z Bieżunia, Wkrę, a w drugim, rozegranym
w ostatnią sobotę, w Makowie Mazowieckim uległ miejscowej Makowiance 2:0 (0:0). W ten sposób
nasza drużyna straciła sześć punktów. I, obecnie, już nie wszystko
zależy od jej dalszej, nawet dobrej,
gry. Musi także liczyć na szczęście
i potknięcia przeciwników.
Mecze te były wykładnią aktualnych możliwości Żbika i wskazały
naszej drużynie jej miejsce w szeregu. A jest ono odległe – na razie
piąte. Oby nie było gorsze.
Jedną z przesłanek przejścia do
słabszej grupy ligi okręgowej była
ponoć chęć dania szansy młodym
zawodnikom na spokojne ogranie
się w perspektywie walki o wejście
do IV ligi. To miał być czas zdobywania doświadczenia i szlifowania
piłkarskich umiejętności. Obecnie,
po siedmiu kolejkach, widać, że korzyści z tej zmiany będą znikome,
a może nawet żadne, i Żbika jeszcze długo nie będzie stać na wspięcie się o szczebel wyżej. W tej lidze
piłkarska młodzież niewiele się nauczy. Do tego dochodzą odległe
wyjazdy.
Ewentualny awans z tej grupy nie
będzie wcale oznaczał, że mamy
drużynę zdolną walczyć w IV lidze.
Potrzebne będą natychmiastowe
wzmocnienia. Inaczej po roku wrócimy znowu do ligi okręgowej.
Przegranie dwóch ostatnich spotkań nie było dziełem przypadku.
Tego należało się wręcz spodziewać. Od początku dało się zauważyć, że piłkarze nie wytrzymują
kondycyjnie całego meczu. W drugich połowach brakowało im siły.
Trenerzy, Grzegorz Zmitrowicz
i Łukasz Gołębiewski, mieli zbyt
mało czasu, aby scementować zespół i przygotować go pod każdym
względem do twardej gry przez
całe 90 minut. Dały się także zauważyć braki w umiejętnościach
piłkarskich.
Pierwsze połowy obydwu spotkań
wyglądały podobnie. Drużyną, która częściej miała piłkę, był Żbik. Być
może wynikało to z taktyki przeciwnika, który pozwalał długo rozgrywać piłkę nasielskim piłkarzom
głęboko na ich własnej połowie,
aby po przejęciu piłki gwałtownie
znaleźć się w polu karnym Żbika.
A ten powoli przygotowywał akcje
zaczepne i długo czekał, aby wejść
na połowę przeciwnika. Do tego
mnożyły się niedokładne podania.
Nasze dynamiczne ataki nie miały cech popularnych na boiskach
piłkarskich kontr. Po przejęciu piłki, zamiast jednym uderzeniem
znaleźć się w pobliżu pola karnego
przeciwnika, nasi zawodnicy cofali akcję, umożliwiając w ten sposób
przeciwnikowi przygotowanie się
do obrony własnej bramki.
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Biegi przełajowe w Chrcynnie
Jak co roku rozpoczynamy cykl rywalizacji sportowej w gminie Nasielsk
biegami przełajowymi. W poniedziałek, 26 wrześnie br. na terenie leśnym
Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska” w Chrcynnie odbyły się zawody w biegach przełajowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na
starcie stanęło 230 zawodników i zawodniczek ze wszystkich szkół z terenu miasta i gminy Nasielsk. Pogoda dopisała, był słoneczny ciepły dzień,
wymarzony na organizację zawodów sportowych.
Uczestnicy biegów startowali w 12 kategoriach, począwszy od dziewcząt z klasy IV szkoły podstawowej, a kończąc na chłopcach z klasy III gimnazjum.
Nad bezpieczeństwem zawodów czuwały panie pielęgniarki z nasielskiego
SP ZOZ. Po zakończeniu zawodów najlepsi zawodnicy otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy. Poniżej przedstawiamy najlepszych uczestników zawodów.

fot. T. Zawadzki

O ile w meczu z Wkrą przewaga tej
drużyny w drugiej części spotkania nie była zbyt widoczna, o tyle
w meczu z Makowianką dała się
zauważyć dość duża przewaga naszych przeciwników. Wygrali z nami
zasłużenie. O sukcesie obydwu
drużyn zadecydowało w pierwszym rzędzie większe zaangażowanie w grę, bo umiejętnościami
technicznymi nasi zawodnicy nie
ustępowali przeciwnikom.
Pewnym usprawiedliwieniem porażek, a zwłaszcza porażki w meczu z Wkrą Bieżuń, jest absencja
kilku zawodników z podstawowego składu. W meczu tym nie
zagrali: Cezary Wróbel, Grzegorz
Jędrzejewski ani Michał Bącik,
a Piotr Grabczak już w pierwszych
minutach musiał opuścić boisko
z powodu bolesnej kontuzji. Bącik
i Wróbel nie zagrali też w meczu
z Makowianką. Kontuzje i wydarzenia losowe są trudne do przewidzenia i, niestety, nieuniknione.
Gorzej, gdy przyczyną nieobecności na boisku są kartki, a tych
nasi zawodnicy zbierają bardzo
dużo i zupełnie niepotrzebnie. Zazwyczaj otrzymują je nie za faule,
ale za dyskusję z sędziami.
W chwili, kiedy „Życie Nasielska”
dotrze do rąk naszych Czytelników, Żbik będzie miał za sobą
jeszcze jeden ważny mecz. W środę do Nasielska przyjeżdża Kryształ Glinojeck. Drużyna ta jeszcze
w ubiegłym sezonie grała w IV lidze. Po spadku przeżywała pewien
kryzys, ale wszystko wskazuje, że
ma go już poza sobą. Ugrała tylko
o jeden punkt mniej niż nasza drużyna i zajmuje w tabeli miejsce tuż
za Żbikiem.
xyz
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Szkoła Podstawowa, dziewczęta rocznik 2001
1. Julita Sterbicka (SP Budy Siennickie), 2. Patrycja Felczak (SP Pieścirogi), 3. Julia Bielecka
(SP Nasielsk).
Szkoła Podstawowa, chłopcy rocznik 2001
1. Damian Ślepowroński (SP Nasielsk), 2. Kajetan Kiliś (SP Pieścirogi), 3. Alan Dzieliński
(SP Nasielsk).
Szkoła Podstawowa, dziewczęta rocznik 2000
1. Natalia Rychlewska (SP Cieksyn), 2. Paulina Ujazda (SP Budy Siennickie), 3. Paulina
Pawłowska (SP Nasielsk).
Szkoła Podstawowa, chłopcy rocznik 2000
1. Karol Romanowski (SP Nasielsk), 2. Rafał Kwasiborski (SP Nasielsk), 3. Bogdan Makowski
(SP Pieścirogi).
Szkoła Podstawowa, dziewczęta rocznik 1999
1. Karolina Nerć (SP Pieścirogi), 2. Daria Gardłowicz (SP Nasielsk), 3. Małgorzata Gortat
(SP Nasielsk).
Szkoła Podstawowa, chłopcy rocznik 1999
1. Sebastian Bajno (SP Nasielsk), 2. Kacper Wiśniewski (SP Nasielsk), 3. Robert Jechalik
(SP Nasielsk).
Gimnazjum, dziewczęta rocznik 1998
1. Kinga Karaś (Pieścirogi), 2. Kinga Bielecka (Pieścirogi), 3.Wioletta Idzikowska (Pieścirogi).
Gimnazjum, chłopcy rocznik 1998
1. Daniel Osiński (Nasielsk), 2. Kamil Tomaszyński (Nasielsk), 3. Dawid Popielarski (Nasielsk).
Gimnazjum, dziewczęta rocznik 1997
1. Natalia Mocka (Nasielsk), 2. Dominika Malinowska (Nasielsk), 3. Monika Ostrzeniewska
(Nasielsk).
Gimnazjum, chłopcy rocznik 1997
1. Radek Pankowski (Nasielsk), 2. Mateusz Milewski (Nasielsk), 3. Łukasz Szlaski (Cieksyn).
Gimnazjum, dziewczęta rocznik 1996
1. Katarzyna Karaś (Pieścirogi), 2. Anna Szymańska (Cieksyn), 3. Justyna Idzikowska
(Pieścirogi).
Gimnazjum, chłopcy rocznik 1996
1. Mateusz Karaś (Pieścirogi), 2. Sebastian Brański (Pieścirogi), 3. Piotr Łątkiewicz (Nasielsk).
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